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Tűzoltó intézményünk.
T.alán nincs is túlzás abban az 

állításban, mely azt mondja, hogy 
alig van még egy olyan város az 
országban, ahol a tűzoltás kérdé
sét annyira érdektelennek tartanák, 
annyira negligálnák, mint éppen 
Léván. És valóban sajnos, hogy 
ezt az állítást egyaránt alkalmaz
hatjuk úgy a város közönségére, 
mint a városi elöljáróságra is, mert 
mind a kettő egyformán közönyös 
és érzéktelen a tiiioltóság és a 
vele kapcsolatban álló minden do- 

f lóg irányában.
Végtelenül sajnálatos ez a tény, 

mert Léván a tűzoltóság kisszerű 
kereteiből éppen emiatt nem képes 
kinőni; nem ártani, hanem használni 
akarunk a tűzoltó egyletnek, mi
kor azt mondjuk, hogy ugyancsak 
ezért, a magára hagyatottságáért 
nem képes az emelkedő és nagyob
bodó városhoz képest megfelelő 
intézménnyé kifejlődni, de még 
csak arra a népszerűségre sem tud 
emelkedni, melyet közérdekű hiva
tásánál fogva okvetlenül megérde
melne.

A  közönség nagyobb része ugyan
is a tűzoltóban még ma sem látja 
az önkéntes és önzetlen munkást a 
mások vagyonának megmentésében, 
hanem inkább valami olyan vicc
lapból kiugrott komikus figurának 
nézi, amikor az verejtékezve fárad, 
— tőit, a szegénytől egyébként ta

lán az altruista érzésben s gondo
latban nagyon távol álló némely 
gazdagok vagyonának megmenté
sén s gúnyosan szólja le nehéz 
munkáját, ahelyett, hogy támo
gatná abban.

A tűzoltóság, különösképpen 
az önkéntes tűzoltóság megérdemli 
a közönség részéről azt, hogy va
lamelyest értékelje működését, ha 
már nincsen segítségére, mint azt 
az utóbb előforduló tüzesetek al
kalmával egyszerre olyan kirivó 
módon tapasztaltuk. A város elöl
járósága pedig — éppen ezek ta
pasztalata után — nyújtson lehe
tőséget arra nézve, hogy tűzoltó 
testületünk a lehetőséghez, de a 
szükséghez képest is, kifejlődjék, 
úgy, mint az megkivántatik ilyen 
városban, mert ellenkező esetben j 
egyszer csak, mikor éppen nem is 
számítunk arra, nagy kárát vall
hatjuk.

E sorokat pedig abból az alka
lomból Írjuk, hogy itt a nyilvános
ság előtt a közeledő tavasz alkal
mából megsürgetjük a tűzoltó szer
tárnak már régen szükségessé vált 
renoválását, illetve megnagyobbitá- 
sát, amit a felsőbb hatósági utasí
tás dacára is halogat a város. Ez
zel kapcsolatban pedig alapos meg
fontolásra ajánljuk azt is, különö
sen most, mikor arról van szó, 
hogy a városi istálókat a város 
központjától távol eső Libamalom
nál tervezik építeni, nem volna-e

célszerű egy pár lóra való istálót 
a tűzoltó szertárhoz épiteni, ahol 
is éjszaka felváltva rendelkezésre 
készen állnának a lovak. Ez a tűz
oltóság gyors kivonulását s ezáltal 
természetesen eredményes működé
sét is nagyban előmozdítaná s igy 
megszüntetné azt a több alkalom
mal hangoztatott panaszt, melynek 
okát eddig még nem firtatták, hogy 
a tűzoltóság későn érkezett a ve
szedelem helyére.

Ha a rendőrséget közvetlen tele
fonvezeték kapcsolná össze egy 
olyan tágas tűzoltó szertárral, ahol 
minden felszerelve é* minden idő
ben kivonulásra teljesen készen 
állna (nem leszerelve mint ezidő- 
szerint a hely szűk volta miatt), s a 
3—4 inspekcióé tűzoltóval legalább 
egy pár ló ott a helyszínén kéz
nél volna, akkor talán elismeréssel 
mondanok, hogy a város elöljáró
sága a tűzoltó egylettel mindent 
elkövetett annak érdekében, hogy 
este nyugodtan hajtsuk álomra fe
jünket. De, hogy ezt tényleg el
mondhassuk, akkor a jövőben pe
dig még különös gondoskodás tár
gyát kell, hogy alkossa a vizkér- 
dés megoldása is, mert vízben 
szegény kutjaink már több esetben 
tétlenségre kárhoztatták a tűzoltó
kat az égő ház #lőtt.

lá n g  és Knn köznonü szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon 47.
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1 Pool-szerződés felmondása.
Irta: B u d ay  B a rn a .

A magyar belügyminiszter elhatározta, 
hogy a Continental Poolnak a kivándorlók 
szállítására adott engedélyt felmondja. A 
felmondás előzményei a következők: A 
Pool engedély szerződés szerint 1920. évi 
december 3l-én járt volna le. Fentartotta 
azonban a belügyi kormány azt a jogot, 
hogy az engedélyt az első év letelte után 
évről évre három havi előzetes felmondás 
mellett megvonja. Jogában van továbbá a 
belügyminiszternek az engedélyt a Conti
nental Poolban egyesült összes vállalatok
tól megvonni, ha az engedély megvonásá
nak feltételei csupán az egyik vonalnál is ( 
fennforognak. Megszüntetheti a szerződést , 
a belügyminiszter: 1., ha a szerződött tár- j 
saságok valamelyike 125 koronán alul ál
lapítja meg a fedélközi viteldijjat, feltéve, j 
hogy valamely nem engedélyezett társaság 
versenye erre nem kényszeríti., 2., ha a j 
szerződött társaságok a Cunard /Ózott a 
kivándorlók százalékarány szerint való el
osztására nézve nem jönne létre egyez
ség. — így intézkedik a szerződés.

Köztudomású most már, hogy a Ham- 
burg-America Linie a Pool kötelékéből ki
lépett és megszüntette a Cunard-Linievel a 
kivándorlók elosztására vonatkozó egyez
séget. Ez a körülmény kétségtelem jogot 
adott a belügyi kormánynak a szóban forgó 
ö#t társaság engedélyének rögtöni vissza
vonására. A kivándorlási tanács, az enge
dély visszavonása, illetve a szerződés meg
szüntetése mellett foglalt állást.

A belügyminiszter nem alkalmazza a 
megszüntetés jogát. Felfogása szerint ugyan
is nem kívánatos, hogy a Poollal szerző
désen kívüli állapotba jussunk, mielőtt a 
kivándorlási forgalom szabályozásáról va
lamely más módon intézkedni lehetne. Az 
évente több mint százezer kivándorlót 
ugyanis képtelenség volna Fiúméból el
szállítani, még ha kötelezővé tennék is a 
fiumei útvonalat. Ám a fiumei útirány kö-
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telezővé tétele a költözködési szabadság 
és a Németországgal kötött egyezmény meg-, 
zavaráséval járna. (?) Mindezen nehézsé
geknél ijgva számolnunk kell azzal, hogy 
az északi kikötők felé irányuló kivándor
lást fel nem tartatjuk. Ezért érdekünkben 
van az északi hajóstársaságokkal a régi 
szerződést még egy ideig fenntartani, hogy 
a szerződésen kívüli állapot elkerülésével 
időt nyerjünk a kérdés végleges rendezé
sére. így gondolkozik a belügyminiszter.

Az engedélyezési szerződés értelmében 
az engedély a felmondástól számítandó 
három hónap múlva megszűnik. A Pool 
engedélyének tehát ez év május hó folya
mán érvénytelenné kell válnia s ez a há
rom hónap épen elég arra, hogy a Poollal 
tisztába jöjjünk. Ha a Poolt nem sikerül a 
magyar törvények betartására bírni, akkor 
ne adjunk neki engedélyt s jegyirodáit tilt
suk ki az országból. Nem hisszük, hogy 
eziránt ezek a nagy tekintélyű társaságok 
érzéketlenek volnának. 8 különben is mi 
rossz történhetik velünk, ha a Poolnak nem 
adunk engedélyt? A Poolhoz tartozó tár
saságok most is csak elszállítják azt a jo 
gosulatlan kivándorlót, aki át tud szökni a 
határon. Hát legfeljebb ezután is elszállít
ják a szökevényeket. Most a Pool társasá
gok egész sereg jegyirodát tartanak fenn 
Magyarországon és ügyes üzleti berende
zésükkel Fiume eddigi forgalmának jó ré
szét is magukhoz terelték. Vajon kárunk 
lesz-e abból, ha ezután Fiume felé tereljük 
a kivándorlást, mint 1911 előtt a hajójára
tok befogadó képességéig s azután az 
Austro-Americana vonalán elégítjük ki s 
csak a maradék jut az északi kikötőknek! 
Hiszen ez csak előnyös ránk nézve. Fél- 
jünk-e attól, hogy majd a Pool társaságok 
zugügynökökkel hálózzák be Magyarorszá
got? Hiszen a Pool idetelepítése óta nem 
hogy megszűntek volna a zukügynököskö- 
dések, hanem ellenkezőleg, annyira felbur- 
jánzott a csábítás ipara, hogy a hatóságok 
évenként több mint 20.000 esetben hoznak 
Ítéletet a kivándorlási törvénybe ütköző

kihágások és vétségek tárgyában anélkül, 
hogy a Pool társaságok csak egy esetben 
is felelőségre vonattak volna. Elképzelhető- 
e az országnak ennél nagyobb mértékű be- 
hálozása? Nem látjuk át mennyivel romol
hatna a mérlegünk, ha a Pool egész üzleti 
szerkezetét kitessékelnék Magyarországból. 
Amelyik társaság nem éri be a legális for
galom lebonyolításával járó óriási haszon
nal, azzal valóban nem érdemes szóba ál- 
lani. Ha illegális üzletre pályázik, legalább 
ne adjuk hozzá a beleegyezésünket. Ami 
végül azt illeti, hogy a fiumei forgalmat 
nem szabad emelni, mert nem engedi Né
metország: hát ez nem igy van, önrendel- 
kező jogunkat annyira még sem adjuk fel. 
Igaz, hogy kivándorlóinkat, amennyiben 
törvényeink megengedik, nem tilthatjuk el 
a német kikötőkből, de a törvényt mi hoz
zuk meg, s arra már Németország sem 
kötelezhet bennünket, hogy ne olyan tör
vényt alkossunk, amely állami érdekeink
nek megfelel.

Jegyzői ügyek.
A jegyzők és a szolgálati pragmatika. A

magyar köztisztviselők a mai napon nagy
arányú gyűlést tartanak a fővárosban; az 
állami vármegjei és városi tisztviselők 
szervezetei hármas gyűlésen fogják sürgetni 
a köztisztviselők szolgálati pragmatikájá
nak megalkotását és a tisztviselők fegyelmi 
ügyeinek független fegyelmi bírósághoz 
való utalását. Ez a hármas gyűlés, mely 
egyébként minden tekintetben jogos és a 
tisztviselők érdekeibe mélyen bele vágó 
kívánságoknak hangos kifejezője, az ál
lami Tisztviselők Orsz. Egyesülete, a Vár
megyei Tisztviselők Orsz. Egyesülete é« a 
Városok Országos kongresszusának veze
tői között létrejött megállapodásnak az 
eredménye. A Községi és Körjegyzők Or
szágos Egyesülete mindazonáltal, hogy az 
említett egyesületektől felhívást kapott a

Szomorú éjszakák.
Künn hópihék szálltak, kanyarogtak, ke

csesen, könnyedén, lágyan. Fehér színbe 
varázsoltak mindent. Szüztiszta fehérbe, 
aminő semmisem lehet más, csak a fris
sen hullott hó.

Benn komor sötétség ülte meg az ódon 
divatu szobát. Nagy cserépkályha ontotta 
magából a meleget, mégis fázósan húzó
dott meg körülötte három éltes hölgy cif
rán faragott karosszékek öblös mélyiben. 
Beszélgettek. De oly halkan, csendesen 
hagyta el ajkukat a szó. mintha ravatal 
mellett virrasztottak volna. A múlt emlé
keit bolygatták.

Josefine a legifjabb közöttük, aki most 
került haza messze idegenből a „gouver- 
nante" mondott most halk bánatos mesé
ket, amik előtte váltak valókká, idegen or
szágban, idegen népek között . . .

Mint ifjú leány került el hazulról nővé
reitől, akik már akkor hivatalba jártak, 
hogy szerény nyugdíjjal biró apjuknak se
gítsenek az élet kemény harcával való 
megküzdésben. Azóta már rég eltemették 
az öreget és eltemették régen bohó ifjúsá
guk álmait, ábrándjait is. A szerelem már 
csak úgy élt emlékükben, mint imaköny
vük lapjain a szinét, illatát vesztett szárí
tott virág. Közömbösen, hidegen, minden 
gondolat nélkül nézték ezt is épp úgy,

mint robogó kocsikban az idegen ifjak 
nászmenetét, — ha véletlenül ütjük szem
behozta őket.

De ahogy Josefine most a szerelemről 
beszél, az megdöbbenést keltett lelkűkben 
és heves dobogásra késztette öreg szivü
ket. Hát olyan szerelem is van, amely erő
sebb a halálnál is . . .

Ök eddig a halálra sem bírtak másként 
gondolni, mint csendes nyugvással az el
kerülhetetlenre, amely az egyedüli lesz, 
aki elválasztani tudja ezentúl őket. Amed
dig lehet küzdenek ellene, aztán majd las- 
sankint elkésziti mindenik a maga halotti 
köntösét. De minél később legyen szük
ség reá, hiszen az ő erős lelkűk megküz
dök a gonddal, szenvedéssel, ezernyi ba
jával az életnek és szeretnének még soKáig 
együtt lenni, igy csendben, békében a szép 
tiszta meleg szobában, amelynek falát már 
befutotta egészen az a borostyán, mit fia
tal korukban ültettek el az akkor még ara
nyozott vederben. A hideg tél zöld virága 
is egészen jól érzi magát a meleg szobá
ban. Megszökött közöttük. Síivós, kitartó 
erővel, mindent meg lehet szokni. Csak 
ragaszkodni kell az élethez . . .

. . .  — És ő fiatal volt és önként dobta 
el magától — szólt halkan Josefine s a 
másik kettő reszketve vonta össze ma
gán a puha, meleg sált. — Története a 
a légi mese. Szeretett. Megcsalták. Sokáig

nem tudta és mikor megmondták neki, nem 
hitte el, aztán meggyőződött róla s mivel 
nem tudta nem szeretni férjét, szegény 
meggyötört szivéhez szorította a fegyvert.

Olyan szép halott volt . . . Láttam. Meg
néztem. Én öltöztettem fel halotti ruhájába. 
Nem féltem, nem irtóztam tőle, hiszen 
olyan nagyon szerettem szegényt. Az egész 
ház imádta a mindig jólelkü asszonykát, ki 
csengő kacagásával uj életet hozott közénk. 
Rajongott érte mindenki, pedig nem ba
rátkozott senkivel, csak barátságos volt 
mindenkihez. Lehetetlen volt nem szeretni 
őt, aki csak egyszer is találkozott beszé
des szemeinek igéző tekintetével, vagy mo
solyának csodás bájával. Nagyon ritkán 
ment el egyedül hazulról. Férje szorosan 
hozzásimulva fonta kezét az asszony kar
jába és szerelmesen beszélgettek egymás 
szemébe nézve, mintha még most is je
gyesek lennének . . .  És az a hozzásimu
ló szerelem csak ravasz ámítás volt, a 
lángoló, égő tekintet álnokság, amelylyel 
tévútra akarta vezetni hitvesét, hogy ne 
lásson mást kívüle és ne hallgasson más 
szavára. Hogy ő annál könnyebben, biz
tosabban járhassa a maga útjait . . .

Én az utcán véletlenül ismerkedtem meg 
az asszonykával. Eddig nem beszéltünk 
egymáshoz soha, de mint a ház többi la
kója, úrnőm s a gyerekek is, én is köszön
teni szoktam. Zord, hideg tél volt akkor is.
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közös akcióban való részvételre, sajnos, 
nem tartotta szüxségesnek ahoz a mozga
lomhoz csatlakozni, mely a köztisztviselők 
erkölcsi jólétének, függetlenségének biz
tosítása érdekében indult meg. Tehát nem 
csekély mértékben érint olyan kérdéseket, 
amelyek elsősorban a községi és körjegy
zőkkel vannak vonatkozásban. A kormány 
ebből nyilván arra á téves konklúzióra jut, 
hogy a jegyzőknek egyáltalán nincs is szük
ségük a szolgálati pragmatikára és a füg
getlen fegyelmi bíróságra. Hogy ez meny
nyire másként van, azt a jegyzők bizo
nyíthatják, akik körében nem első alka- 
lommal kelt csodálkozást orsz. egyesületük
nek érthetetlen magatartása és eljárása, 
ami előbb vagy utóbb arra fogja késztetni 
a jegyzői kar nagyrészét, hogy egy külön 
egyesületbe tömörüljön, amely méltóbb 
képviselője és bátrabb harcosa lesz érde
keiknek. A köztisztviselők között egy ka- 1 
tegória sincs annyi sok hatóságnak kiszol- 1 
gáltatva mint a jegyzői kar, igy a szolgá- * 
lati pragmatikára is a jegyzői karnak van | 
legnagyobb szüksége, azért teljesen érthe
tetlen, hogy miért maradt ki éppen a jegy
zők orsz. egyesülete abból a közös akció
ból, melyet a köztisztviselők a pragmatika 
érdekében indítottak, mikor most a leg
több remény lett volna a régi óhaj meg
valósítására.

A jegyzők fizetésrendezése. A belügymi
niszter kiadta a községi és körjegyzők va
lamint a segédjegyzők fizetésrendezése tár
gyában a rendeletet, igy tehát hosszas 
várakozás után végre megkapják az 1913. { 
évi 60. t.-c. szerinti illetményeiket; a jegy- j 
zők 2000, a segédjegyzők 1400 kor. mini-

* mumot. A jegyzőkre nézve sérelmes az a
* rendelkezés, mely az említett minimumot 

egyúttal maximummá is megtette. Ugyanis a 
miniszteri rendelet szerint ezután jegyzői ál
lást évi 2000 és segédjegyzői állást 1400 
kor.-nál magasabb fizetéssel rendszeresíteni 
nem szabad, azonban az alapilletmények 
felemelése a régi állásokra nézve sincs meg-
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engedve. Így tehát a legnagyobb kör mun
kával túl meg túl halmozott jegyzőjének 
sem adható nagyobb fizetés, mint egy más 
kisebb kör felényi munkakörrel biró jegy
zőjének. A kormány ezzel azt akarja elérni, 
hogy a különböző községekben létező jegy
zői fizetések között aránytalanságok ne ke
letkezzenek, ami esetleg megnehezítené a 
kincstár helyzetét a jegyzők esetleges álla
mosításánál. Ha valamely tehetősebb köz
ség mégis méltányolná jegyzőjének tevé
kenységét s emelni akarja fizetését, csupán 
a nyugdíjba be nem számítható formában, 
személyi pótlék megszavazásával teheti ezt. 
Ez azonban nem megnyugtató a jegyzői 
karra, mert a jegyzők arra is gondolnak, 
hogy idővel nyugdíjba vonulnak Ezen in
tézkedés által pedig érzékeny károsodást 
fognak szenvedni, mert igy kisebb nyugdijt 
fognak kapni.

h í r e  k .
—■ Kiss József díszközgyűlés. Az Erzsébet 

Leányönképzőkör márcips elsejei nyilvános 
ülését Kiss Józsefnek szentelte. A koszorús 
költő tiszteletére diszgyiilést rendezett, ame
lyen az ő müveit adták elő. Ez alkalommal 
a leányönképzökör elnöknője táviratilag üd
vözölte a jelenleg Meránban üdülő mestert. 
A diszgyülésnek talán legkedvesebb, legin
timebb jelenete volt, midőn Liebermann 
Jakabné elnöki megnyitó beszéde végezté
vel az időskorú, de még mindig üde és 
ideálisan fiatalos lelkivilágu művész vála
szát olvasta fel, amely igy hangzik : .Nap 
nélkül Merán oly szomorú, de a meleg, a 
mit küldtetek pótolja a napot. Fekete sze
mek, kék szemek, barna szemek, őzike sze
mek köszöntelek!“ Az elnöki megnyitó után 
Singer Miklós olvasta fel Kiss Józsefről 
szóló kitűnő értekezését. Sikerét fokozta 
kellemes előadói modora. Majd az ünnepelt 
költő Gedővár asszonya c. melodrámáját

szavalta el igen ügyesen Steiner Vali, kit 
Rohonyi Caesa kísért zongorán szép hoz
záértéssel. Ezt követőleg Springer Margit 
adta elő nagy hatással KissJózsejf egy köl
teményét a Dal a szegény Arjeról cimüt. 
Rerczka Erzsiké ugyancsak Kiss Józsefnek 
Fogytán a rím és Ó miért oly későn ? c. 
dalait énekelte. Kellemes, behízelgő csengésű 
énekét a közönség élvezettel hallgatta vé
gig. Holcmann Ferenc szintén az ünnepelt- 
nek két örökbecsű alkotását szavalta el. 
A Tüzek és Dalaim költemények elszavalása 
nagy hatást gyakorolt a közönségre. Végül 
Pártos Rózsi a Bohéméletből hegedült ne
hány részletet. Orotte Janka igen ügyesen 
kisérte zongorán. Kitűnő össsjátékukkal él
vezetet szereztek a közönségnek. A diszgyü- 
lésen éreztük az elnöknő és alelnöknő min
denre kiterjedő figyelmét és gondosságát. 
El nem mulaszthatom még kiemelni, hogy 
a két elnöknőnek legnagyobb érdeme, hogy 
a fiatalságot egy szükséges és hasznos szel
lemi együttmöködésre összetoborozta. Ez
által módot nyújtván mindenkinek az ön
képzőkör keretén belül a szellemi tovább
fejlődésre. (A. E.)

— Barsmegyc az árvízkárosultaknak. Az
országban pusztított árvíz károsultjai javára 
a megyében eszközölt gyűjtés eredményét 
2465 kor. 20 fillért Mailáth István alispán 
a belügyminiszterhez felterjesztette. A mi
niszter az árvízkárosultak nevében most 
leiratban nyilvánítja köszönetét’az adako
zóknak; de köszönetét mond külön az 

] alispán is.
— A tavasz kezdete. A tavasz március 

21-én 12 órakor délben kezdődik, ugyanis 
ezidőben a nappal egyenlő az éjjel: tavaszi 
napéj egyenlőség.

— Vihnyepeszerényböl Vihnye. A vármegye
közgyűlése Vihnyepeszerény nevét, a köz
ség saját kérelmére, Vihnyé-re változtatta.

— Uj gazdakör. Kékellő községben gaz
dakört alakítottak, az alapszabályokat a na
pokban hagyta jóvá a földmivelésügyi mi
niszter. #

Kegyetlen hideg, ö  a szomszédból jött, 
ahol kis beteg rokonát látogatta meg. Én 
egy csoport ember között pillantottam meg 
bájos alakját. Valami szegény fickót álltak 
körül, kit gazdája túlterhelve küldött egy 
innen még nagyon messze levő utcába és 
a szegény már nem bírta a terhet és meg
fagyott lábával a járást sem. Alig bírt 
szólni, csak könnye hullott szüntelen s a 
körülötte lévők igyekeztek rábeszélni az 
indulásra, bármily nehezére esik is, külön
ben hitvány, vékony, rossz ruhájában meg 
is fagyhat itt az utón.

Hogy mit mondott neki a kicsi asszony, 
nem tudom, de láttam, hogy egy úri 
ember segítette fel a legényke vállára a 
nehéz zsákot, de az majd összeesett alatta, 
mire az asszonyka erélyes hangon szólt, 
hogy hozzon konflist, inkább ő szívesen 
megfizeti.

Úgy is történt. Mire megköszönhették 
volna jóságát, már elsietett hazafelé. Alig 
birtam utólérni.

— Hagyja — mondta dicsérő szavaimra 
kedvesen — ha mi nem segítünk a sze
gényeken, ki tegye akkor? A boldog em
bernek kell meglátni a mások szenvedését 
leghamarabb.

— a nagyon gazdagok kötelessége volna 
ez — kockáztatom meg, ismerve életkö
rülményeit, ahol egy konflis ut költsége is

zavart csinálhat a háztartás budgetjében.
— Aki nagyon boldog, az a nagyon 

gazdag. S ha jól meggondolom, én több
szörös milliomos vagyok — tette hozzá 
tréfásan és igyekezett más tárgyra vinni a 
beszélgetést.

Pár hónapra rá agyonlőtte magát, mert 
megtudta az ura hitványságát és meggyő
ződött róla, hogy gyengejellemü férje nem 
fog megváltozni soha. Nem hitt a megbánó 
szóban, az erős fogadást tévő esküben, 
meghalt, mert ő a többszörös milliomos, 

j nem bírt koldusszegényen élni.
A férj teljesen megőszült a gyász hetei

ben. Nekem sokáig nem jött álom a sze
memre, hosszú, szomorú éjszakákon át. 
Mindig előttem láttam a bájos halottat, 
kicsi sebét, melyet az alig nárümnyi vatta el
takart s ami mégis elég volt ahoz, hogy 
agyongyötört jó szivét megölje.

És egy ilyen szomorú éjszakán láttam 
hazajönni a férjet, karján kifestett arcú, 
elég rut leány és halkan, óvatosan nyitotta 
ki előtte a lakás ajtaját . . .

Másnap rögtöni elbocsátásom at kér
tem, Meglepődtek, csodálkoztak, de tud
ták, hogy nagy okomnak kell lenni rá s

hosszú, sok esztendei hűségem jutalmául 
meg is adták szabadságomat rögtön. Haza
jöttem és magammal hoztam azt a gyöngy- 
háznyelü kis revolvert, amivel agyonlőtte 
magát a szép asszony s amit emlékül kér
tem el a féijtől akkor, amikor feladtam 
asszonyára halotti köntösét. És amivel ha 
ott maradok és meglátom újra a szomorú 
éjszakák lovagját festett arcú delnőjével — 
Isten engem úgy segéljen, kioltottam volna 
életét . . .

Künn hópihék szálltak könnyedén, ke- 
I esésén, vidáman, lágyan. Ezüsttiszta fehér 

színbe varázsoltak mindent. Száncsilingelés, 
gyermekek kacagása fogadta a messziről 
jött hulló fehérséget.

Benn komor sötétség ülte meg az ódon 
divatu szobát. A megrémült sziveknek meg
állt dobbanása s a rémült szemekben meg
állt a könny. Aztán lassanként felszabadult 
a sziveknek nehézsége és sóhajok szálltak 
a légben bús, gyászos sóhajtások a távol 
messzeségben . . .

PAUL DESBENS.
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— Teheráruk megvámolása a megyei utak 
fenntartásinak kéltségeire. Barsyármegye 
törvényhatósági bizottsága — az államépi- 
tészeti hivatal főnőkének javaslatára — még 
1911-ben elhatározta, hogy a csaM—garam- 
berzencei. vasúti vonalnak úgyszólván min
den lényegesebb forgalommal biió állomá
sán a fel-és Jerakott teheráruk után öt fillér 
métermázsánkénti vámot fog szedni a törvény- 
hatósági utak fenntartásának költségeire. Ezt a 
határozatot többrendbeli felebbezés követ
keztében a kereskedelemügyi miniszter véle
ményadás céljából leküldte a besztercebá
nyai kereskedelmi és iparkamarának, mely 
a napokban lefolyt közgyűlésén foglalkozott 
vele. Mivel a kamara úgy találta, hogy a 
vármegye határozata nemcsak az iparos és 
kereskedő osztály érdekeibe ütközik, de a 
fogyasztó közönségre is újabb megterhel- 
tetést ró, azért a leghatározottabban állást 
foglalt ellene. Az illetékes minisztérium a 
kamara ilyetén határozata után bizonyára 
helyt fog adni a felebbezéseknek, mert a 
mai amúgy is nehéz gazdasági viszonyok 
között csöppet sem indokolt még újabb 
vámokkal is súlyosbítani a polgárság ter
heit.

— Gazdasági cselédek kitüntetése. A föld- 
mi velésügyi miniszter a vm. mezőgazdasági 
bizottság fölterjesztésére egyszerre hat gaz
dasági munkást, illetve cselédet tűntetett ki 
Barsmegyében, 50—50 korona pénzbeli ju
talommal és elismerő oklevéllel. így kitün
tetést kapott Maczók István nagymányai, 
Csaplók Demeter fakóvezekényi, Száraz 
András néverpusztahatári, Horváth József 
zsitvaujfalui, Prelozsni József (Brunzsala) 
verebélyi és végül ifj. Kopcsa Pál lévai 
mezőgazdasági cseléd, illetve munkás. A 
főispán az oklevelek átadásával az illetékes 
főszolgabirákat és a lévai polgármestert 
bízta meg.

— Március tizenötödike. Léva város pol
gársága március 15-ikét az idén is meg- 
ünnepli, de a politikai viszonyok sivársága 
miatt eltéróleg az eddig szokásos fői mák
tól. így most elmarad a fáklyásmenet és a 
város kivilágítása. A polgárság ünnepélye 
d. u. 4 órakor a Kossuth Lajos-téren lesz, 
ahonnan az ünnepély végével a közön
ség azonnal a temetőbe vonul. Itt beszéd 
és szavalat kíséretében koszorút helyeznek 
el a honvédemléken. A koszorút közada
kozás utján befolyt összegből fogják vá
sárolni. Este a Vigadóban társasvacsora 
lesz.

— Uj törvény a vasárnapi munkaszünetröl.
A magántisztviselők és kereskedelmi alkal
mazottak régi és jogos óhajtása, hogy a 
vasárnapi munkaszünetről szóló 1891-es 
törvény megreformáltassék. A magántisztvi
selő-szervezeteknek sürgetésére a kereske
delmi miniszter elkészítette az uj törvényt, 
amely a hozzátartozó megokolással együtt 
már a napokban nyivánosságra fog kerülni. 
A miniszter a törvénytervezetet rövid időn 
belül meg fogja küldeni az összes munka
adó- és munkavállaló érdekképviseleteknek 
azzal a kérelemmel, hogy ezek véleményü
ket írásban közöljék vele. A beérkezett vé
lemények és javaslatok feldolgozása után

4 _
az orsz. ípartanács foglalkozik majd a ter
vezettel és azután nyomban törvényhozás 
elé kerül a szociális szempontból annyira 
fontos tervezet. Az uj törvényjavaslat álta
lánosságban szakit azzal a gyakorlattal, 
hogy csupán az alapelveket állapítja meg 
és részletek dolgában a miniszternek tartja 
fönn a rendeleti utón való intézkedés jogát. 
Az uj tervezet hatályon kívül helyezi az 
összes eddigi rendeleteket és közvetlen in
tézkedéseket tartalmaz a vasárnapi munka
szünet egységes alkalmazása érdekében. 
Ausztriában tudvalevőleg szintén egységes 
uj törvény intézkedik a heti pihenőről. Né
metországban a birodalomgyülésépen most 
foglalkozik a vasárnapi munkaszünet foko- 
zottab ktterjesztéséről. Irányadó elv mind
két országban az volt, hogy a munkaszűnet 
nem vallási, hanem elsőrendű szociális 
kérdés.

— Papi jubileum. Dr. Haiczl Kálmán ga- 
ramszentbenedeki plébános most tölti be 
papi működésének 25-ik évfordulóját. Amint 
értesülünk, ebből ez alkalomból ünneplésben 
fogják részesíteni a hívei előtt szeretetben 
álló s széleskörben közkedveltségnek ör
vendő kiváló papot.

— A lévai csatornázás- ét vízvezetéki ter
vek. Amint értesülünk, Bccsey Károly mér
nök, a napokban Budapestan járt polgár- 
mesterünknek, ki őt eme ügyben felkereste, 
ígéretet tett arra nézve, hogy Léva város 
csatornázási és viivezetéki terveit, a város- 
iránti szeretetből, teljesen díjtalanul elkészíti 
s ecélból nemsokára egyik segédjét 
fogja ide kiküldeni.

— Könyvtáradományozás. A földmivelés- 
ügyi miniszter a Lévai kath. kör részére 
135 kötetből álló népkönyvtári gyűjteményt 
s a hozzávaló szekrényre pedig 20 kor.-t 
adományozott.

— Rendelet a kártékony növények irtásá
ról. Vármegyénk alispánja értesítette a ha
tóságokat, hogy a földm. min. rendeletet 
intézett a megyéhez a mezőgazdaságra kár
tékony növények irtása tárgyában. A rende
let utal arra, hogy az ilyen növények elleni 
védekezés ép oly fontos érdeke a gazda
közönségnek, mint a káros állatok irtása. 
Különösen az aranka és szerbtövis irtását 
tartja fontosnak a miniszter. A múlt évben 
az aranka kötelező irtására vonatkozó tör
vényes rendelkezéseket nen? hajtották úgy 
végre, ahogy kellett volna. Különösen a fő
szolgabirákat utasítja a miniszter, hogy a 
nyári hónapokban teljesített utazásaik alatt 
behatóan ellenőrizzék az aranka irtását. A 
szerbtövis még virágzása előtt kiirtandó. Az 
utak mentén s az úttesteken a szerbtövist 
az ut fenntartója köteles irtani, máshelyeken 
pedig a birtokos. A miniszter rendeletének 
végrehajtását saját kiküldöttei utján fogja 
ellenőriztetni.

— Halálos elgázolás. Csornák István ara- 
nyosmaróti lakos, fuvarozás közben a Hizér 
és Barstaszár közötti utón mikor felakart 
szállni a haladó szekérre, a kerekek alá 
esett. A súlyosan megterhelt szekér kerekei 
a 46 éves embernek annyira összetörték 
az oldalbordáit, hogy rövid kínlódás után 
meghalt.

— Mikor a szív megszólal. A Lévai Apolló 
Mozgószinházban vasárnap ezen a címen 
egy minden részletében nagyhatású, művé
szi kivitelű, 3 felvonásos társadalmi dráma 
kerül bemutatásra, mely az egyébként ügyes

műsornak slágere lesz. Egy házasság törté
netét mutatja be ez a darab, mely sok ta
nulságot rejt magában; egy öreg tudós 
meggondolatlan tettét tárja föl, aki felesé
gül vesz egy fiatal leányt, ki a szerelmet 
még nem ismeri, de később a mostoha fia 
iránt gyullad szerelemre. Am önként meghal 
mielőtt még a bűnös szerelem úrrá lett volna 
fölötte. A darab tehát morális irányú, a kö
zönségnek bizonyára megnyeri tetszését. A 
műsort a szokott vidám képek teszik teljessé 
ezalkalommal is.

— Mennyi zaidó van a világon ? Egy lon
doni kimutatás szerint a világon 13 millió 
zsidó található. Ezek közül 10 millió Euró
pában, 500 ezer Ázsiában, 400 ezer Afri
kában lakik. Amerikában kevesen vannak, 
körülbelül csak egy millió. Az európai zsi
dók nagyobb része Oroszországban van, 
ahol számuk meghaladja a hat milliót.

— Apaállat-vizsgálatok. Barsmegyében a 
tavaszi apaállat-vizsgálatokat e hó elején 
kezdte meg a lévai járásban a Balogh Já
nos, Benkovits Géza, Benkovits Guidó, 
Bogner Gyula, Dombay Vilmos, Trestyánszky 
Imre m. ícir. gazd. felügyelő és Krajtsik 
Jenő tagokból álló bizottság. A vizsgálat 
sok községben megállapította, hogy a te
nyészbikákat rosszul gondozz ik és rosszul 
takarmányozzák, minek következtében több 
községben ki kelletett azokat selejtezni. A 
bizottság elhatározta, hogy mivel a tavaszi 
apaállat vizsgálatok csak március hóban 
kezdődhetnek meg s jóformán az egész 
hónapot igénybe veszik, igy a m. kir. vár
megyei gazdasági felügyelő a kiselejtezett 
tenyészállatok helyett idejében újakat nem 
szerezhet be, javasolni fogja az ide vonat
kozó vármegyei szabályrendeletnek akénti 
módosítását, hogy eme vizsgálatok az egész < 
megyében ősszel tartassanak meg. A vizs
gálatok egyébként ezidőszerint tovább foly
nak.

— A mezőgazdaság állapota Barsmegyében.
(A Barsmegyei Gazdasági Egyesület jelen
tése.) Ugylátszik, hogy a téli hótakaró a 
vetésekre igen jó hatással volt, mert jelen
tékeny kifagyás, illetve felfagyásokat nem 
látni. A vetések szépen indulnak fejlődés
nek. Most látszik az ősz folyamán elsza
porodott mezei pockok kártétele, főleg a 
lucerna és lóherésekben. Ajánlatos volna, 
hogy a gazdák az ilyen táblákat most ta
vasszal holdankint 25—30 kgr. chilisalét
rommal megjavitanák, hogy a bokrosodás 
gyorsabban bekövetkezzék, úgyszintén aján
latos lesz később ezen takarmányok erős 
megfogasolása is. A tavaszi gazdasági 
munkálatok a múlt héten egyes helyeken 
szórványosan már megkezdődtek, ezt azon
ban a beállott esőzés megakasztotta.

— Ragadós állatbetegségek. Léván a 
szarvasmarhák között ragályos száj- és kö
römfájás lépett fel; a betegség tovaterjedé
sének megakadályozására a rendőrkapitány 
a szükséges intézkedéseket elrendelte. A 
Báthoz tartozó Csudapusztán a lovak kö
zött rühkór grasszál, miheztartás végett a 
lévai rendőrkapitányságot is értesítették 
róla.

— Pályázat körorvosi állás.*a. A ver«- 
bélyi járás föszolgabirája március 20-ig az 
óhaji és március 26-ig az alsópéli köror
vosi állásra pályázatot hirdet.

—- Lókötés. Tardoskedden f. hó 3-ára 
virradóra négy lovat egy szekérrel ellop
tak. A gyanú barsmegyei kóborcigányok 
ellen irányul, akik ide menekültek. A ló- 

I kötőket öt őrs csendőrsége üldözi, de 
1 eddig még ereuménytelenül.
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— Hold és napfogyatkozás. Március 12-én 
részleges holdfogyatkozásnak leszünk szem
tanúi, amely éjfélután egy órától reggel öt 
óráig tart. Augusztus 21-én pedig teljes 
napfogyatkozás következik be, mely egész 
Európa számára látható lesz, de egyes he
lyeken csak mint részleges fogyatkozás. 
Mi a nap felületének csak mintegy kéthar
madát látjuk majd homályba borulni, úgy, 
hogy a nap fénye alig fog valamit veszíteni 
erejéből. A második részleges holdfogyat
kozás szept. 4-én lesz.

— Törvényhatóságok országos mozgalma 
a magántisztviselők szolgálati viszonyainak 
szabályozása érdekében. Több mint tizenöt 
esztendő óta folyik a kereskedelmi minisz
térium törvényelőkészítő osztályában a ma
gántisztviselők jogviszonyainak szabályozá
sáról szóló törvénytervezet munkája és ez 
idő alatt már három javaslat is készült és 
a legutóbbi tervezet teljesen készen van 
arra, hogy alkotmányos elintézés végett a 
törvényhozás elé kerüljön. Teljesen érthe
tetlen tehát a kereskedelmi kormány huza
vonája, amely még mindig késlekedik ezt a 
nagyfontoságu és több százezer intelligens, 
dolgos adófizető polgárt közelről érintő 
törvénytervezetet nyilvánosságra bocsátani 
és a hosszú esztendők óta rendezetlen 
kérdést végre megoldás elé vinni. 
A magántisztviselők Országos Szövetségé
nek vidéki szervezetei most sorra-rendre 
megszólaltatják a törvényhatóságokat, ame
lyek erélyes sürgető felterjesztésekkel kö
vetelik a korma ytól a rendezésre már ré
gen megérett kérdés mielőbbi megoldását. 
A vidéki városi és megyei törvényhatósá
gok jobban megbecsülik a magántisztvi
selők karát és Győr, Szeged, Losonc, Po
zsony, stb. városok törvényhatóságai egy
hangú határozattal sürgetik a kormányt, 
hogy régi mulasztását immár hozza helyre 
és a szóban levő törvénytervezetet terjesz- 
sze a törvényhozás elé. A győri törvény
hatóság egyébként átiratot intézett az or
szág valamennyi törvényhatóságához és 
ebben hasonló eljárásra kéri föl a társha
tóságokat. Valóban ideje volna már, hogy 
a kormány több gondot fordítson a szo
ciális törvényhozásra és teljesítse a leg- 
méltányosabb és megokoltabb követelése
ket.

— A Darvin. Fülöp Zsigmond dr. nép
szerű természettudományi folyóiratának már
ciusi számában Osvaldtól olvasunk pompás 
megemlékezést Haeckel 80. születésnapjáról 
Dr. Hörcher Ödön azt a kérdést fejtegeti, 
hogy a vegytan milyen segítséget nyújt az 
élelemhiánv elleni küzdelemben. Fehér Jenó 
állat-lélektani problémákról ir, Mende Jenő 
a pontos idő-meghatározásról, Práger Már
ton a hisztériáról, Sávoly Mihály a máv. uj 
óriási mozdonyairól stb. A pompás isme
retterjesztő folyóirat előfizetési ára a Dar- 
win-Könyvtár köteteivel együtt fél évre 5 
kor. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, 
Budapest, VI., Andrássy-ut 60.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Dohány Sándor Kuczmin Anna: József. 
Skolnyik József Gregorics Johanna: László. 
Holovicz Béla Svella Margit: Margit Flóra. 
Horváth Károly Major Anna: Ilona Mária. 
Halálosát: Földi Istvánná Polcsák Julianna 
46 é, tüdóvész.

A Zselizi Kaszinó, m. hó 23-án saját helyi
ségében könyvtár alapja javára igen jói 
sikerült táncmulatságot rendezett, mikor is 
felülfizettek: Gróf Coudenhove Kunó 20 K. 
Braun Zsigmond, Gacsay Béla, Lovag Klaudy 
Frigyes, Schöpflin Róbert, Szedlacsek János,

Schönviszner Kálmán 5-5 K. Chudoba Ernő 
4 K. Adler Viktor, Deli István Halmai 
Vilmos, Horn Lipót, Kmoskó József, *zv. . 
Mocsy Károlyné, Pásztor Kálmán, özv. Síé- j 
kely Dezsöné 2-2 K. Bartha Zoltán, Birling I 
Péter, Bründl Laj( s, Horváth József, Dr. j 
Kenessey Kálmán, Kokoska József, Kálnay ' 
Kálmán, Modrovics János, N. N. 1-1 K.

Elszámolás a Lévai Izraelita Nőegylet f. 
é. február hó 7-én tartott mulatságának 
jövedelméről:

Bevétel: Kor 1933 
Kiadás: „ 1097-26. maradt mint

tiszta jövedelem * 83574
Fogadjok mindazok, kik megjelenésükkel 

a mulatságnak fényét emelték és felülfizeté- 
seikkel az egylet jövedelmét szaporították 
az egylet leghálásabb köszönetét.
Deák Adolf Dr Frommer Ignáczné

titkár elnök

nem rég nyílt meg

F Rónai Aurél
’ HTQMCN1KÜ5

odrász térnéés a közönség máris 
meggyőződött annak 
elsőrendű voltáról.

a legszegényebb konyhában, mint a 
legfényesebb palotában egyaránt 
vigyázniok kell az egészségükre,
mert a feleség, az anya

lé lk i lö z h e te t le n
a család egyensúlyának fentartására.
A nők altesti tisztasága szoros 
összefüggésben van egészségükkel 
és feltétlenül fontos, hogy

mindennapi
toilettjük kiegészítő részét képezze 
a lysoform alkalmazása. A kényesebb 
testrészek mosásához és öblítésé
hez — szóval az intim

toilettebez
használjanak a nők langyos vizet, 
melyhez kevés lysoformot öntsenek, 
így tisztitó és fertőtlenítő szert 
használnak egyszerre. A

bysoíorm
megóv számtalan fertőző vagy ra
gályos betegségtől, megszünteti az 
izzadságot és a néha fellépő kelle
metlen illatot. Tegyen a lysoform- 
mal kísérletet. Eredeti üveg 8 0  f i l 
lé r  minden gyógyszertárban, vagy 
drogériában. Esetleg oly helyen, hol 
ily üzletek nincsenek, oda közvetlen 
is küldünk lysoformot a pénz e lf -  
l e f e i  h e  k ü ld é s ié  esetén.

250 grammos üveg 1.00 K  
500 ,  „ 0 .8 0  .

1000 .  * 4 .6 0  „
Kérje tőlünk az

Egészség és Fertőtlenítés
cimü érdekes könyvet, melyetingye* 
és bérmentve küldünk.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.
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Ilenélpapirofi
érkeztek  
alkalmi vétel árban 
1. doboz 1.20 
és 2  —

Csak m árcius 15-ig

SCHULCZ
papirüzlete, bénán

Eladó üzlet.
Jóforgalnii korcsma és mészárszék, 

fűszer üzlettel dohány és bélyegela
dási engedéllyel -ybekötve," összes 
felszereléssel nagyobb községben, 
nyugalomba vonulás miatt kedvező 
feltételek mellett május l-töl vagy 
azonnal is

Tegyen Ön egy kísérletet!
„CARNEVAL“

+  ( tö rv é n y ile g  v é d v e ) ■

A LÉTEZŐ LEGJOBB " I "
NYGIEMKUS GUMI KÜLÖNLEGESSÉG 

J ó t á l lá s  m in d e n  d a r a b é r t .
A ra tu c a t o n k é n t  6  k o r o n a .  

K a p h a tó  a  k ö z p o n tb a n

BÜCHLER GYULÁNÁL
WIEB, VII., KAISERSTRASRE 109. 

Képet magyar árjegyzék ingyen, (zárt borítékban 
20 fillér bélyeg ellenében. 

V ls s o n t s lá r u s l t á k  m a g a s  J u ta lék .

Részit a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig mindennemű 
bútorokat. — Mintabútorok megtekinthetők.

TTÍindennemü kézimunkák, alkalmi ruhák, menyasszonyi 
kelengyék s ruhák arany-ezüst hímzést a legizlésesebb
kivitelben elvállal.-------------— ___________________________
Nálam olcsón beszerezhetők, mivel a környékünkön dol
goztatok s első kézből kapható________________________

Kívánságra mintákkal is szolgálhatok.
■ TT). házi ipari kézimunkák.

TRÉQER SdNDORNÉ
J i n A ö ^ A ^ - ö U R A ^ ^ P o z s o n ^ r ^ o s t a ^ é t h ^

Beisz Henrik
cipőáruháza

Kagysalló.
Nagy választék úri és női divatos 

amerikai fazonú cipőkben.

Két egységár

9 és 11 korona.
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Jóházból való fiú 
TANONCZNAK 

felvétetik Hlóska Samu
kékfestőnél, L É V A .

SalDátor %it
sör idény tart naponta 
friss csapolás és palacz- 

kénti árusítás.

és desert sütemények, torták elsőrendüek, 
Prafait ̂ êgjobbak111 P ®  B d T t 0  S H e n r i k  t,év», MArtoniry-n. «

Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

H ofT her é «  Schrantz j 
M a jfa r th  P h .  és T sa . 
Dftelier & M e lich ar

gépeinek vezérképviselete, G anz^féie  m otorok  
á llan d óan  üzem ben  
láthatók  *  *  *  *

M űkőlapos jégszekrények . V ilághírű Rapid láneoskutak.
Legjobb  minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban
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