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Meghívó.

Barsvármegye Jegyzői 
nek Léván, 1913 április 16-án d. e 
10 érakor a városháza tanácstermé
ben tariandó rendkívüli közgyűlésére.

Fölkérjük kartársainkat minél na
gyobb számban leendő megjelenésre.

T á rgyso roza t:
1. Elnöki előterjesztés a jegyzői fizeté

sek rendezése iránt a Törvényhatósághoz 
benyújtott kérvény mikénti elintézéséről.

2. Elnöki előterjesztés ugyancsak a jegy
zői fizetések országos rendezése érdekében 
tartandó nagygyűlés megtartása iránt.

3. Oszlányi járás jegyzői karának indít
ványa közgyámi állások szervezése iránt.

4. Jegyzők és egyébb községi tisztviselők 
nyugdijpotló egyesülete alapszabályainak 
bemutatása.

5 Sopron vármegye Jegyzői Egyesületé 
nek megkeresése a jegyzői fizetések ren
dezése érdekeben megindítandó mozgalom 
tárgyában

6 Központi egyesülettől érkezett több 
rendbeli megkeresés bemutatása.

7. Jegyzői fizetésrendezés érdekében bi
zottság megalakítása.

8 . Lévai Hirlap előfizetési dijának mi
kénti kezelése.

0. Egyébb indítványok.
Zseliz, 1913. április 8.

Á kossy Á rp á d  S z ed la csek  Já no s
főjegyző. elnök.

A közigazgatás reformja.
Napjainkban mind többet korül 

szóba a közigazgatásnak álla losi- 
tása. a kormánynak valószínű szán
déka. Ha akarni fogja, bi/< iá 
meg is csinálja, mrrt cd !ia óg

mindent keresztül vitt, amit akart. | 
bármennyit is tiltakozott ellene a 
nemzet.

Vármegyerendszerünk olyan idős 
mint az állam, a honfoglalás időjébe 
vezetnek vissza a/ok a szálak, ame
lyekből a magyar közigazgatás szö
vődött. Hajdana vármegy* knek több 
joguk s nagyobb hatalmuk volt 
mint ma és igazan védőbástyái vol
tak a nemzetnek és alkotmánynak.
A vármegyék ellenállásáról ma már 
alig lehet beszélni, a legutóbbi nem- } 
zeti ellenálláskor, (Kristófi idejében) 
láttuk az eredményt.

Amihez a /ár.negyók ma még ra
gaszkodnak, az csak hagyoo ánva , 
régi történelmi jogaiknak. Hajdan | 
minden vármegye maga intézte dől- j 
gait egészen Öiicállóan, odahaza, az j 
országgyűlés csak a vármegyék i 
összeségének dolgaival foglalkozott. 
Ma ez is a múlté, mint a pallos jog 
és a fegyvereserő tartás, csupán 
a felirati joga maradt meg.

Bár az állami közigazgatás igazi 
nemzet-ideál lehetne, a rrmzetmég- í 
is ellene van a vármegyék államo
sításának, mert nálunk nem az állam 
a nemzet és nem a nemzet az állam. 
Nálunk az állam akarata csak rit
kán találkozik a nemzet akaratával. 
Egyébként pedig csak nem azt 
mondhatjuk, hogy a közigazgatás 
úgyis az állam kezében van. A vár
megye tisztviselői ma már nem no- 
bile oficiumból, nem tiszteletből 
szolgáljak a vármegyét, mint régen.
A vármegyék tisztviselőit az állam 
fizeti, a községi jegyzők fizetéseit is

az állam egészíti ki, fegyelmi ügye
ikben utolsó fórumként is az állam
szerepel.

A varmegyék államosítása a tisztvi
selők kinevezési rendszerét hozná 
be a mai választási rendszer helyé
be Angliában kinevezik a tisztvise
lőket és az angol közigazgatás vi
lágszerte méltó csodálat tárgyát ké
pezi De mivel mint föntebb mond
tuk, nálunk nem az állam a nem
zet, a kormány államosító szándé
kát tehát gyanúsan fogadja a nem
zet és inkáb ? politikai okot lát 
benne, mint jobb közigazgatásra 
való törekvést Aki pedig azt akarja 
eldönteni, hogy mi jobb: a kineve
zési vagy választási rendszer, nehéz 
probléma előtt áll, mert mind a 
kettőnek vannak előnyei és hátrá
nyai. A korrupció, a protekció virul
hat ennél is meg annál is

Azonban megállapítható, hogy a 
vármegyei tisztviselők szívesen ven
nék a hat éves választási ciklusok 
eltörlését és az életfogytig érvényes 
választás behozatalát, mert párt és 
személyi harcok labdajáték szeréül 
nem akarják kitenni állásukat és 
kenyerüket. Ez is közeledés .» kine
vezési rendszerhez; a kormány azon
ban ennél is többet akar : t i azt, 
hogy a közigazgatási tisztviselő is 
áthelyezhető legyen, mint például 
a pénzügyi. Ez nem r.elyes elv, mert 
ez a közigazgatás kárára lenne, 
egész vármegyét, a községek és já
rások surlódó érdekeit, a nemzeti
ségi viszonyokat, melyek sokszor 
még felekezeti és gazdasági kérdé
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sekkel is tágulnak, csak helyi em
b erek  i-merhetik alaposan. Alispáni 
va-:y vezető tisztviselői állásban 
nem lehet inaséveket tölteni. Rop
pantul kát át vallan i a közigazgatás 
A vezető állásokat a közbizalom 
megnyilvánulására kellene bízni to
vábbra is

Az á rv a s , ékek államosítása azon
ban nem ü tk ö z n ék  nehézségbe, sőt 
kiegészítője lenne az állam eddigi, 

eiK.li ismerni, nem rossz viszony
ban b iladó gyermekvédelmi politi
kájának. mely igy nyerne egységes 
jelleget. i erm.‘szetesen a közigaz
gat is bármily meretü és mértékű 
reformját csak a magyar állam nem
zeti egxséiiét mindenben kidombo- 
rito tartalom teheti elfogadhatóvá, 
mert a legcsekélyebb engedmény 
is a nemzetiségeknek — a magyar 
nem zet vereségét es gyöngülését 
jelentené. Azért vigyázni kell a re
formmal, nagyon.

2

Szinpártolás.
(K.) A kor haladásával eltűntek a magyar 

vidéki föld színéről azok a romantikus 
életű ripacs társulatok, melyek nem kis ár
talmára színészetünk renoméjának, a drá
mát is operettnek adták a falusi kocsmák 
ivójában i

A mai vidéki színtársulatok jelentős szer
veretek, meglehetős tehetségű erőkkel ren
delkeznek, úgy, hogy a fővárosi nagy szín
házaknak számos jeles művésze a vidék 
homályában tűnt föl művészetével s a vi
déki színpadokról került az ország első
rangú müintézeteihez.

Hajdanában amikor teljesen elismerték a 
színészet kulturális és nemzeti jelentőségét, 
minden város intelligenciája úri kötelessé
gének tartotta a szinpártoiást Tagadhatat
lan, hogy ma már a színészet sokat veszí
tett ebbeii jelentőségéből, azonban nem 
szabad elfelejtenünk azt, hogy az orsrág 
kultúrája és a magyarosodás ügyt sokat kö
szönhet a színészetnek, amit ma is hono
rálni tartozunk. Tekintsük a színházat kul
turális intézetnek vagy nemes szórakozó
helynek, még sem az a rideg, közönséges 
üzleti vállalkozás az. amelyre a vidéki kö
zönség — a színészet iránt tanúsított kö
zönyének mentségére — ledekretálta arról a 
magaslatról, amelyre kevésbbé kulturált vi
lágban élő eleink állították.

A vidéki színészet kulturális és nemzeti 
je le n s é g é t  — bár veszitett belőle — tel
jesen ma sem tagadhatjuk meg. nemzeti
ségi vidéken jelentős magyar missziót tel
jesít jelenben is. Mindezt elismeri az állam 
is, amikor anyagilag támogatja a színigaz
gatókat, akiknek, hála Istennek, mindig van 
annyi érzékük, hogy üzleti érdekük mellett 
a kulturális érdekeket sem tévesztik szem 
elől. De nem is téveszthetik, mert az ál
lami szubvenciót sem minden kikötés nél
kül adja ki számukra a kultuszkormány. 
Elismeri a közönség is — mint erkölcsi 
testület — mert mindenfelé díszes épülete
ket emeltet a színház céljára, még akkor 
is, ha ezáltal adósságba veri magát, mint 
teszem azt Léva városa ir (színházi segélyt 
reménykedtünk kapni rá, ue ugylátszik ép
pen úgy reménykedhetünk utánna, mint a 
többi más). * |

Bár kétségtelen tény az, hogy a vidéki 
színészet a közönség és a kritika mai 
igénye mellett még sok k vánni valót hagy 
maga után, de a folytonos haladás nem 
tagadható le s a feji dés igazán örvende
tes jelenség a közönség rikító közönye 
mellett.

Lévának, Barsmegye első városának, a 
megye kulturális központjának, régente, a-

Fővárosi levél.
— A L m i Hírlap tárcája. —

Hiába, a színészet most már úgy elha
talmasodott egész Budapesten az újság
írással együtt, hogy minden ami történik 
kapcsolatban van az Írókkal, színésznőkkel 
és más csirkefogókkal — ahogy azt Heltai 
Jen<» mondani szokta.

Egészen mindegy, hogy tél van-e vagy 1 
tavas', meleg van-e vagy hideg, egészen 
mindegy, hogy járnak-e a színházba az 
emberek, vagy sem, a színészek és az irók 
mindig aktuálisak.

Aktuálisak azért, mert kezdenek már Bu
dapesten máskép is szerepelni, mint ami I 
az igazi hivatásuk. így például a festők 
szer peltek nemrégiben, mint szegény kila- ! 
koltatott lakók, Hegedűs Gyula nemsokára 
szerepeim fog, mint a Vígszínház egyik 
bohózatának a szerzője. Beöthy László 
szerepel, mint főszerkesztő és Molnár Fe
renc szerepel, mint városatya.

Erről a legutolsó szereplésről szól ez a 
kis elbeszélés, amit nemrég Molnár Ferenc 
mondott el baráti körben :

— Volt premierem Pesten, volt Bécsben, 
Berlinben, Párisban és még egy két helyen 
s ahová jö*tem. mindenütt volt némi tekin
télyem. csak egy hely van, ahol semmiké
pen nem akarnak megismerni, egy ember 
van akinek nem imponálok.

— És ki az? — kérdeztem én tamás- j 
kodva.

— A városháza liftkezelője. Ugylátszik |
én vagyok a legfiatal .bb városatya, vagy ' 
legalább is az, aki a legfiatalabbnak látszik j 
S valahányszor elmegyek a szerdai közgyü- ; 
lésre és odalépek a lifthez, amely direkt a 
városatyákat viszi a közgyűlési terembe, a 
liftkezelő megkérdezi tőlem: ‘

— A karzatra tetszik?
—  Nem — mondom én.
— Vagy az újságíró karzatra?
— Nem!
— Csak nem a közgyűlésre? — kérdi 

kételkedve.
— Ez azonban nem egyszer történik 

meg velem, hanem m.nden szerdán újra. 
Pedig én valahogy tekintélyes embernek i 
tartottam magamat, sőt be is tudom bizo- j 
nyitani, hogy az vagyok, sőt az voltam már

I tizenöt évvel ezelőtt is. Emlékszem, akkor 
! szenvedélyes operalátogatók voltunk, mert 

akkor még jártak az emberek az Operába, 
j Hát szenvedelyes operalátogatók voltunk: I 

Pásztor Árpád, meg én. Mivel azorban a 
szenvedélyünkkel nem állt arányban az er
szényünk tartalma, hát szépen „mutyiba* 
váltottunk mindig két jegyet a karzatra s 
utána ugyancsak „mutyiba" vacsoráztunk 
is. Történt azonban egyszer, hogy a nagy 
tolongásban elveszítettük egymást. A szfinx
nél volt randezvousunk, de sehogy se lei

mig nem volt méltó színházi épülete, nagy 
szinpártoló közönsége volt. Hogy csak 
egyet hozzak föl, Egry, az országos nevű 
népénekes társulatával egyidőben több hó
napig tartott előadásokat a Nyitray-ksrti 
arénában, gavalléros pártolás mellett. Ma, 
sajnos, nincs már olyan lelkes publikum s 
egy hónapos szezon alatt is vegetál a 
színtársulat. Később méltatlan helyre — 
az Oroszlán kocsiszíne aiá — szorult olyan 
országos hírrel biró társulat is, mint az 
öreg Bokodyé, aki magas színvonalon álló 
— ma is emlékezetes — előadásokat pro
dukált ott.

A később bekövetkezett közönyt hol a 
gyönge színtársulatoknak, hol meg a kri
tikán aluli helyiségnek tulajdonítottuk, mely 
utóbbit az állandó színház épület igazán 
áldozatos emelésével elhárította a város. 
Szabó színtársulatának első szezonbeli sze
replésekor már azt hittük, hogy a színházi 
élet föltámadt Léván, de a következő évek
ben csalódtunk. Ma szép szinházunk van, 
de a sziniévadban hiányzik belőle a kö
zönség Ezért került felszínre a szinpártoló 
egyesület eszméje. Meg kell menteni a vá
ros régi jó hírnevét, biztosítani kell azt a 
színtársulatot, mely megérdemli, a vegetá
lás ellen.

Azonban a szinpártoló egyesületet nem 
csak a színtársulat, hanem a közönség sa
ját érdekében is meg kell alakítani. A négy
öt hetös szini idény ugyanis nagyon pró
bára teszi a szerényebb anyagi viszonyok 
között élőközönség teherbiróképességét hogy 
a színházra egyszerre nagyr bb összeget ál
dozhasson. Ezt a kérdést úgy lehetne te
hát célszerűen megoldani, hogy a közönség 
szövetkezne a szinpártoló egyesületben s 
apródonkint befizetett tagdijaiból fedezné 
a szini idény alkalmával a színházi bérlet 
költséget. Ez a közönségre is és a társu
latra nézve is jó volna, mert közönsége 
igy biztosítva lenne az egész idényre. A 
közönség pedig szabad választást biztosít
hatna magának a jó  társulatok között s

tűk meg egymást. Ez pedig annál szomo
rúbb volt, mert az úgynevezett „rnutyi" ez 
alkalommal Pásztornál volt. Végre támadt 
egv mentő ideám Odamentem a nagysza- 
kállu portás mellé, mint egy nagy ur, aki a 
kocsiját várja és halkan, de tekintélyesen 
csak ennyit mondtam :

— Árpád
S a portás a következő pillanatban te

nyeréből tölcsért formálva, harsány hangon 
ordította, mintha a fogatom kocsisát szó
lítaná :

— Árpád !
S nyomban meg is jött rá a felelet. A 

túlsó oldalról jelentkezett Pásztor Árpád, ő 
is harsányan kiáltott:

— Feri ! . . .
A portás azonban utánam szólott még:
— Á szolgája méltóságos ur! . . .
Hát ez csak tekintély vagy mi!? . . .
De az ilyen külső szerepléseken kivül

természetesen a szinház belső élete is igen 
élénk. Már megkezdődtek a tanakodások a 
nyári szezonra, tervbe vannak véve szen
zációs vendégszereplések a vidéken, ame
lyeket azonban még nem szabad elárulni, 
van olyan művészünk is, aki ki akar men
ni külföldre egy kicsit szétnézni az idegen 
színpadokon, ezek között van Márkus Emí
lia és van olyan színészünk is, aki nyuga
lomba akar vonulni, de ezek között nincs 
Újházi Ede.
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arra az időre, amikor éppen akarná a szini 
idényt. Társadalmunk vezető emberei jól 
tennék, ha ez egyesület megalakitása ér
dekében egy értekezletet hívnának össze. 
A szinpártoíó egyesületet akár az alakuló
ban levő Reviczky művészeti egyesület ke
retében, akár önállóan, de meg kell alakí
tani.

H Í R E K .

— A főispán Léván. Fületinci Keltz Gyula 
csász. és kir. kamarás, Barsmegye főispánja 
holnap — vasárnap — hivatalosan meglá
togatja a várost A főispán a r* ggel 8 óra 
43 perckor érkező vonattal utazik Ara- 
nyosmarótról Lévára. A pályaudvaron a 
város képviselőtestületének élén Bódngh 
La;os polgármester fogadja. 11 órakor ün
nepélyes rendkívüli közgyűlés lesz a váro
si székház tanácstermében, délben pedig 
bankett a Vigadóban, a főispán tiszteletére. 
— A főispánt fogadó küldöttség nyolc 
órakor a városháza előtt gyülekezik.

—  Kinevezés. Az igazságügyi miniszter 
Szegszárdy József szabadkai kir. törvény- 
széki dijnokot a lévai járásbírósághoz ír
nokká kinevezte.

— Viraghullas. Mocsy Aba dr városi 
tánácsnokunk két éves Zoltán fia, hosszas 
betegeskedés után f. hó 8 án meghalt.

—  A számtisztí állásra Léva város kép
viselőtestülete Kozma József ügyvédi írno
kot választotta meg.

—  Az Erzsébet Filléregylet t. tagjait a f.
hó 13-án d. u. 3 órakor tartandó évi ren
des közgyűlésre meghívjuk. Salgó Siegfried 
titkár, Liebermann Jakabné elnök.

— Allatorvosválasztás. Dukesz Géza lé
vai állatorvost a csanádmegyei Pitvaros 
községben körállatorvossá választották meg.

— Országos jegyzőkongresszus A jegy
zői karnak a kormány részéről tervezett 
államosítása állandó izgalomban tartja az 
ország községi és körjegyzői karát. Külö
nösen attól félnek a jegyzők, hogy az ál
lamosítás — melynek hatálya 1915-re, a 
választójógi törvény életbeléptetésének ide
jére terveztetik — elfogja odázni a f. évre 
igért fizetésrendezést Ez az aggodalom 
bírta arra a jegyzői kart, hogy a legválsá
gosabb időben kongresszust hívjanak össze.
A kongresszus napjául május 4. és 5 -ét 
tűzték ki és meghívják arra a segédjegy
zőket valamint a községi kezelő személy
zetet is.

— A sorozások e héten teljesen befeje
ződtek Léván. A lévai járásból 794 állítás- 
kötelest hívtak fel, akik közül 662 jelent 
meg a sorozáson; közülök 134-et vettek 
be katonának (ebből nyolc a póttartalékba 
kerül). Jövő sorozásra 386 állitáskötelest 
helyeztek vissza s 124-et fegyverképtelennek 
talált a sorozóbizottság. Vármegyénkben 
még nem fejezték be a sorozásokat, de ■ 
már az eddigi számadatokból is megállapít- , 
ható, hogy a népesség évről-évre degene
rálódik, a nagyfokú alkoholizmus és a hiá
nyos táplálkozás következtében a katoná
nak való anyag gyöngül. A sorozások 
eredménye a múlt évben sem volt kielégítő 
nálunk, a mostani sorozás még kisebb ered
ménynyel végződött, pedig mint tudjuk, 
már nem oly szigorúak az orvosi vizsga
latok, mint azelőtt. Igazán szomorú magyar 
jelenség ez az antiszociális helyzet, mely 
nem hogy javulna, hanem inkább rosszab
bodik. Végre is valamit már igazán tenni 
kellene!

— Sok a hátralék! A lévai kerületi mun- 
kásbiztositó pénztár igazgatósága hétfőn 
ülést tartott, amikor az elnök bejelentette, 
hogy munkásbiztositási járulékokból húsz
ezer korona künlevőség van. Ezzel'a szinte 
megdöbbentő nagy összeggel vannak hát
ralékban egyes mankaadók Az igazgató
ság a hátralékoknak legszigorúbb behajtá-

A tervezgetéseken kívül a budapesti tár
sasági élet sem szünetel. Minden színház
nak megvan a társadalmi, társasági plety
kája és története, amelyen a színfalak mö
gött nevetgélnek.

A vígszínházban például most sokat ne
vetnek a kis Csáky Irén nagyszerűen si
került zsurján. A kis művésznő meghívta 
barátnőit kávéra. Meghallotta ezt Vársányi 
Irén és tréfás szemrehányással szólt:

— Ejnye, Biri, hát engem meg sem hívsz?
Biri az örömtől kipirultan szólt:
— Hogyne, édes Irénem, hiszen boldog 

leszek, ha eljösz.
— Hát nekem nem szabad clmennem? 

— kérdi eire Hegedüsné.
— De drága Ilonkám, hiszen elképzel

heted . . .  De nem is mertem remélni . . . 
Hát csak jertek, jertek . . .

Együtt volt a társaság Bíriéknál, amikor 
egyszerre csak tülkölve állott meg egy 
automobil a kapu előtt. Kinéznek az ab
lakon. Hát az automobilból kiszáll két 
hölgy, nagyszerű színházi belépőben, óriási 
tollas kalapban Varsányi Irén és Hegedűs 
Gyuláné.

Csáky Irén, mint háziasszony elsápadt.
Istenem, ezek milyen ragyogóan jönnek. . .
A többi vendég nevében Kürthy Sári 

emelte fel panaszos szavát:
— Tessék, mi mindnyájan utcai ruhában 

egyszerű blúzban vagyunk . . .

— Most szégyelhetjük magunkat, — 
kezdi egy másik vendég, de be sem fejez
hette kesergését, és már nyilt az ajtó. Be
suhogott a két művésznő, butónosan, a 
köpeny prémje alól kilátszott a dekolletázs.. .

— Az Istenért, — mondja Biri sírva, — 
hát ilyen puccosan jöttök? Hiszen csak 
egyszerű kávézásról van szó . . . Csak 
úgy heccből nevezzük zsumak . . .

— Már pedig mi tudjuk, hogy illik zsu- 
ron megjelenni! — feleli Varsányi Irén 
komolvan.

— És úgy is jöttünk, — kontrázta He- 
gedfisné.

Azzal ledobták a köpenyt, és előtűnt a 
világ legegyszerűbb pongyolája, egy egé
szen szerény slafrokk. Majd a kalapot 
is ledobták és aztán jókedvűen odaültek a 
kávésasztalhoz. Persze most volna csak 
érdekes elmondani, hogy miről traccsoltak, 
de ebbe már nem merek belefogni . . .

Amit az ördög végbe nem vihet, vén 
asszonyra bízza. ^

A szép asszony a szemnek paradicsom, 
az erszénynek purgatórium, a léleknek pokol.

Az asszony egy hiten van a lóval; mind 
a kettő kifog az emberen, mig kifoghat.

át rendelte el. mert a n unkáibÍ2tcsitó is 
csak úgy tud hivatásának megfelelni, hogy
ha a járulékok be is folynak pénztárába.

— Mezőgazdasági helyzet Bars megyéken.
A március elején megkezdett vetési mun
kák husvét felé legnagyobb részt befeje
ződtek. A tavasziakkal bevetett terület a 
más években bevetni szokott területnél 20— 
25 százalékkal nagyobb, ugyanis az őszi 
kedvezőtlen időjárás miatt ennyi terület 
maradt vetetlen. A tavaszi vetés az egész 
vármegye területén szépen kel ki és az 
őszi vetések is jól állnak, a kedvező ta
vaszi időjárás mellett szépen bokrosodnak. 
Rovarkárok miatt csak elvetve 1—2 helyen 
panaszkodnak. Gabonafélékre eddig számot
tevő panasz nincsen. A cukorrépa vetése 
jól elkészített talajon, jó időben ment végbe. 
A répa barkó elleni védekezésnek most 
van az ideje, melyre felhívjuk gazdáink 
figyelmét. A kukorica vetése ma-holnap 
szintén kezdetét veszi. A tengerit vetés előtt 
jól teszik a gazdák, ha csíráztatják, mert a 
tavalyi szemnek csak csekély százaléka 

i csiraképes. A múlt hó elején beállott szép, 
derült s elég meleg napok a gyümölcs
fákat erős rügyezésre sőt virágzásra kény- 
szeritették, igy szép gyümölcstermésre van 
kilátás, csak a fagyok ne zavarják meg re- 

j ménykedésünket Április szeszélye már 
szerdán éjszaka is hozott némi fagyot. A 

| múlt év eredménye gyümölcstermés tekin
tetében nagyon silány volt éppen a késői 
fagyok miatt; most az ország minden vi
dékéről kedvező jelentések érkeznek a gyü
mölcsösökről.

— Benzinrobbanás emberáldozattal Ein- 
haus Salamon néveri nagybérlő gazdaságá
ban a gépész Szmutni János munkással 
egy motorszántógépet hozott üzembe. Tü
zet akartak rakni, hogy vizet melegítsenek, 
de vizes volt a fa, nem akart égni. A gé
pész a munkással benzint (hitetett a fá ra - 
mire a benzin lángra kapott s bele csa
pott a benzines kannába, amely felrob
bant s a szegény munkást lángbaboritotta. 
A szerencsétlen ember égő fáklyaként fut
kosott, a megrémült gépész azonban nem 
mert segítségére menni, mert félt, hogy Ő 
is meggyulad, az égő ember mintegy fél
órái borzasztó vergődés után haldokolva 
esett össze. Az aranyosmaróti kórházba 
szállították, ahol rettenetes sebeibe néhány 
óra múlva kiszenvedett, mint a gondatlan
ság áldozata.

— Életuntak Pakusza János 32 éves 
nagysallói lakos f. hó 6-án este bezárkó
zott kamrájába és ott egy gerendára fel
akasztotta magát, mire észrevették már ha
lott volt, A szülei és testvérei közötti va
gyonfelosztással nem volt megelégedve, 
azért lett öngyilkos — Mikla János 68 
éves szenesei földmives, istállójában fel
akasztotta magát, hozzátartozói akadtak rá 
holttestére. Az öngyilkos temetési szertar
tásban nem részesült.

— Vörös kakas. Zsitvagyarmaton e hó 
2-án éjszaka eddig még ismeretlen okból 
tűz ütött ki a Mányi-féle házban. Mányit a 
szomszédok mentették ki az égő házból.

— Halálos szerencsétlenségek. Varga 
András 62 éves csatai lakos e hó 3-án 
este halászat közben egy csónakról a Ga- 
ramba esett és bele fűlt. Csak holttestét

I menthették ki a vízből. -  Sztanyo János, 
| báró Révay tajnai uradalmának tejeskocsisa 
! Verebélyen felvette kocsijára Chrenko Já 

nos 72 éves falujabeli földmivest, hogy 
hazavigye őt. Útközben, mivel mindketten 
bevoltak rúgva, a kocsi fölborult. Chrenkót
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a koc^i halálra nyomta, mig a kocsis köny- 
nyebb sérülések árán megmenekült. Az 
öreg ember hulláját a hatóság felboncol- 
tatta s a vizsgálatot megindította.

— Tiltott kivándorlás Barsból. E hó 5-én 
a zsolnai határszéli rendőrkapitányság hö- 
laki kirendeltsége három barsmegyei embert, 
kettőt üaramkeszibe, egyet pedig Sólymos
ra, tiltott kivándorlás miatt hazatoloncolta- 
tott. Útlevél nélkül akartak kijutni Ameri
kába. Értesülésünk szerint minden hitre 
ju* a megyére az ilyen toloncolásokból.

— Szmnaly' hir Formanek Lázár alezre
des, honvédezredünk parancsnoka e hét 
folyamin szemlét tartott a lévai zászlóalj 
fölött

— Tenyesztehenimpoit. A Barsmegyei 
gazd. egyesület kérelmére a földmivelésügyi 
miniszter a barsi gazdák svájci tenyészte- 
hén behozatalát, a vármegye állattenyész
tésének fejlesztése érdekében, állami ked- 
vezményben részesítette. A behozatal cél- ( 
jából e hó végén utaznak Svájcba.

— Háziipari tanfolyamok. A vármegyei 
gazdasági egyesület a földmivelésügyi mi
niszter anyagi támogatásával Garamlado- 
méron és Ebedecen kisgazdák részere ko
sárfonó tanfolyamokat rendezett, melyek 
most zárultak. A gazdák a tanfolyamokon 
hasznos gazdasági eszközök készítését sa
játították el. A tanfolyamok szervezése kö
rül Bandzsah János és Koncsincky Ferenc 
jegyzők szereztek érdemeket.

— Dohányzás a vasúton Egy felmerült
esetből kifolyólag a belügyminiszter most 
kimondta, hogy azok az utasok, akik a 
vasúti kocsikban meg nem engedett helyen 
dohányoznak, száz koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntethetők. A „renitens* 
dohányzók fölött, ha azok a vasúti üzlet- 
szabály zet 18 §-a alapján feljelentettek,
ezen.ul nem a közigazgatási hatóság, hanem 
a kir. járásbíróság fog itélkezn , mert az a 
tilalom, mely „a nem dohányzó* feliratú 
vasúti kocsikban nem engedi meg a do
hányzást, az egészség oltalmára kiadott 
rendelkezések egyikének tekintendő.

— A sorozások alatt hangos volt a város.
A magyar falvak legényeiből kitört az ősi 
virtus, megvillantak a bicskák a levegőben 
és folyt a piros vér. Lecsapolták a fölös
leges energiát, aztán az orvos bevarrta a i 
csatornákat. Oda se neki! Folyt már talán ; 
haszontalanabbá is a drága magyar v é r ! 
— Az egyik korcsmában a sovinizmusnak 
is tinujelét adták a magyar legények. Azt 
eddig nem is tudtuk még, hogy az árvalány- 
haj kizárólág magyar virág A magyar le
gények közé valahogy bekeveredett egy 
tót legény is, akinek árvalányhaj „lengede
zett* a kalapján. A magyarok meggyujtot- 
ták a tót legény kalapjának ezt az obiigát 
diszét. mert — amint mondták neki — az 
árvalányhaj csak magyar legénynek, nem 
tótnak való No, de hát tréfa az egész, a 
barsi rónán a magyar—tót barátságos bé
kében áll egymással, mert van olyan jó 
magyar itt akármelyik tót, hogy megillesse 
ót az árvalányhaj viselése. De ha szét-
. lennek a virtusos magyar legények falva
ikba, valamivel csak el kell majd dicse
kedni a nyálasszáju „gyerekeknek* akik 
áhiiatos tisztelettel tekintenek a sorozásról 
hazatérő alaposan föl nemzeti pántlikázott 
„regrutákra*, hogy megbizseregjen az ő 
vérük is. Hej, de majd jövő ilyenkor, ki
vágják ok is a rezet, megmutatják a garam- 
menti \irtust a városban.

— A tanítóképző estélye. A lévai állami 
tanítóképző tanári testületé és ifjúsága az 
-ntwZet segélyzó egyesülete javára fényesen

I sikerült estélyt reudezett csütörtökön a 
I Vigadóban. Nem csak a inulatás tekinteté- 
I ben volt sikerült ez az estély, hanem anya

gilag is, mert amint értesülünk, szép ösz- 
szeg került belőle a jótékony célra A tánc- 
mulatság előtt hangverseny volt, amelyet a 
Dusrhek Ernő zenetanár által vezényelt ifj. 
zenekar kitűnő megnyitója vezetett be, szí
vesen fogadva a nagy közönségtől Ezután 
az énekkar adott elő szép összhanggal s 
nagy hatással több éneket. Kellemes meg
lepetést keltettek (a műsoron jelezve nem 

' volt) az énekkar által előadott kurucnóták, 
Baker Béla tárogató kíséretével, aki ennek 
a régi, szép magyar hangszernek kitűnő 
kezelője. Ezután Kiéig m er  Pál a zongorá
hoz ült és az ő ismert teknikájával elját
szott egy pár darabot a közönség s külö
nösen a muzsikálisak igazi élvezetére. Ami 
eddig került előadásra, az „komoly müvé- 

1 szét* volt, ezután pedig a vidám követke
zett. A nem ju t eszébe cimü egy felvonásos 

; vígjátékot, — amelyet Schaffer Ferenc ta
nár rendezett — a szereplők olyan jó ko
mikummal, kacagtató humorral játszották 
meg, hogy vége-hossza nem volt a neve
tésnek. A kis darab igazán pompássan 
pergett le, alig vettük észre, hogy már 
vége van, olyan jól mulattunk rajta. A sze
replők Frecska  Aranka, Jaross  Margit, S k o ff  
Gyula és Flórián  Traján sok tapsban kap
ták meg az elismerést a közönségtől. Egy 
indulóval, amit az \\\ zenekar játszott s a 
közönség megujrázott, véget ért a kedve* 
műsor és pár percre rá Bartos és Sárai 
muzsikájára táncba kezdtek a párok. Azt 
mondanunk sem kell, hogy táncosokban 
nem volt hiány, hát mulattak reggelig. Az 
első négyest ötven pár táncolta.

— Triesti általános biztositó társulat 
(Asicurazioni Generáli) Budapest, V., Doroty- 
tya-utca 10. és 1?. A „Közgazdaság* rova
tában közöljük a Triesti általános biztositó 
társulat (Assicurazioni Generáli), ê  legna
gyobb, leggazdagabb és legrégibb biztositó 
intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes 
mérleggel a társulat mindenkinek, aki e 
célból hozzá fordu* a legnagyobb készség
gel szolgál. Az intézet elfogad: élet-, tiiz-, 
szállítm ány-, üveg- és betörés elleni biztosí
tásokat. Közvetít továbbá : jégbiztosításokat 
a Magyar jég és viszontbiztosító r t., bal
eset- és szavatossági biztosításokat az Első 
o. általános baleset ellen biztosító társaság, 
valamint kezességi és óvadékbiztositásokat, 
eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sik
kasztás elleni biztosításokat és versenylovak, 
telivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok 
btztositását a „Minerva** általános biztositó 
részvénytársaság számára. A lévai főügynök
ség Frommer Mór.

— A legnagyobb gondot minden anyának 
gyermeke helyes táplálása okozza. Emésztési 
zavarok — sajnos — nagyon gyakran for
dulnak elő és épp e betegségtől kell a 
gyermeket helyes táplálás által megvédeni. 
De csakis egy teljesen megbízható, ezer 
és ezer családban a legjobb sikerrel alkal
mazott tápliszttel, mint amilyen a Nestlé- 
féle gyermekliszt, tegyen kísérletet. Próba
doboz és tanulságos könyvecske a gyermek 
ápolásáról díjtalanul kapható a Henrik 
Nestlé cégnél, Wien, I., Biberstrasse 89.

— Előfizetési felhívás ! A következő fel
hívás érkezett hozzánk: Egy finom női lé
lek gondos megfigyeléseiből szőtt gobelin 
képeket gyűjtöttük össze egy könyvbe, 
olyan képeket, melyek az életet s annak 
eseményeit mutatják, társadalmi problé
mákkal foglalkoznak, mulattatnak, gyönyör

ködtetnek s tanítanak egyaránt. Patay Ár- 
pádnénak — közelmúltban elhunyt leikész 
nejének novelláit, (monológ, dialóg, szín
darab) óhajtanánk egy csinos k ö n y v b e  
foglaltan kiadni, melynek „Dyn-Dyn estelye“ 
lenne a czime. Czélunk az, hogy az iro
dalmat gazdagítsuk ezzel is, úgy melléke
sen pedig egy kis jövedelemre számítunk, 
melyből az özvegyen maradt Írónőt, s Pa
tay Árpád fiatal lelkész árván maradt csa
ládját szorult anyagi helyzetükben némileg 
támogassuk. A hasznost összekötjük a 
szükségessel s kérünk mindenkit, ki iro
dalombarát, hogy egyszersmind emberbaráti 
cselekedetet is művelvén, becses előfizetése 
által vállalatunkat a czélhoz segíteni ke
gyeskedjék. A könyv a lévai „Hermes* 
nyomdában készül. Ide küldendők az elő
fizetési pénzek, innen kérendők a gyűjtő 
ivek is. Minden tiz példány után, egy tisz
teletpéldányt ad a kiadó a gyűjtőnek — 
A mű ára 2 K 50 fillér. Bolti ára drágább 
lesz. Hermes-nyomda kiadó.

— A lévai iparos olvasókör vasárnap 
tartotta meg évi közgyűlését a tagok élénk 
részvétele mellett. A közgyűlés hálás kö
szönettel vette tudomásul a Nyitray-féle 
végrendelkezést, mellyel a körnek kétezer 
koronát hagyott s a családnak köszönetét 
mondani elhatározta. Czibulka Rezső elnök 
betegsége miatt lemondott állásáról, helyébe 
a bizalom Frasch  Józsefet emelte, aki szép 
programmot mondott, inelyszerint a kör 
felvirágoztatását tűzte ki célul, úgyszintén 
a felekezctieskedés kiküszöbölését. A tagok 
nevében Bresztolánszkg Béla üdvözölte az 
uj elnököt. A régi vezetőség helyébe újat 
választottak : igy alelnök lett Ördögh La
jos, pénztárnok Ondrejkovics Lajos, jegyző 
Éder Kálmán, könyvtárnok Bakos Lajos, 
gondnok Szalay Vilmos, számvizsgáló bi
zottság : Dr. Kersék János elnök, Fábián 
Zoltán, Torma L a jo s; választmányi tagok: 
Guba János, Agárdy Sándor, Presztolánszky 
Béla, Czibulka Rezső, Takács Mihály, Csá
kányi Sándor, Bay Ignácz, Nyiredy Gyula, 
Kohn Manó, Kovácsik Samu, Vörösmarty 
Miklós. Szecső Sándor, Schmidt József, 
Csernák Izidor, Hegedűs Béla és Korpás 
István.

Közgazdaság.
— A Triesti Általános Biztosító Társulat

(Assicurazioni Generáli).
Március hó 26 án a társaság 81-ik rendes 

közgyűlése tartatott meg Besso Marco elnök 
jelenti, hogy a társaság vezérigazgatója terral- 
bai Richetti Ödön súlyos egészségi tekinte
tekből és határozott orvosi rendeletre állásá
ról, melyet az intézet javára nagy szeretettel 
és felette fényes sikerekkel töltött be, le
mondott. Az igazgatóság és igazgatótanács, 
bár nagy sajnálattal, kénytelen volt az érdem
dús vezérigazgatónak lemondását a jelzett 
körülményekkel igazolt viszavonhatatlan 
elhatározásánál fogva tudomásul venni De 
azon kívánságtól vezéreltetve, hogy Richeti 
ur értékes közreműködése és gazdag tapasz
talatai a társaságnak továbbra is megtartas
sanak , az igazgatóság és igazgatótanács 
indítványozza Richetti urnák, az igazgatóság 
tagjává való megválasztását A közgyűlés 
Richeti ur lemondását a társaság körül szer
zett hervadhatatlan érdemeinek hálás elisme
rése és mély köszönöte kifejezése mellett 
tudomásul vette és őt közfelkiáltással az 
igazgatóságba beválasztotta. A közgyűlés 
elé terjesztett 1912. évi mérlegek előttünk 
fekvő jelentéséből látjuk, hogy az 1912 de-
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cemi er 31-én érvényben volt életbiztosítási 
tőkeösszegek 1, 267. 209. 909 korona és 28 
fillért tettek ki és az év folyamán bevett 
dijak 55,525.392 korona és 20 fillére rúgtak. 
Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 
23 703.976 korona 65 fillérei 375,5 *7 6r>6 
korona 6 ' fillére emelkedett, Az életbiztosi- 
tottak osztalék-alapja 7,141.183 korona 12 
fillért tesz ki. A tüzbizfositási ágban, beleért
ve a tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 
18 926,541.149 korona biztosítási összeg 
után 32,462 892 korona 8 fillér volt, miből 
11,326,023 korona 37 fillér viszon bisztosiiás- 
ra fordittatott. úgy, hogy a tiszta díjbevétel 
21 136869 korona 21 fillérre rúgott és ez 
összegből 15,302.274 korona 59 fillér mint 
díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé váló 
dijkötelezvények összege 155.630 256 korona 
27 fillér. A betörésbiztositási ágban a díjbe
vétel 1,636 426 korona 93 fillérre rúgott, 
miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta 
díjbevétel 916.019 korona 81 fillért tett ki 
A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 6,048.766 koronát, mely a viszont
biztosítások levonása után 2.793.257 korona 
34 fillére rúgott Károkért a társaság 1912-ben 
49,019 662 korona 23 fillért és alapítása 
ótí 1 112,818 121 korona 56 fillért fizetett 
ki. E kártéritéssi összegből hazánkra 
222,758.821 korona 22 fillér esik A nyereség 
tartalékok közül, melyek összesen 17,264.558 
korona 20 fillérre rúgnak, különösen kie- 
melendők: az alapszabályszerinti nyereség 
tartalékok, mely 7,360 599 korona 21 fillért 
tesz ki, az értékpapírok árfolyam-ingado
zásán alakított tartalék, mely az idei átala
kulással együtt 7,924.932 korona 13 fillérre 
rúg, továbbá felemlítendő a 160.000 koroná
ra rugó kétes követelések tartaléka és az 
ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 
2,219.026 korona 79 fillért tesz ki. Részvé
nyenként 720 arany frank osztalék kerül 
kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és 
alapjai, melyek elsőrangú értékekben van
nak elhelyezve, az idei átalakulások folytán 
416,840622 korona 40 fillérről 434,367.388 
korona 47 fillérre emelkedtek, melyek 
következőképen vannak elhelyezve: 1 Ingat
lanok és jelzálog követelések 104,161,605 
korona 92 fillér. 2. Életbiztosítási kötvényekre 
adott kölcsönök 45,159.521 korona 06 fil
lér 3. Értékpapírok 242,001 442 korona 
88 fillér 4. Követelések államoknál és tar
tományoknál 40,422.113 korona 73 fillér
5. Tárca váltók 626.815 korona 16 fillér.
6. Készpénz és az intézet követelései a hi
telezők követeléseinek levonásával 1.995 889 
koiona 72 fillér, öss/esen 434,367 3>8 ko
rona 47 fillér E en értékekből 82 millió 
korona magyar értékekre esik. A „Minerva- 
általános biztositó részvénytársaság Buda
pesten, — mely az Assicurazioni Generáli 
leányintézete, — egyébb ágazatain kívül 
foglalkozik a kezességi és óvadék-, vala
mint az eltulajdonítás , lopás-, hűtlen ke
zelés- és sikkasztás elleni biztosítással, 
r .nkülönben a versenylovak, telivérek és 
más értékesebb ten; /állatok biztosításá
val, mely uj ágazatokat nevezett társaság 
vezette be hazánkban.

L k á t ó l  o g y  ó r a  Jiir ii*n .Y ira  |
“ j

155 katasztrális hold príma tanyai |

jártok nevetséges olcsó áron eladó i 

Tudakozódni: G»ra Gazdasági Aka- | 

demia Kassa.
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E L A D Ó
Bátban a Kúria nagyvendégfogadó. 

Bővebbet Kiszely Mihálynál Bát, 
Hontmegye.

Eladó lakóház
Kohári utcában május 1-tól eladó vagy

______bérelhető egy lakóház, esetleg

üzletnek is alkalmas. Bővebb felvilágosi- 

tást nyújt

Kovács Sándor cipőfizlete Léva

A B R A IlA n  PÁL
U R I S Z A B Ó  LÉVA, 
B O T T K A - U .  15 . *

Tisztelettel értesíti a n. é. kö
zönséget, hogy a tavaszi- és 
nyári szövetek már megérkez
tek és nagy választékot tart be
lőlük raktáron. Mintagyüjtemé- 
nyével kívánatra házhoz megy.

konyha, parkírozott udvar, gazda
sági udvar, kis zöldséges kert. 

. kut az udvaron, május 1-től bér- 
hit á a Mángorló utcában (17. sz. i beadó esetleg eladó. Feltételek 
4szoba, konyha,fürdőszoba, kamr:\ | Tokody Imre vendéglősnél tudha- 
pince, üvegezett folyosó, mellék- j tók meg.
épükt en cselédszoba és mosó- I
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•vteiner N án d o r
órás és ékszerész.

Le án. Városi szálloda épületében.

Dús arany és ékszer
r a k i á r .

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

kel órákban

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A ján lom  v a ló d i e z ü s t  é s  
eh in a e z ü st d ís z tá r g y a i -  
m ai, ú g y s z in té n  e z ü s t  

e v ő e s z k ö z e im e t.

S « '*|»  v á l a s z t o k
inga órákban.

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, hogy tú'halmnzott szövet 
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére különböző firfiszövetekböl,

Elfy r. rtiö U ö iiy t
a légii .o.nabb ANGOL vagy hazai kel
méből a m i  e z e lő t t  HO  k o r .  volt. j 
m o s t r>0— 5.% koronáért állíthatom 
eö. készpénz fizetés mellett. Kérem 
tehat a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét még 
a készlet ta rt ilyen előnyösen nálam 
beszerezni

Kiváló tisztelettel
Borcsányi Gyula

féniszabó.

rajzokkal bárhol

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 w arnócza, Barntiiie^ye.
Raktáron tart saját készitraényü 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 i  g y á r  ip a r t .

Singernél
Singernél
Singernél

választék nap és eső ernyőben.
Leányok felvétetnek Schulcz nyomdában.
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H o f f h e r  é s  S c h r a n t z  t . , . , , , í L ia n z -fé le  m ó lé ró l*
M a j f a r l h  P h .  é s  T o a . géPGÍIlCK V0ZGI KGCVISGIGIG. á l la n d ó a n  f iz e m b m  
A lf a  S e p a r a t o r  #  I ^ ‘ ( h í ih a ló k  ^  ^  4

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése ésfelállitásajutányos árakban

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

n  fehérnemüek és egész mennyasszonyi kelengyék. 
_________ Legújabb férti divatczikkek.

Nyomatott Schulcz Ignácznál Lévan.
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