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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . 
Hat hóra . 
Három hóra .
Egyes számok ára 20 fillér

. 10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. BARS

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI Ű3S TAeíSZLIDZVILIVII HETILAP.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FÖMUNKATÁRS : ÜT. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket > ■ rsklaméclökat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója : NYITHAT és TÁRSA r. t.

KAZY JÁNOS
1853—1912.

A kérlelhetlen halál kidöntötte a 
iiatalmaa tölgyet, mely megyénknek 
lüszkesége, közéletünknek vezető tá
masza volt. Garamveszelei Kazy János
nak, Barsvármegye majdnem negyed 
évszázadon át volt főispánjának halála 
nemcsak a családra veszteség, de vesz
teség a közéletre, veszteség főként Bars- 
ármegye közönségére.

A tősgyökeres barsi családnak 
■ gyik legnemesebb, legerősebb törzse 
dőlt ki a megdicsőült, érdemekben 
gazdag férfiúban.

Az országos szerep mellett Bars- 
megye történetében is sűrűn találko
zunk nemes elődeinek fényes nevé
vel. Mint lévai várkapitánynak, alis
pánnak, tudós professzornak, inzurgens- 
vezérnek és nemzetőrnek, számos Kazy 
nevét örökíti meg a történelem Bars- 
niegye múltjában.

Az elődöknek méltó utóda, a ha- 
zaiiság, önzetlenség, munkásság és 
kötelességtudás mintaképe dőlt ki most 
Kazy Jánossal a közjó munkásainak 
sorából.

Jogász volt s életpályáját mint 
ügyvéd kezdette ; majd Barsvármegye 
újbányái kerületében országgyűlési 
képviselőnek választották meg és kép
viselte kerületét s igy forrott egybe 
sz ő munkássága, közéleti tevékeny
sége szülőhelyének érdekeivel. Mint 
képviselőt érte a királyi kegy : kine
veztetett Barsvármegye főispánjává.

Kinevezése nagy öröm volt a bar- 
siakra nézve. Hiszen közülünk való 
volt; érzelmeink egybeforrottak. 0 
tudta nagyon jól, mit kell tenni me
gyéjének felvirágoztatására.

Hervadhatlan érdemei fűződnek a 
ram völgyi vasút létesítéséhez is, 
ely a megyét 111 km. hosszúságban 
éli át. Már mint képviselő érvénye- 

* ette minden befolyását, hogy a vo- 
•iái legalább Léváig kiépüljön. Midőn 
•? megtörtént, már mint főispán szor- 

almazta annak további kiépítését. 
Fáradozásait siker koronázta és ő maga 

>ült legjobban, hogy szülő megyéjé- 
-k javára szolgálhatott.

Mint főispánt pártatlan igazságsze 
etete és méltányos jósága folytán 
Hztatlan rokonszenv vette körül. Lé- 
'ikemelően nyilatkozott meg a megye 

zönségének ezen mély tisztelettel 
árosult vonzalma a szeretett főispán 

iránt annak 1899. év májusában tar- 
tott 10 évi főispáni jubileuma alkal
mából. Bár nem volt nagy barátja az

ünnepeltetéseknek, ezen alkalommal 
I még sem vonhatta ki magát az alól, 

hogy a megye közönsége az ő egyé
niségéhez méltóan ünnepelje őt és ez 
által is háláját rója le a megyével 
szemben szerzett elévülhetetlen érde
meiért.

Ez alkalommal megnyilatkozott 
benne nemes lelke, mély vallásossága. 
Az alispánhoz intézett azon válaszá
ban, melyben a tiszteletére rendezendő 
díszközgyűlésre a meghívást megkö
szöni és elfogadja, hálát ad Teremtő
jének, hogy 10 éven át mint főispánt 
Barsvármegye javára munkálkodni 
engedte.

Két Ízben ült Barsvármegye főis
páni székében. Midőn 1905.-ben a sö
tét abszolutizmus kora előrevetette ár
nyékát, nem akart olyan kormánynak 
lenni törvénytipró eszköze, mely a 
magyar államiságot nem tartja ideál
jának. Még az év decemberében le
mondott és visszavonult garamveszelei 
birtokára. A nemzet ellenállásában igy 
ő is részi vett és újabb jelét adta izzó 
hazafiságának.

Midőn az abszolutizmus éjjelét az 
alkotmányos megújhodás napfénye vál
totta fel, Kazy Jánost 1907-ben újból 
kinevezték Barsvármegye főispánjává. 
Fájdalom, nem sokáig kormányozta 
tovább a megyét. Két év múlva meg
rongált egészségére hivatkozva, lemon
dott főispáni méltóságáról és végleg 
visszavonult birtokára. De nem vonult 
vissza a köztevékenységtől, mert a 
megyei közéletnek tovább is lelkes 
harcosa maradt.

Meghalt Kazy János, de emléke 
él a barsiak szivében. És élni fog 
örökké, mert az Ő neve Barsvármegye 
történetének lapjain tündökölni fog az 
idők végtelenéig !

A dunántúli ref. egyházkerület 
közgyűlése.

Nagy, fényes ünnepségek folytak le 
szerdán és osütörtökön a lévai ref. egyház 
kebelében. A dunántúli ref. egyházkeiület 
tartotta ez alkalommal tavaszi közgyűlését 
városunkban, mely alkalomból dr. Antal 
Gábor fe'avatta a lévai egyház által épített 
Kálvin-udvart és az uj iskolát. Láva város 
közönsége, dicsérettel örökítjük meg, test
véri szeretette), valláskülönbség nélkül vett 
részt az ünnepségeken azon nemes eszmétől 
vezettetve, hogy minden oly intézmény, 
mely akármelyik felekezet felvirágoztatását 
célozza, egyszersmind magának a városnak 
díszére is szolgál.

A fogadtatás.
Már e hó 7.-én az esteli vonattal érkezett 

meg a közgyűlés alkotó tagjainak túlnyomó 
többsége. A város lobogódisst öltött s úgy 

( várta ünnepies élénkséggel a vendégeket.

Patay Károly a barsi ref. egyházmegye es
perese, dr, Tóth Sándor, Bézy Ferenc és 
még többen Párkánynánára utaztak a dr. 
Antal Gábor püspök és gróf Tisza István 
főgondnok fogadtatására. — Ugyancsak 
elükbe ment a vármegye alispánja, Mailáth 
István, ki a vármegye nevében köszöntötte 
szives szavakkal.

A főszolgabíró képviseletében dezaeri 
Boleman Vilmos saolgabiró üdvözölte néhány 
meleg szóval Antal Gábor ref. püspököt a 
járás területén érkezésekor Csatán as állo
máson, melyre a püspök úr szintén igen 
meleg hangon válaszolt örömét fejezve ki, 
hogy Birsmegyébe s annak lévai járásába 
jöhetett, hogy azt, melyről oly sok szépet s 
jót hallott már, személyesen is megismerhesse.

Ugyanitt Patay Károly esperes üdvö- 
i zölte a barsi ref. egyház nevében. Erre gr. 

Tisza Ö e xcellentiája válaszolt. Innen 
kezdve minden állomáson fényes fogadtatás
ban volt részük, a vendégeknek. Garamda- 
másdon ifj. Juhász Lajos garamvezekéuyi 
lelkész, Zselizon Tóth Imre igazgatótanitó, 
Nagysallóban Tóth Lajos tanitó, Alsóváradon 
Csekey Dávid ref. lelkész és Alsószecsén 
Székely Béla ref. tanító üdvözölték a püs
pököt és gróf Tiszát, kik mindenütt a va
sútról leszállva hallgatták végig az üdvöz
léseket, vették át minden állomáson a szép 
csokrokat, melyeket a hölgyek nyújtották á'.

Egész Léváig példás rendben pazar 
igazi lelkes magyar fogadtatásban volt réssé 
a magas vendégeknek s kíséretükben érkező 
uraknak — mely fogadtatásból nemcsak a 
nép, hanem minden állomáson az intelligen- 
tia, urak és hölgyek egyaránt kivették ré
szüket s az eltobogó vonatot zeneszóval s 
az .Isten áldd meg a magyart* stb. énekkel 
kísérték. Léva városában pedig talpon volt 
az egész város, hogy részt vegyen a fogad
tatásnál. Este 6 órakor gyülekeztek a lovaa- 
banderisták és a fogatok a városháza előtt. 
Dr. Horváth Gyula rendőrkapitány azak- 
avatott kézzel rendezte a nyüzsgő menetet. 
A lévai és szecsei fiukból álló 50 főnyi 
lovas-csapat, valamint a 100 hintó és kocsi 
a legnagyobb rendben vonult ki az állo
másra, ahol rengeteg nép hullámzott. A 
lévai uradalom, a város a lévai és szecsei 
fogatok, köztük Schoeller Gusztáv lovag és 
báró Révay László négyesei, páratlan szép 
látványt nyújtottak.

A vonat percnyi pontossággal érkezett 
s a pályaudvart teljesen megtöltő közönéig 
lelkes éljenzéssel fogadta, amint Antal Gá
bor püspök, gróf lista István főgondnok és 
kíséretükben volt urak a vasúti kocsi ajtó
jában megjelentek. Itt Bódogh Lajos Léva 
város polgármestere keresetlen szavakkal 
üdvözölte, mire Antal Gábor püspök fejezte 
ki örömét és köszönetét, bogy Léva váro
sában ily szívélyes fogadtatásra talált.

Ezután a kocsikra ültek a a menet 
megindult a közönség aüiü sorfala között a 
város felé. Elől dr. Horváth Gyula rendőr
kapitány vezető kocsija, majd a banderisták, 
melynek vezetője Dóka István és lóth Ká
roly lévai gazdák voltak s melynek élén 
Dóka Károly egy nemzeti színű selyem
zászlót vitt, melyen messzire ragyogott aa 
arannyal hímzett „Isten hozott* — felírás. 
Az első négyesen dr. Antal Gábor püspök 
Bódogh Lajos polgármesterrel, a másodikon 
gróf lista István és Patay Károly, a 
barsi ref. egyházmegye esperese foglal
tak helyet ; utána a többi kocáik hosszú 
sorban, mely impozáns látványt nyújtott.
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A ref. templomig ment a menet, itt dr. 
Kerték János a lévai rét. egyház fögondnoka 
fogadta a vendégeket, meleg szavakkal 
üdvösölvén egyháza nevében a püspököt és 
fögondnokot, valamint a többi vendégeket, 
akiknek nevében dr. Antal Gábor püspök 
válaszolt kiemelvén, hogy mindenkor szíve
sen, de most kétszeres örömmel jön a lévai 
gyülekezethez, hogy tanúja legyen fejlődé
sének s hogy kimutassa a lévai egyház 
iránt a kerület jóindulatát. Ezután a ren
dező bizottság a vendégeket szállásolta el. 
Gróf lista Isvánt és KováchSebestyén 
Endrét Schoeller Guiztáv lovag, Antal Gá
bor püspököt Huberth Viimos ügyvéd látta 
szives vendégül.

Este ismerkedési összejövetel volt a 
Vigadó színháztermében, hol kedélyes órá
kat töltöttek együtt a verdégek és a város 
intelligens közönsége. Gróf 1 ista István és 
dr. Antal Gábor kedélyesen elbeszélgettek 
a jelenlévőkkel, akik között több hölgy 
is volt.

A közgyűlés.
Szerdán, e hó 8.-án reggel, vette kez

detét a dunántúli ref. egyház közgyűlése. 
Ezt ünnepélyes istenitisztelet előzte meg a 
ref. templomban, ahol megjelent Bsrsvárme- 
gye képviseletében báró Kürthy Lajos fő
ispán, Mailáth István alispán, Bajcsy Géz* 
dr., — Léva város tarácsa éléü. Bódogh 
Lajos polgármesterrel. A közönség teljesen 
be sem fért a templomba, sokan ott szo
rongtak a templom előtt.

A gyülekezet éneke után Kovách- 
Sebcstyén Micike gyönjöiü énekével emelte 
az áhítatot Kovács Dezső sárospataki zene
tanár orgonák ígérete mellett. Ezután Patay 
Károly esperes mondott gyönyörű imát, 
mely után a lévai ref. énekszöveta^g énekelt 
lóth István kántortanitó vezetése mellett. 
Majd Cteglédy Sándor nagysallói lelkész 
mondott sziveket-lelkeket megindító, poeti- 
kus szárnyalásu beszédet a biblia ezen 
tekeztusa nyomán : Jézus pedig mondá, 
aki engem követni akar, az vegye fel az ö 
keresztjét s kövessen engem. Kovách-Sebea- 
tyén Micike éneke után a közönség a 
Kálvin-udvarba ment át, ahol az uj épület 
falába illesztett emléktáblát leplezték le. Itt 
a Himnusz éneklése után Antal Gábor püs
pök nagyhatású beszédet mondott a lévai 
ref. egyház bölcs előrelátásáról és áldozat
készségéről s megáldotta as épületet. Majd 
Tóth István kántor szavalta el alkalmi ódá

JB A

ját, me’y után a közönség a szósatot 
énekelte.

Ezután a ref. iskolába vonult a menet, 
hol kezdetét vette a közgyűlés, melyen a 
kerület képviselői csaknem teljes számmal 
vettek rését. Ott voltak többek között : 
Németh István főjegyző, dr. Antal Géza, 
Ctike Lajos, Segesdy Miklós, dr. Bartalos 
István, Kovách-Sebestyén Endre a barsi egy
házmegye gondnoka, Sárközy Aurél volt 
főispán, Thaly István nyug, áll- építészeti 
hivatal-főnök, Peti Lőrinc, Kis József pápai 
esperes. Szűcs Dezső, Patay Károly espere
sek, Kálmán Rudolf gondnok stb., a iévai 
egyház részéről dr. Kersék János gondnok 
és Birtha József lelkész és előkelő kö
zönség.

A főgondnok megnyitó beszéde előtt 
Antal Gábor püspök elismerését fejezte ki 
a iévai egyháznak rendkívül értékes és ör
vendetes nagy munkájáért, melyet az egy
ház meglepő felvirágoztatása érdekében oly 
rövid idő alatt kifejtett. A református ok
tatás jelentőségét vázolta, majd áldást kért 
az intézet működésére. A püspök beszéde 
után imát mondott.

Ezután gróf Tisza István, a közgyűlés 
világi elnöke, figyelem mellett a követke
zőket mondta megnyitó beszédébeu a lel- 
készi fisetésrendezés'ől;

A lelkészi fizetéBrendezés ma már va
lóban a legégetőbben, a legsürgősebben 
megoldandó kérdések közé tartozik és hogy 
a lelkészi kar anyagi helyzete valóban, ba 
összehasonlítjuk bármely más foglalkozású 
ég helyzetével, a legnagyobb mértékben 
méltánytalan. Mert hiszen az utolsó eszten
dők megélhetési viszonyai annyira megdrá
gultak, másfelől az utolsó esztendőkben ez 
a körülmény minden más foglalkozási ág 
illetményeinél annyira tekintetbe ii vétetett, 
hogy itt valóban nagy igazságtalanság tör
tént a lelkészi karra1, ha ez a kérdés to
vábbra ia halogattatnék. Az utolsó konvent 
utolsó napjain ez a kérdés napirendre ke
rült. Sajnálatomra, azon a nzpon, amikor 
egyéb halaszthatatlan teendők miatt nem 
vehettem részt a konvent ülésén, ott az 
elégedetlenségnek bizonyos olyan kifejezé
seivel találtuk magunkat szemben, amelye
ket, bála Istennek, ma már indokoltaknak 
nem tartok. Azok az urak, akik a konven- 
ten sürgették ennek a kérdésnek megol
dását, nyilt ajtókat törtek be, m rt az 
utolró hónap sajnálatos politikai válságai 

megakadályozták a kormányt az erre vo 
tiatkozó törvényjavaslat benyújtásában, de 
azt hiszem, nyilt titkot áru'ok el, ha az 
mondom, hogy ez a kérdés ma már a ren 
dezett kérdések közé vehető. (Éljenzés.) Csa 
a legrövidebb idő kérdése ennek a törvény 
javaslatnak a benyújtása, amely a leikés. 
kar kórpótlék-kérdését a folyó évi januá 
1 tői visstaható erővel fogja rendezni. (He 
lyeslés.)

Hogy pedig ez a javaslat csak a két 
pótlékok kérdését oldja meg és a lelkész 
fizetégek fixumával nem foglalkozik, — 
méitóztsssanak megengedn', én abban 
hitben vagyok, bogy ez nagyon helyes 
lelkészi kar jól felfogott érdekében is. Ta
lán felesleges erről sokat beszélni, de két 
ségtelen, hogy a kongruz-megáPapitás a 
legolcsóbb terményárak mellett történi 
igen messzemenő jóakarattal. Ennélfogv 
az aggkori kongrua-megállapitásban az ak 
kori olcsó terményárak a lelkészi kar ja 
vára a legmesszebbmenőleg érvényesültek 
Miután a kormány már az előző kormán; 
idejében kifejezte azt az óhajtását, hogy 
ezt a kérdést a mai magasabb terményárak 
mellett nem szeretné bolygatni, fogadjuk, 
nyugtázzuk ezt köszönettel és konczen'rá 
juk törekvésünket arra, hogy a korpótlék 
kérdése oldassák meg teljesen kielégítően, 
amire nézve, ismétlem azt a reményemet, 
hogy befejezett üggyel, megnyert üggyel 
állunk szemben. (Éljenzés.)

Gróf Tisza István főgondnok beszéd- 
további folyamán annak a reményének adott 
kifejezést, hogy a lelkészi kar felszabadulva, 
legalább részben, a nyomasztó anyagi gon 
dóktól, egész erejét magasztos hivatásának 
betöltésére fogja fordítani, de nem a fele
kezeti elfogultság terjesztésével. Csatlakozik 
Antal Gábor szavaihoz és a lévai egyház 
vendégszeretetét megköszönvén, a közgyii 
lést megnyitja.

Gróf Tisza István nagy tetszéssel és 
lelkesedéssel kiéért beszéde után a napirend 
előtt dr. Kérték János a lévai ref. egyház 
gondnoka mondott lelkes üdvözlő beszédet 
az egyház nevében : Bocsánatot kér, hogy 
a fötiszteletü közgyűlés munkásságát a 
lévai ref. egyház történetének bztárkövénél 
egy pillanatra megállítja, de elmulaszthat.’ 
lan kötelességét teljesíti, amidőn egyháza 
nevében hálás köszönetét fejezi ki a püs
pök ur ö méltóságának és a fögondnok ur 
ö excellentiájának azért a szives jóindula
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Thanatoa.
Thauatoaról álmodtam. . . rózaakertben, 
SzepaégfcB, szelidarcu kia gyerek, 
Kilobb&nt fényű fáklya hordozója . . . 
Amerre jár, a rózsa megremeg.

Régen tanultam, mégis nagyon érzem, 
Hogy ez a kis gyerek a nagy Halál, 
Aki csak ráuk néz s már a lelkünk 
Ott leng Acheren bús habjainál.

Thanatosról álmodtam ... fáj a lelkem, 
Kérlelhetetlen nagy szűrne kisért . . 
Lám, pedig tavaszt még sohase láttam. 
Mindenki megcsalt s mindig csak igért.

Meg se születtem még öuönrnagamnak, 
Mást szolgáltam a lelkem vérivel, 
Most ültetném az életem virágát . . • 
rt Thauatos vár rám, tudom, menni kell.

Könnyen lemondok álomról, virágról, 
Hisz egyebet se tettem miudidAig, 
Akár ma indulok és meg sem állok 
Fekete végvet sötét kapujáig : 
De nézz Thauatos messze napnyugatra, 
Ahol most fehér csoda van a fákon : 
Viráglélekben alvó fakadásnak, 
Napsugárlelkü szépséges leánynak 
Én bennem igér tavaszt minden álom.

Ha elmegyek most messze, mindörökre, 
Két sötét szem szent környe majd megátkoz, 
Ne én hozzám légy Thauatos kegyelmes, 
Valaki máshoz, aki tiszta, kedves . . . 
Legyen irgalmad liliom virághoz.

Thanatosról álmodtam . ., rózsakertben 
Szépséges, szelidarcu kis gyerek . . . 
Meg kell izennem mesze napnyugatra, 
Hogy nem lesz tavasz, mert én elmegyek.

______ D-
Férfi, 

irt.: Fehér Jenő.

Csetneky Lili lefekvés előtt a követ
kező sorokat irta bele a naplójába :

Junius 6. Ma nem volt itt, pedig egész 
nap szivdobogva vártam. Valahányszor nyílni 
hallottam a kertaj'ót, mindannyiszor össze
rezzentem. Nem jött. Szüntelenül reágon
doltam és tudom, hogy as ö nevével ajka
mon fogok elaludni.

Ugyanebben az időben a szomszédos 
szobában Csetneky Olgt siető vonásokkal 
a következőket irta naplójába :

Junius 6. Ma, hogy Tóváry nem volt 
itt, éreztem először, hogy hiányzik. Magam 
sem tudom, mit érzek, de borzadva gon
dolok arra, bogy a húgom lett a vetély- 
társam. Szinte féltékeny vagyok rá. Hová 
fog ez vezetni ?

*
Most pedig, miután belekukkantottunk 

két fiatal leány naplójába és ezzel elkö
vettük a képzelhető legnagyobb indiszkré- 
oiót, nézzünk be egy pillanatra Tóváry 
Miklós cs. és kir. kamarás garzon iakáoába 
is. Tóváry aa Íróasztalnál ül és levelet ir. 
A levél kezdő sorai ezek ;

Kedves Barátom I Holnap délelőtt ve 
rekszem, és bár jó vívónak tartanak, az 
embernek minden eshetőséggel számolni 
kell. Ha netalán valami baj érne, kérlek, 
mondd meg Lilinek és Olgának, hogy mind 
kettőt egyformán szerettem. Amazt égsz 
szemeiért, aranyezöke hajáért, hófehér le' 
kéért, angyali szelidségéért, ezt éjsötét fűi 
jeiért, villogó szempárjáért, sugár terű 
teért, dacos büszkeségéért. Nem tudtán 
Választani közülük, de ... .

E pillanatban as inas látogatót jele 
tett és Tóváry sietve takarta le a megkt- 
dett levelet.

Másnap reggel Lili és Olga a kei 
lugasban ültek. Lili a hímzésben dolgosé 
Olga valami könyvben lapozgatott. Ver 
fényes nap volt. A virágágyakon még 
hajnali harmat csöppjei reszkettek. Madar- 
himbálóztak a gallyakon. A két fiatal leány 
sokáig némán üldögélt egymás mellett.

A csöndet Lili törte meg.
— Fölkelt már a mama ? — kérdd.
— Nem tudom, — felelte rövidest 

Olga.
Megint hallgattak.
A nyári lakból egy fiatal ember lépe 

ki és egyenesen a lúgos felé tartott.
— Itt vagytok, leányok ?
— Itt. Te vagy Gábor ? — kérdesz

Olga.
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tiért, meleg pártfogásáért, melyben egyhá
zát részesítették. Kicsiny pont Magyaror
szág térképén Léva város, még kisebb a 
lévai ref. gyülekezet, de bármennyire mesz
ese esik is a központi igazgatástól és bár
mily kicsiny is, a fötissteletü kerület jó
akaratát, atyai gondoskodását mindig bálás 
szívvel tapasztalták. Vázolja a lévai ref. 
egyház történetét, a legutolsó, 1887. évben 
Léván tartott kerületi közgyűléstől kezdve 
a mai napig. Egyenként felsorolja a létes:- 
tett intézményeket s köszönetét fejezi ki 
gyülekezete nevében Birtha József lelkész
nek az egyház felvirágoztatása érdekében 
kifejte t és szép eredményt piodukált mű- 
uödéseért.

Beszéde igen jó hatást tett a kerületi 
közgyűlésre és az elnökség azt jegyző
könyvbe vétetni rende.te.

Ezután Németh István egyházi főjegyző 
terjesztette elő a püspök elnöki jelentését, 
mely az egyházkerület minden dolgára rész
letesen kiterjeszkedett, jövendő irányelve
ket jelölt meg és kü,öntöző javaslatokat 
tartalmazott. Bemutatta a szavazatszedö 
bizottság jelentését, mely szerint egyházi 
kerületi tsnácsbiráéká Fülöp József és 
Medgyaszay Vince lelkészek, világi tanács- 
birákká Beöthy Zsolt főrendiházi tag és dr. 
Hegedűs Lóránt ortz. képviselő választattak 
meg, akik közül Füliip József, Medgyaszay 
Vincé ób Hegedűs Lóránt jelenlévőn, az esküt 
letették. Az elnöki jelentést ezután rész e- 
tesen tárgyalták, azt tudomásul vették. A 
gyűlést kevéssel 2 óra elölt félbeszakították 
s Antal Gábor püspök és gróf Tisza István 
a lévai róm. katb., ág. ev. és izr. felekeze
tek együttes kü döttsegét fogadták, melyet 
Báthy László prépost-plébános, Bándy Endre 
ág. ev. lelkész és Liebermann Jakab főrabbi 
vezettek. A küldöttség nevében Báthy 
László keresetlen, tarta.mas és formás be
szédben üdvözölte a két vezérférfiut, mire 
gróf Tisza István szívélyes szavakkal meg- 
batottan válaszolt, örömének adván kifeje
zést, hogy a felekezetek között a szép 
egyetértést latja.

Délután 2 órakor diszebéd volt a vá
rosi vigadóban, amelyen a kerületi közgyűlés 
tagjain kívül megje.ent Kürthy Lajos Bars- 
varmrgye főispánja, Mailáth István alispán, 
dr. Antal Géza orsz. képviselő, Kovács 
btbestyén Endre, Schoeller Gusztáv lovag, 
Kosztolányi István nagy birtokosok, Báthy 
László prépost-plébános, Ayárdy János, 

Seakacs Viktor plébánosok, Bándy Endre 
,®v- 'elké^, Liebermann Jakab főrabbi, 

On/tóy Endre járási főbíró, Csehi Pogány 
Virgil kir. járásbiró, Bódogh Lajos polgár
mester, Köveskuti Jenő tanitóképzö-intézeti 
igazgató, Léva városának és környékének 
előkelőségei. Az ebéden 200 -in vettek 
részt. Az első felköszöntöt <ir. Antal Gábor 
püspök mondotta ö felségére. A szép és 
emelkedett szellemű beszédet a közönség 
állva hallgatta végig. Azután Kürthy Lsjcs 
főispán dr. Antal Gábor püspököt, Patay 
Káro'y esperes pedig gróf Tisza Istvánt, 
mint a kerület kiváló vezetőit és az or
szág nagy szellemeit köszöntötték. Ugyan
csak őket éltette Schulpe Alfonz szellemes 
pohárköszöntöbeu. Majd Szűcs Dezső espe
res Kürthy Lajos főispán és Mailáth István 
egészségéért emelt poharat. Konkoly Theye 
Sándor tanácsbiró a kerületi közgyüés al
kotó tagjait éltette. Gróf Tisza István a 
lévai egyházak jóléte és boldogulására mon
dott szép pohárköezöntöt. Utána Báthy 
László magas szárnyalásu beszédben mél
tatta gróf Tisza Istvánt, mint kiváló egy
házi férfiút, ugyan őt köszöntötte fel Csekey 
Vilmos. Liebermann Jakab a lévai ref egy
ház felvirágzásáért emelt poharat. Több 
szellemes felköszöntő hangzott míg.

Az ebéd végeztével fo ytatták a gyű
lést. Másnap csütörtökön délelőtt gróf 
lissa I»tván, aki a gyűlés közben is több 
táviratot kapott Budapestről, automobilon 
elutazott. Ekkor a viBgi elnöki széket 
Kovács Sebestyén Endre, a rangban legidő
sebb egyházmegyei gondiok, orsz. képviselő 
foglalta el. Németh István főjegyző a főis
kolai ügyeket terjesztette elő, amelyeknél 
a körgyűlés a pápai főiskola igazgatójává a 
jövő tanévre dr. Horváth Józsefet válasz 
tóttá meg. A hatodik tanszék betöltése egy
előre függőben maradt. A fiuinternátust szep
temberben átadják rendeltetésének. Ugyan
csak Németh István főjegyző ismertette a 
népiskolai ügyeket és a pénzügyeket is. A 
közgyüés a számadásokat tudomásul vette 
és a költségvetést is elfogadta. A közigaz
gatási tárgyakat Peti Lőrinc és dr. Thury 
Etele adták elő. Az egy házé erület az orszá
gos ref. lelkészegyesületet alapszabályainak 
jóváhagyása alka mából örömmel üdvözi>, » 
világiaknak támogatásába aianlja azt, a 
lelkészeket pedig kivétel nélkül is egye
sületbe való Delepesre hívja fel. A Kalvi- 
neum lelkészt árvahazuak a kerület 20,000 

korona tökének megfele'ő 5 százalékos ka
matnak, vagyis 2000 koronának évente való 
megküldését határozta el. Ha lehet, a tökét 
is befizetik, Konkoly Thege Bsla az eloöki- 
leg elintézett ügyeket és a beérkezett ható
sági iratokat mutatta be, amelyeket a köz- 
gyü és tudomásul vett. A lelkész! fizetés
rendezés ügyét, miután az elnöki megnyitó 
beszédből erre vonatkozólag megnyugtató 
tájékozást nyertek, levették a közgyűlés 
napirendjéről. Kovács Sebestyén Endre vi
lági helyettes elnök zárószavai és dr. Antal 
Gábor püspök imája után a közgyűlés 
véget ért.

A gyűlés végeztével a déli vonattal 
Antal Gábor püspök székhelyére Komá
romba utazott, mivel pénteken születésnapja 
lei éti, a tisztelgő küldöttséget személyesen 
fogadni óhajtotta.

A kerületi hangverseny.

A lévai ref. egyház szerdán este a ke
rületi közgyűlés tiszteletére nagyszabású 
hangversenyt és bált rendezett, melyen gróf 
Usza I.tváo, dr. Antal Gábor püspök, 
Kürthy Lajos főispán, Mailáth István alis
pán, Schoeller Gusztáv lovag és számos 
bars- és bontvármegyei előkelőségek is részt 
vettek.

A szép és frappánsul előadott műsor 
minden egyes száma nagy tetszésben része
sült. Először is Fiers Elek, a budapesti 
Bithlen Gábor Kör tagja lépett a lámpák 
elé, saját szerzeményű prológjával nyitotta 
meg a műsort. A szép költemény hatását 
fokozta a szerzőnek szinte művészi előa
dása. Ezután az újonnan alakult ref. ének
szövetség mutatta be képességét, Tóth Ist
ván kántor vezetése mellett Pacius Finn
dalait énekelvén. Az első szereplése is fé
nyesen bevált. A szépen öaszetanult ének
kar valóban nigy hatást keltett. — Majd 
egy kedves ismerősünk Kovács Scbestény 
Micike énekelte Tchajkovszky orosz dalát, 
a se panasz, se szót, Cbanzinade sí tu 
m’aimais és Farkas Imre egy dalát, édes 
anyja Kovács Sebestény Endréné úrasszony 
diskrét, finom zongora-kísérete mellett. A 
bajos előadót nem kell külön dicsérnünk, 
inéit az enekmüveszet oly magas fokán áll, 
hogy hangversenyteremben ritkáu hallunk 
hozzá basomót. Erőteljes, tisztán csengő 
hangja a lebeietsietü pianissimóig tökéletes 
és hajlékony, kite|ezö előadasa egyenesen 
a szív legle söbb húrjait üti meg. O.y nagy

— Szolgálatodra!
— Az éjjel nagyon későn jöttéi haza 

— mondá szemrehányó hangon Lili a báty
jának. — Hallottam a kocsizörejt, úgy haj
nal felé lehetett.

— Bocsáss meg, szólt kissé irónikus 
udvariassággal Gábor — hogy édes álmaidban 
zavartalak. A kaszinóban voltam az este 
és mondhatom. . . De nem, mégse mon
dom. . , Ez nem nektek való.

— De csak mondd el, — szóit Olga.
— No mondd el, — könyörgött Lili.
Ám legyen. Tíz óra lehetett, mikor Tó- 

váryval a kaszinóba mentem.
— Tóváryval? — kérdezte egyszerre 

m '.ükét leány.
— Vele. A kártyaterem assztalai mel

leit javában folyt a játék. Az egyik asztal
nál négyen ültek, köztük egy fiatal ügyvéd, 
aki', következetesen került a szerencse.
I yton veszített. A hom'okán nehéz ve- 
f' tkcseppek gyöngyöztek, az arca fakó 
volt. Már vagy húszezer forintja úszott.

— Ki ez az ember ? — kérdezte Tóváry.
Alig ismerték. Csak annyit tudtak róla, 

!l ií ügyvéd és, hogy a vesztesége fölér 
c-akuem az egész vagyonával. Valaki arról 
'a tudott, hogy csinos felesége és négy apró 
gyermeke van.

Tóváryt a hallottak módnéikül felhábo
rították.

Odalépett az asztalhoz.

— Bocsánat — mondotta — azt hi
szem, az ügyv d ur mára elegei veszített. 
Engedje át nekem a helyét!

— De kicsoda Ön és minő jogon avat
kozik játékunkba, — fortyant fölaz ügyvéd 
és sápadt arcát egy percre elöntötte a pir.

— De kérlek, Miklós I
Szóval Tóváry ezétugraiztotta a partit 

s néhány perc múlva névjegyet cserélt a 
fiskálissal, aki nyomban elhagyta a kaszinót. 
A párbajt, úgy tudom, ma reggelre állapí
tották meg. Valószinüleg már meg is volt.

Mind a két leány szótlanu* 1, mereven 
bámult maga elé.

Ekkor csikorogva nyílt meg a kertajtó 
s a kavicsos utón léptek közeledtek. A lú
gos előtt Tóváry állott.

_  Nini itt van 1 — kiáltá Olga.
— Hála Istennek, — rebegte Lili.
_ Gratulálok, — szólt Gábor, — amint 

látom, nincs semmi bajod.
— Nincs.
__ És a másik ?
_  Annak sincs.
— Hogyan ? nem volt még a párbaj ?
_  Amint vesszük.
— Hát magyarázd meg. . .
_  Amikor a segédek felállítottak ben

nünket és a szokásos békéltetési kísérlet 
elhangzott, valami csodás érzés cikázott át 
rajtam. Átvillent az agyamon, hogy annak 
az embernek, aki szemben áll velem, hitvese 

és négy gyermeke van. Aztán meg beláttam, 
hogy jó szándékomban az este tú léptem a 
kellő határt, szóval igaztalan voltam ... és...

— És?
-- Bocsánatot kértem.
— Te?
— Én.
A csöndet, amely Tóváry szavait kö

vette, Giga törte meg.
— De hisz ez gyávaság I — kiáltotta.
Lili letette a hímzését és szép fehér 

kezét odanyujtotta Tóvárynak :
— Ez nagyon, nagyon szép volt öntől 

Tóváry.
Tóváry megcsókolta a feléje nyújtott 

kezet.
— Köszönöm.
— És mit szólnak majd ehhez a kaszi

nóban ? — kérdé Gábor.
— Nem tudom, — mondá fenkölt nyu

galommal Tóváry, de nem is törődöm vele.
Eltökélt szándékom úgyis, hogy uj kört 

alapitok, olyat, amelynek csak két tagja 
lesz egyelőre. Nem lépne be tagnak, Lili 
kisasszony ?

Lili lesütötte szemeit és halkan vála
szolta :

— Saivesen.
— Nos hát akkor — mondá boldog 

mosollyal Tóváry, nem marad egyéb hátra, 
minthogy az uj kör alapszabályainak jóvá
hagyását kérjük a — mamától. Menjünk 1 
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tetszést aratott, hogy műsorét még egy dal
lal kellett megtoldania.

Ezután szintén egy jó ismerősünket 
Kéinethy Ferenc tanárt hallottuk, ki hege
dűn Hande'-Hubay Larghettoját és még 
két szép zenemüvet adott elő művészi tö
kéletességgel, melyekért zajos tapsokat 
aratott.

Majd Ksmetey Dezső papnövendék mu
tatta be több jól sikerült versét, utána pe
dig a mai modern Írókra irt paródiáit, ame
lyekkel nsgy sikert aratott.

Ezután Babits Vilma budapesti opera
énekesnő érekelte Bizet Páiztorda át, Ká'dy 
Csalogánydalát és még két dalt, A kedves 
megjelenésű művésznő, ki az operai szak
tanfolyamot végzi, szinte meglepi az embert 
azzal a biztonsággal, me lyei énekel. Nagy 
terjedelmű hangját tetszése szerint idomítja, 
bámulatosan szép stakkatói és trillái lelett 
csodálattal áll meg a hallgató közönség, s 
emellett előadása minden póz nélkül való, 
kedves és mégis kifejező. A kíséretet zon
gorán Kovács Dezső sárospataki zenetanár 
látta el, akinek művészi játéka a legnagyobb 
precizitással Bimut a művésznő előadásához.

A műsor második részét Kaqy Ákos, 
a B. G. K. tagja nyitotta meg, ki Julius 
Caesártól Antonius beszédét szavalta. Ke- 
mekszép, mély bzritou hangja, kifejezestel- 
jes, nyugodt előadása mély hatást tett a 
hallgatóságra. Utána Tóth István kántor 
vezetése mellett ennek jól sikerült népda
lait énekelte sz énekkar nagy tetszés 
mellett.

Majd Babits Vilma és Arvay Lása'ó 
adták elő Ja) a feleségem című humoros 
párosjelenetet oly nagy sikerrel, bogy az 
egesz közönséget jó kedvre hangoltak. Vé
gül Kovács Sebestény Micike énekelt több 
izep népdalt, melyekért aiívéiyes ovációval 
tüntette ki as elbűvölt közönség.

A rendezőség a hölgyszereplöket szép 
virágbokrétákkal tisztelte meg.

Ezután hamarosan szetkapkodták a 
székeket a a cigány rázendített a Vékony 
deszka kerítés csárdásra. Gróf 'lista István 
és Antal Gábor a környezetükben levő 
urakkal beszélgettek s szünelközben a Beth
len Gábor Kör megjelent tagjainak tisztel
gését fogadták.

A fiatalság táncraperdült. A négyeseket. 
60 pár táncolta. Kivilágos kivirrautig tar
tott a jó kedv. A hangverseny nemcsak 
erkölcsileg, de anyagilag is saépen sikerült.

A ref. egyház diszebéd/e.
A lévai ref. egyház a vendégek tisz

teletere csütörtökön a parochián ebédet 
adott, melyen a kerületi közgjüés még itt 
időző tagjain kivül résztvettek : Sárközy 
Aurél főispán, Mai'áth István alispán, Ke- 
nessey Gyula, Kis József, Szűcs Dezső, 
Patay Károly, Peti a.örinc esperesek, Kon- 
koly-Thege Sándor, Huberth Vilmos, Med- 
veczky Sándor ág. ev. egyházfelügyelö, Lie- 
bermann Jakab főrabbi, ifj. Lakner László 
uradalmi kotmányzó, Köveskuti Jenő tanító
képző Igazgató. Túrna Pál a postahivatal 
főnöke, Bálint János lelkész, Csekey Vil
mos városi főügyész, tanácsbiró, Bajacsek 
János az adóhivatal fŐLÖke, dr. Horváth 
Gyula rendőrkapitány, dr. Tóth Sándor, dr. 
Kersék János stb.

A pezsgobontásnál Birtha József lelkész 
üdvözölte az egyház vendégeit. Utána Mai
láth István alispán Léva városának felvi- 
rágozására, Szűcs Dezső esperes a lévai ref. 
egyház fejlődésére mondottak szép és tar
talmas felkösaöntőket. latay Károly espereB 
Mailáth alispánt, Kenessey Gyula a barsia 
kát, Kiss Jőssel a barsi egyházmegye espe
resét es fögonduokát éltették. Tett Lőrinc 
dr. Kersék János főgondnokot, Konkoly- 
Thege Sándor Birtha Józsefet köszöntötték 
fel az egyház szép haladáséért. Dr. Kersék 
János sz egyházkerület két vezető ferfiát 
— dr. Antal Gábor püspököt és gróf 
Tisza Istvánt köszöntötte fel, akiket a je
lenlevők táviratilag üdvözöltek s Antal Gá
bor püspöknek másnapi születésnapja alkal
mából gratuláltak. Kiss József a ref. pap
nők mintaképéi, Birtha Józsefnél üdvözölte 
szellemes pobarkösaöntöben.

A társaság a legjobb hangulatban volt 
együtt s több isbeu kifejezést adott a le

zajlott ünnepségek sikere felett érzett elis
merésének.

Itt említjük meg, hogy a lévai ref. 
egyház az iskola épületben elhelyezett ta
nácstermét vasárnap délelőtt nyitotta meg 
rendkívül nagy érdeklődés mellett tartott 
közgyűlés keretében, melyen dr. Kersék 
János fögondnok elnökölt, ki hosszabb be
szédben vázolta az egyház történetét, an
nak legújabb intézmény et, melyek létesítésé
ben oroszlánrésze volt az egyház lelkészé
nek, Birtha Józsefnek. Bemutatja, hogy a 
szivek emlékezetnek okáért, hálójuk kifeje
zése céljából közadakozásból megfestettek 
Madarassy István lévai festő által a lelkész 
arcképét a azt ezennel átadja s ezzel kap
csolatban üdvözli a lelkészt, kérve, bogy 
egyházuk ielvirágoztatása érdekében a 
jövőben is hasonló buzgóeággal munkálkod
jék. A hívek szép ügyeimét a lelkész szív
ből jövő meleg szavakkal, meghato'tan kö
szönte meg.

Különfélék.
— | Garamve^zelei hazy János |

valóságos neiso uisua vanacsos, cs. es air. 
kamarás, a Lipót-rena lovagja, Barsvár- 
megye nyugalmazott főispánja — várme
gyénk közönségének méiy fájdalmára — 
május hó ö-én, életének 59.-ik evében meg
halt. — A derék féifiu mint ügy ved, em
bertársai jogvédelmében kezdette meg pálya
futását, majd síim törvényhozó, végűi mint 
a közigazgatás őro korszakalkotó időszak
ban rótta lo hazája iránt legszentebb köte
lességeit. — Az ö példája, cselei edetének 
egész sorozata fényes tanúságot tesznek 
arról, mikent lehet áldásosán szolgálni egy 
magyar birtokosnak hazájának, vaimegyé
jének, kerületének, környezetének érdeseit 
anélkül, bogy nemes függetlenségét felál
dozna. Barsvármegye közönsége igaz érde
keinek egyik oszlopos tagjai, a nagy lord- 
erejü székhely-kérdés kitarió, bátor harcosát 
vesztette el a megdicsőült férfiúban. — A 
váratlanul ért gyászsset megrendítette vár
megyénk közönségének minden rétegét, 
osztatlan tisztelettel es szeretettel őrizzük 
a derék férfiú emlékezetét I A megdicsöüit 
férfiú elhunytat a gyászoló család a követ
kezőkben foglalja: „Garamveszelei Kazy 
Jánosné ile czfak: Sárkány Ilona úgy a 
a maga, mint gyeimében Kelén, Margit és 
János, továbbá a megboldogult testvérei, 
gyöngyösi Somogyi Laszlóne garamveszelei 
báty íren, garamveszelei Kazy László, Lázár 
es József, valamint ezek csaladjai, nem
különben az összes rokonság nevében 
is megtört szívvel jelouti, hogy felejt
hetetlen drága férjé, a leg|öbb atya, 
szerető testvér és rokon nagy méltóságú 
garamveszelei Kazy János Ö csász. és ap. 
kir. Felségének v. belső titkos tanácsosa, 
cs. és kir. kamarás, Barsvármegye nyug, 
főispánja, az újbányái kerület volt országgy, 
képviselője, Barsvarmegye törvényhatósági 
bizottságának virilis tagja, a Lipóirend lo
vagja stb. slb. folyó 1912. évi május hó 
ö-en esti 8 órakor, életének 59-ik evében 
rövid, kínos szenvedés és a halotti szent
ségek ájtatos felvétele után Istenéhez visz- 
szaszallt. A drága megboldogult földi ma
radványai folyó 1912. évi május hó 7-én 
délután 4 órakor fognak a róm. kath. anya- 
szentegyház szertartása szerint Garamve- 
szelén a családi sírboltba örök nyugalomra 
letelni. Az engesztelő szent ni Beáldozatok 
foiyó hó 8-án fognak a nagyssrói és nemes- 
oroszi-i pleban.attmplomokban az Urnát 
bemutattatm. — Garamveszele, 1912. május 
hó 6 án. — A dás volt elete, áldott legyen 
emléke. — A gyászaiéiból kifo'yólag a csa
ládhoz Bzizával érkező réssvétnyilatkozatok 
közölt első voltak József főherceg és Auguszta 
főhercegasstony 0 cs. és kir. Fenségeiknek 
a megboldogult özvegyéhez és fiához inté
zett részvettaviratai, valamint a Miniszter- 
elnök részvétuyilatkozata. — A temetési 
szertartást Báthy László prépost végezte 
larga esperes es nagyszámú környékbeli 
papság segédletével. Aa impozáns nagy 
számban megjelent gyászoló közönség sorai- 

bán ott volt báró Kürtliy Lajos főispán és 
a vármegye küldöttsége élén Mailáth István 
alispán, ki a ravatalra Barsvármegye kö
zönsége nevében díszes koszorút helyezett. 
— A ravatal a kastély földszinti nagyter
mében volt felállítva, hol a vármegye által 
kirendelt huszárok állottak diszörséget, — 
mígnem a beszentelés után a megboldogult 
földi maradványai a kastély parkjában levő 
sírboltba helyeztettek. — Emléke élni fog 
örökké I

— Iskolalátogatás. A Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület lévai vá
lasztmánya által kiküldött bizottság f. bó 
1. és 9-én végezte az iskolalátogatást a 
választmány körzetébe tartozó tót anya
nyelvű községekben. Ez évben Berekalján, 
Szőlősön, Tolmácson es Caejkőn elmaradt 
a látogatós, mert az első bárom faluban az 
iskolák a kanyaró miatt zárva vannak : 
Csejkön pedig most építik az uj iskolát. 
A látogatás alkalmával a bizottság tagjai 
az idén is ölömmel tapasztalták, hogy tót 
községeink iskoláiban a tanítók buzgó fára
dozása mellett a magyarosítás a legszebb 
eredménnyel kecsegtet.

— íróink gyűlése. A Felvidéki ma
gyar Írók és ujrágirók szövetségének vá
lasztmánya 1912. évi május hó 16.-án d. e. 
11 órakor Budapesten az Otthon írók és 
Ujságirók köre helyiségében tartja első 
választmányi ülését, melyen a jóváhagyott 
alapszabályokat fogják kihirdetni s tagokat 
vesznek fel. Amely után a rendes tárgyso
rozatot tárgyalják.

— A Barsmegyei Tanitók Háza 
hangversenyének vigalmi bizottsága meg
alakult. A hatvantagú bizottság elnökéül 
Vermes Gyula m. kir. honvédszázadost, al 
elnökéül Bellán Sándor városi fogalmazót, 
cigányvajdaui V/jady Béla, m. kir. honvéd
hadnagyot választotta meg. A műsor kész. 
A Tanítók Hazának képével d szitett Ízlésen 
meghívók nyomás alatt vannak s a jövő 
heten kü detnek szét.

— Szakfelügyelői látogatás, tícherer 
Gyula, a kultuszminiszter által kinevezelt 
polgári iskolai szakfelügyelő e bó 8-án este 
érkezett Lévi ra s másnap 'lomcsányi János 
kir. tanfelügyelő kíséretében hivatalosan 
meglátogatta a polgári leányiskolát, amely 
alkalommal — annak kifejezése mellett, 
hogy Léva városa valóban büszke lehel 
ezen kulturális iutézetére — úgy az épület 
célszerű volta és cainoaiága, — mint mo
dern berendezése és a növendékek kiváló 
előmenetele fölött teljes e.ismerésének es 
megelégedésének adott kifejezést. A szak 
fe.ügyelő különösen megfigyelte a női kézi 
munka-tanfolyamat is, amelynek tanulói — 
a kezdet nehézségeivel küzdve — eddig <s 
már olyan remek munkákat készítettek 
hogy azoknak szépsége kellemesen lepte 
meg a szakfelügyelőt. A tanfolyam eredmé
nyes sikere a munkavezetönö nagy buzga1 
mát és szakértelmét dioséri.

— Uj állami iskolák. A közoktatás 
ügyi miniszter 1912. évi szeptember hó 1-éi 
vármegyénkben a következő községekben 
állít fel uj állami népiskolákat ; Garamls 
doméron 1, Kisaranyoeon I, Csejkön 3 és 
Lüléu 1 tanerővel.

— Ünnepség a zárdában. A lév» 
női Mária-Kougregació május hó 16.-án 
áldozócsütörtökön, délután 5 órakor a 
irgalmas nővérek intézetének tornacsarn 
kában május királynőjének tiszteletére üi 
népségét rendez. A belépőjegy ára szem 
lyenkint 60 fillér. A jövede met a Zich 
Nándor-emiékmű bizottságához juttatják. 
Az ünnepség műsora 1 1. Harangozó, <
hangra éneklik a kongregáció tagjai. 
Tokody-Pály : Bűnötök oltaima. Melodrám 
Szavalja: Kozma Vilma, zongoián kist 
Bódék Ilona. 3. Ke ómenné : Este. Juhás 
Margit zongorakisérete melleit énekli Tou 
Lóra. 4. Pall ér: Két anya. Énekes színmű 
4 felvonásban. Személyek : Szüs Ma 
Kranciecy Irma, Angyalok .- Szurdusz Iloi 
és Koráb Franciska. Flóra tannenburgi öz
vegy grófnő Tóth Ilona. Fanni, leán., 
Moravek Margit. Izabella, F.óra nővér 
iranciscy O.ga. Varuagynó Turczer Anr. . 
Berta, leánya, Fanny barátnője Belopotoczi. f 
Margit. Hedvig, Kóza, Emma, Fanni bará 
női Őrei Flóra, Krizsmanek Mária ea
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nia. Ágnes, Linda, Brigitta tannenburgi 
,rató leányok Randik Anna, Prepelik Mária 
. Tooth Julianna. Tuniszi királynő Schustia 

Etelka. Udvarhölgyek; Origár Margit és 
óbírt Blanka Éaekesek, angyalok. A törté- 

it ideje a XIV. sz. eleje. Az I, és Ii. 
Elvonás közt 3 hónapi időköz. Felvonások 

zben : a) Smith : Robin des bois. Zongo- 
n játssza Csekey Adrienre. b) Vosb ; 
autaise. Zongorán játssza Dodek Ilona, c) 
i smer : Jubelfeeir 6 kézre játsszák ; Boyyó 
'za, Kabina Adalberta és Vojnarovszky 

, nke. d) Flotow : Martba. (Részlet.) Zon- 
,,,-án és harmón umon játsszék; Juhász 

irgit és Dodek Ilona.
— Halálozás, őszinte részvéttel lő

jük a szomorú hirt, hogy Ö2v. felfalusi 
Zilay Ferenoné szül. Csórpoly Emma ur- 

zony családjának és nagyszámú rokonsá
guk mély fájdalmára folyó hó 5.-én reg- 
, 76 éves korában jobblétre szeuderült. 
megboldogult jólelkü úrasszonynak földi 

kiadványait e hó 7. én d. u. 4 órakor az 
. rtt. egyház szertartásai szerint Hont- 
riban helyezték örök nyugalomra.

— Uj tanár. Medveczky Károly fögimn. 
már, dr. Medveczky Károlynak, Léva váios 
zti főorvosának fia a héten kitüutetésBel 
>re le a tanári vizsgát a budapesti egye

tem bölcsészeti fakultásán.
— Tanítói gyűlés. A Barsmegyei 

Általános Tanitó-egyesület választmánya 
Pó/ft István elnöklete alatt folyó hó 7.-én, 
a varosháza tanácstermében gyűlést tartott, 
amelyen a választmány a legnagyobb öröm
mel vette tudomásul, hogy József főherceg 
a Barsmegyei Tanítók Hazának fővédnök- 
ségét elfogadván, egyúttal megengedte, hogy 
az internátus József föheiceg nevet visel 
hőssé. Elhatározta a választmány, hogy a 
Tanítók Háza javára Léván, június hó 1.-én 
rendezendő hangversennyel kapcso'atosan, 
a hangverseny napján, az egyesület 25 éves 
fennállásának megünneplésére diszközgyüés 
taitassék, amelyet rendkívüli közgyűlés 
e.ös meg 8 ezen a Háznak gondnoki állása 
válatztás utján lesz Letöltve.

— UJ Ügyvéd. Dr. Oyapay József, 
Uyapay Gusztáv fia, a héten kitűnő siker
rel tevén le az ügyvédi vizsgáin budapesti 
kir. Ítélőtáblán, ügyvédi oklevelet nyert.

— Kinevezés. A király a vallás
ba közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Fdith Mátyást, a körmöcz ányai föreáliskola 
igazgatóját, jelenlegi állásában való megha
gyása mellett a VI. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába nevezte ki.

— ▲ garammeutl rablóbanda 
ügyét a vádlottak védői által bejelentett 
Brumiségi panaszok következtében a kir. 
Kúria már letárgyalta s a semmiségi pana
szokat egytöl-egyig elutasítván, a nagy port 
felvert ügyben hozott ítélet jogerőre emel
kedett. A kir, törvényszék már ki is hir
dette a vádlottak előtt a kir. Kúria vég
zését.

— Eljegyzés. Krizsányi Károly, lévai 
jói.erű iparos, a héten váltott jegyet Beluch 
M-rgitka kisasszonnyal, Beluch Mihály lévai 
polgártársunk kedves leányával.

— Külföldi szivarok és saivarkák 
Vonlja. A hivatalos lap szerdán közölte a 
sBciitesitelt törvényt, mely szerint a 
vámvonalon át behozott szivarkák után 60 
K szivarokért 35 K, egyéb dohanygyárt- 
mauyok és nyers dohányokért 30 K fi,e* 
te dö kilogrammonkint az elvámolás alap- 
j«ul vett minden tiszta kilogramm súlya 
u u engedélyilleték cimén — a vámon 
felül, — ami lényegesen megdrágítja a kül- 
f'ildi szivarok behozatalát.

— Fürdő kedvezmény. Az állami fürdők k.dv.z- 
m.uyair. nézve a földinivelésügyi in. kir. belügymi- 

most küldte le leiratát, amelyben az igénybe 
műtő kedvezményekről tájékoztatja az állami «■ 
■ rvéuybatdeági tisztviseiüket. Ilyen kedvezmények 
11 ikllea fürdőn, Vizaknáu, Bánkfüred, Feuyöliázau ee 
T. laiomnicon vehetők igénybe. Részletes tájékoztatást 
bynjt a városi közigazgatási iroda.

— Vetések Állása. A földmivelésügyi 
miniszter e hó 5-én tette közzé első rész
it -es jelentését az április 29-én volt mező- 
K'-xdasági helyzetről, mely fényesen rácáfolt 
azokra a rémhírekre, amelyekkel az egész 
oi azágot elárasztották. A miniszt* ri jeleütés 
hiúméi, hogy ea időszerint tulajdonképpen 

az ös-zes vidékekre nézve nem lehet egy
öntetűen elbírálni a vetéeek állapotát, mert 
a?ok a talaj, az időjárási és helyi viszonyok* 
nak megfelelően országrészenkint különbö
zők, de nagyban és egészben, ha a májusi 
időjárás kedvező leiz, az ország búzater
mése is kedvező átlagot adhat. Nem lehet 
tehát egyáltalában beszélni arról, hogy az 
áprilisi fagyok tönkretették az idei termény- 
kilátáBokat. Ha a május meleg és elég csa
padékos lesz, nemcsak az eddigi károsodást, 
illetve visszaesést hozhatja helyre, hanem 
a még mindig kedvező termébkilátátokat 
is emelheti. A mi vidékünkön is az áprilisi 
hideg időjárás megakasztotta a vetéseket 
fejlődésükben ; de egy jó meleg eBÖ ked 
vezö hatással lesz azok megerősödésére.

— Tanárköri gyűlés. Az O. P. I. 
E. „Bányavidéki köreu f. évi május hó 
18-án, délelőtt 10 és fél órakor, Losoncon^ 
a városi polgári leányiskola dis&termében 
tartja meg tanárkon gyűlését, amelyre az 
e nökség ez utón is meghívja az egyesület 
tagjait.

Megjött az öntözőgép. Az Ér
sekújvár írja, hogy a városba a múlt heten 
hoztak el a 15 Hl. tartalmú, teljeeeu mo
dem szerkezetű és felszerelésű öniözögepet 
s már meg is kezdették az uj géppel az 
utcák öntözését. Ugyanakkor kapott a vá
ros két seprőgépet is. Lévának vannak 
ugyan öntözői, ha nem is egészen moder
nek, de egyelőre ezek is megfelelnek a 
célnak, ha minél ritkábban pihentetik. Sep
rőgép azonban nagyon is rátérné a váróéra, 
hogy utcáink tisztábbak és pormentesek 
legyenek.

— Családtagok arcképes igazolványa, azt a 
bírt kaptuk, hogy a magy. kir. allamvasutak igazga
tósága lég kezek bb azon üdvös változást hozza be, 
bogy az állatni és vármegyei alkalmazottak és csalad
jainak is megadja az arcképes igazolvánnyal járó 
vasúti jegy kedvezmény t. Eddig t. i. az volt a gyakor
lat, bogy a félZru jegyit az állami tisztviselők család
tagjai csak esetenkéul egyszeri utazásra szóló meuet- 
jegyigazolváuy alakjaban kapták ; ez után pedig egész 
évre érvényes arcképes igazolvánnyal leezuek a csa
ládtagok is elsátva,

— Miniszteri köszönet. A vallás- 
és köioklatábü^yi mimszte; Líboyen Károly 
budapesti lakosnak a barsmegyei tanulók 
javára cser korona tőkevei tett a apitványá- 
ert köszönetét nyilvánította.

— Vasúti állomás kibővítése. A 
kereskedelemügyi min szter a Garauaber- 
zencze vasúti állomás felvételi épü et bőví
tési munkálatainak még a folyó évben fel
tétlen megindítását elrendelte.

— Az osztrák gyufamonopólium. 
Az osztrák kormány a gy ufamonopolium 
behozatalát tervezte, később azonbau erről 
a tervéröl lemondott. A bécsi gyufagyáro
sok köreben most az a hír terjedt el, hogy 
a kormány mégis csak megvalósítja a mo
nopóliumot. Ezt a h rt azonban megcáfol
ják. Az osztrák kormány egyelőre nem 
fogja megvalósítani a monopólium tervét s 
igy Magyarországon sem letz gyufamono- 
pólium.

Csak Mauthner-féle magvakat 
vásárolnak helyesen gondolkodó, számitó 
gazdák és kertészek még akkor is, ha 
mások olcsóbbak volnának, mert tapaszta
latból tudják, hogy ez csakis a magvak 
rovására ób a vevők kárára lehetséges.

Tessék napilapjait, hirlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költséget.

Irodalom és művészet.
A gyümölcsfák és kerti vetsményok 

míitránvAzásű Irta: Grabner Emil, az Or- 9ÍJo?nővényneme.itö intézet vezetője. 64 
“dSal. 26 képpel. Ára 2 korona. A gyü
mölcstermelés, különösen pedig a zo dség- 
kertészet ma már egy rendkívül nagy fon
tosságú mezőgazdasági ággá fe | lődte ki 
„*$, amidőn nemcsak a házak mellett 

levő kis kertekben, hanem szántóföldeken 
is nagyban termesztik a zöldségféléket, 
amellyel nemcsak a magyar városok szük
ségletét fedezik, de amelyet igen-igen nagy 
mennyiségben külfö’di nagy városok élel
mezése céljából vámvonalain túlra is ssál- 
litui k. Nagy fontosságú kérdés tehát külö
nösen a zöldségtermelést, de a gyümölcs
termelést is jövedelmezőbbé tenni. E mező 
gazdasági ágak jövedelmezőbbé tételénél 
elsőrangú fontossággal bír a talaj minősége, 
sz abban foglalt tápláló anyagok mennyisége. 
A szükséglet tápláló anyag mennyiséget 
azonban egyedül istállótrágyával csak na
gyon kevés gazda tudja megadni, annyival 
is kevésbbé, mert az istállótrágya nem tar 
talmaz minden növényi tápláló anyagból 
annyit, aminő nagy zöidségtermések, s nagy 
gyümölcstermések elérésére elegeadÖ volna.

A modern gazda ezért a műtrágyák 
segítségét is igénybe veszi ma már annyival 
is inkább, mert ezeknek segélyével olyan 
mennyiségű és olyan minőségű tápláló anya
got juttathat a talajba, aminőre és ameny- 
iyire az illető talajnak éppen szükségé 
var, s ez által mukkal, de sokkalta nagyobb 
terméseket és nagyobb jövedelmeket érhet 
el. Gazdáink javarészé azonban nem tudja, 
fogy a műtrágyákat haszonnal lehet alkal
mazni a zö dségfeiék és a gyümö.'cs terme- 
iésené1, még kevésbbé tudja, bogy milyen 
módon kell azokat használni. Ennek ered
ménye, hogy a gyümölcsfákat egyáltalán 
nem trágyázzák, a kerti vetemények alá 
pedig csak szerves trágyát adnak, aminek 
as a következménye azután, hogy sem gyű- 
mö.csböl, sem zö.dségtélékböi nem eleg na- 
gjok a termésátlagom.

A feutebb megnevezett kitűnő munká
nak az a hivatása, hogy szerző saját ta
pasztalataiból, s az ez irányú küföldi és 
hazai kísérleti eredményeiből rámutasson a 
műtrágyák hasznos alkalmazására. E nagy 
gonddal összeállított tauuimany és könnyen 
érthető Útmutatást ad úgy a nagyobb gyü- 
mö'cstermelö és kertészeknek, mint mind
azon gazdáknak, akik kertészkedéssel elő
szeretettel foglalkoznak s akiknek kis 
kertje talán anyagi hasznot nem is nyújt, 
de örömet okoz az, ha szebb, jobb és na
gyobb mennyiségű gyümölcsöt képes ter
meim, s akik tehát a célszerűen és helyesen 
alkalmazott műtrágyákká! éppen úgy érhet 
nek el az eddiginél jóval nagyobb termés
átlagokat, mint a kereskedeini kertészek 
nagyobb jövedelmet.

A műtrágyák jövedelmezőségéhez a 
megejtett számos kísérlet folytán semmi 
kétség uem fér, a ‘iker csupán attól függ, 
hogy ezen trágyákat természetüknek meg
felelő módon alkalmazzuk, amit mindenki 
könnyen megtanulhat, aki a füzetet átolvass, 
amely nelkülözheletlen lesz eaentui minden 
kertész könyvtárban.

Megrendelhető a „Pátria" r.-t. gaad. 
szakkönyvkereskedésében, Budapest, IX., 
Ühői ut 25.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A közelmúltban következő kegyyes 
adományoz érkeztek * Stefánia árvaház 
céljaira : A m. kir- igazságügy minisztéri
umtól 700 K., A Lévai Takarék és Hitel
intézettől 100 K., Kalits Gyula ur aranyos- 
maróti lakostól 5 K . Sugár Mór úrtól, egy 
köze, bírósági perből kifolyólag 4 K. 35 F„ 
Dr Rudnyánszky Titusz aranyosmaróti fő
szolgabíró úrtól 10 K., egy magát megne
vezni nőm akaró, jószívű úri egyéntől 10
K. készpénz ; Dr. Karaiiáth Máriuané úr
asszonytól nagyobb mennyiségű ruha, — 
Torma Lajosné úrasszonytól egy szép, fehér 
ruha.

Léva. 1912. május bó 10

özv. Tooth Zsigmondne Faragó Sámuel 
nöegyl. gondnok, tb, alelnök. nöegyl. titkár

Ferenc Jóaaefreud lovagja.
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Hivatalos k ö z 1 e m é oy.
3017/1912. szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város területén lakó esküdt

széki szolgálatra képesített férfiak 1913. 
évben érvénnyel bírandó alaplajstromának 
összeállítására megalkotott összeíró bizottság 
közzé teszi, hogy Léva r. t. város területén 
és hozzátartozó Lta4óu>üve, Génye és 
fSzentjáuos pusztákon lakó minden féri', aki 
magyar honos s f. 1912. esztendőben leg
alább 26.-ik életévét betölti, a magyar nyel
vet érti, azon írni és olvasni tud, aki 
legalább 20 korona egyenes állami adót 
köteles fizetni, — amennyiben pedig időle
ges adómentességet élvez, 20 korona egye
nes állami adónak megfelelő értékű vagyon
nal bír, vagy az adózásra való tekintet 
nélkül : köztisztviselő, lelkész, a magyar 
tudományos akadémia tagja, tudor, okleve
les tanár, ügyvéd, mérnök, építész, hajós
kapitány, gazdatiszt, gyógyszerész, vegyész, 
erdész, bányász, tanító, sebész, állatorvos, 
továbbá sz, aki a felsőbb művészeti, más 
felsőbb szakiskolát elvégezte, végül aki a 
középiskoai záróvizsgát letette, az alap
lajstromba való felvétel végett az összeíró 
bizottság előtt Léva r. t. város tanácster
mében (1. emelet 15 sz.) a kiiüzött követ
kező határnapok bárme'yikén nevezetesen : 
1912. évi május hó 21.-én d. e. 9—11 óráig, 
1912. „ 23.-án „ 9—11 „
1912. , 24.-én „ 9—11 ,
személyesen vagy meghatalmazott által is 
megjelenhelik.

Léva, 1912. évi május hó 4.-én.

polgármester,
miut az ÖMSeiró bizottság elnöke-

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi máj. bó 5-töl 1912, évi máj. ho 12-ig

Születés.

A szülök ueve A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

neve

Simonutti Virgilius Zjak M. fiú Ernő
B reiiyi Ábrahám Redlich B. leáuv Erzsébet
Tóth Béla Tóth Erzsébet leány Irma
lláudler Ármin Biau Jutka hú Imre
lij Kiiek Jei ő Mészáros O. leány Irma
lij. Agárdy Zs. Jai.ovcs M. fiú László
Kolar Lajos Bóna Már a tiú Gyula

Halálozás.

Kora A halál okaM elbml ueve

Malya György 
Ruzsovics Jauosué

Korai Anua
Utilárik Borbála
Órv. Szűcs Istvánué

Gacsal Julianna

72 év
67 év
2 év

78 év

Agg. végkimerül. 
Aggaszály 

Tüdőgyulladás
Agg. végkimeéül.

Lévai piaciárak
KovatvezetŐ ; Dr. Horváth Gyula reudörkapHáu’.

Búza m.-mázsánként 21 kor. — fill.— 
21 kor. 80 Kétszeres 18 kor. — fill. 19 
kor. — fill. — Rozs 19 kor. 60 fill. 19 kor.
80 fii. Árpa 18 kor. 20 fill. 18 kor. 40 fill. 
Zab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill. 
Kukorica 19 kor. 20 fill. 19 kor. 80 fill.
— Lencse 44 kor. — fill. kor. 45 — fill. — 
Bab 31 kor. 20 fill. 32 kor. — fill. — 
Köles 13 kor. — fdl. 14 kor. — fill.

Nősülni óhajt
földmives gazda, akinek 25000 K. értékű 
vagyona van, o'y házastársit keres, kinek 
hasonló hozománya lenne. — Ajánlatok 
„Nemesseg* jeligére Léva poste restante 

küldendők.

Nyilttér.

Q LL- FÉLE
LS E IDLITZtP.OIUI I
Enyhe, oldó bázisser mindazoknak, kik emésztés 
zRVitrokbau és az illő < létmód egyebb követk>z 
menyei! eu szenvednek.

Egy eredeti íetor ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakba;: kérjük Xzícll
készítményéit.

Q Ll. F É LE Ü
' SÓS -BORSZES?'

F^e.meX'taöpl’ bedörzsölés, 
elismert, régi ióhirnevü háziszer szaggatás és h ülésből származó 

ínindr-fiueuiíi betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Ieox. S.

Kapható minden gvogvszertárban 
és drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. szállító, Bées, I. Ttiachbneu 9.

A Hurgária Á-ltalÉtnos 
Biztosi-tó rész-v'.-tá.rsELBÉtg- 
esztergomi vezérügynőksége

az esztergomi Takarékpénztár i 
Részvénytársaságnál keres Ügyes 
s a szakmában lehetőleg már jártas, I 

tekintélyes úriembert 

a líra aniW 
vezetésére, ki a városban, esetleg a 
környékeit is nagy ismeretséggel bir 
s népszerűségnek örvend. Ajánlatok 
fenti vezérügynökséghez Esztergomba 

küldendők.

Kiadó lakások.
Zöldkert-utca 3. sz. ház 5 szobás 
úri lakással, továbbá, egy három szobás 
és egy két szobás lakás kiadó. 

Felvilágosítást őzY.dr. Noyotny Imréné ad.
100J1912. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bitósági v giebajtó az 1881. évi LX. t. 

c. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az 
újbányái kir. járásbíróságnak 1912. évi V. 29|I. számú 
végzésé következtében Dr. Bíedeimauu Henrik ügyvéd 
áhal képviselt Bjelik András élesmarti lakos javára 
39 kor. s jár értjéig 1912. évi mára. Uó 18-án foga
natosított kielégités végrehajtás U’jsn lefoglalt és 
671 kor. becsült következő iugós ígok, m. : 2 üsző 
gyalupadok. széna, stb. nyilvános árverésen cladatnak.

Mely árverésiek az újbányái kir. jrásbiróság 
1912-ik évi V. 29 2 számú végzése folytáu 39 kor. 
tőkekövetelés, és eddig összesen 78 korona 14 fillérben 
biróilag már inegáilap tott kö'tsegek erejéig Elesmarton, 
alperes lakásán leendő megtartására 1912. évi május 
ho 14 ik napjának délutáni 3 órája 1 atandöül kitűzik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatlak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t. c. 107. es 1U8 § ai értelmében kész
pénzfizetés me’lett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség ese
téit becsárou alul is el fognak adatni.

Amenviben az elárverezendő ingóságokat mások is 
le- és fe.ülfoglaltattak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, esen árverés az. 1881. évi LX. t.-c. 
120 élteimében ezek javára is elrendelteti<«

Kelt Ujbáuya, 1912. évi apiilis hó 30. napján.

Lukács Miksa
kir. bir. végrehajtó.

Kiadó úri lakás.
Lévén 4 szobás úri lakás parkírozd 

kerttel azonnal kiadó. Bővebbet 
Borcráryi és Cérnák üz

letében Léván.

A borfogyasztó közönsé
. figyelmébe. =—

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
ZZZZZ házhoz szállítva. '

Börzsönyi zöld, fehér üterenkért 80 f
Balatonmelléki , , 100
Neezmelyi Ó vörös „ no
Helyben 5 liternyi rendelést házit 
Bzállitom. Telefonon is megrendelhet

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilóperce 
tenként 38 fillérért bérmentv 
bármely állomásra, úgyszintén supei 
fosfát. kálisó, kairit és egyé b 
műtrágya féléket a legjutányo 

sabban ajánl

Berceller Márton Ipolyság. 
(Ingyen vegyelemezés.)

1363| 1912. tlkvi szám.

Árverébi hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatosa 

közhírré teszi, hogy Tóth Józsefnek a lévai kir. járá- 
bíróság teiülétén Léva váro*t határában fekvő és i 
lévai 1030. sz jkvben All sor 478. írsz. 120. ö. i. 
számit udvar és házbani 11|36 rész jutalékéin 726 K. 
kikiáltási árbau az árverest elrendelte még pedig i 
vhn. 26. §. alapján akként, hogy ezen határnapon 
ingatlan a megállapított kikiáltási ár kétharmadán.^ 
alacsonyabb áron eladitni nem fog.

Ezen nyilváuos bírói árverés 1912. évi junius hu 
5 napján délelőtti 9 órakor Léván, a kir. járá-bir-> g 
mint t>kvi h lóság irattárában lesz megtartva.

Az árverelui szándékozók tartoznak az ingat) 
kikiáltási árának 10®/o-át készpénzben vagy az 1681. 
évi LX, t. c. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számított é- 
az 1881 évi 3333 sz. 1. M. R. 8 §*ában kijelölt ova<b 
képes értékpap rbau a kiküldött kezéhez letenni vagy 
1881. évi LX. t. c. 170 §-a érte'mélen a bánatp i 
uek a bíróságnál történt elöleges elhelyezéséről kiá i- 
lőtt szabályszeiü elismervényt átocolgáítatni, n>e y k- 
telezetiség alól csak a Vhn- 21 fc-ában megnevezet- 
vannak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb ígéret esetén a bá
natpénz a Vhn 25 §-á> ak megfelelően és az ott jel/, 
következmények terhi mellett kiegé^ziteudö.

Kell Léván, a kir. járásbíróság miut telekkönyv 
hatóságnál 1912. évi má cius hí 23. napjáu Pogát 
s. k. kir. jarasbiró.

A kiadvány hiteléül:
Dodek

kir. tikvezető.

Tánc tanítási = 
===== értesítés

Léva város és vidéke nagyrabe- 
csült közönségét tisztelettel értesí
tem, hogy 1912. évi julius hó 
1-én a Városi Szálló dísztermében 

tánckurzust nyitok.
Beiratkozások Junius 24-től a disz
terem melletti irodábaD. Az összes 
divatos szalon és látványos tán
cok tanítása ! 11

Boston ! Two step! Úri tár
saságok részére külön zártkörű 
Boston és Two step kurzus!

Kéretik a beiratkozásokat a tanfi 
lyani megkezdése előtt eszközölni. Gye' 
mek kurzus! Diák kurzust Felnőtte 
esti kurzusa!

Szives pártfogást kér 

KREUTZ GYULA 
több fővárosi leányiskola tánctanára.

Fővárosi tanintézet: Vili. Kemény Zslgsisnd u. 12,



1912. május 12.
-ö X JK. Ö 7

Mindennemű

Könyvkötői 
Munkák a

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkötészetében, — Léván.

Tartós

Használatban legolcsóbb !
Bevásárlásnál ügyeljünk, hogy csakis eredeti

FR1TZELAKK csomagok legyenek
Kapható: Stern József festPkkerpskedesében 

Léván.

I GLIMAX 
nyersolajmolorok és lohomobiloh 3-10 hk| 
Magasnyomású nyersolaimolorok ?.XI6;| 

legolcsóbb és B 
legmegbízhatóbb ■ 
Üzemet biztosit B 
jók. Üzemköl - B 
seg lóerőnkén^ B 
1-2 fill. Ál'an-B 
dóan zavartalan B 
Üzem I — Pénz- B 
ügyöri felügye raj 
let nélkül I Egy B 
szerű kezelés! Sok 
száz gép üzemben! B 

Költségvetései és éri po - díjmentesen.

• • 
Uzletáthelyezés!

Van szerencsém a nagyérdemű közönség
nek szives tudomására adni, hogy 

évek óta a Petöfi-utczában levő 
üzletemet f. évi május 7. napjától

Kossuth-tér 1. szám
C"V" ár o eh. áz épület) áléi

Helyező m A t.

| | Dusán berendezett uj üzletem- | |
• • ben tartani fogom az összes • * 
fűszer és csemege árukat, vajat, nagy 
mértékben uradalmi tejet, tejterméke
ket és a szántói savanyu víz főraktárát, 
úgy hegy a nagyérdemű közönség igé
nyeit minden tekintetben kielégíthessem.

Miként a múltban, úgy 
a jövőben is minden törek

vésem oda fog irányulni, hogy 
az összes áruk kifogástalan minő

sége, az áruk jutányossága. úgy pontos 
és előzékeny kiszolgálás tekintetében is a 
nagyérdemű közönség megtisztelő bizal
mát és pártolását mindenkor a legtelje
sebb mértékben kiérdemeljem. — — —

— — — Teljes tisztelettel

iSINGER IZIDOR.
M--------------------------------------------------------------------------------------------- V

Bachrich és Társa
betétitársaság motorgyári fióktelepe

BUDAPEST
V. Vaczi körút 59/tt
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1 Ajánljuk : --------1
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
füszer- és gyarmatáruinkat, 
valamintállandóan friss csemegesajt, 
naponta érkező felvágott és egyéb 
----- csemegeáruinkat. = 
Közvetlen kávéimportunk folytíül 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek1 
Legjobb Mauthner féle kerti és 

vetemény magvak!
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor. kék 
és zöld gálicz. raffia-hános, mm 

■ - dennemtl festékáru, -------
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd es löpor-arnda.
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyárt áron! 
"V A. £% KOGrÉPEK 

5 évi jótállásra!

I Kern Testvérek
fűszer-, csemege és vasnagykereskedése

Telefon 14 LÉVA Alapitatott 1881

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb nickel, alumí
nium, email, öntött és Ínmez

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, sczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru. fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés. összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 

J| gazdasági, bádogos- és kőmives szerszgmok. épü 
A let- és butorvasalások olajozok, kenőszelenczék, gép- 
J szíjak szivattyúk, kendertönilők, tömitő auyagrk, viz- 
I mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 

*1 kereskedelmi öntvéuy k stb. vascikkekből.
Legezélszerűbb többször csavart horg- drótfonat 

jl kerítés és tüskés huzal raktár.

£ Fényképészeti cikkek, kerékpá
rt rok, pneumatikok nagy rakrára.

I 
I

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk epe 

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajanlat-
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■V Csépléshez, gfizekeszántáshoz, téli intéshez |
kiválóan alkalmas |

Tatai briketteket és tatai darabos szenet f 
jutányos ár- |\/|agyar Általános Kőszénbánya R. T. Budapest, V., Zoltán u. 2—4 | 
ban szállít a j _ _ * . —i— r*~
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1 -------------------

legjobb mosószer
Washall Company Wien

' ll Kurzbauergasse 5.

Bútorozott szoba
1 vagy 2 személyre azonnal ki

adó. Bővebbet Part-utoza 9, 
Tanítóképző mellett.

Sí
A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expelíer pótléka
egy régiónak bizonyult háziazer, mely már 
sok év óta legjobb bedörxeöléanek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei ee a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobosba van csoma
golva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — FJraktár: Tűrök József 

gyógyszeréeznél, Badapest
Dr Rlcáter iMrszertin íz .Ami iriszliiku", 

Prágában, EüaabntiwtrMM 5 neu.

Védjegy: „Horgonyt4

8
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Vásárolják „csak üvegekben*'.
2K a p h. a t ó;

Léván:
Engel József és 
Kern testvérek 
Knapp Ignác 
Pollák Kálmán 
Heksch Illés 
Kertész Lajos

fia
Ipolyságon : Újbányán:

Dombo K. u. Brack I. Czervinka M.
' Üerczeller M. Heinricb Ede
Ivots Andor

i Csóka József Verebélyen:
Weinberger Mór Czirok István

Erdei Jénáéi 
Polliik Zsigmond

Zsarnóczán:
Füssek Qyíízö 
Veicbhers Izidor

„AZ OLLA-i 
sxfifcorroíofc! 
által meg I 

vizsgálva é«| 
legjobbnak I 
minősítve I 

•an. I 
Két évi jót-J. 

állás.Ára | 
ucatonként 
4.-, , t

8.— te I
10. korona!

tollai
GUMMI 

„ kiitönlsgtuág. g A tudomány mai 
állása uerint S 

bebizonyított A 
legjobb létub^g

1 Gomul AB 
ivtttr-

E Az 
.OLLA- 

tobb mint
200 orvot- 
által lég- 
megbízha 

lóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min 

(len gyógy 
szertárácan 
ti jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csaki- 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyei 
értékű silány utánzatot mint „ép oly jót* feldicséri 
As elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„0LLA“ anmmiayar Wien. BI437 Fraterstrasse 5 
Kapható Léván: KNAPP 1, drogériájába 

és P1CK EDE illatét erésg-üz’etében.

A mesterdalnok

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám: 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes, 
Mert

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállitás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek: ■ ■

Világhírű ,BAFID" lánczos kutak. „Alfa Separátör" tej és 
vajgazdasági gépek, — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Sohrantz-íéle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

ha cipőt Bzegzek, varrók,

eoooooieoQOQoeGó kaucsuk sarok.
Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


