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A mezőgazdasági középfokú szakokta
tás és a polgári iskolák reformja.

Magyarország lakosságának 67-68 
százalékát a mezőgazdák teszik ki, 
azonban ez az agrárjelleg szakokta
tásunkban ugyancsak nem dombo
rodik ki, sőt egyenesen siralmas 
dolog, hogy évente mintegy százezer 
továbbtanuló ifjú közül csak ezerszáz 
tanul mezőgazdaságot és a felső és 
alsó vonalon mindössze 28 intézetünk 
van az ifjúság befogadására.

Már ez is szembeötlően illusztrál
ja, hogy Magyarországon a mező- 
gazdasági szakoktatás területe a leg
elhanyagoltabb, úgy az iskolák, mint 
a tanulók számát tekintve.

Látva a tudományos s legkivált a 
jogi pályákra való özönlést ellentét
ben gazdasági szakoktatásunk pangó 
életével, siralmasan konstatáljuk, hogy 
az az osztály, mely a földből él, a 
maga nagy szellemi tőkéjének csak 
morzsáit juttatja vissza lételalapjának 
megerősítésére és fejlesztésére; ellen
ben versenyt vesz fel és erőt paza
rol olyan téren, hol a vagyontalan 
középosztályból kivált honoráciorok 
is bőven akadnak az itt megoldandó 
feladatok szolgálatára. Ezt a ferde 
és káros irányzatot mesterségesen is 
támogatja iskolapolitikánk. íme most 
is milyen heves osztálypör folyt az 
uj tudományos egyetemekért s ugyan
akkor az Országos Magyar Gazda
sági Egyesületen kivül egyetlen hang 
sem reklamálja az annyira hiányzó 
mezőgazdasági főiskola elejtett ter
vezetét. A mezőgazdasági szakokta
tás iránt tapasztalt hivatalos közöm

bösség szinte megmagyarázhatatlan. 
Jellemző erre nézve az is, hogy mig 
a kereskedőknek már közel két év
tizeddel ezelőtt lehetővé tették, hogy 
szakoktatásukat beleilleszthessék az 
1868. évi XXXVIII. t. c. keretébe, 
addig a gazdaérdekeltségnek ugyan
ilyen irányú kívánsága a törvénysza
kasz merevségébe ütközik. Ezért az
után a mezőgazdasági szakoktatás 
nemcsak a tudományos tanításhoz, de 
a többi szakmabeli oktatáshoz képest 
is olyannyira háttérbe szorul, mintha 
Magyarországon a természeti kincsek 
gazdasági kihasználása volna a leg
utolsó és legfeleslegesebb foglalko
zás. Éppen ilyen szomorú a kép, 
ha a mezőgazdaság1 •*.: akoktatás szer
vi hiányait vesszük szemügyre. Szakok
tatásunk se kellőleg megalapozva se 
betetőzve nincs. Hiányzik az egyetemi 
jellegű főiskola, mely megoldaná a ta
nárképzés kérdését, mely a közigaz
gatásnak s különösen a központi köz- 
igazgatásnak hivatottisztviselőketadna.

Mégis a leginkább szembeötlő or
ganikus hiba az, hogy Magyarorszá
gon a mezőgazdasági szakoktatásnak 
középfokú szervezetei egyáltalán nin
csenek. A földmivesiskolák és a gaz
dasági akadémiák között betöltetlen 
ür tátong. A gazdasági tanintézetek 
rangemelése nem tette vértelenebbé 
a középfokú szakoktatást, mert úgy
sem erre a célra voltak alkotva, 
mindazáltal az átszervezés után szem
betűnőbbé vált a középfokú szakok
tatásügyi intézmények tökéletes hiánya. 
És miután az idők során kialakult 
kis kőzépbirtokososztály gazdasági és 
társadalmi érdekei a középfokú szak-

*
oktatás szervezését már a múltakban 
is sürgették, nagyon természetes, hogy 
most a gazdasági tanintézetek meg
szűntével ez a kérdés teljes aktuali
táshoz jutott.

Több oldalról fölmerült a terv, hogy 
a szükséges középfokú intézeteket a 
polgári iskolák megfelelő átreformálá- 
sa utján igyekezzünk megteremteni. 
És tényleg be kell ma már látni min
den fórumnak, hogy a polgári iskolák 
eredetileg kitűzött rendeltetésük szol
gálatára nem alkalmasak Gyökeresen 
át kell azokat alakítanunk, hogy az 
élet csakugyan hasznukat vehesse, a 
polgári iskolákat a mezőgazdasági 
szakoktatás számára kell értékesíteni.

íme itt van egy iskolatípus, mely 
ma petrezselymet árul. Másfelől 
pedig jelentkezik a gazdaközönség 
szükséglete, mely középfokú iskolát 
keres. Mi sem lehet plauzibilisabb, 
mint az, ha a mezőgazdaság a pol
gári iskolákat a saját számára igyek
szik hasznosítani.

De vájjon kinek kell az uj tipusu 
mezőgazdasági polgári iskola és — 
miért kell ? ! . . .  Mindkét kérdésre 
egyszerre megfelelhetünk. Az uj tipusu 
iskolára leginkább a nagyobb mező
gazdasági jellegű községnek s egyes 
nagy vidékü városoknak van szükségük 
azért, hogy a gazdapolgárok otthonuk
hoz lehetőleg közel találjanak olyan 
iskolát, mely fiaiknak bizonyos álta
lános műveltséget ad s ezenfelül azo
kat a gyakorlati gazdálkodásra is 
kellő szakszerűséggel előkészíti. Az 
a gazdaosztály, melyet az életképes 
parasztgazdákból alakit ki a kultúra, 
nem éri be többé a földmivesiskolá-
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val. Vágya tovább terjed, fiának na
gyobb s társadalmilag is elismert 
kvalifikácziót szeretne adni, de nem 
tudományos pályát és nem felsőisko
lát keres. Igényeinek olyan középfokú 
iskola felelne meg, melyben a gyer
mek aránylag hamar s kevesebb költ
séggel célhoz jut s az iskola végzése 
után beválik gazdának, de ugyanez
zel az iskolabizonyitvánnyal szükség 
esetén mint hivatalnok is kenyeret 
kereshet. Igen fontos emellett, hogy 
az iskola az egyéves önkéntességi 
jogot is megadja.

A közönségnek ehhez a szükség
letéhez képest a hétosztályu iskola 
megfelelőnek látszik Négy esztendő 
mindesetre kell az alapot vető általá
nos ismeretek tanítására; hároméves 
gazdasági tanfolyam pedig arra szük
séges, hogy az * iskola a gyakorlati 
célokra elegendő szakképzettséget ad
hasson s bizonyos minősítési és emel
lett az önkéntességi joggal is felru
házható legyen. Ennél hosszabb 
tanidő költségessé tenné az iskoláz
tatást és túllőne a gazdapolgárok 
igényein.

A tervezett középfokú iskoláknak 
teljesen külön és önállóan kell szer
vezkedniük. Ahután ezek az iskolák 
igen széles társadalmi rétegek ér
dekeit fogják szolgálni s mindeneset
re nagyobb érdekeltségre támaszkod
hatnak, mint a gazdasági akadémiák, 
a pénzügyi szempontok nem okoz
hatnak leküzdhctlen akadályt. Maga 
az állam egyes kincstári birtokokkal 
kapcsolatban nagyobb nehézség nél-

T Á R C Z A

Urashima.
fjapán mese.)

Urashima Taro, egy fiatal halász, ezer- 
négyszáz évvel ezelőtt bárkájával elhagyta
Suminoge partjait.

Halványkék, álmodozó nyári nap volt, 
tündöklő világosságát, hófehér csipkés fel
hők tompították. A hegyek is puha kék 
ködökbe vesztek a távoli levegőégen és 
fáradtak voltak a levegőhullámok is.

Urashima is fáradt volt és szabadjára 
engedte halászbárkáját. Furcsa bárka volt. 
Színtelen, kormányevező nélküli, különös 
alakú bárka, amelyet még sohse láthat
tál. Csakis a régi halászfalvakban, ott a 
japání tenger partjain, láthatsz még ma is, 
tizennégyszáz évvel ezután, ilyen különös, 
furcsa bárkákat.

Soká ült Urashima és csöndesen hor
gászott. Végre megmozdult a horog vége. 
De, amikor felhúzta, csak egy teknösbéka 
lógott rajta.

A teknösbékák Istennek szentelt állatok. 
Hosszú életnek örvendenek, ezer évig, 
némelyik tízezer évig is elél. Nagy bűn 
volna agyonütni közülük egyet is. A halász 
szelíden kiszabadította a teknőst, és az

I kül szervezhet ilyen iskolákat és nem 
kétlem, hogy egyes nagyobb s va
gyonosabb községek is szívesen hoz
nak anyagi áldozatokat egy életre
való gazdasági iskoláért. Az ilyen 
iskolák a gazdasági szakoktatásnak 
széles medret mosnának, jelentéke
nyen emelnék a magyarság szempont
jából igen értékes kis és középgaz
dáknak a társadalmi súlyát s emellett 
a kisebb igényű birtoktestek számára 
jól használható gazdasági tisztviselő
ket nevelnének.

Buday Barna.

A felvidéki újságírók gyűlése.
12 felvidéki vármegyének magyar Íróit és 

újságíróit látta vendégül e hó 7-én Igló 
királyi korona és' bányaváros, ahol mintegy 
150-en jöttek össze, hogy megalakítsák a 
Felvidéki Magyar írók és Újságírók Szö
vetségét. Az alakuló gyűlésen Léváról 
Holló Sándor, a Bars felelős szerkesztője és 
Koperniczky Cornél, a Lévai Hírlap segéd 
szerkesztője vettek részt. A gyűlésen több 
felvidéki országos képviselő is megjelent 
és úgyszintén számos helyi és vidéki nota- 
bilitás.

Igló városa pompás szepesi reggelit 
adott a vendégek tiszteletére, azután pedig 
a városháza tanácstermében megtartották 
az alakuló közgyűlést. A gyűlés elnökévé 
Holló Sándort, mint a Felvidék legrégibb 
újságíróját választották meg, aki nagy fi
gyelemmel hallgatott tartalmas beszédben 
fejtette ki az újságírók nemes hivatását. 
Folgens Cornél polgármester a város ne
vében üdvözölte ezután a vendégeket, majd 
Münich Kálmán, a felvidéki képviselők ne
vében a sajtó tagjainak buzgó tevékenysé
géről beszélt. Váradi Antal a Petőfi társa

Istenekhez küldve imáját, visszaadta sza
badságát.

Ámde ezentúl nem fogott semmit. A nap 
forró volt és csöndes a levegő és a tenger. 
Körülötte mi sem mozdult. Nagy fáradtság 
fogta el Urashimát és elaludt a bárkájában.

Az álmodozó tengerből ekkor csodaszép 
leány szállt fel. A ruhája bíborból és azúr
ból volt szőve, selymes fekete haja a sar
kát verte, úgy mint ezernégyszáz évvel 
ezelőtt a hereegkisasszonyok viselték.

Oly puhán, mint a szellő, siklott végig 
a vizen, lehajolt zz alvó halász fölé és 
halk érintéssel keltette föl.

— Ne félj — mondta, — atyám, a ten
gerek istene küldött ide hozzád, mert 
olyan jóságos a szived. Visszaadtad sza
badságát ma egy teknösbékának. Jer el, 
velem atyám palotájába, arra a szigetté, 
ahol sohse hal meg a nyár. Ott a felesé
ged leszek és boldogan élünk a virágok 
között.

Urashima csodálattal és bámulattal nézte. 
Mert csodaszép leány volt. Nem tehetett 
ellene, nagyon megszerette. Erre a leány 
kezébe vett egy evezőt, Urashima a mási
kat és együtt mentek — mint még ma is 
a nyugati partok halászai, férj és feleség 
együtt eveznek, ha aranyos esti fényben 
ragyognak a bárkák.

Szelíden és csöndesen siklottak végig a 
nyugodt, kék vizeken, dél felé, mig odaér

ság főtitkára a betegsége miatt elmaradt 
Rákosi Jenő helyett mondott beszédet. Ne
mes páthosszal előadott beszédében Rákosit 
mint a magyar újságírás atyamesterét aposz
trofálta.

Rákosi hoszabb levelet intézet a gyűlés 
tagjaihoz, mely azonban nemcsak az újság
íróknak hanem a közönségnek is szolgál
hat tanulsággal, azért egy részt itt közlünk 
belőle:

„Kedves bárataim és kenyerestársaim ! 
Korom és egészségi állapotom arra kény
szerít, hogy csak igy távolból üdvözölhes
sem önöket és vendégeiket, gyönyörű fel- 
sövidékünk közéletének ama jeleseit, aki
ket nemzeti ügyünk szeretete arra ösztökélt, 
hogy nagy erkölcsi és szellemi erejüket el
vigyék és oda csatolják az önökéhez, ami
kor önök a magokét összegyűjtve, tömö
rítve, hadisorba állítják a nemzeti küzdel
mek harcterén.

Mert mondjuk ki mindjárt a kezdet kez
detén, hogy bármi szép, bármi felséges, 
bármi apostoli is a mi gyönyörű mester
ségünk, az újságírás: felsőbb kenetet mind
azonáltal csak az a felsőbbrendü cél ad 
neki, a melyért emésztő munkáját végeznie 
érdemes, s amely nélkül közönséges iparrá 
változik által s marad igy is tisztességes 
foglalkozás, mint minden becsületes ipar, 
de megszűnik nemzetnevelő, históriai alko
tást munkáló hivatásnak lenni.

A sajtó a legmodernebb intézmény min
den intézmények közt és semmi a világon 
nem vetekedhetik erejével, impulziv hatá
sával, jogos befolyásával és nevelő hatal
mával. Hiszen mind az, amit tanítók, taná
rok, egyetemi professzorok, akadémiák, tu
dósok és tudományos testületek az egy
mást követő nemzedékekbe beleoltanak: 
mind az a maga erejét, készültségét, tevé
kenységét, jóságát és gonoszságát, becs
vágyát, alázatosabb erkölcsét mind a mi 
munkánk mindennapi szakadatlan befolyá
sa alatt végzi. Eszméinek mi adunk szár
nyakat ; szél vagyunk, mely a terhelt ma
got hihetetlenül elhinti; senki és semmi

tek a szigethez, ahol sohasem hal meg a 
nyár.

A sziget alacsony partja lassan emelkedett 
ki a kék hullámokból. Örökzöld bokrok 
fölött hegyes tetők tűntek elő. Ez volt a 
tengerek királyának palotája, oly csoda
szép, mint Juriaku mikádó kastélya ezer- 
négyszáz évvel ezelőtt.

Ünnepi ruhába öltöztetett, különös szol
gák fogadták ott őket, tengeri szülöttek 
voltak, akik Urashimát, fejedelmüknek ve- 
jét, alázatosan köszöntötték.

így lett Urashima menyasszonya a tenger 
királyának leánya. Csodaszerü pompával 
ülték meg a nászt és őrömmel, jókedvvel 
teltek meg a palota termei.

Urashima naponta uj csodákat látott a 
tenger mélységéből, ahonnan a király szol
gái felhozták őket. Annak a meseországnak 
csodáit, ahol sohse hal meg a nyár. Három 
év múlt el igy.

Ez idő alatt folyton nehéz szívvel gon
dolt haza Urashima atyjára, anyjára, akik 
bizonyára várakoztak reá. Végre megkérte 
szerelmes asszonyát, engedje őt haza, csak 
kis időre engedje el magától. Egy szót 
akar csak mondani a szüleinek, és menten 
visszatér hozzá.

Erre sírva fakadt az asszony és soká 
sirdogált, szép csöndesen sirdogált. Végre 
igy szólt Urashimához:

— Minthogy menni kétzülsz, el kell,
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nem jut el olyan mértékben oda, ahova mi 
mindennapos bejárók vagyunk : nemcsak a 
házakba, nemcsak a csaladokba, hanem az 
egyének agyvelejébe, az egyének érzelmei
nek legtitkosabb rejtekeiue.

Szemünkre hányják, hogy az újságírás 
túlteng, hogy kiszorítja a könyvet, tehát 
ártalmára van a tudománynak s az alapo
sabb tanulásnak.

Mily meggondolatlan vád, mily fölületes 
megfigyelés, mily könynyelmü igazságtalan
ság.

Hát nem tudjátok-e, hogy csak a barom 
áll neki a Tiszának és Dunának, hogy 
szomjúságát a folyóból vagy a Balatonból 
oltogassa. Az ember pohárból iszik. És mi 
újságok vagyunk az az aranyos pohár, a 
mely mindennap nyújtja a szomjazóknak a 
friss italt. Tudomány, ismeret, tapasztalat, 
tanulság, felfedezés, anyagi és erkölcsi ér
tékek sokasága, — mind poharanként kí
nálkozik azon frissiben, leszűrve, kimérve 
szellemmel és gráciával tálalva kínálkozik 
az újságban az emberiségnek. Oh te nagy 
Jupiter, olvasó közönség: nem veszed-e 
észre, hogy én, ujáágiró vagyok a te Ga- 
nimédesed. Üditlek, táplállak kristálypoha
ramból, jó kedvedet megszerzem, bánato
dat csökkentem, tudásvágyadat kielégítem, 
becsvágyadat sarkallom, vakmerőségedet 
mérséklem, szeretetedet táplálom, gyülülsé- 
geidet enyhítem, érdekeidet szolgálom, 
unalmadat elűzöm, életkedvedet, vállalkozó 
szellemedet élesztem. Tespedés, elmaradott
ság és halál van ott, ahol én nem vagyok; 
pezsgés, élet, vállalkozás, zaj és elevenség 
a nyomomban. Tudatlanság, elfogultság, 
korlátoltság, szűk látókör és konokság a 
világ nálam nélkül, testvériség, kölcsönös
ség, felvilágosodottság, a szellem szabad 
repülése, ahol befogadtak.

Hogy az újság virágzása a könyv halála 
lenne ! Természetesen, olyan értelemben, 
mint hogy a felkelő nap a lámpásnak és 
ha a legbüszkébb ivlámpás is a halála. 
Nem mintha a kutató lámpás felesleges 
volna ; de amig a lámpás ott, ahol szükség

hogy engedjelek. De nagyon félek, attól 
félek, hogy többé nem látjuk egymást.

Fogadj el tőlem egy kis dobozt. Az meg
segít, hogy visszatérhess, ha megfogadod 
azt, amit most mondok neked: Sohse 
nyisd ki. A világ minden kincséért se nyisd 
ki a d >bozt, akármi történjék is veled! 
Mert ha felnyitod, sohse jöhetsz ide visz- 
sza, és mi nem láthatjuk többé egymást!

Erre átadott neki egy kis festett dobozt. 
Selyem zsinórral volt átkötve. (Ezt a zsi
nórt még ma is mutogatják a templomban, 
Kanagavában a tengerparton és a papok 
megőrizték Urashimá horgát és a különös 
ékköveket, amiket magával hozolt a tenger
király szigetéről.)

De Urashima megvigasztalta a feleségét’ 
Megígérte neki, hogy nem nyitja ki soha a 
kis dobozt, nem veszi le róla a selyem- 
zcinórt. Azután elment a nyári fényben, 
végigment a csöndes tengeren. Mögötte 
elhalványult, eltünedezett, mint valami álom
kép, elmaradt a sziget, ahol sohse hal meg 
a nyár. Újból meglátta Japán kék hegyeit, 
mindig élesebben rajzolódtak az északi 
égboltozat fehér fényébe.

Végre megint a hazai kikötőbe siklott 
be a bárkája, hazai partra lépett a lába. 
De amikor körülnézett, nagyon megijedt. 
Úgy hitte, hogy varázslat áldozata lett.

Ez csak nem lehetett a szülővárosa? El
tűnt apjának kunyhója. Falu volt itt, de a

van rá, ahol helyén van — és helye és 
szüksége mindig meg lesz — egy ember
nek, vagy keveseknek világit, addig a nap 
milliók számára kel fel és milliók eletét és 
megvilágosodását jelenti.

De e kissé fenhéjazó és bővebb magya
rázat nélkül valamelyest sánti hasonlatot 
elhagyva, bátran feltehetjük a kérdést: mi
kor es hol volt a könyvnek az a rendkí
vüli virágzása, a melynek elhervadásáért 
több irigységgel, mint megfontoltsággal a 
sajtó nagy kifejlődését teszik felelőssé ?

Nem volt sehol és nem volt soha. Nin
csen a ‘múltban példa rá, hogy a legjobb 
és legszebb könyv is olyan elterjedtségre 
tudott volna szert tenni, amilyen elterjedt
séget tud ma a sajtó biztosítani egy jó 
könyvnek. Ez az igazság. A sajtó egy nagy 
értelmi közösségbe gyűjtve tartja a szét
szórt olvasókat és a világ soha sem tudott 
a jelesnek akkora hirt, a jó könyvnek 
olyan kelendőséget adni, mint a minőt ma 
a sajtó képes nekik felajánlani. Nem meg- 
ölője tehát a könyvnek és a tudománynak 
a sajtó, hanem ellenkezőleg: patrónusa, 
jótevője, istápja és szerencséje.

Mind ebből azonban tisztelt uraim egy 
súlyos következtetés folyik önként, amelyet 
épen mi nem mondhatunk ki szívdobogás 
nélkül.

Mert ha igaz mind ez, és pedig igaz, 
akkor igaz az is, hogy egy rossz, vétkes, 
könnyelmű, tudatlan és hazafiatlan sajtó 
ép úgy képes egy nemzetet megrontani, 
mint ahogy egy jó sajtó fölemelni, fölvirá- 
goztatni képes országokat. A sajtó tehát 
nemcsak szerencséje, de szerencsétlensége 
is lehet nemzetének. De ezzel is szembe 
lehet szállani. Rossz, alávaló újságok lehet
nek ; a sajtó, a maga egészében nem lehet 
az. Mert eleme, éltető levegője, erkölcsé
nek szabályozója a — nyilvánosság. Még 
a gonoszt is a jónak álorcájában kénytelen 
elkövetni. Mikor fekete portékával kereske
dik, kénytelen nyilvánosan azt hazudni, 
hogy a portékája fehér. A sajtó tehát olyan 
mint az élet maga, mint a társadalom ame-

házai idegenek voltak, idegenek a fák, a 
létek és az emberek arca. Hiába kereste 
a régi kedves helyeket — a Shinto-tem- 
plomot más helyen építették, a közeli dom
bokról eltűntek az erdők. Csak a folyó 
zúgása, csak a hegyek alakja nem változott. 
Minden más ismeretlen volt és uj volt 
minden. Hiába kereste a szülőházat.

A halásznép csodálkozva bámult reá. 
Ezeket az arcokat még soh’ se látta eddig.

Ekkor egy nagyon öreg ember közele
dett, a botjára támaszkodva lépegetett fe
léje, attól kérdezte meg, hogy hol van az 
Urashima család háza. Az Öreg csodálkoz
va nézett rá, Urashima újból "kérdezte és 
még egyszer. Az öreg végre igy kiáltott 
fel:

— Urashima Taro! Honnan jöttél, hogy 
erről nincsen tudomásod? Urashima Taro! 
Négyszáz éve, hogy belefuladt a tengerbe 
és a temetőben emlékkövet emeltek neki. 
Egész családjának sirja is ott van abban 
a temetőben — a régiben odaát, amely 
most már teljesen elhagyatott, Urashima 
Taro! Hogyan kérdezhetsz oly bolondot, 
hogy hol van Urashima Taro háza?

Nevetve és dünyögve az idegen butasá
gán mulatva odébb bicegett az öreg.

Urashima elment a régi temetőbe, amely 
oly elhagyatott volt és megtalálta a saját 
sírkövét, szüleinek és sok jó ismerősének 
sírhelyét A sírkövek oly régiek voltak, moh

lyet szolgál. De minthogy — bármelyek le
gyenek is a titkos rugói és célzatai — 
nyilvánosan szolgálja a nyilvánosságot, a 
felvilágosodást, a haladást, az emberek 
előremenetelét: annálfogva a rosszhiszemű 
újság is annak a botor embernek a hely
zetében van, aki maga alatt fűrészeli el a 
fát. Mert az általános művelődés, az ízlés, 
a tudás terjedése csak a tiszteletreméltó 
sajtónak kedvez és mind szükebb térre: a 
tudatlanok, a hiszékenyek, a naivak, a köny- 
nyen becsaphatók körére szorítja az elve
temedett sajtót.

Tehát, hivatásunk fontosságától, mester
ségünk dicső voltától áthatva, üdvözöljük 
egymást büszke meghatottsággal uraim.“—

Az alakuló közgyűlés az ideiglenes ve
zetőséget a következőkből állította össze ;

Elnök lett Clair Vilmos, Nyitra. Társel
nök : Csengey Gusztáv Eperjes és Holló 
Sándor, Léva. Alelnökök: Dugovich Titusz 
Turócszentmárton és Dombay Hugó.Nyitra 
Főtitkár: Tokay Lajos Balassagyarmat. Ugy- 
vezetőtitkár: Telléry Gyula, Igló. Jegyzők: 
Steier Lajos Liptószentmiklós és Várady 
Géza, Alsókubin. Pénztáros: Dvorcsáic 
Győző Eperjes. Ügyészek: Dr. Obetkó 
Rezső Eperjes, dr. Szécsény Mór Rózsa
hegy. dr. Sacher Aladár Losoncz és dr. 
Znamenák István Aranyosmarót.

A délutáni bizalmas értekezleten az alap
szabályokat vitatták s az ideiglenes vá
lasztmányt alakították meg úgy, hogy min
den vármegyéből egyelőre csak 1 tagot 
választottak be. Barsvármegye részéről a 
bizalmas értekezleten egyedül jelenlévő Ko- 
pernicky Cornél indítványára dr. Kersék 
Jánost, a Bars főmunkatársát választották 
meg.

Délben a Petőfi-társaság Muzsikaszó
matinéja volt a városi színházban, aholdr. 
Márffy színtársulatának teljes személyzete 
Petőfi dalokat énekelt zenekiséret mellett 
és Várady Antal Pap Zoltánnak egy ked
ves, szép költeményét adta elő. Ezután 
Holló Sándor, a megalakult Felvidéki írók 
és Újságírók Szövetségének társelnöke lé

lepte, porladozó kövek, hogy alig tudta 
lebetűzni a neveket.

Erre belátta, hogy furcsa varázslat áldo
zata lett es visszatért a tengerpartra. A 
kezében tartotta a tengerkirály leányának 
ajándékát, a kis dobozt. De milyen varázs
lat lehetett rajta? És mi lehetett a doboz
kában? Talán épp e kis dobozban volt a 
varázslatnak okozója.

Es ekkor a gyanú legyőzte a hűséget.
Meggondolás nélkül megszegte az Ígére

tét, leoldotta a selyemzsinórt és felnyitotta 
a dobozt.

Hideg, fehér fíistgomolyag tódult ki be
lőle, a levegőbe emelkedett, mint a nyári 
felhő és gyorsan délfelé vonult a nyugodt 
tengeren át. Más nem volt a dobozban.

Most már tudta Urashima, hogy a saját 
boldogságát ölte meg. Nem térhet vissza 
soha többé szerelmes asszonyához. Keser- 
veseh sikoltott és zokogott kétségbeesésé
ben.

De nem sokáig tette. Hirtelenül elválto
zottnak érezte magát. Jéghidegség ömlött 
az ereibe — fogai kihullottak, az arca ösz- 
szeráncosodott, a haja hófehér lett, a tag
jai szétmállottak, az ereje elhagyta egészen. 
— Élettelenül esett le a homokba, szétzúz
ta őt négyszáz télnek rémséges súlyai, 
amely egyszerre zuhant le reája----

Lafcadio Hearn.



np„ a színpadra s üdvözölte a Petöfi-tár- 
Pe , 'i. nieeielent tagjait, amire Várady
Antal főtitkár válaszolt. Majd Oallovichne 
Ternovszkv Margit frappáns sikerrel dâ lo 
kát énekelt a Muzsikaszóból. Pap holtan 
dalköltő az Öreg cigány című költeményét 
adta elő rendkívüli nagy hatást _ f . '
Végül pedig a Muzsikaszó száz kép 
tatfa be Vetítés utján, a képekhez rövid 
maevarázó szöveget maga a szerző, < P 
Zoltán mondott. A szereplő Írókat sa  mű
vésznőt elhalmozták virággal és babérral- 

Délután a városi vigadóban társasebed 
volt ahol Igló város intelligenciája teljes 
számban megjelent, sőt a nagytermet öve
ző karzatok is teljesen megteltek érdeklő- 
dökkel. A társasebéden számos toszt hang 
zott el úgy az újságírók, minta tiszteletűkre 
megjelent notabilitások üdvözlésére. ^

Kste a szövetség tiszteletére díszelőadás 
volt a városi színházban. Színre került az 
Iclói diákok cimü diáktörténet. Az előadá
son maga a szerző Farkas Imre is megje 
lent és az előadás előtt ez alkalomra irt 
prológját olvasta föl. A szerzőt minden 
felvonás után 3—4-szer hívtak a lámpák 
elé Az iglói diákoknak e napon Iglon 
tomboló sikerük volt, teljesen zsúfolt ház 
előtt. Farkas Imrét e nap emlékére babér
koszorúval ajándékozták meg. Az eloadas 
után vacsora volt a vigadóban és rögtön
zött tánc. .

Másnap a szövetség tapjai korán réggé* 
külön vasúti kocsikban Poprád-Felkara, 
onnan pedig az uj villamoson Tátrafiliedre 
utaztak, ahol az igazgatóságnak voltak 
villásreggelire szívesen látott vendégei. A 
társaságról itt fényképfelvételeket készítet
tek A Tátra fenséges téli szépségében állt 
a kirándulók előtt, csak hogy. sajnos, az 
éppen azon éjszaka országszerte dúló vihar 
a kirándulók programmját alaposan meg
rontotta, a tarajkai kirándulás is elmaradt, 
mert a siklóvasutat a vihar megrongálta. 
A földinivelésügyi miniszter szívessége foly
tán átengedett sportpályákat sem vehették 
igénybe a kirándulók,.csupán egypár szen
vedélyes ródlizó kísérelte meg a bátorság- 
talan időben a hatalmas pályán a leereszke- 
dtst. (Az igazgatóság szerint 26 éve nem 
volt ilyen idő a Tátrában mint éppen most.) 
Délben külön villamos vasúton Tátralom- 
nicra utaztak, hol a földmivelésügyi miniszter 
150 teritékü bankettet adott tiszteletükre. 
Itt Csík Imre miniszteri tanácsos köszön
tötte a vendégeket és biztosította a szö
vetséget a kormány legjobb indulatáról. 
Ezen kívül számos tószt hangzott el itt is 
és többek között Váradi Antal a Petőfi- 
társaság főtitkára Telléry Gyula iglói szer
kesztőre mondott pohárköszöntőt, akinak 
agilitása teremtette meg ezt a szövetkezést. 
m kirándulók este visszautaztak Poprád- 
Fdkára,ahonnan mindenki kedvesemlékekkel 
bőven megrakodva hazautazott.

Végezetül nem mulaszthatjuk el elismeré
sünket kifejezni Clair Vilmos, Telléry Gyula 
és Dugovich Titusz, a Felvidék általá.i is
mert hirlapiróinak ama érdemeiért, amelye
ket a szövetség megalkotása körül szerez
tek. Hisszük, hogy szövetségünk képes és 
elég erős lesz mindama feladatok elvégzé
sére, melyeket maga elé tűzött és a jövő
ben tűzni fog. A szövetség tagjai a jövő
ben már egyöntetű munkát fognak végezni 
mely a magyar kultúra emelésére, öregbí
tésére fog vezetni itt a felvidéken és i 
nemzetiségi izgatók számitásait is eredmé 
nyesen fogja keresztezni és a toll tisztes
séges munkásainak tekintélyét és becsűié 
sét méltóképpen emelni fogja.
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A Kálvineum ünnepély.
Január 8-án zajlott le a barsi ref. egy

házmegye által nagy sikerre rendezett Kal- 
vineum ünnepély, melynek jövedelme a re . 
lelkészárvák részére létesítendő Kálvineum 
nevű intézmény felállítására fog szolgaim. 
Már kora d. u. látni lehetett, _ hogy nagy- 
szabású ünnepség van készülőben, mert a 
messze idegenből és a környékből egy e- 
sereglett vendégek sürögve jártak-keltek a 
városban. Már jóval a meghívóban jelzett 
kezdet előtt vonult fel a hangversenyen 
résztvenni szándékozó közönség. Robogtak 
a hintók az estélyi öltözetű hölgyekkel es 
8 órára a vigadó terme majdnem megtelt, 
de még mindig özönlött a közönség és 
lehetetlen volt a hangversenyt a kitűzött 
időben megkezdeni, anélkül hogy az meg 
ne lett volna zavarva a később jövőktől. 
Ennyi közönséget a nagyteremben együtt 
még soha sem láttunk. Fél 9 órakor lépett 
a terembe dr. Baltazár Dezső debreceni 
püspök, kit a hözönség zajos éljenzessel 
fogadott, mire Patay Károly ref esperes 
meleg szavakban, igen kedvesen üdvözölte 
a messze távolból jött illusztris vendége
ket, valamint az összes megjelenteket. 
Utánna Duschck Ernő tkp. intézeti tanár 
vezetése inellett a lévai áll. tkp. intézet 
növendékeinek fegyelmezett kora adta elő 
Gr. Zichy Géza .Rákóczi koráí“ a Nemó 
operából. Majd Baltazár püspök daliás 
alakja jelent meg. Pusztán a megjelenése 
is imponál már, hát még a beszéde ! Mély 
hangja úgy zúgott a teremben, mint a 
mennydörgés. Beszéde egy remekmű volt. 
Magas szárnyalásu és mély filozófai a tar
talma és amit mond az szinigazság mind. 
A püspök beszédét egy igazán nagyon ked
ves és művészi nívón álló zenei szám kö
vette : Mendelsohn I. Triója. A klasszikus 
zeneszerző müvét oly művészi precizitással 
adták elő Belcsák László, Griin Dezső és 
dr. Hets Béla, amint azt ritkán lehet hallani. 
Utánna Keserű Géza, igen szép éneke kö
vetkezett, melyet dr. Kersék János tároga
tón kisért. Ezen szám is méltó helyet fog
lalt el a valóban gyönyörű programm kere
tében. A sorrend hatodik száma Szabó S 
Zsigmond bajkai ref. lelkész saját szerze
ményű alkalmi költeménye volt, melyet a 
szereplő maga oly jó érzéssel, oly meg
hatóan szavalt, hogy többször könnyeket 
fakasztott hallgatóság szemeiből. Ezt követte 
a műsor egyik főpontja : Kovács Sebestyény 
Micike szivet lelket gyönyörködtető éneke, 
melyet dr. Kovács Sebestyény Endréné mű
vészin kisért zongorán. Ezen szám igazi 
műélvezetet nyújtott a közönségnek, mely 
a közreműködő művésznőket frenetikus 
tapssal jutalmazta. A rendezőség a hölgyek
nek gyönyörű élővirágokból álló csokrokat 
nyújtott át. Majd Kiss Ferenc alsószabolcsi 
ref. esperes tartott beszédet annyi igazság
gal amit ritkán lehet hallani. A szeretetről, 
könyörületről beszélt ecsetelve azoknak cso
dás hatalmát és az ennek nyomán kelet
kező hatalmas alkotásokat; ennek befejez
tével ismét beröppent Kovács Sebestyény 
Micike, mint egy csalogány és édes anyja 
dr. Kovács Sebestény Endréné zongora kí
sérete mellett, oly édesen, oly elbájolóan 
énekelt, hogy éneke örökké emlékezetes 
marad a lévai közönség előtt. Ezután az 
állami tanítóképző énekkara énekelte a tőle 
megszokott precizitással „Lányi népdal 
tgyveleg*-et Duschek Ernő tkpző intézeti 
tanár mesteri dirigálásával, majd Kovács

Sebestyény Endre egyházmegyei gondnok 
keresetlen szavakban köszönte mega rende
zőségnek és a közreműködő hölgyeknek 
és uraknak szives fáradozásukat, mire a 
programm a Hymnus eléneklésével véget 
ért és kezdődött a tánc kivilágos kivirrad- 
tig. Az első négyest 60 pár táncolta. A 
derült jókedv mindvégig megvolt és a fia
talság ezt az élvezetes estét bízvást mond
hatják, sohasem felejti el. Ez a mulatság a 
Léván tartott mulatságok egyik legsikerül
tebbje volt mert úgy erkölcsileg, mint anya
gilag fényesen sikerült. A tiszta jövedelem 
körülbelül 2500 kor, volt.

— Eljegyzés. Konkoly Thege Sándor és 
neje nagyselmeczi Toldy Ella leányát Er
zsikét, eljegyezte Konkoly Thege Pál, néhai 
Konkoly Thege Gyula és neje, bodófalvi 
Bodó Ilonának fia.

— Házasság. Schönstein Henrik lévai 
kereskedő, f. hó 28-án tartja esküvőjét 
Polatsek Malvinnal, Budapesten.

— Adomány a tüdöbeteggondozó intézetnek. 
Missák Pál úr (Léva; 4 koronát, Pásztor 
Kálmán úr (Zseliz) 5 koronát juttatott hoz
zám a lévai lüdőbeteggondozó-intézet cél
jaira. A nemesszivü adományokért ez utón 
mond ősszinte köszönetét Dr. Frommer 
Ignácz az intézet vezető orvosa.

— Kitüntetés. A király Reitzner Miksa 
miniszteri tanácsosnak, a körmöcbányai 
pénzverő hivatal igazgatójának, saját kérel
mére történt nyugdíjazása alkalmából, sok 
évi hü és hasznos működésével a pénzverés 
terén szerzett érdemei elismeréséül aLipót- 
rend lovag keresztjét díjmentesen adomá
nyozta.

— Kinevezések. Az igazságügyminiszter
Csizmazia József lévai járásbirósági joggya
kornokot a lugosi kir. törvényszékhez jegy
zővé, a pénzügyminiszter Csók József 
aranyosmaróti adótisztet a X. fizetési osz
tályba végleges minőségű pénzügyi fogal
mazóvá az ottani pénzügyigazgatósághoz 
kinevezte. *

— Elhunyt 48-as honvéd. Pusztulnak, vesz
nek a szabadságharc héroszai, egypár esz
tendő még és egy sem lesz már az élők 
között azokból, akik aktív részesei voltak 
a mitoszi legendákba illő időknek. Egy 
megint elköltözött közülük. Gyászlapon 
tudatják velünk Aranyosmarótrél, hogy 
Tárcsái István nyug. vármegyei hivatalnok, 
volt 1848/49-es honvéd, f. hó 9-én vég- 
elgyengülésben meghalt. Áldás legyen dicső 
emlékén!

— A lévai Izr. Nőegylet évi rendes köz
gyűlését január hó 14-én d. u. 2 órakor a 
hitközség nagy tanácstermében tartja meg.

— Megszámozzák a rendőröket A jövő 
héttől más városok rendőrségének mintájára 
a lévai rendőrök is meglesznek számozva. 
A szám, félhold alakú réztáblán lesz és a 
rendőrök a mellükön fogják viselni. Idő
közben a számok személyek szerint föl
cserélve lesznek. A kisebb számokat a 
rendőrök kitüntetésképpen fogják kapni.

— A lévai tüdöbeteggondozó-intézetben 
működésének első havában 10 rendelési 
napon 16 uj beteg jentkezett. Ezek közül 
állandó kezelésben részesült 13 beteg; az

összes rendelések száma 65 volt. 
Köpetvizsgálat végeztetett 18 esetben. A 
segélyzett betegek száma 5, közöttük 65 
liter tej és 13 kgr. hús került kiosztásra.

— Kéménytüz. Osztrider György Honvéd
utcai házában csütörtökön este kígyuladt 
a kémény, azonban a tűzoltóság beavatko
zása nélkül elfolytották. A tűznél csak Bit
esek József, tűzoltóparancsnok jelent meg.
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— Az elkésett tél. Vasárnapról hétfőre 
virradó éjszaka hatalmas, vihar dühöngött 
az országban amelyet Léván is alaposan 
megérezték. Az időjárás határozottan télies
re változott és ugylátszik hogy tartós is 
lesz a hideg. Meteor szintén azt jósolja, 
hogy most már a hideg idő érvényesülése 
várható. |anuár hó hátralevő változási nap
ja i : 14—16—18—20—21 —27—28 és 31-re 
esnek Amelyek közül legerősebb hatásúak a 
bolvgók részéről : 14 hideg viharos, 18 vál
tozó és 28 hideg jelleggel.

— Nincsen már kolera. A hivatalos lap 
keddi száma közli, hogy mivel Magyaror
szágon 1911. dec. 17 óta újabb kolera eset 
nem fordult elő, ezért a belügyminiszter a 
párisi nemzetközi egyezmény alapján Ma
gyarországot koleramentesnek nyilvánítja.

— A , Lévai Kereskedő Ifjak Társulata" 
folyó hó 20-án megtartandó tánczmu- 
latsága iránt nagy érdeklődés mutatko
zik. Á mint az előjelekből ítélni lehet, az 
estély egyike lesz az idei farsang legsike
rültebb mulatságainak. A hatvan tagból ál
ló rendezőbizottság lelkesen fáradozik az 
est sikere érdekében, s minden lehetőt el
követ, kogy a meghívottak a kedves mű
soron kívül is sok oldalú kellemes szóra
kozásban részesüljenek. A tánczenét József 
főherceg udvari zenekara szolgáltatja.

— A Lévai Nöerv'et i'',mezestélye. A lévai 
nőegylet a napokba.i kuidte szét a jelmez
estélyre szóló meghívókat, melyek a követ
kezőképen szólnak: Ö cs. és kir. fensége 
Auguszta főhercegasszony legkegyelmesebb 
fővédnöksége alatt álló Stefánia Árvaházat 
fentartó Lévai Nőegylet az általa fentartott 
árvaház, cselédnevelő és patronage-egyesü- 
let javára 1912. évi február hó 1-én a vá
rosi vigadó dísztermében jelmezestélyt 
rendez, melyre nagyságodat és nagyrabe- 
csült családját tisztelettet meghívja özv. 
székhelyi Mailáth Istvánná a lévai nőegylet 
örökös t. b. elnöke, sárosfai Bittó Gyuláné 
a rendező bizottság elnöke, gróf Couden- 
hove Kunóné a lévai nőegylet elnöke. Fa
ragó Sámuel a lévai nőegylet titkára. Bellán 
Sándor a lévai nőegylett il-od titkára. Be- 
lépő-dij: személy- és karzatjegy 4 kor. 
családjegy 10 korona. Kezdete este 9 óra
kor. — Jegyek előre válthatók Nyitrai és 
Társa r. t. üzletében. Felülfizetéseket az 
irgalom és örök szeretet nevében hálás 
szívvel fogadunk.
• — A nyitra — lévai vasút legújabb terve.

Amint olvassuk, Aranyosmaróton a napok
ban gróf Forgách Károly, báró Ambrózy 
István, báró Lindehoff, Szentiványi Oszkár 
stbek értekezletet tartottak a nyitra — lévai 
vasúti vonal ügyében és olyan tervet dol
goztak ki, melyszerint a vonal Nyitráról 
kiindulva Barstaszáron, Aranyosmaróton és 
Garamkovácsin keresztül Lévára érne. En
nek a vonalnak a kiépítése a tervezet sze
rint félmillió koronába kerülne.

— Névmagyarosítás. Reif Izidor lévai il
letőségű szakcsi lakos nevét belügyminisz
teri engedéllyel Rácz-ra változtatta.

— 'Valami a városi vigadóból. A város 
az általa megvásárolt vígadói berendezések 
felügyeletére bizottságot választott, de ar
ról egészen megfeledkezett, hogy olyan 
bizottságot is jóvolna választani, amely az 
egész épületre kiterjesztené felügyeleti jogát, 
vagy a városgazdával gyakoroltatná azt. 
Bárki is elképzelheti, hogy mivé lesz egy 
ház a gazda szeme nélkül, mert a jó gazda 
szeme mindenüvé, még a legfélreesőbb 
helyre is ellát és ha valami nincs a maga 
rendjén, hát megcsináltatja. De ahol nincs 
gazda, vagy a gazdának nincs szeme, ott

a ‘pusztulás üt tanyát, tönkre megy minden, 
mert kis bajból lesz a nagy, mondja egy 
jó magyar közmondás. így van az a viga
dóban is. Mást, valami gondatlan gazdát 
a rendőrség régen megbüntetett volna azo
kért az állapotokért, amelyek a vigadó 
félreeső helyén vannak! De talán e sorok 
nyilvánosságra jövetele után változtatnak 
rajta.

— A lévai izr. nöegylet javára február 
hó végén műsorral egy bekötött nagysza
bású táncestély leszen rendezve a városi 
vigadóban. A mulatság iránt már most is 
nagy az érdeklődés s igy az remélhetőleg 
nagy sikerrel fog végződni.

— Állatvásár. A hétfői lévai állatvásár 
nagyon szűk méretekben folyt le, mert a 
közeli falvakban uralkodó ragályos száj- 
és körömfájás miatt a hasított körmü álla
tok felhajtása tiltva volt. A vásárra csupán 
872 ló és csikó lett felhajtva, amiből 132- 
öt adtak el.

*— Eltűnt ezresek. Rosenberg József, hely
beli májkereskedőnek bezárt Wertheim- 
szekrényéből e hó 7-éről 8-ára virradó 
éjszaka 4970 korona eltűnt. A szekrényen 
fúrásnak, vagy egyébb erőszakos nyomnak 
látszatja nincsen, úgyszintén a házba való 
erőszakos behatolást sem tudta a rendőr
ség megállapítani. Mindenesetre titokzatos 
körülmények között tűnt el a pénz s a 
rendőrségnek elég gondot ad megvilágítani 
a rejtélyes esetet.

— Mezőgazdasági és ipari kiállítás Léván.
A barsmegyei gazdasági egyesület ötven 
éves fennállásának megünneplésére Léván 
mezőgazdasági és ipari kiállítást szándéko
zik rendezni. Az egyesület enneu az ügy
nek tárgyalására január 21-én d. e. 10 óra
kor a városháza tanácstermében választ
mányi ülést tart. Ez az ülés állapítja meg 
a magyaróvári gazdasági akadémia tanári 
kara által február 24—25-én rendező gaz
dasági előadások programmját is.

— Tudományos felolvasások a gimnázi
umban. A f. hó 9-én megkezdett felolvasá
sok további programmja. Jan. 16. 3) Kö- 
veskuti Jenő:A  legújabb irodalmi irányzat. 
Folytatás. 4) Pózna József: Mendemondák 
a magyar történelemben, Jan. 23. 5) Bar- 
tos Ede : A földrengésről. 6) Pózna József: 
Az 1848 9-i szabagságharcról. Jan. 30. 7) 
Frank Antal: A pedagógia-filozófia köré
ből. 8) Deák Miklós : A román stílus em
lékei Vetített képekkel. Febr. 6. 9) Dávid 
László : Az irodalom-történetből. 10) Frank 
Antal : A pedagógia-filozófia köréből. Foly
tatás. Febr. 13. 11) Dávid László : Az iroda
lom-történetből. Folytatás. 12) Deák Mik
lós: A gót stílus emlékei. Vetített képek
kel. — Kezdet mindig d. u. 6 órakor. He
lyiség a rajzterem, Belépti-dij nincs, külön 
meghívók nincsenek, de az érdeklődőket 
szívesen látják.

— Kisiklott vonat. E hó 5-én reggel Kis- 
tapolcsányból elinduló 4501 sz. számú 
személyvonat a verebélyi állomástól két 
kilométernyire reggel 6 órakor kisiklott. A 
kisiklás következtében a félméter magas 
töltésről a mozdony lefordult és a földbe 
fúródott, az utánna haladó kalauzkocsi 
pedig rászaladt a mozdonyra. A kisiklásnak 
áldozata ie van, Deák János fűtő a moz
dony és kalauzkocsi közé került és azon
nal meghalt. Reggel történt a katasztrófa, 
holttestét azonban csak este tudták kisza
badítani. A vasút személyzete közül ketten 
könyebb sérüléseket szenvedtek, az utasok
nak azonban a kiállott rémületen kívül 
egyébb bajuk nem történt. A hatóság és

az üzletvezetőség kiküldöttei még a dél
előtt folyamán vizsgálatot tartottak a sze
rencsétlenség helyén és megállapították, 
hogy a kisiklásnak sintörés volt az okozója 
és így a szerencsétlenségért senkit sem 
terhel felelősség. A megakadt forgalom 
csak másnap indult meg újból. A szeren
csétlen véget ért fütő után hét gyermek 
maradt.

Az igazi Ferencz József-keseriiviz 
az összes hashajtó-szereket termé
szetes, erőteljesen oldó ereje foly
tán túlszárnyalta már. Ezt bizo
nyítja Cantani tanár, a lángeszű 
kutató is, mikor azt Írja, hogy a 
természetes „Ferenc József“-ke- 
seriiviv nemcsak mint könnyű 
hashajtószer nyilvánítja hatását, 
hanem lassankint olyannyira ja 
vítja a gyomormüködést, hogy 
teljesen pótolja a karlsbadi vize
ket ! Kapható gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben. A szétkül- 
dési Igazgatóság Budapesten.

— Detektívek a csendőrségnél. A belügy
minisztérium a csendőrség egyes őrseit és 
szakaszait detektivekkel akarja megerősí
teni, akik civilruhában fogják a nyomozást 
teljesíteni. Az újításra a csendőröknek 
az a panasz adott okot, hogy fényes egyen
ruhájuk gyakran hiúsítja meg a nyomozást, 
A polgári ruhás detektivrendszert először 
a debreceni csendőrkerületnél próbálják ki 
s ha beválik az intézmény, a minisztérium 
az egész ország területén rendszeresíti a 
csendőrdetektiv szolgálatot.

—- Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Kari Antal Szeleczky Teréz: Anna; Szalal 
Imre Rehák Karolin halva született fiú.Ba- 
da Lőrincz Holecska Viktoriá; István; 
Skolnik József Gregorics Janka: Béla; 
Házasság: Joachim József Hribik Mária 
rkath. özv. Berger Lipót Knapp Vilma izr. 
Halálozás: Reicher Ödön 33 éves idült 
mellhártya gyulladás. Lázár István 2 hó 
bélhurut. Szepesi János 66 éves aggkori 
végkimerülés. Rácz József 68 éves máj
zsugorodás. özv. Kotlává Lajos 34 éves 
szervi-szivbaj.

Terménypiac árak a szerdai hetivásárról
Búza 21 60 22*— K
Árpa 18 — 18.50 K
Rozs 20‘— — — K
Zab 2 0 — — K
Bab 3 0 — — K
Tengeri 18 5o 19.— K
Árak métermázsánként értendők.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

N Y ÍLT-TÉ R .*)
Nyilatkozat.

Kacsanyecz Gyula velem szemben sértő 
kifejezést használt. Amennyiben a nevezett 
egyén műveltsége folytán az elégtételadás 
legprimitívebb formájára sem alkalmas, őt 
qualifikálatlan egyénnek nyílvánítom. Vele 
szemben kénytelen vagyak az elintézés ilyen 
módjával megelégedni. Amennyiben pedig 
részéről még a legcsekélyebb inzultus érne, 
kénytelen lennék vele szemben a legradi
kálisabb eszközöket használni.

Léva, 1912. január 8.
_________  ijj. Kriek Jenő.
*) E rovat alatt közietekért nem felel a szerk#
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.

IKoffher és Schrantz | , # , , , , í Ganz-féle motórok

i u r * #  I gyeinek vezerkepv a e . j í i K í í f V a l i ?  1!
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű láncoskutak.

Községi és kerti fec kendők.

m i  í rn i  w»w <«é*> vm i m

Steiner Sándor
órás és ékszerész. 

Léván, Városi szálloda épületében.

Dús arany és ékszer
raktár.

Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

kel órákban.

Kegy íEMálnrtca óra 
különlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
china ezüst dísztárgyai
mat, úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

Szép választék
inga órákban.

Internrhan telefon szám 13.

Tüzifa porosz kőszén és pir- 
szén megrendelést elfogad

és házhoz szállít.
BRAUN JÓZSEF ES FIA

(Ilonvéd-iitcza, Wertlielmer-hiiz).

Házasulandók figyelmébe!
A legmodernebb lakberendezések, melyek saját 

műhelyemben készülnek, nagy választékban és ssolid 
Arak mellett kaphatók

8TEINE11 JÓ ZSE F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál. 

Léván, Bátl-atcza 1. Werthslmer-féle ház.



2. szám.
I^ral W irla p  _____-- • --------- ------------

K özgyűlési m eghívó.
. koreAkade.mfbank réwérészvényesei a*

1912. évi február hó 9-én d. u. 2 órakor
I,éviin, az intézet helyiségében <“rí""

VII. É V I K E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S E K É
tisztelettel ineghivatnak.

T á r e ’ v s o r o z a t :  . , ,
x  ® ,r. -re i íotrvynkftnw hitelesítésére vonatkozó intézkedés.

2. j S é s e ,  a í évi aám intadás f.liilvizsgálása .
mrcúllapitása. A felmentvény megadása.

4 Ké^Tgazgatóságíés kéffélügye^Wzotiségi tag választása az 1912-ik évre.
5. Alapszabályszerii indítványok.
Kelt Léván, 1912. január hó 10-cn. i g a Z g a t t f l i á ^ *

l „ „ .  , s s I :í s ' ,. w S « . a J í  s s r t M S s r i s s

T a rto z ik  'Főmérlegszá,mla 1911. dec. 31-én. Követei—
. S | l  | S ! K ! á , ÍL id .id o t.ciovaI63000 i3 | g  =

Jelzálog kölcsönök ‘JJ680 30 1 84207 66

»  v g j — a - H o  ü
Óvadék leiéi 17000 -  Kogcdményotet jelzálog kölcsönök 69012 66
H«r kam! elíre llz. vímzI. kain. 14644 20 Átmeneti kamat 3, " “ £

«i ir  3881 10 Fel nem vett osztalék 163 50
Nyereség központnál 40119.—

____________y b telepen 4333.31 44452 31

3170987 79 3170987 79

Halász Lipót Weisz Benő Fodor Adolf
pénztáros igazgitó főkönyvelő

Ezen főmérleg számla a keresk. törvény 195 §-a értelmében a fő es segédkönyvekkel osszegyez- 
etve valamint a kimutatott értékek leltározását helyeseknek és megegyezőnek találtuk.

A felügyelő-bizottság :
Boros Gyula Sugár Mór Lipót

aImXIz
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