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Gyorsabb igazságszolgáltatás.
A jó igazságszolgáltatásnak egyik 

lényeges keileke: ü gyors*súg. Ha 
valaki ftértve érzi magái az igazé
ban, azt kívánja, hogy sérelmét 
azonnal torolja  m*g a bíróság ér* 
aliiiN̂ i vistíza rögtön « régi álla
potot. Persz# — a legprimitívebb 
államalkotóktól eltekintve *ose 
lőhetett s a jövőben s*m lehet en
nek a — különben természet** és 
emberi — kívánságnak teljes mér
tekben megfelelni. A  modern élet 
komplikált viszonyai és * megél
hetés növekedő nehézségei mindig 
több é* több súrlódást támaszta
nak az emberek közt, ame-veket 
a műveltség terjedése nem tud 
paralizálni. A fejlődő élet nj intéz
ményeket lösz szükaéxessé és ezzel 
az igazságszolgáltatás munkája bo- 
nyolulíahbá, nehezebbé válik. Az 
eredmény az, hogy a meglevő bí
róságok képtelenek a munkát a 
szükséges gyorsasággal elvégesni. 
a restanciák szaporodnak, az igaz
ságszolgáltatás gépezete mind las
sabban működik és végül a jo g 
kereső közönség «!veszti a bizal
mát az államéiet ezen nevezetes 
funkciója iránt.

Nálunk * jogszolgáltatás lassú
ságát az a körülmény is fokozza, 
hogy törvényhozásunk az igazság
ügyi tárcával szemben mindig szűk
keblűén viselkedett. Egy igazga
tási ág terén sem találkoztunk a 
szernélysz.aporitás oly lassú tem
pójával, mint a bíróságnál. Tol-

dozgutúsok fog nak ,  de n ély reha
tó reformul egy ro mai* nem várha
tunk. Mohi a Kúria íehri mrriíeid- 
tésu a je!s. o! Igen helye*. de azt 
még sem lehel úgy megoldani, 1 
hogy a táblákról rendelik be ki>e- , 
gi• ó birák gyanánt a legjobb erő- 1 
kei. Persze, ezeket ismét pótolni ; 
kell, amit úgy akarnak elérni, i 
hogy a iedebbviieh korlátozzák. A j 
ií;rvényszékekei is kimé!' i akar
ják és pedig úgy. hogy a járávbi- 
róeági hatáskörbe utalna^ több 
ügyet Az/al aztán senki sem törő
dik, hogy a járásbíróság kénytelen 
lesz az eddigi 5— 6, hónapos tár
gyalási terminusok helyett- 10— '2 
hónaposokat adni s hof.v ezáltal 
éppen a szegényebb nép rétegek 
perei húzódnak a végtelenségig.

Ha az igszsígíigvi kormány nem 
hajlandó nagyszabású s 'emélyzet- 
Hzaporitáfba belemenni, akkor pró
bába ma* utón ez igazságszolgál
tatás* menetét meggyorsít!* ni At 
kell utalni ax iigvek egv részét 
más bírósághoz. Külföldön a l*i- 
kuc tlern nagy előszeretettel és — 
mint a tapasztalás mutatja — fé
nyes eredményűvel vesz részt a 
törvénykezésben. Ausztriában pl. 
ez ipari bíróság (Gewerbegericht) 
évek óta közmegelégedésre műkö
dik. Németországban nemcsak ez 
ipari-, hanem e kereskedőbirősóg 
(Kaufmflnnsgericbt) is szervezve 
van Nálunk a runkáa választott 
bíróságot említhetjük meg, mint 
olyant, amelyben « laikus birák a 
hivatásom bíró elnöklete ala1t teljes

megnviigvá*t kellő joggyakorlatot 
terem lett életbeléptetésének rövid 
ideje óla A koalíció idejében ki- 
bocfcájtoit jpartörvény tervezel már 
beszeli az ipari és kereskedelmi 
birosagokról, de ebből lörvóny- 
javaliat nem lett. Újabban a ke- 
ívskrdeimi minisztérium kommü- 
nikézik egy külön ip-nn bíróság 
feiuiliiá; í.rót, de a kérdés még a 
megvalésiíáH stádiumába nem ju- 

■ tolt. végül niegemiitjük az Omké- 
! ben megindult mozgalmid, melynek 
l célja a ke; vikedőbilóságok szer- 
\ ver.éif*.

A laikus eb*m bevonása a kellő 
! óvrendszabiilynk melltlt az Uélke- 
j /• sí 4 >o!Miia, anélkül, hogy ez az 
! alaposáig rovására menne Fődo

log Imyv es k oíy l.-.ikusokra 
sr«b it . r* é>t bízni, akik a 
ez öl)0ii ügyek minőségét
foglalkozá s. . I és eletfaltogásnk- 
ná! fogva jól ismerik és akiknek 
•lfogula;i*ub'ága éppoly kéiségtc- 
!er», mint a hivatásos bíróé. A Jai- 

í kus *■ it;bv*r benne van az élet for- 
| catf,?>ban. * igy őt nem élheti el 
•a h ü iásos birák azon gyakori 
| hibája, melyet a német „Welt- 
! frvmdheit^-nak nevez. Másfelől az 
j elnöklő hivatásos biró jogi iskolá- 
j a tárgyalás szakavatott vezeté- 
í se megfelelően egészíti ki a ta- 
| rtács'agok szakmai éli 11:ditsát és 
j ho/rí értését.

A választott binWigi intézmény, 
| úgy amint azt 136b 54 t. c meg- 
: áll; pitntts, nem  ment *t a jogk e

reső közönrég vérébe Ennek oka
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főleg a túlságos formalizmus meg- 
követelése, a nagy nehezkessag ; 
volt Csak a budapesti tőzsdéül- | 
róság volt a/., melyei tömegesen 
kerestek fel perekkel, itt azonban 
éppen azért az ítélkezés igen las
súvá vált. Az uj perrendtartás a 
választott bíróság intezmenyerol.a 
a sok formalitás békoját legna
gyobb részben leszedte é» így re
mélhető, hogy ezt az intézményt 
a jövőben többen fogják ügyeik 
elintézésére felhasználni.

Az ügyvédi rendturtás tervezete 
az ügyvéd és ügyiéi közti költség- 
perek' eldöntését az ügyvédi ka
marákra bízza. Legújabban pedig 
egy a budapesti kamarában felál
lítandó, állandó választott bíróság 
e s z m é jé t  pendítették meg, mely — 
a tőzsdebiróság mintájára — mű
ködnék minden olyan vagyonjogi 
perben, melyben a felek magukat 
ezen bíróságnak alávetettek.

Ismételjük, hogy a külön bíró
ságok felállítását csak úgy tartjuk 
célravezetőnek, ha ügykörük es a 
bírák személyi feltételei a legna
gyobb szigorúsággal iratnak körül. 
Ha azonban ez megtörténik, abban, 
hogy a laikus elem résztvesz a 
jogszolgáltatásban, semmi vesze
delmet nem látunk, sőt ellenkező
leg, örömmel üdvözöljük, mert 
megvagyunk győződve róla, hogy 
ezáltal a perek elintézése gyorsa
ság tekintetében nyerni fog, anél
kül, hogy az anyagi igazság meg
találása hiányt szenvedne.

Jegyzők országos gyűlése.
Gyűlést—gyűlésre tart az ország jegyzői 

és segédjegyzői kara, amelyet az államosí
tással veszélyeztetett fizetésrendezés kérdé
se percre sem hágy nyugodni. Az országos 
jegyzőegyesület napokban tartott választ
mányi ülésén elhangzott kormánynyilatko
zatok is nemhogy lecsendesitették volaa a 
jegyzők és segédjegyzők izgalmát, de — 
minden pozitívumot nélkülöző általánossá
gukkal — inkább a végsőkig feszítették 
türelmük húrjait. Április 7-ike, április 19-ike 
után, most május 4. és 5-íko ismét két 
jegyzőgyülést hoz. A május 4-iki gyűlést, 
mint az április 7-ikit a jegyzői kar ellenzé
ke tartja, a május 5-iki gyűlés a segéd- 
jegyzők és községi alkalmazottak országos 
egyesületének közgyűlése lesz. A jegyzői 
ellenzék május 4-iki gyűlése valósággal 
kongresszus színezetű lesz, már eddig is 
mintegy 1800-an jelentették be részvételü
ket, Barsmegyéből is nagyban készülnek 
rá a jegyzők. A gyűlés a városligeti zöld 
vadászban lesz, a következő tárgysorozattal: 
Elnöki megnyitó tartja: Sseyedy Albert rá
koskeresztúri jegyző. A jegyzők javadalmi 
kérdése, nyugdíjügye, magánmunkálkodása 
é t  a jegyzői munkaerő kérdése, előadó 
Bodnár Zoltán rimabányai körjegyző. A 
jegyzők közjegl állása, vezértzerepe n köz
ségi administrációbaa, tényleges elsőfokú 
jogkörrel való felruházása, szolgálati prag

matikája, fegyelmi rendszabályainak refor
málása, az adóügyeknek állami közegekre 
való bízása, a jegyzői minősítés emelése, 
élőadó Doszthall Gyula privigyevidéki kör
jegyző. A jegyzők, aljegyzők, segédjegyzők 
és községi segéd- és kezelőszemélyzet 
egyesületi összeolvadása, előadó Stedlacsek 
János zselizi körjegyző. A tárgysorozat 
utolsó pontjául a beadandó indítványok 
szerepelnek. A segédjegyzök és községi al
kalmazottak május 5-iki közgyűlése a régi 
képviselőházban lesz.

Földmiveiők függetlensége.
Magyaroiszág földmivelő gazdái az 

egész világon arról voltak híresek, hogy 
független, bátor, minden szolgaiságtól ment 
polgárok, akik szabadon követik meggyő
ződésüket s szabadságukért még a csaták 
förtelmeitől sem riadnak vissza. A magyar 
nép szabadságszerető volt mindig. Ennek 
köszönheti létét, mert különben a titárdu- 
lás, a török háborúk s Ausztria politikája 
rég eltörölte volna a föld színéről.

A huszadik század nagyhatalma — a 
pénz — suiyos megpróbáltatásnak teszi 
ki a kuruc ősökkel dicsekvő népet. A ma
gyar föld zálogterhei növekednek, az állam 
gyámkódása kenytelen-kelletlen terjeszkedik 
s politikai meggyőződését is pénzért ve
szik meg a régente függetlensegére büszke 
falusi népnek. Megértük azt, hogy a jo b 
bágyság jármát lerázta, de mit ér mindez, 
ha a hübérur helyébe a bank lépett, mely 
zsarnokabb, mint a régi várur, könyörtele
nebb rabságra dönti az eladósodott föld- 
mives gazdát, mint a legsanyarubb jo b 
bágyság.

Földmivelő népünk függetlenségét újabb 
veszedelem fenyegeti a mezőgazdasági 
vámvédelem visszafejlesztése révén. A mai 
védelem mellett remélhető, hogy kisbirto
kos osztályunk tisztességes jövedelemre 
tesz szert, többet termel, jobb áron adja 
el termését s régi adósságát törleszti nö
vekvő jövedelméből. De ha bekövetkezik, 
amitől félünk, hogy mezőgazdaságunk 
vámvédelme romba dől s ezzel a helyes, 
kisgazdatársadalmunk fölemelésére irányuló 
agrárpolitika kapui bezárulnak, akkor az 
emelkedésről végleg le kell mondanunk, a 
gazdaságilag független polgárok száma 
egyre fogy s valamint ez az ország Auszt
ria gyarmatává s a Balkán piacává válik, 
úgy polgárai sem lesznek mások, mint 
Ausztria tőkéjének vazallusai s a Balkán 
koldusai,

Gazdaságilag független polgárokat Ma
gyarországban, ahol a népesség nagy zö
me földművelésből él, csak becsületes, elő
retörő, céltudatos agrárpolitikával lehet te
remteni. Ezt meg kell érteni mindnyájunk
nak, akik előtt végeredményben az erős, 
független, nagy Magyarország eszméje le- 
**g .

Harminc millió magyarról hiába álmo
dunk, ha az agrártörekvések mellőzése 
folytán az a tiz millió it  nyomorog, vagy 
más hazát keres. Nemzeti ünnepeket hiába 
Ülünk, ha rossz gazdasági politikával szol
gaságunkat készítjük eló.

Sem ágyú. sem kard nem kell az ország 
függetlenségének, gazdasági önállóságának 
kivívásához, csupán helyes, tisztességes 
agrárpolitika. Egy ország, melynek polgá
rai függetlenek, a maga egészében is füg
getlen, Magyarország függetlensége nem 
lesz álom abban a pillanatban, mikor föld

mivelő népe, polgárságának túlnyomó zö
me önálló, szabad less.

Ennek az agrárpolitikának a napja |e*, 
junius 18-ika, mikor Rákóczi városában • 
szabadságharc fejedelmének sírjánál össze 
gyűl a földmivelő Magyarország országos 
gyűlésre. Az egész nemzet jövőjéről tanács
kozik e napon, a kassai nagygyűlés napján 
az az ezer, meg ezer követe földmivelő 
népünknek, amely tanúja lesz az igazi ma
gyar agrárpolitika ünnepies zászlóbontásá
nak. Akik gazdáink közül a gyűlésen részt
akarnak venni, azok jelentsék be szándé
kukat a gazdasági egyesület titkári hivata
lában Léván.

A  l é T a - n a g y s w r A u y i  h .  é .  

v a s u l,

A léva—aagysurányi helyiérdekű vasút 
ezidőszerínti engedményesének Rázyha Er
nőnek kezdeményezésére B áthy  László 
szükebb körű értekezletet hivott össze va
sárnap annak megvitatása céljából, hogy 
miként lehetne eme vasút mielőbbi létreho- 
zá keresztül vinni. Az értekezleten Báthy 
László elnökölt s a vállalkozó F ried  és 
A dorján  budapesti cégnek egyik főhivatal
noka részletes információt adott az ügy 
mai állásáról. Előadása abban kulminált, 
hogy a cég biztosra veszi a  vasútnak leg
feljebb két éven belül való üzembehelyezését, 
minthogy a szükséges törzsrészvények az 
érdekeltek részéről jegyeztetni fognak. Fel
tétlenül szükséges azonban, hogy Léva vá
rosa legalál ötvenezer korona értékű 
törzsrészvényt jegyezzen és hogy Barsvár- 
megye megváltoztassa ama régi határoza- 

i tát, amtlylyel 432 ezer korona törzsrész- 
; vény jegyzését helyezte kilátásba, de csak 
j oly módon, ha ezen léva—nagysurányi 
i vonallal egyidejűleg a léva— nyitrai vonalat 

is megépítik. Azt kérik az engedélyesek, 
hogy a vármegye adjon a fenti összegből 
elkülönítve kétszázezer koronát a léva— 
nagysurányi vasútra, a hátralékos kétszáz
ezer koronát pedig tartsa fenn a majdan 
megépítendő léva— nyitrai vasútra, amely
nek vállalkozója szintén a Fried és Adorján 
cég. Ennek a vasútnak megépítését — 
amennyiben az érdekeltség a kellő áldoza
tot meghozza — a cég szintén kilátásba 
helyezi.

Az értekezlet azon álláspontra helyezke
dett, hogy úgy Léva városának mint Bars- 
vármegye közönségének elsőrendű érdeke 
a léva—nagysurányi vasút megépítése, tel
jesen indokolatlaa tehát, hogy ezen jófor
mán a megvalósulás stádiumában levő vas
út megépítését elválaszthatatlan összeköt
tetésbe hozzuk a léva—ayitrai vonallal, 
amelynek létesítése elé egyelőre nehéz aka
dályok gördültek.

Az értekezleten jelenlevők kérvényt nyúj
tottak be Léva város polgármesteréhe!, 
melyben rendkívüli képviselőtestületi köz
gyűlés összehívását kérelmezték, azon cél
lal, hogy a képviselőtestület foglalkozzék a 
hozzájárulás mérvének kérdésével és ala
kítson egy vasutügyi bizottságot, amely *
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további teendőket készítse elő, igy külö
nösen a vasút érdekében szükséges me
gyei akciót szervezze és mint permanens 
bizottság tartassék fel a jövőben. A köz
gyűlést a polgármester mára hivta össze.

Színészet.
Ezen a héten élénkebb volt a színházi 

élet, a bemutatott slágerdarabok összegyűj
tötték a publikumot, amelynek igazán szép 
és színvonalon álló előadásokban volt része.

Múlt pénteken a Ciókszanaiórium  ment, 
a vidám darab — mely a szanatóriumok
nak a közönség zsebére való spekulálását 
karikirozza ki — állandó derültségben tar
totta a közönséget. Különösen Révész Ilon
kának volt szép sikere, csapongó, eleven 
temperamentumu játékával; partnerével {kel
táival együtt sok tapsot kapott, táncaikat 
pedig megujráztatta a közönség. Füredy  
Vilma hasonló sikerrel játszott, Sugárral. 
Lugosi, T ím ár es Cucor igen muiattatuk 
voltak, Vjváry egy epizódszerep kitűnő 
megjátszasával szerzett elismerést magának. 
Thuri Mária jó komikának bizonyult, ki
sebb szerepekben a többiek is szépét pro
dukáltak.

Szombaton telt nézőtér előtt Molnár Fe
renc nagysikerű játéka .4 farkas  ment, igen 
szép előadásban. A főbb szerepeket az 
igazgató pár és Czakó — ez a méltán ked
velt triász — játszotta benne. A szép me
sére épített tartalmas darabot, melyből ki
ragyog a szerző nagy Írói kvalitása, lelke
sen fogadta a közönség az előbbi édeskés, 
limonádészerü darabok után s különösen 
az álomjelenet tetszett nagyon. Sz. Herray 
Erzsiké a féltékeny és emiatt állandóan fe
szült idegzetű ügyvéd meggyötört feleségé
nek a szerepét valódi színekkel és eredeti 
tartalommal játszotta végig, az ügyvédet 
pedig a maga legtermészetesebb mivoltá
ban Czakó állította be, minden részében 
hajszálnyira kidolgozott finomsággal. Szabó 
Györgyöt az álomjelenetben krliő pózok
kal, a harmadik felvonásban pedig a szük
séges vaskossággal Szabó igazgató adta. 
Thuri Marcsa. Oalgóezy, Oláh, Újvári, és 
a többi mellékszereplők is jól játszottak. 
A közönség őszinte elismerését zugó tap
sokban nyilvánította.

Vasárnap d. u A bor, este pedig a szép 
n u/.sikáju Cigány szerelem került előadásra 
zsúfolt ház előtt nagy tetszés mellett, ami
ről a sűrűn felhangzó tapsok tanúskodtak. 
A címszerepben Sugár ma brillírozott, jól 
előadott énekeiért is dicséretet érdemel. 
Révész Ilonkának a szertelenség g jókedvű 
játéka, kedves naivitása, sok tapsot szer
zett, énekei, különösen a „hacacéra" na
gyon tetszettek, itt a dicséretben HeHai is 
részes, aki kitűnő partnere volt. Füredy  
Vilma ma erőteljes csenuő hangon énekeli, 
ilyen szépen még n- m hallottuk őt éneket 
előadni. [jU fosi nagy derültséget keltő ala
kításával megmutatta azt, hogy pompás 
groteszkkomikus. Golyóé a j Rrícz Lacit adta, 
de bizony nagyon gyöngén, tőle többet 
vártunk. Thuri Marcsa és a többiek kisebb 
nagyobb szerepeikben szintén azon ipar
kodtak, hogy az előadás szépsikerü legyen, 
amit el is érték.

Hétfőn egy francia vígjáték, a Piktorok  
került szín e, de nem a várt hatással. Kis 
közönség tekintetne meg a darabot s annrk 
sem tetszett Czakó adta benne a főszere
pet, az ő kiforrott, tiszta művészetével, 
mdy minden alakítását olyan biztossá teszi.

Sugár mnt mindég, úgy most is szépet 
produkált. Megkell emlitenünk Sebestyén 
Rózsit. Thuri Máriát, Tímárt, akik jól ját
szottak. A többi kisebb szereplők igen 
mulattató figurák voltak, játékukon könnye- 
zésig kacagott a közönség, amely a színé
szek jó törekvéset sokszor honorálta tap
saival.

Kedden meglehetősen telt ház előtt ke
rült másodszor előadásra a Czigányprimás, 
szerdán pedig Primerosc kisasszony, francia 
színmű, a címszerepben Sz. Rervay Erzsi
kével, akinek ez a szereplése is szapori 
tóttá sikereinek számát %Czalcó, Sugár. Fü
redy Vilma pompássak voltak. Lugosi mél
tósággal adta a bibornokot. Sebestyén Rózsi 
kedvesen játszotta a naiv falusi leányt. 
Tímár. Thuri Maria, /)• ók Flóra, Sémeth 
Annus és a több ek is jól játszottak.

Csütörtökön délután .4 rngáuy. Szigligeti 
jó népszínműve n it, a főszerepeket Sz 
Hen ay Erzsiké, Sugár Gyula és Tímár vit
ték. Este az Aranyeső előadáséra zsúfolá
sig megtelt a színház nagy nézőtere Igen 
sokan voltak bent a környékről, mert a j<> 
társulat hire elterjedt a vidéken is. A kö
zönség taián még sohasem tapsolt annyit 
e teremben, mint most Van ebben a be
hízelgő ztnéjü operettben egypár táncbetét, 
amit Rérész Ilonka {keltűiéül lejt, ezeket 
sorba megismételtették. Révésznek külön
ben színes, vonzó játékával és kellemes 
énekével is nagy sikere volt. Füredy Vil
ma is sok melegséggel énekelte szerepét. 
Sugárnak elsőrangú játéka, erőtel es étie
ké megérdemelt elismerést biztosított 

j most is. Tímár, Lugosi, Újváry pompás 
komikus-triász voit, minden szavuk neve
tést fakasztott a közönség ajkán. Sebestyén 
Rózsi, N ém th  Anna is dicséretet érdemel
nek. Sándori, Ceuczor és .4llaga kisebb sze- 

' repeket játszottak sok derültséget keltve. 
I A kar szépen műk időit. Általában az elö- 
j adás gondos rendezésben került bem u r- 
j tisra. amit Czakónak rovunk f J  érdemül. 
: A színdarab népsre ü verseit a közönség 
j már felvonásközökben kórusban dúdolta, 
i különösen az .uncili smunciiiM, melynek 
S sikerét az a frenetikus tapsvihar bizonyi- 
! tóttá, ami felhangzott utánira.
t

j — Újra kezdődi*. A félelem, a rengés, a 
bizonytalanság újra itt van. A kis Monte- 

i negró az eg^ z Európa ellenkezése, sőt 
j majdnem ellenőrzés? melled bevonult a le 
| endó Albánia fővárosába s ezzel az eg. z 

Európát és benne különösen az osztrák- 
magyar nagyhatalma; újra a kínos töpren 
gések eié áhította. Az országok sorsán*] 

; távolálló, piciny emberek, kik a reánk kö 
j vetkező uiabb kétséi ek ^ulya alatt nem 

merünk a humor gondolatába k.paszk' d ii 
; elképedve nézzük a történteket. Mi ez, mi 
j megy végbe az európai diplomácia boszor- 
i kányflstjében, ha napról-napra a bizonyos 

béke heiyett újra :t kétségek kínja jut mon
archiánk számára. Játék e mindez, mi Ni- 

i kita király ur birodalma felöl száll fel ::k 
avagy halálos komolysága annak a rettenc- 

! tes fölénynek, nnSível az oroszok nn a7 
| egész Európa sorsa fe.ett intézkednek?

Akár az egyik, akár a m isik. irtózatos m g 
j gondolatnak is az. h< y magyar véünk 
i újabb vesztése következzék el azért, hogy 
• a bécsi Balipla z ti " y g< ndo’kozom k 
i egyremá: rn bekövetkező kudarca vé:;r * a 
i fegyveres beavatkozás " porralteli füslfelle- 
1 ge alá fejtessék el

—  Kinevezések a honvédségnél, A király 
május elsejével sárosfai Bittó Gyula őr
nagyot, a lévai honvédzászlóalj parancs
nokát alezredessé, báti Berkó  István főhad
nagyot századossá és Szecsey Sándor had
nagyot főhadnagygyá kinevezte. Berkónak 
kivaló katonai szolgálatainak elismeréséül a 
katonai érdemkeresztet is adományozta a 
király még a kinevezés előtt.

— A lévai Reviczky kör A nagyközön
ség előtt ismeretes ama szimpatikus akció, 
amit a lévai írókkal és egyébb művészet
tel foglalkozó egyénekkel Köreskuti Jenő 
megindított, mely akció a magyar nemzeti 
kultúra emelésere egy irodalmi s nrüvé-

j * /eii egyesület megalaki ását célozza Re- 
J viczky kör név alatt. A szervezeti mun- 
! kálatok haladnak s az alakuló közgyűlés 

még e hó közepe táján lesz megtartva. Az 
j egyesület alapszabályainak miniszteri jová- 
| hagyása után fényes ünnepség keretében 
: nagyszabású Reviczky estélyijei kezdi
1 meg működését, amelyre több nagynevű 
i Írónk már kilátásba helyezte megjelenését. 

Ez az ünnep valóban élm én y  1 sz a Fel
vidéken s nemcsak Barsvárinegycnek, ha
nem a szomszédos megyék intelingenciáját 
is hivatva lesz Barsvármegye első városába 
összehozni a kultúra eme ünnepén.

— Megszűnt az orvosszt-ájk Léván. A 
lévai kerületi munkásbiztos tó pénztár or
vosai nem akarták elfogadni az országos 
munkásbiztositó pénztár fegyelmi szabály
zatát s emiatt 1911 év áprilisában kimond
ták a passzív rezisztenciát, vagyis két év 
óta a pénztár tagjait csak a belügyminisz- 
terileg megállapított árszabály szerinti díja
zásért kezelték, ami érzékenyen terhelte

j meg a pénztár büdzséjét. Most arról érte- 
sülünk, hogy ezt az áll potot vegre sike- 

j riilt megszüntetni és az orvosokkal az 
! egyezséget a pénztár megkötötte. A tárgya

lások két napon keresztül folytak a műit 
! hét folyamán és részt vett azokon az or

vosok részén ! dr Frommer Ignác, az or
szágos orvosszövetség barsmegyei fiókjá- 

i nak elnöke. Freskó Nándor, a lévai pénz
tár elnöke és d: Bám czy  László, orsz. 
pénztári fogalmazó, az orvosi ügyek refe- 
r nse A pénztár 3 tvre ideiglenes szerző
dőst kötött az orvos kkd, akiknek a ré
ge: -bincl kedvesőbb fixfizetést biztosított és 
a fegyelmi szabályzai kérdését elejtette, igy 

j tehát a két esztendős sztrájk, az orvosok 
győzelmével végződött.

— Tánckurzus. Kreutz Gyula, Léván jól 
ismert fővárosi tánctanitó junius havában 
megkezdi szokásos kurzusát a Vigadóban.

j -  Kifogott hulla Kismányán Pildi János
odavaló föidmivest a Zsitvából holtan fog- 

i tak ki. Megindult a vizsgálat annak kideri- 
! tűsére, hogy baleset vagy öngyilkosság 
: történt-c.

A hivatalom nr ik májustól. Bar.^me
gyében a közigazgatási hivataloknál május 

I elsejétől a hivatalos órák reggel nyolctól 
■ d. u két óráig L*s nek megtartva novcin- 
j bér ig
! Tenyésztehér.imnoit Svajcbri. m bars-
j megyei ga/d..sai;i egyesület 2.>drb tenyész- 
I tehenet hoz be Svakból állami tániogatás- 
: sn\ n lévai j íróbeli kisgazdák számára, 
j hogy az állattenyésztést fellendítsek. E hó 
j 30-an indul a behoznia, coljából Svájcba 
j F m its ik  J no titkár, akivel még mintegy 
! őz ki ga. da utazi; ki. 
i

K ugtíij z ;s  — kinevezés Alt Jánost, 
a lév n filtöház vezetőjét az igazgató ág
42 tv; szo’gai; !a után nyugdíjazta, Alt eb-
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bői az időből 26 évet töltött a lévai va
sútnál, itt szolgált annak keletkezése óta. A 
nyugalomba vonuló derék vezetőt a fütőh.iz 
személyzete hétfőn búcsúztatja el a Schmidt- 
nél rendezendő estélyen. Itt emlitjük meg, 
hogy utódjául Verő Alajos érsekujvári fő- 
mozdonyvezetőt nevezték ki, aki május 
elsejével foglalta el hivatalát.

— Állatbiztosító szövetkezetét alakítottak 
f. hó 20-án Alsószecsén, ahol 25 gazda 
száz darab marháját azonnal biztosította.
A szövetkezet elnökévé Haniszkó János 
tanító t választották meg, akinek köszön
hető a szövetkezet megalakulása is.

— Megakadályozott vasúti szerencsétlen
ség Szerdán reggel kilenc órakor a Lévá- i 
ról Párkánynánára haladó 243 tonnával | 
terhelt 4201 sz. személyvonat a zselizi ki- i 
járati váltónál, ahol eey kocsiról pályafen- j 
tartási munkások talpfákat raktak ie, majd- . 
nem nekiment ennek a kocsinak, mely a 
határon túl volt kitolva. A szerencsétlen
séget Varga János mozdonyvezető lélek- ‘ 
jelenlétével megakadályozta, mert közvet- ! 
len a kocsi előtt sikerült a vonatot meg- j 
állítania. Az esetről illetékes helyen jelen
tést tettek.

— A gazd. egyesülőt közgyűlése. A bars- 
megyei gazdasági egyesület junius hó l-én 
Verebélyen a községháza tanácstermében 
közgyűlést fog tartani a következő prog
rammal: 1. Beszámoló a vm. cukorrépa- 
termelők szövetségéről. 2. Községi állat- j 
biztositó szövetkezet . létesítése. 3. Vere- ( 
b Ív község határának tagosítása 4. Az 
1907. évi csel d rvény sérelmes szakaszai
nak megváltoztatása tárgyában felterjesztés.
5. A 0  E O Sz. javaslata a gazdasági fel- i 
ügyelőknek és a földmivelési miniszteri ki- 
rendeltségeknek a vármegy i gazdasági : 
egyesületekkel való együttműködéséről. 6 
Átiratok, indítványok.

A föi-pán Újbányán Kel z Gyula fő
ispán május hó folyamán — valósz* ilcg 
7-én — látogatja meg Újbánya v. iát, 
ahol nagyban készülnek fogadtatását.

— E’veszett egy s ma ara:., U ; „om a 
Sebestyén utcától a Vigadóig vezető utón. ; 
A becsületes megtaláló illő jutalomba; > - 
szesül, ha kiadóhivatalunkban jelentke. ik i 
vele.

— Eskütíszéki tárgyalások. Az aranyos- 
maróti kir. t .rvényszek eskiidtbirósága ez | 
évi első ülésszakát május í 3-án kezdi meg

Választások a műnk sbiztositon v. Va- ; 
sárnap tartotta meg közgyűlési küldött vá- • 
lasztásait soha sem tapm, falt óriási érdek- i 
lődés melleit a iévai kerületi munkásbizío- I 
t í 6 p t r. A szavazatok összeszát olá- • 
sát még nem fejezte be a központ- iva- 
zatszedó bizottság, de előreláthat* az 1 
úgynevezett hivatalos lista marad kisebb- 1 
ségbi n. Azonban a más érdekeltsé g kör 
által kibocsáj.ott s beadóit szavazólapokat 1 
a s/avazatszedő bizottság alaki okokból 
semmisnek jelentette ki. Úgy tudjuk, hogy 
a választást ezért megfeltbuezik az állami 
munkásbiztositási hivatahoz.

— Tolvaj cigányok Maczkó József ura
dalmi munkás vasárnap a berekaljai major
ból Lévára jött Szenest András garatnkeszi-i 
lakossal. A Koháry utcában Bilai Vig József 
és Kovács István lévai cigányoktól Maczkó 
azt kérdezte, hogy hol vehetne ócska ru
hát. A cigányok elvezették őt egy helyre 
ahol vett is ruhát. Innét elmentek egy 
korcsmába, ahol félliter pálinkát ittak, 
Maczkó itt elaludt, a cigányok pedig ki
osztották. Elvették ötven korona pénzét és

óráját. A cigányokat a csendőrség letar
tóztatta, az órát Szenesinéi meglalálták, 
de a pénznek nyoma veszett. Az ügyet a 
járásbírósághoz tették át.

— A vármegye közgyűlése. Barsvármegye 
t vényhatósági bizottsága évnegyedes ren- 
cLs közgyűlését junius hó 19 én tartja
me".

— Az országos ügyvédszövetség bars- 
rnegyel osztálya f. ho l-én tartotta meg 
Aranyosmaróton évi rendes közgyűlését a 
tagok élénk részvétele mellett. Az ülésen 
Lv'atich  Gusztáv elnökölt, akinek indítvá
nyára a közgyűlés tagjai teljes számban 
felkeresték Vincze Gyula aleinököt laká
sán, hogy n gyven éves ügyvédi működé
sének betöltése alkalmából Üdvözöljék őt. 
Levatich Gusztáv elnök üdvözölte az osz
tály nevében a köz észleletben álló kartár
sat és néhány meleg szóval méltatta a ju 
biláns közhasznú tevékenységét. Az ünne
peltet kartársai szerettess megemlékezése 
rendkívül kellemesen lepte meg és a meg
hatottságtól remegő hangon adott igaz 
örömének kifejezést. A közgyűlés további 
folyamán a központ többrendbeli leiratát j 
referálta dr Lán yi Gyula titkár, melyeket a J 
közgyűlés behitó tanácskozás után magáévá j 
tett és határozatait a központtal közölni , 
rendelte. Egyben elhatározta az elnök in- j 
ditványára, hogy ez év augusztusában j 
Vihnye fürdőn rendkívüli közgyűlést tart, i 
a közgyűlés végeztével annak tagjai társas- » 
eb «’re gyűltek össze a Benkovics felé j 
vendéglőben.

Gyászhir. A letűnt régi magyar világ 
egyik tipikus nagyasszonya hunyta le 
örök álomra fáradt szemét, özv. récs ű • 
/'■•ha Zs g n,mdn . szül. kelecsényi és líra- . 
b n.ii K rlrctm yi Nepomucenn. Fába Simon ' 
barseudr’di p!eb^n«'-nak édesanyja és Ke- 1 
lecsényi Rafael baracskai földbirtokosnak { 
nővére, az emberi or végső határán 92 ! 
éves korában Nagvs dióban meghalt. T e 
metése szerdán volt Kissallóban*, a családi 
siiboltba helyezték nyu alomra A teme- ! 
tésen sokan vettek részt L várói is és meg- J 
jelent ott vidék intelligenciája nagyszám- j 
bán Az elhunytnak férje, aki mintegv húsz \ 
év előtt halt meg, ( s. olgabiró volt s mint 
ilyen, utolsó abból a korból, mikor még a j 
járás székhelye a főbíró lakóhelye szerint ' 
változott.

— Sorozások. E héten fejezték be Ősz í 
lányban a sorozásokat, felhívtak 358 álli- 1 
tásköteíest, megjelent 204, akik közül 51 ! 
váu oe katonái nk. Az oszlányi újonc zás- ! 
s;:l befejeződtek Barsmegy ben a szomorú J 
eredményű sorozások, melyszerint 3424 ! 
állita^kötelcs közül csak 610 találtatott ka
tonai szolgálatra alkalmasnak. A sorozások
a nép lassú, de folytonos degenerációjáról 
tanúskodnak országszerte a nép nemcsak 
anyagilag, hanem már fizikailag is a tönk 
széien á l A nép ereje fogyóban van, az 
egészségtelen élet, az egészségtelen rósz 
tápiáik zás következtében, aminek a kultu- 
rátíar.ság, a rósz gazdasági viszonyok és 
a ii. p szegénysége az oka Alig tudják 
előállítani a kellő számú katonát ma is, a 
kormány mégis létszámemelést tervez. 
Ugyan honnet szedik majd össze a legény
séget? A kormány újabb és újabb terheket 
rak a nép vállára, de a teherbíró képessé
get csöppet sem emeli megfelelő intézke
déseivel.

— Halálozás. Tokody Tudor, a ruttkai 
polgárt iskola IV. osztályának tanulója, 
■okody István lévai kath, kántornak fia 
15 éves korában meghalt. Holttestét Lévára

szállították s vasárnap helyezték örök nv.. 
galomra a közönség nagy részvéte mellett]

—  Az Ankar Élet és Járadekhiztosité Tár 
saság Bécsben 1913. április 23 án tartotta 
54. rendes közgyűlését Proktsch Osten 
Antal gróf elnöklete alatt. A zárszámadás 
a lefolyt év gazdasági viszonyainak ismere
tes kedvezőtlen volta dacára a virágzás és 
folytonos fejlődés kielégítő képét nyújtotta 
Kiállíttatott 9944 kötvény 76,4l8.75u 18 ko 
róna tőkére és 345 676 75 K járadékra 
1913 január elsején 90 416 szerződés ma
radt érvényben 599,665.36.0.76 K tőkére és 
2,092 593.30 K járadékra. A számadási év
ben a bevételek 39,036 9 6 ;.0 9  K-ra emel
kedtek Az összes vagyon 204,325.39(365 
K-ra rúg; ennek elhelyezése szigorúan a 
törvényes szabályok és azAnkernél hagyo
mányos szigorú szolidság alapján történt 
mit a felügyelő-bizottság elismerőleg hang
súlyozott A társaság vagyonából Magyar- 
országon 29,841.52806 K helyeztetett el és 
ped.g a következő m ódon: ingatlanok 5,331 
120 8 ) K.. jelzálógkölcsönök 8.062.742 1 5  

K., értékpapírok 10,340.166.20 K , követe
lések pénzintézeteknél 43 6 )3.34 K és köt- 
vénykölcsönők 6 ,065 .190  8 K., összesen 
tehát 29,841.828.06 K Biztositásiiási ősz- 
szegek, visszavásárlások, járadékok es nye
reségosztalékok fejében a biztosítottak ré
szeié az 1912. évben 2 :.ü78.é57.56 K. fi
zettetett ki. Az Anker az élet-, kihá/.asitási- 
és járadékbiztosítás minden nemévei fog
lalkozik és különösen a garamira zott nye
reség részesülés. ! kötött biztosításoknál a 
feleknek a legkedvezőbb feltételeket nyújtja. 
A társaság nagy biztosítási alapjai, rend
kívüli szolidsága és üz'etkezelési óvatos
ságával ritka méltányosságot kot ös-/e a 
biztosítási összegek folyósításánál, úgy, hogy 
ily n körülmények között természetes, hagy 
az Anker folyton fokozód*) közkedveltség
nek örvend.

Az „Erzsébet Leány* gyict“ nyilvános 
gyűléséi  h » 4-én vasárnap d. u. 5 órakor 
lesz igen báj - >s műsor keretében. Vendé
geket szívesen lát a vezetőség.

Védekezés t tudavesz ellen. A belügy- 
m.id-zter nayyfon osságu rendeletet intézett 
a törvényit .ósághoz a súlyos tuberkulózis
ban szenvedő betegek kötelező bejelentése 
és lakásuk fertőtlenítése tárgyában. A be
jelentés kö te .ző  -ii den községben* egy
aránt. ha tüdősorvadásban, gégesorvadás
ban vagy nyílt mirigy- es csont uberkuló- 
zisbái szenvedő egyén elhal. Rendezett 
tanácsú városokban, járási székhelyeken 
es nr.ndam . községekben, amelyeke, k köz- 
alkalmazási orvosuk van, a bejelentés kö
tél, z*) haláleseteken kivüi akk*;r is, ha a 
mái felsorolt betegek lakást változtattak 
vág; a lakásból a beteg kórházba vagy 
egyébb gyógyintézetbe távozik. A bejelen
tés kötelező továbbá, ha a nyílt tüdövész- 
ber,, gégesorvadásban vagy* mirigy- cs 
csontluberkulózísban szenvedő beteg a) 
másokkal együtt sűrűn lakott helyiségben 
társait veszélyezteti, b) intézetekben, inter- 
nátusokbnn. szegényházakban, árvaházak- 
ban, penziókban, hotelekben stb. többek- 
kel együtt lakik, együtt étkezik vagy ven- 
dégf* -gadókban, kávéhazakban, étKező helyi
ségekben, élelmi s/.ereket tartó üzlethelyi
ségekben és hasonló rendeltetésű helyeken 
alkalmazva van s akár közvetve, akár köz
vetlenül n tuberkulózis terjesztése szem
pontjából környezetére veszedelmes, c) ha 
ilyen eset iskolákban fordul elő, még pe
dig akár a tanszemélyzet, akár a tanulók 
köziitt. A bejelentsek elrendelésénél és 
megtételénél az a szilárd alapelv irányadó,
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hogy minden bejelentés szükségképen ha
tósági beavatkozást von maga után. A ren
del t erre vonatkozóan közli a miniszter 
intézkedéseit. A bejelentés után az i letékes 
hatóságnak intézkednie kell a szükséges 
f rtótlenités iránt s a hozzátartozókat meg
feleld felvilágosításban és orvosi tanács
adásban kell részesíteni. Az eljáró orvos 
ismertető füzettel is ellátja őket, különösen 
hangsúlyozva, hogy a betegség kezdeti 
szakában a gyógyulásra biztató kilátás van 
s igy különösen ügyeljenek a kezdeti tü
netekre s az orvos tanácsát vegyékigénvbe. 
A bejelentésnek kettős a célja Egyfelől a 
betegről való lehető gondoskodás és ré
szére hatósági támogatás kLszköziése, 
másrészt pedig a kellő orvosi útbaigazítás
sal az egészségesek megóvása. Az orvo
sok tapintatos eljárása és jóakarata felvi
lágosítása többet használhat minden kény-
szerintizkedésnél.

— Barsvá'megye fogadalmi ünnepe. Vár
megyénk törvényhatósága az 1771. évben
dunongő pesti-járvány megszűntének örö
mére minden esztendőben fogadalmi ün
nepet rendez Garamszentb nedekben, a 
2»:. fogadalmi ünnepet ma szombaton 
tar iák a vármegye és a váró ok képvisc- 
1) nek r ételével.

— A miniszter az hkotai bizonyítván) ofc-
rol. A vallás- es közoktatásügyi miniszter 
elrendelte, hogy úgy a mindennapi, mint 
az ism tlő isko ák látogatásáról az év vé
gén díjmentes bizonyítványokat kell adni 
a; oknak, akik azt kérik. Eszerint az, aki
nek a bizonyilványre szüksége van, jelent 
kezzék az illet » iskola igazgatóságánál. Ez 
a miniszteri rendelet ( sszefüg késben van 
az uj választójogi törvénnyel, amely szerint 
ec < sarkalatos kelléke a választójog 
ni ég ■ '.érzésének a ...t osztály elvégzésének 
bizonyítása.

- A á *!’: nhaboi ú költségei. Egy lo: doni 
lap érdekes számadatokat közűi a b Ikan- 
haború költségeit illetőleg. A hadviselő fe
leknek mii.den fegyveres ember 12 koro
nába kerül. Bulgáriának (ÓoüOOO főnyi 
h ds.) eddig 6^U millió K, Görö0ország- 
n. k (150 OU) 3 >Ü millió K, Montenegr ónak 
(4 0 áJO ember) körülbelül 800 muli• > K 
kiad .^a. A hadviselő feitk tehat 10&O000 
főny. hadilétszám inehett összesen 2 '8 0  
m i :ó korona háborús költséget viselnek 
eddig, emberá.duzaiban pedig Hóik »Ü ha
lott s ugyanannyi seoesült.

— Anyakönyvi ue^gyzesok.
Jónás Mária Vilma Frankó Ferencz Demény 
Ilona: Ilona Dóra, Akács Erzsébet: Erzse- 
Iv.-;. Gaal Ernő; Zilay Erzsébet: Gizella, 
Belháry Lajos Mácsai Mária: Irma Mária. 
/ c a -  /: Csernay József Varga Maria rkath. 

özv. Vaszarab Füiöp Stiglmcz Máiia rkaih. 
l-l' iUozis'. özv Sas István 7/ eves agga- 
S.:a y, Tóth Károlyné Akucs Erzsébet 76 
eves mehrák, özv Lipták András 54 éves 
gvontorrák.

Nyilatkozat.
Aluiirott ezennel kijelenteni miszerint én 

Földy Lajos ur segéd állomásfelvigyázó és 
Kiss István állomási málházó, lévai lakó- . 
sok elleni ügyemben sem Földy Lajos urat, 
sem Kiss Istvánt becsületü ben sért-ni nem 
akartam,- kijelentésem pusztán jogos ma
gánérdekem érvényesítésekor történt kifa
kad snak minősíthető, melyért sajnálkozó- i 
sómat fejezem ki.

Léva, 1913. április 26.
Szilódi Gizella.
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W teiner S á n d o r
órás és ékszerész.

Lé án, Városi szálloda épületében

Dúsamig és ékszer
r a k t á r .

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

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A já n lo m  v a ló d i e z ü s t é s  
c-htna e z ü s t  d ís z tá r g y a i 
m a t , 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 z é p  v á l a s z t é k
inga órákban.

Használjunk g
KABlNA-féle J

sziiiszappanl
VIoBftshcMi a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörcnüléfie ezzel, U lér más 
Hzappanal va ló  3-ezoros atilöraaö-
1*«|5 .........................................................................

T isz ta sá g ért s ra v a to ssá g !

Szíves tudomására adom a t. kö
zönségnek. hegy túhalmozo'* szövet 
raktáromban nagy válasz áll ren
delkezésére különböző férfid  v jtekböl,

E g y  fé rf iö ltö n y t
a legfinomabb ANGOL vagy hazai kel
méből a m i e z e l ő t t  8 0  k o r .  volt 
m o n t  SO—S S  koronáért állíthatom 
éli, készpénz fizetés melieti Kérem 
tokát a  rendkívüli kedvezi alkalmat 
fölhasználni ás ruha szükségletét még 
a készlet tart ilyen elinyisen nálam 
beszerezni.

Kiválé tisztelettel

Borcsényi Gyula
finiszabé.

rajzokkal bárhol

K Á L M Á N  F E R E N C Z
m ű b n t n r  n N z t n l o e

Küiariiócza, Bai'N iuegye.
Raktáron lart saját készitménvü legújabb sltvlü 

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

Bútort Raját butorszálliló-kocsiján bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

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

megérkeztek facaszi ijdsnsigok
L I N K  B E R N Á T

n j o n n a n  m e g n y í l t  iri is női  d i a a t  D z l e t é S s Q
K á l r l n  P a l o t a  (K o s ú lh  L a jo s  té r )

kész felső aljak, gyermek 
mosó és szövet ruhák

mosó és Glott kötények nagy választékban, női 
kötött harisnyák 48 fillértől kezdve, gyermek 
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, legújabb Mak
ramé Costüm gallérok, valamint csipkekelmék és 

betétek. Összes szabónő kellékek kaphatók.

Leányok felvétetnek Schulcz nyomdában.
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