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Kérjük olvasóinkat, akiknek elő
fizetésük lejárt vagy egyébként is 
hátralékban vannak, az előfizetési 
dij szives beküldésére.

Megtépdesett babérok.

Egy nemzet osztatlan elismerésé
nek babérágát nagyon nehéz kiér
demelni. Kivételes nagy egyénisé
geknek jutalma s életben nem is 
igen jut hozzá senki. Évtizedek 
múlnak el, mig aztán az illetőt ré
szint az általa képviselt eszme nagy
sága, részint az eszme érdekében 
vivott küzdelmeinek fennsógessége, 
részint az elért eredmények feleme
lik a nemzeti ideálok sorába, ahol 
már gáncs többé nem érheti, csakis 
elismerés, tisztelet s rajongó szere- , 
tét veszi őt körül.

Ilyen nemzeti ideálunk van nekünk j 
több, — sajnos nem igen sok. Em
lékük felelevenítését mindig úgy 
tekintjük mint biztató reménysugárt 
a mindig óhajtott jobb jövő utjá
nak megvilágitására. Mindez egész 
természetes, hiszen a jobb jövő so
hasem kézzelfogható valóság, külö
nösen a nemzetre nézve. Amolyan 
magasan szállongó tarka pillangó 
ez, amelyet a balga gyermek vágyó 
lélekkel kerget, de elfogni nem tud 
soha. Hiszen még a nemzeti nagy
ság delelőjén is vágyunk a jobb 
jövő után. Hol van ennek a határa?

Sehol! Mi, közönséges emberek, 
nem tudjuk megmondani, nem tud
ják a számitó ésszel gondolkodó 
közgazdák sem, még kevésbé a 
politikusok.

A jobb jövőnek ezt a határvona
lát csakis a nemzet szivébe belezárt 
nagyok, kiválasztottak sejtették. 
Azok a jobb jövőért való küade- 
lembe idealizmust, önzetlenséget, 
tudást, erőt, rajongást, magasan járó 
szellemet tudtak belé vinui. Épen 
azért őrzi féltékenyen emléküket a 
a nemzet s még a legközönyösebb 
korban sem engedi megtépűesni azt 
a babérágat, ami a nemzet részéről 
nekik tiszteletben, elismerésben és 
szeretetben kijutott.

Nagyritkán szokott is az megesni, 
hogy valaki ilyen nemzeti ideál ba- 
bérait szentségtörő kézzel megtép- 
desse. Elég sajnos, hogy a közel
múltban megtörtént egy ilyen eset 
s ime, a csaknem közönyösnek tartott 
nemzet mintegy varázsütésre talpra 
áll s szinte szilaj erővel ver vissza 
minden támadást, a mi bármelyik 
ideálul fogadott nemzeti nagyságunk 
emlékének kisebbítésére irányul. 
Ezt vártuk, ámde nehezen tudjuk 
magyarázatát adni annak, hogy be
következett egy méltán kiérdemelt 
babérágnak ilyen csúnya megtépde- 
sése. Hiszen épen ilyen lethargikus 
időben szabad a legkevéssbé a nem- J 
zeti ideálokat bántani. Hová lesz az |

a nemzet, amelyiktől elveszik azo
kat, akiknek emlékéhez a jobb jö
vőbe vetett hitét társítja? Hová lesz 
az a nemzet, amellyel el akarják 
hitetni azt, hogy a jobb jövőért 
való titáni küzdelmei, csupán az 
emberi gyöngeségnek gyarló lánco
latéi voltak s azok, akik e küzdel
meket vezették, típusai voltak a gyarló 
embereknek?

Bármi volt is az indoka a leg
utóbbi esetnek, azt mi nem firtatjuk, 

, csak a tanulságait szögezzük le, 
j mert ime újból bebizonyosodott, 
J hogy ezt a nemzetet különösen raos- 
j toha viszonyok között lehet ugyan 
| ideig óráig akár politikai, akar tár- 
j sadalmi, akár gazdasági téveszmék 
j szolgálatába állítani, de arra semmi 
| esetre sem kapható az ország népe,
I hogy a történelmi fejlődés útjáról 
j letérjen belső okok miatt, s hogy 
I nemzeti ideáljait megtagadja. Ez a 

nemzet még hála Istennek tudatá
ban van annak, hogy a jövő mindig 
a múlt talapzatán épült fel, igy tehát 
azokat, akik n V fapzatot megépíteni 
segítették, tisztelni és becsülni kell. 
Enélkiil bátran elmondhatja maga- 
magának ez a nem zet: Jó éjszakát 
kurucok — jó éjszakát magyarok
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Barsmegye egyes útjainak 
vámos utakká tétele.

Vármegyénk Közigazgatási bizottsága a 
besztercebányai kereskedelmi és iparka
marához véleményezés céljából átkiildte a 
vármegye egyes útszakaszainak vámos 
utakká tétele tárgyában hozott határozatát, 
melyet lapunkban egyizben már helytele
nítettünk, mert az vármegyénk egész for
galmát megbénítaná és indokolatlanul nagy 
terhet róna a közönségre. A kamara, lévai 
tagjainak teljes részvétele mellett, a követ
kező teljesen lesújtó határozatot hozta erre 
nézve:

Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
1911. évi március hó 30-án tartott köz
gyűlésében határozatilag kimondta, hogy 
a kir. építészeti hivatal által bemutatott út
hálózatot vámos utakká elfogadja s ki
mondta, hogy az egyenkint telsorolt, ösz- 
szesen 98841 km. hosszú útvonalakat az 
engedélyezendő vámjog alapján Csata, 
Oroszka. Zseliz, Nagysalló, Alsóvárad, 
Nagykoszmaly, Garamszentoenedek, Zsar- 
nócza, Szénásfalu, Geletnek, Verebély, 
Barstaszár, Aranyosmarót, Kistapolcsány, 
Nagyugrócz, Oszlány, Nyitraszeg és Ne- 
meskosztolány vasúti állomásokon a fel es 
leadok fehéráruk métermázsája után sze
dendő vámjövedelemből tartja fenn, ki
mondta továbbá, hogy a szedendő vám- 
dij nagyságát tekintet nélkül az áru mine- 
müségére 5 fillérben állapítja meg, és a 
vámszedési jog tartamát 50 évre óhajtja 
kiterjeszteni, mivel a kir. építészeti hivatal 
által kidolgozott s a bemutatott részletes 
költségvetés értelmében az engedélyezendő 
vámszedésből befolyó jövedelem a kiadá
sokat csak igy fedezhetné, s csak igy lenne 
az elérhető, hogy a vasúti állomások kö
zelében a legjobban igénybevett, s legna
gyobb forgalmú útszakaszok fokozottabb 
mérvű kavicsolást, szóval fenntartást kap

janak, s azoknak öszszel a nagy fuvaro
zás miatt rendkívül feljárt s sáros voltuk
ból keletkező panaszoknak eleje vétessék.

A kamara 1906. évi junius hó 23-án tar
tott közgyűlésében tekintettel arra a nagy 
megterhelésre, amtlylyel ilyen vámok en
gedélyezése a kereskedőkre és iparosokra 
hárul, általánosságban állást foglalt ily 
vámengedélyezések ellen, s ezen elvi ál- 

i láspontját jelenleg is fenntartja.
Ami pedig különösen Barsvármegye tör- 

! vényhatósági bizottsága által kért ezen 
í vámjogosultságot illeti, a kérelmet teljesen 
; indokoiatlaniak tartja, amely oly terhet 
j róna a termelőkre, kereskedőkre és iparo- 
: sokra, tehát a társadalom egyes köreire, 
í amely megbénítani az összes forgalmat, 
j arányban nem állana az általános teher

viselés elvével, s tönkretenne nem egy vál
lalatot és existentiát.

Indokolatlannak tartja a kamara az elő
terjesztett kérelmet először is azért, mert a 
szóbanforgó úthálózatból állami útra 1 km., 
törvényhatósági útra 68.163 km., vicinális 
utakra 14.360, állomásokra vezető, esetleg 
közdűlő utakra 15.318, összesen tehát 
98841 km. esik.

Ami most már ezen utak létesítését és 
fentartását illeti, erre nézve az 1890. I. t. 
c. határozott rendelkezéseket tartalmaz, 
még pedig az állami utakra nézve a tör
vény i. szakaszának 1. pontja intézkedik, 
melynek értelmében azok építése, kezelése 
és fenntartása kizárólag az államot illeti.

A törvényhatósági utak a törvényható
ság áhal építendők, s annak költségén ke
zelendők és tartandók fönn, a községi 
közlekedési utak létesítése, kezelése és fenn
tartása az e célra csoportosított községe
ket illeti, végül a vasúti állomásokhoz ve- ! 
zetö utak létesítésének, kezelésének és fenn- | 
tartásának költségei a törvényhatóság az i 
érdekelt község vagy községek, az érdé- j 
kelt iparvállalatok, végül az illető vasút 
által aránylsgosau vise'endök.

az állami utak tehát vámszedési jogo
sultságra itt egyáltalában igényt nem tart- :

A dunaparíi korzón
A Lévai Hírlapnak iija: Vesper.

Faubourg St. Léopoltí.
Bár Moniecucolliról csak ama nevezetes 

mondást van szerencsém ismerni: a há
borúhoz három dolog keli: pénz, pénz, 
pénz,— minden fenntartás nélkül el kell 
ismernem, hogy okos ember volt. Az egész 
fennálló világrend hajtókerekét, mozgatóját 
nem lehet tömörebben és súlyosabbra «.i- 
fejezni, mint éppen ebben a szóban

Mert a pénz kormányozza a világot és 
ha a pénz beszél, — a kutya sem ugat, 
hanem alázatosan ieborul előtte. És az er- 

Ifölcsostorozó cikkíró, aki szakállát t pve 
kesereg e világnak hivságos állapotán, a 
pénz értéktelenségén, rombszto erején, a 
gazdagság megvetésének okszerűségét hir
detve, — bizonyára mohón és örömmel 
sepri be a cikkért járó forintokat.

A pénz — minden. A bársc /. a selyem, 
szép zene, kifinomodás, az élet átérzésének 
lehetősége, — minden. Nélküle vagy az 
élet alatt van az ember, vagy éppen csak 
hogy benne, vele azonban a legtetején.

Nem vagyok ilyen túlságosan materialista 
és becset tulajdonítok sok mindennek, *öt 
talán mindennek, ami ment az anyagiaktól, j 
Ezért szinte szégyenlenem kell, hogy ilyek

l jutnak az eszembe, de nem is lehet más- 
| ként, a Bazilika körül lakóknak a többiek 
i kö; ölt elkeverődö, de közülük mégis ki- 
! ütő csapatát látván, mely itt felsalázik. vagy 
| a székeken ülve melegitteti magát.
| A lipótvárosi pénzarisztokráci. ról van szó.

I Hihetetlen, meredek emelkedésű az a I 
) karrier, amit ezek az cmKerek megfutottak, 
j A nagyapák, legtöbb esetben azonban még 
I az apák egészen alantas emberek voltak.

küzdesnek, az éjjel es nappal össze- 
I forrasztásának, reggeltől csbg talpon levés

nek, számításnak keserű észteddel. Sok 
esetben a szerencsének magasba emelő 

• huüárrcsnpása. Mindez azzal a kitartással,
, amelyet néni lehet eléggé csodálni. Éppen 
) egy pénzfejcdelem megy el előttem. Kicsiny, 
j töpörödött öreg ember, barázdáktól végig- 
i szántott az arca, csak két lelkes nagy fe- 
j kete szeme világit ki belőle. És ha afra az 

óriási vg^onra gondolok, amelyet ez az 
' emberke összeszerzett, olyasfajta meglia- 

tottságoí i-rzvK, mint valami impozáns mü- 
í remek láttán: mennyit dolgozott, kopott ez 1 
I az agyvelő, mig a semmiből valami, sőt 
! sok lett és csodálatos, hogy m gsem ko

pott el, hanem eleven és friss, mint negy
ven esztendővel ezelőtt.

De nemcsak a pénz tekintetében, hanem

hatnak, ami a törvényhatósági utakat il
leti, ezek föntartására a törvényhatóság a 
törvény 23-ik §-a értelmében törvényható
sági útadó címén az állami adó 10o/*-a, 
illetve 13°/0-a és közmunkaváltság vethető 
ki, ezek tehát ezen jövedelmekből, nem
különben a vármegyéknek nyújtott állam
segélyből létesítendők, fentartandók és ke
zelendők.

Ami pedig a vasúti állomásokhoz vezető 
! utakat illeti, ezeket az iratokhoz csatolt fe- 
| lebbezések tartalma szerint a községek 
, létesítették és pedig a vasutak hozzájáru

lásával, oly minőségben, amely bizonyára 
megfelel a forgalom követelményeinek, s 
ha előfordul is szükség azok javítására, 
erre esetről-esetre az érdekelt községek, 
vállalatok kötelezhetők a nélkül, hogy azo
kat, amint a törvényhatósági bizottság kí
vánja 50 esztendeig, tehát majdnem két 
emberöltőig tartó súlyos teherrel sújtani 
kellene.

Ezen utak jókarban tartása céljából te
hát semmi esetre sem indokolt a törvény- 
hatósági úthálózatba való besoroztatásuk 

, és vámos utakká tételük.
Az ellen pedig különösen kell tiltakoz- 

| nunk, hogy ezen 15 318 km. hosszú vasúti 
! hozzájáró utaknak vámos utakká való té

teléből származó vámjövedelem a 68' 163 
km. törvényhatósági és 14.360 km. vici
nális utak fentartására, — mely célra tör
vényhatósági útadó és közmunkaváltság 
áll rendelkezésre, — esetleg uj utak léte
sítésére is fordittassék.

A törvényhatósági bizottság az említett 
vasúti állomásokon fel- és leadásra kerülő 
áruk után, tekintet nélkül azok minemüsé- 
gére, métermázsánkint 5 fillér vámdijat kí
ván szedetni, mely kívánság olyan, amely 
messze túlhaladja a megye összes gazdál
kodó köreinek és fogyasztó közönségének 
teherviselési képességét.

Barsvármegye alsó részén a gazdakö
zönség nagy része répatermeléssel foglal
kozik, amelyet a cukorgyárba szállít. "Már 
most a répa feladásánál minden métei-

a szellemi fejlődért tekintve, a kor és az 
emberi előrehaladás szempontjából is. 
Amihez másoknál sok, sok generáción ke
resztül tartó fejlődés kell, ezek az emberek 
odaértek egy emberöltő alatt. Ezért van, 
hogy ha vagy külföldről jön valami új 
szellemi áramluí. vagy éppen nálunk kelet
kezik: ők a leghálásabb publikuma.

A legfiatalabbak, — a megalapozók gyer
meki, vagy unokái már testileg is kifino
modottak. Az asszonyok karcsúk, kicsiny 
lábak, arisztokratikus vékony, hosszú ke
zek, — ok mar nem híznak el. A ruhá
jukban megvan az a jólszabottság és a 
testen jól fekvés, ami csak a párisi mar- 
guise-ok, vagy — demimonde-ok sajátja. 
Az asszonyok élénkek, izzók, járás közben 
könnyedek, mini azok a mágnás, igazi 
mágnás asszonyok, akiknél ezt az évszá
zadokon tartó kényelem és csak magukkal 
törődés idézte elő. Jól zongorázzék Schu- 
mannt, de Debussyt is, ciláinak Verlaine- 
ből, de ők érezték meg a legelsők között, 
hog' ^dy :£ndre csakugyan "új időknek új 
dalait énekli, ismerik Zarathustrát és ha 
valahol Paris mélységéből, vagy London 
ködéből, vagy München sörszagából egy 
új filozófus bukkanna elő meglepő ös- 
vényű uj tanokkal, az elsők között lenné
nek, akik elolvassák. Csak éppen az a baj 
— és ezt is a túlságosan gyors fejlődés 
okozza, — hogy annak ideién túlságosan
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mázsa után fizetne 5 fillért, a répának a 
cukorgyárba szállításánál újból fizettetnék 5 
fillér, a gazdaközönségnek kiszolgáltatott 
répaszelet szállításánál megint 5 fillér járna, 
s a gazda a répaszelet átvételénél újból 
köteles lenne 5 tillért fizetni, igy teháf egy 
és ugyanazon tárgy után már 20 íillérnyi 
vám volna fizetendő.

Ugyanez áll egyéb más tárgyakra is, s 
vannak köztük olyanok, mint pl. a cukor- j 
gyár által a gazdáknak trágyaszerül áten- j 
gedett mésziszap, amely jóformán semmi- j 
féle értéket nem képvisel, s mégL ily hor- ! 
ribilis vámmal volna terhelve.

Még a legcsekélyebb 1 fillérnyi vám is ' 
nagy megterheltetést jelentene, de már a j 
tervbe vett 5 fillérnyi vám egyenesen elvi- ; 
selhetetlen, s megengedjük, hogy ilyen vám- j 
tétel engedélyezése mellett a vármegyének i 
kitűnő utjai lesznek, csakhogy azokon nem ! 
lesz mit szállítani, mert a gyárak kénytele- j 
nek lesznek üzemüket beszüntetni, vagy j 
átköltözködni oly megyébe, ahol ily nrgy ! 
terhek nem nehezednek rajok.

A törvényhatósági bizottság a vámsze- 
dési jogosultságot 50 esztendőre, tehát egy 
fél századra kéri.

Ha az oroszkai cukorgyár, amint azt az 
iratokhoz csatolt felebbezésében kimutatja, 
évenkint 120000 koronát fizetne, ha ezt a ! 
teherviselést egyáltalában kibírná 50 esz- ; 
tendeig. ezen időtartamon belül kerek 6 j 
millió koronát fizetne Barsvármegye útjaira, j 
s abban a különös helyzetben volna, amint ; 
azt a megyei állami építészeti hivatal elő
terjesztésében tervezi, hogy az általa hasz
nált utak még ezen összeg terhére sem tar
tatnának fenn, s fizetné a vámot, dacára 
annak, hogy külön iparvágánya van, ami 
ugyancsak fonák helyzet és előttünk tel- j 
jesen érthetetlen, mert joggal volna elvár- j 
ható, hogy azok a gyárak, amelyek külön 
iparvágánynyal bírnak, s igy a vasúti hoz- ; 
zájáró utakat nem használják, a vámfizetés j 
alól fölmentessenek.

Ugyanaz, amit az oroszkai cukorgyárra ’ 
nézve megjegyeztünk, vonatkozik a lévai ,

Schoeller féle uradalomra, de a többi gaz
dálkodó, kereskedelmi és iparos körökre 
nézve is, amint azt a beterjesztett felebbe- 
zések megállapítják, s nemcsak azok, de 
maga az államvasut és a zsitvavölgyi vas
út felebbezése is igazolja, hogy ezáltal az 
egész vármegye termelése és közlekedése 
meg lenne bénítva, s igy tehát a tervezett 
vasúti vám behozatala ellen, mint a keres
kedelmi és iparos közönség érdv°keineK 
törvényes őre, a leghatározottaban kell til
takoznunk.

De tiltakoznunk kell a fogyasztó közön
ség érdekében is, mert a mostani nehéz 
megélhetési viszonyok s a folyton fokozódó 
drágaság mellett a fogyasztásra szánt áruk 
árát még ez által is jobban emelni semmi 
kép sem indokolt.

Legyen szabad ezen, szerintünk kellőké
pen meg nem fontolt vámszedés tarthatat
lan voltát egy némely adattal illusztrálnunk:

A törv. bizottság a kerek 99 km. utak 
föntartására évi 154724 K 17 f-t
előirányoz, a várható évi 
vámjövedelemre pedig 143299 K 25 f-t
számit, úgy hogy 11424 K 92 f
hiányt mutat ki.

Már most, miután a külön iparvágány
nyal biró oroszkai cukorgyár vámmentes
sége nincs kimondva és biztositva, sőt el
lenkezőleg több helyütt ki van mondva, 
hogy az oroszkai állomástól m g a gyárba 
sem juthatni a törvényhatósági ut haszná
lata nélkül, s gy a vámfizetésre köteles 
lenne az iratokhoz csatolt fölebbezésében 
foglaltak szerint évi 12000<» K utvámot fi
zetne, holott adója csak 32000 K át tesz ki.

A lévai Schoeller-féle uradalom Alsóvá
rad, Verebély, és gényei rakodókon fel és 
leadott áruk után évi 12650 K úti vámot 
köteles volna fizetni.

A zselizi állomáson az iratoknál csatolt 
felebbezés adatai szerint évi 5010 vaggon 
áru kerülvén föl és leadásra, az után 25000 
K vámot kellene fizetni, tehát már ezen há
rom adat évi 157650 K úti vámjövedelmet

sokat zongorázták Debussyt és csakis őt, 
túlságosan sokat citálták Verlainet, túlsá
gosan hozsannáztak Ady Endrének, hogy 
zsurjaikon csakis a Zarathustra igéit zeng
ték és ha az az új filozófus csakugyan fel
bukkanna, hetekig csupán az ő túlságo
san hangosan kiejtett nevétől (hogy min
denki hallja) lenne visszhangos a duna- 
parti korzó,

A fiúk azonban rendesen nem ütnek az 
apákra. Ükét már túlságosan elkényeztette 
a meglévő vagyon érzése. Ök azt teszik, 
amit a fiatal mágnások: elverik nem az 
ősök, mert ezek nincsenek, hanem az apák 
örökét. Túlságosan belevetik magukat az 
életbe és az éjszakába, harminc esztendős 
korukban megkopaszodnak, keserű lesz a 
szájuk ize, kiélik magukat. Ők szolgáltat
ják az úgynevezett blazirtakat. Ritka az, 
aki nagystílű, inkább Herbertek, akik más 
dicsőségének babérjaival ékeskednek. Mintha 
az actio parit reactionem elvénél fogva rz 
elődök lázas, szélesvonaló munkája az 
utódokban bosszulná meg magát.

Édes, kissé fanyar hűvösséggel karba- 
öltve süt a márciusi nap. A Dunán gyé
mántszalagok cikkáznak. És itt vonulnak 
előttem sorban : az apák, akik dolgoztak 
és lett belőlük valami, a színesen libegő 
asszonyok, leányok, akik csak azért ilyen ! 
finomak, mert volt valaki, aki összeszerezte • 
ilyenvoltuknak lehetőségét és a fiuk, akik j 
únottan lebiggyesztett szájszéllel, gör- ! 
nyedt háttal adják lakkcipőjüket csókolni 1 
a napnak.

§£C Pefcf.

Szeretem a hajnalt bibor köntösében,
A vig történetet szép tündérmesében. 
Tiszta tó vizét, mely csillagokat nyel el, 
Meleg napsugarat, mely kék párát emel.

Kedvelője vagyok pacsirta dalának, 
Erdőkoszorúzott szép hegy oldalának. 
Ltcsurgó forrásnak, buja zöld mezőnek, 
Hol szomjúság oszlik, nefeltjtsek nőnek.

mutat ki, az összes állomásokra vonatko
zólag kimutatott 143299 K 25 f vámjöve
delemmel szemben, s igy már a számítási 
alapok helytelenségét is kell konstatálnunk.

De hogy még jobban illusztráljuk a terv
bevett vámszedés helytelen és fonák voltát,

| hivatkozunk Grün Dezső nemesoroszi-i la- 
! kosnak fölebbezésére, aki fölebbezésében 
j kimutatja, hogy csak egy 1*6 km. hosszú 
| utat használ, s a zsilizi állomáson föl és 
I leadott áruk után egyedül maga volna kény- 
j télén évi 3150 K-át fizetni, holott egy 

másfél km. törvényhatósági ut fenntartása 
, 1500—1600 koronába kerül, 
i Az egyenlő teherviselés elve megköve

teli, hogy ez az egyes adózókat úgy érje,
' hogy az ezáltal tett áldozatok egyenlően 
j éreztessenek, s ennélfogva nem lehet ki- 
' fogás nélkül hagyni azt, hogy ezen vám

szedéssel egybekötött teherviselés arány- 
; talanul nehezedjék a társadalom egy, állami 
í és községi adókkal és különféle szociális 
! természetű szolgáltatásokkal amugyis tul- 
i terhelt osztályára.
I Ha a vármegye utjain a törvényhatóság- 
: nak rendelkezésére álló állami segély, az 
| eddigi 10° 0 os törvényhatósági útadó, és 
j közmunkaváltság nem elegendő, ám sza- 
: badságában áll az 1890. évi I törv. cikk 
j 23. § a alapján ezen százaléknak és a
• közmunkaváltsági dijaknak felemelése, de 
: hogy a gazdaközönség a kereskedelmi és 
! iparos érdekeltség a megyei útadó mellett 
1 még egy ilyen nagymérvű úti vámmal is 
j sujtassék az se nem igazságos, se nem 
i méltányos, mert az általunk felemlitett gyár
• és uradalom világpiaci árral biró cikkeket 
1 termelvén, a rá kivetett vámot a fogyasz- 
j tóra áthárítani képtelen, ennélfogva ter

melő képessége olykép volna megbénítva,
! hogy esetleg üzemét beszüntetni volna 
: kénytelen, minek végzetes következményeit
• maga Barsvármegje legsúlyosabban érezné. 
« A tervbeveit vámszedési jogosultság en- 
] gedélyezését nem véleményezi, sőt ellenke

zőleg, azt a leghatározottabban ellenzi.

, Szeretem a havat fagyos rögök hátán, 
i S a jéghimes ablak mily gyönyörű látvány! 
, A tiszta levegőt, a zúzmarás fákat,

S miket csak az ember télen hallhat, láthat

Szeretem a tavaszt kék ibolyájával,
Első fecskéjével, jámbor gólyájával.
A zümmögő méhet, a búgó galambot,
Imára kondnló távoli harangot.

A természet könyvét szeretem betűzni,
Égő kebelemre piros rózsát tűzni.
A kckségbe tűrő aranycsipkés tájat;
Ha öröm a lakóm, vendégem a bánat.

Szeretem még aztán a jó egészséget,
A magyar szótartást, az egyszerűséget, 
Szeretek tanitni s orgonálni búsan, 
Mezőről érkezni virágkoszorúsan.

Szeretem a verset, munkáját az észnek, 
Szeretem a csöndes kis családi fészket.
A földre szállt mennyet, magas földiséget 
S mindezeknél jobban, édes lányom, téged.

Tóth István.
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A választókerületek beosztása.

Kedden jelent mega belügyminiszter rende
leté az országgyűlési képviselő választókerü
letek uj beosztásáról. Ez a rendelet várme
gyénkben megszünteti az újbányái kerületet és 
helyette Nagysalló székhellyel állít fel újat. 
Újbánya városa a lévai kerülethez csatoltatok 
Különben Barsmegye választókerületeinek uj 
beosztása igy fest:

Aranyosmaróti választókerület. Székhelye : 
Aranyosmarót. Aha, Alsógyóröd, alsószele- 
zsény, Aranyosmarót, Barskisfalud, Barslé- 
dec, Barstaszár, Barsvörösvár, Bélád, Csiffár 
Ebedec, Ény, Feketekelecsény, Felsögyöröd, 
Felsőszelezsény, Fenyőkosztolány, Garamlök 
Gesztfld, Hecse, Hizér, Keresztur, Kicö, 
Kisaranyos, Kisgyékényes, Kisheiestyén, Kis- 
kálna, Kiskoszmály, Kislóc, Kistapolcsány, 
Kisülés, Kisvalkóc, Kisvezekény, Maholány, 
Malonya, Mankóé, Marosfalva, Mohi, Nagy- 
herestyén, Nagykálna, Nagyíüés. Nagyveze- 
kény, Nemcsény, Néved, Néver, Perlep, 
Szelepcsény, Tajnasári, Tild, Ujbars, Ujpe- 
tend, Valkóc, Velséc, Verebély, Zsikva, 
Zsitvaapáti, Zsitvakenéz, Zsitvaszentmárton, 
Zsitvaujfaiu. (58 község.)

Körmöcbányái választókéi Székhelye: Kör
möcbánya. Alsótárnok, Alaózsadány, Apát- 
hegyalja,Barskapronca. Bartos, Besztercsény 
Bezeréte, Brogyán, Bükköskut, Cserenye, 
Dallos, Erdősurány, Felsőapáti, Felsóbese- 
nyő, Felsőkemenec, Felsőtárnok, Felsőtóti, 
Felsőzsadány, Garamkürtös, Garamladomér, \ 
Garammindszent, Geletnek, Gyertyánfa, Jálna i 
Jánosgyarmat, Jánoshegy, Jánosrét, Kalacsna, 
Karvaly, Kékellő, Kelő, Kiskeresnye, Klsló- f 
csa, Kisugróc, Kiszelfalu, Koszorús, Kör- . 
möcbánya r. t. város, Körmöcliget. Köves- [ 
mocsár, Kunosvágása, Lutilla, Madarasalja, j 
Mailáth, Magyorómál, Nagykeresnye, Nagy- I 
lócsa, Nagyugróc, Nemeskoiztolány, Nyitra I 
szeg, Ófelfaiu, Ókörmöcske,Oszlány. Osz- 
lánykisfalud. Pálosnagymező, Pázsit, Radóc, 
Rcpistye, Saskókeiecsény, SaskCszékely, \ 
Saskőváralja, Sváb. Szénásfalu, Szklenófürdő 
Teplafö, Tormáskert, Ujgyarmat. Vihnyepe- 
szerény, Alsókemenecz, Garamszentkereszl. 
(70 község.)

Lémi választókerület. Székhely: Léva 
Alsóhámor, Alsószecse, Barsberzence. Berek
alja, Csárad, Csejkő, Dóczyffirésze, Felső- 5 
hámor, Felsőszecse. Garamapdti, Garamke- 
lecsény, Garamkes i, Garamkovácsi. uaram- 
németi, Garamrév, Gararrrudnó, Garamsoly- 
mos, Garamszentbenedek, Gr.-szenlgyörgy, 
Garam öllős, Garamtolmács, Garamujfalu, 
Irtványos, Kisó vár. Léva r. t. váró: 
mart, Nagykószmály, Nagyod, Óbnrs. Orom
falu, Peszér, Revistveváraba, Újbánya r. t. 
város, Vámosladány, Zsarnóca, Zsai: Vca- 
kohó, Zsemlér. (37 község.)

Nagyi állói választókerület. Székhelye: 
Nagysalló. Ágó, Alsópél, Alsóvárad, Bijka, 
Barsbaracska, Barsbese, Barsendred. Bars- , 
füss, Csata, Cseke, Fajkürt, Fakóvezekény, ( 
Felsőpéi, Felsővárad, Garamdamásd, Ga i 
rammikola. Garamvczekény, Hölvény, Hull, j 
Kisbelleg, Kissalló, Kissáró, Lekér. Líile, 
Málas, Mellek, Nagymánya.( Nagysalló, 
Nagysáró, Nemes oroszi, Nyir, Óhaj, Oroszka 
Pózba, Rendve, Szenese, Szódó, Töhöl, 
Tőre, Ujlót, Valkház, Zseliz, Zsitvabesenyő, 
Zsitvagyarmat. (41 község.)

Heti kérdések.
2 T e t s z i k  t u d n i

mit nem értek ? Nem értem, hogy hon- 
1 nan, kitől ered az az elterjedt hir, hogy 
1 Ady Endre és Móricz Zsigmond zsidók ?
' Nem értem, hogy egy szépirodalmi ese- 
I ményt, legyen az regény vagy verskötet 
! megjelenése, vagy színdarab előadása, a 

nagy közönség nem úgy fogad, mint a 
hogy kellene.

Nerc értem, miért kérdezik azonnal a 
szerző vallását. S csak azután mondanak 
ítéletet, amit legtöbbször a kapott értesülés 
módosít. Elvégre miköze a küzönségnek a 
szerző vallásához ?

Nem értem, hogy lehetnek nagyon elő
kelő és tekintélyes urak, akik az iró leg
diszkrétebb ügyét: a vallását bolygatják s 
hánytorgatják. S ha véletlenül nem olyan 

* fajta, mint ők, akkor adná bár a csillagos 
eget nekik, leszólják, agyon akarják verni.

Tudom, a legtöbb téren úgy vagyunk, 
hogy a régi fegyveres gyűlölködést, most 
az alattomos, titkos áskálódások váltják 
fel. hóinkat pedig a civilizált intelligencia,
„a testvériség és egyenlőségért meghalt köl
tőink szellemének örökösei* a lekicsinylés és 
rosszakarat hangján szólják agyon a tudo
mányoság és tárgyilagosság leple alatt.

Arról van ugyanis szó, hogy egyesek a 
mai írókról azáltal akarják véleményüket 
minél több egyénnel elfogadtatni, hogy úgy 
nyilatkoznak róluk, mint a kereszténység 
ellenségeiről. És, ha egyébb érvük nincs 
— pedig nincs — akkor a leghatalmasabb 
fegyverüket hozzák elő : zsidó !

S a szegény jóakarójuk a nagy szó sú
lya alatt leroskad, nem tud az iró védel
mére felhozni semmit, mert ez ellen nincs 
védelem. Mintha az eredendő bűn akadá
lyozná meg őket abban, hogy valaha nagyot, 
szépet és művészit alkossanak !

Nem tudom honnan, kitől ered az a hir, 
hogy Ady és Móricz Zsigmond zsidók! De 
jellemző ! Mert tetszik tudni ez az utolsó 
fegyver : a nagy ágyú, a melytől — mint 
tapasztaltam — néhányan csakugyan meg
ijedtek s nem merik tetszésüket nyilvánítani.

Nyugodjanak meg kérem ! Nem zsidók 
ők ! Nem is farizeusok ! Tehát semmiképen 
sem dehonesztáló velük foglalkozni és őket 
dicsérni. Sőt, a legújabb magyar líra úttö
rői egyáltalában nem zsidók, csak néhá
nyat . Ady, Babits. Kosztolányi, Juhász Gy. 
Oláh Gábor, Sík Sándor, Bodor Aladár, 
Kárpóthy Aurél, Lányi Sarolta. Vagy a re
gém Íróin : közül : Herczeg F., Gárdonyi
G., Ambrus Z., Pékár Gy., Krúdy Gy.. Rá
kosi Vikto: , Szemere Gy., Bársony 1., Csáth 
Géza, Kaffka Margit, Szikra. Tessék csak 
megnyugodni. Van még bennünk is értékes, 
bármennyire véli néhány kislii ü, hogy már 
közülünk nem is .>zük:hetik zseni. Van és 
lesz !

Eiienben, ha elsorolnám, hogy világhírű 
tudósaink, művészeink közül k:k azok a 
zsidók akik — vallás különbség nélkül — 
minden magyarnak büszkeségei, bizony el
csodálkoznának. Az orvosainkról nem szó
lok — nagyon sokan vannak, de : a nem
régiben meghalt Vámbéry, Goldzihcr Ignác, 
Kimoss I.. Kégl S — európai hírű orienta
listák ; Alexander Bernát, Kármán Mór, 
Kunt Ignác, tudósok ; Fejér Lipót, Schlc 
singer, világhírű matbematikusoK ; Kiss Jó
zsef, Bródy S., Lengyel M., Biró Lajos, 
Kóbor Tamás, Ignotus stb. stb. Szép Ernő, 
Szilágyi Géza, nők ; Hegedűs Gy., Ró
zsahegyi K., Gál Gy., Beregi 0., Varsányi
1., stb. stb. — színészek ; Fényes A d o lf  
stb. festő, Goldmark K , zeneszerző, Róna, :

stb. szobrász stb. stb. . . — mind zsidók. 
A pénzügyi kapacitásokról szóljak ? Hát a 
volt zsidókról megírjam a szédületes listát ? 
Igen ! Önök közül — vagy, ha úgy tetszik 
— mi közülünk nagyon kevesen tudják, 
hogy mennyi dicsőséget arattak a lekicsi
nyelt zsidók nekünk ! Mert, ha a világ el
ismert egy magyart, senki sem kérdi, hogy 
hol is tanulta meg az Istent dicsérni: a 
remek és költői katholikus templomban, 
avagy az egyszerű és áhitatos ref. vagy 
ev. templomban, vagy a csodálatos és ko
moly meggyőződésű hívekkel teli zsidó 
templomban.

Mindegy. A siker a magyar ember sikere, 
a dicsőség nyomában közösen örülünk. 
De, mondom, csak a siker után, addig 
gáncsoskodunk mindnyájan.

Úgy vagyunk vele, mint a magyar tudó
sokkal az osztrák közvélemény, A nagyra 
törő magyarnak nem ad teret és ha még 
sem tudta sas szárnyait lekötni s lerázva 
magáról a köznapi szennyet: a világ fölé 
repül, hogy tündöklő fényével megvilágítsa 
árva és elhagyott nemzetét, akkor ők egy 
táblát tesznek a világosság elé ezzel a 
felírással : Ausztria. S a dicsőséges sikert 
maguknak követelik. Csak néhány példa: 
Liszt, Munkácsy, Semmelweis, Wekerle. 
Elégi A példa fájl

Bizony, mondom, örülni kellene minden 
magyar törekvésnek és nagyot akarásnak 
es kézösszefogva szeretni egymást vallás
különbség nélkül, összebújni, suttogva egy 
mást bátorítva, lelkesítve, vigasztalva, mint 
a sötétben a kis árvák. S ha jön a nagyobb 
veszély, egymást még jobban átölelni . 
mindenkit, mindenki, aki e hazában magyar.

Koppány.

Gazdák gyűlése.
A Barsvármegyei Gazdasági Egyesület 

március hó 29-cn Léva város székházának 
tanácstermében igazgatóválasztmányi ülést, 
majd közgyűlést tartott Dombay Vilmos 
elnökletével. Az előadói tisztet Krajtsih Jenő 
egyesületi titkár töltötte be. A gyűlés elha
tározta, hogy az egyesület törzsvagyonát 
tevő 40ÖK5 K-t részben a Barsmegyei Nép
bankban, részben pedig a Lévai Takarék 
és Hitelintézetben helyezi el. A be
mutatott vagyonmérleg szerint az egyesület 
vagyona 660őb koronára rúg, ez évi vagyon- 
szaporulat 2418 K. A közgyűlés a bemu
tatott műit evi számadásokat jóváhagyta és 
az elnökség számára a felmentvényt megadta. 
A közgyűlés örvendetes jelenség gyanánt 
megállapítja a tag létszám süríi emelkedé
sét, az elmúlt évben 128 taggal gyarapodott 
az egyesület. Megállapítást nyert az elnöki 
jelentés során, hogy az egyesület anyagi 
erejéhez mérten kivette részét minden olyan 
munkából, mely a vármegye mezőgazdasá
gának fejlesztésére irányult. Különösen az 
állattenyésztés körül mutathat fel az egye
sület jelentékenyen nagy haladást. Az egye
sületet ebben a munkájában a füldmivelés- 
ügvi kormány hathatós anyagi támogatásban 
részesítette. A közgyűlés a folyó évi állat 
díjazások helyeit a következőleg állapította 
meg: Szarvasmarhadijazásokat rendez az 
egyesület az elnökség által később megállapí
tott időben Garamladomér, Zsarnócza, Fel
sőszecse, Nagykószmály, Nagyugrócz, Bars-
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baracska, Nagymánya, Nemcsény és Garam- 
németi községekben és lódijazástNagykálnán. 
Ezután jelentés tétetett a Garamszentbene- 
dckben rendezett háziipari tanfolyamról, 
melyen 26-an sajátították el a kosárkötés 
mesterségét. A tanulók a tanfolyam tartama : 
alatt 362 drb. különféle kosarat készítettek  ̂
melyek ingyen osztattak ki közöttük. A tan
folyam 643 K 41 fillér kiadást igényelt, 
melyre a földmivelésügyi kormány 600 K 
segélyt engedélyezett. Az egyesület Huberth 
Vilmos indítványára elhatározta, hogy a 
községekben akciót indit a kosárkötéshez 
szükséges nemes fűz termelésének megho
nosítására s erre kormányseeélyt fog kérni, 
továbbá kimondta, hogy jövő tv február 
havában az egész Barsmegyére kiterjedő 
tenyészbika vásárt fog rendezni és arra meg- ; 
hívja a szomszéd vármegyék földbirtokosait, 
valamint gazdasági felügyelőségeit is. hogy 
szükségleteiket itt fedezzek.

H  Í R J E  K .
Rabiógyilkos&ág Szedőn.

Nagy kegyetlenséggel pyil ollók meg 
Szódón egy 73 éves öreg asszonyt, özv 
Tőke Lajosné szül. Nagy Saroltát cs elra
bolták körülbelül háromezer koronáról 
szóló takarékbetéti könyvecskéj t, mintegy
10-20 korona készpénzét, és hét párnáját* 
A gyilkos, áldozatát puszta kézzel fojtotta 
meg, véres ujjait hozzátörüió 'dozatának 
meztelen combjához, bezárta az ajtót és 
eltávozott. A garamvidék csendőrsége nagy 
felkészültséggel látott hozzá a kegyetlen 
tettes személyének kinyomozásához, de 
nehéz munkájuk ezideig még nem vezetett 
eredményre. A rablógyilkosságről következő 
tudósításunk számol be

Március hó 3l-én d. u. négy és öt óra 
között özv. Töke Lajosné számára ebédet 
hozott unokatestvérének Nagy Balázsnak 
felesége a közeli Garammikoláról. Az öreg 
asszony szobájának zárva volt az ajtaja és 
többszöri zörgetésre sem ryüotta ki azt 
Erre az ebédet hozó asszony az ablakon 
keresztül figyelt be a szobába, mikor is 
ijedten látta, hogy rokonával valami nagy 
baj történt. A fellármázott szomszédok, 
akik az ajtó feltörése után behatoltak a 
szobába, rémes látványnak voltak szem 
tanúi. Az öreg asszony egy inglen félig ülő- 
helyzetben az ágyra volt dobra — megfojtva.

Az asszonyt nem az ágyban fojtották 
meg, erről tanúskodik a szoba agyagos 
padlója, mely a borzasztó művelet alatt 
felturódott, továbbá a hullán is meglátszik, 
hogy előbb a földön fetrengett, inért tele 
van sárga földes foltokkal és véres zuzó- 
dásokkal. A gyilkos, áldozatát puszta kéz
zel fojtotta meg, éles körmeinek erős be- 
nyomódásai mutatják a hulla torkán. A 
gyilkos a dunyhát félig áldozatának a fejére 
borította, az ajtót bezárta maga után s eltá
vozván, a kulcsot is magával vitte.

Hogy pontosan, mikor, mely időben tör
ténhetett a meglehetősen rejtélyes rabló-
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gyilkosság, arra nézve adatokat még nem ; 
tudott felfedezni a csendőrség, melynek vé
leménye egyébként az, hogy a tettes az 
áldozat jó ismerősei közül kerülheted ki, 

i mert bárkinek nem ment volna az asszony ! 
} ajtót nyitni ingben,
! A nyomozást erélyesen folytatja a csend- \ 

őrség Zádory lévai járásőrrnester vezeté- j 
sével.

A lévai villamos üzsm megváltásának 
, ügye. Tudott dolog, hogy a város a Hazai i
1 Villamossági r.-t.-tól megváltotta a villa- j 

mos üzemet A megváltásra vonatkozó fel- I 
tételeknek egyik sarkalatos pontja volt a ; 
városnak az a kikötése, hogy a részvény- i 
társaság 1914. március 15-éig igazolni tar
tozik azt, hogy csödnyitási kérvény nincs 

j ellene beadva. Miután ez az igazolás rneg- 
• történt, a város átvette a telepet, mint azt 

már megirtuK Ez a kikötés t. i. azért volt 
szükséges, mert a villamosvilágitásn?'; lé
tesítésekor a város és a részvénytársaság 
között létrejött szerződésnek értelmében az 
üzem minden ellenszolgáltatás nélkül, tel
jesen díjtalanul jut a város birtokába, ha 
időközben a részvénytársaság csődbe ke
rül. Az átvétel ügye azonban most némi
leg kompiikálódott, mert az április 1-én 
bekövetkezett fizetési határidő előtt a rész
vénytársaság ellen újból csődkérvényt gyúj
tottak be az illetékes törvényszékhez. Amint 
illetékes helyről értesülünk, Léva városa a 
136 ezer korina megváltási összeget ta
karékban helyezte el s egyelőre várakozó 
álláspontot foglal el a megváltási összeg 
kifizetésére nézve, de az üzemet tovább 
vezeti saját kezdésében.

Az állandó választmány aisinökei. A 
vm. törvényhatósági bizottságának állandó 
választmánya a választmány alelnökeivé 
az 1914-16 évekre Simányi Béla éi Belcsák 
László áll v. tagokat választotta meg.

— Uj vasút A tervbe vett Ipolyság— 
Visk— Szeteszázd Deménd — Hontszántó 
—Vámosladány- Dobogó—Génye — Lévai 
vasúti vonal kereskedelmi bejárása a na
pokban ment végbe az illetékes faktorok 
jelenlétében, biztató kilátások mellett.

Az egyház köréből A főegyházmegyei
hatoság Fteij Tál, fővárosi hitoktatót a 
lévai plébániára helyezte át segédlelelkész- 
szé, Jónás Imre helyébe, aki alsógyöröd- 
re plébánossá ntveztetet! ki. Mindkét lel
kész e héten foglalta ei uj állását.

— Gyermeknap. A belügyminiszter leiratot 
intézett vármegyénk alispánjához, melyben 
hivatkozik az Országos gyermekvédő ligá
nak immár általánosan elismert közhasznú 
tevékenységére s arra. hogy a liga a gyer
mekvédelem minden ágára kiterjedő s 
nagy anyagi áldozatokat igénylő működé
sének úgyszólván kizárólag a „Gyermek
nap* jövedelméből műit;, az rt a május 
8—9 napjaiia kitűzött úgy a vezett „yu- 
meknapok támogatását figyelmébe ajánlji.

— A Reviczky-Társa8&3nak tz idénybei: 
március 27-én volt az utolsó felolvasó 1

‘estje. Első pont volt Ftommcr Ignácz dr. | 
főorvosnak Egyet m ist a frteységei; okairól 
c. népszerűén tudományos dolgozat?, 
melyet Laufer Lipőt dr, orvos olvasott fei . 
Mind a tudós szerzőf, mind a fölolvasót j 

I nagy tapssal jutalmazták. Kísérleti it éa tu- i 
1 dományos szemléltető rajzait szives érdek

lődéssel nézte a közönség. A hasznos föl
olvasás után Novotny Ernő dr szavait! el 
Kozma Andor A Karthágói harangok című 
gyönyörű költeményét nagy hatással. Utána

Kersék János dr. olvasta föl néhány bájos 
versét, melyben uj irányban a fiatal lányok 
poétájául mutatkozott be. Majd Köwskuti 
Jenő olvasta föl Szeniivátiyi Ödön k. r. 
tanárnak Szaboicska Mihályró! szóló szép 
tanulmányát. A Szaboicska költészetét 
méltató tanulmány hangulatos befejezéséül 
Karafiátk Máriusz dr. Szabolcska-verseket 
olvasott föl Szaboicska költészetének szem
léltető jellemzésére. Az est fénypontja K. 
Pik'thy Tibor zenetanár bemutatkozása 
volt. Több darabot játszott zongorán fé
nyes művészi készséggel és virtuozitással. 
Nagy tudása egy közismert darab interpretálá
sában is mutatkozó eredetisége s a dara- 

: bök művészi finomságainak megérzése és 
kifejezni tudása még azokat is meglepte, 
akik hírnevét már előbb ismerték. . . 
Szombaton este pedig a Reviczky-Társaság 
egyik intlmebb körében eredeti fölfogásu s 
művészi éitekű darabok szerzőjéül is be
mutatkozott

—  A vármegye háztartási alapjának 1913.
évi zárszámadása a következőkben terjesz
tetik fel a belügyminisztériumba. Kész
pénz bevétel: 367,073 K, 11 fillér, kész
pénz kiadás : 352,901 K, 61 fillér, készpénz 
maradvány: 14,171 K. 50 fillér. Továbbá 
az alap cselekvő vagyona készpénzben és 
követelésekben : 24,8üö K, 20 fillér, a tar
tozás : 3,278 K, 34 fillér, eszerint a tiszta 
vagyon: 21,529 K, 86 fillér, ehez hozzá
adva a leltári v gyón értékét: 386, 107 K, 
80 fillért, az összes vagyon tehát: 407,637 
K, 66 fillér.

— Eltemette a föld. Fajkürt községben 
egy 15 éves leány, névszerint Kepka Borbála 
a falu végén levő földbányában agyagot 
szedett, miközben rászakadt a föld. Mire 
kimentették, meg volt halva.

— Az Erzsébet Filléregylet Leanyönképző-
köre március hó 29-én d. u. 5 órakor tar
totta nyilvános gyűlését, igen szép műsor 
keretében. Deák Margit és Adler Gizi négy
kezes zongorajátéka vezette be a gyűlést. 
Brahms : Magyar táncok cimü zenemüvét 
játszották el kellő igyekezettel és elismerésre 
méltó technikával. Majd Deutsch Margit ol
vasta fel dr. Sebestyén Károly Byron 
héber melódiái cimü gyönyörű tanulmányát 
s egyben szemeh énytket olvasott fel a költfl 
dalaiból. A kellemes hangú felolvasónő sok 

! tapsot kapott Ezt követte Rónai Olga sza
valata Bállá Miklósnak A fekete gyémánt 
c költeményét adta elő, mély hatást gya
korolván a hallgatóságra. Ezután fíecht Elza 
ült a zongorához és Grieg Hochzeit auf 
Trollthausen, Wagner : Spienerlied c. zene
számok előadását művésziesen oldotta meg. 
Finom és diszkrét játékáért zajos tapsok
ban részesült. Az élvezetes műsort Czakó 
Jolán zárta be Heltai Jenőnek: Kacagnom 
kell cimü monológjával. A közönség zajos 
tetszésnyilvánítással honorálta a szereplő 
ritünő előadói készségét. A szépszámú hall
gatóságot csak örömmel töltötte el a Leány- 
önképzőkörnek igazán dicséretreméltó ered- 
nényes munkája. (L.)

— A mezőgazdasági munkák. Af hosszú
esőzések a vetési munkálatokat különösen 
a vármegye felső részében megakasztották. 
Az alsó garammentén a vetést március 
közepe táján fejeztékébe, mig a felső járá
sokban kitolódott egészen a hó végére. Az 
őszi vetések jól állanak, lényegesebb károk 
nincsenek, ámbár helyenkiat az egerek okoz
tak károkat.
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— Tanulmányi kirándulás A helybeli áll. 
tanítóképző negyedéves ifjúsága a húsvéti 
szünetben 5 napos tanulmányi kirándulás
ra megy Budapestre. A növendckeket I'rank 
Antal és Fekete József intézeti tanárok 
vezetik.

— Állami gyOrr ülcsfaojtványok. Az újbá
nyái m. kir. járási erdőgondnokság keze
lése alatt álló lévai állami gyümölcsfais
kolából az 1914. év őszén és a jövő év 
tavaszán mintegy 15 ezer drb. 3 éves kü
lönféle gyümölcstácska kerül kiadás alá. 
Az I. oszt ojtványok ára drbonkint 80, a 
11. oszt-ué 40 fillér. Árkedvezményben 
részesítettnek a szegény sorsú valamint 
az elemi kárt szenvedett kisgazdák, öz
vegy asszonyok, a közhivatalok tisztvise
lői és szolgái is. Előjegyezhetni julius 5-ig 
az újbányái erdőgonduokságnál.

— Halálozás. Sátori Károlyné szül. Juszth 
Mária, életének 30 ik, s boldog házassá
gának 9 ik évében hosszú szenvedés után 
üaramszentbenedekben meghalt.

— idegeneknek tilos kijegyzeaeket csinálni 
az all. anyakünyvekból. A belügyminiszter 
körrendeletét adott ki, melynek értelmében 
anyakönyvekből kijegyzéseket az érdekelte
ken kívül magáncélra kiszolgáltatni tilos. 
Az állami anyköny vekből csak hivatalos célra 
adhat ki az anyakönyvvezető kivonatokat és 
kijegyzéseket.

— A cselédügy reformja. A háziasszonyok 
legnagyobb problémája és legsúlyosabb 
gondja a cselédkérdés. Nem lehet kapni 
cselédet — panaszolják a háziasszonyok — 
és ennek a cselédliiánynek nemcsak az az 
oka, hogy a meglevő és helyet kereső cse
lédek igen drágák, hanem az is, hogy a 
hatóságok annyi formalitáshoz kötötték a 
cselédkönyv Kiadását, hogy már ez is elri
asztja a jelentkezőket a cselédi foglalko
zástól. A belügyminisztérium illetékes osz
tályában most komolyan kezdenek foglal
kozni a cselédügy reformjával, illetve azzal, 
hogy a cselédkönyv megszerzését megköny- 
nyitik. A mai helyzetben, ha a cselédnek 
nincs illetőségi bizonyítványa, vagy okmá
nya, nem kaphat cselédkönyvet. A reform 
azt célozza, hogy ezekben az esetekben a 1 
cseléd illetőségének megállapításáig — ha- 1 
csak annak megbízhatósága iráni kétely nem ! 
merői fel — ideiglenes csdédkönyvet állít- \ 
sanak ki. Érdekes újítása lesz a reformnak, i 
hogy cselédkönyvet kell adni a férjezett asz- j 
sxonynak is, még pedig a férj előzetes meg
kérdezése nélkül Ideiglenes cselédkönyvet 
fognak kiadni abban az esetben is, ha va
lamely cselédkönyv elveszett, mig jelenleg 
ilyen esetben a cseléd csak akkoi kap uj 
könyvet, ha bebizonyosodott, hogy régi köny
vét elvesztette és emiatt néha hónapokig 
hely nélkül maradt.

— A lévai keresztény munkásegylet köz
gyűlése a napokban ment végbe, mikor is az 
elnöki jelentés tudomásul vétele után elfo
gadták a beterjesztett zárszámadásokat, majd 
pedig megejtették a választásokat. Elnökké 
Jónás Imrét, aleínökké Csorba Győzőt, fő
titkárrá Melicher Sándort, titkárrá Abaffi 
Gézát, főpénztárossá Bélik Istvánt, pénz
tárossá Svarba Endiét, gondnokká Gyurcsek 
Józsefet választották meg egyhangúlag. Úgy 
szintén a választmányt és a számvizsgáló 
bizottságot is megalakították.

— Ingyenes balatoni kalauz. A Balatoni 
Szövetség kiadásában útikalauz jelent meg 
a Balatonról. A tetszetős füzetet 10 filléres 
bélyegért mindenkinek ingyen küldi meg a 
Balatoni Szövetség Balatonfüreden.

— A Lévai Apolló Mozgószinházban va
sárnap d u. és este igen élénk változatú, 
érdekes műsor kerül előadásra. A műsor 
legnevezetesebb száma egy 3 felvonásos 
társadalmi dráma, melynek cime: Harminc 
év egy játékos életéből. Eme, művészi elő
adásánál fog' a, nemcsak érdekes, de ta
nulságos darabon kívül érdeklődésre tart
hat számot az Olimpiai játékok cimü sport- 
kép is, valamint az a természeti felvétel, 
mely a regényes Kataloni i szép vidékét tárja 
a !iézők elé, nem is szólva a vidámabb
nál vidámabb humoros felvételekről, me
lyek a jó műsort kiegészítik.

— Tüzek a vidéken. Nagysalióban már
cius 29-én a délutáni órákban Szántó Ist
ván pajtája kigyulladt. A veszedelem át
terjedt a szomszédos épületekre is, minek 
következtében hat pajta, egy lakóház, ezen 
kívül sok gazdasági eszköz és takarmány 
a tűz áldt zata lett. A megejtett vizsgálat 
során inegáliapitast nyert, hogy a pajták 
mellett vezető utón valaki pipázva vagy 
szivarozva haladt s a nagy szélben szikra 
repült a szalmafedeles pajtára, ez volt a 
tűz okozója. A csendőrség nyomoz. — 
Málason Hecht Vilmos földbirtokodnak 
szintén a pajtája gyulladt ki. A tűz itt is 
gazdasági eszközöket és takarmányt ham
vasztott el. A kár 620u korona, ami nagy
részben a biztosítás által megtérül. A tűz 
keletkezésének okául a vizsgálat gondat
lanságot állapított meg.

— Siketnémák felvétele. A siketnémák 
körmöcbányai intézetének igazgatósága a j 
f. évi szeptember hó 1-én kezdődő 1914— 1 
1915. tanévben 15 siketnéma gyermeket 
vesz fel újonnan épült internátusába. Fel
vételi korhatár 7—10. életév. A siketnéma ; 
gyermekek megtanulnak az intézetben be- j 
szélni, olvasni, számolni, rajzolni és kéz- | 
ügyességi oktatás által képesittetnek az J 
életben való boldogulliatásra. Gazdag gyér- I 
mekek évi 40u korona internátusi dijat j 
fizetnek. E dij szegénységüket kellőleg j 
igazoló szülőknek részben-, vagy egész
ben elengedhető. A pénzügyi- és földmi- 
velésügyi minisztérium fennhatósága alá 
tartozó állami alkalmazottak: nevezetesen 
bányászati és erdészeti tisztviselők és mun
kások gyermekei teljesen ingyenes alapit- ! 
ványi helyekre vétetnek fel. Felvételre 
igényt tartók kérvényeiket az intézet igaz
gatóságához küldjék be. A kérvényhez 
születési-, szegénységi-, oltási bizonyítvány-, 
orvosi vélemény- és családi kimutatás csa- j 
tolandó. Utóbbi kettőhöz szükséges nyom- ! 
tatvány-ürlapokat az intézet igazgatósága ! 
díjtalanul küld.

— Tetwészszarvasmftrha behozatal. A Bars- j
megyei Gazdasági Egyesület május hó vé- j 
gén Svájcból tenyészállatokat fog importálni 
a földmivelésügyi minisztérium anyagi tá- I 
mogatásával. Az importban 30 gazda vesz j 
részt s több község számára tenyészbikát i 
is hoznak be Megállapíthatjuk, hogy az j 
eddigi importok rendkívül jó hatással vol- I 
tak a vármegye állattenyésztésének fellendi- ! 
tésére, azért kívánatos, hogy gazdag, tiszta 1 
vérü simenthali teheneket importáljanak, 1 
melyek ivadékait magas áron értékesíthetik ; 
gazdáink. |

— Közhivatali lijnokok pótadómentessége, j
Eddig több helyen úgy volt gyakorlatban, 
hogy a közhivataloknál alkalmazott dijnokok 
községi pótadót tartoztak fizetni napidijaik 
után. Most ezt megszüntette a belügymi- j 
niszter, rendeletileg kimondván, hogy a dij
nokok a köztisztriselők példáira a községi 
pótadóktól mentesek legyenek.

— Anyakönyvi bejegyzések. Ssületések: 
Jarábek József Akács Rozália: József. Né
met Lajos Mikus Eszter: Lajos. Protyivoda 
József Rózsás Katalin: László. Mészáros 
Dezső Mészáros Mária: Dezső. Halálozás: 
Kurucz Julianna 15 é, hasihagymáz. Petrik 
János 34 é, tüdőgyulladás, özv. Rakoviczky 
Mihály 64 é, idült hörghurut.

Közgazdaság.
Az Első Magyar Biztosító közgyűlése. Az

Első Magyar Általános Biztositó Társaság 
Csekonics Endre gróf elnöklete alatt tartotta 
évi rendes közgyűlését. Az igazgatóság ré
széről Ormódy Vilmos vezérigazgató terjesz
tette elő a jelentést és a javaslatokat.

Az 1913. üzletévről szóló jelentés min
denek előtt kegyeletesen emlékszik meg 
László Zsigmond évközben elhunyt igazga
tósági tagról, majd áttér a lefolyt üzletév 
eredményére, mely a válságos közgazdasági 
viszonyok ellenére, a társaságnál összesé
gében kedvező volt. Az életbiztosítási uj 
szerzeménynek összege nem érhette ugyan 
el a társaságnál az utóbbi években megszo* 

; kott igen nagy színvonalat, ezt azonban a 
! közönség penzszükségén kivül eléggé meg

magyarázza a társaság Olaszországban foly
tatott életbiztosítási üzletének megszűnése. 
Ennek ellenére az uj életbiztosítási szerze
mény összege a múlt évben is közel 94 
millió koronára rúgott, életbiztosítási tőke- 
állománya pedig 581,756.130 K 96 fillér 
összegre emelkedett a pupiláris magyar ér
tékben elhelyezett életbiztosítási díjtartalék,

1 mely a múlt év zártával 170,890.663 K 83 
| fillér összeget, nemkülönben az életbizto- 
| sitási díjbevétel, mely 27,837.896 K 83 fill. 

összeget tett ki. Minthogy emellett a halá
lozási arány is kedvező volt, az életbizto
sítási üzlet 1,992,112 kor. 50 fill. évi nye
reséggel zárult. A tüzbiztositási üzletben 
a díjbevétel szintén emelkedett és pedig 
24,277.169 K 45 fill. összegre, s noha a 
kárarány kevésbbé volt kedvező, mint az 
előző évben, ez az üzletág is nyereséget 
hozott. Némi nyereség volt ezúttal az ered
mény a ke.lő óvatossággal folytatott jég- 
bi/tositási üzletben is, valamint az állandóan 
fejlődő betörés elleni biztosítási ágban. 
Szállitmányi üzletet a társaság a kiélesedett 
verseny és ez Üzlet jövedelmezőségének 
hanyatlása miatt szűk keretre szorította. Az 
egyes üzletágak évi eredményének összesí
tése folytán a társaság évi bruttó nyeresége 
az 1913. évben 5,695.027 K 55 fillér. Ebből 
az alapszabályszerü levonások után, — me
lyek közt a bőséges tartalékolás mellett 
külön figyelmet érdemel az életbiztositottak 
nyereményrésze, 771.943 K 59 fill. tekinté
lyes összeggel, — a tiszta nyereség 3,642.167 
kor, 76 fillér, melyből 3,200.000 kor. ösz- 
szeg a részvényesek osztalékára fordittatik. 
így minden egész részvény után 800 kor. 
évi osztalék fog a társaság főpénztáránál 
már a mai naptól kezdve kifizettetni.

A közgyűlés elfogadta az összes javasla
tokat megadta minden irányban a múlt üz
letévre vonatkózó föln entést, megvállasz- 
totta Bánffy Gyöigy gróf titkos tanácsost 
a társaság elnökévé, Berzeviczy Albert tit-' 
kos tanácsost a felügyelőbizottság eddigi 
elnökét és Gergely Tódort, a társaság ed
dig is kinevezett szakigazgatóját az igazgatói 
ság Libics Adolf udvari tanácsost a felflgyeő- 
bizottság, Cziráky József grófot és Bethlen 
József grófot pedig a választmány tagjaivá.
A társaság mai közgyűlési határozattal tiszt-
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viselőinek nyugdíjalapját, a bruttó nyereség 
2 százalékával, 113.912 kor. 56 fill. összeg-

{el való növelésén felül, még külön 100.CXX) 
orona összeg adományozásával immár 
4,372.213 korona 5 fillérre emelte. A társa
ság félszázados alapítványának, 500.000 K 

összegnek egy évi kamatát 20.000 koronát, 
az 1912. évről a hazai árvízkárosultaknak 
juttatta s ugyancsak egyévi kamatát, 20.000 
koronát, az 1913. évről a budapesti Rókus- 
kórhaz sebészeti osztályának adta ki me- 
zothorium beszerzésére. Mindezeken felül a 
társaság évi nyereségéből még 28.478 K 
14 fillér öoszeget fordított egyéb közhasznú 
és jótékony célokra. Végül Friedmann Béla 
a közgyűlés háláját és elismerését fejezi ki 
az elért fényes eredményért a vezetőségnek 
különösen ormódy Ormódy Vilmos főrend j 
vezérigazgatónak, mire a közgyűlés véget ért. j

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi | 
hatóság
470 és 556/1914 tlkvi szám.

árverési hirdetményi kivonat.
Özvegy Dohány Józsefné szül. Rác* , 

Lídia végrehajtatnak Dohány István végre- * 
hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a tlkvi hatóság a végrehajtási 
árverést 92 korona tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a lévai kir. járás
bíróság területén levő Léva városban fekvő 
s a lévai 164 sztjkvben A I 1 sor 691 
hrsz 629. ő. i. sz. az ottani 3495 sztjkv
ben A I 1 sor 1856 hrsz. az ottani 242 
sztjkvben A I 3 sor 1474/f hrsz az ottani 
679 számú tjkvben A I 2 sor 1867 hrsz az 
ottani 2293 sztjkvben A 1 1 sor 1055 hr- 
szám alatt foglalt s Dohány István nevén 
vezetett ingatlanokra az árverést elrendelte.

Az árverést 1914 évi május hó 11 nap
ján délelőtt 9 órakor Léván a tlkvi ható
ság irattárában fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet.

Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10o/0-át készpénz
ben vagy az 1831 évi LX t. ez. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított ova- 
dékképes értékpapírban a kiküldöttnél le
tenni vagy a bánatpénznek előleges bírói ! 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer- ! 
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési | 
feltételeket aláírni.

Az a ki az ingatlanért a kikiáltási árnáj 
magasabb ígéretet tett ha többet Ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megállapított bá
natpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi szá 
zalékáig kiegészíteni.

Léva, ln i4 évi február hó 10 Pogány s 
k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül.
Banyai

kir. tikvvezető.

- C T

Misiit! kóser kor
L IT E R JE  1. KOR. 

kitűnő minőséshen kapható. 
FELDMANN IZIDOR

vv id í glőjében 
KÁLNAI-UTCZA 3.

nem rég nyílt meg

Rónai Aurél

F.odrászterme
és a közönség máris 
meggyőződött annak 
elsőrendű voltáról.

Húsvéti bor
nos bv

Láng és Kun kóser vendég- 
léjében Léván.______

S z ö v ő t -

n a r a d i h o k a t
melyek ársaáne felhalmozódtak, áton 
alul, óirimlá n g  edménnyel adok el.

Esen esövet-m aradékok  elegen 
dők teljee férfi-ö ltönyökre, n a d rá 
gokra , p laetókra, női koestOmök.-e 

a ljak ra  atb.
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