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A MÁV.
A magyar államvasutak ügyeiről 

szólva mindig és unos-untalan be
lekeverik a cikkírók a politikát. 
Mindenki abból a szempontból né
zi vasúti ügyeinket, hogy milyen 
politikai pártállásu. Aki kormány- 
párti, annak mindig jó  az állam- 
vasut, aki ellenzéki, az mindig ta
lál kifogást az államvasutak mű
ködésében. És talán ez az oka an
nak, hogy az ál lám vasút — ob
jektív és őszinte politikától men
tes kritika hiányában — nem az, 
aminek tulajdonképen lennie kel- 
lent*.

Mert azt az egy tényt meg kell 
állapítanunk politikától teljesen 
függetlenül, hogy nem vall sem 
fegyelmezettségre, sem rendre az, 
hogy naponkint távirati jelentések 
hozzák hírül, hogy egyszer a 
Máv. egyik vonalán egyszer a 
másikon történt valami nagyobb 
vagy kisebb, de mindig az alkal
mazottak pusztulásával járó sze
rencsétlenség. Maga ez az egy 
tény, olyan szomorú világot vet 
a Máv.-ra, hogy megérdemli, hogy 
a legkomolyabban foglalkozzunk 
vele. ,

A Magyar Államvasutak egyál
talában nem felelnek meg ma a 
modern követelményeknek és nem 
felelnek tneg annak a célnak, ame
lyet be kell tölteniük. A Magyar 
Államvasutak sinhálózata nem 
elegendő. Ez a legelső és legna
gyobb baj. A forgalom — úgy a

teher, mint a személyforgalom 
folyton emelkedik — és egymás
után állítják be az uj gyors- és 
személyvonat párokat egyes vona
lakon, anélkül, hogy a sinhálóza- 
tot növelnék, vagy megnagyobbí
tanák. Olyan egysinpáras vonalon, 
mint a fiumei, állandóan szaporít
ják  a vonatokat és gyorsítják azok 
menetét. Ezt a Máv sinhálózata 
nem bírja el. Nem lehet ugyan
azon terjedelmű síneken kétszeres 
forgalmat lebonyolítani anélkül, 
hogy az a forgalom biztonságának 
és gyorsaságának hátrányával ne 
járna. Ezt tapasztalhatjuk a fiumei 
vonalon, de tapasztalhatjuk más 
vonalakon is, ahol a beállított me
netrendszerű gyorsítás dacára ép
pen a hálózat gyengesége miatt 
állandóan késnek a vonatok.

Ahogy a sinhálózat nem elég a 
forgalom lebonyolítására, Ugyan
úgy nem elég az államvasutak 
munkájának elvégzésére a forgalmi 
személyzet sem. Lehet, hogy az 
üzlet vezetőségek és az igazgatósá
gok irodai személyzete talán feles 
számban van, de a forgalmi sze
mélyzet száma kicsi és elégtelen, 
és csak ebből az elégtelenségből 
magyarázható az, hogy szolgálati 
ideje is túlságosan nagy. Rende
sen huszonnégy óráig van szolgá
latban a vasutas, hogy azután ti
zenkét óráig pihenhessen. I)e eb
ből a tizenkét órai pihenőből is 
elvesz valamit az, hogy oda kell 
utaznia, ahol pihennie lehet, ahol 
otthona van. Ez tehát olyan em-

j berfeietti munka, oly kevés pihenő
vel, hogy nem csodálható, ha az 

; emberi gondolkodás is telmondja 
a szolgálatot, ha a kéz megcsu- 

l szik, vagy a parancsot adó nyelv 
! megbicsaklik. Ilyen taradt, kirne- 
! riilt személyzettel valóban nem le- 
! hét forgalmat lebonyolítani, mind- 
! össze szerencsétlenségeket lehet 

előidézni.
De vannak a Máv.-nak egyéb 

hibái is. Ilyen a kocsik, mozdo
nyok, szerelvények elégtelensége, 
az állomások szűk volta és még 
sok más, ami mind hozzájárul a 
vasutak zülléséhez és romlásához. 
Aki tehát ennek az országnak az 
érdekeit tényleg szivén \iseii, aki 
azt akarja, hogy ez az ország 

i tényleg felvirágozzék, annak első
sorban vasutainkra kell gondolnia, 
arról kell gondoskodnia, mert ha 
a tatárjárás és más istencsapása 
nem pusztított el bennünket, a 
vasutaink romlása magával ránt
hatja egész iparunkat, kereske
delmünket, egész országunkat.

A magánhivatalnokok.
Az a nagy szociális átalakulás, amely az 

utóbbi évtizedekben az egész művelt világ
ban az összes néprétegeket megmozgatta, 
a bérmunkásoktól eljutott végre a művelt 
középosztály legkevésbbé független és leg
inkább lekötött rendjéhez, a magánhivatal
nokokhoz is. Az utóbbi években Németor
szágban és Ausztriában nagy agitáció in
dult meg a magánhivatalnokok szociális 
helyzetének javítása érdekében és ez az
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agitáció hosszas erőfeszítések után elérte 
azt, hogy a törvényhozás a hivatalnoki kar 
gazdasági helyzetét többé-kevésbbé megfe
lelő törvényekkel megjavította.

Mint minden szociális mozgalom, úgy ez 
is, legutoljára érkezett el hazánkba. A de
mokratikus haladás elvének térfoglalásával 
együtt mozdult meg a magyar hivatalnoki 
kar. Az újságolvasó közönség a legutóbbi 
napokban igen gyakran értesülhetett a ma
gánhivatalnokok újabb és újabb győzelmé
ről. A sze.vezkedés mind nagyobb ered
ményeket mutat fel és a legközelebbi jövő
ben remélhető az is, hogy a magyar hiva
talnoki kar mindazokat az előnyöket meg 
fogja szerezni, amikben a német és osztrák 
magánhivatalnokok a törvényhozások jó 
voltából részesültek. A magyar szervezke
désnek azonban legfőbb hibája a teljes és 
szoros centralizálás.

A régebbi és újonnan alakult országos 
szervezetek eddig nagyobb részt a fővárosi 
t isztviselői karral foglalkoztak. A szervez
kedést azonban ki kell terjeszteni a vidék
re is. A vidéket, amelyet eddig nagyobbára 
figyelmen kívül hagytak, kitartó munkával 
sokkal erősebben és határozottabban lehet 
megszervezni, mint a fővárost. A vidéki hi
vatalnoki kar elhanyagoltan és szervezetle
nül áll szemben a vidéki intézetekkel és 
munkaadókkal. Városonként, vagy kerüle
tenként kell a vidéki hivatalnoki kart szer
vezni és pedig nemcsak gazdasági, hanem 
politikai értelemben is. Amint a szociál
demokrata párt — ez ideig ugyan ered
ménytelenül — a politikai mozgalmakban 
is tömörül, úgy kell a hivatalnoki kart is 
tömöríteni. A szociáldemokrata párt politi
kai szervezése felett annyiban lesz előny
ben egy megszervezendő hivatalnoki kar, 
illetve hivatalnoki párt, amennyiben a hiva- 
talnaitok nagyob része aktív és passzív 
szavazati joggal már bir. Egy megszervezett 
hivatalnoki osztály minden vidéki kerület
ben elég tekintélyes számú lehet arra, hogy 
csak olyan jelölt megválasztásához járuljon 
hozzá, aki a hivatalnoki kar érdekeit is fi
gyelemre méltatja.

A német és osztrák hivatalnoki kar szer
vezkedése és különösen elért eredményei 
ugyanarra az időre esnek, amikor az ál
talános választójog elve felhangzott, illetve 
diadalra jutott. A mai parlament, még ha 
megértené is a hivatalnokok szervezkedé
sének, kívánságainak és követeléseinek jo 
gosságát, éppen a munkaadókkal, illetve 
az intézetekkel való szoros kapcsolata és 
azokkal kongruens anyagi érdekei miatt, 
feltétlenül vonakodik a tisztviselők érdekei
nek megfelelő és igen sokszor az intézetek 
anyagi érdekeibe ütköző törvényeket hozni 
és reformokat megvalósítani.

Az éhenháló emberiség.
Az angol nemzetgazdáknak facsarós esze 

van, nem olyan sima, egyenes úton járó, 
mint a miénk, magyaroké. Ők a jelen mel
lett mindig a messze jövőbe is néznek s 
mindent inkább pesszimisztikusan ítélnek 
meg, nemhogy rózsaszínben látnák a jövőt 
ó k  voltak azok, akik kiderítették, hogy 
4000 év múlva kifogy az emberiség fűtő
anyaga s — megfagyunk. Persze erre mi, 
inagyar-miskásan azt mondjuk, hogy mit 
tájion a mi fejünk ma azért, hogy mi lesz 
4000 év múlva s hogy mivel fognak azok 
az eszkimók, kik az „Ember Tragédiája*1 
szerint az Egyenlítő jégmezőin fognak fóka- 
tiiáay miatt meggémberedni? Nézzék azt

majd a 4000 év múlva születendő, eszki
móba oltott angolok, de hagyjanak vele a 
mai ayomorúságok által eléggé sújtott ma
gyaroknak azzal békét.

Azonban most előáll egy Thompson Sit- 
vánus nevű másik angol úr, aki nem ka
landoz ezer évekre előre, hanem azt mondja, 
hogy 1922-ben tehát rövid 19 év múlva az 
egész emberiség éhínségnek néz majd elébe, 
mert ntm terem a föld kerekségén annyi 
gabona, amennyi éhes, tátottszáj lesz hozzá.
S miután embertársainkat csak úgy, „sans 
phrase*4 agyon nem verhetjük, hogy ne j 
egyenek velünk, — az éhínség kikerülhet
lek  hacsak nem változtatunk mai gazdál
kodási lendszerünkön s át nem térünk a 
nagyobb produktivitást biztositó belterjes 
gazdálkodásra s a rendelkezésre álló szántó
földet uj területek hódításával meg nem 
növeljük, a már meglevőt pedig okosabban ; 
ki nem zsákmányoljuk j

Thompson mester igy okoskodik:
Az egész föld búzatermésre használható ; 

területe 200 millió aere (egy aere a katasz
teri holdnak héttized része), e terület jelen- j 
légi termőképessége szerint három-milliárd 
bushel termést hozhat (Egy bushel 36 li
ter.) A jelenlegi fogyasztás mértéke szerint 
egy-egy búzaevő ember évenkint ötödfél 
bushel gabonát fogyaszt, úgy hogy a há
rom miliárd bushel gabona 640 millió em
ber táplálására elegendő. A jelenlegi búza
fogyasztó népség, azaz a fehér faj s a 
vele érintkezésben levő és szokásaikat föl- : 
vett másszinü fajok száma 585 millió főre ; 
becsülhető. A mai szaporodási viszonyo- j 
kát tekintve, Crookes Vilmos angol statisz- i 
tikus számítása alapján az a szám 1921- í 
ben 641 millióra fog növekedni: újabb j 
húsz év múlva 819 millió lesz a gabona- t 
evő emberek száma, de a termelhető ga- ; 
bona-mennyiség csak 660 milliónak lévén 
elég, 159 millió ember jut Ínségbe. E szám 
azonban hovatovább még évről-évre emel
kedni fog.

Már most ha Thempson mesternek van 
igaza, amit inkát b elhiszünk mint nem, — a 
dolog igen komoly kérdés lesz 30—40 
esztendő múlva. Mert egy éhes ember is 
nagy kravallt tud csinálni, hát még 156 000 000 
éhes, kenyeret követelő ember. S ezeknek 
nem lehet néhai jó királynőnk, Mária T e
rézia naiv bölcseségével felelnünk, hogy 
ha .nincs a szegény embereknek kenyerük, 
hát mért nem esznek akkor kalácsot? 44 Mert 
viccekkel az éhes ember nem lakik jól, az 
éhség pedig igen rósz tanácsadó. Hamar 
nyúl a rombolás könnyen hozzáférhető 
eszközeihez (hiszen egyetlen szál gyufával 
milliós kárt lehet okozni!) s a bebörtönö- 
zés nem lesz elrettentő, és sőt inkább csá
bitó, mert hisz ott kaphat az elzárt rendes 
táplálékot, amiben külömben nem volna 
része.

Vigasztaltuk magunkat azzal, hogy bel- 
terjesebb gazdálkodással lehet a szántóföl
dek termőképességét fokoznunk. Thomp
son mester ez álma5 egéből is kegyetle
nül le akar ráncigálni, amidőn azt mondja, 
hogy az intenzív gazdálkodás csak az úgy
nevezett műtrágya segélyével lehetséges, 
amit jelenleg a Chi'.e-államból szállított nit
rátokkal lehet eszközölni, azonban a chilei 
nitrát-készlet még mindössze csak 40—48 
évig tart és számbavehető pótlékot helyette 
még nem találtak.

Az emberiség tehát csak nagy vígan és 
gondatlanul szaporodik, mondják az angol 
nemzetgazdák, — de nem gondol arra, hogy 
a születendő nemzedéknek ennivalója is 
legyen. A túlszaporodás miatt már 1798-ban 
nagyon fájt Malthus Róbert angol nemzet-

gazdász feje, kiről nekünk a XIX. század 
derekán. Kautz Gyűlt tanárunk annyi 

szép mesét mondott, óva bennünket a 
másodéves jogászokat a túlszaporodástói 
Óvása azonban kiáltó szó volt a pusztában 
mert negyedéves korunkra tígy elszanorodl 
tünk, hogy néhai dr. Lechner tanárunknak 
kétfelé kellett osztania minden kurzusát 
hogy beférjen a legnagyobb tanterembe á 
sok jogász hallgatója 

Amint nekünk hiába beszélt Kautz Gyula 
tanárunk Malthus nyomán, úgy hiába be
tw ! ! . 8 4  A}althus «  ö Honfitársainak a 
XVIII. század végén. A jó angolok csak 
szaporodtak, de szerencsére Anglia tud 
segíteni magán : annyi gyarmatot foglal el 
az öt világrészben maga számára, amennyin 
mégannyi népességet is elhelyezhet.

Színészet.
Stábó  Ferenc kerületi színigazgató szom

baton kezdte meg társulatával lévai szerep
lését a Városi színházban. A társulat be
mutatkozása igen kellemes volt, mert jól
eső megelégedéssel állapíthattuk meg, hogy 
a tavalyinál jobb összeállítású. A tehetsé
ges erők összevágó, kitűnő előadásokat 
produkálnak, a kar is kifogástalan, igy es- 
ténkint élvezetes előadásokban volna ré
szük a lévaiaknak, ha — elmennének a 
színházba. Eddig csak két előadás alkal
mával telt meg teljesen a nézőtér, a vasár
napi É va  előadásakor és a L aká jok  bemu
tatásakor, ez utóbbinál azért, mert Sz. Her- 
vay Erzsiké és Czakő játszottak. (Ennél 
szebb dicséretet vagy elismerést művész
ember nem várhat.) A többi estéken — 
sajnos, de való — sok volt az üres szék. 
De bízunk benne, hogy majd fölmelegszik 
a közönség és a társulat a megérdemelt 
pártolásban fog részesülni.

Az előadásokról szólva, jelenthetjük, hogy 
e héten csupa újdonság került színre. így 
bemutatónak É va  ment, Willner és Bodán- 
szky .operettgyárosok* hatásos darabja, 
melyben majdnem az egész társulat szere
pel. Az előadás igen tetszett a közönség
nek. A lágy, ringó melódiáik sem té
vesztették el hatásukat, igy teljes volt a 
jó színházi est. A címszerepben Fiiredy  
Vilma Ízléssel és jól énekelt, megérdemelt 
sikerben volt része a szubretlprimadinná
nak Révész Ilonkának is, aki elegáns jelen
ség, játékában sok a szin, a lendület. Kár, 
hogy meg volt hülve, bár igy is jól éne
kelt. Heltai volt a partnere, aki noha fiatal, 
de tehetséges operettszinész és jó táj ĉ >s. 
Ket'őseiket a közönség sokszor me 'né
teltette Sugár G v la, mint rutinos sz..icsz, 
jó baritonista mutatkozott be. Tím ár régi 
ösmerősünk, komikuma kifogyhatatlan s 
találékony a .helyiérdekű** mókák, ötletek 
alkalmi elhelyezésében, amik persze mindig 
elsülnek és ilyenkor kacagás a vége. Lu- 
gosi játékában sok erő volt, amit csak te
tézett tiszta beszédével. Vjváry és kisebb 
szerepeikben a többiek jó igyekezetének 
köszönhető, hogy a bemutató előadásról a 
társulat iránti jó véleménynyel távozott a 
közönség.

Vasárnap d. u. a Leányvásár ment, este 
pedig újból Éva került színre, telt ház előtt.

Hétfőn Knobl uch vigjátéka .4 faun  ke
rült előadásra, a címszerepben Szabó igaz
gatóval, aki művészetének erejével játszót-
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ta meg szerepét, Sebestyén Rózsi, nemcsak 
jó játékával, hanem egyéniségének bájával ; 
is tud hatni a közönségre. Deák Flóra, J 
Sugár, H eltai, Lugosi és a többiek is ré
szesei a szép sikernek, amit e darab elért.

Kedden Ábrahám a menyországban cimü 
operett volt színen, Willner és Bodánszky 
tömegkereskedéséböl. Maga a darab szót 
sem érdemelne, ha nem volna benne egy 
pár mulatságos jelenet, ami némileg tetszik 
a közönségnek, kacag rajta és tapsol neki. 
Az előadás jó volt, különösen Révész Ilon
ka tetszett pajkos, eleven játékával és éne
kével. Füredy  Vilma játékában ma sok ki
fejező erő és kedvesség volt, Sugár a re
dakcióbán és menyországban egyaránt jól 
megállta helyét (bár e kettőben igazán nem 
egy az élet). Galgóczyról is ezt mondhatjuk. 
Lugosi nagy derültséget keltett egy pom
pás figura alakításával. Thúri Márián ez 
este igazán látszott, hogy azelőtt prima
donna volt, csinosan énekelt. Németh An
na, Sebestyén Rózsi, Tím ár és a kisebb 
szereplők is jók voltak.

Szerdán Hajó Sándor hires vigjátéka 
ment, A lakájok , telt nézőtér előtt. A ki
tűnő darabot jó előadásban hozták színre 
és a közönség — jól megérdemelt meleg 
ovációkban részesítette a jelenlegi szezon
ban először fellépő Sz. Hervay Erzsikét, a 
jeles drámai művésznőt és kiváló partnerét 
Czakót, akiket valóságos tapsviharral árasz
tott el minden jelenésük után és számta
lanszor hívta őket a lámpák elé. Deák 
Flóra jó naiva, játéka kellemes volt, Lugosi 
egy öreg szerepet jól vitt, Sugár a soffőr 
szerepében tüntette ki magát. A többiek is 
derekasan megállták helyüket.

Csütörtökön A kedves Augusztin került 
előadásra. A címszerepet Sugár játszotta 
elismerésre méltóan, Révész Ilonka nagy 
színpadi közvetlenségének egy rögtönzéssel 
is bizony tékát adta, amikor huzatot érzett 
a színpadon. Kitüntetéssel emlékezhetünk 
meg Füredy Vilmáról is. Énekeik sok tap
sot szereztek nekik. Heltai nehéz szerepét 
erejéhez méltóan és sok derültséget keltőén 
alakította. Abban, hogy Tím ár nevettessen, 
még a véletlen is segít neki. (Kihúzta a 
kardját, de nem tehette vissza, nem ment 
bele a hüvelybe.) Ujváry, Galgóczy, Lugosi 
is jók voltak. Állaga egy barát kis szere
pében valóban jóizü volt.

A rendezésért Czakót, a kar jó vezetéséért 
pedig Schulc karmestert illeti dicséretünk.

Vasárnap d. u. 3 és fél órakor félhely- 
árakkal A bort Gárdonyi hires népszínműve 
kerül előadásra. Este b.érletszünetben, (szel
vények és kedvezményes jegyek sem ér
vényesek) A cigányprímást adják, hétfőn 
pedig csak felnőtteknek A piktorok  kerül 
színre.

H Í R E K .

Frecska István emlékének.*
Rossz emberekről hosszú, nagy hasábot 

Egymásra írnak gyorsfutó kezek,
S busás dijjal fizetve fáradságot,

Sokáig forr a rém emlékezet 
Rólad nehány rövid sorban jelezték,

Hogy hirtelen jött érted a halál.
Az olvasók múltadat nem keresték,

Mert csak hü sáfár s jó  ember valál.

*) A lévai evang. egyház érdemes tanitója, meg
halt 1913. ápr. 15-én, 58 éves korában.

Dijat nekem a magas menny fizét csak,
De nevedet lantomra fölveszem;

És mi hozzád kötött, az az erős csat, 
Újságírásnál többet is teszen.
Babért szedek beföldelt sírhalmodra, 

Virágot gyűjtök mezőn és hegyen, 
Hogy kik sírnak özvegyen s árván hagyva, 

Szúró tövisük óly vad ne legyen.

Mi is valál te voltakép? Tanitó.
Igen tanító, lelkek mestere.

Játéka volt kezednek andalító,
S buzgó zsolozsmád érzéssel tele. 

Férjnek hü s gyöngéd, tiszta szeretettel;
Atyának édes, mindent áldozó.

Kevés szót váltál sok cselekedettel;
Igéd áldó volt, mintsem átkozó.

Barát s kartárs előtt őszinteségben
Hű példakép; viszonzó jót s nemest. 

Embert láttál a megbotló vezérben,
S kézzel segítéd föl, mint érdemest. 

Szelíd vonásit tiszta jellemednek
Sok ismerős becsülte, s tudta azt, 

Hogy belsejében égő kebelednek
A honfiság hü őr gyanánt viraszt.

S a szláv anyának törekvő fiából
Vájjon mi lett? Magyarnál magyarabb, 

Ki sírva nézte ködnek fátyoléból.
Hogy, mely szabad volt, a hon újra rab, 

Két nyelven szólt, de szívét, azt az egyet 
Az egységes hazának szemeié. 

Kétkedőben keltett bizalmat s kedvet,
És mint apostol bátran ment elől.

Kitartó volt abban a társaságban,
Mely széttagolva vallott négy hitet,

De mely talajt lelvén kis városában, 
Egymást segítve egyet épített:

A népnevelés erős sziklavárát,
Hol válaszfalról szó nem lesz soha; 

Hol ünnepük a szeretet királyát,
S hol testvérek közt nincsen mostoha.

De mit mondjak még rólad, drága szellem?
Türelmedet vessem papírra tán?

Hogy nem zúgtál a sors hatalma ellen 
Szűkös kenyérrel házad asztalán? 

Hogy Isten volt vezéred mindenekben?
Hogy erős várnak tartottátok ő t?

Egy tisztelőd sem kétkedik ezekben.
Mért töltenék hát vélük én időt.

De azt mégis elmondom, hogy szeretlek, 
Bár itt már többé nem fogunk kezet. 

Szívem sírjába mélyen eltemetlek,
S megőriz ott a szent emlékezet.

Te már nem várod jobb sors viradását,
Mi lázas szemmel szebb jövőt lesünk. 

Álmodd hazánknak új meghódítását,
S pihenj békével, fáradt kedvesünk!

Tóth István.

— Kinevezés. A király dr G aal-H om oky  
Kálmán aranyosmaróti törvényszéki bírót 
kir. ítélőtáblái bíróvá nevezte ki.

— Dr. Horváth József ünneplése. Szép 
ünneplésben részesítették tisztelői e hó 
16-án dr. Horváth József újbányái városi 
tiszti orvost, abból az alkalomból, hogy a 
főispán vármegyei tb. főorvossá kinevezte. 
A kaszinóban fényes bankettet rendeztek 
tiszteletére, amelyen nyolcvanan vettek részt. 
Itt Kotiers Emil polgármester szép beszéd
ben méltatta Horváth doktor érdemeit, amit 
ttz év alatt a város közéletének és köz
egészségügyének terén szerzett. Dr. Stefko 
Gyula a város közönségének nevében, 
Missik István igazgató az iskolák és Pelczer 
Ferenc, a város földmives népének nevé
ben üdvözölte az ünnepeltet. Dr. Horváth 
meghatottan válaszolt az üdvözlő beszé
dekre.

— Lemondás. Tuka Antal, a lévai kerü
leti munkásbiztositúpénztárnak nemrég meg
választott igazgatója, betegsége miatt le
mondott állásáról, mielőtt még elfoglalta 
volna azt. Az állásra most uj pályázatot 
hirdetnek.

— Csendörörsáthelyezés. A kerületi pa
rancsnokság a kiskálnai csendőrőrsöt Nagy- 
kálnára helyezte át Az áthelyezés abból az 
okból történt, hogy Kiskálnán nem volt 
megfelelő tágas laktanyája az őrsnek.

— Miniszteri biztos a főgimnáziumba!. 
Zoltványi miniszteri biztos e hét folyamán 
meglátogatta a lévai főgimnáziumot, ahol a 
magyar nyelv tanítását vizsgálta meg.

— A választatok a munkásbiztositónái. A 
lévai kerületi munkásbiztositó pénztár köz
gyűlési kiküldötteinek mandátuma lejárt, a 
választások f. hó 27-én vasárnap délelőtt 
leszn k Léván a városháza tanácstermében. 
Választások lesznek a kerület nagyobb 
iparos községeiben, igy Verebélyen, Ara- 
nyosmaróton, Újbányán, Nagysallóban és 
Oroszkán

— A káros rovarok kőtelező irtásáról
Bódogh polgármester rendeletet adott ki, 
melyszerint a cserebogár, vértetu, répabarkó 
stb. irttndók. Az irtásra vonatkozó célszerű 
útmutatás a városi iktatóban bárkinek ren
delkezésére áll.

— A jegyzők ügyéhez. A következő le
velet kaptuk:

Tekintetes Szerkesztő Ú r!
Becses lapjának 16-ik számú vezércikké

ben azt méltóztatik Írni, hogy mi jegyzők 
abban az esetben, ha jogos igényeink ki
elégítést nem nyernek „lemondunk állásunk
ról*4. A jegyzői egyesület nevébe! kérem, 
méltóztassék helyreigazító soraimnak helyt 
adni:

Közgyűlésünkön lemondásról szó sem 
volt, annyi történt, hogy az Elnök előter
jesztésére az Egyesület a Budapesten f. hó 
19-én tartandó választmányi üléstől tette 
függővé ez ügyben követendő további 
magatartását. És ez természetes is, mivel 
a jegyzői kar fizetésének javítását első sor
ban az államtól várja, mivel hivatalos teen
dőinek hO°/0 a állami functió, s úgy ha 
lehet mindenkép kész az adófizetőközön
séget eme újabb tehertől mentesíteni.

Minthogy azonban a jegyzői kar fizetési 
igényeinek kielégítése az állammal szemben 
semmi féle törvényes alappal nem bir, en
nél fogva ha eredményt itt élném érhet, 
akkor ismét kénytelen lesz illetékes ható
ságához fordulni kérelmével.

Zseliz, 1913. ápr. 22.
kiváló tisztelettel 
Szedlacsek János

egyl. elnök.
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A helyreigazításnak szívesen adunk he- t 
lyet, de megjegyezzük, hogy mi nem állítot
tak azt, miszerint a közgyűlés hozott volta 
olyan határozatot, hogy a jegyzők lemon
danak állásukról, ha méltányos kérésüket 
nem teljesítik. Mi a jegyzők között hallot
tunk erről privátimbeszélni s ezt fenntartjuk.

— Halálozás. Gyászlapon értesítenek ben
nünket, hogy Droppa Ernőné szül. Kucssra 
Miczike 26 éves korában boldog házassá
gának 4 évében rövid szenvedés után 
Oszlányban meghalt. Holttestét f. hó 20-án 
Nagysallóban a családi sirtboltban helyez
ték nyugalomra.

— Hidveg Ernő staggione társulatával
Verebélyen tart szinielőadásokat, meglehe
tős érdeklődé* mellett.

— Hamis kétkoronások. A nemrég for
galomba került kétkoronásokat már sikere
sen hamisítják. A hamisítványok anyaga 
valamilyen könnyű fémből van, nem ólom
ból, így nehezebb megkülönböztetni.

— Nagy tűzvész pusztított Óhajon f. hó 
12-én este és mintegy tíz ház lett a tűz ál
dozata, a kár meghaladja a negyvenezer ko
ronát. A tűz Schlüszler Jakab kereskedőnél 
támadt, akinek eddig még Ismeretlen ok
ból kigyuladt a háza. A tűz behatolt az 
üzletbe is, és elhamvasztotta az árut, benn
égett ezenkívül hétszáz korona készpénz 
is, az istállóban pedig egy ló. Schlüszler 
kára 24—28 ezer korona lehet. Csak ke
vés volt biztosítva.

— Siketnómák felvétele. A Siketnémák 
körmöcbányai intézete az 1913/1914. tan
évben pályázatot hirdet 15 siketnéma gyer
mek felvételére. A növendékekért fizetendő 
évi dij 240 korona, mely szegély gyerme
kek szüleinek részben vagy eg észen  el
engedtetik. Bányászok-, erdészek, vagy bá
nya- és erdőkincstári alkalmazottak gyer
mekei a m. kir. pénzügy- és földmivelés- 
iigyi miniszter ur által létesített ingyenes 
ai pitváiyi helyekre teljesen díjtalanul vé
tetnek fel. Fenti 15 gyermeken kívül felvé
tetitek még későbbi korban megsiketült 
gyermekek is, akik a beszédnek szájról 
való leolvasását tanulják meg. Felvételért 
folyamodók a felvétel egyébb módozatairól 
az intézet igazgatósága utján szerezhetnek 
tájékozást. A folyamodáshoz szükséges 
nyomtatványok díjtalanul küldetnek meg 
érdeklődőknek.

— A jegyzők körében országszerte nagy
mozgolódást idézett elő a községi jegyzők 
államosításának és fizetésrendezésének kér
dése. Ennek a mozgalomnak a hatása alatt 
a Községi és Körjegyzők Orsz. Egyesületé
nek elnöksége a választmányt sürgősen 
rendkívüli közgyűlésre hívta össze. E hó 19-én 
délelőtt kezdődött meg a régi országház 
termében a választmányi ülés, amelyen 
Uszkay Bálint elnök beteges!’ ’ ése miatt 
Morvay Já os első alelnök ei. költ. Az 
ülés folyamán Jászberényi Miklós egyesü
leti főjegyző ismertette azokat a fontos ki
jelentéseket, amelyekntk megtételére Lukács 
László miniszterelnök és Jakabffy Imre bel
ügyi államtitkár hatalmazták fel az egye
sület vezetőségét: — A községi, kör- és
segédjegyzők anyagi helyzetének javítását 
megelőzőleg bekért adatok — mondotta a 
miniszttrelnök — ma ugyan már minden 
vármegyéből beérkeztek, sőt azok techni
kai feldolgozása már meg is történt, mégis 
a beható tanulmányozás és az összes kon
zekvenciák mérlegelésére szüKSéges időre 
tekintettel a miniszterelnök ma még nincs 
abban a helyzetben, hogy a jegyzői és se
gédjegyzői fizetésrendezés és egyéb kívá

nalmak tekintetében konkrét kijelentést te
gyen Első teendői közé fogja sorozni 
azonban, hogy a pénzügyminiszterrel a 
megállapodás pénz&gyi részét megbeszélje. 
Ennek következtében még mindig esak an
nak kijelentésére szoritkozhatik a minisz
terelnök, hogy a községi, kör- és segéd- 
jegyzői kar sorsának javítását teljesen szi
vén viseli, a kar jogos, méltányos kívánal
mait kielégíteni szándékozik. Evégből már 
az 1914. évi költségvetésben — az állam 
pénzügyi érdekeinek szemmeltartása mellett 
— megfelelő összeg felvétele iránt gondos
kodni fog. Figyelmeztetni kívánja viszont a 
miniszterelnök a községi jegyzői kart és 
ennek kebelében a segédjegyzőket, hogy a 
helyzetüknek a fentebbiek szerint a közel 
jövőben kilátásba helyezett orvoslását nyu
galommal és bizalommal várják be. Ezt a 
miniszterelnök azzal a jóakarattal szemben, 
amelyet a jegyzői kar kívánságai iránt ta
núsít, feltétlenül elvárja s végtelenül sa j
nálná, ha a jegyzők egy része — kellő 
meggondolás hijján — oly lépésekre ragad
tatná magát, amelyeknek az állami jogrend 
és az állami igazgatási érdekek által meg
jelölt rendes mederbe való visszavezetését 
és a szükséghez képest megtorlását a kor
mányzati követelmények elengedhetetlenné 
tennék. Jakabffy Imre belügyi államtitkár 
annak az egyéni nézetének kijelentésére ha
talmazta fel az egyesület elnökségét, hogy: 
a) feltétlenül méltányosnak és fentartandó- 
nak tartja, töt minden körülmények között 
rajta is lesz, hogy a magánmunkálatok a 
jegyzők kezén egyszersmindenkorra meg
hagyassanak, sőt ez a kérdés országosan 
és egységesen rendeztessék; b) ha a köz- 
igazgatás rendezése munkába vétetnék, a 
törvényjavaslat egybeállítása alkalmával a 
jegyzői kar meghallgatását kívánatosnak, 
sőt szükségesnek tartja.

— Állatbiztosító társaságok és az állat
orvosok. A föidmivelésügyi miniszter egyik 
múlt évi körrendeleté kimondja, hogy az 
1900: XVII. t.-c. végrehajtása tárgyában ki
adott rendelet amaz intézkedése, mely sze
rint a m. kir. állatorvosok állatok gyógy
kezelése céljából magánfelekktl állandó 
szerződéses viszonyba nem léphetnek, a 
községi állatbiztosító szövetkezetek tagjai
nak állatállományában fölmerülő állatorvosi 
teendők ellátására nem terjed ki. Tudomás
vétel és miheztartás végett értesítette most 
a miniszter az állatorvosokat, hogy a tiltó 
rendelkezés az állatbiztosító társaságoknál 
végzendő állatorvosi teendők ellátására 
szintén nem terjed ki s ennélfogva ezen 
teendők ellátását a ,n. kir. állatorvosok az 
említett társaságokkal előzetesen kötött

I egyezségben megállapított díjazás fejében 
mindenkor akadálytalanul elvállalhatják.

— A termes. Az ápiilisi téli időjárás 
következtében a föidmivelésügyi miniszté
rium rendkívüli jelentést adott ki a gazda
sági helyzetről a gazdasági tudósítók je
lentése alapján. A jelentés Barsmegyéről 
ezt m ondja: Április 11 — 15-ig fagyok 
(maximum — 5 fok C.) és havazás. hó
réteg magassága 16 cm. Őszi kalász s o k 
ban nincs kár. A tavaszi árpa hegyét kissé 
megcsípte a fagy. A kár úgy a tavaszi ár
pában, mint zabban jelentéktelen. A kikelt 
répában jelentékeny a kár. A mesterséges 
takarmányok közül a herék szenvedtek leg-

! inkább. Cseresznye, barack és mandulában 
j 80 százalék, a többi gyümölcsfajban jóval 
! kisebb a kár A szőlészeti és borászati fel

ügyelő jelentése szerint a balassagyarmati 
i kerületben (Nógrád, Nyitra, Bars, Eszter- 
I gom és Hontvármegye.) Hegyi szőlőkben

az átlagos fagykár 30 százalék. Az itteni 
homoki szőlőkben az eddigi fagy kárt nem 
okozott.

—  Jöjjön már! Százezreknek, millióknak, 
forró, imádságszerü óhaja e két szó immár 
hosszú hónapok óta. Jöjjön már el a bé
kesség ideje, hogy a rettenetes balkáni 
vérontás rettenetes gazdasági válsága el
múljon a világ felől. De a milliárdnyi em
bertengerek között talán egyetlen ország 
népe sem sóhajtja e két szót annyira a 
szükségszerűség kényszerétől hajtva, mint 
éppen mi. Kereskedelmünk pang, hitelünk 
nincs, gazdasági életünk minden terén a 
pangás az uralkodó, a pénz pedig úgy el
tűnt piacunk minden terrénumáról, mintha 
sohasem lett volna szerencsénk hozzá. 
Bankjaink horribilis kamatot szednek, mely 
megöli valósággal kiskereskedőinket, ipa
rosainkat, de mindenki mást is, kik a régen 
igénybe vett hiteltől megszabadulni n«m 
tudtak. Jö jjön már el a béke országa s 
legyen már meg a reménységünk legalább 
arra, hogy ez irtózatos gazdasági válságot 
a legalább megélhetést biztosító nyugodt
ság ideje váltsa fel.

—  Az „Erzsébet Leány önképzőkör" f. hó
27-én vasárnap d. u. 3 órakor tartja leg
közelebbi összejövetelét.

—  Az áprilisi tél után derűs, sőt meleg 
tavaszi napok álltak be, megérkeztek a 
fecskék is, elfoglalták fészkeiket és meg
kezdték a családalapítás munkáját, tojáso
kat raktak. A növényzetre nagyon jó ha
tással volt, hogy a szigorú hideg fokoza
tosan fejlődött a mai meleg idővé. A gaz
dák örömmel mondják, hogy a borzasztó 
idő nem is okozott olyan nagy károkat, 
mint azt eleinte gondolták. Örömmel újsá
goljuk ezt, mert a túlzott hírek csak az 
amúgy is nagy drágaságot fokozni lettek 
volna alkalmasak.

— Sorozás. Körmöczbányán e hó 21-én 
volt a sorozás. A városból 64 állitásköte- 
set hívtak föl sorozásra, megjelent 44, eb
ből 6 vált be katonának, akik közül kettő 
egyéves önkéntes. A sorozó bizottság most 
Oszlányban van, ahol e hó 29-én fejezi 
be működését s ezzel Barsmegyében vé
get is érnek az egy hónap óta folyó ked
vezőtlen eredményű sorozások.

Add Uram . . .
Lángbaborult hegyoldalak, virágzó illatos

[fák fölött
A nagy ismeretlen kéklő útnak 
Ártatlan fehér, kis felhők kúsznak.

Add Uram, hogy a kis felhőket a vihar soh- 
[se tépje szét

És ragyogjon rájuk mindig a nap,
Hogy a kis felhők érjék céljukat.

Gondolj arra, hányán mennek gyöngék, nagy 
[ismeretlen útra,

Akikben él még egy kis reménység,
Ha tépázza őket a szegénység.

*
A tavaszi nap ezüstjével végig öntötte szo

bámat,
Az ablakon bemosolyog az ég,
Csillogó benne most a szegénység . . .

Koperniczky Cornél.
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—  A gyermekek számára való kedves új
donságot oszt szét ingyenesen a bécsi 
Nestlé cég. Kedves papir-babák ezik mű
vészi kivitelben, amelyek kellemes szóra
kozást nyújtanak a gyermekeknek. Ezen 
újdonságon kívül mindenkinek próbadobo
zokat is küldenek a Nestlé-féle gyermek
lisztből s ezt is teljesen díjtalanul. Az in
gyen babát és Nestlé-lisztet kívánatra azon
nal elküldi a Henri Nestlé cég, Wien, I , 
Biberstrasse 89.

H ird e tm é n y .
A lévai kér. munkásbiztositó pénztár köz

hírré teszi, hogy az önkormányzati szervek 
újjáalakításánál működő szavazatszedő b i
zottság tagjai a kővetkezők lesznek.

Láván.
Munkaadók csoportjából:

Kreskó Nándor elnök 
Csernák Izidor 
Guba János.

Biztosítottak csoportjából:
Nyiredy Géza 
Kopernicky Cornél 
Vojtek József

Jegyzők: Komzsik Irén, Palkovits Jenő.
Oroszkán:

Horváth János molnár elnök 
Angyal Kálmán cipész 
Mészáros János csizmadia 
Rittler Rihard tisztviselő 
Bazsó Gergely kovács 
Müller János irodaszolga.

Jegyző: Peia Miklós.
Újbányán:

Cibulka Adolf timár elnök 
Fotykó János asztalos 
Kőnig Sándor cipész 
Schulc László dijnok 
Lupták József m. felügyelő 
Steiner Adolf keresk s.

Jegyző: Nizsnik Béla.
Verebélyen:

Nehéz Elek szíjgyártó elnök 
Kupcsek Samu asztalos 
Fekecs Ferenc csizmadia 
Szabó Pál asztalos s.
Richter Béla órás 
Goldstein Béla keresk. s.

Jegyző: Lámos István.
Aranyosmaróton:

Juszt Ferenc cipész elnök 
Forgács Antal hentes 
Erii Vince kocsigyártó 
Chren László kéményseprő 
Hlavacskz Domokos kovács 
Mikusik ,tván keresk. s.

Jegyző: Szigethy Mihály.
Léva 1913 év március hó ll-á n .
Kreskó Nándor Peia Miklós

alelnOk h. igazgató

Okmány bélyegek, 
Levélbélyegek,

Váltók, dohányáruk, 
cigaretta és szivar

szipkák, elsőrendű cigaretta
hüvelyek és papírok

Schu/cz
papirárúházában 

szerezhetők be, Léván.

A cigaretta csak 
akkor jó, 
ha a papír

RATIO
C L d D Ó

B átban a Kúria n agyven d égfo gad ó. 

B őveb b et Kiszely M '  íá ly r  \\ B át, 

H ontm egye

L é v á tó l  o g y  ó r a  J á r á s n y i r a
155 katasztrális hold príma tanyai

birtok nevetséges olcsó áron eladó 

Tudakozódni: Gura. Gazdasági Aka- 

demia Kassa.
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*»teiner S á n d o r
órás és ékszerész.

Lé án, Városi szálloda épületében.

D úsarang l* ékszer
r a k t á r .

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

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A j á n l o m  v a l ó d i  e z ü s t  é s  
c h i n a  e z ü s t  d í s z t á r g y a i 
m a t ,  ú g y s z i n t é n  e z ü s t  

e v ő e s z k ö z e i m e t .

S zép  v á la s z té k
inga órákban.

I lasználjunk |

KABlNA-féle \

szín szippant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
szappanal való 3-szoros atdörzsö- 
l á «  -  -  - ........................................

T isz taság ért sz a v a to ssá g !

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, hogy túlhalmozott szövet 
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére különböző férfisiövetekböl,

E g y  fé rf iö ltö n y t
a legfinomabb ANGOL vagy hazai kel
méből a m i  e z e lő t t  8 0  k o r .  volt, 
m o s t  5 0 — 5 5  koronáért állíthatom 
elő, készpénz fizetés mellett. Kérem 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét még 
a •'észlet ta rt ilyen előnyösen nálam 
beszerezni.

Kiváló tisztelettel
Borcsányi ,sila

férriszabó.

K Á L M Á N  F E R E N C Z
m ű b u to r  a s z ta lo s

Z s a rn ö c z a , R a rs m e g y e .
Raktáron tart saját készítményü legújabb stylü 

szobabútorokat, háló, ebédlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.

Bútort s a já t  butorszállitó-kocsiján bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

megjelenek. P á r t o l j u k  a  m a g y a r  i p a r t .

Singernel
Singernél
Singernél

újonnan napoMitott üzletében
f e l v á z o l t a k  naponta friss állapotban 
v i r s l i k  naponta frissen 
t c a s ü t e m é n y e k  legfinomabbmi.i'aégoen 
t e á k ,  angol, orosz, és chinai legf. min. 
bon bon ok, dessertek ésk ülönf. cukorkák 
c s o k o lá d é k  Gerbaud és Schmidt-féle 
r u m o k ,  bel- és külföldi 
c o g n a k
p ezsgők ,  honi és francia 
b o r o k ,  finom palackbor és saját töltésű 

ó bor, melynek literje 1.10 
f ű s z e r  és liszt 
friss uradalmi te j  
te a v a j  naponta friss, 1 kg. 3*20 
s z á n té i  savanyuviz

Léva — Főtér (a városháza épületében.

megérkeztek taeaszi ujéenságok
L I N K  B E R N Á T

ú j o n n a n  m a g n y i l t  ú r i  ős női  d i u a t  ü z l e t é b e n
K á h i n  P a l o t a  (KoNiíth L a j o s  tor)

Leányok felvétetnek Schulcz nyomdában.



I l o f f h e r  é s  § c h r a n t z  
N a j f a r t h  P h .  é s  T s a .  
A lf a  S c p a r a t o r

á l la n d ó a n  tiz e m b e n  
lá t h a t ó k  * i #  #  #

gépeinek vezérképviselete.
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése ésfelállitásajutányos árakban
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.f  f  T e le f o n  szám  3 3 .

Telefon 25. d vatáruháza Léván Kossuth Lajos-tér Telefon 25.

L t  t a v a s t !

Női felöltök, Costümek, Pongyolák és Blúzok
Ruha és costüm szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női fehérnemüek és egész mennyasszonyi kelengyék. 
___________ Legújabb férfi divatczikkek.

Nyomatott. Schulcz lgnacznal Levan.
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