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

Péter-Pál előtt.
Amíg hazánk földmivelő állam, í 

addig mindég érthető izgalommal j 
tekintünk az aratás elé, mert hiszen I 
addig minden csak az aratástól ! 
függ ebben az országban; attól, 
hogy mennyit fizet a kalász a füld- 
mivesnsk egész évi veritékes mun
kájáért. Ha jól sikerült a termés, 
akkor uem csak a gazda, a földmi
velő aratott jól, de jól arathat 
utánna az iparos, a kereskedő, a 
munkásember is, akik közé a gazda 
pénze szétfolyik a sok-sok kis csa
tornán keresztül. S egy jó aratás 
után végeredményben mindenki 
jól jár, nemcsak a gazdaember.

Azért tekintünk félve ilyenkor ; 
aratás előtt az égre. a napra, a fel- j 
hőkre, mert az időjárástól függ j 
minden. Az időjárás pedig különö- ■ 
sen az utóbbi években kiszámitha* ! 
tatlan, szeszélyes. Éppen azért fog- j 
lalkoztatja élénkebben az illetékes i 
körököt a belterjes gazdálkodás gon
dolata is.

Az évezredes külterjes gazdái- j 
kodásban amúgy is kimerült mára j 
föld, melynek erejét a kellő szűk- j 
séges mértékben nem fokozza a j 
gazda. De a szeszélyes időjárástól j 
is függetleníteni kellene magát né- j

mileg a gazdának, a belterjes gaz
dálkodás által. A mai drága világ
ban még a legkonzervativebb föld
mivelő is beláthatja azt, hogy a 
szemtermelésnél még jövedelmezőbb 
termi léssel is lehet foglalkozni. 
(Úgy értesülünk, hogy a harsme
gyei gazdasági egyesület a jövőben 
hozzá fog a boigárrendszerű kerté
szeteknek meghonosításához.) De 
iparunkat is ki kellene fejleszteni, 
hogy az ország ne csupán a föld
mi vés foglalkozásra legyen utalva 
s egy kedvezőtlen aratás hatását 
ne érezze olyan nagy mértékben 
az egész ország, mint manapság.

De hála Istennek, az idén valami 
nagy panaszra még sincs ok. Az 
idei termés alig marad majd mö
götte valamivel az elmúlt eszten
dők terméseinek. Ez annál inkább 
is örvendetes jelenség, mert az or
szág különböző részeiből érkező 
hióbhirek után az ország gazdasági 
körei már elvoltak készülve arra. 
hogy az idén ínséges esztendőben 
lesz részünk. A jelentések szerint 
a helyzet országszerte javult az 
utóbbi időben.

Ezt nagyobb mértékben mond
hatjuk el Barsmegyéről. A napokban 
tett nagyobb utazásunk alkalmával 
összehasonlítást volt alkalmunk 
tenni vármegyénk és más megyék 
mezőgazdasági helyzete között, 
hát ez az összehasonlítás határo
zottan Barsmegye javára ütött ki.

Terméskilátásainkat nem csak 
tűrhetőnek, hanem közepes jónak 
mondhatjuk. Igaz, hogy az aratás 
az idén megint megkésik a gabo
nának későbbi beérése miatt. Péter- 
Pál kor még nem lesz hangos ka
szapengéstől a határ, általában csak 
julius 15-ike körül kezdődhetik 
meg az aratás, mellyel szemben 
ezidőszerint a következő reménye
ket táplálhatjuk : búzából k. hol- 
dankint 6—7 métermázsát, árpából 
7 és rozsból 6 rnétermlzsa átlagot 
várhatunk. A rozsda, mely sok kárt 
okozott a gabonában, a jelenlegi 
hüvöses és kis csapadékos időben 
jelentősebb károkat már nem fog 
okozni.

Vármegyénk több részében na
gyon jó búzákat láthatunk, sajnos 
azonban, hogy a sebes esőzések 
hellyel-közzel megdöntették ezeket 
s bizony aratásig már bajosan fog
nak helyreállani.

Hogy ez a klasszifikáció mennyi
ben fog beválni, azt majd a prőba- 
cséplések fogják megmutatni, me
lyek eredményét az idén is lehető 
gyorsasággal s megbízhatósággal 
adjuk közre a közönség tájékozta
tás*^. Megtehet, hogy még kelle
mes csalódásban is lehet részünk, 
mint a múlt évben volt, mikor a 
barsi aratás eredménye meghaladta 
a várakozást.

w  kapható 
K e r t é s z  I! a j o N  

kereskedésében bénán.
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A F. M. K. E. lévai választmányából.
— A román paktum ellen. — .

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye
sület több hazai kulturegyesülettel a Felvi
déki Magyar Közművelődési Egyesülethez 
átiratot intézett, melyben tiltakozik a nem
zetiségeknek nyújtott kedvezmények meg
adása ellen, a magyarság gyöngitésének 
jelentve ki azokat, hasonló tiltakozásra 
szólította föl. A F M. K E. központi el
nöksége az átiratot megküldte a lévai 
választmánynak is határozathozatal céljából 
s egyben napirendre térést javasolt fölötte, 
mert szerinte a szóban levő engedmények 
nem veszedelmesek a magyarságra.

Ezzel szemben azonban a lévai választ
mány egyhangúlag kimondta, hogy igenis a 
nemzetiségeknek adott vagy a jövőben 
adandó kedvezmények a magyar nemzeti 
egységet veszélyeztetik. Az alaposan megokolt 
magyar nemzeti érzéstől duzzadó indítványt 
Ordódy Endre nyújtotta be a választmány
nak s indokolásában kifejtette, hogy ezt az 
ügyet nem tekinti pártpolitikai kérdésnek, 
a F. M. K. E. éppen a magyar nyelv és 
kultúra oltalmára alakult, a szóban levő en
gedményeket pedig mindkettőre veszélyes
nek tartja s amellett nem alkalmasak arra, 
hogy azáltal különösen a román képviselők 
érzelmeit a magyar áliameszme számára 
megnyerni sikerüljön, mive! ezek nyíltan 
az összes románok egyesítésére töreked 
nek.

Egyébként a fontos gyűlésről itt követ
kezik részletes tudósításunk.

A F. M. K. E. Léva városi és járási vá
lasztmánya junius 20 án ülést tartott a lé
vai kaszinó társalgó termében. Az ülésen

Báthy László elnökölt, aki jelentéseinek 
kapcsán előadta, hogy az iskolalátogató 
bizottság által beterjesztett jelentés szerint 
a bizottság a garamsolymosi iskola kivéte
lével a választmány működési köréhez tar
tozó tót anyanyelvű községek iskoláit sorba 
meglátogatta Örömmel győződött meg a 
bizottság arról, hogy egy-kettőt leszámítva, 
a magyar nyelvet nagyon szép sikerrel ok
tatják a tanítók. Ennek az oktatásnak a 
sikeréről tanúskodnak a választójogi tör
vénnyel kapcsolatos Léván megtartott irás- 
olvasási vizsgák is, ahol — mint a Lévai 
Hírlap már jelezte — mindössze csak 16-an 
vizsgáztak tótul. Ez a lelkes tanítói kar és 
a F. M. K. E. lévai választmányának érdeme.

A választmány az iskolalátogató bizottság 
jelentését tudomásul vette és a bizottság 
javaslatára a magyar nyelv oktatása terén 
kiváló eredményt elért tanítókat jutalommal 
tüntette ki. Behula István óbarsi, Behula 
Mária és Pelcter István garamkelecsényi, 
Lehoczky Mártcn nagykoszmályi, Hlaványi 
János garamkeszi-i, N yitray  János, Palczer 
Teréz berekaljai, Orgonás Antal és Jurek 
István garaniszöllősi tanítókat, illetve taní
tónőket 80-£0 korona pénzbeli jutalommal, 
továbbá Pivonka István óbarsi, Novotny 
Gyula nagykoszmályi, Simcsik Margit ga
ramkeszi-i, Práger István, Oeröfi Henrik, 
Beszenek fctelka csejkői, Huiják János és 
Nagy Ilona garamujfalui és Bresánszky 
Irma garamszöllősi tanítónőket, illetve taní
tókat 50-50 koronával. A választmány eme 
jutalmakra szükséges 1170 koronát azonnal 
kiutalványozta.

A választmányi ülés ezután áttért az Er
délyi Magyar Közművelődési Egyesület, a 
Szatmári Széchenyi Társulat és az Orszá-

■ gos Irodalmi és Közművelődési Szövetség 
1 által a miniszterelnöknek a román nemze

tiségi párttal folytatott tárgyalásai ügyében
' a F. M. K. E-hez intézett átiratainak tár

gyalására. A tárgyalás eredményeként az 
íliés egyhangúlag elfogadta Ordódy Endre 

j ügyvezető alelnök által beterjesztett alábbi 
j javaslatot:
' Intézzünk felhívást a magyar kormányhoz 
| és vázoljuk abban, hogy a nemzetiségeknek 

eddig adott s a jövőben adandó engedmé- 
; nyék a magyar nemzeti egységet veszélyez- 
| tetik s kérjük különösen az engedmények 
! törvénybe iktatásának mellőzését, mert 
j azoknak később a szükséghez mért meg

változtatása lehetetlen volna, vagy igen 
j nagy akadályokba ütközhetik ; kérjük to- 
! vábbá, hogy a magyar nyelv, biztosító tör

vények alkotása által azoknak oltalmába 
! helyeztessék, a büntető törvénykönyv pedig
■ olyképen módositassék, hogy a magyar 
! állameszme ellen izgatók működése súlyos 
í büntetések alkalmazása által meggátoltassák, 
i Kérjük továbbá, hogy a lelkész és tanitók- 
• nak fizetése a viszonyoknak megfelelően

egészitessék ki olyképen, hogy az államse- 
i gély részükre ne az egyházi főhatóság utján 
: hanem közvetlenül az állampénztárból adas- 
i sék ki, a magyar áliameszme ellen vétőktől 

pedig megvonható legyen, — javaslom vé- 
' gül, hogy a F. M. K. E. területén a ma

gyar szövetség községenkint megalakulva 
szerveztessék s a helyi bizottságba bevo
nassanak azok is, kik habár az egyesület
nek nem tagjai, de barátjai, hogy általuk a 
magyar nemzeti kultúra fejlesztése hatható
sabb legyen s a káros hatások megszünte
tése könnyebben történhessen.

Egy médium naplójából.
i.

. . .  K . . .  y tanár jó barátom, kiről 
véletlenül tudtam meg, hogy spiritiszta-tár
saság tagja, egy alkalommal ülésükre elvitt 
magával

Üléseiket a Szabadságtéren Dr. H . . . 
fővárosi orvos lakásán tartották. Mivel a 
dolog nagyon érdekelt, minden ülésükre 
eljártam. Utóbb velem is kísérleteztek s e 
kiserietek beigazolták, hogy a médiumitás 
képessége megvan bennem.

II.
Egy bölcsészbálon láttam meg Angélát 

először, azaz, hogy egy mélységesen kék, 
bűvös szempárt, kékebbet a keblén illatozó 
ibolyánál, bűvösebb csillogását a sötét 
híjába tűzött gyémántéknéi.

A francia-négyes utolsó figurájánál, a 
láncnál egy pillanatig szembe állottunk 
egymással, éreztem bűvös szemei várázsat 
s kicsiny puha kacsója melegét, a köve - 
kező percben már a másik táncos felé 
lejtett.

E perctől fogva már csak Angéla érde
kelt, szemeim önkéntelenül követték öt s 
gondolataim az egész bál alatt nála jártak.

Érdeklődésemet ismeretség követte, mely 
rövid idő alatt meleg barátsággá fejlődött.

Angélában oly leányt ismertem meg és

tiszteltem, ki mint a női ideál, egy férfi- 
sziv rajongására és i oádatszerü tiszteletére 
teljes mértékben méltó volt.

A test és lélek tökéletes harmóniája volt 
6, kiben ragyogó külső párosult a lélek 
minden szépségével.

Angéla szülei mind sűrűbb látogatásai
mat nem kifogásolták s midőn észrevettem, 
hogy mély rokonszenvem Angéla részéről 
nem maradt viszonzatlan, boldogságom 
teljes volt.

Egy délután, rövid időre magunkra ma
radtunk. Én a zongora mellé kuporodva elme
rengve hallgattam egy kedves dallamomat, 
melyet Angéla az imént játszott el. Pa
rányi kezei alól felszabadult az utolsó ak- 
korda s visszhangja ott zsongott lelkem
ben

Ekkor gyengéden megfogtam a billen
tyűkről lehanyatlott kacsóját.

Ö engedte.
Rím emelte méla nagy szemeit s igy 

néztünk egymás leikébe, szótlanul, csak 
szemeink beszéltek egymásnak, el nem 
múló szerelemről, jövendő nagy boldog
ságunkról . . .

ő  remegő kezének gyengéd szorításával 
tudtamra adta, hogy érzelmeimet viszo
nozza.

III.
1904. dec. 14-én este 7 órakor gyűltünk

:
ismét össze Dr. H . . . lakásán. A mes- 
merikus transz jelenségünek megfigyelésére 
a legalkalmasabb médium én voltam.

A médium ugyanis a kéz delejes voná
sai által önkívületi állapotba ejtetik. Ilyen 

i delejes transz állapotban az öntudatlan 
lelki erő működik s a jó médium rejtelmes 
lelkiképességénél fogva, a delejerő utasí
tására, távolfekvő, előtte teljesen ismeret
len helyeken mindent lát, hall, és ezekről a 
legapróbb részletekig be is tud számolni.

Eszembe jutott, hogy Angéla ma ilyen 
. időtájban, a műegyetemen, egy népszerű 

előadáson lesz. Felkértem Dr H . . . t, 
j hogy a mai kísérlet folyamán, utasítson a 
i műegyetemre, a népszerű előadásra.

Ezzel Dr. H . . . közelébe leültem s né- 
! hány vonás után delejes transzba estem.

Kezdetben végtelen űrben voltam, utóbb
• távoli zörgést hallottam, maid alakokat is 
; láttam, egyszerre csa< a Szabadságtéren 
: találtam magam Sebesen haladva végig 

az utcákon, megérkeztem a műegyetemhez"!
Beléptem az épületben, az előadást már 

befejezték, a közönség zajosan vonult 
le a lépcsőkön,

Most pillantottam meg Angélát barátnői
társaságában.

Vidám beszélgetéssel léptek ki a Mu- 
zeumkörutra, én követtem őket.

A ferenciek temploma mellett elhaladva,
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A határozatot felterjesztették a központi 
választmánynak.

A F. M. K. E. központi választmánya 
julius 4-én Nyitrán ülést tart. Tárgysoro
zatán szerepel többek között az elnöki 
jelentés az egyesület időszaki tevékenysé
géről. Az E. M. K. E., a Szatmári Széche
nyi Társaság és az Orsz. Irodalmi és Köz- 
művelődési Szövetség átiratai, a román 
nemzetiségi párttal folytatott tárgyalások 
ügyében. A miniszterelnök és kereskedelmi 
miniszter átirata a F. M. K. E. emlékirata 
tárgyában. E dolgokra annakidején majd 
visszatérünk.

Jegyzői ügyek.
A jegyzők magánmunkálatairól.

Erről a thémáról már sok szó esett,külö
nösen ama érdekeltek részéről akik nein szí
vesen látják eme jogot a jegyzők kezében. 
Érdekelt az ügyvédi kar és a kir. közjegyzők. 
De hát mi is érdekelve vagyunk mégpedig 
első sorban, mert a törvény jogával élhe
tünk.

Ám de nagy tévedésben van az ügyvédi 
és közjegyzői kar amidőn a jegyzőktől a 
magánmunkálatok elvonását kívánta, — 
az az hogy még ma is kívánja.

Nézzük csak mit is kíván? Egy törvény 
megváltoztatását, egy minden tekintetben 
igazságos rendelkezés elvonását akkor, mi
dőn kétségbevonhatlan tény és megdönt
hetetlen, hogy a jegyzői kar által végzett 
magánmunkálatok, vagy 70 százalékkal 
olcsóbbak, mint az ügyvédi és közjegyzői

Angéla ájtatosan keresztet vet magára s 
látom, hogy a templom sarkán didergő 
vak újságárusnak alamizsnát nyújt.

A ferenciek-terén elbúcsúzik barátnőitől 
s hazafelé a Koronaherceg utcába tart. Az 
utca torkolatánál azonban visszafordul s 
ellentétes irányba, az Egyetem-utca felé 
siet.

Én nyomában vagyok, ugyan mi vezeti 
erre egyedül s ily szokatlan időben ?

A Kecskeméti-utca elején egy ház előtt 
hirtelen megáll s hosszan lelégzetet véve 
kémlelve tekint körül, majd pillanatnyi ha
bozás után belép a kapun.

Nesztelenül siet fel a lépcsőn, úgy lát
szik a járást itt már nagyon jól ismeri, a 
. . .számú ajtónál becsenget.

Az ajtón egy fényes rézlemezen olva
som Z . . . y Otmár nevet, az ajtó ki
nyílik s Angéla besurran, én utánna.

Csinos előszobában vagyunk, az inas 
lesegiti Angéláról a téli kabátot, majd egy 
vastag szőnyeggel eltakart ajtón át a belső 
szobába bocsátja.

A tejüvegü villanykörték bágyadt fényt 
árasztanak, a pamlagról felemelkedik egy 
elegáns külsejű csinos férfiú, Angélához 
siet s őt bizalmasan üdvözölvén, gyengé
den készteti, hogy melléje a pamlagra ül
jön.

A lakás berendezése a lakó disztingvált

kar által végzettek. De ez természetes is. 
Az ügyvédi és közjegyzői kar nem élvez 
fix-fizetést, tehát indokolt, hogy munkája 
— a nagyobb iskolai végzettséget is te
kintve - magasabban dijjaztassék; inig a 
jegyzői kar tarifája azért — sok esetben 
nevetségesen — alacsony, mert csak mel
lékfoglalkozásként űzi. De egyik testület 
érdeke sem jöhet figyelembe, ha közér
dekről van szó. A törvény a közönségen, 
különösen a falusi szegény népen kívánt 
szociális szempontból is segíteni. Ez is ál
lami feladat.

A kifogásolt fő súlypont a telekkönyvi 
beadványokra esik. Ugyan kérem érdemes 
erről sokat tárgyalni? Bizony nem igen- 
Nézzük csak. Például a lévai járásban meg
közelítőleg számítható tiszta bevétel (csak 
tlkvi ügyekben!) Kitehet 40—200 koronát, ! 
átlag 120 K. ezt megosztva 16 ügyvédi és 
1 közjegyzői irodával, esik egy-egy irodára 
7 K. Hát kérem, nein oly jövedelmi forrás 
ez, mely a felszólaló kar anyagi érdekeit 
távolról is sértené, mert bizony, egy-két 
alapos sommás kereseti, vagy birtokper- \ 
bői folyó jövedelemmel össze sem hason- 
litható. Tehát nagy zaj, az árvíz veszede
lemtől távol álló kis patak csergedezése 
miatt.

Nem nagy különbözetek lehetnek — itt 
ott egy fehér hollót kivévén — az ország 
egyébb járásaiban sem.

A telekkönyvi beadványok 50—60 szá
zalékát is az ügyvédi kar végzi, mert a 
pénzkölcsönt egyidejűleg kereső ügyfél a 
szerződést ott kénytelen megkötni. A pénz
kölcsön mellett való vétel pedig gyakor
latias cselekmény.

Ha pedig a jegyzői kar fizetését tekint
jük, az viszont messze-messze áll egy ke- 
vésbbé zsíros ügyvédi vagy közjegyzői 
iroda évi, átlagos 7—12.000 koronás be
vételeitől is. Ám de az is tény, hogy az 
ügyvédi és közjegyzői kar 80 százaléka 
10—15 év alatt oly vagyonra tesz szeit, 
mely vagyon jövedelme jóval föléi a jegy
zői kar alaposan kiérdemelt, szerény nyug- 
dijjárulékával.

Viszont a jegyzői kar 10—20 százaléka 
juthat csekély vagyonhoz, ehez is csak 
akkor, ha valami magánvagyona volt; mert 
az istenhátamögötti falvakból gyermekeket 
neveltetni a városokban, már magában egy 
kis tőkét \on el a jegyző jól kiérdemelt 
keresményéből.

Végeredmény: élni és élni hagyni!
A tarifáról máskor szólok.

Lipcsey Albin. 
garamszőllősi körjegyző

Jegyzetek.
Irta: Yesper.

Magyar sors.
1914 jun. 22.

Két hete már, vagy talán több is — oly 
hosszú idő Istenem és Önök talán meg is 
feledkeztek az egészről.

Én azonban nem tehetek róla: ha vissza- 
emlékszem bájos őszszakálas fejére, melyet 
oly gyakran láttam kitekintgélni az andrás- 
syuti forgatagra a kávéház tükörablakán 
keresztül és nyájas szemeire, melyek olyan 
rezignáltan néztek, mint a tavaszi ég egy 
csücske: újra, meg újra megállít ez a téma 
és nem tudok elmenni mellette.

Ízléséről és vagyonáról tanúskodik, külö- j 
nősen szembeötlő egy remekbe készített 
íróasztal, melyen antik vázában friss fehér- j 
szekfü csokor illatozik.

Angéla egész otthonosan érzi magát itt. i 
Halkan beszélgetnek egymással, Angéla ki* | 
pirult arcáról s tágra nyílt szeme önfeledt j 
nézéséről látom, hogy a szőke Adonisz kö- | 
zelléte csaknem megbüvölte, s már azt 
sem veszi észre, hogy a férfiú manikűrö
zött ujjai lehúzzák kezéről azt a dísztelen 
karika gyűrűt, melyet tőlem kapott. Most a 
férfiú gyöngéden magához öleli Angélát, 
ajka mohón, vágyódva keresi Angéla 
arcát . . .

Magamhoz tét ve a delejes transzból kö
rülnézek, ott ülök Dr H . . . val szemben, 
ki csodálkozva néz reám. Nehány kísérlet 
után a szeánsz nemsokára befejeződött.

Hazafelé tartottam, gondolataimba mé- 
lyedve bolyongtam a már néptelcnedni 
kezdő utcákon, midőn azon vettem észre 
magam, hogy szándékom ellenére a Korona- 
herceg utcába érkeztem. Úgy gondoltam, 
ha már itt vagyok, felnézek még Angelaék- 
hoz.

Mint mindig, nagyon szívélyesen fogad
tak, Angéla a népszerű előadásról számolt 
be szüleinek.

Alig ültem le, szívverésem majd elakadt 
meglepetésemben, az asztalon szakasztott

olyan szekfűcsokor pompázott, amilyet én 
ezelőtt önkívületben Z . . . y O. lakásán 
láttam.

Remegő hangon kérdem, honnan van e 
virág?

Angéla rám néz nagy, gyermeki szemei
vel s nyugodtan azt válaszolja, hogy ba- 
rátnéjá lepte meg vele s kedveskedve ki
választ egy szál szekfűt. hogy azt a ka
bátomra tűzze.

Miközben rózsás kacsóival kabátomon 
motozott, feltüzvén a virágot, megdöbbenés
sel veszem észre, hogy kezéről hiányzik a 
karikagyüt

Ismét felLjultak lelkemben a mai szeánsz 
eseményei, néma kétségbeeséssel meredt 
tekintetem kezére, majd arcára. Éreztem, 
hogy btlcsápadok a nagy lelki tusába! 
nem tudván eldönteni, hogy rettenetes gya
númnak mikép adják kifejezést.

Lelkem marcangoló gyanúja azonban mint 
kődrfép foszlott s/erte, midőn Angéla za
vartan mosolyogva azzal mentegetödzött, 
hogy barátnéja tréfából fel próbálta a gyű
rűt s ő azt a bucsuzkodásnál elfelejtette 
visszakérni.

Bársonyos tekintetét a könnyek homá- 
lyositák el; oly szépen tudott esengeni 
bocsánatomért.

Észrevettem, hogy Angéla szülei meg
ütközve nézik e jelenetet; szörnyen restel-
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Egy öreg építésiről van itt sió, aki élt 
és csak nagyon keveset vitt végbe abból, 
amit birt volna. Nem aiért, mert nem tu
dott, hanem axért, mert nem engedték. Azu
tán meghalt.

De vájjon lehet-e itt sió nélkül pontot 
tenni? Nálunk, ahol az Isten kegyelméből 
termett, igái, alkotó zseni olyan kevés, 
hogy még as apagyilkosnak is meg kellene 
kegyelmezni. Nálunk, ahol igazán vita tár
gyit képezheti, érdemes-e zseninek szü
letni. Sőt habozás nélkül rá lehet mondani, 
hogy nem. A zseni útja mindig kálvária, 
mindig vasszögekkel kivert megvérező ut, 
éppen azért, mert zseni. Újat termel, olyat, 
ami még nem volt és ez r̂ aga után vonja, 
hogy beleütközik azokba, akiknek végső 
perspektíva pontja az orruk hegye. A zseni 
mindig kihoz valamit, ami már bennreszke
tett valahol a nagy mindenségben, ráakadni 
azonban nem tudott senki.

Ezért testvére a zseni a Mindenségnek, 
jegyese a Végtelennek.

A Végtelen jegyese azonban ritkán találja 
meg a kapcsot a végessel. Ritkán tud bele
helyezkedni az élet való kereteibe, az érdek 
önző szövevényeinek útvesztőjébe. Ez a 
szemesek dolga és azért boldogulnak min
dig az irodalmi álszüzek és hamis prófé
ták, a festészeti szinvakok, a szobrászati 
meredtkezüek és az építészeti malterkirá
lyok, akik csak hitvány konclesők a Te
remtő elem e dús vacsoráján.

Ez az öreg építész pedig zreni volt. 
Még akkor is fényes tervek égtek benne, 
mikor teste roskadozott a pusztitó kór 
romboló hatása alatt Nagy merész kom
binációk, soha nem mert megoldások, ma
gyaros motívumok modern formába csi
szolva, melyek alkalmasak lettek volna, 
hogy csodás erejű magyar épitő-renais- 
sanceot teremtsenek. Ámde Önök is olvas
hatták : terveit soha nem engedték valóra 
váltani, csak apró morzsáit, — mindig elébe 
vágtak, kivették kezéből, félrelökték az 
útból.

L évai H írlap

Csak az a csodálatos, hogy a sok mel
lőzés és gáncsolás sem tudta megtörni, 
szárnyait szegni nem bírta és még nélkü
lözve is, betegen is tervezett és szórta szét 
kincseit.

Az az a pont, amiért nem érdemes zse
ninek és különösen magyar zseninek szü
letni. Ha közepes tehetség lett volna és ér
tett volna az összeköttetések, lekötelezések 
különböző módjaihoz, ma is élne még és 
a jóllét lukulusi lakomáival téphetni fején 
a rózsakoszoru szirmait. Nem halt volna 
meg inegcsalatva, csak kevesek által sze
retve, életcéljának és élethivatásának betöl
tése nélkül.

Meg nem becsülték és ezzel betöltötte a 
majdnem minden magyar zseni sorsát.

És ilyenkor fájdalmas arra gondolni, hogy 
még a fiakkeres is meglassítja lovának fu
tását, ha a Villa Said-hoz ér, nehogy a 
kerekek zörgése valahogy zavarja Anatole 
France-ot alkotó munkájában.

Egy gar&mvölgyi község sorsa,
A lévai járás legfélre esőbb zugában, lent 

egészen Esztergom megye határánál teljesen 
elzárva a forgalomtól fekszik egy ősrégi 
magyar falu, a kis Ágó, melyről már az 
1290-ik évben kelt okiratokban is olvasha
tunk. A község népe sanyarú viszonyok 
között máról-holnapra tengődik, küzd a 
léttel, csupán a mindennapi betevő falatért.

Ahogy tudja, műveli őseitől örökölt csekély 
földjét, melyet azóta sem gyarapithatott még 
csak egy keskeny barázdával sem, nem pe
dig azon okból, mert egy nagy uradalomnak 
úgyszólván a közepébe van beékelve.

A község egész határa mindössze csak 
ezer magyar holdat tesz ki, ami körülbelül
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háromszáz gazdának alkotja egész vagyonát. 
Ebből is látható tehát, hogy tehetősebb gaz
da nem igen akad köztük. Állattenyésztésről 
sem lehet e faluban szó, mivelhogy legelő
vel nem rendelkezik, annál sajnálatosabb 
tény, hogy semminemű munkaalkalom sem 
kínálkozik ezen a vidéken, mert az urada
lom leginkább inás vidékről hozat munká
sokat.

Ágó lakossága a zselizi uradalom hajdani 
telepitvényeseinek leszármazottjaiból áll s a 
jobbágyság fölszabadítása után rájuk rótt 
tetemes földváltság, továbbá az ebből támadt 
— s a nép által elveszített — nagy perek 
annyira kimerítették anyagi erejüket, hogy 
kisded gazdaságaikat nem tudták olyan mó
don beruházni, mint azt kellett volna. Eze
ket a terheket még ma is nyögi ez a sze
gény nép.

A falu határának kiterjesztésére mostaná
ban nyílott alkalom, miután eladó volt egy 
130 holdas birtok, amit meg is vásárolt a 
nép, bár rendkívül nagy megerőltetésébe 
került, 850 koronájával holdját. Ha a pa
rasztok most nem veszik meg ezt a birtok
testet, akkor talán örökre elzárják maguktól 
határuk kiterjesztésének még a lehetőségét 
is, mert ami ezen a 130 holdon kívül föld 
van a falu körül, az már mind az uradalo
mé s igy nem teremne elegendő kenyérnek 
való mag, a kétségbeesett, de azért szapo
rodó családok számára ebben a faluban. 
Mert itt az anyák még megszülik a gyerme
ket, amint következnek, ebben a szegény, 
kevésföldű faluban nem ismerik az egy- 
gyermek-rendszert, mint némely szintén kál
vinista falvakban a garammentén, melyek 
népe pedig dúsgazdag. De nem grasszál itt 
az amerikai kivándorlás sem ezideig.

tem reá szegezve odatartottam szeme elé 
a gyűrűt és levélkét.

Angéla teljesen megtört, ő  felismerte az 
írást s halotthalvány arccal ájultan leha
nyatlott . . .

1907. dec. 4. A sors akarta úgy, hogy 
három átvezekelt hosszú év után ma lát
tam viszont Angélát. Ott pihent nyugodtan, 
fehér arccal a szemfedő alatt.

Ma tudtam meg, hogy miattam hervadt 
el, s csak ma tudtam meg, hogy ártatlan 
volt

Végzttes tévedések vakítottak meg. An
géla hasonnevű barátnéja révén került a 
gyűrű . . .

• # •
A sorok folytatása olvashatatlanná vált 

valami rozsdabarna folyadéktól, mit akkor 
nagy hirtelen letöröltek a lapról. Ha azt 
vélem, hogy e folyadék a naplóiró halán
tékából egy kicsiny kerek nyílásból szivár
gott ama lapra, talán valót mondok.

tem most már oktalan viselkedésen-et s 
magamba keserű szemrehányásokkal illet
tem magam, hogy csak egy pillanatig is 
tudtam kételkedni ö benne.

IV.
Másnap nyugodt elmével vissza idéztem 

tegnapi kalandomat, az reá n már hatással 
nem volt s mint egy rossz álommal, nem 
s foglalkoztam vele többet. Hivatalos teen
dőim elvégzése után, szokott utam a Kecs
keméti-utcán vezetett át. Ama ház mellett 
elhaladva, önkénytelenül jutott eszembe 
tegnapi kalandom; a kíváncsiság ördöge 
felébredt bennem; meg nem állhattam, 
hogy beléje ne tekintsek.

Midőn beléptem, majd megmeievedtem 
ámulatomban: ugyanaz a lépcsőház, ugyanaz 
az elsőemeleti ajtó fényes réztáblácskánál, 
Z . . .  y Otmár név; egy hajszálig meg
egyeznek a tegnapi transzban látottakkal.

Lesiettem a házmesterhez, kitől megtud
tam, hogy Z . . . y Otmár gazdag legény
ember, ki inast is tart. Semmi kétségem 
tehát, hogy a delejes önkívületben látottak 
nem agyrémek.

Kirohantam az utcára, eszemet kezdtem 
veszíteni.

Hirtelen ördögi gondolatom támadt: a 
legközelebbi hordárt megbíztam, hogy An-

Íela nevében kérje és hozza el Z . . .  y 
tímártól a nála felejtett gyűrűt.

1 A hordár elment, én az egyetem arkád- 
j jai alatt vártam. Kis idő múlva megjött s 
í egy lepecsételt csomagot adott át.
| őrülten siettem haza, felbontottam a cső- 
! magot, benne volt Angéla gyűrűje és egy 
i rövid levélke:
j „Egyetlen Angélám! Bocsáss meg, na e 
j gyűrű miatt kellemetlenséget okoztam ne- 
■ ked, én húztam le ujjadról s boldogságom 
' bán visszaadásáról megfeledkeztem a  mi- 
! előbbi édes viszontlátásig szerető Otmárod*.

Lelkem meg volt ölve . . . Eltettem áru- 
j lása bizonyítékát és vártam míg kissé mzg- 
! nyugodtam, hogy felfedezzem szüleinek 
' c becstelenséget.

Már este volt, mikor felmentem hozzá- 
; juk. A kis családot meghitt beszélgetés- 
j ben együtt találtam; Angéla valami kézi- 
! munkával foglalkozott. Vele szemben szót

lanul leültem. Lelkemben elvonultak az el
múlt napok gyönyörűségei, boldogságom, 

1 melyet most örökre elvesztek s e szeretett 
család derűs nyugalmát felfedezésemmel min
denkorra megsemmisítem; küzködtem gondo
lataimmal; nem tudtam határozni.

Eközben Angéla hozzám jött s mogorva 
viselkedésem oka felöl tudakozódva, meg 
akart cirógatni.

Mintha tüzes vassal sütöttek volna mpg, úgy 
ugrottam fel mellöle s kintől égő tekinte-
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Egyébként a földmivelésügyi kormányhoz 
készülnek támogatásért fordulni, ebben a 
birtokvásárlásban. Ki tudja meg hallgatják-e 
őket ? Felkellene karolni ezt a népet, mely i 
vezető nélkül teljesen magára hagyatva küzd, , 
veritékével öntözi azt a darabka magyar 
röget, melyhez most még annyira ragasz
kodik, de mi lesz majd e faluban akkor, 
ha egyszer csak ez a jó magyar vér innen 
is elkezd csöndesen, de annál kitartóbban 
Amerikába folydogálni, mint már sok barsi 
kis faluból.

H Í R E K .
Vasárnap estefelé

Vasárnap estefelé nagyon kedves séta esik 
a bizalmas, csöppet sem titkolódzó kis utcák 
keskenyre szabott aszfaltján, aminek a vége 
belenyulik a jószagu zöld határba. Az igazi 
Léva itt található föl a maga kisvárosi ha
misítatlan eredetiségében és nem pedig a 
büszke keramit ut mentén, ahol hangos 
csattogással vágtatnak végig a lovak a fo
gatokkal és hideg, gőgös épületek törnek 
föl a magasba. Itt, ahol én járok, a nagy
város még nem szállt harcba a kisvárossal, 
a moha még zavartalan büszkeségben zöldéi 
az ultramarin kékkel aláfestett szerény házak 
tetején s ha nagyon akarom, még a kezem
mel is megtapogathatom bársonyos puha
ságát és öreg eperfák lombja hajlik ki az 
utcája, őszinte rémületére minden világos 
ruhának. A deszka palánk tövében esöngety- 
tyüs-nyaku bárány jóízűen ropogtatja a füvet 
és ha elunja magát, szomorúan béget a tá
volabb hancurozó kis gazdája és játszótársa 
után. A meghitt kis ablakok felé bucsucsó- 
kot hint a tűnni készülődő napsugár, az 
ablakok aranyos fénybe öltöznek az alkony 
tiszteletére, a párkányról pedig hangosan 
kacagnak ki az utcára az égő piros muskát
lik, vagy talán más virágok nevetnek utá
nam ? A bokros muskátlik mögé bujt szép 
és kedves lévai lányok ingerkednek velem, 
hogy nem tudok választani köztük ? Akár
miért is nevetnek, biztosan van okuk rá. O 
ti boldog, gondtalan, unalmas, méla vasár
nap délutánok, ilyenkor be szépek is vagy
tok ! — Én néni engedlek benneteket bán
tani. — A virág, a leánykacagás, a girbe- 
görbe öreg kis utcák és az aranyos napsugár 
boldogan ölelkeznek össze egy muzsikás 
hangulatban. Még a csillogó homokszemek 
is tanéba kapnak, amint rájuk tűz a földre 
az alkonyba boruló nap fényessége. Most 
kinyílnak a kis kapuk, székeket, padokat 
hoznak ki rajtuk, fáradt szemű, nehézkes 
léptű emberek, régi módis selyem fejkőtős 
nénikék telepednek le a házak elé, össze
száradt, bámult kezükben bazsalikum sza
gos levelét, vagy levendula kék virágát 
morzsolgatják és megindul a csöndes be
széd, mint valami lassudad patak csobogása. 
Közben észrevétlen beköszönt az alkonyat, 
hangos, csillogó szemű népek tűnnek föl a 
láthatáron, kezükben mezei virág, búzavirág 
kéklik. A hegyoldalról jönnek és vacsorázni 
sietnek haza. Megkondul az estéli harangszó 
is, a kis padokra áhitat száll vele, keresztet 
vetnek magukra a beszélgetők, aztán lassan 
elcsöndesedik minden beszéd, a házak előtt 
kifogynak a diskurzusból, csak néznek az 
átelleni oldalra és minden gondolat nélkül 
gondolkoznak. Egy-egy kutyavakkantást és 
távolról, a város szivéből muzsika foszlányo
kat sodor a megmozdult levegő. Este van 
már, vasárnap este. . .

Cornelius.

Lévai Hírlap

— Barsmegye a közigazgatási reformot 
helyesli. Barsvármegye törvényhatósági bi
zottsága csütörtökön tartotta nyári közgyű
lését nagy érdeklődés mellett Kdtz Gyula 
főispán elnökletével. A közgyűlés Simonyi 
Béla nyugalmazott főispán indítványát, hogy 
a törvényhatóság az államosítás ellen a kép
viselőházhoz írjon fel és hasonló értelmű 
állásfoglalásra hívja fel a társtörvényható
ságokat, mindkét részről történt több fel
szólalás után nagy szótöbbséggel elvetette 
és kimondotta, hogy a közigazgatási refor
mot helyesli.

— A közigazgatás köréből. Barsmegye 
közigazgatási bizottsága az 1913: X. t.-c. 
által újonnan szervezett gazdasági albizott
ságba az 1914. évre saját kebeléből mező- 
gazdasági szakértőkként Dombay Vilmos és 
Szentiványi Egon, erdőgazdasági szakértők
ként Simonyi Béla és Kosztolányi Sándor 
közigazgatási bizottsági tagokat választotta 
meg.

-- Szolgabiróválasztas Barsvármegye köz
gyűlése a vereb. lyi járásban nyugdíjazás 
folytán megüresedett másodosztályú szol- 
gabirói állásra Hoffmann Pál közigazgatási 
gyakornok, tiszteleibeli s/olgabirót válasz
totta meg, aki tgyedüli pályázó volt.

— Földtani felvételek. A ni. kir földtani 
intézet a nyár folyamán geológiai felvételeket 
fog eszközölni Barsmegyében dr. Lóczy 
Lajos vezetésével. A minisztérium felhívta 
a hatóságokat, hogy a földtani intézet ki
küldött munkatársait és segédeit munká
jukban támogassák

— IgazsáqüQYi áthelyezés. A pozsonyi 
Ítélőtábla elnöke Poledna Rezső lévai ja- 
rásbirósági joggyakornokot saját kérelmére 
az ar -marón törvényszékhez helyezte át 
hasonló minőségben.

— Az igazságügy köréből. Mérey Ottó. a 
pozsonyi Ítélőtábla elnöke, Dácsák Aladár 
elnöki titkár kíséretében négy napon ke
resztül Aranyosma,óton tartózkodott, mikor 
is megvizsgálta az ottani törvényszék ügy
kezelését. A tapasztaltak felett az elnök 
teljes megelégedését fejezte ki. Keltz Gyula 
főispán zsitvaujfalusi kastélyában, továbbá 
Fuhnnann Andor törvényszéki elnök Mé- 
rey tiszteletére vacsorát adtak.

— A tisztviselői nyugdijválasztmányból.
Barsvármegye tisztviselői nyugdijválaszt- 
mányába a tagok részéről dr. Kiss Mihály, 
dr. Rudnyánszky T.tusz, Bercelly Miklós, 

I Tooth Miklós, Ruzsicska Rezső és Grácz 
I András választattál meg.

— Nagyidök tamja. a legendás időknek 
egy hősi alakja megint elköltözött az élők 
sorából. Barscsekin .Tankovit* János, Bars- 
vármegyének volt szolgabirája, 1848-49- 
es tüzérfőhadnagf, életének 80-ik és bol
dog házasságának 62-ik évében hosszas 
szenvedés után neghalt. — A balassagyar
mati Dalegylet ^ászlapon tudatja velünk, 
hogy szeretett elnöke Jaskovics Ferenc,

: főgimn. igazgató az Orsz. m. dalosszövet- 
j ségnek három évtizedet meghaladó időn 
i keresztül működő, ezüstérmes tagja, a nóg

rádi muzeum igizgatója, stb. stb. hosszú 
j szenvedés után elhunyt. A magyar dal 
j egyik lelkes művelőjét vesztette benne.
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— Iskolai ünnepély. A lévai irg nővérek
intézete csütör.ökön sikerült iskolai ünne
péllyel zárta be a tanévet. Mint minden 
esztendőben, úgy az idén is nagy érdek
lődés nyilvánult, főként a hölgyközönség 
részéről, az ünnepély iránt, mely részben 
az intézet tornacsarnokában, részben pedig 
a várkertben folyt le. Az ünnepélyt Kéler 
.>icgnyitu-\á\’a\ tetszést keltőén vezették be, 
zongorán négykézre játszották P in tér Alice 
és Bogyó clza, cimbalmon meg Moravek 
Margit kisérte. Majd Lámpérth Rákóczi ha- 
lálá-t Léuai Hona igen ügyesen szavalta 
el, ezután néliány növendék kedvesen éne
kelt. Csekey Adrienné és Pischl Gizella 
képzett játékosok négykezese után Mora
vek Margit egy bájos monológot mondott 
meglepő előadó készséggel, btreiehei- Caesa 
cimbalmon és Bogyó Elza zongorán magyar 
dalokat játszottak szép tudással. A polgári 
iskola növendékei ezután pompás népda
lokat énekeltek Tokody István énektanár 
harmonium kíséretével. Énekeseivel együtt 
dicséretet aratott. Aztán Fecskék címen egy 
rendkívül bájos és mulatságos többesbeszéd 
került sorra, melyen minden nemzetbeli 
fecske összejött és kedvesen elcsicsergett 
valamit az ő . hazájáról a többi fecskének. 
Az ünnepélyt Dodek Ilonka zongorakiséreté- 
vel a növendékek előadásában egy tréfás 
induló zárta be, mely a divatot figurázta 
ki. Akik előadatták, bizonyára nagyon jól 
tudták, hogy miért boesájtják ki ennek a 
nótának hangjai mellett a növendékeket az 
iskolából. A záróünnepélyt a várkertben 
levő játszótéren a tornaünnepély követte, 
mely nemkevésbé volt sikerültebb az előb
binél. Itt, tekintettel a tágasabb helyre, rend
kívüli sok érdeklődő volt. A dresszbe öltö
zött növendékek Sáray é* Bartos zenéjére 
nagyszerű látványossági gyakorlatokat mu
taltak be. A szép figurák mindenkinek tet
szését megnyerték, gyakran fölhangzott a 
taps. A rendgyakorlatok, buzogánygyakorla
tok, Turuljáték stb., amit bemutattak, mind 
egyszerű, szolid mozgású, amellett testedző 
torna. Végül harminc fehérruhás leány csi
nos fátyoltáncot mutatott be. Ezután fíáthy  
László intézeti igazgató tanulságos búcsú 

; beszédet intézett a növendékekhez valamint 
I a szülőkhöz. Beszédében hangsúlyozta azt,
' hogy az intézetben úgy igyekeztek nevelni 
| a növendékeket, hogy az életben megállják 

a helyüket s kenyerüket is megtudják ke
resni a nekik való pályán. Az intézet egy 

' barátja három aranyat adományozott a leg- 
j jobb tanulók jutalmazására, ezt kiosztotta a 

prépost, de kijelentette, hogyha minden jó 
; tanulót megakarnának jutalmazni, akkor egy 
| kalap arany is kevés lenne. (Pedig elég 

nagy, azaz magas kalapja van.) A közön
ség a Himnusz hangjai mellett oszlott széj
jel.

— Antal Gábor szobra. Pólya Lajos ny.
1 nagyölvedi lelkész mozgalmat indított an

nak érdekében, hogy dr. Antal Gábornak, 
a dunántúli ref. egyházmegye közelmúltban 
elhunyt püspökének szobrot emeljenek 
Komáromban.

— Eljegyzések. Flórián Traján peszéri 
tanító eljegyezte Tolnay Margitot, Tolnay 
István végrehajtó leányát Léván. — Lőwy 
Nándor besztercebányai kereskedő elje
gyezte Wilcsek Irént Lé\ án. (Minden külön 
értesítés helyett.) — Tennenbaum Kálmán, 
városunk szülötte, brombergi (Németország) 
halkonzervkereskedő jegyet váltott Spitz 
Johannával, Kostel (Morvaország).

A  mozi érdeke» előadásai megkezdődtek.
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— Évzáró ünnepély a tanonciskolákban. 
A lévai iparos- és kerekedő tanoncisko
lák vasárnap zárták be a tanévet egy szép 
ünnepéllyel. Az intézet rajzterme z ufolásig 
megtelt érdeklődő közönséggel és a két 
iskola tanulóival Ohimessy és Kriek igaz
gatók oktató és buzdító beszédeket intéz
tek az ifjúsághoz és üdvözölték a város 
képviselőjét dr. Afocsy Aba polgármester- 
helyettest, aki válaszában elismerően nyi
latkozott eme iskolák működéséről és az 
igazgatók tartalmas beszédeiről, mellyel az 
ifjúságot az iskolából kibocsájtják. Ezután 
ügyes szavalatokat hallottunk Oszvald 
László, Féja István, Kugyela Lajos és Gu- 
nics Béla tanoncoktól. Heitlinger Henrik 
("kereskedő) és Ördögit Mátyás (iparos) 
tanoncok az ifjúság nevében halatelten 
mondtak búcsú beszédeket. Végül a jutal
mak kiosztására került a sor. Sok arra ér
demes tanulót jutalmaztak meg jó maga
viseletéért és szorgalmáért. A kultuszmi
niszter 50 koronás jutalmát Ördögh Má
tyás nyerte el, Gáspár Sándor (iparos) és 
Heitlinger Henrik 4o—40 K jutalomban 
részesültek. Ezeken kivül még igen sokan 
kaptak kisebb péazösszeget vagy hasznos 
könyveket. Mindez a helybeli pénzintézetek 
minden nemes ügyet szívesen segítő igaz
gatóságainak jóvoltából vált lehetségessé, 
a fáradhatatlan Ghimessy János iparosisk. 
igazgató közbenjárására. A szép ünnepélyt 
a Himnusz eléneklésével fejezték be.

— Városi közg>üles. Léva város képvi
selőtestülete f. hó 30-án, kedden tartja fél
éves rendes közgyűlését. Napirendjén sze
repel a Léva város villamos telepe cég üz
leti szabályzatának megalkotása, valamint a 
kapcsolatos kérdésekben határozat hozatal 
és az üzemvezető bizottság megválasztása, 
továbbá a villamos telep költségvetésének, 
leltárának, beruházott és forgótőkéjének meg
állapítása stb. A város hitelszükségletének 
megállapítása. A vizveték terveinek elkészít
hesse végett próbafúrások eszközlésére ! 
költség megszavazása. Az uradalom uszo- j 
dájának átvétele és a vele kapcsolatos in
tézkedések megtétele. A főgimnázium ki- j 
bővítésének és tornacsarnok építésének 
ügye. És ezeken kivül több kisebb jelen
tőségű ügy.

— A Lévai Apolló Mozgószinházban va
sárnap d. u. és estére kitűnő műsort állított 
össze a tulajdonos, hogy a közönség az 
unalmas nyárban kellemes szórakozást talál
jon. A műsor fénypontja Az utolsó percben 
című 3 felvonásos kitűnő társadalmi dráma 
lesz. A ragyogó kiállítású mindenképpen 
művészi darab főszerepében Hcny Portén, 
a leghíresebb dán színésznő brillíroz. Lesz 
ezenkívül még egy színdarab, de ez már 
a vidámságot fogja szolgálni s Hűtlen férj 
a cime. Allattanulmányok cim alatt egy 
nagyszerű természeti felvételben gyönyör
ködhetik a közönség. A tartalmas műsort 
egypár derűs felvétel egészíti ki, hogy tel
jes legyen a mulatságos programm.

— A gazdák és a cukorgyárosok egyez
ménye A cukorgyárosok és cukorrépa-ter
melő gazdák között kü önösen a répaát
adások alkalmával még a közelmúltban is

1 számos ellentét merüli fel. minek követ
keztében a szerződő felek között bizonyos 
fokú bizalmatlanság áilott elő. A kölcsö
nös jó viszony helyreállítása céljából az 
Országos Magyar ’ Gazdasági Egyesület 
igazgalóválasztmánya annak idején bizott
ságot küldött ki. azzal a feladattal bízván 
meg ezt, hogy a cukorgyárosok kebeléből 
alakította külön bizottsággal olyan egyez
ményt kössön, amely lehetővé teszi a cu
korrépa átvételnél felmerülő kérdések pár
tatlan és igazságos elintézését. Hónapokra 
terjedő hosszas tárgynlások után megkö
tötték az egyezményt. Az egyezmény nem 
érinti a cukorgyár és a gazda között ér
vényben lévő szerződést, ellenben azt az 
előnyt nyújtja, hogy ha a répaátadásnál 
próbatisztitás válik szükségessé, abban az 
esetben, ha a próbatisztitás végeredményé
nek megáilapitására a szerződésben ked
vezőbb leszámolási mód nincsen megje
lölve, a gazda azt követelheti, hogy a 
próbatisztitás — még perenkivüli esetek
ben is — az egyezményben meghatározott 
módon ejtessék meg. További előnye az 
egyezménynek, hogy megszünteti a mázsa
mesterek erőszakoskodásait és módot nyújt 
vitás esetekben választott bíróság igénybe 
vételére. Az egyezményt a vidékünkön mű
ködő: oroszkai, nagysurányi és nagytapoi- 
csányi cukorgyárak is elfogadták. Mindazon 
gazdák tehát, akik e cukorgyárakkal szer
ződéses viszonyban állanak, az egyezmény 
aláírásával a abban foglalt előnyöket biz
tosíthatják a maguk részére. A gazdáknak 
készséggel szolgál bővebb felvilágositással 
az OMGE titkári hivatala az ügygyei össze
függő minden részletkérdésre.

— A telefon-előfizetők uj névjegyzékéi'
most állítja össze a Lévai Hírlap kiadóhiva
tala. Akik rövidesen be akarják vezettetni a 
telefont, azok részére ajánlatos volna, ha 
már ebbe a jegyzékbe felvétetnék magukat, 
mert beletelik fél év is, mig uj névjegyzék 
fog készülni.

— Footbdlmérközés. A Lévai athletikai 
klub footbalcsapata holnap, vasárnap d ti. 
3 órakor mérkőzik a helybeli honvédzászló
alj footbalcsapatával, a vásártéren.

— Kabaré a Városi kavéházban. Bordás 
Rózsi és Káldor Dezső a Szabó-féle szin- 
társulat kedvelt tagjai Péler és Pálkor, hét
főn este kabarét rendeznek a Városi kávé
házban. A műsorból látjuk, hogy a közön
ségnek egy jó és kellemes estben lesz része, 
ha meghallgatja őket. A belépés díjtalan.

— A nyár kezdete. Juniis 22-én, hétfőn 
reggel 8 órakor fordult földgömbünk a 
Rák-csillagzat jegyébe, ami által előállott 
az egész esztendő leghostzabb nappala. 
(Nyári napforduló.)

— Sorozás. Verebélyen 580 állitásköteles 
közül a sorozóbizottság 137 et talált alkal
masnak katonai szolgálatra.

— Az Országos állatvédő egyesület elnöke 
Máday ny. miniszteri tanácsos, az egye
sület nevében 1300—1914. sz. leiratába; 
köszönetét nyilvánította a Lévai Hírlápnál: 
az állatvédelmi ügy felkarolásáért.

— Útépítés. Barsvármegyc alispánja 
léva-nagysurányi h. é. vasút mentén léte 
sitendő felsőszecsei, garamlöki, feisőpéli, 
barsbtse-baracskai és szenesei vasúti ál
lomásokhoz vezető hozzájáró utak kiépítő 
sére versenytárgyalást tartott. Egyedü. 
Fried és Adorján budapesti cég tat aján
latot 23.012 K-val, melyet elfogadtak.

 ̂— Lótenyésztő-szövetkezet. A Barsmegyei 
Gazdasági Egyesület hidegvérű lótenyésztő- 
szövetkezetei létesít Felsőszecsén és vidé 
kén. A titkár már elkészítette az alapsza
bályokat s legközelebb már az alakuló 
gyűlést tartják meg.

Beiratások > z irg. nővérek intézetének 
iskoláiba. A lévai irg. nővérek intézetének 
polgári leányiskolájában az I. osztályba a 
beiratás a jövő tanévre julius 1—3. nap
jain tartatik. Ugyancsak julius 1—3 napjain 
van a beiratás a polg. leányiskolával kap 
csoiatos női kereskedelmi szaktanfolyamra 
is. Léva, 1914. junius 25. Az intézet igaz 
gatósága.

— Beiratkozás a gimnáziumba. A lévai 
r. kath. főgimnáziumba az 1914/15. iskolai 
évre már julius 1., s 3. napjain lehet be
iratkozni délelőtt 9 órától 12*ig az igaz
gatói irodában. A beiratkozók fizetnek: 4  
koronát felvételi díjul, 2 koronát értesítőre,
1 — 1 koionát ifjúsági könyvtárra és tanul
mányi kirándulási alapra, összesen 8 ko
ronát. A tandíj szeptemberben fizetendő.

Az újbányái polgári fiú és leányisko
lába a beirások junius 26-ától julius 1-éig 
tartatnak.

— Anyakönyvi bejegyzések. H alálozás: 
Syliaba Pál 12 év tüdőgümőkór. Hásassáy : 
Tóth Lajos, Kosztolányi Borbála özv. rkath. 
özv. Svarba József, Szabó Julianna özv. 
rkath.

F Rónai Aurél
9 Í1YQMENIKU5

odrászterme
LÉVÁN, a nagytőzsde 

mellett.
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A lévai kir. Járá*bíróság mint telekkönyvi 
hatóság
1833/1914 tlkvi siám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Szilárd Samu végrehajlatónak Kocsis 

Péterné szül. Faddy Vilma végrehajtást 
szenvedd ellen indított végrehajtási ügyé
ben a tlkvi hatOság a végrehajtási árverést 
20 korona tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a lévai kir. járásbíróság terüle
tén Léva város határában fekvó s a lévai 
3289 sztjkvben A 1 1 sor 1100-b hrszám 
alatt foglalt ingatlanbani 1-2 rész illetmé
nyére 1070 kor. kikiáltási árban elrendelte.

Az árverés 1914 évi julius hó 21 nap
ján délelőtt 10 órakor Léván a tlkvi 
hatóság irattárában fogják megtartani.

Az árverés alá kerüld ingatlan a kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem 
adható.

Az árverelnl szándéicozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10%> át készpénzben 
vagy 1881 évi LX t. ez 42 §-ában megha
tározott árfolyammal számított ovadékképes 
érték papírban a kiküldöttnél letenni vagy 
a bánatpénznek elöleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti / elismervényt a 
kiküldöttnek átadni é« az árverési feltétele
ket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett ha többet ígérni senki 
sem akar köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa i é̂rt ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni.

Léva 19 4 évi április hó 24 Pogány 
s. k. kir. járásbiró

kiadmány hiteléül.
Dodek

kir. tlkvvezetö.

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

2770 és 2771/1914 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Kitin Albert és Szántó Adolf végrehaj

tatok <ak Deutsch Mór végrehajtást szenve
dő ellen indított végrehajtási ügyében a 
tlkvi halóság a végrehajtási árverést 700 
korona és 300 korona tőkekövetelések és 
jáiukknik behajtása végett a lévai kir. já* 
rásbir *ság területén Kissalló község hatá
rában fekvő és a kissallór 93 sztjkvben A 
1 I sor 122 hrsz. 95 ö. i. számú ház udvar 
és kert* talajhaszonélvezet és felülépitményi 
tulajdonár 3200 korona kikiáltási árban el
rendelte.

Az árverést 1914 évi szeptember hó 14 
napján délelőtt 10 7i órakor Kissalló
község házánál fogják megtartani*

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 o/o át készpénz
ben vagy az 1881 évi LX. t -ez. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapírban a kiküldöttnél le
tenni vagy a bánatpénznek elöleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételéket aláírni.

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni 
senlti sem akar, köteles nyomban a kiki
áltási ár százaléka szerint megállapított bá
natpénzt az általa ígért ár ugyanannyi szá
zalékáig kiegésziteni

Léira, 1914 évi junius hó 15. Dr. Heinrich 
s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül 
Dodek

kir. tlkvvezetö.
414 szám 
1914 végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 188i.évi 

LX. t.-c. 102. §-értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai kir. járásbíróságnak 
1914 évi Sp. 1. 86/2 szám., 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, és ruha- 
nemüek nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1914-ik évi V. 160/1 számú végzése folytán • 
232 K 36 fill. 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 julius hó %2ik  napjának dél

előtti iU U órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venniszándé- j 
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 junius hó 20 napján.

Karácsonyi Pál 
kir. bir. végrehajtó.

Gazdák figyelmébe !
Mint a budapesti Műtrágya szövetke

zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy
Superfosfát, Anioniák* Tho  
m agsaink, Chillaalétrom ,

nálam úgy vaggonszámra, mint kisebb | 
mennyiségben ép oly árban szerezhető be, | 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

Fizetéti feltételek : Készpénz fizetésnél I 
3o/o pénz engedm. vagy 6 havi időre, 6 
hónapon tűi a szokásos késedelmi kamattal.

Továbbá az összes takarmányok korpa, 
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggo- 
nonként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKY JOACHIM 

Léva, László-utca 8. 
Schöller-kastéllyal szemben.

T A N O N C Z
fizetéssel felvétetik

Steiner Érné
üveg és p o rce llán  

kereskedőnél, Léván ,

fl zsclizl kaszinónál nigirssiditt 
szolgai áll&sra

oly család kerestetik, aki benn ét
kező és házhoz kihordható jó házi 
kosztot adni képes. Az étkezde 
teljes jövedelme ti szolgáé, ezen 
felül a kaszinó ellátásáért kap sza
bad lakást, fűtői at, világítást és 
megegyezés szerinti fizetést. Érdek
lődők egyébb felvilágosítást ifseli- 
zen a kaszinó Elnökénél (jegyzői 
irodában) nyerhetnek. Csak munka
bíró egyének pályázhatnak, mivel
az étkezde élénk forgalmú.

télfedeles feketére fényezett 

könnyű kocsi eladó
Tennenbaum vendéglős, Léva

E gy évek  óta  fen n álló  jó  m e
n e te lő  fűszer- és k orcsm a üzlet 
m ás válla lat m iatt azonnal el
adó. — Bő ebb Mvilágositfs a 
kiadóhivatal! at:.

VihnyefUrdön „Licskó“-féle v illa  szabadkézből eladó. telek könyvvezető Léván.
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ESERCO
Patent befőttes üveg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőtten üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb 
légm entesen  elzárható patent befőttes
üvegje.

Egyedárusitás Barsmegye részére:

Vámos Mór
üveg és porcellán kereskedésében

b !  V A n.
Telefon 4 1 . szám

Állandóan nagy kész
letet tartok.

Igyék naponta 1-2 palack

Szent Istnán
dupla maláta sört,

mert ez a legelső , a va ló d i!
A söriparban korszakot alkotó a
Kőbányai Polgári Sörfőzde

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

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

Lévai főraktár:
Szenessy, Tonhaiser és Társa

cégnél, Léván.
Kapható minden jobb kávéház- 

mmm bán, fűszer és csemegeüzletben.

UNGÁR A D O LF
L É V A ,  Mártonffy-utca 4.
— Kossuth-tér közelében. —

Zsák és ponyva köl
csönzése és eladása.

Vízmentes ponyvák, lópokró
cok, tömlők és gazdasági

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

Ablakredőnyök és napellenzőkre 
=  rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javítása 
-  eszközöltetik. -

Tisztán kezelt
KÓSER libazsír
20, 10 és 6 kilós
bödönben kapható

Cím a kiadóban.

FAÜZLETÜNK*
GYAKORNOKOT

keresünk.
Szauer Izidor és Mór.
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megérfteittk a legszebb

y á r  i
újdonságok

Ltisteröltöü y ök, 
Porköpenyek, 
Férfi- és 
Gyermekruhák

Tánctanitási é rtis íté s !
Léva város és vidéke nagyra becsült kö

zönségét tisztelettel értesítem, hogy 1914 
évi július hó 1-én a Városi-szálló színház
termében

tánckurzust nyitok.
Remélve, hogy 10 évi. Léván való mű

ködésem után a n. é. közönség bizalmát 
és pártfogását ezidén is kiérdemiem.

Beiratkozásokat, előjegyzéseket szívesség
ből Schulcz papirkereskedése fogad el. Jun. 
25-től személyesen a tánciskola irodájában. 

Felnőtt, gyermek és diákcsoportok! 
Különórák!

Minden csoportban One-Step, Tangó és 
Furlena tanítása.

Családok által összeállított zártkörű cso
portok tanítását elfogadom.

Szives pártfogást kér

Kreutz Gyula
ő  cs. és kir. Fensége Erzsébet főhercegnő 

v. tánctanitója.
Több fővárosi leány iskola és az Esztergom 
érseki felső leányneveiő rendes tánctanára 

Főv. tanintézet: VIII. Baross-u. 59.

E
gy idősebb urinő házvezetői 
állást keres, igényei szeré
nyek, jó bánásmód mellett 

kevesebb fizetést kér.

Címe a kiadóhivatalban

Deisz HenrikKOVÁCS SÁNDOR
cipőáruháza

L É iy A ,  Kossuth>tér.
--------- $€______

Ajánlja dúsan felszerelt 
===== cipőraktárát. —■

O l c s ó  ó r a k !
ílagq Halasztók!

_____ _______

Legjobb minőségű
footbal-cipők.

Mértékszerinti osztály.

Fehér vászoncipő legelegánsabb 
kivitelben — — 4 K 50 f

Sandái egész finom 6 évig 2 K 80 f  
10 évig 4 női 5*50, férfi 6*20. 

Elegáns amerikai női félcipő 8 K — f  
Csinos női sevr. fűzős v.

gomboscipö — — — 8 K 50 f 
Valódi angol sevró női gom

bos vagy fűzőscipö — II K — f

cipőáruháza
lagysa lló .

Reklámáraim:
Férfi amerkai eevr. v. boxcipő 9*— K 
Sima tiszticipő — — —  9 — K 
Legelegánsabb férfi amerikai 

barna bagariacipö — — 13*90 K 
Valódi angol sevró vagy box 

férfieipö —  -  —  -  I I—  K 
Fiú box fUztteciptt 35-tül 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy választékban.
Nyomatott. Schulcz Iguácznál Léván.
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