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Lapunknak ez a húsvéti száma az 
utolsó, amely a régi sajtótörvény 
patronátusa alatt megjelent. Mintha 
az emberiség sorsát intéző maga- : 
sabb hatalmak iróniája lenne, hogy i 
éppen a husvót ünnepére esik ez ! 
a dátum, az ünnepre, amelyet annak I 
emlékére ül meg a kereszténység, j 
hogy föltámadott és kitört sírjából I 
a Messiás, az eszme! Éz a mai j 
húsvéti ünnep mindenkoron kima- j 
gnsló mértföldjelzője marad fajunk | 
és társadalmunk hanyatlásának. j 
Mi, akik hinni tudunk, föltámadás 
ünnepén azonban reményteljes s z í v -  j 
vei vetjük szemünket az égi ma- i 
gasságok felé, ahonnan minden 
energia árad és ahonnan az em
beriség sok ezer éves története ; 
alatt annyiszor jött segítség a szó- j 
rongatottak javára. Bízunk, hiszünk j 
abban, hogy a lánc, amelyet a sza- : 
bad szóra raktak, széjjel fog törni, j 
amint széjjel törött eddig minden, ! 
ami a haladásnak eddig útját ál- ' 
lotta és talán rövidesen visszatér \ 

az az idő, amikor újra fennen, sza- j 
hadon fog szállani a szabad szó.

Mi a jövőben is ugyanazzal az | 
ügybuzgalommal, ugyanazzal a j 
tisztult éraékkel a közjóval szem- ; 
ben fogjuk teljesíteni kötelességtin 
két, mint eddig. Igaz, hogy e Ír 
Tatásunk teljesítésében lépten és 
nyomon Scyllákba és Charibdisekbe 
fog ütközni a toliunk, mi igye

kezni fogunk őket minden esetre 
elkerülni, de el vagyunk készülve 
arra is, hogy méltatlanul sérelem 
esik majd rajtunk amiért a köz
érdeket védelmezzük. Ezen a kor
szakon át kell mennünk, keresztül 
kell esnünk rajta, mert ha ölhetett 
kézzel néznénk a népünkre nézve 
oly tragikus események folyását, 
eszel mi is azok közé állanánk, 
akik a Vörösmarty szózatában oly 
megrázóan megénekelt magyar sirt 
készülnek megásni.

Nem is szatira, de talán szim
bólum az, hogy éppen husvét ün
nepén lép életbe a? uj sajtótörvény, 
mert hiszen mi jeieznetné pregnán
sabban a feltámadást, a szabadu
lást. mint éppen ez az ünnep. 
Óment látunk ebben arra nézve, $ 
hogy lesz még feltámadása a ma
gyar sajtószabadságnak is! Ebben 
higyjünk, ehhez tartsuk magunkat 
és ne csüggedjünk bármily meg- ! 
próbáltatásokkal fenyeget is ben
nünket a jövő.

Kedvesen konganak a Rómából 
megtért harangok, hirdetvén, hogy 
némaságuk csak ideiglenes volt, 
hogy szavukat teljesen elnyomni 
nem lehet . . . Azért van a harang
szó, hogy szálljon utcán, erdőn 
bei ken keresztül és ihletet vigyen 1 
a szivekbe. És azért van a gon- 1 
lelát is, hogy értő elméket ke- ! 

resve szálljon keresztül a tömegen, 
világosságot gyújtson az agyakban j 
és lerontsa mindazt, ami hazug és •

rossz. A Megfeszített minden időkre 
szólóan demonstrálta az emberiség 
előtt, hogy e jót, az igazat, a be
csületest nem lehet sohasem telje
sen megsemmisíteni, az megmarad 
mindig és bizony túléli az ellen
ségeit. Ezért üdvözlünk téged hus
vét szent ünnepe, abban a tudat
ban, hogy a miként feltámadt sír
jából, melyre nehéz követ henger- 
gettek, a Megváltó, azonképpen 
fel fog támadni a szabad szó is, 
hogy továbbra is a tisztesség és a 
szabadság utján vezérelje az em
bereket. Menjetek, emberek lép
jetek az Isten oltárai elé és szive
tek érezze át husvót ünnepének 
örök, szent igazságait. Kérjétek 
Isten Fiát, hogy járjon közbe a 
legfölsőbh hatalomnál, hogy múl
jon el tőlünk ez a megpróbáltatás. 
És merítsetek erőt az ő soha el 
nem múló emlékezetéből, amely min
denkoron legszilárdabb és Iegbe- 
vehetetlenebb mentsvára lesz a 
szabadságnak, az igazságnak és a 
tisztességnek.

Zsendiil a tavasz, a természet 
is föltárnád, reményt hirdetvén min
deneknek. Ami sziveinkben remény
ség zsendül, melyet a férfias e l
szántság termékenyít meg.
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Nem böjti prédikáció.
Irta: Nagy Zoltán törv. bíró.

Valamelyik szociológus munkájában olvas
tam azt a megfigyelést, hogy az embernek 
az ereje embertársaik gyengeségében áll, ezt 
használják ki, erre számítanak, ebből élnek.

Ez a megfigyelés nem is alap nélküli. Az 
Örökké változó, forrongó, helyzeteket, ala
kulásokat előidéiö életfolyamat és ebben az 
életfolyamatban az egyes ember élete, amit 
közönséges nyelven sorsnak neveznek, ele
meire bontva, a ható okokat kutatva és 
mindezeknek vonatkozását mint eredményt 
szemlélve gondolkozás után reáviszik az 
embert arra, hogy kinek-kinek ereje a má
sok gyengeségéből táplálkozik, ezt felis
merve és kihasználva tervez, számit, úgy, 
hogy végeredményében helyes megfigyelés 
az, amit a szociológus a fentiekben megál
lapít. Már pedig mennyi gyengesége van 
as embernek! Nem a testiekre, de nem is 
az erkölcsiekre hatással, hanem azokban, a 
melyek az emberi, mint élő, mozgó társa
dalmi lényt a viszonyok és körülmények 
közepébe helyezik. Azok a nagy defektusok, 
amelyek megnyilatkozásukban a büntető 
törvénnyel jönnek összeütközésbe, még ko
rántsem merítik ki csak a lehetőségeket is, 
hanem azok, a melyekben Chylla-Charibdis- 
ként hányódik és vetődik az egyes ember 
sorsa és merőben vaksorstól, esélytől függ, 
hogy a forgatagot elkerülve a sziklához ne 
csapódjék.

Valóban alig olvasunk mást lapokban és 
újság közleményekben, mint azokat a napon
ként dandárjával felmerülő eseteket, me
lyekben egyes emberek gyengeségét fel
használva igyekszik egy másik boldogulni, 
zöldágra vergődni, avagy csak mindezeknek 
a lehetőségét megszerezni. Csalás, lopás, 
sikkasztás, okirnthamisitás és annyi neme 
az úgynevezett vagyon elleni bűncselek
ményeknek minde-jkor bőségesen akad. ' 
Nem is szólva az ember élete vagy testi 1 
épsége ellen irányzott megkísérelt és befe
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jezett cselekményekről, a mezeknél leg
többször ugyanez a mozgató rugó, a szán
dék és az akarat.

Bizonyára nem fedné a valóságot az, 
hogy minden egyes esetben ezt a tervsze
rűséget és számitást ismernők fel már első 
pillanatban is reáfogva, vaktában azt mond
juk reá, hogy másként nem is történhetik, 
ugyde jelentékeny százalékában az esetek
nek sz ívós  energia kél küzdelemre emberi 
gyengeséggel, a mely energia éppen arra 
számit, hogy ezt a gyengeséget kihasználja, 
a maga javára gyümölcsöztesse. Véletlen, 
eshetőség avagy éppen vaksors itt is elő
fordulhat, — a mint elő is fordul — ha
nem, ha az embetekben általánosságban 
és külön-külön mindegyikben a meglevőnél 
több lenne a maga ismerésén sarkalló erő 
és öntudat, a mely képességet is ad, nem 
utaznának, nem számítanának a gyenge
ségre, ha nem is az erősebbek, de minden 
bizonnyal eszélyesebbek, hogy ezeket ki 
és felhasználják. A mint a hogy — leg
többször persze eső után köpönyeg — teá 
jön a csalódott, kárvallott is arra, hogy 
kellő időben és megfelelő módon alkal
mazott önfegyelmezés, erőn sarkalló belá
tás és csak a legcsekélyebb elóvigyázat 
mellett nem lett volna áldozata vagy csak 
eszköze is mások s z í v ó s  akaratának, terv
szerűen véghez vitt cselekedetének.

De örök igazság marad az, hogy az em
ber legutoljára ér reá magával foglalkozni. 
Idegenek, mások cjolga sokkal érdekesebb 
és e’őre valóbb, mint a saját maga dolga. 
És ha okul, tapasztal — sajnos — mindig 
a maga kárán tanul, tapasztal.

A FMKE. kűriből.

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület Léva városi és járási választmánya 
évi ülését nagy érdeklődés mellett tartotta 
Báthy László elnökletével. A választmány a 
bemutatott múlt évi zárszámadást 4724 K 
bevétellel és 2445 K kiadással jóváhagyta, 
valamint az 1915. évi költségvetést 4378 K 
99 fillér be<. étellel és 2330 K kiadással elő
irányozta. Az elnök beterjesztette, hogy 
egyes tanító .r kifejezésre jutatták azon óha
jukat, hogy jövőben a lévai választmány az 
amúgy Í9 k»» elességszerüen végzett magyar 
nyelv tanításáért ne részesítse jutalomban 
őket, hanem az ezen célra szánt összegből
2—3 arra h ^érdemesebb tanítót tanulmány
útra küldjön ki. A választmány erre nézve 
megbízta az elnökséget, hogy az összes 
tanítók meg! Ugatása után az előirányzott 
jutalom össze ; mikénti felhasználására a 
legközelebbi ii ésen tegyen előterjesztést. 
Ezután a jöv tanévi iskolalátogató bizott
ságot alakította meg, kijelölvén Báthy Lász
lót, Ordódy Endrét, Medveczky Sándort, 
Bolemán Vilmost, Jaross Ferencet és dr. 
Novotny Ernőt. Majd örömmel tudomásul 
vette, hogy Lakner Aladár primási urad. 
felügyelő a FMKE.-be örökös tagul belé
pett. Az elnökség beszámolt múlt évi mű
ködéséről, melyszerint az 1913. évben is 
nagy tevékenységet fejtett ki a magyar 
nemzeti kultúra terjesztésének érdekében. 
A körletéhez tartozó 11 tótajku község la
kosságának hazafias szellemben való ne
velése alkotta főfeladatát. A magyaroso- 

| dás előmozdítása végett minden erkölcsi 
í és anyagi erejét az iskolák felé irányította 
j és az eredmény, miként erről az iskoialá-

SJcipűssí strófák.
Tavasz! Tűzzed szivemre napodat 
Ne érezze az Élet hidegét,
Szellőd cirógassa az arcomat 
Úgysem simogatja már puha kéz . . .

Hozd vissza régi tavaszok álmát:
Nyiss egyszer még rózsát, — ne csak tövist, 
Majd dalolok én akkor hozsánnát 
Miiyet senki sem dalolt neked itt.

Bús szaga van a hervadt virágnak 
Az elmúlt tavaszok illata fáj,
Ha búcsút intünk az ifjúságnak 
Kietlenné lesz a tavaszi táj . . .

Kopcrniczky Cornél.

Pistyi házasodik.
— Oarammenti életkép. —

Irta: V é g it  I s tv á n ,

Hát mi lesz má Pistyi?
Miért ides attyám ?
Nem látod hogy ides szüléd öregszik? 
Má hunne látnám?
Oszt még se gondolkozol.

Má hunne gondolkoznék, mikor gon
dolkozók.

Hát mit gondoltál?
Semmit ides attyám.
Nohát emmeg micsoda „kibeszéd*4, hogy 

semmit se gondoltál? Valami csak támadt 
a koponyádban hé? Hiszen má húsz esz
tendős is elmúltál, amint kinézte Tiszte
lendő Uram a mátrixból. Oszt még ka
tonának is úgy lehet, hogy besoroznak.

Hát izé, mit akar ides attyám hogy gon
doljak?

Hát azt, hogy asszony kéne má a ház
hoz. Ides szülédnek sok a dolog Segítség 
kéne neki. Oszt semmit se gondolkozol az 
ügyek minémüséye irányában.

Hát ha asszony kéne, hijjék ides attyám 
segítséget ides szülémnek. Vagy ha úgy 
akaria, majd elhívom Kata néném asszonyt, 
majd a segít neki.

Mámcg igazán semmit se gondolkozol. 
Hát hiszen annak fizetni kellenék ám. De 
én olyan segítséget gondolok, akinek nem 
kéne fizetni. Az volna már a rend, hogy 
házasodnál mpg, hozná asszonyt a házhoz. 
Van elég lyány a faluban!

Erre már felüti a fejét a Pistyi, néz, néz 
hol az ides attyára, hol az ides anyjára, 
aki ott ül az asztal végén és babot sze
mezget. Vörös lett a legény képe, mint a 
pipacs virág. Majd megszólal nagy alázatos
sággal: Házasodjak meg? Hozzak asszonyt

i a házhoz? Hát kit vegyek el? Ki lenne 
ides szülémnek a kedvére való? Hát iszen 
nem is bánom ha úgy van, me^házasod- 
hatok ha ides szüléim úgy akarják.

Hát még azt is mi mondjuk meg, hogy 
kit végy el, mozdul bele az apa, égő pi
páját nyomogatván?

Hiszen ides attyám, meg ides szülém 
akarja, hogy megházasodjak.

Akarom hát, hunne akarnám mikor aka
rom. Ne csavarogj mindig, hanem hogy 
itthon légy. Idés szülédnek is nagyon kell 
a segedelem, meg én is meguntam már 
végződni a marha körül, mikor te oda 
vagy, nem ügyelsz a jószág körül.

Hát ha akarja, hogy megházasodjak, 
mondja meg kigyelmed ides atíyám kit 
vegyek el.

Hát vedd el a Bukros Esztit, az ippeg 
hozzád való. Fáin lyány, van is neki va
lamije, nem olyan ágról szakadt.

Bizony talán hallja kié emberkém, jobb 
j lenne a Búzás Berta, az olyan helyre lyány, 

dolgos, erős, bírja is, oszt annak is van 
ám eggye-mássa, még kender födje is az 
alvégi dűlőben, ami nekünk hallja, nincs.

Hát nem bánom, nekem az is jó lesz. 
Hát neked Pistyi? Neked is jó lesz? Mi ! ?

Hanem erre már a legény elnémult, nem 
felelt az apai kérdésre. Hanem az sürgeti :

No elállt a lélekzeted, hogy se szólsz, 
se beszélsz ?
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togató bizottság örömmel beszámolt: igen 
örvendetes, amenyiben az iskolás gyer
mekek a magyar nyelvben jó előmenetelt 
tanúsítottak s ami a legörvendetesebb, a 
felnőtt ifjúság is szívesen társalog egy
másközt magyarul. A Báthy-félt kis ima
könyvekből 500 drbot osztott ki az iskolás 
gyermekek között, a felnőtt ifjúság családi 
tót imakönyveit meg 120 esetben cserélte 
ki magyarnyelvű nagy imakönyvekkel. Ga- 
ramujfalu és Garamkelecsény községekben 
iskolai színpadokat állított fel, melyeken 
több alkalommal az iskolás gyermekek és 
a község lakosságának jelenlétében ma
gyarnyelvű színdarabokat rendezte*. A vá
lasztmány, mely a fentiekből látszik, dere- 
kas munkát fejt ki a magyar nemzeti kul
túra terjesztésének érdekében, 1 alapitó, 2 
örökös, 154 rendes és 2 pártoló taggal bir 
ezidőszerint.

H Í R E K .

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

—  A Reviczky-Társaság zeneiskolája meg
nyílik szeptember elején, azon esetben, ha 
a felvételre május 1-ig 36 növendék jelent
kezik. Jelentkezni lehet Köveskuti Jenő el
nöknél, vagy Belcsák László zeneszakoszt. 
elnöknél szóval vagy levélileg. Felhívjuk 
a terminusra mindazoknak figyelmét, akik 
gyermekeiknek magasabb zenei kiképzést 
óhajtanak nyújtani. Léva város kulturális 
fejlődése szempontjából fölötte fontosnak

Majd most már gondolkozom én is ides 
attyám hallja kigyelmed. És azzal felvette 
magát a legény a padkáról, kiment a ház
ból, soha setét este van, a kertallja felé 
vette az útját s néhány perc múlva ott 
kopogtatott a Búzásék kis ablakán, hogy 
ha kigyflnne Berta egy szóra a pitvarba.

És Berta, a Buzásék Bertája kigyütt.
Jó negyedórái hallgatás után megszólal a 

legény: Hallod-e Berta?
Hallom, hunne hallanám mikor hallom.
Édes szülém meg ides attyám megakar

nak házasítani.
Azt is hallom, hunne hallanám!
Oszt azt mondták, hogy vegyem el a 

Bukros Esztit. Hát ezt hallod-e?
Má hunne hallanám ? Hanem erre a 

leány szemei úgy tüzelnek a setétben mint 
az égő karbunkulus.

Azt is mondták, hogy van neki valamije.
Hát iszen másnak is van. Hanem hát 

vegye el, ha úgy akarják, a Bukros Esztit. 
Erié meg elhalaványodott az ábrázatja, 
szinte átfehéritett a setétségen.

De mást is mondtak ára hallod-e, nem 
csak a Bukros Esztit.

Hát aztán? Erre meg a reménység piros 
szint kergetett a leány arcára.

Aztán, aztán azt is mondták, hogy am- 
meg tán fáinabb lyány mint az Eszti; mi
vel erős, dolgos, piros az orcája, olyan 
égő fekete szemei vannak mint a karbun-

tartjuk az uj iskola létesülését és ezért a 
törekvéséért melegen üdvözöljük a R. T.-ot. 
Az iskola zenetanári állására eddig két 
művész jelentette be pályázatát: K. Pikéthy 

, Tibor tanár és Cziczka Angéla egri zene
iskolai tanárnő. Mindkettőnek fényes be
mutatkozása volt a R T.-ban. Bármelyik 
nyeri el az állást, zeneoktatásunk magas 
színvonalon fog állani.

—  A közigazgatás köréből. A főispán 
Btrcclly Miklós tb. főszolgabírót Garam- 
szentkeresztről Verébélyre helyezte át s 
onnan Spengler Jenő dr. tb. szolgabirót a 
központba rendelte be szolgálattételre, to
vábbá Hoffmann Pál tb. szolgabirót az 
üresedésben levő oszlányi szolgabirói ál
lásra rendelte helyettesként és végül Oas- 
paretz Béla tb. szolgabirót, központi köz- 
igazgatási gyakornokot, a garamszentke- 
reszti főszolgabirósághoz osztotta be szol
gálattételre.

A főispán itthon. Keltz Gyula főispán 
olaszországi üdüléséből Zsitvaujfaluba ér
kezett és újból átvette a vármegye kor
mányzását.

— Eljegyzések. Dr. ó'teiner Gyula lévai 
orvos, eljegyezte Simek Ármin lekéri föld- 
birtokos kedves leányát Annuskát. — Vin- 
kovits Gyula eljegyezte Origár Margitot 
Léván.

— Tanonciskolák államsegélye. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter a lévai iparos 
tanonciskolának 2400 és a kereskedő ta- 
nonc iskolának meg 800 korona államsegélyt 
engedélyezett a folyó tanévre.

— A munkásbiztositó köréből. A lévai 
kerületi munkásbiztositó pénztár igazgató
sága az újonnan rendszeresített kezelőtiszti 
külellenőri állásra, keddan tartott ülésén, 
Tóth János lévai ügyvédi írnokot válasz
totta meg.

— Halálozás. Patay József nyugalmazott 
ref. tanító, f. hó 6-án 72 éves korában

j Felsöpélen rövid szenvedés után meghalt.

j kulus, még a setétben is világítanak. Meg 
aztán kenderföldje is van az alvégi dülő- 

[ ben. Találd ki Berta ki ez?
Én bizony nem találgatom. Találja ki 

j maga ha akarja. Jobb bizony ha haza- 
' megy, minthogy nekem itten ilyes találós 

meséket komponál.
Hát mit mondanál hozzá Berta, ha el

vennélek? És ezzel megfogta a Berta kezét, 
csakúgy találomra éppen rátalált a kezére.

El ám, ha mennék — mondja tréfásan 
-  de az a dolgos kéz, az ott maradt a 
Pistyi erős markában.

De igazán nem gyünnél hozzám?! Lásd 
ides szüléim is csak téged szeretnének.

Hisz az elébb meg azt mondta, hogy a 
Búzás Esztit mondták, hogy vegye el!

Azt is mondták hogy jó lenne, de téged 
sokkal jobban mondtak ám! Oszt én is 
jobb szeretném ha te gyünnél, mint ’tz 
Esztit, ámbár az is fain lyány, de mégse j 
olyan fain mint te vagy. Téged sokkal 
jobban szeretnélek hallod-e?!

Tegyen ahogy akar! De ha niég elmegy } 
Esztihez, id§ se gyüjjön többet hallja-e! De j 
már bemegyek, mert ides szülém íregso- 
kalja hogy itt vagyok. Maga is menjen j 
haza, de ne ám az Eszti felé!

Pistyi, mint akinek rendben van a dolga, 
haza ballagott. Mivel pedig az Esztiék 
háza útba esett volna, inkább kerülő úton 
ment, csakhogy Búzás Berta ne gondol-

—  Letartóztatások a szódói rablógyilkos-
aág ügyében. Részletesen jelentettük már, 
hogy március hó 31-én Szódón, meggyil
kolva és kirabolva találták lakásán a 73 
éves özv. Töke Lajosnét. A rablógyilkosság 
ügyében a garammentének csendőrsége 
széleskörű nyomozást indított és már ápri
lis 2-án súlyos gyanuokok alapján letartóz
tatták a meggyilkolt öregasszonynak unoka- 
öccsét: Nagy Balázs garammikolai föld- 
mivest, valamint ennek feleségét Perit 
Zsófiát. Április 7-én pedig letartóztatták 
ezeknek fiát is, akit bünrésszességgel gya
núsítanak. Mindhármukat bekísérték az 

| aranyosniaróti kir. ügyészség fogházába. 
Nagyék erősen tagadnak, de igen nyoma
tékos bizonyítékok vallanak ellenük. —

; Tőke Lajosné mintegy hat év előtt 1200 
I koronát telekkönyvileg biztosított Nagy 

Balázs számára azon föltétel mellett, hogy 
ezért haláláig tisztességes lakásban és el
látásban részesítse őt. A zilált anyagi vi
szonyok között élő unokaöccsnek ezért 
lehetett érdekében siettetni az öreg asszony 
halálát s hogy az örökséget előbb kapa
rintsa kezébe.

— Kivándorlásra csábitó levelek Barsban.
A hatóságok előtt nem titok, hogy a ha- 

• jóstársaságok kivándorlásra csábitó teve- 
1 lekkel és nyomtatványokkal árasztják el a 
, falusi népet. Etek a levelek persze nem 
| arról szólnak, hogy Amerikában milyen ba- 
j romi munkát kell végezni a szegény kiván

dorlónak, nem a szénbányák rettenetessé
geit tárják fel, hanem színes, vonzó han
gon mint egy Eldorádót festik le a tenge
rentúli világrészt. A napokban ai aranyos- 
maróti törvényszék mint büntető bíróság 
738—1!)14. sz. ítéletével a Oeorg Hlebovi 
altonai cég által Alsószelezsénybe küldött 

! kivándorlásra buzdító leveleket lefoglalta 
: és elkobozta.

jón valami nem jót felőle.
Néhány nap eltelte után, vacsora vé

geztével, megszólal a legény, már mint a 
Pistyi:

Ides attyám!
No mi az?
Hát csak meggondolkoztam.
Min gondolkoztál meg?
Hát azon, amit kigyelmetek mondtak a 

múltkor.
Tudom is én mit mondtam a múltkor. 

Nem grannáriom az én fejem, hogy min
den beleférjen.

Hát, hogy megházarodnék, ha ides szü
léim kigyelmetek is úgy akarják. Elveszem 
a Búzás Bertát. Már vagy négy este voltam 
„ná!ljok“ s a Berta mindig kigyün a pi- 
tarba, mm is eresztett be más legényt, pe
dig ugyancsak sokszor kopogtattak am. 
Meg is tudathatja kigyelmetek ökigyelmö- 
ket, hogy mit mondanak?

•Hát majd megtudatjuk, oszt ám te is 
vigyázz, félre ue lépj, tartsd ki magad, 
nehogy valami baj adódjék1 Ha már igy és 
eddig van a sor, majd csak lesz tovább is. 
Nem vagy te se az utolsó legény a faluban.

Asszony, ha már igy vannak a résznek 
részei, küldd el valamelyik jó asszonyodat, 
akár kettőt is, hadd gügyögje ki: mi a 
szándékunk, mit szólnak a Búzásék a Pistyi- 
hez? Hallgatódzék, puhatolódzék (az a 
gügyüknek a hivatása) minő véleményben
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— A tanítóképző jótékonycélu hangverse
nyt. A lévai állami tanítóképző intézet ta
nári testaiete és ifjúsága április hó 25-én 
az intézet segélyzö egyesülete és a lévai 
József főherceg tanitókháza javára a városi 
vigadóban tánccal egybekötött hangversenyt 
rendez. Belépti-dij valamint karzatjegy 2.50 
korona, családjegy 6 korona. FelQlfizetése- 
ket köszönettel fogadnak és hirlapilag 
nyugtáznak. Műsor: 1. Megnyitó zene. 
Auber Portiéi Néma c. operájából. Előadja 
az ifj. nagy zenekar. 2. Végrendelet. Műdal 
Sztára Józseftől, előadja az ifj. énekkar. 3. 
Trió. Ária, Flotow Stradellájából. Hegedűn 
előadják : Riedl Gábor IV, é. t. n., Hulják 
Imre III. é. t n., Dartos Lajos III. é. t. n., 
zongorán : Vayda Gyula IV. é. t. n., har- 
raoniumon : Juszt Ferenc IV. é. t. n. 4. 
Szórakozott apák, vígjáték egy felvonásban. 
Átdolgozta Dezső József. Személyek : Szil- 
háty nyug. őrnagy Farkas Gábor IV. é. t.
n., Juliska leánya Jaross Margit urleány, 
Zádor nyug. kapitány Kovács Károly IV. é.
t. n. Károly fia Slihdlyfy István III. é. t. n.
5. Balatoni nóták, Gaal Ferenctől. Előadja 
az ifj. énekkar. 6. Magyar táncok, Brahms- 
tól. Előadja az ifj. zenekar. A jóhirű mu
latság iránt nagy az érdeklődés.

— Szörnyeteg apa. Fenyőkosztolány köz
ségben szinte hihetetlenül hangzó kegyet
lenséggel kinozta három gyermekét egy 
minden emberi érzéséből kivetkőzött apa 
Kazimir János, akit végűi is saját felesége 
jelentett fel a hatóságnál, mely a szörnye
teg apát letartóztatta, a megkínzott gyer
mekeket pedig az aranyosmaróti törvény
szék fiatalkorúak birósága az ottani kór
házba helyeztette el ápolás végett. Kazimir 
János 9 éves Lajos nevű fiának meztelen I 
lábára hágott és csizmájának sarkával

összezúzta a gyermek lábafejét, majd pedig 
a fiú karját a tűz fölé tartva annyira össze- 
égette, hogy a szegény gyermek karjáról 
darabokban vált le a has s mindezt afe
letti haragjában követte el, mert a kis fiú 
az ő parancsára nem bírt egy nehéz ge
rendát felemelni a földről. Harmadnapra 
ugyanezen fiának a lábára vasláncokat 
erősített és egy gerendára kötötte fel, le
felé n fejével. A fiút az anyja mentette 
meg a biztos halaitól, de ezért megverte 
öt az ura. 12 éves Ferenc fiát pedig majd
nem megvakitotta. A gyermeknek a sze
meit hüvelykujjával tolta be a szemgödör- 

; be a bestiális apa, majd pedig széttépte a 
szemhéjjait. A szerencsétlen gyermek alig 
lát a szemeire. Az orvosi megfigyelés van 
hivatva kideríteni, hogy ez az ember épel- 
méjű-e, mert épeimével egy apa aligha 
követ el ilyen megdöbbentő kegyetlensé
geket.

j — Szabályzat a villamos telepről. Léva 
[ város villamos telepének üzleti szabály- 
1 zatáról szóló tervezetet most kapták kéz

hez a képviselőtestület tagjai tanulmányo
zás végett, valamint a telep 1914. évi költ
ségelőirányzatát is. A szabályzat tervezete 
szerint „Léva város villamos telepe*- cég 
igazgatását intézik és vezetik: a. a város 
kpv. közgyűlése, b. a város tanácsa, c. a 
cég üzemvezető bizottsága. Ez utóbbi bi
zottság tagjai: hivatalból a polgármester és 
a kpv. közgyűlés által választott három 
tag. Ezek a tagok az üzleti tiszta haszon
ból 3o/0 osztalékban részesülnek, a tiszta

vannak a gyerek felől, ha jó hírrel jön, 
elküldjük rövidesen a tudatókat is.

Minden jól ment. A gügyük mind jó hír
rel jöttek vissza Kis Pistyiékhez, nem volt 
semmi sok szó, semmi ellenvetés, nagyon | 
szeretik a Pistyi gyereket, a Berta olyan I 
szívesen hallgatódzott, s mindig ott benn j 
sürgött forgott. Szóval minden igen jól in- ' 
dúl. Mar melyik este a Pistyit is megugrották 
volna a kis ablakról, ha félt volna. De igy 
nem félt, de meg a Berta is beeresztette 
hamarosan Most már jöhet a tudatás is, a 
kérés is. Minek folytán néhány nap múlva 
ismételen a következő párbeszéd fejlődött 
ki az apa és fiú között, már mint Kis Pistyi 
és az ides attyja között:

Ides attyám, hát mar csakugyan meg- 
házasodom?

Csak meg!
Hát elveszem a Búzás Bertát?
Csak e l!
Mindent kijárt már kigyelmetek?
Csak ki!
Hát a jegy-csizma?
Má megparancsolta ides szüléd a jegy

csizmákat is a „Szutyi Mutyi“ csizmádiánál.
O.yan sárga tulipánok lesznek a sarkára 
tűzve (varrva) akár a himes tojás. Estére 
elküldöm keresztanyádat tudatóba, aztán 
megtartjuk a kérést.

De a lakzi is meglesz nemsokára?
Hát persze, hogy meglesz.
Legyen meg hallja kigyelmed ides attyám, 

mert mivel a Balog Bandi mindig kötődik 
velem. Má nem sokáig állhatom, nem tu
dom türtőztetni magamat s oszt neki me

gyek. Pedig ezt magam se szeretném. — 
Nem akarnék én semmit de . . .

Mindig avval kunéról, hogy nem lesz 
enyim a Berta, megmutatja. Oszt olyan na
gyon pofonvághatnám van „itet“.

No csak tartsd vissza a sorodat. Majd 
sietünk, hogy mentül hamarabb átessünk 
a bajon.

Megtörtént a kérés is. átadódott a ,.jegy- > 
| csizma" mellyel a Szutyi Mutyi csizmadia 
l remekőt. A tulipán majd hogy meg nem 
| szólal a sarkán. De a jegy-ing a kendővel, 
i az se kutya ám ! Hely hallják, be gyö- 
j nyörö ivolyák vannak beievarrva! Meg 
• szegfűk. Olyan gyönyörűt niég a Gotter 
! botjában se árulnak,

Elég az hozzá, hogy végre is felvirradt 
a nagy nap. A nagy lótás futás mutatja, 

j hogy Kis bátyauráéknál — ma lesz a lakzi. 
Pistyi tudta magát türtőztetni s nem suly- 
totta képen Baiog Bandit, hely pedig de 
sokat gyujlogatott az orra a lá !

Megtörtént minden ékesen és jó rend
ben. Tisztelendő uram is elmondta felettük 
az élkes áldást, násznagy uram se maradt 
adós sem az egyik sem a másik felekezet 
részéről, a kegyes intésekkel és bibliai ci
tátumokkal, mígnem eljutottak a lakodalmi 
kásához, melyet a vőfény eme verseléssel 
szállított be:

.,Itt a finom étel, melynek nincsen mása 
Lenne zsíros tőle az abrahám szája.
S mint repedt fazékból ez pöfögő kása... 
Mindnyájunkra hulljon az Isten áldása 
Ördög bújjék koma a kend brúgójába 
Mig bele nem repül szájába a kása!"

haszon 7%-a pedig a telep alkalmazottai 
között osztatik fel. — Az 1914. évi költ
ségelőirányzat szerint a telep összes bevé
tele 64,853 K 13 fillér, a bevétel és kia
dás közti különbözöte pedig 5185 K 19 
fillér, mint tiszta haszon.

—  Jsü/iök a szolgálati pragmatikáért. 
A jegyzői kar körében erős mozgolódás 
folyik abba í az irányban, hogy a jegyzők
nek a meg>ei, állami és városi tisztviselők 
pragmatikáért küzdő blokjához való csat
lakozása, amelynek elmaradását már szóvá 
tették, ha nemi késedelemmel is, de mégis 
megtörténjék. A mozgalom vezetősége ha
tározottan rossz néven veszi az orsz. jegy
zőegylet elnöksége részéről azt is, hogy a 
megyei, állami és városi tisztviselők meg
hívására udvariatlanul egyáltalán nem is 
reagált, de különösen abban lát nagy sé
relmet az országos községi és körjegyzői 
karral szemben, hogy a jegyzőegyleti el
nökség sajá; belátása alapján és saját fe
lelősségére vonta ki a jegyzői kart a ma
gyar köztisztviselők pragmatikai blokjából. 
Erre, a mozgalom vezetőinek nézete sze
rint, nem voü joga a jegyzőegyleti elnök
ségnek, amelynek akkor, mikor a meghí
vást kapta, a/, lett volna a kötelessége, 
hogy megkérdezze a jegyzői kart, vajon 
kiván-e részt venni a köztisztviselők közös 
akciójában, vagy sem. Ha ez nem lett volna 
kötelessége az egyesület vezetőségének, 
akkor az egész jegyzői egyesülésnek nin
csen semmi értelme ; ha a jegyzőegyesületi 
vezetőség ilyen nagyfontosságu ügyeket is 
a saját jó vagy rossz hangulata alapján 
intéz el, akkor ar egyesület maga, annak 
választmánya és közgyűlése puszta foima- 
sággá sülyed alá. Az a célja tehát a mind
inkább erősbödő akciónak, hogy rövid ha
táridő alatt választmányi ülést vagy köz
gyűlést hivasson egybe s azon tárgyalás 
alá vétesse azt, csatlakozni kiván-e a jegy
zői kar a többi tisztviselők küzdelméhez, 
vagy meg van elégedve sorsával és a maga 
részéről nem reflektál erkölcsi függetlenség
re. Nagyjelentőségűnek tartják a mozgalom 
hívei a jegyzői karnak a szolgálati prag
matika tárgyában történendő állásfoglalását 
annál inkább is, mert hiszen egyenlőre 
semmi remény nincs arra, hogy a kormány 
által sokat emlegetett községi reform, amely 
a jegyzői karnak egy és más vívmányokat 
hozna, hamarosan bekövetkezzék. A moz
galom irányítói szeretnék a választmányi 
ülést vagy az egyesületi plénumot úgy 
összehivatni, hogy a szolgálati pragmatika 

i tárgyában hozott határozatot a jegyzők a 
* megyei, állami és városi tisztviselőknek 
í husvét után a kormány elé járuló deputá- 
! dójával közösen vagy egyidejűleg nyújt

hassák át a kormánynak. De ha az idő 
rövidsége miatt nem történhetnék ez meg, 
akkor az átnyujtás a lehetőség szerint oiy 
rövid késedelemmel történjék, hogy a jegy
zői akciónak a megyei, állami és városi 
tisztviselők akciójával való közössége vagy 
összefüggése dokumentálható legyen.

— Öngyilkosság. Afúcska János 56 éves 
munkásember, Léván, a Koháry utcában 
levő lakásán egv gerendára szerdán föl
akasztotta magát, miié észrevették, már 
halott volt. Az életunt ember hajdan jobb 
napokat élt; iparkodó szürszabó iparos 
volt, de később ez az iparág hanyatlásnak 
indult s magával rántotta Múcskát is lefelé, 
aki elkeseredésében a pálinkában keresett 
vigasztalást s végül öngyilkos lett.
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— A vármegye közgyűlése. Barsvármegye
törvényhatósági bizottsága I. hó 16-án rend
kívüli közgyűlést tart. A közgyűlés napi
rendjén szerepel a belügyi kormány leirata 
az orsz. képviselőválasztó kerületek rész
letes beosztása tárgyában, továbbá a sza
vazókörök és az uj központi választmány 
megalakítása.

— Képviselő a kerületében. Bartos János, 
az ar.-maróti kerület néppárti képviselője 
március 25-től április 7-ig kerületében tar
tózkodott és több községben beszámoló 
beszédet mondott. Egynémely helyen a 
hatóság megakadályozta őt beszédének 
megtartásában, mert a gyülé6 nem volt 
előzetesen beje'entve.

— Jegyzői értekezlet. Dr. Budnyánscky 
Titusz aranyosmaróti járási főszolgabíró f. 
hó 4-én jegyzői értekezletet tartott Buditi- 
szky Lajos aranyosmarót-vidéki körjegyző
nél a járásbeli körjegyzők és Schmidkunz 
Frigyes járási számvevő részvétele mellett.

—  Triesti általános biztosito társulat
fAssicurazioni Generáli) Budapest, V., Do- 
rottya-utca 10. és 12. A „Közgazdaság" 
rovatában közöljük a Triesti általános biz
tositó társulat (Assicurazioni Generáli), e 
legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb 
biztositó intézetünk mérlegének főbb ada 
tait. Teljes mérleggel a társulat mindenki
nek, aki e célból hozzá fordul a legnagyobb 
készséggel szolgál Az intézet elfogad: élet-, 
tűz-, szállítmány , üveg- és betörés elleni 
biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbizto
sításokat a Magyar jég és viszontbiztosító 
r. t., baleset- és szavatossági biztosításo
kat az Első o. általános baleset ellen bis- 
tositó társaság, valamint kezességi és óva- 
dékbizíositásokat, eltulajdonítás, lopás, hűt
len kezelés és sikkasztás elleni biztosításo
kat és versenylovak, ielivérek és egyébb 
értékesebb tenyészállatok biztosítását a 
* Minerva** általános biztosito részvénytár
saság, valamint áru- és utipodgyászbizto- 
sitásokat az Európai áru- és podgyászbiz- 
tositó részvénytársaság számára. A lévai 
főügynökség. Frommer Mór főügyn. Aled- 
verzky Sándor.

— Robbanás és tüzsk. Csütörtökön d. e. 
Bella Antal lévai fehérnemű tisztitó intéze
tében a vasaló melegítésére szolgáló gáz
fejlesztő kazán kilazult és ennek következ
tében felrobbant. A robbanás tönkre tette 
a berendezést és az ünnepek előtt fölhal
mozódott tisztítás alatt álló fehérneműket. 
Emberéletben nem esett kár. — Ugyanaz
nap d. u. valószínűleg egy eldobott gyufától 
tűz támadt Jozsefcsek Károly vendéglős 
istállójában. Kivonult gyorsan a tűzoltóság 
is, bár nem volt rá komoly szükség, mert 
a tüzet egykettőre elfojtották, igy ezt a 
jellegzetes régi, töpörödött épületet elkerülte 
.a vesz* delem. —- A napokban a Párkány- 
nána felől jövő személyvonat egyik szaka
szába Zseliz közelében ismeretlen okból 
tűz támadt, miközben többen kisebb sérü
léseket és kárt szenvedtek.

— A zöldségtermesztés. Hogy a zöldség-
termesztés milyen jövedelmező foglalkozás, 
mutatja az. hogy mintegy 21 millió koro
nát gyűjtöttek össze azok a bolgárok, kik 
nálunk zöldséget termesztettek. Hogy a 
gazdálkodásnak ezt a jövedelmező ágát 
bárki megtanulhassa, a földmivelésügyi mi
nisztérium az általa berendezett zöldségte- 
Jepeken a jelentkező magyar munkásokat a

zöldségtermesztés minden ágában kitanitja, 
sőt azokat, akik megtanulták és valamsly 
vidéken csoportokba szsrvezkedve meg 
akarnak telepedni még, segélyezi is. Ilyen 
zöldségtermesztő telepek vannak Budapest 
mellett Nagytétényben, hol most 130 ma
gyar olyan kitünően kertészkedik, hogy el
bújhatnak mellettük a bolgárok, továbbá 
Gödöllőn, Miskolczon, Tatabányán, Rév
fülöpön, Felsőgnllán, Beszterczebányán. 
Ezekbe az állami kertészetekbe fölfogad
nak olyan munkásokat, akik egy-két év 
leforgása alatt kívánják megtanulni a zöld
ségtermesztés különböző módjait. A kikép
zés folyama alatt az állandó munkások a 
telepen minden napszámos munkát végezni 
kötelesek. Úgy tudjuk, hogy a vármegyei 
gazdasági egyesület támogatásával legkö
zelebb Léván a Perec csatorna partján lé
tesül egy bolgárrendszerű kísérleti zöldség- 
termesztő telep, ahol a kisgazdáknak mód
jukban fog állani ezt a jövedelmező fog
lalkozást eltanulni. Sajnálatra méltó dolog 
az, hogy még zöldségért is annyi sok pénzt 
kell idegeneknek adnunk. Azért jól ten
nék gazdáink, ha már egyszer ráadnák ma
gukat erre a gazdasági ágra is, csöppet 
sem járnának rosszul.

— Nagy ünnepi műsor a Lévai Apolló 
Mozgószinházban. Husvét mindkét ünnepén 
teljesen uj és minden izében figyelemre 
méltó ünnepi műsor kerül előadásra az 
Apollóban. A vasárnapi műsor fénypontja 
A megvásárolt férj című 3 felvonásos dráma 
a mai társadalom életéből lesz, mely való
ban művészi előadás keretében kerül a 
közönség elé. Azonban rendkívül kedves 
és vidám darab Koko, a szerecsen király 
is (2 felv. vígjáték), a kedvelt Pathé-ujság 
a legújabb világeseményeket mutatja be 
szebbnél szebb képekben, mikhez még egy 
egész sor szórakoztató felvétel fog csatla
kozni. A húsvéthétfői műsornak eseménye 
leez Az orleánsi szűz, 6 felv. történelmi 
dráma a középkorból. Ennek a pompás 
darabnak a bemutatása teljes 2 óra hosz- 
száig fog tartani. Belevéve a többi ezalka- 
lomra kiválasztott képeket, az egész mű
sor 3 órát vesz igénybe, igy tehát lesz 
hol szórakozni husvétkor.

— Időjét hangyák A természetbúvárok, 
erdészek és gazdák közül sokan megfigyel
ték már, hogy a hangyáknak különös ér
zékük van, mely az időjárás szeszélyei el
len való védekezésben nyilvánul meg > azt 
lehetne mondani, hogy valósággal megér
zik, hogy milyen idő fog bekövetkezni. A 
természettudósok nincsenek tisztában azzal, 
hogy honnan veszik az egyébként okos és 
szorgalmas kis állatkák ezt az időjóslási 
tehetséget; abban azonban megegyeznek a 
vélemények, hogy a hangyabolyok alakjá
ból és nagyságából egész pontosan lehet 
következtetni a bekövetkező tél erősségére, 
így egy német gazdasági szaklap közli az 
erészben a folyó évi télre vonatkozólag 
szerzett tapasztalait, at iely szerint a múlt 
év nyarán és az ősz folyamán a hangyák 
valóságos herkulesi munkát végeztek és 
fejtettek ki arra nézve, hogy földalatti 
helyiségeiket a szokásosnál kétszerié na
gyobbra építsék és hogy a föld feletti kúp
takarót a szokottnál jóval erősekben és 
ami fő, hegyesebbre építhessék meg. A 
német természettudósok szerint ezek az 
előkészületek azt jelentik, hogy hosszú éa 
szigorú télre volt kilátás, inért a hangyák 
— azt megérezve — csak ilyen esetekben 
igyekeznek éléstárukat megnagyobbítani, a 
külső bolyt, vagyis a kúptakarót pedig 
Ugyancsak magasabbra és hegyesebbre épí

teni, nehogy az olvadó hó a belső élés
tárakba szivároghasson. A hangyáknak és 
általában az állatoknak védekezése az idő
járás zordonsága ellen mindenesetre érde
kes és tanulságos — és amennyiben a 
nagy természetben mutatkozó egyéb tüne
tek is egy hosszú és erős télre engednek 
következtetni, a fenti megfigyelések min
den valószínűség szerint helyesek és ér
demesek a tüzetesebb tanulmányozásra.

— Barsvármegye szabályrendeletet alko
tott a mezei egerek kőtelező irtásáról, mely 
a földmivelésügyi miniszter jóváhagyása 
után fog életbe lépni. A szabályrendelet 
szerint minden birtokos köteles szántóföld
jén, legelőjén, rétjén stb. földjein és a 
rajtok átvezető utakon főként tavasszal ál
landóan irtani a mezei egereket. Ha vala
mely birtokos ebbeli kötelezettségének pon
tosan és eredményesen nem felel meg, 
akkor az irtás az illető birtokos költségére 
hatóságilag lesz végrehajtva. Szükség ese
tén az egerek irtása az egész megye terü
letén, központi vezetés mellett foganatosít- 
tátik, melynek költségeit az érdekelt birto
kosok fogják viselni birtekarány szerint. 
A szabályrendelet megalkotását az utóbbi 
években nagyon elszaporodott mezei ege
rek okozta kártételek tették indokolttá.

— Darwin. Dr. Fülöp Zsigmond nép
szerű természettudományi folyóiratának most 
megjelent április 1-i számában a következő 
érdekes cikkeket olvassuk : Francé Rezső: 
Az élő anyag emlékezése. Cserny Dezső: 
A szunnyadó, ébredő és érvényesülő élet. 
Dr. Molnár Elek : Az arckifejezésről. Dr. 
Túrán Géza: Tudományos és társadalmi 
küzdelem a rák ellen. Beck Szilárd: A be
szélő mozi. Seidl Sándor: Az élet végállo
másai stb. — Az igazán hézagpótló, két- 
hetenkint megjelenő illusztrált folyóirat elő
fizetési ára a Darwin-Könyvtár köteteivel 
együtt fél évre 5 kor. Mutatványszámot 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy 
ut. 60.

— Sporthír. A Lévai ifj. futball klub 
(L.I.F.C.) húsvéthétfőjén Aranyosmaróton 
az ottani futball klubbal (M.F.C.) bajnoki 
mérkőzést tart.

— Anyakönyvi bejegyiések. StuleUtek:
Szkladan János Lehoczki Zsuzsanna: Er
zsébet. Uhlár János Gerendás Anna: Jó
zsef. Zilai István Kósa Jolán: Erzsébet. 
Duchna András Patjer Mária: András. Sólya 
János Fekete Erzsébet: János. Bállá An
drás Faragó Julianna: Margit. Hnldlotdt: 
Szkladan Erzsébet 10 napos csecsemők 
hólyagos bőrgyulladása, özv. Nikolics Gá
bor 72 é, aggkorivégkimérülés. Múcska 
János 56 é, felakasztás (öngyilkosság). 
Obertasz János 72 é, aggaszály.

Van szerencsém az igen tisztelt 
izr vendégeimnek tudtára adni, 
hogy a

Húsvéti
ünnepek alatt kávéházamban hús
véti kávé szolgáltaik fel.

Tisztelettel 
FERTIKÓ JÓZSEF 
(Városi kávéház.)
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Egy akaraton.
A magyar nép kifáradt, elKedvetlenedett 

azokban a nagy politikai harczokban, me
lyek erőit az utóbbi évtizedekben igénybe 
vették. Kifáradt, mert a közélet váratlanul 
és előkészületlenül rengeteg követelést tá
masztott vele szemben és elviselhetlenül 
súlyos terheket rótt reá. Elkedvetlenedett, 
mert azzal a sorvasztó munkával szemben, 
amit végzett, nem áll arányban az eredmény, 
amit elért, sem politikai, sem gazdasági, 
sem kulturális tejen. A politikai harczok 
sikertelensége közönyössé tette a népet 
még a nemzet életérdekeit legközelebbről 
érintő kérdések iránt is. A súlyos gazda
sági válságok szegénnyé tették és kiván
dorlásra kényszeritik. A műveltség és ta- 
nultság terén való hátramaradás elégedet
lenséget idézett elő, mert kevés tudással 
nem képes felfogni, hogy mi okozza ba
jait és mi az oka annak, hogy túlfeszített 
munkával sem biztosíthatja magának a ré
gebben kevesebb munkával elért jólétet.

Teljes bizonyossággal megállapíthatjuk, 
hogy a nép minden bajának, szegénységé
nek, tudatlanságának oka abban rejlik, hogy 
nem voltak önzetlen vezetői, akik az élet 
minden vonatkozásában tanították volna, 
lelkiismeretes és becsületes tanácsokkal lát
ták volna el. Azt is megállapíthatjuk, mert 
szintén igaz, hogy a bajok másik oka a 
nép szervezetlensége. Nálunk minden em
ber önmagára, s legfeljebb rokonaira, jó 
szomszédaira van utalva Külföldön a nép 
községenkinti, s azután országos szerveze
tekben él. Meg is van az eredménye, mert 
vagyonos, tehát független és nem futkároz 
minden apró-cseprő ügyében jegyzőhöz, 
ügyvédhez, mert tanult és ismeri legalább 
azokat a törvényeket, amelyek közvetlen 
közelről érintik az ő életét.

Csodálatos dolog, hogy nálunk, aho* 
törvényalkotás és törvénytelenség elköve
tése esetén is olyan sűrűn hivatkoznak 
külföldi példákra, arra nem gondolnak, 
hogy a nép érdekeinek védelmében is kül
földi példákat kövessenek. Évtizedek szo
morú tapasztalatai után jutottunk el végre 
a magyar nép életében egy korszakalkotó 
intézmény létesítéséhez, mely komolyan, 
őszinténés érdek nélkül munkálkodik a ma
gyar nép erőinek egyesítésén, érdekeinek vé
delmén. Ez az intézmény a Budapest fő
városban alakult Nemzeti Népszövetség, 
mely alig egy fél-esztendővel ezelőtt kez
dette meg munkásságát, s már is meg
váltóját látja benne a magyar nép.

Miért? Azért, mert a Nemzeti Népszö
vetség felölelte munkatervébe indazokat 
a teendőket, amelyekkel a nép bajain, nyo
morúságain segíteni lehet. Czélul tűzte ki 
ez az intézmény az ország egész magyar
ságának nemzeti alapon való szervezését a 
nemzeti öntudat és nemzeti összetartozan • 
dóság felébrésztésével és ápolásával. Czé
lul tűzte ki a magyar népnek a gyakorlati 
élet számára való neveléséi, tanítását. El
látja gazdasági tanácsokkal, peres s peren- 
kivüli ügyeiben ingyen jogi tanáccsal, kü
lönös súlyt helyezve arra, hogy a fölösle
ges perlekedéstől a népet visszatartsa s 
ezáltal azt a rengeteg pénzt, amit a peres
kedési szenvedély elvon évenként a nép 
zsebéből, a gazdaság fejlesztésére és mű
velődési szükségletekre tak irithassa meg 
A Nemzeti Népszövetség nem politikai, 
hanem gazdasági és közművelődési intéz
mény, mely pártoktól függetlenül és politi
kai pártok felett állva végzi munkáját röp- 
iratokban havi füzeteiben és a központból 
kiküldött szónokaival. Komolyan, őszintén, j 
és becsületesen óhajtja a nép érdekeit j 
szolgálni. A szeretet fegyvereivel megy a ! 
nép közé egyetértést hirdetni s az erők J

összpontosításával százezreknek és milliók
nak egy nagy családba egyesítésével akar 
egy olyan erős nemzeti szervezetet létesí
teni, amely tagjait védi, neveli, támogatja, 
megélhetésének nehézségeit könnyíti.

Amilyen nagy szeretettel csoportosul a 
magyar nép a Nemzeti Nópszővetség-be, 
épen olyan ádáz gyűlölettel támadnak a 
szövetség ellen a nép ellenségei. És épen 
ez a körülmény mutatja, hogy a Nemzeti 
Népszövetség a népnek igaz barátja, jóltevöje 
és céljait komolyan veszi. Azok a hamis 
próféták, akik külömböző önző célok szol
gálatában a népet ámítják, csalják, félre
vezetik, lelkét butítják, verejtékes fillérjeit 
saját zsebük megtömésére, kikönyörgik, 
vad dühvei, hazudozással, rágalmakkal for
dulnak a Nemzeti Népszövetség ellen, mert 
tudják, érzik, hogy ha az egész magyar 
nép megismeri ezt a népjóléti intézményt, 

j akkor vége van az ő uraskodásuknak, po- 
* litikal szédelgéseiknek, mert a józan ma

gyar ember undorral fordul el tőlük.
A sztretet szavával szólunk a magyar 

néphez saját jól felfogott érdekében es a 
magyar nemzet érdekében, hogy a Nemzeti 
Népszövetség támogatására álljon sorompó
ba. Értse meg végre a magyarság, hogy 
szervezetlenül nem képes saját érdekeit 
megvédelmtzni, boldogulását, megélhetését 
előmozdítani, mert erő és siker csak ott 
van, ahol egy namzet fiai mindnyájan egyért 
és tgy az összességért dolgozik abban a 
tudatban, hogy mindnyájan nemzetük, hazá
juk javáért dolgoznak.

Csarnok.
As újságírás reformja.

Az uj sajtótörvény megnehezíti az újság
írók munkáját. Szó ami szó, az ember nem 
lesz annyira Vogelfrei, mint eddig volt, és 
nem tanít erkölcsre, tisztességre, n!\i: mi
lyen 18 éves vl: ..,.r iíjut. Ép.a úgy uem 
figyelmezit.iici senki arra, hogy modortalan 
vagyok. Hogy ini lesz velem ezután, iga
zán nem is sejtem. Ezután valószínűleg 
így kell újságot írni, amint azt nehány pél
dával bemutatom:

Tanulmányút. A 20-ik század vívmánya 
a humanizmus. Minden téren értezteti ha
tását. nmbjrek támadnak, akik mátoknak 
jóvolta leli esit, mint azt Wonthtsövú Am
brus esete is bizonyítja, a  nemes férfiú 
ugyanis dr. Pap Sándor polgártársunk 
hathatós bi folyásának engedve, ma hosz- 
szabb tanul nányutra indult. LJtja a vasút 
felé vezetett és az a célja, hogy meggyő
ződést szerezzan, vájjon a váci, vagy a 
nagyenyedi, avagy netán az illavai levegő 
használ-e többet a tüdőbetegek egészsé
gének? Az expeditió öt évig tart és külön 
költségbe nem kerül, mert as állam nemes- 
lelküen gondoskodik Wonthtsövű úrról, és 
viseli utazási és ellátási költségeit.

A feminismus tikere Léván. Nagyra vas
nak vele az angolok, hogy okoa lányaikat 
egyedüi utaztatják, sőt rá merik bízni egé
szen idegen fiatalemberekre is. Egy kis 
szabadabb szellemért nekünk sem kell a 
szomszédba szaladgálni, feltalálható az ná
lunk is. Garasaninca Sámuel nagybirtokos 
rendkívül bájos, szellemet leánya a 16 
éves Agatha ugyani* Borkövy Aladár had
nagy diszkisérete mellett Rómába utazott, 
hogy jelen legyen a húsvéti szertartásokon 
Szent Péter templomában. Az előkelő sze
mélyiségek szerénységére vall, hogy kerülni 
akarlak minden ünnepeltetést és ezért a 
lány szüleinek nem is szóltak, mert képe
sek lettek volna arra is, hogy as utolsó 
pillanatban lebeszéljék az útról. így aztán 
a snájdig feminista a kaszárnya előtt beült 
egy gummikerekűbe s a gáláns kísérővel 
elhajtatott. Az esetet városunk társadalma 
úgy fogadja, mint a ftminismui úttörő mun

kájának modern megnyilvánulását és hogy 
nem kizárólag erről beszél, az azért a van. 
mert mostanában sok szó esik Pipisk 
Gyula dr. ügyvédnek a város közgyűlési 
termében elhangzott munkásellents felszó
lalásáról.

K özgazdaság.
A Triasti Általános Biztosító Társul* í

(Assicurazioni Generáli) f. évi március h<- 
17-én tartott 82-ik rendes közgyűlésén ter
jesztettek be az 1913. évi mérlegek. A 
előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy 
az 1913. december 31-én érvényben volt 
életbiztosítási tőkeösszegek kor. 1,297.036.630. 
20, tettek ki és az év folyamán bevett di
jak kor. 56.381,050.47 rúgtak. Az életbizto
sítási osztály dijtartaléka kor. 22.566,540.30- 
rel kor. 398.114.196 97-re emelkedett. Az 
élet biztosítottak osztalék alapja kor. 7,515. 
715 11 teaz ki. A tüzbiztositási ágban bele
értve a tükörüveg biztosítást a díjbevétel kor. 
19,357,541,835 biztosítási összeg után kor. 
33,058.512.87 volt miből korona 11 771. 
428*47 viszontbiztosításra fordittatott, úgy 
hogy a tisita díjbevétel korona 21.287. 
084-40-re rúgott és ez összegből korona 
15,425, 174*22 mint díjtartalék minden te
hertől menten jövő évre vitetett át. A jövő 
években esedékessé váló dijkötelezvények 
összege kor. 160.198,898 15. A betörésbizto- 
sitáii ágban a díjbevétel korona 1.774.925* 
69-re rúgott, miből levonván a viszontbiz
tosítást, a tiszta díjbevétel korona 982.230* 
66 tett ki, A szállítmány biztosítási ágban 
a díjbevétel kitett kor. 7.340.807*26 mely 
a viszontbiztosítások levonása után korona 
3.362.47005-re rúgott Károkért a társaság 
1913-ban kor. 50.202,042 11 és alapítása 
óta kor. 1.163,020.163*67 fizetett ki. E kár
térítési összegből hazánkra kor. <,33.952, 
uüv, jó esik. A nyereség tartalékok közül, 
melyek összesen kor. 15.504,719‘08-rt rúg
nak, különösen kiemeJendők : az alapsza
bályszerinti nyereség tartalék mely korona 
7.971,112*52 tesz ki, az értékpapírok árfo
lyam ingadozására alakított tartalék, mely 
as idei átutalással együtt kor. 4.948,531*55- 
re rúg, továbbá felemlítendő a 160,000 kor. 
rugó kétes követelések tartaléka és az ingat
lan tartalék, mely az idei átutalással kor. 
2,425.075*01 tess ki. Részvényenként 720 
arany frank osztalék kerül kifizetésre. A 
társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
az idei átutalások folytán kor. 434.367*388. 
47-ről kor. 456.949,184 97-re emelkedtek,! 
következő elsőrangú értékekben vannak el
helyezve : 1. Ingatlanok és jelzálog köve
telések kor. 105.861,710 28. 2. Életbiztosí
tási kötvényekre adott kölcsönök korona 
51.760.232*04. 3. Letétbe helyezett értékpa
pírokra adott kölcsönök kor. 5.459,438 35.
4. Értékpapírok kor. 237,342,355.22. 5. Kö
vetelések államoknál és tartományoknál 
kor. 46.666,706*21. 6. Tárcaváltók korona 
719.310*61. 7. Készpáns és az intézst kö
vetelései a hitelezők követeléseinek levo
násával kor. 9.139,432*26. Összesen kor. 
456.949,184*97. Ezen értékekből 85 millió 
korona magyar értékekre esik. — A Minerva 
általános biztosító 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, nem
különben a versenylovak, telivérek ás más 
értékesebb tenyészállatok bistositásival, 
mely uj ágazatokat nevezett társaság ve
zette be hazánkban, valamint áru- és uti- 
podgyászblztositásokat az Európai áru- és 
podgyászbiztositó részvénytársaság siámára.





8 L évai H írlap 14 szám.

„MENTHOMOL- CUKORKÁK"

KŰTCSÖVEZÉS1 VÁLLALAT
A nagyérdemű közönségnek becses 

figyelmét felhívom a legújabb találmányu

kútcsövezési vállalatomra
melyet szilárd cementből, teljes jót
állással s igen jutányos árban elvál
lalok és készítek.

A csövek a kút falát képezik és 
védik a férgek behatásától, illetve az 
oldal vizek befolyásától.

Uherik Lajos
kőműves és vállaikozó 

Léva, Damjanich-utca 32 szám.

M agyar házi ipari kézimunkák.
A legizlésesebb kivitelben elvállal minden

nemű kézimunkát, alkalmi ruhákra való hím
zést, arany és ezüst hímzést, menyasszonyi ke
lengyék hímzését, olcsó árban

Tréger Sándorné
M agyar-G u rab , (P o z so n y -m e g y e )  P o s ta  R é th e  

megtekinthetők: Özv FrecsÜ  Istvánnénál, Léván.
■ Ugyanott felvilágosítással is szolgálnak. ---------------------

f l i lF i  Henrik
cipőáruháza

m a l i é .

Nagy yáiaszték úri és női divatos 
amerikai fazonú cipőkben.

Két egységár

9 és 11 korona.

szinzsappant
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T megérkeztek a legszebb

i m z i

újdonságok.
Felöltők,
Öltönyök,

Leánykabátok
Gyerm ekruhák

T/3 M U LÓ  ~ * m
felvetetik Kertész Lajos 
fűszer üzletében, Léván.

n t p r

Huseétí hóser bor
LITERJE 1 . KOR. 

kitűnő minőségben kapható. 
FELDMANN IZIDOR

vendéglfljébtn 
KÁLNAI-UTCZA 3.

Teasütemények, cukorkák,-̂ ®
és desert sütemények, torták eisőrendüek,

Prafait d legjobbak. B 21 T t 0  S H 6  fi T I le lÍh«, Máriioiifr.y*n. é4
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve Naponta szétküldés a vidékre is.

IIofTItcr és S e h ra n t i | , , , , , , , , f tiianx«féle m oiérokT"a’ gépeinek vezerképviswete. ?!lf ,,d,,1a"
JU acher & N e l i c b a r  J 0 • r ( t ilth a tó k  4 3} S$ #

Múkőlapos jégszekrények . V ilághír ti Rapid iáncoskutak.
T eorjobbminőséeaitakarmánvkamrák elkészítéséé? felállítása iutánvnc árpl-kin
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