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E/. a haladás hozza inasával azt, hogy 
egymásután gyuládnak ki az ország eroel- 
kedcttebb részein a kultun őrtüzei, ho^y 
bevil igitsák maguk körül azt a homályos 
területet, melyet dominálnak. Mindnyájan 
régen ereztük itt ennek a magasan lobogó 
lángnak a hiányát, mig végre akadt egy 
lelkes ember, aki itt is meggyujtoita a tü
zet, melynek fénye bevilágitja egész Bars 
vármegyét. Kör esküt y Jenőnek, a lévai áll. 
tan tuképzö ideális lelkű igizgatójának, az 
országos nevű Írónak érdeme ez, aki a 
Reviczky kort ilyen szépen összehozta, hogy 
már ma, az alakulás után pár napra, kö
rülbelül száz tagja van

Az írók, zenészek és színjátszóknak ez 
a társasága, mely régen óhijtoit Kapcsot 
teremtett a vármegye inteliigenc ája között, 
diadalmas harcosa lesz az ország eme ré
szén a magyar nemzeti kultúrának és nem
csak fejlett művészeti, de élénk társadalmi 
életet is hivatva van teremteni az által, 
hogy előadásain, irodalmi s művészeti 
kultuszt ápoló estélyein messze környék in
telligenciáját fogja összehozni Léván, a 
garamvölgyének ebben a szépen fejlődő 
gazdasági és kultur empóriurnában. A vár
megye intelligens, megértő, minden szépért 
és nemesért lelkesedő közönsége bizonyára 
meleg szeretettel karolja föl az ország leg
fiatalabb művészeti egyesülétét, amely iránt 
immár országszerte érdeklődnek, s támo
gatásban fogja részesiteni azáltal, hogy 
tagjai sorába belép.

Az egyesület alakuló g ülését vasárnap 
tartotta meg előkelő helyi és vidéki nagy
számú közönség jelenléteben a városi szék
ház tanácstermében Köveskuty Jenő elnök
letévei, aki nagy tetszéssel fogadott be
szédben ismertette a megalakítandó társa
ság cé ját. A dr Xovoty Ernő által ismer
tetett alapszabályok megvitatása és elfoga
dása uian megválasztották a vezetőséget. 
Diszelnökké Kelti Gyula cs. és kir. kama
rást, vármegyénk főispánját választották 
meg. Tiszteleti taggá dr Paulovits István  : 
selmeczbányai líceumi tanárt, Reviczkynek 
életrerajziróját, személyesen vett részt i
az alakuló gyűlésen, továbbá P alágyi L a 
jo s , K<>mda Pál és Móricz Zsigmond Író
kat. a Petőfi társaság tagjait. Elnökké 
K'irrskuiy Jenőt, társelnökökké Dáthy L ász
lót és dr Tóth Sándor főgimn. ig., főtitkárrá 
dr Korsók Ján ost, titkárrá Rassovszky K á l
vinit, ügyésszé dr Kmoskó Hélát, pénztá
rossá dr L au fer (Apátot, gondnokká Bellán  
Sánd ort. Az irodalmi szakosztály elnöke lett 
dr Knrafiáth < árius, előadója F ran ki .ln- 
tal; a zenei szakosztály elnöke Belesük 
László, előadója Grimm György; a szí
ni szakosztály elnöke dezséri B o
ltid- Mariska, előadója dr Norotny Ernő. A 
választmány. Irodalmi szakosztály: Bándy  
Endre, Bxrtha József, Bódogh L ajos, Jón ás  
Imrr dr Kiss Mihály (Ar-marót), Koperniezky 
C >nu l, id Kriek Jenő, ifj Lakner László, 
e s d i  Pogány Virgil, dr Z ram erák István 
(Ar-marót) Zenei szakosztály: Belesük Béla, 
Dusehek Ernő dr Heinrieh Viktorné, Herzka 
Erzsiké. Kleiszner P á l, Ndday Dénes (Ar- 
marót), törökkanizsai Sehulpe Alfonené, 
Srilassy Dezsővé, dr 1 Veinherger Adnlfné, 
T'>kodt/ István. Színi szakosztály: Árvay 
Miei, dr Balog Sándom é, dr Belesük Sándor, 
F arkas Tódor, Jaross Ferenc, Kötlek Ferenc, 
P azar Zoltán, dr RojcZy Géza (Ar-marót).

Sehaffer Ferenc, dr Szildnyi. Iűréi (Ar-marót).
Az alakuló közgyűlés a kannából több 

üdvözlés érkezett az élők. szí i bizottság
hoz, a Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület üdvözlő irata igy s I:

Hazafias örömmel értesü'..iin.s a tek. Elő
készítő bizottság meghívásából — arról, 
hogy Léva rendezett tanácsú városnak a 
magyar irodalomért és művészetért lelkesülő 
értelmisége vasárnap megalakitj i a Reviczky - 
Társaságot s ezzel a Felvidék kultur intéz
ményeit egy jelentősnél ígérkező irolalrni 
testülettel aazdagitja.

Miután az uj irodalmi társaság a F. M. 
K. E. működési területén alakul, enged
tessék meg nekünk, hogy az első üdvöz
let is a miénk legyen: a kik testvéri szere
tettel kös/öntjük a Reviczky-Társaságot, uj 
szövetséges társunkat a magyar művelődés 
terjesztésében.

Ciair Vilmos Gyiirky Gejza
főtitkár. tb. elnök ügyv alelnök.

Üdvözlő iratokat küldtek még ezen kívül 
Palágyi Lajos iró, Reviczkynek ifjúkori 
barátja, (Betegségével mentette ki elmara
dását.) Vértessy Károly, a bácsbodrog- 
megyi irodalmi társulat elnöke, a debreczeni 
C soon ai kör, a székelyudvarhelyi kollégium, 
a Nyitran ár megye cimü újság szerkesztő
sége, Radványiné Ruttkay Emma írónő, 
Dávid László tanár és iró Féltgyházáról 
és mások.

Az egyesület az a apszabályok miniszteri 
jóváhagyása után, ősszel kezdi meg mű
ködését, egy nagyszabású Reviczky-estély- 
lyei, mely alkalomra a fővárosi irodalmi 
társaságokat is meghívja, igy ez valódi 
kulturünnepe lesz az egész Felvidéknek.

M unkáé e z a k a z e r v e z e te k .
Irta: N agy Z o ltá n  kir. türv. bíró.

A magyarországi szakszervezetek tanácsa 
e napokban bocsátotta ki jelentését a ma
gyarországi szakszervezetek mozgalmáról 
es a munkásmozgalom múlt évi állásáról. 
Érdekes és figyelemre Méltó ez a jelentés, 
nemcsak az abban felsorolt adatok folytán, 
hanem az adatokból vont következtetés, 
amely a jövő prognosticonjának meghatá
rozását képezi.

Felsorolja ea a jelentás az egyes szak- 
szervezetek tágjainak számát, költségveté
sét, bevételének és kiadásának összegét, a 
munkanélküli segélyezetteknek, özvegyek, 
árvák ellátására megszavazott százezres 
összegeket és megemlíti, hogy az összes 
szakszervezetek 43 ezer koronát adtak ki 
jogvédelemre és 55 ezer koronát fordítot
tak a munkások oktatására.

Ez az utóbbi adat, a minden komolyan 
gondolkozó sociológus előtt számot tesz. 
Csodálatos és leküzdhetetlen általában az 
az elfogultság és egyoldalúság, amivel ál
talában a munkás szakszervezetek keletke
zését és fennállását megítélik. Csodálatos 
és leküzdhetetlen előítéletet számba megy, 
amit a nagy közönség nem csupán a szak
sajtó „a tőkések* osztályával szemben 
ezekkel a munkásszervezetekkel elbánik. 
Gőgös elbizakodottság, semmibe sem vevő 
önhittség és kicsinyes lenézés egyedül a 
megítélésben, amely egyben a birálat je 
gyében lép is fel. Nemcsak nem tudnak, 
hanem nem is akarnak tudni az egyesülés 
azon propagativ, hatalmas erőtényezőiről, 
mely ezreket és százezreket a közős törek
vés zászlója alatt lélekben, érzésben, és 
mindezeknek kifej ésében anyagiakban is

összehoz. Mumus számba megy már maga 
a fogalom is. hogy szakszervezet és mu
mussá. torzzá, riasztóvá teszi a fogalom
mal párosult közelebbi megjelölés, hogy 
.munkás szakszervezet.*

Már pedig szó ide, szó oda, a magyar- 
országi szakszervezeti tanácsnak múlt évi 
jelentése, különösen azon részében, amely 
az ezrekre, lizezrekre menő oktatási kiadá
sokról számol be, tiszteletet érdemel és 
eredménye előtt az összeget értjük csak 
ezúttal le kell venni a kalapot józan, 
elfogulatlan, igaz szociológus, készséggel 
meg is teszi ezt és> letagadhatatlan örömé
nek ad kifejezést, mikor ezt a tényt csak 
egyszerűen konstatálja is. Rögtön, azonnal 
az ötlik szemébe, vájjon akad-e testület, 
szervezet és egyesülés, amely kimutatottan 
ennyit áldoz és fordít kulturális célokra? 
És nem téveszti meg az egyes közművelő
dési egyesületek frázisos felhívása, iobogó 
disz külső megnyilvánulása melleit meg
tartott parádés közgyűléseken elhangzott 
beszámolója, amely szédületességgel do- 
bálódzik a nagy számokkal, hanem a ma
gába szállás és szeüd kérődzés nyugodt 
perceiben mint eredménynyel azzal számol, 
hogy a befolyt ezrekből pár fillér jut Kul
turális célokra, a többit felemészti a sze
mélyi, irodai kiadás és a represantationális 
költség Úgy gondol uk nem kell ezen meg
állapításunk igazolásaként más példa, mint 
a D M. K E. országos botránya, mellet 
leplezetlen valóságában nem mert még a 
székhelyi sajtó sem őszintén feltárni 

Eötvös József báró. a nagy szociólo^us 
mondta egyik munkájában, hogy Magyar- 
ország jövője kulturképességétől, ennek 
fokától és eredményes kiépítésétől függ. 
Igaza is van Nem a szuronyok százezrei, 
nem a diplomácia fondorkodása, nem az 
uralkodóházak hatalmi hírvágya alapozza 
meg ezt, hanem a művelődésre való ké
pesség és a művelődés eszközeinek cél
irányos felhasználása.

És ott el kell hallgatni minden előítélet
nek, le kell küzdeni minden e fogultságot, 
mikor tényekkel és eredményekkel szá
molunk Ezek a tények pedig minden be
szédnél fényesebben beszélnek a magyar- 
országi szakszervezeti tanács múlt évi je
lentésében, amely jelentés ország-világ előtt 
számol be arról, hogy 103.807 tag ügyé
nek ellátása 40 ezer korona irodai kiadást 
emésztett csak fel és kerek összegben 55 
ezer koronát fordított a tanács a magyar- 
országi munkások oktatására.

h í r e k .

V á ro s i Itö ig T ü lé s.
Léva város képviselőtestülete szombaton 

folytatta kedden megkezdett közgyűlését. 
Érdemesnek tartjuk megemlíteni azt. hogy 
ezen a közgyűlésen kifejezésre jutott az is, 
amit mi e lapban ntm győztünk eleget han
goztatni, t. i., hogy minálunk a városnak 
nincs egy egységes munkaprogrammja, mely 
a város fejlesztésének, a jövő alkotásainak 
képét vetné előre, ötletszerűen csinálunk 
mindent, elaprózzuk anyagi erőnket, tehet
ségünket, mert nem lebegnek előttünk ha- 

í tározottan kői vonalazott célok. Egy-e^y 
: szép terv felszínre kerül, egy ideig beszél- 
• nek róla, aztán szép csendesen elmerül a 
' feledés homályában minden. Ugyan kinek 

jut eszébe megkérdezni azt, hogy mi lett 
abból a mozgalomból, amit — hogy csak
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egyet Kérdezzünk — a polgári fiúiskola lé- j 
tesitésének érdekében olyan erőteljesen 
megindítottunk A város közgyűlésein ezek
ről a nyilvánosságot informálni kellene, 
hogy hol tart a dolog, Vagy igazán csak 
az újságok kötelessége ezt evidenciában ; 
tartani ? j

A közgyűlés tárgyairól szólva jelenthetjük, 
hogy a kétesztendö óta húzódó fürdőügy 
érdekében jelentős haladás történt. A köz
gyűlés ugyanis nagy többséggel elhatározta 
hogy harmincezer koronáért törlesztésre 
megvásárolja Csekey Vilmostól a Perecz 
csatorna mentén fekvő Zöldkertet a nyári 
fürdő céliára, a vármegye alispánjától pedig 
vizhasználati jogot fog kérni hozzá, illetve j 
e jognak megadásától tette függővé az 
adás-vételi szerződés megkötését. A kilátás 
tehát megvan már, hogy a hosszú idő óta 
vajúdó fürdöügy végre a közóhajnak és 
szükségletnek megfelelően fog rendeztetni. 
Igaz, hogy sok pénzébe kerül ez a város
iak, és tekintetbe véve a város eladóso
dott voltát — 1,715,206 korona, 65 fillér 
tartozása van Léva városának — nagy ál
dozatot hoz a fürdő létesítésével, de hát 
a közóhajt kikeli elégíteni, pláne ha egy 
ilyen jóléti intézmény létesítéséről van szó 
A közgyűlés vita és minden hozzászólás 
nélkül megszavazta a város 1913. évre 
szóló költségvetését, melynek rendes ki
adása 331584 K, 37 f-ben, rendkívüli ki
adása 55585 K, 63 f ben, összes kiadása 
tehát 387170 K-ban, rendes bevétele 176033 
K, 22 f-ben, rendkívüli bevétele pedig 
107084 K, 99 f-ben, összesen 283118 K. 
21 f-ben lett megállapítva ; a hiányzó 
104051 K, 79 f, fedezésére pedig 81 szá
zalékos pótadó kivetését rendelte el a köz
gyűlés. A városi alkalmazottak, dijnokok, 
rendőrök, szolgák és cselédek f évre s/.< 
családi pótlékára vonatkozólag a pénzügyi 
szakosztály javaslatát elfogadta a közgyűlés. 
A városi (fizetett) tűzoltóktól a megalakult 
önkéntes tüzoltóegylet veszi át a szol 
gálatot, a köigytilés az egyesület támoga
tására ötezer koronát szavazott meg. A 
rendőrkapitány által készített vendéglő, ká
véház és ital nérési iparokról szóló, vala
mint az általunk már ismertetett, a házi
szemétnek városi kezelésben történő kihor
dására vonatkozó szabályrendeletet elfo
gadta a közgyűlés s ez utóbbi szabályren
delettel kapcsolatban elhatározta egy pár 
lónak vásárlását. A gyepmesteri teiep léte
sítéséről szóló alispáni rendeletre a köz
gyűlés elhatározta, hogy a telep létesítésé
re r.ely a bemutatott terv szerint 10800 
koronába kerül — segélyt kér a törvény- 
hatóságtól. Az iparos és kereskedő tanonc 
iskolák részére az állam 2750 koronára 
emelte fel a segélyt, minek következtében 
a közgyűlés az iparosiskolai tandijat 3, a 
kereskedő tanonciskola tandiját pedig 16 
koronára leszállította s több kisebb ügyet 
intézett még el.

— Odeschalchi Arthur herceg jubileuma.
Körmöczbánya, az ősi föbányaváros, mely
nek min Jen ódon háza hazánk történelmé
nek egy része, ünnepelt ült vasárnap, sze
retni herceg Odeschalchi Arthurt ünnepelte 
negyven esztendős irói jubileuma alkalmá
ból. A tudós főurat, aki Körmöczbányán 
abban a házban lakik, amelyben Anjou La- \ 
jós leánya, Zsigmond hitvese Mária király
nő özvegysége után hunyta le szemeit, a 
Magyar Történelmi Társulat részéről amint 
azt előre jeleztük, négy tudós kereste föl, 
dr. Csánku Dezső országos főlevéltáros, dr.

Fejh'patahy  László egyetemi tanár, dr. Trí- ? 
iiyi Béla a Magyar Történelmi Társulat tit- t 
kára és dr. Domanovstky Sándor a Száza- j 
dók szerkesztője A város képviseltében j 
dr. tfzmelanovich polgármester, Déchy kir. • 
közjegyző, Wágner városi fölevéltáros és : 
Vidace Elemér városi képviselő csatlako- ' 
zott a tudósok küldöttségéhez A történelmi ( 
társulat nevében Csánky Dezső üdvözölte i 
a tudós herceget, amiután Iványi Béla át 
nyújtotta a történelmi társulat által küldött 
díszes diplomát, majd a polgármester kö
szöntötte a városi ellenzék illusztris fejét.
A csaták tüzében edzett herceget az ün
neplés a könnyezésig meghatotta, úgy. hogy 
alig jöttek szavak ajkára. A herceg ezután 
vendégül látta a társaságot, amikor újból 
több beszéd hangzott el tiszteletere.

— Magyarosodás Garamujfaluban. A hely- ; 
beli tanítóképző-intézetnek Ili éves növen-

j dékei a pedagógia tanárának vezetése alatt ; 
i meglátogatták a garamujfalui népiskolát a !
! magyar nyelv tanításának megfigyelése vé- J 
: gett e nem magyarajku iskolában. A ma- ;
! gyár szónak a tót gyermekeknek az ajkán j 
i való tiszta megesendő' .nély nyomokat •
: hagyott hátra a leendő lanitók lelkében, a ! 

pszichikum logikai és etikai elemeinek 
mozgósításával kapcsolatban s nagymérték 
ben megerősitette bennök a hazához való 
ragaszkodás tudatát. Garamujfalu tantestü- j 

1 lete Báthy Gyula esperes-plébánossal az 
élén fényes kulturmiscziót teljesít.

| — A főispán Újbányán. K-liz Gyula fő
ispán május 20-án látogatta meg Újbánya j 
városát, hogy Ígérete szerint, személyesen 
szerezzen meggyőződést a vármegye váro
sainak haladásáról s törekvéseiről. A Mailáth j 
István alispán, dr. Iteliezn Pál. dr. Persay 
. erenc. dr. liajczy  Géza és mások kísére
tében érkező főispánt Kotiers Emil polgár- ! 
mester fogadta a városi tanács élén a vas- j 
útnál, az egyik diadalkapunál Dohay Jolánka 
üdvözlő szavak kíséretében virágcs )krot j 
nyújtott át a főispánnak. A városháza előtt j 
a város hölgyeinek nevében Kotiers Emil- j 
né, a polgárság részéről pedig Kraff't Ká j 
roly ügyvéd üdvözölte. A fogadás után a 
városházán díszközgyűlés, majd bizalmas 
értekezlet volt. délután pedig társasebédet 
rendeztek a főispán tiszteletére.

— Halálozások. Tuka Antal n\ ug. kántor- 
tanitó, a Selmecbányái munkásbiztositő 
pénztár igazgatója, hosszabb betegeskedés 
után Pécsett meghalt. Holttestét szerdán 
Lévára szállították és itt t. mették el i s 
merőseinek és jóbarátainak nagy részvéte 
mellett. — özv. Kiss Sándorné, szül Pólya 
Erzsébet, Szklenón váratlanul meghalt 63 
éves korában. Pólya Károly nyug. ezredes 
nővérét gyászoja az elhunytban. — özv. 
bélkei Lipcsey Jánosné — Lipcsey Albin 
körjegyzőnek édesanyja — e hó 28-án 
82 éves korában Garamszőllősön meghalt.

— Egy banya üzembehelyezese. A főher
cegi és káptalani uradalmak, valamin* a 
vihnyei Kachelmann-gyár között létrejött 
szerződés alapján, az ebedeczi kős/énbá- 
nyát mintegy lő évi szünetelés után — a 
hírek szerint — újból üzembe helyezik. A 
nép munkaalkalma tehát meg fog szapo 
födni, ami vármegyénk eme részén különö
sen kívánatos a lakosság anyagi jólétének 
emelésére.

— Hivatalvizsgalat. Dr. Kail Antal, az 
aranyosmaróti kir. törvényszék elnöke f. h6 
2*i— 29. napjain megvizsgálta a lévai kin. 
járásbíróság ügykezelését és tevékenységét 
és a tapasztaltak felett megelégedései fe
jezte ki.

— Eljegyzés. Chmelo János körjegyző 
eljegyezte Zipszer Joiánkát Garamszentke- 
reszten. (Minden külön értesítés helyett.)

— Állatdijazás. A barsmegyei gazd. egye
sület vasárnap tartotta meg ez évi első 
állatdijazását fényes sikerrel Nagykálnán, 
ahol különösen az alsó- és felsöszecsei 
gazdak mutattak be szép állatokat A fel
hajtás 230 szarvasmarhából állt A bíráló
bizottság Kosztolányi István elnöklete alatt 
795 koronát osztott ki 27 részletb n, ami
nek nagyobb részét a szecseiek vitték cl.
A dijazas után társasebéd volt a nagyven
déglőben. Itt Lőcsui Imre a kisgazdák ne
vében köszönetét fejezte ki az egyesületnek 
s Dómba;/ Vilmos iák, az egyesület elnöké
nek valamint Pornemisssa Gábor m. kir. 
gazdasági felügyelőnek, a kisgazdák érde
kében kifejtett buzgó tevékenységükért. — 
Junius 8- : Geletneken lesz állatdijazás, 
ahol négyszáz korona kerül kiosztás alá.

— Tanulmányi kirándulás. A lévai pol
gári leányiskola és a megette szervezett 
kereskedelmi s kézimunka tanfolyamok nö
vendékei mintegy kétszázan, Báthy László 
intézeti igazgató vezetésével kedden Vise- 
grádra rámlultak, ahol megtekintették a vár
romot, a Salamon tornyát és a Mátyás 
forrást, mindegy km 1 a tudós igazgató 
szolgált érdekes magyarázatokkal a kirán
dul knak Hazafelé jövet Kovácspatakon 
szálltak ki a kirándulók, ahol a játszótéren 
játék és ozsonna volt.

— Katonai szolgák.tra behívott jegyzők 
illetményei Egyik alispán arra kérte a bel
ügyminisztert, hogy a léiszámkiegészités 
céljából tényleges szolgalatja behívott jegy
zők és *eg* djtgyzők illetményei ügyében 
adjon ki ugyanolyan rendeletet, amilyent a 
megyei alkalmazottak illetményeire nézve 
kiadott; vagyis mondja ki, hogy a létsz. »- 
kiegészítés végett behívott jegyzők és se- 
g djegyzök időszakos fegyvergyakorlatra 
behivottaknak tekintendők és igy illetmé
nyeiknek élvézetében mindaddig megmarad
nak. amíg ha/a nem bocsájtatnak. A bel
ügyminiszter az alispáni előterjesztésre 
44243 1913. szám alatt azt a választ adta, 
hogy a jtp jz 'k  és segédjegyzők fizetései
ket a községektől kapják, fizetésüket bizo
nyos esetekben az állam csak kiegészíti, 
ilyen rendelet kiadása tehát nem tartozik 
hatáskörébe. Kijelenti azonban a miniszter, 
hogy méltányosnak tartaná, ha a vármegyék 
közönsége szabálvrendeletileg mondaná ki, 
hogy a léiszámkiegészités végett behívott 
jegyzők és segédjegvzök, úgymint az állami 
és megyei alkalmazottak, fegyvergyakorlat
ra behivottaknak tekintendők s a behívás 
tartama alatt illetményeik élvezetében meg
maradnak.

A vitriolmerenylet halottja Márciusban 
történt, amint akkor jelentettük, hogy Nagy 
sallóbati Pozbai Istvánné vitriollal leöntötte 
özv. Mészáros Jánosnét, akivel á I tóing 
szerelmi viszonyt folytatott az ura. M s n 
rosnét azóta a lévai kórházban ápol ák. 
ahol most meghalt. Boncolását a hatóság 
elrendelte.

— Ayyonrugta a lova Mar-sfalván ked
den este Mikus István földmivest olyan 
szerencsétlenül rúgta meg a lova, h gy pár 
percnyi kínlódás után sérülésébe belehalt.
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-  A barsmegyei gazdasági egyesület köz

gyűlését junius hó 1-én tartja Verebélyen.
— Közigazgatási akadémia. A vármegyei 

tisztviselők országos egyesülete elhatározta, 
hogy Budapesten a tényleges szolgálatban 
álló megyei, városi és községi tisztviselők 
számára gyakorlati közigazgatási akadémiát 
létesít. Az akadémia azokat az ismereteket 
terjesitene, amelyek sem a középiskolákban, 
sem a főiskolákban nem sajátíthatók el, de 
amelyeknek tudása a közigazgatás gyakor
lati 'művelésénél mindennapi szükséglet 
gyanánt jelentkezik. Az akadémia egyelőre 
minden évben csak két hónapra terjedő 
kurzust tartana október 1. napjától novem
ber 30 napjáig vagy január 1 napjától 
február végéig. Mint előadók csaknem ki
zárólag gyakorlati szakemberek szerepel
nének. Az előadandó tárgyak körülbelül a 
következők volnának: A városok és köz
ségek vízellátása, csatornázása, közvilágítása, 
közúti közlekedés, gazdasági vasutak, köz
ségrendezés, iparfejlesztés, mezőgazdasági 
ipar képzés, közigazgatási rendszerek és 
szervezetek, közgazdaságtan, társadalmi 
igazgatás, közművelődés, gyermekvédelem. 
A tandíj egy-egy kurzusri 120 K lenne. 
Rendes hallgatók lennének a megyei, a 
városi s a jegyzői oklevéllel biró községi 
tisztviselők, rendkívüli hallgatók a jogtudo
mányi és államtudományi oklevéllel biró 
magánosok. Az egyesület a vármegyékből 
— ideszámítva a községi jegyzőket is — 
mindössze 3 —3 hallgatóra számit, a váro
sok részéről 70 hallgatóra. Így átlag 250 
hallgatója lenne a közigazgatási akadémiá
nak, amely esetben fennállása biztosítva 
volna. Olyan tanfolyamra, amely a városok 
és községek haladása, kulturális ipari és 
technikai fejlődése számára termel eszmé
ket s amely ezen eszméknek megvalósítá
sához adja meg az alapismereteket, igazán 
szükség volna.

— Védekezés a kolera ellen. A kolera 
közvetlenül ugyan nem fenyeget most ve
szedelemmel, de a közegészség megóvása 
szempontjából a köztisztaságra különös 
gond fordítandó, annál is inkább, mert a 
kolera a nyári meleggel indul hóditó útjára. 
A belügyminiszter által kiadott rendelet 
alapján Horváth rendőrkapitány most el
rendelte, hogy az utcák, terek, utak. árkok 
és folyókák állandóan tisztán tartassanak, 
a szennyvizek lefolyása biztosittassék, az 
árkok és folyókák, nemkülönben a középü
letek, vasúti indóház, vendéglők, szállód ik, 
kávéházak, cukrászdák, iskolák és tömeg- 
lakások árnyékszékei naponta fertőtlenítésé
nek. Ivásra használt kutak közelében ruhá
kat, edényeket mosni tilos. Az összes 
udvarom, he ites és mészárszékek tiszta
sági szempontból megvizsgáltatnak. A vizs
gálat hétfőn veszi kezdetét

— Modern fényképezés cimü könyv úgy 
a kezdő, mint a haladó amatőröknek kitű
nő tanácsadó, receptkönyv stb. melyből a 
legújabb eljárások a művészi amatörképek 
előállításához bennfoglaltatnak lakónikus 
rövidséggel. Ára K 1.80. megrendelhető 
csak a szerzőnél Leopold Kornél, Buda
pest, VII., Erzsébet-körut 41, ki azt után
véttel illetve a pénz előzetes beküldése 
mellett küldi,

— A lévai jártsbiróság szemelvzetének 
nyári szabadsaga igy lett beosztva: Pogány

| Virgil vezető járisbiró jun. 18—29-ig és 
j aug. 2—31-ig; dr. Heinrich Győző jbiró 
| jul. 1— 31-ig és szept. 2 — 12-ig ; Csépány 

Elemér jbiró jul. 1— 28-ig és okt. 1 — 14-ig; 
Hoffmann Árpád jbiró aug. 11— szept.

' 21-ig: Holy Gyula jegyző aug. 4— 3 1-ig;
: Poledna Rezső joggyak. szept. 15— okt. 

11-ig; Dodek János tlkvezetőaug 4 —31-ig; 
Bányai Elek tlkvezető jul 3 — 29-ig; Farkas 
Orbán irodatiszt jul. 2.— 29-ig; Konecsny 
János irodatiszt jul 2—29-ig; Deutsch Ig- 
nácz irodatiszt jun. 14—30-ig és okt 
2— 12-ig; Ujlaky Ottó Írnok aug 4 —31; 
Szegszárdy József Írnok aug. 4—31-ig lesz 
szabadságon. Pogány Virgilt szabadsága 
alatt dr. Heinrich Győző, Heinrich Győzőt 
Pogány Virgil, Csépány Elemért Hoffmann 
Árpád és Hoffmann Árpádot Csépány Ele- 

1 mér helyettesíti.

| — A közigazgatás reformja. Jó forrásból
j eredő hírek szerint a kormány nem csu- 
! pán a községi jegyzők államosítását, ha- 
! nem a közigazgatásnak a maga egészében 
j való reformját vette fel munkatervébe.
; Hogy tényleg n *m részleges, hanem álta

lános munkálat van készülőben, azt vilá
gosan mutatja a belügyminiszternek 71.102 
— 1913. szám alatt valamennyi törvényha
tósághoz intézett körrendeleté, amelyben 
közli a miniszter, hogy az 1912. évi LV111. 
t.-cikk 30. § a értelmében 1904. évi augusz
tus hó 14-ig a törvényhozás elé terjesz
tendő uj városi törvény elkerülhetetlenné 
fogja tenni teljesen uj községi törvény al
kotását, a városi és a községi közigazga- f 

tás reformálása pedig előreláthatólag rövid j 
időn belül maga után fogja vonni a vár- j 
megyei közigazgatásnak modern alapon 
való újjászervezését is. — Itt említjük föl, 
hogy a Vármegye c. lap értesülése szerint 
városokban a tanácsi szervezetet az uj 
városi törvény megszüntetni terved s e- \ 
szerint a tanács hatáskörét a polgármester 
gyakorolná.

— Rayalyus állatbetegség varmegyénkben
a legutolsó hivatalos kimutatás szerint 12 í 
községben uralkodik.

— A polgári lean, iskola vizsgálatai junius 
hó 10-án kezdődnek meg.

i
— Hét osztályú polgári iskola Torontál- ! 

megye törvényhatósága igen figyelemreméltó | 
feliratot küldött meg pártolás végett a vár
megyéknek. Grezló János torontálmegyei 
tanfelügyelő indítványára a megyebizott- , 
ság feliit a kormányhoz, hogy hét osztályú, 
mezőgazdasági irányú polgári iskolákat ál- I 
litsanak fel az országban Eddig ugyanis 
gazdaemberek fiai kijárnak 3 középiskolai 
osztályt, aztán hazamennek gazdálkodni, • 
anélkül, hogy a mezőgazdaságról bármit is I 
tanultak volna. Ha azonban kijárják majd | 
az önkéntességre is jogosító 7 osztályú 
polgári iskolát, hol nemzetgazdaságtant, j 
jogot s egyéb életbevágó tantárgyakat ta- • 
nulnak és azután mennek haza gazdálkodni, 
úgy képzett gazdáink lesznek, akik hasz
nára válnak majd a hazának.

— Magyar gazdák a tátravidéken. A I
Magyar Gazdaszövetség alkalmat akarván | 
nyújtani a kassai gazdagyülésen résztve
vőknek a Magas Tátra megtekintésére, a ! 
nagygyűlést követő napon a tátravidék lég- j 
szebb pontjaihoz, a tarpataki vízeséshez és '

? csorbái tóhoz kirándulás rendezését ha
tározta el. A kirándulást a felsőmagyaror
szági idegenforgalmi szövetség fogja ren
dezni az abaujtornamegyeí gazdasági egyesü
lettel karöltve. Ez a kirándulás mindössze 
egy napig tart s a résztvevők olcsón és 
kényelmesen megtekinthetik a tátravidék 
legszebb pontjait. A kirándulás költsége 
Kassától vissza Kassáig második osztályon 
23 korona 60 fillér, harmadik osztályon 
pedig 20 korona. Ebben a költségben benns 
van mindenremü vasúti és kocsikiadás s a 
napi étkezésnek reggeli, ebéd s uzsonná
nak az ára, valamint a kalauzolásl költség 
is. Akik ezen a kiránduláson résztakainak 
venni, junius hó 4-ig jelentkezzenek az 
abaujtornavármegyei gazdasági egyesület
nél, ahova egyidejűleg meg keli küldeni 
postautalványon a kirándulás költségét is 
A pénz beküldése után a jelentkezők rész
vételi jegyet kapnak. Programszerint a ki
ránduló társaság 1/2 5-kor reggel, indul el 
Kassáról s megtekinti Tátrafüredet, a tar
pataki vízeséseket és a Csorba-i tót. Még 
aznap este vissza is érkezik Kassára,-ahonnan 
tetszésszerinti irányba tovább utazhatik kiki 
lakóhelyére.

— V izbefult gyermek. Szentjánospusztán 
vasárnap délután Lukács József napszámos
nak két és fél éves fia belefult egy víz
medencébe. A téglagyár udvarán van az 
egy méter mélységű medence, amelyben a 
téglákat nedvesítik. A kisgyerek egy félórára 
eltűnt szülei mellől s mikor rátaláltak már 
halott volt. A rendőrhatóság másnap tar
totta meg a vizsgálatot s az iratokat át
tette a járásbírósághoz. A jbiróság a te
metési engedélyt a boncolás nellőzésével 
megadta.

—  A kivándorlás újabb korlátozása. A
kivándorlásról szóló 1909. évi II. t.-c ha
tálya rendszerint nem terjed ki azokra, akik 
valamely európai államba egy évnél rövi- 
debb ideig tartó, meghatározott munka 
teljesítése végett távoznak. A belügyminisz
ter most kiadott körrendeleté szerint azok, 
akik a meghatározott munka teljesítése 
céljából való távozást elfogadhatóan iga
zolni nem tudják, kivándorlóknak tekint
hetők s velük szemben a kivándorlási tör
vény intézkedései sztrint kell eljárni.

— Köszönetnyilvánítás. Friedmann Samu 
ur elhunyta alkalmával a Lévai Izraelita 
Nőegyleihez — koszoruraegváltás címén — 
következő adományt>k érkeztek: özv. Fried
mann Samuné úrnő 100 kor. Friedmann 
Jenöné úrnő Becs 10 kor. özv. Frommer 
Sándorné úrnő Léva 10 kor. Horn Jakab 
né úrnő Barsendréd 10 kor., összesen 
130 kor. Braun Adolf ur atyja halálának 
évfordulóján ugyancsak a Lévai izr. Nő
egylethez 5 kor.-t küldött. Fogadják a ne- 
meslelkü adakozók az egylet leghálásabb 
köszönetét. Deák Adolf titkár. Dr. Frommer 
Ignácné elnök.

— Vérszegénység, étvágytalanság, ide
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitíinőbö készítmény a 
Kriegner-féle Tokaji China-Vasbor. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üve3 
8.20 K, nagy üveg 6 K a g/ógytárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner gyógy szei- 
tár Budapest Kálvin-tér.
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— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Ürmincsek István Sabler Julianna: József. 
Dr. Gyapay Ede Zongor Mária: László 
József Gusztáv. Váczi István Gál Rozália: 
Lídia. H ázasság : Gyuris János Hrabina Ju
lianna rkath. Kazár János Vrtlik Róza rk. 
Halálozás: Friedmann Samu 70 éves szív
izom elfajulás, Taby László 5 éves vörheny, 
Lukács József 2 éves véletlen vizbefu.ladás. 
Szkladan Katalin 13 éves vörheny, Chrenko 
Erzsébet 1 hó gyomorbélhurut, Kalinka 
Mária 20 hó agyhártyagyulladás, Nyitray 
Jánosné Cservik Mária 66 éves méhrák, 
özv. Mészáros Jánosné Gyurgyanovics 
Julianna 63 éves égési sebek kimérülés.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Pálosnagymezö nagyközség szóbelivel 

kapcsolatos zárt Írásbeli verserytárgyalást 
hirdet a községi leégett alsómalom építési 
és felszerelési munkálataira.

t ) Ajánlattevő köteles a felmutatandó 
terv és költségvetésben foglalt kőműves, 
ács asztalos, lakatos stb , valamint a ma
lom belső felszerelési munkát a hozzá tar
tozó anyag és fuvarokkal együtt elvállalni.

2 ) Előirányzott összeg 16486 K 60 fid. 
Ajánlattevők kötelesek a megajánlott összeg 
10 százalékát kitevő készpénz vagy óva
dékképes papírban óvadékot letenni a köz
ség pénztáránál. . .

3 )  A közszállitási rendelet intézkedései 
betartandók s csak magyar honpolgár aján
latai vétetnek figyelembe.

Az árlejtés határnapja 1913. évi jumus 
hó ll-é n  délelőtti 10 órája, ameddig az 
ajánlatok beadhatók a következő címen: 
Ajánlat Pálosnagymezö község alsómalmára.

Községi elöljáróságnak
Pálosnagymező.

A többi árlejtési feltételek a községjegy
zői irodában tekinthetők meg a hivatalos 
órák alatt.

Pálosnagymező, 1913. május 25.
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^ te in e r  N ándor
órás és ékszerész.

Lé án. Városi szálloda épületében.

Dis arany és ékszer
r a k t á r .

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

kel órákban

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A já n lo m  va ló d i ezü st és  
ch ln a  ezü st d ís z tá r g y a i
m at, ú g y sz in té n  ezü st  

evő eszk ö zeim et.

S z é p  v á l ' t M z t é k

inga órákban.

Használjunk |
KABlNA-féle \

K Á L M Á N  F E R E N C Z
m ű bu to r a s z ta lo s

Z s a r n ó c z a , B a r s m e g y e .
Raktáron tart saját készitményü legújabb stylü 

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

Bútort saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. P á r t o l ja k  a  m a g y a r  ip a rt.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Pálosnagymező nagyközség az újonnan építendő „Müller* és „Reichberg" irtvá- 

nyi iskolák építésére árlejtést h ird et:
1. ) A vállalatba adandó munkák : föld, kőmives, elhelyező, ács, asztalos, lakatos, 

bádogos, mázoló és üveges munkák.
El irányzat egyenkint 20.000 korona tehát mindkét épületre 40.000 korona.
Minden épület áll: egy tanterem, egy tanítói lakás és megfelelő mellékhelyiségekből.
Az jánlatok az összes munkálatokra együttesen adandók be PálosnagymezO^köz- 

ség elöljárósága cimére címezve 1913. évi junius hó 10. d. u. 6 órájáig; az árlejtés
1913. évi junius hó 11-én tartatik meg a községi irodában, délelőtt 10 órakor.

2. ) Ajánlat tevők kötelesek a vállalati összeg 10 százalékát tevő pánatpénzt aján
lataikhoz vagy készpénzben, vagy óvadékképes papírban mellékelni.

Az árlejtés szóbeli árlejtéssel kapcsolatos.
3. ) A vállalkozó köteles a közszállitási szabályrendelet intézkedéseit betartani.
4. ) Ajánlatokat csak magyar honpolgár tehet.
5. ) A többi feltételek a hivatalos órák alatt alulírott községi előljáróságná1 meg

tekinthetők.
Pálosnagymező, 1913. május hó 25.

szinszappanf
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
egyueri átdörzsölése ezzel, felár más 
sxappanal való 3-szoros atdörzsö- 
lé s «  ..................................................... .......

T isz ta sá g ért szav ato sság !
Szives tudomására adom a t. 

közönségnek, hogy szövet 
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére n j Á r i  férfiszövetekböl.

E g y  fé rf iö ltö n y t
a legfinomabb ANGOL vagy hazai kel
méből am i e z e lő tt  8 0  k é r . volt, 
m ost 5 0 — 5 5  koronáért állíthatom 
elő, készpénz fizetés mellett. Kérem 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét ilyen 

előnyösen nálam beszerezni.
Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férfiszabó.

a nagytőzsde mellett.

A  k ö z sé g i e l ö l já r ó s á g .

megérkeztek taoaszi újdonságok
L I N K  B E R N Á T  

újonnan magnóit úri is női iioat üzletiben
H ailvin P a lo t a  (K ouúth  L a jo s  tér)

t i n i  h l n i i F n í i  m  kész felső aljak gyermek
HÓI DIOUSOK 8 5  mosó és szövet ruhák
mosó és Qlott kötények nagy választékban, női 
kötött harisnyák 4 8  fillértől kezdve, gyermek 
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, legújabb Mak
ramé Costüm gallérok, valamint csipkekelmék és 

betétek. Összes szabónő kellékek kaphatók.

választék nap és eső ernyőkén
Kész Pongyolák K. 6*50 fitl. feljebb.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára

I lo ffh e r  ós ScVirantz  
J la y fa r th  P h . én 
A l f a  N oparator

O a n z - f ^ k  m ólóról*  
á lla n d ó a n  ü zem ben  
lá th a tó k  H  *  H  H

gépeinek vezérképfiselete.
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmány ka, ..rák elkészítése és felállitásajutányoe árakban

t
KÖDEIM BETÖRÖK
Kárpitos és díszítő munkák.

Teljes lakberendezések
A  W e K z  Á rm in  Cégvezető; K ö ln i N á th á n  A

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

Telefon 25. divatáruháza Léván Kossuth Lajos-tér Telefon 25.

Női felöltök, Costiimek, Pongyolák és Blúzok
Ruha és costiim szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női fehérnemüek és egész mennyasszonyi kelengyék. 
Legújabb térti divatczikkek.

Nyomatott. Schuicz lpnácznal Lévan
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