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Hatezer millió korona.
Ez a rettenetesen nagy összegű 

pénz takarékbetétet jelent, még 
pedig az olasz nép megtakarított 
és különböző intézetekben elhelye
zett betétjeit. A mi szerencsétlen, 
szomorú gazdasági viszonyaink kö
zött irigykedéssel és bámulattal 
kell, hogy a megtakarított óriási 
summára tekintsünk, s álmélkodá- 
sunk csak fokozódik, ha azt is fi
gyelembe vesszük, hogy az olasz 
nép betétjei a gazdasági válsággal 
teljes múlt esztendőben érték el 
ezt a magaslatot. Tiz év előtt még 
csak 2789 millió volt az olasz nép 
takarókban gyümölcsöztetett tő
kéje, s az utolsó tiz rossz gazda
sági esztendő alatt háromezer mil
lióval szaporodott a nép tőkéje.

Hogyan, miből? — kérdezzük 
ámuiva. Hiszen Magyarország nagy 
Alföldje termékenyebb még az ál
dott piemonti olasz síkságnál is, s 
hegyei, völgyei tele vannak kin
csekkel, népe szorgalmas és taka
rékos is, s mégis az utolsó tiz esz
tendőben elszegényedett a magyar 
nép és ezerszámra vándorolt ki 
Amerikába és Romániába. Ha azon
ban egy kicsit körültekintünk Olasz
ország halmain és rónáin, megért
jük, hogy miből gyűl össze a sok 
százezer és millió líra (egy líra =  
95 fillér;. Az olasz igazán belter
jes gazdálkodást folytat, mely or

szágának nemcsak azon részein 
bajt dús hasznot, ahol örök tavasz 
van, hanem ott is, hol az idősza
kok éppen úgy váltakoznak, mint 
nálunk. Az olasz nép különöské
pen gyümölcs-, bor- és zöldségter
meléssel foglalkozik, ebből szerzi 
óriási bevételeit. Minden darabka 
föld gyümölcsfával van körülültftvt 
és minden két fa között egy-egy 
szőlőtőke terjeszti ki karjait. Vesz- 
szői a fákra futnak fel, úgy, liog.y 
minden darabka föld körül a gyü
mölcsfák és a szőlő élő kerítést 
alkotnak. A fát nem engedi az 
olasz magasra nőni, hogy árnyékot 
ne vessen. Ezzel a móddal a fánál 
azt éri el, hogy minden erőfeszítés 
és nagyobb fáradtság nélkül a her
nyók és mindenféle férgektől állan
dóan tisztogathatja, s a gyümöl
csöt kézzel leszedheti. lg) a gyü
mölcs a szedésnél nem szenved 
ütődéseket, s természetesen az ér
téke a piacon nagyobb. A szőlő
tőke kiterjesztett ágai közé pedig a 
nap sugarai könnyen beférkőznek, 
egyenletessé téve az érést, de ezen
kívül a különböző szőlőbetegségek 
ellen való védekezés is könnyebb, 
mert a permetezést nem fogják fel 
az összezsúfolt ágak és levelek. A 
gyümölcs és szőlő egyformán dus- 
termő, mert nagy gonddal ápolják 
és termőképességét műtrágyával fo
kozzák, ami az éretlen istállótrá
gyánál nagyobb táperőt ad, s ezen
kívül szállítása és szétszórása is

egyszerűbb. De műtrágyával fej
leszti az olasz a föld termőképes
ségét is, s a különböző zöldségek
ből, mint paradicsom, sárgarépa, 
petrezselyem, zeller, spárga, arti
csóka, hagyma, ugorka, karfiol, 
borsó, bab, stb. holdanként 3—4, 
sőt 5C0 lira (a mi pénzünk szerint 
körülbelül ugyanannyi korona) jö
vedelmet is kihoz. Nem is beszé
lünk a tengerparti vidékekről, ahol 
hó, hideg, fagy soha sincsen, s 
ahol a szegfű, rózsa, viola és egyéb 
virágföldek úgy terpeszkednek, mint 
nálunk az Alföldön a búzatáblák, 
vagy a felvidéken a burgonyaföldek.

Ha már most azt vesszük figye
lembe, hogy Olaszország igen te
kintélyes nagy részében valósággal 
a hátán felhordott földdel teremt az 
olasz termőtalajt a sziklák oldalában 
és arról sem feledkezünk meg, 
hogy a magyar gyümölcs és bor az 
egész világon a" legizletesebb és 
legpiacosabb, akkor bizony méltán 
kérdezhetjük, hogy miéri nincsen 
megfordítva az eredmény és miért 
nincs a magyar földmivelő népnek 
hatezer millió megtakarított pénze 
és miért nincs az olasznak hat 
milliárd adóssága, mint nekünk?

Hát bizony ideje volna mór, hogy 
népünk rászokjék a jövedelmezőbb 
gazdálkodásra, a gyümölcs- és 
zöldségtermelésre. Hiszen előtte is ott 
áll a hazai példa, a kecskeméti ba
rack és almaszüret, a körösi, ha
lasi saláta- és ugorkajövedelem. Jó
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lenne már felhagyni az álszemór- 
meteskedéssel, hogy nem való a 
mi büszke fajunkhoz, a mi erős 
férfikarunkhoz az ugorka-, meg a 
paradicsom-kapálás és hogy buza- 
termelésre teremtette az Isten a földet. 
Ha a búza, a kukorica, árpa nem 
ad annyit néhány láb földön, ) 
hogy abból a sok éhes szájat jól 
lakassák, csizmácskát, ködmönkét 
vegyünk a didergő gyermekeknek, 
ezért nem kell mindjárt elszaladni 
Amerikába a bányák, gyárak gyil
kos levegőjébe, hanem olyan ini- 
velési módhoz kell fognunk, ami 
nemcsak szükségleteink kielégíté
sére ad kellő jövedelmet, hanem 
jut belőle megtakarításra is. Ne 
ráncold össze homlokodat büszke 
magyarom, mikor e sorokat olvasod, 
mert a büszkeségből nem lehet 
elhallgattatni a siró gyermeket.

Jegyzői ügyek.
Pályázat alapítványi dijakra.

A községi és körjegyzők Erzsébet király
néról nevezett országos árvaháza és segítő 
egyesülete ezennel pályázatot hirdet: Abauj- 
torna vm. cserháti járás jzői karának 1 ala
pítványa, Alsófehér-vm. jzőegyletének 2 ; 
alapítványa, Arad-vm. jzőegyletének 2 ala- j 
pitványa, Bács Bodrog-vm. jzőegyletének 
3 alapítványa, Baranya-vm. jzőegyletének 2 
alapítványa, Bars-vm. jzőegyletének 1 ala
pítványa, Békés-vm. jzőegyletének 1 alapít
ványa, Békés-vm. törvényhatósági bizottság
nak 1 alapítványa, Bereg-vm. jzőegyletének 
1 alapítványi, Biliar-vm. jzőegyletének 4

Kibékülés.
Élt egyszer a szabadságharc idején két 

csodálatraméltó ember. Az utolsó utca-gyerek 
is ismerte őket Szatmárban és Németiben. Az 
egyiket Karsay Kálmánnak hívták, a mási
kat Kolbay Ferencnek nevezték. Birtokos 
nemes volt mindakettő. Karsay Szatmár 
szabad királyi város polgárságának volt 
oszlopos tagja; Kolbay uram Németi nagy
község fundamentumának bocsájtotta te
kintélyének gyökerét. Amely lakozásbeli 
állapot azonban nem zárta ki, hogy a két 
emberséges ember ne legyen tőszomszédja 
egymásnak, lévén a két helyiség oly közel 
egymáshoz, hogy a szatmári polgár, ha le
emelte a fejfedőjét, már németi-i terület fö
lött lóbálta szívélyesen, feltéve persze, 
hogy ezen a részen jött rá a köszönés 
tiszteletreméltó vágya.

Amint mondom: a két ur más-más hely
ségben lakozék, és mégis kedves tőszom
szédjai valának egymásnak. Ha a Kolbay 
uram németi-i tűzhelyén felgyűlt a láng, 
annak keserű füstje okvetlen Szatmáron 
csapódott le Karsay Kálmán nagy bánatára; 
ha pedig az utóbb nevezett honfiú kertjé
ben felnőtt egy szilvafa, annak a legjobban 
megrakott ága Németi fölött lógott már s 
a Kolbay-gyerekek legelték le — még zöl
den. Szörnyű perpatvarok származtak eb
ből, meg egyébből. A két család küldön

alapitványa, Borsod vm. jzőegyletének 2 ala
pítványa, Csanád-vm. jzőegyletének 2 ala
pítványa, Esztergom-vm. jzőegyletének 2 
alapítványa, Fejér-vm. jzőegyletének 1 ala
pítványa, Gömörkishont-vm. jzőegyletének
1 alapítványa, Győr-vm. jzőegyletének 1 
alapítványa, Heves-vm jzőegyletének 1 ala
pítvány, Hont-vm. jzőegyletének 1 alapítvá
nya, Hunyad-vm jzőegyletének 1 alapítvá
nya, J.-N.-Kun-Szolnok-vm. jzőegyletének 2 
alapítványa, Komárom-vm. jzőegyletének 2 
alapítványa, Krassó-Szörény jzőegyletének
2 alapítványa, Moson-vin. jzőegyletének 1 
alapítványa, Nagyküküllc-vm. jzőegyletének 
1 alapítványa, Nyitra-vm. jzőegyletének 1 
alapítványa, Pest-vm. jzőegyletének 4 ala
pítványa/ Pozsony-vm. galántai járásának 
1 alapítványa, Somogy-vm. jzőegyletének 2 
alapítványa, Sopron-vm. jzőegyletének 2 
alapítványa, Sopron-vm. csornai járásának 
1 alapítványa, Hg. Eszterházy M. urnák 
Kismartonban 1 alapítványa, Szabolcs-vm. 
jzőegyletének 1 alapítványa. Szatmár-vm. 
jzőegyletének 1 alapítványa, Szepes-vm. jző
egyletének 1 alapítványa, Szilágy-vm. jzőegy- 
leténck 1 alapítványa, SzoInok-Doboka-vm. 
jzőegyletének 1 alapítványa, Temes vm. jző
egyletének 3 alapítványa, Tolna-vm. jzőegy
letének 6 alapítványa, Torda-Aranyos-vm. 
jzőegyletének 1 alapítványa, Torontál-vm. 
jzőegyletének 3 alapítványa, Trencsén-vm. 
jzőegyletének 1 alapítványa, Ugocsa-vm. 
jzőegyletének 1 alapítványa, Veszprém-vm. 
jzőegyletének 1 alapítványa, Zala-vm. jző
egyletének 2 alapítványa, Zemplén-vm. jző
egyletének 1 alapítványa, Zólyom-vm. jző- 
egyletnek 1 alapítványa, Az országos köz
ponti jegyzőegyletnek 1 alapítványa, össze
sen 76 alapítvány egyenkint 100 koronát 
kitevő kamatára =- 7t’00 K; úgy az egye
sület szabad rendelkezésére álló tőkéinek 
kamatából adandó 250 drb. egyenkint 100 
koronában megállapított segélydijra= 25.000 
korona, mindösszesen tehát 32.600 koronát 
kitevő alapítványi kamatra és egyesületi 
sfgclydijakra.

Úgy íz alapítványi kamatok, mint a se
gélydijak két egyenlő részletben és pedig 
felerészben folyó 1914. év szeptember 1-én, 
másik felerészben pedig 1914. év decem
ber 15-én fognak az egyesület pénztárából 
kiutaltatni.

Az alapítványok kamatáért, nemkülönben 
a segélydijakért községi, kör-, al- és segéd
jegyzők árvái, félárvái és gyermekei, illetve 
azok gondviselői folyamodhatnak.

Az alapítványok kamatának adományo
zási joga az egyes alapitványtulajdonosokat 
illeti, kik ha több alapítvány birtokában 
vannak, azok összes kamatát akár egy ösz- 
szegben egy, akár 100 koronával osztható 
részletekben több folyamodónak adomá
nyozhatják. Egy alapítvány kamatát azonban 
megosztani nem lehet.

Az egyesület segélydijait, ugyanezen el
vek szem előtt tartásával, az egyesület igaz
gató-tanácsa fogja odaítélni.

Az alapítványok kamata iránti kérvények 
az alapitványtulajdonosok nevére címezve, 
a segélydijak iránti kérelmek pedig egye
sületünk igazgató-tanácsához czimezve, kel
lően felszerelve, két példányban kiállítva, 
1914. évi junius hó 15-ig egyesületünk ügy
vezető-igazgatójához Klimes Antal, Budapest 
VII., Alsó erdősor-utca 1. sz. I. em. 6. nyúj
tandók be, mert az elkésve vagy közvet
lenül az alapítóhoz beküldött, úgy a kellően 
fel nem szerelt kérelmek figyelembe nem 
vétetnek.

Az alapítványi kamatokért beérkezett ké
relmek döntés végett az illető alapítóknak 
lesznek bemutatva, az egyesületi segélyek
ről pedig az igazgató-tanács fog határozni. 
Ha az alapítók az adományozási jogukkal 
1914. év augusztus 15 ig nem élnek, ezen 
jogot helyettük egyesületünk igazgató- 
tanácsa fogja gyakorolni. A kérvényekhez 
csatolandó az elöljáróság által hitelesített 
másolatban, de csak egy példányban ; 1. a 
gyermek születési bizonyitfánya ; 2. a gyer
mek utolsó iskolai bizonyítványa ; 3. egy

cei folytonosan átjártak egymáshoz fenye
gető üzenetekkel s mindig úgy kezdték a 
mondókájukat, hogy:

— Nemzetes Karsay uram Szatmárról 
küld ide, Németibe, Kolbay uramhoz, az
zal, hogy már meg határsértés történt: a 
kerítésen átjárnak az apró jószágok s a 
mi kukoricánkból laknak jól, már pedig a 
mi gazdánk nem akarja, hogy az ö jóvol
tából kerüljön kövér tyuk a te kegyelmed 
fazekába.

Erre aztán visszaüzent Kolbay uram és 
pedig nem kevesebb célzatossággal:

— Ne üzengessen nekem ilyesmit az én 
kedves jó szomszéd uram, mert mindjárt 
eszembe jut, hogy az én gyümölcsömtől 
gömbölyödőtt amilyenre a hasa. Máskü
lönben pedig menjen törvényre, ha baja 
van, majd ott megfelelek, de úgy, hogy 
örökre belefájdul a dereka tőle.

És mivel nem volt más dolguk, hát 
egyre másra a törvény elé citálták egy
mást és fizették a perlekedés költségeit 
anélkül, hogy egyiküknek is haszna lett 
volna belőle. Az Arany János fülemilés 
emberei voltak ők, azzal a különbséggel, 
hogy sohasem vetemedtek tettlegességre, 
sőt inkább a szavak mérgét udvariassági 
ostyákba pakolták, hogy ne legyen keserű, 
mikor egymásnak lenyelésre átadják. Ha 
pedig személyesen összeakadtak, majd el
olvadtak az előzékenységtől, hogy melyik

tartsa a másikat jobbkéz felől s közben 
olyan furfangosan cserélgették a jókíván
ságokat, hogy aki hallotta, az majd meg
szakadt a nevetéstől.

Egyszer aztán olyan esemény adódott 
elő az ország sorsában, amely mellett még 
a két kitűnő szomszéd megyehires harag- 
szomrádja is eltörpüli: bekövetkezett a 
szabadságharc.

Mikor egyik ország a másikkal hajba 
kap, rendesen megváltozik a dolgok eddig 
jónak hitt rendje. Régi ellenségek kibékül
nek; keserű irigységek a jóakarat szinmé- 
zévé édesednek. Nincs többé sértett ön
érdek és kielégítetlen ambició; a nemzet 
sorsa vállvetett együttműködést kíván, 
amelyből mindenkinek ki kell vennie a 
maga részét ereje szerint. Az egyik fegy
verével szolgálja a hazát, a másik eszével 
és a fő, hogy mindenki ott álljon a sorban, 
ahová kötelessége kijelölte.

A mi két emberünk jó magyar volt, sze
rette a hazáját, a becsületre is adott. Itt 
tehát nem igen akadt hiba. A baj ott volt, 
hogy mindenik más szempontból nézte az 
eseményeket. Karsay azt állította, hogy az 
egész világon csak egy tiszta megdönthe
tetlen igazság van, és ez nem más, mint 
az, hogy huncut a német. Ergo le kell ka
szálni egy szálig a gálád faját. Amint e 
vélemény Kolbay tudomására jutván, ter
mészetesen a másik végletbe csapott át s
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a hatóiig (főszolgabiró) által is láttamozott 
bizonyítvány arról, hogy a ) a családfő 
mtnnyi fizetést, vagy ha nyugdíjas vagy 
özvegy, mennyi nyugdijat élvez, b )  van-e 
vagyona vagy más jövedelmi forrása, t )  
név, kor és foglalkozás szerint felsorol?!, 
hány gyermeke van, d) kap-e gyermekeire 
máshonnan is nevelési pótlékot, segélyt, 
Ösztöndíjat.

Figyelmeztetjük mindazokat, kik múlt 
évben egyesületi segélyben vagy alapítvá
nyaink kamataiban részesültek, hogy azok 
csak egy évre adattak, és igy, ha azokból 
újból részesülni akarnak, uj kérelmet kell 
beadniok. Felkérjük ezenkívül a kartársakat, 
kogy a községük területén lakó jegyzó
árvákat és özvegyeket nemcsak esen hir
detményről, hanem a közel jövőben pályá
zat alá kerülő a Magyar gazdasszonyok 
Cinkotai leánynevelő-intézetben megüresedő 
néhány állami alapítványi hely, nemkülön
ben a kassai állami jegyző-internátusnál, 
úgy a közigazgatási tanfolyamot hallgató, , 
mint a középiskolákba járó jegyzői árvák 
és gyermekek részére létesített állami ata- - 
pitványi helyekre vonatkozó pályázati hir
detményről is értesíteni és nekik a kérvé
nyek helyes megszerkesztésében segédkezet 
nyújtani szíveskedjenek.

Az adókiv«té9.
Időszerűnek tartjuk a közönséget tájékoz- ! 

tatni az adókivetó bizottság feladatáról, j 
továbbá az adózóknak jogairól, azokról a 
módokról, melyekkel az igazságos, méltá
nyos adó megállapítás elérhető. Kettőzött 
kötelességünk ez most, a midőn két szo
morú gazdasági esztendő bajai viselték 
meg kereskedőinket, iparosainkat. Bár amint 
az alábbiakból kitűnik, e körülmények az 
adó megállapításinál a törvény szerint is 
előnyösen veendők figyelembe, de tényleg 
hátrányosan befolyásolják az adófizetési 
képességet. Anyagilag teljesen kimerült ke-

azt bizonygatta, hogy nincs mindenben 
igazunk. Békés fejlődés való nekünk, nem 
háború. Iskolát kell építenünk, nem ágyút 
és kardot gyártanunk. Nem egymással 
szembeszállanunk, hanem karöltve men
nünk.

Baj lett ebből a vélemény eltérésből, de 
nagy. A két paprikatermészetü ur átkiabált 
egymásnak a kerítésen:

llgylátszik, hogy Németiben spionok 
laknak . . . kedves egészségére az éjsza
kai nyugodalmat — köszöntött át nem- 
zetes Karsay uram a szomszédjához barát
ságosan.

— Szatmárban meg kötnivaló bolon
dok . . . váljék egészségére a früstök — 
udvariaskodott Kolbay uram.

— Nono.
— Nono.
Így kedélyeskedett egymással a két szom

széd egy darabig. Aztán csak eltűnt mind 
a kettő. Karsay elment harcot csinálni, a 
másik békét faragni. Az egyiknek hős, a 
másiknak hazaáruló volt a neve, pedig hát 
igaz, jó hazafi volt mindakettő, csak ép
pen más más utakon járták az ország javát.

A nagy harc Világosnál végződött. A 
két helység szomszéd portái ekkorára el
pusztultak, lakói elszéledtek. Az egyik 
háznak a gazdája — Kolbay Ferenc — 
•hazaáruló* lett, a másik — Karsay Kál
mán — megcsodált hős. És mindakettő

reskcdöosztályuBk és mindazok, akik ön
álló, mindennap változó keresetükből, jö
vedelmükből élnek, még a méltányosan 
megállapított adót sem fogják tudni fizetni, 
annál kevésbé, mert a mostani gazdasági 
esztendő sem kecsegtet nagyobb jövedelem 
reményével.

Az adókivetó bizottság feladata ai úgy
nevezett kereseti adót, tehát az önálló ke
resetű egyének: a kereskedők, iparosok, 
az évi fizetéssel nem biró orvosok, mér
nökök, ügyvédek adóját megállapítani. E 
megállapítást vagy a fél bevallása alapján 
eazközli, vagy ennek hiányában a törvény
ben megállapított minimális tételek figye
lembe vételével hivatalból. Épp ez okoól 
tanácsos vallomást adni mert ennek adatait 
kötelet a bizottság figyelembe venni, azok 
valódisága után kutatni s különösen az 
adóra csökkentő hatással biró tételeket 
alkalmazni. Az adónak hivatalból való 
megállapítása esetén e tételekről a bizott
ság tudomással nem bir.

Az olyan adózók, kiknek előző évi adója 
100 K-nál kisebb volt, vallomásaikat élő
szóval is megtehetik. Egyébként a bevallá
sok január hóban írásban eszközlendók. A 
vallomás elmulasztása büntetést nem von 
maga után. A nyers bevételkimutatásban 
levonásba vonatadók : az üzlethelyiség bére, 
a nyersanyagok ára, a munkabérek, bizto
sítási dijak, az üzleti adósságok kamatai, 
és az üzleti veszteségek.

Tehát a nagy üzlet bér az adózóra elő
nyösen befolyásolja a vallomást.

Adóalapul a bizottság a kivetést mege
lőző három esztendőben elért tiszta jöve
delmek évi átlagát tekinti. Ez átlagnak 10 
százaléka állapittatik meg adóul.

Vallomás hiányában a fentemlitett törvé
nyes minimális tételek alapján számítja ki 
a bizottság az. adót. E minimális tételek a 
kővetkezők :

a) Kereskedők, iparosok, orvosok, ügy
védeknél az általuk fizetett bér IV2—2'/>- 
szeres összege, ha a lakáspénz 1000 K-nál

nem nagyobb, l Vi—3-szoros összege, ha 
a lakisbér meghaladja az 1C00 K-át. A la
kásbérből egy-egy kiskorú gyermekre levo
nandó 100 K. Ha a lakás egy része irodául 
szolgál, ennek bérértéke abérhöl levonan
dó. Nagyon fontos bevallani olyan jövedel
meket, melyeket a kincstár már megadó
zott, mert ez mint csökkentő körülmény 
veendő figyelembe.

b) Mészárosoknál a kivetést megelőző 
évben levágott marha után 8 K. számitta- 
tik minimális keresetnek.

Az adókivető bizottság ülésén az érde
kelt adózó jogosítva van megjelenni és élő
szóval mindazt előadni, mit érdekeinek vé
delmére szükségesnek tart. Minden adózó 
jól felfogott érdeke, hogy ott megjelenjék 
s védekezzék. A nyomban kihirdetett hatá
rozat ellen élőszóval lehet azonnal felleb
bezéssel élni és e fellebbezést 8 nap alatt 
írásban indokolni.

Azok az adózók, kik adótárgyalásukon 
meg nem jelentek, a felemelt adóról vett 
írásbeli értesítéstől számított 15 nap alatt 
élhetnek írásbeli fellebbezéssel. A fellebbe
zést az adófelszólamlási bizottság intézi el

A tisztaság érdekében.
A közegészségtan bebizonyitotta, hogy 

az összes fertőzőbetegségek melegágya a
szenny, a piszok ; az ellenük való védeke
zésben pedig leghatalmasabb fegyverünk : 
a tisztaság. Tisztaság a lakásban, a leve
gőben, a táplálkozásban, a ruházkodásb m, 
de első sorban az emberi testen magán!

Nem csodálatos dolog-e, hogy jómódú 
kulturemberek nem gondolnak arra, hogy 
cselédségük: a szakácsnő, aki ételüket ké
szíti, a dajka, aki a család szemefényét 
táplálja, vagy egyébb munkásaik legalább 
egyszer hetenkint megfürödjenek ? Hát az

földönfutó: az egyik az átok elől szaladt, 
hogy áldást, békességet hozzon a hazára, 
a másik az osztrák zsandárok elől mene
kült, hogy elkerülje a bitófát. Kolbay az 
osztrákokkal tartott, hogy mentse, ami 
menthető, a másik menekült előlük, hogy 
megmentse karja erejét a letiport haza 
számára.

Elérkezett az 1850-ik év karácsonya. 
Kolbay Ferencnek Nagyváradon volt ideig
lenes szállása. Bizalmi áliást töltött be az 
osztrákoknál: az elfogott szökevényeknek 
volt a személyazonossági tanúja, ha hadi
törvényszék elé kerültek. Meg kell adni, 
hogy nem állott hi\atásamagaslatán. Min
den elfogott gyanús magyart ismert s 
mindenkiről be tudta bizonyítani, hogy nem 
volt köze a szabadságharchoz. Az egyikről 
kisütötte, hogy futóbolond, azért veri oly 
büszkén a mellét bírái előtt, a másikról 
azt állította, hogy egész életében undorí
tóan szelíd volt, aki egy csirkét se tudna 
leölni, nemhogy csaták tüzében hősként 
viaskodni! Az ilyen tanúskodásért aztán 
haragudtak rá az osztrákok is, a magya
lok is. Azok azt állították, hogy hazudik, 
ezek is bizonygatták, hogy hazudik. 0  csak 
mosolygott:

— Tessék bebizonyítani az ellenkezőt.
Ezért örvendett közutálatnak mindkét ol

dalon Kolbay uram. Nem csuda, ha örökké 
komor volt. Csak már vége lenne az egész

nek, hogy felkereshetné a családját. Hadd 
jönne a hazaárulás vádja, ő bátran fordulna 
az Istenhez: Uram, te ítélj, hü sáfára vol
tam-e én a népemnek?

Karácsony estéje volt s Kolbay gondo
latokba merülve járt fel-alá a szállásán s 
régi karácsonyesték jártak az eszében. Hej, 
de mások is voltak azok, mint a mostani I

Kopogtak az ajtaján. A cseléd jött be.
— cgy ágrólszakadt idegen kér éji szál

lást.
— Bocsásd be.
És bejött a szálláskéiő: a halálraítélt, 

mindenfelé körözött Karsay Kálmán.
A két egykori szomszéd megkövültén 

bámult egymásra, aztán Karsay, a hős hon
véd őrnagy gúnyosan felkacagott.

— A sakál barlangjába jöttem, hahahal
— Oda! — morgott Kolbay.
— A hazaárulóhoz . . .
— Oda!
— Aki akasztófára juttat engem.
— Oda!
— Oda, oda, persze, hogy oda!
— Oda — ismételte kegyetlen dühvei 

Kolbay — most leszámolok kegyelmeddel. 
A régiekért is, az újakért is. Rossz vagyok, 
gonosz vagyok az egész világnak: legyek 
hát csakugyan gonosz! . . . Trézsi! . . .  A 
cseléd bejött. — Az osztrák zsandárok őr
járata épp most ment el az ablak alatt. 
Menj utánuk és hívd be őketl A szolgáló
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a péklegény, aki félig meztelenül dagasztja 
a mindennapi friss süteményünket, vájjon 
mikor fürdik ? Mert ezeknek ugy-e bár 
nincsen otthon fürdőszobájuk, de még csak 
kádjuk sem. És a mészáros, a hentes, a 
kofa és sok-sok más munkás vagy szük
ségleteinket szolgáló ember szennyes vagy 
tiszta volta közömbös lehet-e előttünk ? 
Vagy azoknak a szegénysorsu gyermekek
nek a testi tisztátlansága, kikkel gyerme
keink együtt látogatják a népiskolát, velük 
játszanak a szünetben, nem hordoz-e ál
landó veszedelmet a többi, bármennyire 
épolt, gondozott, tisztántartott gyermekre 
nézve ?

A múlt évben a legerélyesebb hangon 
követeltük fürdőnek létesítését Léván. A vá
rosi közgyűlés foglalkozott is a fürdő ügyé
vel, telket is vásárolt, de a szerződés meg
kötéséig már nem jutottak el, mert ai eladó 
vissza vonult az ügylettől. A fürdő Ugye 
azután megint elszunyadt. mert hiszen az 
uradalom kitataroztatta a nyári uszodát.

De uraim, városi urak, ott télen nem le
het fürödni! Azért bennünket újból nyugta
lanít ez a kérdés és azért önöket sem hagy
hatjuk nyugton és iine, feltesszük a kér
dést a nyilvánosság előtt : mi lesz a meleg 
fürdővel? Nyáron gondoljunk a télre!

Néhány megjegyzés a „Vasárnapi 
impressziókhoz“-hoz.

A következő sorok közzétételére kéret
nünk fel:

Sajnálatos félreértésre adott okot a múlt 
számban megjelent Vasárnapi impressziók 
cimü cikkem. Sajnálatos innál is inkább,

L év a i H ír la p

mert épen olyan hatása volt, amilyent én 
legkevésbé akartam. Igenis, nem akartam, 
hogy az általam nagyrabecsült Igaigatóm, 
a Reviczky Társaság elnöke, magára vonat
kozólag a legparányibb tendenciát is érez- 
hetné.

Az érzések azonban szubjektív dolgok, 
melyeket érvekkel befolyásolni nem lehet. 
Azt hiszem, hogy azáltal, hogy egy vélt 
sérelmet igaz valóságában tüntessek fel, 
leghelyesebb, ha ép oly bátran, mint be
csületesen kijelentem, hogy sem a R. T.-gal 
szemben nem akartam „robbantó munkát* 
végezni, sem annak nagyrabecsült Elnöke 
ellen nem volt szándékom támadást intézni.

A félreértést az okozta, hogy a R. T. 
szükebb határozatát nem ismertem, hogy 
t. i. évzáró közgyűlést jan. vagy febr. hó
napban tart a Társaság. A gyűlés színezete 
olyan volt és egy régebbi terv is az volt, 
hogy ilyenkor tartják a záró gyűlést. Azon
ban, ha ez nem záró közgyűlés volt: ter
mészetes, hogy titkári jelentést és pénztári 
számadást kívánni sem lehet.

Azt a kitételt, hogy lá ta tla n b a  fogadták 
el az alapszályokat, úgy értem, hogy — 
bár az Elnök mindaz alapszabályok módo
sításait, mind a zeneiskola és daloskör 
alapszabályainak lényeges pontjait felolvasta 
— mégis némelyek úgy szavazták meg, 
hogy nem is tudták mi van benne. És en
nek nem az Elnök az oka, hanem a figye
lem hiánya.

Sokkal bensőbb kapocs fűz a R. T. El
nökéhez, hogysem ilyen félreértések fenma- 
radása által ezt a viszonyt elhidegülni en
gedhetném.

Végül idézem a múlt cikkem néhány sza
vát : „ S  ha  é n  Ír ta m  ró la , csa k  az aggoda
lom  a d ta  kezem bt a to lla t  . . . s mi mindig 
ott leszünk, mint eddig, minden igyekeze
tünkkel, s biztos vagyok benne, hogy nem 
lesz senki, aki a jószándékunkat kétségbe 
merné vonni.* S. F.

elszaladt s Kolbay odafordult a menekülőhöz.
Nehéz lépések dobbanása hallott: egy 

tiszt jelent meg, mögötte három szuronyos 
zsandár.

— ön hivatott mi baj van?
Felelni akart, mikor az ablak alatt bet- 

lehemes gyerekek csapata voi.ult el égő 
gyertyákkal, játékistállóval s felhangzott a 
bűbájos ének:

„Mennyből az angyal** . . .
Kolbay megrettent, mint a gonosztevő, 

akit rajtakapnak.
— Miért hivatott? — sürgette a flszt.
Kolbay felrettent, álmodozásából s úgy

felelt halkan:
— Semmiért . . . azért, hogy . . . na

gyon hideg van . . . Igyanak egy kupica 
pálinkát.

— Hol van az a szesz? — nevetett a tiszt.
— Hogy hol van? Hahaha! Azt bizony 

el is felejtettem, hogy nem tartok a ház
nál. No, sebaj! Majd holnap. Addig is: bol
dog karácsonyestét kívánok mindnyájuknak!

A tiszt mérgesen vezényelt hátra arcot 
embereinek s kiment. Kolbay sokáig né- 
aett utána, aztán befordult a vendégéhez a 
a másik szobába.

Karsay sápadtan várta.
— Kinek köszönhetem ezt a nagy meg- 

engesztelödést?
— Az Istennek — felelte Kolbay halkan 

s a két örök ellenség egymás nyakába borult.
Sapánéf István.

Tanítók gyűlése.
A Barsmeg/ei Általános Tanitóegye- 

sület ezévi vándor közgyűlését Körmöc
bányán, az ősi főbányaváros ódon falai 
között tartotta meg csütörtökön. A közgyű
lésen a megyei tanítóság nagy számban 
vett részt s képviseltette magát Körmöcbá
nya városa is Szm elhanovict polgármester 
és Huzóczij rendőrkapitány által. Ott volt 
továbbá T om csányi János Barsmegye kir. 
tanfelügyelője, az Országos Tanító-szövet
ség kiköldöttei H ackl N. Lajos énekoktatási 
országos szakfelügyelő, Hoda József székes
fővárosi igazgató, a Nemzeti Iskola szer
kesztője és Váradg  Zsigmond, a helybeli 
siketnéma intézet igazgatója s ezeken kívül 
a szomszédos vármegyék tanügyi képvise
lői. A közgyűlést, mely a polgári iskola 
dísztermében folyt le, Yégh István elnök 10 
óra tájban nyitotta meg. A minden izében 
hazafias érzelemtől áthatott, magas szárnya- 
lásu megnyitó beszédben kegyelete* meg
emlékezés történt báró Eötvös Józsefről és 
Bethlen Gáborról, a végén pedig üdvözölte 
a tanügyi képviselőket és azoknak küldőit. 
A megnyitó után a közgyűlés K e l t t  Qyula

főispánt és M a ild th  István alispánt diszta- 
gokul, továbbá dr. K m o s k ó  Béla lévai ügy. 
védet a Tanitók háza létesítése körül szer- 
sett érdemeiért tiszteletbeli tagul, nagy lel
kesedéssel egyhangúlag megválasztotta. Ez
után Hackl N. Lajos tartotta meg nagy 
figyelem közben előadását a hangjegy utáni 
énektanítás módszeréről, Ivanovich  Győző 
polg. isk. tanár pedig a népoktatásügyről 
és az iskolák reformjáról tartott értékes elő
adást. A közgyűlés ennek megtörténte után 
két indítványt fogadott e l; Both Ferenc uj- 
bányairtványi igazgató indítványát, mely a 
gyermekek dohányzása ellen megyei szabály
rendeletet kíván alkottatni, továbbá Deák 
Adolf lévai izr. isk. igazgatónak abbeli in
dítványát, hogy az egyesület lépjen be a 

1 postai csekk-forgalomba, a tagdijak köny- 
nyebb behajthatóságának céljából. A köz
gyűlés ezután a József főherceg Tanitók 
házának szükségessé vált kibővítésével fog
lalkozott s azt a választmánynak adta ki 
azzal, hogy a jövő közgyűlésre részletes 
jelentést tegyen róla. A közgyűlés ezután 
egy megyei tanügyi lapnak megindítását 
határozta el és ecélból a tagoknak fejen
kénti 1—1 koronával való megterhelését 
mondta ki. A titkári és pénztári jelentések 
letárgyalása után a választásokat ejtették 
meg, elnökké újból az agilis Végh Istvánt 
választották meg, ügyvezető alelnökké Mo- 
zsáry János ar.-maróti igazgatót, alelnökké 
Missik István újbányái igazgatót, titkárrá 
Katona Ferencet, a tanfelügyelőséghei be
rendelt állami tanítót, főjegyzővé Kölcsey 
Rudolfot (Újbánya), jegyzőkké Lévai Ká
rolyt (Léva) és Petőcz Sándort (Újbánya), 
pénztárossá Csorba Győzőt (Léva); ezen
kívül három tagú számvizsgáló bizottságot 
és a Tanitók háza felügyelő bizottságát és 
a nyolc tagú választmányt. A magas nivóju 
közgyűlés után kétszáz terítékű társasebéd 
volt a Szarvas szálló nagytermében, ahol 
számos felköszöntő hangzóit el. Ugyanott 
a gyűlést megelőző este a Tanitók háza 
javára, szép tehetségű műkedvelők fellép
tével, fényesen sikerült hangverseny és estély 
volt, melyen úgy a vidék úri közönsége, 
mint a tanítóság nagy számban vett részt.

Felvétel az esztergomi szemináriumba. Az
esztergomi főegyházmegye kötelékébe lépni 
szándékozó ifjak felvételi vizsgálata julius 
hó 1-én lesz a szeminárium dísztermében. 
A pályáaók előző nap reggel 9 órakor or
vosi vizsgálat és beiratás végett tartoznak 
megjelenni okamányaikkal (bizonyítvány, 
keresztlevél, bérmalevél, szülők házasság 
levele, hittanárok és plébánosok ajánló 
levele, idegen egyházmegyékből valóknál 
az egyházmegyei hatóság erkölcsi bizonyít
ványa.) A gimnázium legalább IV. osztá
lyának sikeres elvégzése szükséges. Kívá
natos hogy a felveendők a német és a tót 
nyelvekben is járatosak legyenek.
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H Í R E K .

Értesítés.
A Lévai Hírlap szerkesztősége 

jelentékenyen megerősödött Ugyan
is mint az a lap fején is látható, 
Köveskuli Jenő, Fekete József és 
Frank Antal, mindannyian hivatott 
reprezentánsai kulturális életünknek, 
főmunkatársi minőségben beléptek 
a lap kötelékébe. Egyben pedig ér
tesítjük olvasóinkat, hogy megindí
tottuk a szervezés munkáját vidéki 
dolgozótársaink megszaporitására is. 
Azt akarjuk, hogy munkatársaink, 
tudósítóink a megye minden részé
ben meghegyezett ceruzával álljanak 
őrt s fokozott erővel, hűen tájékoz
tassanak bennünket az események
ről. A Lévai Hírlap magas irodalmi 
színvonalon fog haladni s hűséges 
szószólója lesz továbbra is a közér
deknek.

Sportünnepély a tanitéképzöbwi.
A lévai állatni tanítóképző-intézet vasár

nap délután szépen sikerült sportünnepélyt 
rendezett tágas játszóterén, tz az ünnepély 
a nagyszámú és díszes közönség előtt, fé
nyesen demonstrálta azt, hogy az intézet
ben nemcsak a szellem fejlesztése áll első 
helyen, hanem a test kultúrája sem marad 
el mögötte, aminek csak tapsolni lehet, 
mint azt a közönség olyan gyakran meg is 
tette.

Már majdnem úgy volt, hogy sajnála
tunkra az egész ünnepélyt elmossa az eső; 
haragos, sötét felhők gomolyogtak felénk, 
sőt már éreztük is az orrunk hegyén, hogy 
szemereg az eső, de egy ügyes felhő-ku
vasz csakhamar elébe vágott és elterelte a 
játszótér felöl. Csakhogy azután egy pilla
natra sem akart nyugton maradni a r.zél, 
folyton vigyázta a felhőket, így bizony nem 
igen volt okunk panaszkodni a meleg miatt. 
Sőt ! A hölgyek már kölcsönkért férfi-fel
öltőkbe öltöztek, szóval kedélyes, mulatsá
gos és bele számítva a látványosságot: 
nem kevésbé érdekes is volt ez a 
pünkösd vasárnapi délután, amit a tanító
képzőnek, illetve derék tornatanárának 
P a zá r  Zoltánnak köszönhetünk.

A versenyt Pazár Zoltán vezette, rende
zők vo’tak Ruzicska László, Dudás Ödön, 
Hulják Lázár és Rózsa György. Az első 
számul szabad gyakorlatokat mutatott be 
az ifjúság Bartos és Sáray bandájának ze
néjére Az egyöntetű, pompás mozdulatok 
valóban szép látványt nyújtottak Ezt kö
vette a 60 m. síkfutás, a d. e. megtartott 
előfutamok 1. és 2 helyezettjei közt. Első 
lett Horváth István I. éves növendék 7 9  
mp. alatt, második Rózsa György II. é. n. 
harmadik Habrik István II. é. n. A 80 m. 
síkfutásnál 1. Sziklay Béla IV. é. n. 10*5 
mp. alatt. 2. Tóth Gyula III. é. és 3. Urban 
Sándor III. é. Ezt Ruzicska vezetése mellett

19 résztvevővel buzogánygyakorlatok kö
vették. A precíz játék nagy tetszést keltett. 
Ezután 11 résztvevővel távolugrást rendez
tek. Első lett Sziklay Béla IV. é. 540 
cm.-rel, második Bodrogközi János IV. é. 
530 cm.-rel, harmadik Hulják Imre III. é. 
525 cm.-rel. Majd szép szertornázást lát
tunk, melyben Ruzicska László és Faragó 
Ede előtornászok kitüntették magukat, de 
igen ügyesen dolgozott a többi 21 részt
vevő is. /\ 4X100 m. stafétafutásból az I. 
oszt. csapata került ki győztesen 52*2 mp. 
alatt. A magasugrásban (kezdők) első lett 
Székely László I. é. 152 5 cm., második 
Vanek Gyula II. é. 145 cm., harmadik 
Dombay Miklós II é. 145 cm. A haladók 
közül a magasugrásban első lett Tóth Ala
dár IV. é. 151 cm., második Sziklay Béla 
IV. é. 147 5 cm., harmadik Kovács Károly 
IV. é. 147 5 cm. A suiydobásban első 
Korentsy Antal IV. é. 875 cm., második 
Sziklay 860 cm., harmadik Hulják 845 cm. 
A rúdugrás győztesei : 1. Tóth Aladár 250 
cm., 2. Juszt Ferenc IV. é. 240 cm., 3. 
Both F. és Jakubovics Gy. 230 cm. A 
diszkoszdobásban 1. Bodrogközi János 
IV. é. 25*45 m., 2. Trebaticzky József I. 
é. 24 70 m, 5. Kovács Gergely III. é. 24.
20 in. Gerelydobásban első lett Sziklay 
35*85 m. 2. Faragó 32*92 in. A kötélhúzás
ban az I.—II. oszt. csapata között az L, 
a III.—IV. oszt. csapata között pedig a IV. 
oszt. csapata lett a győztes.

— Halálozás, özv. P ollak Adolfné, szül- 
Hübsch Mária, május 31-én életének 56-ik 
évében hosszú és kínos szenvedés után 
meghalt Léván. As elhunyt úrnő férjének 
halála után nagy energiával vett részt az 
üzlet vezetésében s nagy műveltségével, 
kedves 'és barátságos egyéniségével nagyon 
sok tisztelőt szerzett magának, akik őszinte, 
benső részvéttel kisérték ki koporsóját a 
temetőbe, nagy kiterjedésű családjával és 
széleskörű rokonságával együtt.

— A tanítóképzők négyéves keretének ki 
bővítése K ö ve tku ti Jenő, tanítóképzői igaz
gató, lapunk főmunkatársa e hó 6-án Bu
dapestre utazik s ott a Tanitóképző-intézeti 
Tanárok Egyesületének választmányában 
előadást fog taitani a fenti címmel.

— A lévai pályaudvar villamos kivilágítása.
Annakidején szóvá tettük a lévai pálya
udvar öskorszakbeli, kritikán aluli világítá
sát. Később aztán gazolin lámpákat helyez
tek el a pályaudvaron. Amint most érte
sülünk, a Máv. legújabban azzal a tervvel 
foglalkozik, hogy a pályaudvarra és az ál
lomási épületekbe bevezetteti a villamos 
világítást. A Máv. szerint 9500 kilowatt 
áram szükségeltetnék a világítás ellátására. 
Bizony ideje volna már egyszer tisztessé
ges világítást létesíteni a pályaudvaron, 
olyat, amilyet a nagy fo.galoin mellett a 
közönség méltán elvárhat a modernnek 
nevezett huszadik században.

— Vármegyei közgyűlés. Barsvármegye 
törvényhatósági bizottsága f. hó 12-én rend
kívüli közgyűlést tart, előtte az állandó 
választmány ülésezik. A közgyűlés napi
rendjén csak három iigy szerepel, közte, 
mint legfontosabb, Aranyosmarót képviselő- 
testületének határozata a főgimnázium és 
az igazságügyi palota részére szükséges 
telkek megvásárlásáról, miről már a múlt 
héten irtunk.

— Házasság. Bálványosi S a ttg * • Pál 
nagybirtokos a napokban vezette oltárhoz a 
pozsonyi evangélikus templomban barsi 
Leiden/rost Dórát, Leidenfrost Tódor lévai 
uradalmi jószágigazgató özvegyének Szilassy 
Máriának leányát.

— A vetések állása Barsmegyében. Vár
megyénk területén — miként a gazdasági 
egyesület jelenti a Lévai Hírlapnak — a 
vetésekbtn tetemes károkat okozott a rozsda. 
Az utoUó hét időjárása azoaban kedvező 
volt a gabonafélék fejlődésére, amennyiben 
a szeles idő megakadályozta a rozsda to
vább terjedését. Barsmegye termése az idén 
az országos átlagon a lu l m arad , k. holdan- 
kitit legföljebb 6—7 m. remélhető, de még 
ez is csak abban az esetben, ha a rozsda 
a kalászra nem megy át és a magképző
dést nem akadályozza meg. A tavasziak 
jobban állnak mint az ősziek. A tavasziak
ból 8 - 9  m. átlagot is várhatunk. — A 
búza árának emelkedése az országszerte 
pusztító rozsdakárokaak tulajdonítható, de 
megállapíthatjuk, hogy az áremelkedések 
már tulságba is mennek s ennek bizonyára 
valamelyes börzemanőver az oka. Óvatos
ságit intjük a gazdákat, mert valószínűen 
bekövetkezik az, hogy az uj termés piacra 
kerültekor az árak éppen úgy esni fog
nak, amint most emelkednek.

— Betörő a templomban. Zsarnócán
pünkösd hétfőjén valaki az ablakon keresz
tül behatolt a katolikus templomba és ott 
úgy az oltáron, mint másutt mindent össze
vissza forgatott. Valószínűen a perselyeket 
akarta kifosztani, de azok éppen üresek 
voltak.

— Alapítvány a Tanítók Házának. Svarba 
József nyug. tanár kétszáz koronát alapít
ványt tett a barsmegyei Tanítók Házának 
s ezt az alábbi levélben jelentette b e : 
Nagyságos Kőveskuti Jenő áll. tanitóképző- 
intézeti igazgató urnák, mint a barsmegyei 
.József Főherceg tanítók háza“ helyi bi
zottsága nagyérdemű elnökének Léva. Nyu
galomba vonulásom emlékére amikor a
Barsmegyei általános tanító egyesület" activ 

munkásai sorából kiléptem, kedves vissza- 
emlékezéssel, hosszú tanítói pályámon átélt 
örömteli napjaimra, van szerencsém a 
„Barsmegyei ált. tanító egyesület'* által főn- 
tartott „József Főherceg tanítók háza" ja
vára ide mellékelve 200 K. azaz kétszáz 
korona alapítványi összeget Nagyságod ke
zéhez azon alázatos kéréssel átszolgáltatni, 
hogy ez összeget céljához képest az ille
tékes helyre eljuttatni kegyeskedjék. Kelt 
Léva, 1914. évi junius hó 1-én hazafias 
üdvözlettel alázatos szolgája Svarba József 
áll. tanítóképzői c. igazgató, ny. tanár.

— Szinészházasság. Baranyai László és 
Kocsis Ilus, mindkettő a Szabó-szintársulat 
tagja, házasságra léptek Léván.

— Kitüntetett tanító. A Magyar Gazda-
szövetség L u kd cs ik  János ebedeci igazgató- 
tanítót, az ottani fogyasztási és értékesítő 
szövetkezet elnök igazgatóját, kiváló tevé
kenységéért 300 korona jutalommal tün
tette ki.
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— Kapuzárás a színházban. Szabó Fe
renc színtársulata kedden este fejezte be 
meleg ünneplések közepette az egy hóna
pos lévai szezont. A társulat most egy hó
napi szabadságra megy, melynek letelte 
után Trencsénteplicen fog játszani. Ha a 
jelenlegi személyzet szerződése lejár, az 
Igaigató uj társulatot alakit s megválik a 
nyitra—besztercebányai kerülettől, mert a 
Sopron—kaposvári szinikerületet nyerte el. 
Azonban úgy értesülünk, hogy az igazgató 
továbbra is megtaitja Lévát. Ez Lévára 
nézve előnyös lesz, mégpedig azért, mert a 
soproni színházban nagyobb és erősebb 
társulattal kell működnie, igy tehát kiváló 
•Kiadásokban volna részünk nekünk is, 
melyek bizonyára megérdemelnék a nemrég 
alakult lévai Szinpártoló-egyesület támoga
tását. Éppen azért búcsúzóul csak sok si
kert kivánhatuk Szabónak az uj kerülethez.

— Ingysnes szaktanács gazdak részére. 
A gazdasági akadémiákon a tanári testü
letből alakított gazdasági tanácsadóbizott
ságok a gasdák részére minden a mező- 
gazdaság körébe vágó kérdésre ingyene
sen a legnagyobb készséggel szolgálnak 
ftlvilágositáasal. B arsvárm eg^ében  lakó gaz 
dák részére a mogyoróvá™  bizottság szol
u l  tanáccsal. Tehát ismerősökhöz fordul
hatnak gazdáinak, mert a magyaróvári ta
nárok évek óta rendeznek Léván gazda
sági előadásokat. Aki a tanácsadóbizott- 
ság véleményét és működését igénybe 
óhajtja venni, eziránt az akadémia igazga
tóságához fordul. Beadványában részlete- : 
sen ismerteti kívánságát s amennyiben az 
Ügy elintézést helyszíni vizsgálatot tesz 
szükségessé, megjelöli a szemle óhajtott 
idejét, valamint az utazás módozatait. Pe
res ügyekben szakvéleményt nem adnak.

— A honvédség köréből. A lévai honvód- 
zásslóaljtól Berkó István százados és Har- 
mos főhadnagy Budapestre, Taby Kálmán 
főhadnagy Szegedre, Oladits Pál hadnagy 
Brassóba és Ocskay Elemér hadnagy Nyit- 
rára helyeztetett át.

— Az írás-olvasási vizsgák. Az aranyos- 
maróti járásban a vizsgáztató bizottság be
fejezte működését. Mindössze 83 egyén 
jelentkezett vizsgára, kiknek mindegyike 
megkapta a bizonyítványt. — A verebélyi 
járásban szintén befejezték a vizsgákat, 
melyek szép eredménnyel jártak. A bizott
ság a 415 vizsgázó közül csupán hármat 
buktatott meg. — Körmöcbányán 2 6  em
ber jelentkezett a vizsgára, kiknek mind
egyikét képesítette a bizottság.

— A Lévai Apolló Mozgószinház a színtár
sulat távozásával újból megkezdi kedvelt 
előadásait. Az első előadás vasárnap d u. 
és ette elsőrendű Pathé-filmekkel lesz. Az 
előadás kiemelkedő réssé A miniszterelnök 
elmü 3 felvonásos nagyhatású dráma, híres 
művész szereplőkkel, ragyogó kiállítással. 
Nem kevésbé érdekesek a műsor többi sxá- 
mai is, igy Szőktetés a repülőgépen, továbbá 
pompás varieté, regényes látkép és kacag
tató bohózatok Max Lindertől. Szóval ked
ves megnyitó előadás leez, melynek folyta
tása csütörtökön következik.

“  Allatdijazás. A Barsvármegyei gazda- 
sági egyesület Felsőszecsén tartotta meg 
ezidei első állatdijazását D o m h a y  Vilmos 
elnöklete mellett. Felsöszecse egyike Bars- 
vármegye legszebb állatállománnyal biró 
községeinek, igy valóban jól sikerült a di- 
Jasás. A fölhajtás nagy volt, 120 tehén 
ff. á,lt* A nagy«eHi tenyész
állatok láttára elhatározta az egyesület,

hírére sietve jelentek meg a községben. 
Roppant nehézzé tette a tűz oltását a víz
hiány, ugyanis a kutak vize kiapadt, igy a 
vizet a messzire eső patakból kellett "sze
rezni. Leégett 22 ház, összes gazdasági- 
és melléképületekkel együtt, továbbá sok 
élelmiszer, takarmány és gazdasági eszköz 
veszett oda. Több háziállat is megégett. 
Az újonnan épült templomot sikerűit meg
menteni. A kár meghaladja a százötvenezer 
koronát, minek azonban csak egyrésze té
rül meg a biztosítás által. A csendőrség 
erélyes nyomozást indított a tűz keletke
zésének kiderítésére. — 1 ám oslad h ígban
ismét volt tűz. Csütörtökön este fél 10  óra 
tájban Nagy János házában keletkezett 
Három lakóház melléképületeivel együtt 
leégett. A kár 8 - 1 0  ezer korona. Azt gya
nítják, hogy gyújtogatás tönént Nagymá- 
nyán és Barsfüssön kisebb tüzek voltak 

— Egy újabb Reviczky-nevü irodalmi-tár- 
sasag. Reviczky Irodalmi Társaság néven 
a fővárosban uj irodalmi társaság alakult. 
Az uj társaság Magyarország fiatal írógár
dáját „zsendülő ifjú titánjait* almanach ke
retében akarja a magyar olvasóközönségnek 
bemutatni. Az uj irodalmi társaság minden 
tehetséges fiatal irót szívesen lát. Az érdek
lődők forduljanak Mácsánszky Kálmánhoz, 
Az „Ország* szerkesztősége titkárához (B - 
pest, Hunyadi-tér 10. sz. III. e 3 . b.) — E 
hírrel kapcsolatban felhívjuk a lévai Reviczky- 
Társaság figyelmét, hogy helybeli és időbeli 
elsőbbségi jogánál fogva, hivatalosan bírja 
rá az uj társaságot, a Reviczky névnek más 
névvel (pl. Vajda János, Komjáthy Jenő) 
való fölcserélésére. A lévai Reviczky-Társaság 
is irodalmi társaság lévén -  a két társaság 
hasonló neve a jövőben esetleg kellemetlen 
összetévesztésre adhatna alkalmat. S ameny- 
nyire a fővárosi irodalmi viszonyokat s a 
fiatalok számtalan hasonló szervezkedésének 
kudarcát ismerjük, ez az összetévesztés csak 
a mi Reviczky-Társaságunkra lenne káros.

József, Hütter Julianna: József; Farkas 
György, Engelmann Anna : utónevet nem 
kapott fin ; Fridnian Zsigmond, Héde Juli
anna halva született fiú ; Hegedűs Béla, 
Varga Mária : Piroska. Hátaséig: Vizeki 
Tálltán László, Kocsis Ilona rkath., Vlnko- 
vics Gyula, Grigár Margit rkath H alá lozás:  
Varga Ilona 2 évas. tüdőgyulladás, özv. 
Poüák Ado'fné, Hiibsch Mária 56 évts, 
cukorbetegség, Farkas 4 óra, koraszületéa.

LÉVÁN, a nagytőzsde 

mellett.
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A hirdetés téves közlése miatt újabb l

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. -̂értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy á lévai kir. járásbíróságnak 
1914 évi Sp. I. 86/2 számú, végzése követ
keztében Dr. Rohonyi Gyula lévai ügyvéd 
által képviselt Frindt Lajosné javára 232 K 
36 f. s jár erejéig 1914 évi március hó 21-én 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
lefoglalt és 921 kor. 50 fill.-re becsült kö
vetkező ingóságok, u. m. bútorok, ruha- 
nemüek stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1914-ik évi V. 160/1 számú végzése folytán 
232 K 36 fiit. hátr. tőkekövetelés, ennek 
1914. évi január hó 31-ik napjától járó 5°/0os 
kamatai, és eddig összesen felmerült és 
biróilag már megállapított költségek erejéig, 
Oroszkán leendő megtartására 1914 évi 
junius hó 3-ik napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venniszándé- 
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében
készpénzfizetés mellett, legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Léván, 1914. évi május hó 20 napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. végrehajtó.

N ős m egbízott k e
reste tik  azonnali 

b elép ésre garam - 
szentbenedeki ita l
m érésbe előnyős  

fe lté te lek  m ellett. 
B ő v e b b e t  a  k i a d ó 

h iv a t a lb a n .

Szklenófürdön kitűnő kóser 
konyhát tart főn a nyári 

idény alatta
Q U I T T  A R N O L D .

— Teljes ellátás családok részére is. —

M E G N Y Í L T !
Tóbiás T estvérek  

d is  és festék kereskedése
a Blum-féle házban. 

Kaphatók minőén e szakmához tarto
zó cikkek úgymint:

épület és butorvasaiások, ko- 
vácsés bádogos kellékek 
nagy raktára, háztartási cikkekben,

nagy választék.
Mindennemű f c s t é k ű r u ,  
továbbá k o v d c K  és tű z i 
s z é n  valamint P o r t l a n d  
és r o m ű n  czementben ál
landó raktárt tartunk.

Amidőn még kérjük a nagyér
demű vevő közönség szives pártfo
gását magunkat b. jóindulatukba 
ajánljuk és maradunk kiváló tiszte
lettel Tóbiás Testvérek
Különösen felhívom a t. közönség fi
gyelmét a  l e g jo b b  m in ő s é g ű  
A c é l  O ro s z  k n s z ú L r a .

L a k a to s  táncosénak  
két jóravaló fiú felvétetik 

TuIaK iay J ő  ’sefnéJ
L É V Á N

.'. Egy jóravaló fiút ■

.’. tanulónak keres .*.
Csákányi Sándor

asztalos inestei, Léva.

Füszerüzletnnk igen alkalmas 
helyiség lakással együtt for
galmas helyen nov. I töl kiadó.

Bővebbet a kiad bán.

Gróf Breunner A. garamsallói 
pincéjében úgy nagyban, mint 
kicsiben jó minőségű borok 

eladók.
Szives megkeresések Gróf Breunner 
központi irodája, Zseliz, Bars megye 

kéretnek.

Legszebb levélpapírok kaphatók  
S-C-H-U-L-C-Z-nál L É V Á N .
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U N G Á R  A D O L F
L É VA ,  M*rtonffy-utc» 4.
— Kossuth-tér közelében. —

Z sák  émpon yva  k ö l-  
c sö n zé se  é s  e lad ása ,

Vízmentes ponyvák, lópokró
cok, törniük és gazdasági

k ö t é l á r u k
jutányos árban, nagyban és kiosiny- 
— ben kaphatók. —

Ablakredőnyök és napellenzőkre 
e s c  rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javítása 
-  eszközöltetik. -

KOVÁCS SÁN DO R
c ip ő á ru h á za

L É l'A , Kossuth-tér.

Ajánlja dúsan felszerelt 
===== cipóraktárát.

01 e s i  i r a k i  
nagy o i l a s z l i k !

_____________§ X t_____________

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

ESERCO
P atent b efőttes üveg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb 
légmentesen elzárható patent befőttes
üvegje.

Egyedárusitás Barsmcgye részére:

V ám os Mór
üveg és porcellán kereskedésében

b t v t n.
Telefon 44. szám.

Á llandóan n a g y  k ész
le te t tartok.

Igyák naponta 1-2 palack

Szent I staán
dupla maláta sört,

mert ez a legelső, a valódi!
A söriparban korszakot alkotó a
Kőbányai Polgári Sörfőzde

ezen világhírű söre, melyet ma minden 
országban utánoznak. Nemcsak a legél
vezetesebb üditő ital, de csodálatos 
gyógy hatása is van idegesség, étvágy
hiány, vérszegénység, álmatlanság, tüdő- 
és gyomorbajohnál. Igen ajánlható láb- 
badozó betegeknek és szoptató nőknek is.

Ajánlja : Noorden tanár Becsben, Ko
rányi tanár Budapesten, Olax tanár 
Abbázziában és számos más szaktekin
tély.

Lévai főraktár:
Szeneesy, Tonhaiser és Társa

cégnél, LévAa.
^ B— Kapható minden jobb kávéház

ban, fűszer ét csemegeüzletben.
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