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A becsületes béke.
Gróf Tift'/a István ajévi beszédé

ben a becaiiletes béke megköté
sének reményét csillogtatta meg 
•zömeink előtt. Tisza elég komoly, 
nagytekintélyű, súlyos ember ahhoz, 
hogy szavai ebben a monarchiá
ban megnyugtatólag hassanak és, 
hogy önbizalmat öntsön mindenki 
szivébe.

•}róf Tisza István iijévi beszédé
ben azt a reményét fejezte ki, hogy 
még ebben az évben be fogjuk 
fejezni és pedig egy becsületes 
békével a háborút. Szebb újévi 
Ajándékot a  magyar nemzetnek 
eenki nem adhatott volna miinél a 
mondatnál és ennél a  biztató ígé
retnél. Oly szépen hangzik ez a 
kijelentés: „Remélem, még ez évben 
befejezzek a háborút!* és annyira 
felemelő ez a hozzátétel: ,Még 
pedig egy becsületes békével!" 
bogy az uj év szebb akkordban 
nem i* kezdődhetett.

Tiszának ez a kijelentése az el
ső szó, amely láthatárunkra festi 
ennek a rettenetes összeomlásnak, 
a háborúnak a végét, a lelátható 
időben való befejezését. Mindenki 
a if kérdi már, hogy mikor lesz vé
ge a háborúnak és bármennyire 
tudjuk is, hogy egy ilyen nagy

kataklizmának nem lehet vége oly 
rövid idő alatt, mint egy kis loká
lis összecsapásnak és mégis ugy 
érezzük, — idegeink, erőink a vég
sőkig vannak feszítve, és az egész 
világ szinte remegve várja már en
nek az istenítéletnek a végét.

Tudjuk, hogy győzelem le^z a 
vége ennek az igazságos, becsü
letes harcnak. Tudjuk, hogy a vé
gén a mi lobogónk, az igazság 
lobogója fog fennen lobogni és 
mégis . . . mégis türelmetlenek vol
tunk és vagyunk, az utolsó pilla
natot várjuk már, amikor a sok 
öldöklés a hivatalos jelentésből 
kimarad és helyébe egyetlen egy 
szó lép. ez a ragyogó, tiszta fehér 
szó: „Béke!"

A béke szó hivatalos helyről 
most, Tisza beszédében szerepelt 
először. Eddig a békét csak a kö
zönség és a hivatalos helyektől tá
vol álló sajtóorgánumok állították, 
csak ők említették, de hivatalos 
helyről sem a békét, mint reményt, 
vagy lehetőséget, sem a háború 
végének időpontját, nem tudtuk 
meg, nem hallottuk.

Most végre Tisza határozott ki
jelentést tett erről a mindnyájun
kat, az egész monarchiát egyaránt 
nagyon érdeklő dologról. Az az 
önbizalom, hadseregünkben és

magunkban is való egyforma biza- 
! kodás, még megsokszorozódik.

megerősödik, most Tisza István 
* szavainak hatása alatt, 
i Most már el kell némulniok a 

pesszimistáknak, el kell hallgatniok 
a kételkedőknek és mindenkinek 
bíznia kell a beesületes békében, 
mert ezt látja a háború végén 
Magyarország miniszterelnöke.

A becsületes béke címe alatt csak 
egy olyan békét képzelhetünk el, 
amely a mi diadalunkat, a mi győ
zelmünket számitolja le. Nem aka
runk mi hódítani, nem akarunk mi 
népeket leigázni és rabszolgákká 
tenni, csak a jogunkat, igazságun
kat akarjuk és a becsületes béké
nek kell lehetővé tennie, hogy ez 
a mi igazságunk győzzön. Ezt a 
győzelmet várjuk és reméljük a 
becsületes békétől és ha a béke 
nem többet, csak ennyit hoz ne
künk, már n eg leszünk elégedve 
és már mondhatjuk, hogy a hábo
rút és uz áldozatokat érdemes volt 
elviselni.

£)us raktárát fűszer és csemege árukban ajánlja
Kertész Lajos Lévsiii.
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A Reviczky-Társaság 
háborús estéi.

Tudattuk már, hogy a Reviczky-Társaság 
miit kulturális intézmény, a világháború
ból reánk rótt nemzeti munkából kulturális 
munkával akarja kivenni a maga részét. 
Háborús előadás- sorozatával akarja a 
magyar társadalom egy töredékét a nagy 
célokért küzdő hadseregünkkel érzésben, 
akaratban, vágyban egy lelkűvé tenni. A 
nagy idők komor jellegének kifejezéséül a 
zenét száműzi háborús estéiről s a költé
szetnek is csak olyan termékeit mutatja be, 
amelyek nemzetnevelői háborús céljaiban 
segítik. Az előadások sorrendjét, is meg
állapította már a vezetőség, amely dús, 
sokoldalú és igazán értékes ismeretkincset 
ígér a háborús esték közönségének. A 
programmot itt közöljük;

I. Januárt). 1 KöveskutiJenő: Elnöki meg- . 
nyitó. 2. Erdélyi József: Lelki erőka harc
ban. 11. Január 13. Karafiáth Márius dr: A 
német hadsereg erejének forrásai. 111. Janu
ár 20 Tomcsányi János: Lengyelországi 
képek. IV. Január 27. Porubszky Qéza dr.
A háború erkölcsbölcseleti szempontjai. 
V. Február 3. Fekete József: Az iszlám 
háborúja. VI. Február 10. Patay Károly: A 
háború a vallásos lélek világán át. VII. 
Február 17. Köveskuti Jenő: Az orosz rép 
története és világuralmi politikája Vili- 
Február 24.1 Haring János: Látomás. 2. Surá- 
nyi Gyula. A németek a világháborúban. IX. 
Március 3. Rassovszky Kálmán: A franciák 
és az angolok a világháborúban. X. Már
cius 10. Haiczl Kálmán dr. A háború és a 
kultúra. XI. Március 17. Köveskuti Jenő:

Egy agglegény karácsonyestéjén.
Irta: ifj. Medvsczky Károly.

11.
A fiatalság nagy félkörben helyezkedett 

el a szomsied tágas szobában — szépen 
tarkázva egy ördög, egy rózsa. Mindenki 
láthatta, hogy társasjáték készül. Egy kis, 
szomorú szemű fiút a zongorához küldtek. 
Neki kell muzsikával kisérni a komédiát. 
Egy másik meglehetősen kifent gavallér a 
szomszédos háló szobába intemáitatott. ö  
lesz majd az a leleményes, ki a feladott i 
kérdést megfejti. Mamák 8 apák a háttér- j 
ben lézengtek s gyönyörködtek az esemé
nyekben. Szakállosi tanár úr is itt foglal 
helyet. Eleinte meglehetősen végett pozí
cióban fedezve az öreg Gyökeres! hízás
nak induló termetével s a szájában égő 
regalia média bodor füstjével. Később, 
amint látta, hogy a társaság figyelme tel
jesen helyes irányba terelődött s becses 
személye minden veszedelemtől megmene
kült, vérszemet kapott s a fronton helyez
kedett el.

No, eközben megindult a játszma. Mint 
minden ez is beható és alapos tanácsko
zással kezdődött, összebújtak. Mit adja
nak fel annak az agyafúrt Peterdi Jancsi
nak, ki találja az még a megholt öregapja 
gondolatait is.

A szerb nép története és aspirációi. XII 
Március 24. 1. Keltz Gyula főispán díszei
nek: A háború politikai vonatkozásai. 2. 
Báthy László. Téma föntartva.

Az első háborút est f. hó 6-án volt. 
Köveskuti Jenő elnök a következő szép 
beszéddel nyitotta meg.

Mélyen tiszteit társaság ! Nincs még 
egy éve, hogy a R. T. befejezte első évi 
elóadásciklusát s mi a viszontlátás kedves 
tudatával bucsuztunk egymástól. A viszont
látás ime elérkezett s én igaz örömmel 
Üdvözlöm a társaság minden egyes tagját, 
de szinte lehetetlen észre nem vennem, hogy 
e nyugodt, vagy derülő arcok mögött vihar 
dúl a lelkekben.

Oda kün a nagy világban e rövid idő 
alatt óriási orkán kerekedett, mintha a Föld 
nyilt volna meg alattunk, mintha az Ég sza
kadna ránk s a lélek most olyan, mint egy 
időjósló finom műszer, mely a vihar fázisai 
szerint igazodik s vetsenyt háborog vele. 
Remélve, félve nézzük ezt a földindulást, 
ezt az istenítéletet, mely szellemi és erkölcsi 
vetéseinket legdrágább értékeinket: állami, 
faji, sőt egyéni életünket fenyegeti, nemze
tünk diszét-virágát: ifjúságát tépi ssaggatja 
és révedezv# kérdeztük: honnan jött e 
vihar, mi hozza ránk, a Gondviselésnek 
miféle intézktdése származik, micsoda gon
dolat nyilatkozik meg benne, általa, mi a 
célja éa mi lesz a vége ennek a borzalmas 
tömeggyilkosságnak és pusztulásnak, mely
hez foghatót a világtörténelem nem ismer?

Él a mindenségben egy őserő, mely 
szemmel láthatólag porrá késztet minden 
élőt, hogy ne maradjon ennek, minek alko- 
tatott, ha nem hogy küzdjön, növekedjék, 
erősödjék, szaporodjék, érvényesüljön és 
hatalomra törjön.

És az ő •  e f  ő a f e j l ő d é s ,  mely 
megnyilatkozik és a szellemvilágban egyaránt 
Es kényszeríti a növényt, hogy virágozzon, 
gyümölcsöthozzon,terebélyesedjék shaágalt

L3np~ .iT r - :-f ,, rij. .. ■„ *-üg-|

Csicseregtek, csevegtek, hahotáztak. Leá
nyok nagy lelkendezve repültek egyik fo
teltől a másikhoz. Csitt, csendesebben, 
mert meghallja. Már is meghallotta. Azt 
nem lehet, nem ismerheti. Egy fiú indít
ványoz valamit. Bor! malac, mondják a 
leányok megütközve. Egy leány fundál ki 
most valami furcsát, de a társaság gúnyos 
mosollyal fogadja. Mit tegyenek! Ejnye,no!

Hitro, hitro — akadékoskodik a szom
szédban a számkivetett. Megvakulok a sö
tétségtől. Legalább küldjék utánam Katicát 
mulatlatónak.

No még mit nem — rival rá Katica 
szinte sértődve 1 Miféle idea ?

A társaság úgy látszik zsákutcába jutott. 
Csend lett. Vig Juliska dasurran a házi
kisasszonyhoz s nagy titokzatosan sug- 
dolódznak. Jó, nagyon jó — mondják a 
végén egymásnak. Egyszerre már négy 
helyen helyeselnek * a szállóige, mint va
lami futó tűz, végiggázol a társaságon. 
Hopp, kész vagyunk! Jöhetsz Jancsi!

Újra elhelyezkednek nagy félkörben. A 
leánykák gondosan megigazgatják szok
nyájuk fedőit félvén Peterdi Jancsi gyilkos 
szemeitől. A fiúk meg blarirt egykedvűség
gel várják az eljövendöt.

Peterdi Jancsi megjelenik. Most is az ö 
szoko t hanyag elegánciájával. A muzsika 
megszólal. 0  lesz a cieerone. Ha fortén

_____ lé v a i  h írla p--------------
lenyessük, uj rügyet, uj ágakat hajtson; 
s ez kényszeríti az embereket, nemzeteket, 
népfajokat hogy előre törjenek, szaporod
janak, terjeszkedjenek s uj területek elfog
lalásával biztosítsák maguknak és utódaik 
nak a jövőt.

íme, összevontam és sűrítve, ebben 
lehetne a háború filozófiáját kifejezni. Mert 
ha a fejlődés életet jelent, jelent egyszer
smind háborút is, mert különböző népek 
fejlődési, terjeszkedési és óletérdekei össze
ütköznek s az összeütközések háborúban 
fejeződnek ki. Egyik életellensége a másik
nak.

Ámde ezen nagy általánosságban tartott 
meghatározáson belül még számos mozza
nata és oldala van a világháborúnak és 
filozófiájának, melynek nindegyike, nyilt 
kérdésként mered reánk Ezekre a kérdésekre 
akar megfelelni a Reviczky-Társaság, ami
kor ilyen háborús estékre vállalkozott.

Meg akarjuk magyarázni a világháborút 
as embeiek és nemzetek lélektanának és 
fiziológiai fejlettségének, valamint se álta
lános kultúrának szempontjából. Megvilá
gítjuk e nagy küzdelmet a vallásos hit fé
nyénél Bevilágítunk a roppant világkérdé6 
titkaiba a történelmi tudás és a politikai 
tények megalapításának eszközeivel és 
végül, besugaroztatjukfejtegetéseinket a köl
tészet varázsa fényével, mert a háborúban 
sem hallgatnak a múzsák,

Bizton hisszük, hogy Léva város és 
Barsmegye társadalma szívesen fogadja vál
lalkozásunkat, melyiek célja az, hogy meg
ismervén minél jobban az eldöntendő világ
kérdést: mélyebben éreszük, de könnyebben 
viseljük gyászunkat, jobban örüljünk a 
kívánandó győzelemnek és az egy életnek 
mely a biztos diadal nyomán föllendül. 
Ezzel aR.T. háborús estéineksoiozatát ezen
nel megnyitom.

Ezután M o r e v e k  Margit urleány bájos 
Iszavalala következett, aki F i n t a  Sándor 
mádság c. versét szavalta csengő áhitatos

szól, akkor a deligens közelget a rubi- 
konhoz, ha csak úgy pöntyöget, mint a 
lejárni készülő vekker, akkor jó lesz fron
tot változtatni s másra gondolni.

A kis muzsikus a Lohengrin nászindu
lójába kezd, de csak úgy halkan, bizony- 
talanul, jelecni akarván, hogy Peterdi 
Jancsi még messee jár a paradicsomtól.

Az öreg rosszat sejt. Egyet hátralép, 
de fedezéke a jó öreg Gyökercsi már nincs 
ott, az ebédlőben tarokaozik. Hm, hol a i 
ö csendes ssobája, ott nőm bántaná eenki; 
meg a regény meg a csibukk. Sarkon for- 

! dúl, hogy a szomszédba retiráljon. De 
I késő! Peterdi Jancsi karonfogta és se szó, 
• se beszéd, viszi magával, a zongorafelől 
1 pedig felhangianak teljes erővel Wagner 

hatalmas akkordjai.
I A helyzetet mindenki megérti Az öreg 

megadással tűrte, hogy|Jancsi Zágó Anikót 
elébe vontassa s nevében feleségül meg
kérje.

Lett hahota. Az összes leányszemele az 
öreggel kacérkodtak. Mamák elégedett 
mosollyal tekintgettek reá. A társaság férfi
tagjai meg egy kettőre bekerítették s meg- 
idult a bombázás: „öreg, mikor nősülsz, 
itt az ideje, mert vagy soha." A direktor 
tekintélyes basszusa zárta be a szcénát 
ilyféle igékkel: „Lefözi még a mi öregünk 
a fiatalságot* — s ezzel akaratlanul is
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hangon. Jól hatott, hogy az elnöki megnyitó 
után fehérruhás leányka ajkáról szálló imád
sággal kezdte meg; a Társaság tulajdonké
p p  műsorát. Az est főszáma Erdélyi Jóasef 
főgimnáziumi tanárnak nagy tudásra valló 
dolgozata volt, melyet a beteg jegyző helyett 
Lelki erők a harcban címmel élvezetes föl
olvasásban Karafiáth Márius dr. mutatott be.

Az értékes dolgodat gondolatmenete e» : 
Hindenberg szerint aié lesi a győzelem, 
akinek erősebbek az idegei. De ez az 
erősebb idegzet igazi értelmében egész
séges, nagy lelki erőket jelent. Hiába 
hangoztatják, hogy a háború sorsa hova 
tovább a technika fejlettségétől függ. A 
lelki erőket a technika sohse teszi fölösle
gesekké l Sőt, az egyenlő fejlettségű tech
nika éppen a lelki erőket testi meg majd , 
sorsdöntő tényezőknek. A legtökéletesebb 
technikájú fegyverek igazi értéke is csak a 
kezelőik lelki rátermettségétől függ.

Nagy lelki erőkre van szüksége a had
vezérnek, tisztnek s közlegénynek egyaránt j 
Az egyesek lelki erőiből alakúi a csapatok, I 
a seregek szelleme. S a seregek jó szel- [ 
leme teszi lehetővé, hogy kis, de lelkes 
seregek nagy seregeken győzelmet arathatnak 
Ezt a tételt sok történelmi példával'igazolta-

A katona lelki erői közül legfontosabb 
az érzelem, mert az észnél hatalmasabb 
akaratinditó erejo van. A katona lelkében 
az érzés válik uralkodó erővé. Ha az ér
zés : lelkesedés, biztosság, önfeláldozás 
formájában nyilatkozik: akkor győzelem
hez vezethet; a gyávaság, fásultság, ame- 
rlkázás eredménye csak bukás lehet. S 
hogy kevés katona lelkesedése, vagy csüg
gedtsége, vagy a vezér, parancsnok lélek

jelenléte mily fontos lehet, att szintén 
sok példával igazolta, miközben a lelki 
járványokat, a csapatszellemet, a pánikot, 
lélekjelenlétet nagy posichológiai tudással 
ismertette.

Végül szépen fejtegette, hogy az itthon 
maradottak sebesültek, újoncok, levelek 
révén mily nagy hatással vannak küzdő 
katonáink lelkére, szellemére. Azért vigyáa- 
nunk kell, hogy tőlünk csak bátorító, lel
kesítő hatás áradjon rájuk. A végén a 
szerző azok ellen emeli föl szavát, akik 
szinte örömmel sietnek rossz híreket terjeszteni 
a közönségben. Ezek — szerinte — (káro- 
gásukkai igazságos ügyünk iránt csügge- 
dést, reménytelenséget keltenek; ennek pe
dig a harctéren küzdő véreink lelki álla
potára nagyon rossz hatása van.

A távollevő szerző, és a fölolvasó hosz- 
szas tapsot kaptak.

Ezután Farkas Olga urleány jó kidolgo
zással szavalta el Kersék János „Tűzön- 
vizén keresztül* c. szép háhorús versét. 
A azép szavalat és a szép költemény szin
tén nagyon tetszett a jelenlévő közön- 
ségnek-

A közönség most a csúf Idő miatt ke
vesebb volt, mint máskor. Sajnos, a nők
höz arnnyitva nagyon kevés férfit láttunk 
az első háborús estén. Hisszük, hogy a 
következőkön többen lesznek. Azt nem 
merjük föltenni, hogy nemtörődömségből 
maradnának el.

— e. f.

Az uj polgári perrendtartás.
Január elsején lépett életbe az uj pol

gári perrendtartás, amely ^mélyreható és 
sok tekintetben üdvös változást teremt a 
magyar jogszolgáltatás terén. Az uj pol
gári perrendtartás életbeléptetésével egy- 
idüjeleg a községi bíráskodás is szabályo
zást nyert, miről alant szintén van szó.

A legfontosabb újítása a polgári per- 
rendtartásnak az, hogy a szóbeliséget és 
közvetlenséget, amely eddigelé c;ak a 
sommás eljárás alá és a járásbíróság ha
táskörébe tartozó perekben érvényesült az 
összes, tehát a törvényszék hatáskörébe 
utalt perekre is kijerjeszti. E szerint az 
itélőbiróság határozatának meghozatalát 
csupán azon előadásra és védekezésié 
fogja alapítani, amelyet a felek előtte elő
terjesztettek.

A járásbíróság hatásköre tetemesen bő
vült azáltal, hogy az oda tartozó perele 
értékhatárát a törvény 1000 K-róI 2500 K- 
ra emelte fel és egyes pereket az értékre 
való tekintet nélkül is a járásbíróság ha
táskörébe utalt. Ilyenek pl. a bérleti és 
haszonbérleti viszonyból, a szolgálati szer
ződősből származó, továbbá azon perek, 
amelyekre névé a járásbíróság hatásköre 
megfelelő okiratban ki van kötve.

A 2500 K értékhatár a váltóperekre is 
irányadó és igy ezek 2500 K-ig szintén a 
járásbíróság hatáskörébe tartoznak. Ter
mészetesen a tárgyalás ezekben is szóbeli. 
A törvény a váltóperekre nézve meghagyja 
a kötelező ügyvédi képviseletet, minélfogva 
váltőkereset csak ügyvéd utján indítható 
és a tárgyaláson is ügyvédnek kell a felet

Koiompári tanár úron lökött egyet. (Ő 
kelme ma este megint többet legyeskedik 
a kis reformruhásnál, mint Angéla őnagy- 
ságánál.)

Az öreg egyébként látszólagos flegmá
jával fogta fel a helyzetet. Hja, ő csak 
belül érez. Hja ő olyan, mint a thernno- 
palack. A külső barnás burok, a palack 
tetejébe srófolható helyes kis fémpohár 
hideg marad, hideg, jéghideg, pedig hé
vül forró, gőzölgő thea van.

Hadd bolondozzék a fiatalság — mondd 
szokott világotmegvető gesztusával, min
dég jobb, mintha nagyban kártyázik. Bár 
elvégre ez sem nagy baj, csak a végén 
ne tőle kérjenek kölcsön. . . . Hiába, hiába 
nem múlik el egy jour, hogy belé ne ke
rüljék a siamasztikába!

Az utolját már csak magának mondta.
A közfigyelem megint másfelé terelődött. | 

No öre^ most már egész biztos lei etsz 1 . 
Senki s°em törődik többet véled, még azt ] 
is megbocsátják, hogy magad tisztítod a 
cipődet. i

Az öreg s a társaság teljesen megváltok | 
egymástól. Az öreg saját gondolataiba té
vedt, mint mindég, ha valami idegen kép » 
megzavarta lelki világát. Egyre j ° ^ an j 
kezdette bántani a megtoltént tréfa. Más- J 
kor is bosszantották, de ma mintha mé

lyebben érintették volna kedélyét. Lelke 
mélyéből, mint valami titkos forrásokból 
apró érzelem foszlányok bugyogtak felfelé 
s amint a horizonn értek, sűrű, nehéz 
felhőkké tömörültek átkarolván az egész 
láthatárt. Ködös, borongós lett egyszeribe 
a nagy világ. A szalón luszterjeire vékony, 
fekete hálót csempészett valami titkos kéz. 
Az arcokba valami sápadt, nyomasztó le- 
hangoltsóg tolakodott. A szemek fényes 
bogara köré szürkés karika vonódott. Mé
labús harmónia rezgett át a levegőn. 
Mintha minden kedély eltűnt volna aa ! 
előbb tréfáló társaságból, az ajkak össze- ! 
fagytak, a karok koszorúba fonódtak a 
belapuit mellkas kőiül Hová lett a csibukk, 
a regény, a formás cserépkályha frissen ; 
ropogó tüze?

Az öreg nem tudta ébren van-e vagy j 
valami nehéz álmot lát. Levette vastag 
karimájú okulláréját, rálehelt, megtörülgette 
s meggyőződött, hogy ébren v?n

Üjra hallata a társaság élénk csevegé- j 
sét. S hallhatta is. mert a zaj egyie élén
kült, a hahota egyre magasabb oktávokba 
szőkéit. Egy hét múlva karácsony! Én a , 
harmadik vármegyébe utazom rég nem Iá- j 
tott szüléimhez! Én nővéremet látogatom j 
meg, többszörös keresztapa lévén viszem j 
magammal a gazdag Jézuskát! Én a meny- j 
asszonyomékhoz rándulok föl, sajnos j 
messze laknak, hosszú az út s rövid a

szabadság! Mit vársz a Jézuskától — kér
dik egymást. Uj ruhát, száz forintot, kél 
fiaskó párfümot, nagy doboz levélpapírt 
meg sok mást. Vettetek-e már karácsony
fát ? Nem, tudj Isten, nálunk színes gytr- 
mek! Mi meg meguntuk már a sok pisz- 
mogást ! Meguntuk? — kiált közbe egy 
éles, kritikus hang. Meguntátok ? No ér
tem. ha va'aki megunja a káposztás zwek- 
kerlit vagy vendéglői kosztot, de a ka- 
rácsonyfadiszitést! Blazirt emberek !

Az öreg egyre figyelmesebb lett. Hm, 
karácsonyest! Volt neki is valamikor, va
lamikor régen gyermekkorában. De most, 
most már nincs! S nem is lesz többé! 
S ő t! Eey napot nem szeret a kalendá
riumban, egyet nem, a karácsonyestet I S 
miért nem? Mért fél tőle? Maga sem 
tudja. S ő t! Nemcsak a karácsonyt, de as 
egész decembert kitörülné a kaléndárium- 
b ó l! Ilyenkor mindég valami sajátos ér
zékenység vesz rnj’n e r ’t. Soha többé 
nem érzi, az egész évben nem, csak eb
ben a f.talis decemberben. Ilyenkor min
den bántja, minden apróság. Máskor is 
tréfálodznak véie, megkerdez k majd min
dennap — Crtg, mikor nősülsz — da 
máskor ha yján, fel sem veszi de most 
igy karácsony táján nagyon bántja az ef
féle merénylet.

S újra hallja az előbbi méíábús meló
diát. A láthatár ismét elborul. D? ni n tá-
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képviselni. A kötéléi* ügyvédi képviselet 
az 1000 K-t meghaladó egyéb perekre is 
megmarad. E t esetekben is azonban a fél 
satmélyesen egyezséget köthet, a követe
lést elismerheti vagy arról lemondhat.

A törvény életbeléptével megszűnik a 
budapesti kereskedelmi és váltótörvény- 
siék és az ide tartozott perek a budapesti 
kir. törvényszék hatáskörébe és illetékes
ségéhez fognak tartozni, amelynél kereske
delmi szakosztály létesül.

A perrendtartás életbeléptetésére vonat
kozó törvény értelmében a törvényszéknél 
folyamatban lévő perekre az eddigi eljá
rás marad alkalmazásban azzal az eltérés
sel, hogy a per bírói a járásbíróságnál 
folyamatban lévő perekre nézve azonban 
már a perrendtartás szabályai érvényesek.

Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy 
a polgári perrendtartás életbeléptetésével 
vonatkozólag a községi bíráskodás külön 
rendelettel nyert szabá yozást. Ide tartoz
nak azok a perek, amelyek értéke 50 K-t 
nem halad meg és amelyeket a törvény a 
községi bíróság hatásköréből nem zár ki. 
Pl. váltóper 50 K n alul sem tartozik ide. 
A követelés panaszszal érvényesítendő, 
amelyre szóbeli tárgyalás tűzetik ki. A 
tanú eskü helyett lelkiismeretére való hi
vatkozással erősiti meg vallomását. Ha a 
fél az ítéletben nem nyugszik meg, 15 nap 
alatt szóval vagy írásban bejelentheti, hogy 
az ügyet a járásbíróság elé viszi, amely
nek ítélete ellen további felebbezés ki van 
zárva

Karácsony egy orosz faluban.
Egy Léváról bevonult tartalékos egész

ségügyi altiszt, 0. T., hozzánk intézett in
telligens tevéiében az alábbi sorokban J 
markáns vonásokkal rajzolta le egy orosz- j 
lengyel faluban töltött karácsonyukat.

Orom-Letifjt/elo* dgrember 'J(i. J
. . . Ma is sokat dolgoztunk, sok sebe- { 

sült van és amit csak tehetünk, mindent * 
J elkövetünk, hogy enyhülést szerezzünk ne- ' 
i kik. Milyen helyeken dolgozunk, operálunk, j 
i Tegnap még az udvaron is kötöztünk.
! Egy hitvány orosz faluban vagyunk most, j 
• úgy tele van tömve katonasaggai, hogy alig j 
i tudtunk helyet kapni, mikor ide érkeztünk •
' 54 kocsinkkal, a rettenetes sárban.

A falu tele volt orosz foglyokkal. Ezen a ! 
! napon elfogtak katonáink 1400 oroszt, ezek j 

itt töltötték az éjszakát. Minden pajta tele 
i volt velük, nekünk a padlásokon jutott hely, j 

padláson aludtuk át karácsony éjszakáját is. j 
f Karácsony esténk nagyon megható volt. j 
' A szerencsés sors engem választott ki,
S hogy az utón le vágott karácsonyfát, meg- * 
i érkezésünk után díszítsem fel. A hadna- !

gyünk vásárolt pár cukorkát s néhány do- 
; boz orosz cigarettát Ezeket az apróságo

kat felagattam a karácsonyfára és gondo
latokba merülve vártuk az estet.

Este az összes legénység csendben so/a- * 
kozott a parkplaccon Előttünk állt atábo- ; 
ri mozgókonyha, mellette a húsvágó asztal, 
ezen volt elhelyezve a karácsonyfa. A hát
térben harmincöt orosznak és két magyar 
katonának a sírja voli. Oldalt a karácsony
fa mellett két katona hordágyrudra kifeszí
tett sátoriapot tartott, hogy a szél el ne 
fújja a karácsonyfa gyertyácskáit. Ettől le- 
jebb álltak orvosaink és az összes tisztek.

Tábori lelkészünk. Kardos, lelkesítő, szép ■ 
beszédet mondott, Jézuskáról, győzelemről, j 
békéről és a Megváltó eljöveteléről. Ünnepi !

vol ködéből díszes karácsonyfa bo itako- 
eik ki, millió gyertyával. Alatta játékok, 
körülötte vidáman éneklő gyermekek, mö
götte jósá os szülők könnyben úszó sze- f 
mekkel. S mindezt csak távolról látja j 
majd, utálatos szobájának kínos magá- ; 
nyaból.

A fatális karácsonyest bekövetkezett még ; 
pedig ép úgy, mini megálmodta. Öregünk | 
otthon ül, mint máskor. Ormótlan papu- | 
csókba dugta lábait, mint máskor. Szijja 1 
a csibukkot, olvassa Jókait, mint máskor, j 
de érzik pipája füstjén, hogy nem élvezi j 
egyiket sem úgy, mint máskor.

Kopognak ajtaján. Ki jön hozzá, csak 
nem valami szellem? —-

Nyílik aa ajtó. Bedöcög Mari, az Ötven
hatéval szolgáló. A negyvennegyedik ka
rácsonyt tölti már e hátnál.

Nagy körülményesen csukja be az ajtót. 
Tisztesség okáért kötényével fogja meg a 
kilincset, mert zaítos a keze. Dióspatkót 
sütött ép a konyhában.

Úgy látásik, mondani valója is akad, 
mert mozog már a azája, bár hangot még 
nem hallani. Hiába, a hang lassabban ter
jed, mint a fény. Legalább igy tanítják a 
fizikusok.

•Tiszteli a téna úr (már t. I. a házi 
gazda) a tanár urat • háthogy tassen már

csak vacsora után egy kis diskurálásra 
ótrándulni Szívesen látná*, kettesben ül
nek a kályha mellett, az úr meg az asz- 
szony. Csak nem tetszik itt egyedül fog
lalatoskodni még karácsonyestéjén is — 
teszi hozzá ravaszkás kedveskedéssel.

A tanár úr hátranéz s ingerühen szól 
o d a :

Nem megyek.
Nem é ? motyogja Mari elnyújtva.
No, nem — dupláz rá Szakáltosi úr 

pattogva.
Hát, miért nem? — elégedetlenkedik 

Mari bölcselkedő hangon.
Mert, nem. —
Mari tudta, hogy a tanár úr olyan, ha 

egyszer megköti magát, mint a sárba fe 
neklett szénás szekér, se előre, se hátra 
Egykedvűen vállat von, mit tegyen egye
bet. Visszakocog a gazdához. Elmondja az 
üzenetet, de azt már még sem állja meg, 
hogy fel ne eressze egy kis megjegyzés
sel — 'Nem értem, ez a lakónk mindég 
olyan rosszkedvű karácsonyestéjén.

(Vége.)

tust a i ágyuk adtak. Beszéde után felolvas
ta a vikárius levelét, ez is nagyon mégha, 
tó volt Ezután ezredorvosunk mondott szép 
beszédet, melyben azt a reményét fejezte ki, 
hogy a húsvéti ünnepeket már otthon tölt
hetjük.

Ot hónapja, hogy harcban vagyunk. Sok 
kemény, viszontagságos és szomorú tíapot 
éltünk át. Meg vagyunk erősödve az idő 
viszontagságaitól, mint egy antik szobor. 
Nagy emberi szenvedéseket látunk nap, 
mint nap. amilyeneket még a harcban ed
zett katonák sem bimak végig nézni. Látunk 
óriási szenvedésekkel hősöket meghalni, de 
könnyeink nem folynak ki. Ezzel úgy sem 
segíthet az ember. Az u olsó pillanatig dol
gozunk és remélünk. Hivatásunkat nem 
áldozhatjuk fel érzéseinknek.

De itt, mikor a karácsonyfa körül álltunk, 
a kemény arcokon folyt a köny. Sirt min
denki, könyeztem én is. Haza gondolt min
den ember, családi körébe. Nagyobb rész
ben nős embetek vagyunk. Vannak itt olya
nok, akiknek öt. sőt hét gyermek van. Eze
kért folyt a könnyük, hogy nem láthatják, 
nem ölelhetik őket a s/ent estén. Ahogy 
össze jöttünk csöndben, szótlanul, úgy szét 
is mert mindenki a maga érzéseivel . . .

Ilyen volt a mi karácsony estónk.

A városok államsegélye. A belügymi
niszter a folyó évre kiutalta a városok 
államsegélyét a múlt évihez képest. Esze
rint Lé.a városa az idén is 14,000, Újbánya 
12,000, Körmöcbánya pedig 10,500 korona 
államsegélyt kap. A városi rendőrségek 
fejlesztésére a folyó évre járó összeget 
szintén a múlt évihez képest kiutalta a 
miniszter.

<§U f ip ta  a  f t u s í á p  . . .

Édesanyám lelkem, ne sirasson engem 
Mardosna a szégyen, ha nem lennék itten 
Ha nem szaguldanék rohamról roham ra. . .  
Visszajövök én még, hírrel dicsőséggel 
Abba a kis házba,
Bogárhátú házba.

A Kárpátok alján piroslik az alkony 
A Kárpátok alján úgy zokog egy asszony: 
Hogy elment jó fia, hir se jött felőle,
Hol is járta falu, legdelibb legénye 
A szellő se súgta 
Szellő se beszélte.

Este jött meg a hir. A kapitány irta 
Szerelmetes fia, első volt a harcba 
Golyó érte, küzdött, bátor volt dicső volt 
S adta tgy asszony büszke fájdalommal 
Csak szivében gyászolt,
Csak szivében gyászolt.

L 0.
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vármegyénk főispánja 
tini a háborúról.

"  Barimsgya szara icsekivanatái Jéztef 
főherceg családjához. Az uj óv alkalmából 
Barsvarmegye közönség* es tia?tik«ra ne 
vében az alispán szerencsétkivánó íVvözlő 
táviratokat intézett a harctéren levő József 
főherceghez és a Kistapolcsányban időző 
Auguszta főhercegasszonyhoz.

— A jószívű amerikai gyermekek. Megírtuk, 
hogy az amerikai gyermekek által a hábo
rús országokba, igy hazánkba is küldött 
ajándékokból öt ládával, főként ruhanemű, 
érkezett a napokban Bárs1 árinegye főispán 
jához. Az ajándékokat a háborúban levő 
katonák és az elesettek szegénysorsu árvái 
között osztotta ki a bizottság. A jószivü 
amerikai gyermekek az ajándékokhoz meleg 
érzelmeikből is mellékeltek, kedvesszavu 
megható levélkék alakjában. Az egyik pl. 
igy ir: Illinois, 19 4 október 10. Kedves 
testvéreim túl az Óceánon ! Mi, akik egy 
békés oiszagban élünk, ezt az utat választ
juk, hogy rokonszenvünket elküldjük nek
tek a háborús országba." Egy amerikai kis
lánynak, aki még válaszboritéicol is mellé
kelt címével ellátva, meleghangú köszönő 
levelet is Írtak a megajándékozott magyar 
gyermekek nevében. Istenem, miért is nc*in 
maradhatnak az emberek örökké gyermekek, 
hogy jobban szeretnék egymást.

— Gyászrovat Várat/ János, szentszéki 
tanácsos, obarsi plébános, öarsvármegyt 
törvényhatósági bizottságának tagja, áldas- 
dus életének 74-ik évében, rövid, de kínos 
szenvedések és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után januar hó 5 én déiulán el
hunyt. A nag/érdemü egyházi férfiú halála 
úgy a katoiikus egyháznak és a tanügynek 
— melynek nem csak erkölcsi, hanem ál
dozatos szivü anyagi támogatója is volt — 
érzékeny nagy vesztesége, mint társadalmi 
és közéletünknek is, mely szintén tevékeny 
s tekintélyes tágját veszítette el benne. A 
megboldogultat végső kívánsága szerint 
szerető hivei közé temették el az úbarsi 
temetőben, hogy még halála útin is közöt
tük legyen azoknak, akiknek nagybuzgó- 
ságu lelkipásztoruk volt s életének nagyré
szét az ő lelki s testi jóvoltuknak szemelte. 
Haláláról a mélyen sújtott közelebbi roko
nok, — özv. Jozsefcsek Károiyné, Váray 
Károly és ö z /. Vosztruha Györgvné, a meg
boldogultnak testvérei. — továbbá a kerü
leti papság, vaiamint a Lévai takarék és 
hitelintézet igazgatósága, melynek oszlopos 
tagia volt, külön jelentést adtak ki

özvegy sédeni báró Ambrózy Lajosné, 
született mogyorókeréki, moroszlói és Ró
mai Szent Birodalmi Erdődy Agatha grófnő, 
életének 76-ik évében Tanán rövid szenve
dés után elhunyt. A megboldogultban gróf 
Ambiózy István édesanyját gyászolja.

— Helységnévváltoztatás. A belügyminister 
Vihnyepeszerény község nevét Vihnyére 
változtatta meg s egyben elrendelte Pesze- 
rény lakott hely törzskönyveztetését is.

— A maximális árak végleges megállapí
tása. Mivel a vármegyei bizottságok ársza
bása ellen sok felebbezést adtak be, az 
illetékes miniszterek revízió alá vették a 
gabona árakat. A végleges megállapítást 
most tették közié. Ebből látjuk hogyBars- 
megyére nézve is tekintetbe vették afeleb- 
bezéseket s felemelték a maximális árakat

A búza árát 39 koronáról 39 K. 50 fillérre, 
Körmöcbánya vároc területére nézve meg 
40 K-ra emelték. Az árpa maximális ára 
most már az egész varmegye icrületén 27
K 5o f iett. A tengeri ára Léva város, a 
lévai járás és a verebéivi járás teiületéa 
22 K 50, a vármegye többi részén 23 K. 
véglegesén.

— Eljegyzés. R i e d l  István, a Kálnoky 
Bedö Béla uradalom gazdatiszte üalga- 
györkről, a napokban eljegyezte Dodek 
János lévai kir. tnlekkőnyvvezctönek kedves 
leányát, I l o n k á t .

— Hosok halaid LifUny Liijos tartalékos
hadnagy, az Első magyar általános biztosí
tó társaság lévai föfigytiökfégénck cégjegy
zője az északi harcteten megsebesült és 
az egyik krakói kórházban, ahol mogope- 
rálták, meghalt. — II rtt/nunrr Manó a 76. 
gy. ezred önkéntes tizedese, az Osztrák- 
Magyar Államvasutak Bányáinak, resicza- 
bányai tisztviselője, Rost nberg Károiyné és 
Schlcsingcr Leone egyetlen fivért*. 2'1 éve* 
korában Oroszországban S/urosrovnál ví
vott ütközetben 1914 nov. 17-én hősi há
láit halt. A törekvő fiatalember halála a 
két családot mély gyászba borította.

— A lévai murka?bi?tosito a harcoló 
katonakert jelentettük már, hogy a léva- 
keriiidi munkásbztositő pénztar igazgatói 
sága munkaadó es munkás tagjaira önként 
fizetendő járulékok kivetése által akciót 
indított a harcoló katonák számára szüksé
ges íéii alsóruhák b szerzésére A havi tiz 
filléres önkén’es adózásuk eszméjét külö
nösen a lévai járasbeli tagok pártolták. A 
munkásbiztositó igazgatósága egy három
száz korona értékű ruhaküldeményt a 
napokban indított útnak a Hadsegirő Hiva
tal címére, a második küldeményt pedig 
most készítik elő. Ebből is látható, hogy 
ilyen csekély adakozások is szép ered
ményt hoznak létre v geredményben, ha 
azokat lelkesen párlo ják.

— Magyarosító tinitok. A Felvidéki Ma
gyar Közművelődési Egyesület közgyűlése, 
a magyar nyelvnek és szellemnek az isko
lában és az iskolán kívül társadslmi utón 
is eredményes terjesztéséért az idén is szá
mos felvidéki tanerőt részesített pénzbeli 
jutalomban vagy kitünteti shen.Barsmegyében 
ezalkalonimal Ondrrjk* János garamnéme- 
ti-i kath tanítót és Dorogi Mihály apáihegy- 
aljai álí tanítót dicsérő oklevéllel tün
tette ki.

— Szalay Pál kiállítása. Szép erkölcsi 
és anyagi sikerrel záródott január 1 -én 
S/alay Pál kiállítása. A kiállítás látogatóinak 
száma 150 volt, legtöbben karácsony első 
napján voltak. Megvettek : 12 olajfestményt, 
10 aquarellet, 1 temperát, 8 grafikait, 2 
linóleum-képet, 1 üvegablaktervet, 1 fali- 
díszt, 4 vázlatot és 80 drb. levelező lapot.

— Az uj esztendő kuriózumokat ígér, 
nemcsak a sárga földtelén, hol most ölik 
egymást az emberek, de a csillagos égbolto
zaton is. Az 1915-öe csillagászati évnek 
ugyanis meglesz az az érdekessége, hogy 
lesi benne egy hónap: február hava, 
melyben egyáltalán nem lesz holdtölte. 
Januárban kétszer is: l-én volt és 31-én 
újból megtelik a hold, az után azonban a 
legközelebbi Holdtölte március t-ére esik. 
A sajátságos tünemény egyszerű oka a 
napév és holdév köstudomátu differen
ciájában rejlik.
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A közönség köréből.
József kir. herczeg Szanatórium E g y  sülét. 

Köszönetnyilvánítás.
Hochberg Jóistfné úrnő Bajkáról, a tüdő- 
betteggondoió intézet kisegítő kórházának 
45 korona készpénzt tojást, egy kosár al
mát és 200 czigarettát adományozott.

Fogadja a nemesszivü úrasszony sebe
sült harczosaink nevében is őszinte szív
ből fakadó köszönetemet.

Léva, 1915 évi január hó 6.
Dr. Frommer Ignácz

— A Nemzeti Kávéház jótékonycélu 
hangversenyéből 28 koronát juttattak hoz
zánk, átadtuk a Vöröskereszt egyesület 
helybeli elnökének.

Zsarnócza község elöljárósága hálás köszö
netét nyilvánítja az alábbiaknak akik „Újé
vi üdvözletek megváltása* címén aZsarnó- 
czán felállítandó Vöröskereszt egyleti fiók 
kórház berendezési költségeihez adományaik
kal hozzájárultak, és psdig: Ernst éaSchultz 
10 K, Barancsok János, Katrenyák János, 
Koralenski Rezsőné Muzsnay Géza 5 K, 
Jakó Jenő, Rőhrich Márton, Koller János, 
Weihertz Izidor 3 K, Aczél Ignác, Berger 
Arnold, Brozsek Pál, Dimák Irma, Elsasz 
Efraim, Egry Ferenc, Fáy Ede, Feldman 
Jakab, Jdlinek Bertold, Kabina József, 
Kaldrovits József, Klein Józsefn^, Kohn 
Náthán, Kozák Endre, Lehoczky István, 
Legáth Károly, Lukovszky lános, Medzih- 
raszky Gusxtávné, Pálik Jakab, Ptltrecz 
Ignácz, Petrovszky Alajos, Pisztl Józssf, 
Simmek Lajos, Schaffer Dezső. Szűcs La
jos, Trosztler Ármin, Trosztler Bertold, 
Truszka Antal, Truszka Gyula, Ujpál József, 
Winkler Guidó, Zimmermann Vince, Dr. 
Zsilincsan József, Cserpes Gyula, 2 K, 
Horanszky Aranka, Magó Sándor, Vágtl 
Lajos, Trosztler Gyula, Zsilincsan Mihály, 
Zsilincsan József, l K, Opra Demeter 40 f. 
összesen 120 40 K. Feisőhámoi községbe
liek: Rappensbergsr Vilmos 4, Hugvecz 
Sándor, Lelkes Imre, Ludvigh Géia 2 K. 
összesen 10 K.

Bőrmellényeket
veszünk minden menyiséget 
bárány vagy juhbőrből január 
19-ig való szállításra. Ajánlatok 
csakis ár és menyiség meg
jelölésével.

Baruch üvegudvnr Temesvár

S C H U L C Z  I G N Á C Z
KÖNYVNYOMDA KÖNYVKÖTÉSZET 

LÉVA, Eötvös-u. 7. Kazinczy-u 2. 
TELEFON 2 4 .

láng központi Sóíuwuu, 
étterem és kávéhaza, 
a kereskedők találkozóhelye.

Szenzációs műsor lesz a moziban!
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B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések 
W e i s z  Á r m i n  Cégvezető: K o h n  N á t h á n  
butorkészitőnél szerezhetők be 

Zsamóczán.

R a g á l y o k



■Reményi Frigyes, fogmííterme 
LÉVÁN, T e le k i u tc z a  2 .  Bakó-féle háza

Fogtöméoek arany Fogkoronák, csapos iFogkövek eltávolftá- 
bői, platina, arany fog hidak vagy egész'sa fogak fehérítések 
es ezüst, amalgam- fogsorok szájpadlás és hibás fogsorok 
bél es a fog színével nélkül aranyból, átalakítása, 

teljesen azonos j platinbó! vagy valamint javítása, 
porcelánból. | porcellánbol. |

El ne f e l e j t s ü k
névjegyeinket Scliulez Ignácz papirkereskedésében 
megrendelni. — ■ —----------  Telefon 24.
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