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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
5K, — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 Alléi
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.
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A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. - - . . A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a
Kéziratok vissza nem adatnak. Megjelen Vasárnap reggel. kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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Embermentéi küzdelem.
Véres háború folyik szemünk 

előtt. Lelkünk elszorul, amidőn látja, 
hogy nem mindig jogtalan támadás 
visszautasítása — hanem hamis jelsza
vak alatt, mesterségesen táplált és 
szított aspirációk kielégítése végett, 
sokszor egyes hatalmatok rideg önzése 
uszítja egymás ellen a népeket és 
ezreket küldve biztos halálba, heka 
tombákat áldoz a háború istenségének. 
Segítségül hívják mindazon találmá 
nyokat, melyeket a tudomány és tech
nika tulajdonképen a béke áldásainak ter
jesztésére teremtett, hogy annál jobban 
irthassák egymást szárazon, vizen, sőt 
már a levegőben is,

Mink, akik a sors kedvező ren
delkezése folytán megkímélve voltunk 
közvetlen közelről végignézni és végig 
szenvedni egy irtó háború borzalmait, 
el sem tudjuk képzelni azt a pusztí
tást és rombolást, melyet egy háború 
emberéletben, vagyonban és a civilizáció 
alkotásaiban véghez visz. Szerencsére 
azonban a háborúnak és öldöklésnek 
egyszer mégis csak vége szakad; az 
emberirtás véres munkája békés fejlő
désnek helyt adva, a népek kihever
hetik a háború ejtette sebeket.

De bármilyen véres is legyen egy 
háború, bármennyi áldozatot követel 
emberéletben és vagyonban a népek
től, mé<s rettenetesebb és pusztitóbb 
az a háború, melyet az emberiségnek 
egy ádáz, kérlelhetlen ellensége folytat 
ellenünk ; korai sírba döntve hazánk
ban évről-évre közel 80,000 embert és 
ez az ellenség a tüdövész.

A népeknek egymás ellen vívott 
harcai megszűnnek, mig a tüdővész 
zajtalanul bár, de szünet nélkül foly
tatja romboló, emberirtó munkáját, 
a legújabb időkig senki és semmi által 
föl nem tartva, háborítatlanul De végre 
megmozdult a társadalom országszerte 
és a tudomány szövétneke által vezé
relve megindult az ellenbáború, meg
szólalt a nemes harci riadó : „meg kell 
menteni a tüdőbetegeket, útját kell állni 
a tüdővész terjedésének* 1

Léva város közönsége, ez a min
den jóért és nemesért hevülő társada
lom, busásan kivette a maga részét 
ezen küzdelemben, az Isten is áldja 
meg érte! A József kir. herceg Szana
tórium Egyesület támogatásával létre
hozta a tüdőbeteggondozó intézetet, 
amelyben 11 havi fönnállása óta meg
fordult 164 beteg. Ezek közül a baj 
kezdődő, még előre nem haladott stá
diumában levő betegek az intézet gon
dozása alatt lassan visszanyerték mun
kabírásukat. Természetben nyújtott

I
segélyekre kiadtuuk 1078 K 24 fillért. 
Kenyeret, tejet, búst adtunk a sze
gény éhező tüdőbetegeknek, hogy föl- 
Begitsük testi erőiket; tűzifát, hogy 
melengessék betegségtől sorvasztott, 
hidegtől merevedő tagjaikat; jobb la
kásba segítettük a dohos odúban lakót, 
fekvő helyet szereztünk, akinek ilyenre 
nem jutott; fertőzött lakásokat fertőt
lenítettünk, hogy a bevonuló, mi rosz- 
szat nem sejtő uj lakó, ne szedje 
magába a halál csiráját. És mindezen 
jótétemények Léva város társadalmának 
áldozatkészségét dicsérik.

Hogy ezen embermentő küzdel
met sikerrel tovább is folytathassuk, 
ismét hozzátok fordulok, ti nemes lel
kek és könyörületes szivek. Beköszönt 
ismét halottak napja és újból fölhang
zik az esdő szózat: „Csak egy virág
szálat!11, immár nyolcad ízben. Megúoja 
talán valaki ? Nem gondolnám. Hiszeu 
olyan kedves, hogy minél többször 
halljuk, annál elragadóbb, annál meg- 
kapóbb. Amidőn ki viszitek szivetek 
kegyeletét oda, ahol szeretteitek nyu- 
gosznak és földiszititek a sirhalmokat, 
gyújtjátok a mécseseket: emlékezzetek 
meg szeretettel ismét az élőkről is, 
akiket sorvaszt egy kérlelhetlen ellen
ség és adakozzatok egy virágszál árát 
a szegénysorsú tüdőbetegek megmen
tésére !

Dr. Frommer Ignác.

Jegyzetek.
Sokszor tárgyalt probléma, sab'onoasá 

is vált, a nő munkássága. Pártok keletkez
nek, alakulnak elvek, újabb aksziómák ra
kodnak a régiekre le.

A konzervativek, a múltakba mennek, 
a modernisták a „ho!nap“-ban találják a 
női ideát.

Minő is legyen a nő ? Annyi vélemény, 
annyi veszély, vérmérséklet fűz szálat esz
ményéhez ? Igazán, De gustibus non est 
diaputandum I Sokan be'ecsömörödve az 
úgynevezett életbe, idill után vágynak, 
falusi himporos ártatlanság után, mások a 
nagystílű, szabad szellemű, önálló nőnek 
hódolnak.

Hogy alaku'jon most már ? Mert a nő
től megkívánják az alkalmazkodást, a férfi, 
bárminő lehet, őket nem beszéli az állag
világ, nekik lehetnek hibá k, ők férfiak. De 
a nő ? A nő más elbírálás alá esik mindig. 
Az ős majoraembertöl hosszú volt az ut, 
a mai Bzép nőig 1 Haladtunk, fejlődtünk a 
korral, eszmék nagyságával. Sokan vannak, 
kik egy igazi nőt, nem tudnak elképzelni ' 
máskép, mint tűihely mellett fakanál, lába
sok, filtozófak óriás tömegében.

Haladunk, fejlődüuk napról-napra job

ban I Megszületett a feminizmus, művelt 
korunk első hajnalsugara.

Feminizmus 1 O/szágszerte ismerik e 
szót, mellette is vannak, a lene is.

A rabszolgákat felszabadították, meg
adták nekik az emberi jogot, méltóságot. 
Egyenlőség ,t, egyformaságot hirdettek az 
egesz világon. A nőt ia felszabadítják a 
tudatlanság magrögzö t formuláitó'; önállóvá, 
szabaddá válik, mint a ferfinép.

A mai nö nem az a régi. Ha nagy
anyáink felkelnének dohos sirhalyükbö , azt 
mondanák : ez nem á mi vérűnk, — a mi 
lányaink egész mások voltak.

Melyik is a nőiesebb ? Melyik kornak 
nevelese volt előnyösebb ?

A máé, vagy a múlté ?
Szemléljünk valamely régi női képet. A 

ruha, a hajviselet, azok a gyűrűikéi terhelt 
ujperecek, az arcon valami fásult uuottság 
ül, valami hideg merevség. A szemből 
semmi intelligencia nem árad, inkább egy- 
ügyttség. — Olvastunk korfeitö műveket ? 
Mily lapos sablon, mily szellemtelen szenti- 
mentáizmus volt a társalgásuk. Vájjon, ha 
a múlt asszonyáért ielkesü ö ltjainkat, —— 
legyen az tudós, proletár, művész, iró vagy 
juoriovag, ily szalonba küldenök, megtarta
nák-e a dicskoszo úi, melyet halotti poruk
ban fontak nekik ?

A cégi jó, nagy kockás nadrágú, bókoló 
bácsik azonban, — ízt hiszem, szívesen 
cstpnák bokájukat össze, nem nyelnének 
egy csomó una más ásítást a mai nőink 
l özölt.

És a régiek mások voltak mégis.
És miért ?
A női tudományszomj kielégitése-e az, 

mely ellenszenvet oly sokakban kelt ?
Talán a nö nem képes munkára, épúgy 

mint a férfi ? Nam-e voltak már női nagy
jaink ? Művészek, Írók, tudósok nők ?

Az afrikai kis Daboma, lám, női had
sereggel hosszú-hosszú időig őrizte meg 
függetlenségét.

Igaz, a férfiak mindenütt nagyobb fö
lényben vannak.

De miért ?
Mert a nőnek bosszú időkig tere sem 

volt. Nagyanyáink elegendőnek tartották a 
főzés, varrás tudományát, ha ismerték ezt, 
be volt fejezve egész nevelésük.

Pedig a nö is elérheti mindig aat aa 
intelligenciát, tudást, mit a féifi. Az agy
méretekből kiviláglott, hogy nem egy női 
agy egyenlő nagy a férfiéval. Igaz, es né 
mileg abnoimilitás a leghalványabb árnya
latában, — de hisa a nők testalkata is 
aránylag kisebb.

Pár évtized előtt még különös volt a lö- 
orvoB, tanár stb.

Egy nö ki férfimunkát végez.
Hát a földmiveseknél 1 Az asszony 

elmegy szántani, aratni, saénát gjűjteni 
férjével. Es is férf.munka és es nem kűlö- 
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nős. Az asszonyok kapálnak, ásnak, azért 
amellett házat is vezetnek.

S mily nagyszert! hivatás vár a nő-orvosra.
Vagy a pedagógia a nők kezében nem 

mutat-e fel szép eredményeket ?
Különösen as utóbbi pálya felel meg 

a nők igazi hivatásának. A fejlődő lány
gyermeket nem lehet pusztán férfire bizni, 
mert az gyakorlatibb inkább. A nőben több 
a tapintat, finomabb a lélek. A férfi olyan 
kulturális, mégis zord, némileg állatias jellegű, 
osak annál a tűznél melegszik, melynek 
világa reá veti minden fényét. A nő kitar
tóbb, lassúbb munkára képes. A férfi őt 
igazán ritkán érti meg. Hisz számtalan 
példa a házaséletekböl : a nő sorsa tűrés, 
ha nagy a lelke, nyelje le a könnyét, 
kacagjon, mert a férfinép irtózik a könytől 1

Azt mondják, rossz a mai nő I A szel
lem, a modern nevelés teszik azzá I

Évszázadok múlva a mi korunk női 
lesznek azok az erény-mintaképek, melyek 
jelenleg az elmúlt századoké.

Minden kornak vannak jó és rossz 
asszonyai. Voltak és lesznek is.

A bibliai korban már csak elég tudó- 
mánymentesek voltunk, h t akkor ui té
vesztette, mi rontotta' fajunkat ?

S mért tenne rosszá a felvilágosultság, 
a tudás ? Tudni és cselekedni sohasem je
lent egyet.

Kell, szükséges a nőket úgy nevelni, 
hogy lássanak, tudjanak mindent. Rossz a 
kor, a férfiak züllött, ledér nők közt töltik 
minden ifjúságukat, az első receptivitásokat 
átruházzák a jókra is. Sok a rossz, igaz, de 
ennek as oka a vérmérséklet, természetes 
dispozició, A külsőség rabja legtöbb férfi. 
A nőben is csak külszint, a szép arcot, 
formás testet nézi. A komoly munka csak 
megtisztít, foglalkozást ad, hogy tartalmat 
adjunk az életnek.

Hogy gyermekek nincsenek ? Korán 
leszedik az ártatlanság ékes himporát. Me
sék helyett igaz történetek. Serdültebb 
leány Zolát ismeri.

Szerintem szükséges egy gyermeknek 
tudni arról, bogy bűn és erény vannak. 
Hány szomorú eset, hogy az ártatlan gyer
mek gyalázatos, lélekgyilkos, undok kar
maiba esik.

A gyermek nem tudta, mit tesz. Azt 
hitte, a világon minden úgy van, mint a 
mesék országában. A tündérkirály elveszi 
tündér Ilonáját. A gonosz boszorkány ke
serűn lakói gonoszságaiért. A jók népe öröm
táncot jár. Elég 10—12 övig gyermeknek 
lenni. A természet ekkor úgyis más alakot 
alkot lelkűnkben, kiszeneződik az első 
álom.

Megszületik az első ideál. Szép, jó, 
tökéletes minden s az első húsból, vérből 
való férfi megtestesíti a hazug légvárakat. 
Csalódások csalódásra jönnek. Életkedv 
vesztve, pesszimisztikus elvek, világnézet 
letörlik az ifjúság gyönyörű zománcát.

Mily jó, ha tudja az ember, hogy a 
mosoly csak külső kárpit, mely mögött az 
életnek sok sótét árnya van.

O.vasson való dolgokat. Nem értek én 
puszta erkölostelen olvasmányokat, banem 
élettől szült eleven, tiszta valóságot. Hisz 
irodalmunk is e célra változott, lejártak a 
békakuruttyolás, nefelejtses patak-partok 
szelíd, sápadt, holdvilágos esték ezernyi apró 
ssentimentálizmusai. Ma ugyan beszélhetnénk 
sirigtartó örök szerelemről, kinevetnének, 
tízembe kacagna az élet, megmutatná bíbo
ros palástját, mely toldva-foldva van munkás
zubbony darabokkal.

Simul, idomul a valóhoz minden. Kell 
is I Hisz az irodalom pld. az oktató-mester, 
mer' mig az a 20—24 éves parasztlány a 
maga brutalitásában ismeri az életet, sz em
bert, addig a tanu'ó nőknek olvasmányai 
szolgáltatják as éiettapasztalást. Mily jó, 
ha úgy tudunk mindent, ahogyan létezik I

És miért ne önállósítsa a nő magát ? 
Kevés az effectus, az energia talán ?

Ellene mondják . minek a diploma, 
hisz férjhez megy úgyis I Tudjon sütni, 
főzni, a többi lomtárba való.

Hisz ha férjhez is megy 1 Jó. De mily 
keserves egy szegény nőnek, akinek se
honnan sincs semmi biztosítás a jövőjére. 
Gyötri magát, jön a kétségbeesés, az öre
gedés gondolata, a vénlányság, a nyomor. 
Az első szalmásáéihoz ijedten kap, nem 
néii milyen, képes lesz-e egy éietet eltöl
teni vele, hozzámegy, mert asszony akar 
lenn’, férj kellett, ki biztos kenyeret tud
jon adni neki. így keletkeznek aztán a 
szerencsétlen házas-égők, a meg nem értett 
asszonyok, a csa'ódások, a tűrés, szenvedés.

Egy komoly, tanult nő, akinek a jövő
től nem kell rettegnie, csak olyat választ, 
akit nemcsak szemével, de szivével, lelke 
melegével szeret.

A szerelem az, ami arra készteti, bogy 
asszony legyen, egy tiszta nemes érzés, 
nem pedig rideg, csupasz üzleti érdek.

Mert mit adhat egy férfi egy diplomás 
önálló nőnek ?

Társadalmi állása meg van fizetve, csak 
egy; a szeretet, mit a nővel oszt meg.

Hogy as igényeik nagyok ? Lehet, sőt 
természetesnek találom azt. As a nő mily 
hosszú esztendők során küzdött, tanult, az 
eszét-lelkét csiszolta folyvást, természetes, 
hogy az ö szellemi fokán, de legtöbbször 
még feljebb keres ideát, de a porba, oda 
nem alacsouyodik soha I

S hogy rossz asszonyok lesznek pazar
lók, könnyűvérüek ? Az sem igaz I Kivéte
lek lehetnek mindenütt, de rossz csak ar, 
akinek természete olyan, sem körülmények, 
sem társadalmi kör nem mentség, hisz a 
liliom, a szemetes dombon is méltóságos 
tartású liliom marad, ellenben a bogáncsból, 
a legnemesebb kertész se tud mást, mint 
kórót formálni.

És hogy pazarlök ?
Aki megkeresi komoly, tisztességes 

muukával azt a pénzt, aa meg is becsüli 
azt I Minél mélyebbről emeljük fel a pocso
lyaférget, annál hatalmasabb erővel csapdos 
testével.

Hogy családi tűz nem melegít ott ? A 
gyermek rosszul nevelődik.

TÁRCA.

Erdőszélen.
UyöngyTirágos erdöatélen 
Szőke ifjú alszik mélyen. 
Euyhe szellők illatárja 
Édes álmot súg fiilébe ;
Hogy valaki csókra várja,
Majd ha eljön ébredése . . .

Rezgő lombok árnya alatt
Karcsú, fürge láuyka halad. 
Csalogató madárszóra 
Jött ide egy fordulóra 
8 hol a legtöbb virág fakad, 
Ott az alvó arcra akad.

Nézi hosszan, néz merően.
Szőke ifjú alszik mélyen . , .
Nézi . . . nézi . . . egyre jobban 
Rózsa arca lángra lobban. 
Felpezsdül a lányka vére ;
Édes érzet szállt szivére.

Jönnek évek . « • tűnnek évek, 
De nem hoznak irt szivének.
Szívnek balzsam nincs as ellen, 
Mert az ifjn ismeretlen.
Néma ajkkal, méla szemmel 
Harcra kél az érzelemmel.

Édes a szív titkos harca,
Henn as alvó ifjú arca,
Sok keserű könnyít ejti 
Azt as arcot nem felejti.

Szortdy J.

Emléklapok Garamszentkeresztröl.
Irta.- Kata György.

Garamberzence felé robog a ruttkai 
vonat. Egykedvűen szeli az erdőt és bújja 
* füstös alagutakat. De mintha csak azért 
tenné, hogy kibújva onnan, mindig uj és 
mindig romantikusan szép panorámákkal 
szórakoztassa as ábrándosó utast. Am a sok 
Bzép kép között is a legszebbet akkor tárja 
fel, mikor szemünk előtt megnyílik a Garam 
csábító, bosszú völgye s a folyó kígyózó 
Bzalagja fölött Saskö büszke vára jelenik 
meg. Hirdetve nagyságot, dicsőséget és 
elmúlást. Mert a vár impozáns ma is. Me
részen nés le a völgybe. Fekete falai félel
mes árnyékot vetnek a folyó szürke hab
jaira. De időközben le-leszakad egy kő a 
kemény várfalakból. Görbe ivekben gurul 
a völgybe és tompa loccsanással ». folyó 
hullámaiban eltűnik. így lesz a folyó a múlt 
dicsőségének temetője.

tí nekem úgy tűnik fel ilyenkor, mintha 
aa egész emberi élet sok romantizmuesal és 
idealizmussal ott játszódik le szintén egy 
magas sziklaparton, amelynek lábainál as 
idő folyama hömpölyög, tí onnan a magas
ból pillanatról-pillanatra leszakad egy-egy 
darab, amit azután az idő múltba ragad 
magával, hogy vissza ne hoasa soha. S igy 
dobja oda a múltnak mindaat, amit a jelen 
bigott reá. Valahogy úgy teszi, mintha ér

vész lenne, aki a jelen pár jairól mindent 
a múlt partjaira szállít át.

És az ember, aki diadalmasan küsd 
meg a természetté', emel hegyeket, kitölt 
völgyeket, sziklákat túr át és áthidal ten
gereket, az as ember sokszor mintegy elébe 
áll az időnek, hogy dacoljon vele. S ami
kor az idő feléje nyújtotta kezét az ember 
alkotásainak, as ember merészen vissza
rántja onnan :

— Megállj I Ez as én alkotásom, amit 
még nem szántam a múltnak, hanem a je
lennek és a jövőnek I

S ki tagadná meg ilyenkor elismerését 
az embertől, aki mintha osak kiforgatná 
jogaiból az időt és megőrzi azt a messzi 
jövőnek, amit az idő már a múltnak 
szánt . . .

így fűzöm egymásba gondolataimat, 
midőn a romladosó vár alatt tovább zakatol 
velem a vonat és rövid pár perc alatt 
Garamszentkeresat monumentális temploma 
aljában vessem magam észre. Mert igazán 
mintha osak azért került volna oly köael 
egymáshoz a két hatalmas épület, hogy 
szembe állitsa a múltat és a jövőt. Amazt 
as omladazó és letűnésnek szánt várral 
emezt pedig a művésziesen restaurált temp
lommal. Amannak már rég lezárták króni
kus lapjait. Emesét írják tovább a talán 
szövegesik meg ép most a száz éves jubi
leumot és a nagystílű restaurálás alkalmá
val a sorok legszebbjeit.
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Hát annyira alacsony gondolkozásnak 

lennének a férfiak, hogy csak mosótál, 
stoppo'ófa, mellett tudják a megtestesült 
boldogságot feltalálni ?

Neoa hiszem 1
Mért ne ülhetne a nö o'y fog'alkoaást, 

mely pár órára távol tartja otthonától ?
Hány asszony van, aki elkurzózza azt I 

az időt ? És ami a főzést illeti ?
Csak legyen miből. Elsajátítására 2 hó 

untig elegendő. És a osaládi élet is von
zóbb, ha a nö nemcsak a „gyomrok** gon
dozója, hanem szellemi barátja is a férjoek, I 
akivel megvitathatja elveit, nézetét, a tár
sadalmi kulturális élet ezer tényeit. A 
gyermekét is egy okos, tanult nö jobb ut- 
ravalóval tudja ellátni, mint egy maradi, 
Bzépanyánk pasztelje.

Hogy idegesek. Pár órai munka nem 
olyan sok, — a háztartás, gyakorlati munka, 
anyagi gond nincs, sőt merem állítani, hogy 
a nem végzett asszonyok közt több e ezimp- 
toms, mint amazoknál. Aztán ezeknek nem 
cél a férfi, hanem eshetőség csupán. Az ö 
házasságuk a legigazibb idealizmus, mrly a 
legeszményibb életet szüli, segítő munkatárs, 
kik egymásnak, egymásért élnek, dol
gosnak I

Ferenczy Paula.

Barsvármegye logtöbb adófizető bizottsági 
tagjainak az 1913. évre összeállított Ideig

lenes névjegyzeke.*)
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Sslzberger József, Simony 
E bogén Károly, Budapest 
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Pető Albert, Aranyosmarót 
Dombay Vilmos*,  Barsendréd 
Szent-Ivány Oizk. Bélád 
Tarisch Rssső, Barsfüss 
Schick L pót, Verebély 
Kelz Gyű a, Z.itvaujfalu 
S monyi Bé'**, Aranyoemarót 
Pollák Zugmond, Verebély 
G.spareia Béla di*.,  Gszentkereszt 
T.uoinger Ágoston, Tőre 
Döri B la, Zutvagyarmat 
H cht Viimoa, Múlás 
Balog Sándor dr.*,  Léva 
Benkovich Gaza, Garamujfalu 
Saoutágh Jenő di.*  B-rsfüss 
Levaticb Lász ó*  Bamuzsáuy 
Ambró István, Fajkürt 
Gro-zmann Gyula, Malonya 
Hecht Barnát, Ti d 
Kovái Izidor, Uj ót 
Weisz Fülöp, Barsfüss 
Kachelmann K., Vihnyepeszerény 
Kachulmann O., Vihnyepeszerény 
Friedmann Samu, Léva 
Mailáth István, Aranyosmarót 
Grün Dezső, Nemesoroszi 
Motesiizky László, Malas 
Belicza Pál dr’,, Aranyosmarót 
Klain Ödön id., Léva 
Lányi Ariut*,  Csifár 
Kosztolányi 8., Nemosény 
Vargha József*,  Nagysalió 
Balog János, Barsendréd 
Kosztolányi József Nemeskosatolány 
Hoiló Sándoi*,  Léva 
Kradszky Jósáéi*,  Verebély 
Horn Jakab, Barsendréd 
Lányi Benedek dr.*  Aranyosmarót 
Báthy Gyula*,  Garamujfalu 
Engel József, Léva 
Godin Károly dt*.,  Verebély 
Hecht Lipót, Alsópél 
Eisanberg Károly, Aranyosmarót 
Ordódy Vilmos*,  Fakóvezekény 
Zelenyák János*  Lekér 
Botka Árpád, Kisvezekény 
Botka Zoltán, Kisvezekény 
Katona István, Barsbaracska 
Sírnék Ármin, Lekér 
Bakó Ferenca*,  Léva

Lipthay László, Garamujfalu 1042*33
Epöly Ferencz*.  Nagykálna 1039 12
Perlaky 1-oác*  Gssentbenedek 1021*80
Rudnyánszky J. B rsfüss 995 —
Simko Adolf, Aranyosmarót 972*27
Hoeller Móric, br. Nzgykálna 955'55
Ssájbé'y Árpád*,  Ujlót 940 —
Rintel R-zsö, Aranyosmarót 916 21
Kosztolányi István, Nt-mcsény 912*66
R schmann T*  , A*ai  yosmarót 911*64
Re tmaiin Ignác, Léva 905.öO
P-rsay Fereno dr„ Aranyosmarót 900 02
Bilcsák Lász ó*,  Léva 898*80
Váray János*,  Ot*árs  895*<*4
Conlegner Karoly, Érsekújvár 880 91
Karatiáth M., dr.*  Léva 880'04
Eogel Adóit, Aranyosmarót 852'64
Kentssy K. dr.*,  Zselis 847*08
Medvecky S *,  Léva 831*54
Agárdi János*,  A sógyöröd 830* —
Pntér Károly*  Aranyosmarót 828*62
Faba Simon*,  Barsendréd 823*40
Kmo ko Béla, dr.*  Léva 818'68
Hinfner Béla*,  Zsamlér 790*04
Császár Sándor, Lüle 789* —
Csontó István, Tőre 788*30
Kolpaszky D. dr.*  Léva 786*90
Ssauer Izidor, Léva 777 02
Benkö Lajos, di*.  Aranyosmarót 748*44
Wertheimer Izidor, Gssentbenedek 748 42
Lévai Péter, Barsfcisiaiud 744*54
Török Mór, dr.*  Aranyosmarót 739*28
Novotni János*,  Barataezár 711*44
Báthy László*  Léva 703*80
Kersék Jáuos, dt*  Léva 700 08
Haiczl Kálmán dr*.  Gssentbenedek 683*24  
Nyitrai Ferenc, Léva 678 96
Frommer Ign. dt*.  Léva 673.50
Vince Gyula*,  Aranyosmarót 667'78
Klaceáuszky J. Kistapo'csány 656'—
Boros Gyula*,  Léva 644*74
Krastemcs Imre, Alsószelezsény 641*90
Veisz Salamon, Léva 638*63
Rubinek Nándor, Óhaj 638*—
Konc András, ifj. Alsóvárad 633*73
Dukesz Lipót, Léva 63056
Langielder A., dr*.  Körmöcbánya 625*28
Havas Bé'a, Nagyugrócz 622 04
Heht Ede, Barsendréd 611 62
Zsilincsan József, Zsarnóca 608*57
Bankovics János, Aranyosmarót 597*63
Levatich Gusztáv*,  Léva 594 42
Kaveggta Káimáu*,  Vamosladány 586'58
Konc Károly id., A sóvárad » 586'16

Elvégre is, hogy restauráltak, magában 
véve nem lehetne érdem. Legalább manap, 
amikor mindenfelé restaurálnak, igarán nem. 
De hogy ennyi művészi érzékkel végeztéit 
a restaurációt, as már felejthetetlen ér
demük.

Hiszen a valóság mégis csak az, hogy 
restaurálás óimén legtöbbször tűzre kerül
nek a régi templomok Bök gonddal össze
állított, művészies emlékei, az oltár, a szó
szék, a régi faragásu Bzobrok és festmé
nyek. Azután a műemlékeitől igy kitisztított 
templomot bebutorozzák gipssöntvényekkel, 
olosó képmásolatokkal és egynéhány szük
séges és fö.öaieges krajoáros holmival éa as 
ilyen vásári dolgokkal kibutorozott temp
lomra ráfogják sok önérzettel, hogy ime 
restaurálva van. Ennek a lakooikus kije
lentésnek pedig csak annyi lehet az értelme, 
mint azé a fiue, aki ebedet vitt az apjának, 
de belebotlott valami kőié éa az út kö
zepébe azórta az egéas ebédet. Mikor pedig 
azt találta neki valaki tréfaaan mondani, 
hogy jó leaa vigyázni, mert már ia jón az 
apja éhesen, a fiú egykedvűen vetette ods :

— Hát hiszen osak jöjjön, mar tálalva 
is van I

8 a fiú evvel tényleg ügyesen vágta 
ki magát. De as apa részéről nem lehetett 
benne köstönet. 8 ép igy nem lehet köszö
net a fent vázolt értelemben keresztüivitt, 
úgynevezett restaurációban sem.

No de hát miért is emlitenom mind

ezeket I ? Egyszerűen asért, mert csak 
ebben a háttérben domborodik ki igazán e 
művészi restaurálás teljes értéke. Az a bi
zonyos művészet, mely ha nem is alkot 
újat, alkot mégis nagyot azáltal, hogy a 
múlt emlékeibe lehelt úrnőt ifjú eletet. 8 az 
igy renovált alkotásoknak kettős lesz az 
értékük. Egyik, amit az alkotó művésztől 
kaptak egykoron b a másik, amelyikkel az 
idő maga vonta be azokat. 8 igy olvad 
össze a templom művészi éz régiségi becse 
egységes s ünnepiea harmóniába, de gazda
gítva még Krikler uj, ragyssabásu fres
kóival.

Nagy, széles lépcső vezet fel bennünket 
a templom oszlopos előcsarnokához, amely 
fölött emeletszerüen folytatódik a homlok
zat s két erős torony uralja. Mindez a 
barokatill fogásaira emlékeztet bennünket, 
mely annak idején az erő éa a hit hatal
mának volt a hirdetője. 8 es építészeti 
milliőbe egész természetes beleilleszkedik 
maga a templomi felirat ia, amely nagy 
arany betűiket merészen hirdeti a jöve
vénynek ; Eoce crucem I Fugite partos 
adversae I

De mihelyt feltárult előttünk a kapu, 
a bit erejének és hatalmának hangsúlyozása 
helyett a hit békéjét, összhangját és meg
nyugvását tolmácsolja előttünk az egész 
templom belseje. Nagy és nyilt tér tárul fel 
előttünk. Mint ahogy az erős hit is nagy 
és nyilt sziveket kell, hogy neveljen. A 

misztikusan homályos és merengő lelkekre 
emlékeztető gótikus templomokkal szem
ben a barokk alkotásban minden világos és 
mindenkönnyen átérthető. Épugy aa építészeti 
alapelv, vabmint a dekoráció is. Egy kereszt
alakú alapnak a hosszabbik szárát a temp
lom hajója foglalja le. A kereszt rövidebb 
szárának az egyik felét a sekrestye s másik 
felét pedig egy oratórium képezi. A kereszt 
eredeti alakjánsk megőrzése kedvéért még 
a szanktuárium is négyszögletes maradt, 
ami a templomok épitéaénél igen ritkán 
fordul elő.

A nagy, méreteikben imponáló oldal
falak pillérekkel vannak tagolva. Még pe
dig minden olda'on három-három. As oldal
falak és a mennyezet érintkezésénél a pil
léreket párkányzat dekorálja. De a pillérek 
a párkányzaton túl is folytatódnak és pedig 
három irányban. A főág a mennyezeten 
áthaladva a szemben feavö fal pillérjére 
támaszkodik. Ezáltal a mennyezet is több 
mezőre lesz felosztva, ahová egész maguk
tól kívánkoznak Krikler most készített 
freskói, mint kiegészítő í észéi a barokk 
épitészet belső ornamentikájának. — A 
pillérek folytatásának két mellékága ellen
ben ugyanazon oldalfal legközelehbi pillér
jeit kapcsolja össze, am.által megint fülke
szerű beosatások keletkeznek az oldalfala
lakon. És a fülkéket ismét mellékoltárok 
töltik ki. így nyer azután helyet a főoltáron 
kívül négy mellékoltár íz. Van még ugyan
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Karácsonyi S*., Kisapáti 084'16
Bottka Győző, dr*. Áranyosmarót 581'42
Klincsek Henrik,* Nagymánya 580'—
Grotte Vilmos, Léva 576'95
Spuller Gyula,* Garamszöliös 574'62
Minár Jánoa, Barstaszár 569'60
Frommer Mór, Léva 567'13
Skoda János,* Nemcsény 561'50
Nécsey József, Verebély 560'—
Ardó Sándor, dr.* Aranyosmarót 549 52
Szakfcs Vrktoi*, Ujbara 547-74
Szilárd >amu, dr.* Léva 536'48
Kürthy Antal, Aranyosmarót 533'38
Huberth Viimos," Léva 524'44
Schwartz Gyula, Körmöcbánya 524'35
Baliga Pál, Szelepcsény 523'80
Décsy Aladár, dr.* Körmöcbánya 491'—
Horánszky Iatv.* U|lót 484'—
Horváth József, dr.* Újbánya 482'50

Póttagok:
Kari Antal, dr.* Aranyosmarót 476'—
Döltl Lőrinc, Aranyoamaról 470'93
Aoderle Ernő, Gizentkeresat 467 46
Koszival Mihály, ZsitvabessenyŐ 460.—
Mocay Lajos,* Garamvezekény 453'60
Koaenzveig B., Verebély 452'—
Horn Bertbold, Léva 449'91
Csernik Alajos*, Nagyherestény 440'40

Különfélék.
— A nagysallól hősök emléke. A 

tanítóképző-intezet ifjúsága kegyelettel őriz
vén szivében a nagysziléi hőtök emlékét, 
mint minden evben, úgy ezidén ia, Minden
szentek napján d. u. 5 órakor ünnepély 
keretében sírjukat kivilágítja. Műsor a kö
vetkező ; 1. Gyászhangok, irta: Zsast-
kovszky Endre. Énekli : az ifjúsági énekkar.
2. Fáklyát elő 1 Irta: Illyés Bálint. Sza
va ja : Rizingtr János 111. éves növ. 3. 
Alkalmi beszed. Tart ja : Flórián Traján IV, 
éves növ., iij. elnök. 4. Ima a hazáért. 
1- alágyi-Köveskutitól. Énekli: az ifjúsági 
énekkar. 5. Miről susognak a sírba mok 
itt. Irta : Illyés Bálint. Szavalja : Bogya 
Kálmán IV, é. növ. 6. Himnusz.

— A reformáció emlékünnepét 
protestáns po gartareaina október 3J. napjan 
fogják megünnepelni, mely alkalomból úr
vacsorával egybekötött isteni tisztelet lesz 
a ref. templomban ; délután gyermeki isteni 
tisztelet, este 6 órakor pedig vallásos estély 

egy ötödik mellékoltár is, a szószéknek 
ellensúlyozására talán. Hanem ez stílben is 
nagyon e.üt a templom harmonikus beren
dezésétől és nincs is természetes helye. 
Sainte az első pillanatra látszik, hogy csak 
a nép kedvéért biggyesztették oda. De 
bizony az összhang rovására.

A főoltárnak határozottan művészies 
értéke van. Kitűnő s a templommal egykorú 
festménye alatt vörösmárvány tábernákulum 
áll, csinos sárgaréz disaitésekkel. Formája 
különben igen egyszerű. Csupa egyenes 
vonal és éles szöglet. Ez volt a barokk és 
a rokoko gazdag ornamentikájának mintegy 
lecáfolása az egyszerű copf etilben. De 
benne van már valami a későbbi klasszi- 
cizáló empir stílből is. Különösen sok empir- 
vonást mutatnak a nagy vörös réz gyertya
tartók, amelyekről art jegyzi meg különben 
a krónika, hogy a régi temp’om ásatásánál 
talált Rákóczi pénzeknek az összeolvasztott 
anyagából készültek el.

8 egyáltalában az egész templom belső 
ornamentikájában a copf stiil egyszerűsége 
érvényesül. A főoltár és a mellékoltárok 
egyszerűségében. A domináló egyenes vo
nalakban és a gyenge, bogy úgy mondjam, 
színtelen színekben. Itt-ott a trigliffek, a 
babérkoszorúk s egyesei ü roietták. Minde
nütt antik vázák és rajtuk fátyolok. 
Mindmegannyi egyszerű ornamentikus diszei 
az imponáló egyszerűségre törekvő copf 
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az iskola nagytermében szavalat, ének és 
alkalmi beszéddel. Ma, vasárnap pedig a 
ref. ifjúsági- és leányegyesületek megalaku
lása les ugyancsak a ref. templomban, 
melyre Budapestről Ssalay Teréz, a Lo- 
rántffy Z uisanoa-egyesület országos titkára 
és M»gyercsy B-.la, ref. lelkész, az ifjúsági 
egyesületek országos titkára is megígérték 
e'jövetelüknt.

— Tanfelügyelői látogatás. 7om- 
csányi János, vármegyénk kir. tanfelügye
lője folyó hó 24.-én Lévára érkezett, hogy 
első sorban Lijwy Károlytól, az izr. népis
kola uj tanítójától kivegye a hivatalos es 
küt, amely ténykedése után látogatást tett 
az itr. népiskola összes osztályaiban. Auán 
meglátogatta az ovodát, a polgári leányis
kola osztályait, a női kereskedelmi és ké- 
zimunka-tanfolyamot s végül a József Fő
herceg Tanítók Hásá, ahol megtekintette 
az összes berendezést, a növendékek törzs
könyvét, a múlt hónapi számadásokat s az 
egész ügymenetről tudomást szerzett. Láto
gatásainak eredményeként — mint értesü
lünk — mindenütt teljes megelégedésének 
adott kifejezést.

— Házasság, Jtohrer Viktor, buda
pesti kir, jarásbiró f. hó 12.-én vezette 
o.tárhoz Rujfy Máriát, dr. Rujfy Bal mi- 
niizteri tauaesosnak, a gyermekmenheíyek 
országos felügyelőjének kedves leányát. A 
házaspárt a hercegprímás budai pa otájának 
házi kápolnáját an Kohl Medárd püspök 
eskette meg. Esküvő után a násznép Va- 
szary Kolos biboruok-hercegprimás elé vo
nult, aki az uj párra töpásztori áldását 
adta.

— A garamkovácsii aranyosma- 
róti vasút munkálatai annyira ha adtak 
mar, hogy a vonal november hó elején meg 
fog nyílni. A megnyitás napja még nincs 
biztosan megállapítva, de a vonat menet 
rendjét a közönség tájékoztatására lapunk 
hirdetési rovatában is előre közöljük.

— Teniplouiszentelés. A fakóveze- 
kényi ág. ev. egyház októoer hó 20.-án ma 
egy hete szentelte föl alaposan kijavított 
templomát. A renoválás költségéi megkö
zelítik a 25 ezer koionát, amely összeget 
a gyülekezeinea több, mint három évtzad 
óta ott működő buzgó lelkésze, Liytay 
Endre gyűjtött a hívek áldozatai szeggel öl. 
Az ünnepé yes istentisztelet d. e. 10 órakor 
vette kezdetét, A le szentelesen megjelent 
a vidék intelligenciája is dr. Gyapuy Ede- 

stilnek, amit XVI. Lajos stilj'nak is szok
tunk nevezni.

Kivételt képez talán az Orzöangyal 
mellékoltár tiszta barokk, fehér márványból 
művésziesen faragott kis taberuákuluma, 
amely bizonnyal jóval koraibb erede ü, ma
gánál a templomnál is.

8 bár igy egyenkint is szép dolgokat 
látunk a templomban, mégis igazi ér. éket 
a restaurálásnak a nagyszeiü összhang 
adja meg. Azt az egy meilékoltárt elte
kintve, igazán ott mindennek megvan a 
maga természetes helye. Minden egymással 
összefügg. Nem lehetne onnan elvinni sem
mit, de hozzáadni sem igen lehetue az 
össi h»ng veszélyeztetése nélkül. így simul, 
a nagy, impozáns méretekhez a belső össz
hang, hogy klasszikus szépséget alkoesauak 
együtt.

8 mindezt keretképen egy park veszi 
körül, ami annak idején a rokokó stílnek 
mintegy a természetbe átvitt folytatása 
vala. Nyírott bokrok, virágzó fák és virág
ágyak stb.

8 evvel végig vezettem a kedves olva
sót egy, talán elég unalmas, de értékes és 
művészi Ízlésű restaurálás alkotásain. — 
Csak egyről feledkeztünk meg. A nagyszoiü 
új freskókról, amelyek talán a restaurálás 
legszebb részét képezik s ép azért külön 
kell róluk elszámolnunk.

vei, az egyházközség felügyelőjévé1. A re- 
1 rovált templomot Raab Károly föeeperes, 

kirá’yi tanácsos, mint a pü-pöc képviselője 
szentelte föl. Svép ünnepi beszédet mondott 
Bándy Endre lévai lelkész. Istentisztelet 
után a hitközség 50 terítékű bankettet 
adott, amelyen a megjelent résztvevők 
vidám hangulatban a késő délutáni órákig 
maradtak együtt.

— Közgyűlés. A Birsmegyei Gazda
sági Egyesület ma déle.őtt 10 órakor a 
városháza tanácstermében közgyűlést tart, 
melynek főbb tárgyai: Liva város tanácsá
nak átirata Léván havonkint megtartandó 
állatvásár véleményezése ügyébsr-. A jöve
delmi adóról szóló 1909. évi X. t. c.-nek a 
gazdákra nézve sére mes szakaszai ellen 
való állásfoglalás. Jelentés a mintagazdaság 
szervezéséről. Kis gazdák körében megin
dítandó mü rágyázási kísérletezésekről e ö- 
terjesztés. Levatich László földbirtokos le
olvasása a mezőgazdasági vámvédelem
ről stb.

— Jutalmazás. Iparos-taronciskolánk 
kiválóbb tanú ói közül eddig évröl-évre 
részesü t egy-egy tanuló a kultuszmini zter 
50 koronás adományában. A múlt tauévben 
az 50 korona elnézés folytán elmaradt s 
igy a jutalom a szokott időben az iskolai 
záróünnepély alkalmával, nem volt kioszt
ható. A napokban ez összeg kiutaltatott s 
az múlt vasárnap, iskolai ünnepély kereté
ben, me yen az összes ifjúság a tanítói kar
ral együtt jelen volt, két tanuló között 
egyenlően megosztva, kiadatott. Ez alka
lommal Ghimessy János, 'az iparos-tanonc
iskola igazgatója, buzdító beszédet intézett 
sz ifjúsághoz és a kitün e'.ett két tanuló
hoz, névszerinti Balogh L'szlóhoz, ki 
'lakács Mihály szobafestőnél és Rotyik Gyu
lához, ki Vargha Káro'y cipésznél tanulta 
mesterségét. Az ünnepély a tanú ók szava 
latéival és énekével ért véget.

— Síremlék-leleplezés. Andrássy 
Sándornak az aranj osmaróti kir. törvény
siók egykori köztiszteletnek örvendő elLÖ- 
kenek, az aranyosmaróti temetőben levő 
hamvai fölé jogásztársai, ügyvédek és birak 
díszes síremléket emeltek, melyet ma dél
előtt fognak leleplezni. Az ünnepi beszédet 
dr. Pongráce József aranyosmaróti ügyvéd 
fogja mondani.

— Eskűdtszéki tárgyalás. Az ara
nyosmaróti kir. törvényszéknél az esküdt 
széki tárgyalások november 11-14 napján 
fognak megtartatni. Az idei ciklus igen 
rövid, mert csak pár ügy kerül tárgyalás a á.

— LÓ díjazás A Barsmegyei G.zda- 
sági Egyesü et a töldmivelésügyi miniszter 
anyagi támoga'ása mellett foiyó évi no
vember bó ÍO.-tn Felaőváradou lódijazást 
rendez. Dijaziatni fognak anyakancák csi
kóval vagy anélkül, valamint bárom éves, 
de még be nem fogott csikók. Ezen a dí
jazáson, melyen az egész vármegye kisgaz
dái sajat nevelésű állataikkal részivehetnek, 
— kiosztásra kerül 1009 korona.

— Árlejtés a honvédségnél. a 14. 
honvédgyalogezred 2-ik zászlóalja 1913. 
évi kenyer és zabszüuségle'éoek szállítására 
folyó évi október 3O.-ára árlejtést hirdet, 
mely alkalommal kizárólag Írásbeli ajánlatok 
tehetők. A tzüaséglet mennyisege es a szál
lítási feltételek a lévai honvtdzászlóalj 
gazdasági hivatalában díjtalanul megtud
hatók.

— Tűzoltók kitüntetése. A belügy
minisztérium vezetésevei megbízott minisz
terelnök a király meghatalmazása alapján a 
körmöcbányai önkéntes tűzoltóság kebeléből 
Magyar Elek v- lt tiszteletbeli parancsnok
nak, Gerstner József volt a parancsnoknak, 
Ihring György, id. Kobuaiczky Ede, Ki- 
kovstky Imre volt szakaszparancsnokoknak, 
Adametz József, Erőiek András, Koth 
Gyula örparaLCsnokoknak, Traugos Károly, 
Tonhauser Antal rajvezetöknek, végül 
Halsz Ferenc és Harienstein András szi
vattyúsoknak a tűzoltás és mentés terén 
25 éven át teljesített érdemes működésük 
jutalmazására alapitott diszérmet adomá
nyozta. — ügy tudjuk, bogy Léván is van
nak ilyen 25 éves szolgálatot teljesített 
tűzoltók, akik szintén méltók a diszérem 
elnyerésére.
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— A telefon jövedelmezősége. A 
mastyar királyi posta és távírda vnaé-igaz- 
gatóaága most hozta nyilvánosságra múlt évi 
jelentését, melyből kitűnik, hogy a pósta. 
távirda és távbeazélö az 1911. évben 17 
031 642 koronát jövedelmezett tisztán az 
államnak. Az eredmény 366.997 koronával 
maradt mögötte az előző évi eredménynek, 
ami annak tudható be, bogy 1911. évben 
három m llió korona többkiadáBt okozott a 
személyzet tizetéajavitáaa. A kimutatott 17 
millió üzleti felealeg azonban nem vándo 
rolt be egész összegében az áramkiueitárba, 
mert a póstaigazgatóság a mult évben a 
randea kiadásokon kívül 9,453 668 koronát 
fordított beruházásokra. A telefonüzem 
azért még igy ia Bzépen jövedelmezett az 
államkincstárnak.

A hazai, általános katonai bizto
sító Részvénytársaság működését im
már megkezdette. Foglalkozik az é’elbhto- 
sitás minden módozatával. Vezetőaége: 
Bolgár Ferenc v b. t. tanácsos, elnök ; 
Gergely Tódor az Első Magyar Általános 
Biztosító társaság igazgatója, Horváth Elemér 
a Magyar A'talánoe Hitelbank igazgatója, 
Libita Adóit udvari tanácsos. Vezértitkar 
Havas MikBa. A társaság irodája a Hazai 
Altalánoa Biztosító Társaság főügyuökaégé- 
nél van.

Magy. kir. osztálysrrsjáték milli
ója. Az a már szinte elmaradhatatlan jelző, 
hogy ,,a leykedvetőbb esetben" egy millió nyer
hető az oeztályi őrt játékon, *mmár nem jelző 
hanem valóság I Az október hó 23 án meg
tartott utolsó húzásán a XXX torsjaiéknak 
a Török A. és társa budapeuti tőelarusitó által 
négy negyedben eladott 103 881. számú bors- 
jegy bzerencsés vevői nyerték a 400,000 
koronás főnyereményt, melyre a 600,000 
koronát jutalom is eset, úgy hogy ezzel a 
sors jegy gyei egy millió koronát nyertek. A 
nagyközönség e sorsjegyeket úgy elkapkodja, 
akár csak a miLdenuapi kenyeret, úry hogy 
mindegyik új sorsjátéknál már az első bú
záéi nap előtt jóformán minden sorsjegy ve
vőjére akadt. Ezt az eredményt a sorojatek 
szerfölött kedvező Lyerési esélyének, vala
mint anrak a példásan pontos üzleti szellem
nek köszönheti, mely a közönséggé! immt.r 
16 év óta megkedveltette e soisjegyeket és 
megerősítette az irántuk való bizalma', A 
most következő XXXI. sorsjáték 1. osztá
lyának húzása november 21 en kezdődik.

Köszönetnyilvánítás.
A József Főherceg Tanítók Háza ré

szére a garamujfalusi iskola tanulói bar zsák 
krumplit, egy zsák babot es két Korona kész
pénzt gyűjtöttek össze, Tóth L^jos vihnye- 
peszeiéuyi áll. isk. tanító úr pjdig 35 Kgr. 
gyümölccsel ajándékozta meg a hazat. — A 
jóleikü adományokért őszinte köszönetükec 
nyilvánítják.

Léva, 1912. okt. 25.
Jaross Ferenc, Köveskuti Jenő,

gondnok. a felügyelő bizottság elnöke.

Szerkesztői üzenet.
B. V. Léva. Elkésve érkezett. A jövő számban 

fogjuk közölni.

Lévai piaciárak.
Ko.atvea.tk ; Dr. Horváth Oyula randOrkapUáni.

Buzit m.-mázsánként 20 kor. 20 fill.
20 kor. 30 Kétszeres 17 kor. — fill. 13 
kor. — till. — Rozs 19 kor. 60 fill. 19 kor. 
80 fii. Árpa 18 kor. 80 fill. 19 kor. 20 till. 
Zab 22 kor. — fill. 23 kor. — fill. 
Kukorica 16 kor. — fill. 17 kor. - till. 
— Lencse 40 kor. — fill. 44 kor. fill. — 
Bab 24 kor. — fill. 26 kor. — fill. — 
Köles 13 kor. — fill. 15 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös lé- 
here természettől arankamentes 175 
Vöt öt lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
óhere, nagy aránkás 150-160 Luczerna 
természettől ar<.nkamentes 130—138 Lu- 
. aerna, világos szemű aránkás 115—102

Az anyakönyvi hivatal bejsgyzéso
1912. évi okt. h.l 20-181 1912 évi okt. ho 27-ig

Születés.

A szülök neve < 1 i A.- IICVV
tJJi

F zély Ölön K. Ková'a'k M. leány I Julianna 
Leboczky J idus Kovács J. j fiú | J iuos

Házasság.

Voleaeuy es menyasszony neve v»uá«

r. kath. 
izr.

Halálozás.

Daru József Nemcsok Rozália 
VVelz'er Abraháiu Winttr Róza

Az elimuyi neve Kora A halál oka

Kratyiua Péter 46 Tüdő yui.

Nyilttér.

M QLL-FÉLE
LSE I D LITZ-POR*
Enyhe, oldó bázisser mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben tZfnvednek.

Egy eredeti doboz ara £ korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük UMF* 
készítményéit.

M O LL- F É LE

bedörzsöies,
elismert, regi jóhiruevü báziszer ’.d Sau
szaggatás és büiésböl származó 
mindenné mü betegségek ellen.

Eredeti üveg ara kor. 2
Kapható minden gyógyszertárban

és drogériában.
öszetküldesi hely MOLL A. gyogyszeresz.i

Cs, kir, udv. szállító, Becs, I. Tuachbu n 5.

Harisny akötést
és mindennemű

kötő- gépmunkát
elvö-llal

NYITRAI NÁNDORNÉ
Léva, László utca 13.

i

ÖL

82 —1912 vh szám.

Árverési hirdetmény.
Ezennel közhírré testein. bogy a körmötzbányai 

kir. jár<* bíróság 1911 V. 136 3 sz. végzése következ
tében D.-. Martos 8 in<|i>r ügyvéd által képviselt Le- 

I hoeki Józsefné sH'mecSányai lakos jajára 29 korona 
i 05 fillér é< jár. erejéig 1912 szeptember 19-én toga- 
l natositott kielégíteni v gr. hajtás utján felülfoglalt es 

623 koronára becsült következő ingóságok, u. in bu- 
. toro’r, kartológöp stb. nyilvános árverésen tiadatnak.

M ly árverésnek a korinöcbányai kir. járásbíróság 
1 1912 V. 136 4 sz. végzés! folytán 29 korona 05 fillér 
| töke, ennek 1911 január 11-től járó 5° Q kamatai és 

eddig ossz seu 2b korona 55 fillérben megállapított 
költségek, valamint az esetUgts többi fogla'tatók kö
vetelése erejéig K rmöozhány áu alperes lakás-in le- 
eudö eszközlésére 1912 évi október ho 29 napjának 

I délutáni I es 1-4 oraja határidőül kiiiizetik és aluz 
a venni szándékozik ezennel oy értesité-sil hívatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok a legtöbbet igéuönek 

' késipeuzüzeté< mellett szükség esetén becsáron a'ul 
I is el fognak adatni.

Kelt Ujbánván 1^12 október lő

Lukács Miksa
kir. járásbirósági végrehajtó.

1OOO holdas birtokra 
bérlő kerestetik.

Ügynökök kizárva.
Bővebbet

Dr TÖLGYESSY FERENC
ügyvédnél, Ipolyságon.

i Bizományos.
Élelmiszerek eladására ügyes és agilis

1 bizományost keresünk a piacon és a 
' környéken (különösen zöldségfélére; 
í csekély óvadékkal, vagy egyéb bizto- 
i sít kkal. — Ajánlatok : Makó posta

fiók 6. küldendők.

Kiadó üzlet és lakás.
| l\ .inai utca 23 számú házban 1 üzlet 

helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak ott 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 
kiadó. Bővebbet Monaco Mosenal, Léva

Hl
rekedtség, katarut és elnyalkodás, ÖLICRCUlOOy, nuiuiua vö ja inwus«~t -

görcs és hörghurut ellen ne vásá- .M 
roljon mást, mint a tinomizü

Kaiser- 
féle 

a „Három fenyőivel
drb. orvosok és nugánv" CQqQ í októl sz firma zó bizonyít"
vány igarolja a bizton 

eredményt. Csomagokban 20 es 40 
fill Dobozban 60 fillér. Kapható: 
Deiseri Bolemann gyógysrertárábsn 

és Knapp Ignácz drogériájában
■ L e v á n.

KI
■ Mell Caramellet §&

$$
P
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VIRÁGÜZLET.
Van szerencsém a nagyérdemű 
közönséget tisztelettel értesí
teni, hogy Petőfi utcza 
(Hitelintézet épületében) 

virágüzletet 
nyitottam, hol a legkülönféléb 
e szakmához tartozó dolgok 
készíttetnek; — mindennemű 
alkalmi csokrok, koszorúk, oserép- 
növények nagy választékban. 
A vevökőzönség szives párt
fogását kérve, maradok —■ —

— — — tisztelettel

KORÁB HENRIK
kertész. — — — —

Ugyanott szölöoltYányok is kaphatók.

100254. I. B—1 1912. szám,

Iskolázott leány 
ki a négy polgári iskolai 
jó bizonyítvánnyal ren
delkezik, állást keres. 

Cím e lap kiadóhivatalában.

Kiadó lakás.
3 szoba, konyha és mellékhelyi 

ségekkel azonnal kiadó.
Léva, László.u-fcza 13.

Vasúti uj

kapható :

Nyitrai és Társa r.t.
köny v kereskedés*1 ben 

Léván.

A borfogyasztó közönség
- figyelmébe.

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
— házhoz szállitva. ZZZZZ

Börzsönyi zöld, ffhér literünkért 100 51 
Balatonmellékl , , 120 „
Neszmelyi Ó vörös „ 140 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefo on is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

A Lévai Takarék- és 
Hitelintézet r. t.

a nála elhelyezett és elhelyezendő állandó 

betétek kamatlábát 
folyó évi november 1-től kezdődő és az 
igazgatóság további intézkedéséig tartó jog- 
hatálylyal 4‘la (négy és fél) °|0-ra emelte.

Kelt Léván, 1912. okt. 22.
AZ IGAZGATÓSÁG.

Bükkműfa eladása
fűrészhez szállitva.

A zsarnócai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó 
brádi erdőgondnokság 11— 42 tagjaiban az 1913—1916, 
években a kincstár részéről termelendő és a gyertyánfai 
főrészhez szállitva szolgáltatandó évi mintegy 1200—2000 
m,3 bükkműfa zárt írásbeli ajánlatok utján eladásra kerül *,

Ezen eladással 200 kor. évi bér mellett a gyertyánfai 
fűrész bérlete kapcsolatos.

Kikiáltási ár köbméterenkirt. 11. korona.
Bánatpénz 2200 korona.
Az ajánlatok legkésőbb 1812 évi november 18 án 

déli 12 Óráig* nyújtandók be Zsainóczán az erdőbivatalnál 
ahol is azok 1912. évi november 19-én délelőt 10 órakor 
fognak nyilvánosan felbontani.

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és bo
ríték a zsaruóczai erdőhivatalnál szerezhetők be.

Budapest, 1912. évi október hóban.

M. kir. Földmivelésügyi Miniszter.

MENETREND
a garamkovácsii—ar.-rraróti vonalon. 

Érvényes a megnyitás napjától.

’ A 7708. sz. vonal csak minden hétfőn, ha ez ünnepnapra esik, akkor 
kedden és az aranyosmaróti országos vásárok napján közlekedik Ezen vonat
hoz csatlakozó 4286. sz. tehervonat Léváról említett napokon 111. oszt, sze
mélyszállítással közlekedik. — A megnyitás napjától a 4205. sz. vonat Lévára 
nem este 8 ó. 14 p.-kor, hanem 7 ó. 14 p -kor érkezik, de indulási ideje 
változatlan marad.

455 1135 704. ind. LE\ érk. 843 316 755

7708
sz. vonat

7702
sz. vonat

7704
sz. vonat

7706
sz. vouat

állomások:
___________

7701
sz. vonat

7711
sz. vonat

7713
sz. vonat

550
557
617
627
642
650

840
840
906
916
930
938

254
301
321
331
346
354

734
740
800
8'0
824
832

W Garamkovácsi . 2 
Kovácsimocsár (f.m.li.) 
Valkócz. . , .

1 Perlep . . .
Petötelep (m.r.h ) 
Aranyosmarót . f 1

8'1
749
788
724
718
712

212
204
140
133
]02 

1240

650
642
6'0
603
542
520

RATATICH
állomásfőnök.

nedvességnek ellentíiló 
ezüstfesték.

HV Semmi sem pótolhatja! ***8

BENDALIN
legjobb folyékony kályhaezüst festéket.

Nem pattan le vörösre izott kályhákról sem, hanem 
kihűlésük után ismét szép ezüstfényű marad.

Nem robban. ■ ■- Használatban rendkívül kiadós. 
Kapható:

Stern Józsefnél, Léván. 
gy’íV.Vk: Georg Benda, Lutz-Werke 
bronztestékgyár, WIEN, Traiemauer, N.Oe. Prag.

„A2 OLLA- 
ezakorvosokI 
által meg 

vitsgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van. | 
Két évi jót-1 

állás.
Ára I 

ucatonkén i

S.— és I 
10. Aoronol

ÖLLAl
GUMMI

különlegesség.
| A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított M 
legjobb létezőül 
Gummi AH 
óvsier. Áf K

Az 
•OLLA- 

200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható at 
ország min

den yyógy- 
szertárácan 
ea jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA»t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint „ép oly jót* feldicsémi' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA“ auminiíiyar Wien. HI437 Fraterstrasse 67 
Kapható Léván: KNAPP 1, drogériájában 

« PJCK EDE illalfteréu-üzletében.
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Hirdetmény. (|)
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar 

Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a 
Magy. Kir Szab Osztálysorsjáték (XXXI. sorsjáték) 1. 
nsztályára szólló sorsjegyeket felülvizsgálták, azoka főárú 
sitónak árusítás végett kiadattak. — A Magyar kir 
Pénzügyminisztérium á tál jóváhagyott sorsolási terv 
itt kőzvetkezik :

Az I. osztály húzása 1912, november hó 21. és 23 án 
tartatik meg. A húzások a Magyar királyi állami 
ellenőrző hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál 
kaphatók.

Budapest, 1912. évi október hó 27-én.

Magy. Kir. Szab.
Osztálysorsjáték Igazgatósága.

Tolnay. Hazay.

Újbánya szab. kir. rendezett tanáé ú város az 1912 
évi november hó 15 én d. e. 10 órakor a városház ta
nácstermében tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekö- 
tött nyilvános szóbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdő B. ü. o. I. vgs. 7 osztályban az 1913 évre kijelölt 
22-92 k. hold vágásterületen termelhető és mintegy 950 
m.3 műfára 2070 ürm.8 hasáb és 640 ürm.8 dorong tűzi- 
fára becsült összes bükkfa készletet.

A kikiáltási tőár: a bükkműfáuál m.’-kint Hat (6) 
korona, a hasábtűzifánál ürm.s-kint Kettő (2) korona, a 
dorong tűzifánál ürm.s-kint Egy (1) korona-

Bánatpénz.- Egyezerötven (1050) korona.
Az Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése 

előtt adandók be az árverést vezető kezéhez.
Becsáron aluli, valamint utóajáulatok el nem fogad

tatnak.
Az árverési és szerződési teltételek az újbányái m. 

kir. járási erdőgondnokságnál és alulírottnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Újbányán, 1912 évi október hó 22-én.

Kotiers Emil
polgármester.

2588—1912. kig. szám.

Termelt fenyőfa eladás
Újbánya szab, kir, rendezett tanácsú város az 1912. 

évi november hó 15-én d. e. 10 órakor a városháza 
tanács termében tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdőben az 19x2. év tavaszán volt szélvihar által kidön- 
tött. a város által kitermelt — a döntés helyén fekvő — 
az alábbi kimutatásban feltűntetett összes jt-genyefenyőfák.

bt
4
N ■e

Az erdő
rész meg 
jelölése

Termelt feuyő 
műfa mennyiség

Kikiáltási 
ár

Bánat
pénz

o drb. m’ kor. f. kor. f.

2 a.
és b

A. ü. o. 
II. vgs.
B. ü. o.

1- vgs. 284 406-65 4795 — 480

2 c. B. ü. o.
11. vgs. 553 573-54 6074 i — 608 —

2/d C Ü. 0.
1 vgs. 1214 1123 51 12924 — 1293 —

2/e C. Ü. 0
11. vgs. 947 685-23 7792 — 780 —

Osstesen : 2998 2788 93 31585 i 3161 —

A szóbeli árverés minden egyes csoportra külöu- 
külön és azután az egész fatömegre együttesen fog meg
tartatni.

Az Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverét megkezdése 
előtt adandók be az árverést vezető kezéhez.

írásbeli ajánlat tehető egy vagy több csoportban, 
vagy az egész fakészletre.

Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési és szerződési feltételek az újbányái m. 

kir járási erdőgondnokságnál hol a részletes feltételek is 
megtekinthetők és alólirottnál a hivatalos órák alatt 
megtudhatók.

Újbányán, 1912. évi október hó 22-én.

Kotiers Emil
polgármester.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám ■■ 33. . LÉVÁN. _ Telefon sióm : 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek :

Világhírű „PAPID*1 Jáncios kutak. „Alfa Separator** tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofheir és 
Schrantz-féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

$
0
$
0
§
0 
$
0

valamint RöltözJcöctéselcet 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi ti. Í2Í2-

KÖHÖGÉS
rskedtseg és hurut ellen nincs jobb a £3.

RETHY-féle pemetefű czukorkánál!
Vásárlásoknál azonban igyázzonk és határo- Ejv 
zottan RÉTHY-fé'ét kérjünk, mivel sok haszon- H 
tálán utánzata van. Az eredetinek minden fg 

egyes darabján rajta van a Rethy név. ági
I doboz ára 60 fillér. Nagy doboz I korona. IS 

Mindenütt kapható O
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2587—1912. kig. szám.

Faeladási hirdetmény
Újbánya szab kir rendezett tanácsú város az 1912 

évi november hó 15 én d. e. 10 órakor a városház ta
nácstermében tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal egybekö
tött nyilvános szóbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdőben az 1913 évre kijelölt vágásterületeken termelhető 
alább felsorolt összes jegenye íenyő-müfát.

1. B. ü- o II, vgs. 57 osztagban kijelölt vágásterü
leten terme’hető 521 drb. mintegy 1000 m.8-re.

2. A. C, ü. o. I. vgs. 4 osztagban kijelölt vágásterü 
létén termelhető 377 drb. mintegy 340 m.’-re.

3. A. G. ü. o. II. vgs. 5. 6 osztagban kijelölt vágásterü
leten termelhető mintegy 250 — 350 m.s-re becsült összes 
fenyőműtát.

A kikiáltási ár köbméterenkint
— 19 cm. közép átmérővel biró fáknál 8 K. — f. 

20-28. „ , „ „ „ 10 K. — f.
29 stb. n n n n n H f-
Bánatpénz Egyezerhatszáztizenöt (1615) korona.
Az 1 — 3. pont alatt említett vágásterületeken piros olaj

festékkel körülfestett és megszámozott fenyőmagfák, vala
mint a vágásterületeken előforduló lombfák képezik az eladás 
tárgyát.

Az írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt 
adandók be. az árverést vezető kezéhez.

Becsáron aluli, valamint utóajánlatok el nem fogad
tatnak.

Az árverési és szerződési feltételek az újbányái m. kir. 
járási erdőgoudnokságnál és aluliróttnál, a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Újbányán, 1912. évi október hó 22-én

Kotiers Emil
polgármester,

1 Lévai tenWfM tat r. í.
elfogad takarékbetéteket

5°° nettó kamatozás
mellett, régi betevőinek ezen 
kamatot f. évi október 1-től 
— — téríti meg. — —

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK 
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet t^gja, 12 éve fenáll 
felhívja a n. é. butorvásárló közönség figyelmét a 

VIII., József körút 28. (Bérkocsls-u. sarok), valamint 
IV., kér Ferenciek tere 1. sz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben renpezett 

lakásberendezés! kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, 
legegyszerűbbtől, a legnagyobb kivitelű, művészek által ter

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.

Teljes lakásberendezéseket művészi 
tervek szerint készítünk, ------

minden darab jótállás mellett adatik el.

Tisztítsd csak

Glóbus
LFém tiszti tókivonattaf
a világ legjobb fémtisztílószére

Ma moziba 
megyünk!

Az APOLLO mozgószinház 
■■■ műsora érdekes. om

MINDSZENTI ÜNNEPEKRE
Viasz- és SIRGYERTYÁK, mécsesek minden nagyságban 

Praeperált és művirág sírkoszorúk valamint 

Disz érczkoszorúk és sirlámpák 
----- legjutányosabban szerezhetők be---------

KERN TESTVÉREK 
fíiazer, gyarmatáru és vaBnagykereskeclÓBe 

ALAPITTATOTT 1881. LÉVA. ALAPITTATOTT 1881,

Legszebb kivitelű élővirág koszorúk és sircsokrok megrendelését elfogadjuk.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyorssajtóján Léván.
»


