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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 

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

10 K. — f.
5 K. - f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
0 centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.
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FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR. | FómCnkatArs : Dr. KERSÉK JÁNOS. | A LAP KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Barsvármegye főispánja.
Báró Kürthy Lajos, vármegyénk 

főispánja nem egész három évi hiva- 
taloskodás után megválik vármegyénk
től. Kürthy Lajos bárót, ki válságos 
időben vette át vármegyénk vezetését 
s ki vármegyénkén kívül az időben 
még két vármegye adminisztrációjának 
intézését is vállalta, a rövid idő alatt 
is, mig vármegyénk elen állott, az 
átlagember teleit olyannyira magasan 
ál.ónak tanultuk megismerni, hogy 
most, amidőn vármegyénket idehagyja, 
lehetetlen, hogy pár lövid, szívélyes 
szóval tőle búcsút ne vegyünk.

Kétségtelen, hogy másként néz 
ki minden államfél fiú a politika ka- 
leidoskopján keresztül nezve s bár
mennyire vir integer scelerhque puma 
is valaki, a politika a légköri ektebb 
jellem gyémántját is meg tutija kar
colni. De ha a politika sokszor ködös 
légkörén lelki szemeink át bírnak ha
tolni, elénk fog tüuui az igazi férfiú 
a maga teljes nagyságában, síin arany 
jell.mevel.

Ilyennek ismertük mi báró Kürthy 
Lajost, aki nebez és feieiőssegteljes 
áliast vállalt nálunk s ki kötelességet, 
amit reá bíztak, aránylag rövid idő 
alatt elvégezte. Eljött közénk nemes 
ambícióval, p.ratlau igazsagszeretetével, 
mint a jó uoktor, aki neu csak alapos 
tudásával iparkodik a bajt szanálni, 
de nyajas s lekötelező modorával 
egyenesen a páci ns szivéhez f rkőzik, 
hogy felaeltse benne a teljes bizalmat 
maga iráut.

Ha a vármegye tisztviselőinek 
véleményét kérdezzük, akkor azt hall
juk, hogy Kürthy Lajos báró nemcsak 
az eles szemmel biró s mindent meg
látó hivatal-főnöke volt ő a tisztvise
lőknek, de jóakaró atyai barátjuk, ki 
megbecsülte a becsületes munkát, a 
komoly törekvést az igazság felé s 
amellett a legnagyobb figyelemmel 
hallgatta meg bármelyiknek is kíván
ságát, panaszát.

Áll pedig, a vármegye nagykö
zönsége, ott láttuk őt vármegy nk 
közéletének minden fázisában, viszo
nyaink, fejlődésünk iránt meleg érdek
lődést tanúsítva. Nagy gyakorlati ér
zekkel intézte el a felmerült alkalom
szerű kérdéseket s ha nem is merültek 
fel kormányzása alatt a vármegye 
beléletében nagyobb, messze jövőre 
kiható alkotások, mindenesetre tanú
ságot tehetünk amellett, hogy a vár
megye minden részének érdekét egy
formán szivén viselte s ahol segiteui 
hellett, kész volt a segítséggel anélkül, 1 

hogy erre felhívást vagy kérelmet ■ 
várt volna.

Készséggel hajtjuk meg az elis- 1 
mérés zászlaját, mint ember előtt is. i 
A mindennapi élet csapásai, smelyből 
sajnos, a gondv.seles kiszámithatlan ; 
akaratából neki is elég bőven kijutott, j 
a félreértés, az ellenfél gáncsa sohasem j 
tudták letériteni arról, hogy szellemi 
és erkölcsi fajsúlyúnak egész erejével 
ne haladjon előre barátainak és em
bertársainak becsülésében és szere- 
tetében.

A kormány máshol akarja étté- 
kesiteni nagy tehetséget és államférfiul 
tudását s ezért tőlünk, hol hivatását 
befejezettnek tartja, máshova, Turóc- 
vármegyébe szólítja, hol a félben- 
maradt munka várja az ő alkotó 
kezének simításait.

Mi szivessen őrizzük meg köztünk 
töltött idejenek emlékét, amely idő 
nem múlt el nyomtalanul vármegyénk 
történetében, mert tőle megtanultuk, 
hogy egymást nemcsak meghallgatni, 
de meg is érteni tudjuk, ha minden 
kérdést demokratikus tár(yilagossággal 
és egymás gyöngéi iránt való türe
lemmel tárgyaljuk.

Amidőn búcsút veszünk tőle, elő
ítélet és elfogultság nélkül köszöntjük 
az uj főispánt. Nehéz dolog egy báró 
Kürthy Lajost pótolni, aki mar mé
lyen bennük a szivekben, de nem 
lesz nehez aun k, aki a közpályán kö
telességeinek teljesítéséhez annyi ön
bizalommal, auuyi eltökéltséggel s 
annyi higgadtsággal fog hozzá, mint 
ő tette. Lehetnek éB vaunak minden 
varmegyében ellentétek. A territoriális 
érdekek kiélesedése sokszor a legna
gyobb ellentéteket szüli. S ki csiuál 
jobb szolgálatot vármegyéének, az-e, 
ki csupán az egyik érdek istápolását 
tűzte ki célul s elnézi a másik lassú, 
de folytonos hanyatlását, vagy pedig, 
aki az ellentétes érdekek méltányos 
és célszerű kiegyeztetésében látja nepe 
boldogulását, varmegyéje fejlődésének 
feltételeit ? Nem is kell felelet e kér
dés e, mert azt önmagában hordozza.

Barsmegye főispánjává a király 
Keltz Gyula cs. és kir. kamarást, az 
aranyosmaróti választókerület orsz. 
képviselőjét nevezte ki s igy ő veszi 
át Kürthy Lajos táró örökét. Hisszük 
éB föltesszük róla is, hogy köztiszte
letben álló elődjével egy nyomon fog 
haladni s vármegyénk legkisebb s 
legmesszebb eső vidékének érdeke is 
ép oly méltány ásban éB meghallga
tásban fog részesülui nála, mint a ’ 
legnagyobb és legközelebb eső vidéken 
élő polgároké.

Igazságot és méltánylást várunk 1 

tőle is s akkor szeretetünket, tisztele
tünket átruházzuk reá is. Hiszen ez 
uem is lehet másként egy vármegye 
jól felfogott és helyes irányba vezetett 
adminisztrációjánál, mert a vártmgye 
főispánja kell, hogy minden párt és 
helyi éidekeken felülállva kormányozza 
a közigazgatás szekerét, miként aspi- 
ciunt oculis Buperi mortalia iuatis.

Igaz, hogy ez nem könnyű fel
adat, sokszor nem is kevés önmegta
gadás kell hozzá. De ép ez teszi 
naggyá és becsessé a vezetőket a nép 
szemében, ha saját személyes érde
keiket alá tudják a közuek reudelni.

De a Barsvármegys éltre került 
uj főié pátinak, kit mi is szívélyesen 
üdvözlünk, még sem lesz oly nehéz 
dolga, ha elődeinek, annak a sok, 
derék nagynevű, országos tekintélyű 
férfiaknak a példájára visszatekint s 
hivatali működését ezek szerint fogja 
irányítani.

Nehány szó a tanítók fizetés- 
r endezésehez.

Már innen-onnan 5 éve telt el as 
1907. XXVI. és XXVII. t. c. életbelépése 
ót*. Ezen törvények a már akkor is nyo
masztó anyagi goudok közt sínylődő tani- 
iósíí helyzetit célozták javítani. Marékkor 
teljajdult az ország taoiióiága, bogy ezen 
hozandó törvényes csak fjlrend.zzbal ok, 
amelyek meg a pillanatnyi siükseget sem 
kssuea kepesek kielégíteni.

A goda utunk — sajnos — a tények 
által nyert biigazoiódas .A m.r öl ev e.ötti 
nagy drágaság nemhogy c.öakent volna, — 
minek a dolgok természetes rendje szerint 
be kellett voioa követaezme, — hanem 
50—6U°/0-*i fosozodott s az állandóság ifi. 
mezei ö lőtte magára.

Hú', fa, tojás, ruházat, kenyér, vaj, 
lai.ás oly horribilis ár magasságot érték el, 
hogy ezzel az 1907. évi rendezés lépést 
nem tartott. Hát megélhet p d. egy fiatal 
tanító is (az öreg, családos tanítóról nem 
is szolok) 1100 korona évi fizetésből ? 
Avagy a m nden öt évben esedékes korpót- 
lek, ame yböl egy-egy napra 27, szóval 
hüllőnkét fillér fizetestöbblot esik, elég-e 
az elvise.het en drágaság leküzdésére ?

Nim, tisztelt állam és társadalom I Ti 
megkövetelitek és joggal a néptanítótól, 
hogy nemzeti, vallásos és kulturális köteles
ségének úgy az iskolában, mint annak fa
lain kívül híven és pontosan megfeleljen. 
Megkövetelitek, hogy tanítótok, minden 
irányban képzett tagja kgyn a társada
lomnak. H sz est meg kell követelnetek, 
mert kü önben a f atal nemzedék tanítását 
és nevelését nem bishatnátok oly nyugodt 
leikiiamsre'tel e küzdő gárdára ! Ha ti
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kötelességeket rótok * tanítóságra, akkor 
ne vonjátok meg e nemes munkál végző 
kulturtényezötől azon legelemibb jogot, 
amely minden embert megillet, bogy igazán 
élhessen. Élhessen pedig tiértetek a fiatal 
nemzedék érdekében.

Adjatok tiastességes, gondnélküli ke
nyeret a nemzet igaz harcosainak 1 Nem 
Manlicharekke', hanem a szerény néptanitó 
tanitáaával, nevelésével, oktatásával tesszük 
e hasát naggyá, gyermekeit boldoggá.

Országszerte megindult a mozgalom, 
hogy e téren változás történjék, még pedig 
a tanító a igy az iskola érdekében. Maga 
a kuituzskormány is foglalkozik ez üggyel. 
De a még szeptemberben beígért f.zetésren- 
deső törvényjavaslat — bizonyosan korcs
szülöttnek ígérkezik — várat magára. Meg
mozdult a nehéz gondok súlya alatt roska
dozó tanítóság országszerte, mert a jelen 
helyzetével annak türhete'len voltánál fogva 
nem barátkozhatik meg, abba bele nem 
nyugodhat. Hz az állam éa társadalom 
munkát ró a tanítóságra, fizesse azt meg, 
mert ő látja ennek elsősorban hasznát. Ha 
jut puskára, ágyúra s ha meg tudja adni aa 
állami és közigasgatási tisatvise öknek az 
őket méltán megillető fizetést. Ha csak 4 
középosztályt végzett dijnokokat (oem aka
rom ezzel azt mondani, bogy nem érdem ik 
meg) fizetési osztályba soros, ismerje két
szeresen kötelességének ezt gyermeke taní
tójával és nevelőjével szemben.

A Magyarországi Tanítók Országos 
Szövetsége, mielőtt egyéb e'határozó lé
pésre szánta el magát, tagjait általában 
és egyenkint mérsékletre és türelemre inti. 
Ámde a pohár tele keserűséggel. Nehez itt 
a higgadtság. Ds megpróba jus, hatha nem 
vak szemeknek és süket füleknek szól az 
országos képviselőkhöz s egyben a kor
mányhoz is intézett terjedelmes memoran
dum, amelyben bőségesen ki van fejtve 
éa fel van tárva a néptanítók sivár 
helyzete.

Mit kér a magyar néptanítói kar 7
1. A magyar tanító illetménye minden 

átmeneti intézkedés mellőzésével, tekintet nél
kül az iskola jellegére és a tanító férfi, avagy 
nő voltára, az 1893. évi IV. t. c. 3. § a 
alapján a XI. X. IX. fizetési osztályokbz s 
zzok megfelelő fokozataibz, szolgálati ide
jűt: teljes beszámításával, megharmsdolva, 
beosztva rendeztessék és szolgáltassák ki.

2. Mindazon személyi, szo'gálati, helyi, 
drágasági és családi pótlék, avagy kedvez 
mény, mely az állami hivatalnokot meg
illeti, fizetési osztályonként a tanítónak is 
biztosíttassák.

3. Minden szerzett és törvényben 
adott, ma érvényben álló jog, mint a kor
pótlék, minden tanítónak egyformán meg
hagyassák továbbra is, azaz részéie biz
tosíttassák.

4. Ezen járulékokba a helyi előléptetés 
és személyi pótlék be nem tudható, sem 
az államsegély ily c<m alatt vissza nem 
vonható.

ö. Heti 30 óránál több hivatalos óra 
kü ön dijaatassék, mely óránként ás éven
ként 100 koronánál kevesebb nem lehet.

6. Az ossiadau I—VI. osztályú iskola 
tanítója kü.ön 300. — K. pótlékban ré
szesítendő.

7. As igazgató, mint ilyen, az iskola 
tanerői éa osztályok számához mérten, nyug
díjba is beszámítandó kü ön igazgatói fize
téssel is dotáltaesek.

8. A kántori jövedelem a tanítóitól 
mindenütt elkülönítessék a a tisztán tani
tói alapfizetés — amennyiben az iskolafen- 
tartó erre nem kepes — államsegéllyel a 
szükséghez mérten kiegészítve, a fokoza
tokban is feltétlen biztosíttassák.

9. Aa 1907. júl. 1. előtt nyugdíjazott 
tanítók, tamtóözvegyek és árvák javára be 
nem számított alapfizetés — és korpótlék- 
kü.öobözet megfelelő °/0-a, a teljesített 
szolgálathoz mértén nekik pótlólag a nyug- 
dijbalépés napjáig visszamenőleg utalvá- 
nyoztassék és továbbra is bistosittassék.

íme, es a tanitóság kívánsága. Itt-ott 
a jobbérzésü iskolafentartó, habár nem 
teljes egészében s nem ily címeken már- 
már nemes kötelességének tudatára ébred. 
Ébredjen is ée ne várja, mig az állam ne
hézkes tetterötlenségével valamioske mor
zsát ad. S essen az iskolafentartó, mig nem 
késő, mig tanítója össze nem dűl az őt 
nyomó anyagi teher alatt. Mi osztjuk a mi 
kincses házunkból gyermekeink között a 
szellemi milliókat, elvárjuk s biztos vagyok 
benne, hogy végre meg is kapjuk államtól, 
vátostól és az iskolafentartó hiifelekezetek- 
től, a régen és joggal várt s a tanítóságot 
és iskolát végre-valahára teljesen kielégítő 
anyagiakat.

Bányai Ferenc.

Az idei szüret.
Eltekintve a tavaszi fagy és jégkárok

tól, az elmúlt ta'aaszal az ország legnagyobb 
részében a sző öa igen jó termést ígertez. 
As abnormis nyári h.deg es esős időjárás 
azonban már sok heiyt o.yan károkat oro
zott, amelyek lefokozták a szürethez tütött 
reményeket. Egyelőre csak arról volt tzó, 
hogy a must savanyu lesz, hogy a szőlő 
nem érik be idejere. Augusztus vége felé 
azután e.kezdett esni es esett as eső egesz 
szeptember, október hónapokban, ebben az 
időszakban tehát, amikor a szőlőnek me
legre és Beírás időre lett volna szükségé. 
Ez a hosszantartó esözes az idei szüretet 
azután teljesen tönkretette. A szőlő beeres 
előtt megrolhadt, fe.hasadozoit, ameiy ba
jokhoz a perotioapora nagymérvű fellépése 
íb bossajaiult es helyenként olyan módon 
tette löszre a szőlőt, hogy ssüreteiesre sem 
volt erdemes, he.yenkent pedig, ahol a 
szüretelne mégis lehetséges volt, savanyu, 
értéktelen mustot adott. 8 míg a tavasszal 
nagy bortermést e számítón unk, őszre ki
derült, hogy bői termesünk alig van. Ennek 
következtében a bor es a must ára rend
kívül felszökött s akik szüretelni tudtak as 
idén, olyan must árakat érték el, aminőkre 
nem emlekszenek. As ó bornak ára pedig 
Hi.-ként 20—30 koronával emelkedett.

T ARC A.
Nagy ismeretlen.

▲ itületéaemmel feléd
Tevén as első lépést, oh Halál. 
Mint hópehely, úgy hullnak a napok, 
Mindegyik bossád közelebb talál.

Az Élet, mint egy jó anya,
Virraazt felettem, minden éjjelen, 
Amíg keblére dőlve szunnyadok, 
Hogy meg ne lepjen a nagy Végtelen.

Pedig hát, jó Életanyám,
Hiába őrisel, elmenni törvény,
Mikor lejár a nékem szánt idő, 
Elnyel a csend, a titkos örvéuy.

De én bátran megyek feléd,
Nagy Ismeretlen, csendes Végtelen :
Onnan jövék a főidre én,
Ott áll üresen még az én helyem.

Xersék János.

Mikszáth-Almanach 1913-ra*)
ELŐSZÓ.

Van nekünk egy jóbarátunk, akit soha 
sem láttunk még ssemtől-ssemba : a cleve
landi Mr, Dávidbási. (ö ügyen odaát Davis- 
Acy-nak írja a nevét.) Amerikában s ületett 

•) MikHátb-A'manaoh aa 1*18.  évre. Sierkeszti 
Hzrcseg Fer.no. Egyetemei R-génytár. XXIX. évfo
lyam 4—ö. kötete. Siuger ée Wolfoer kiadása, Ára 
disakötáeben * korona.

magyar saü.öktj, elég jól is töri a nyelvün
ket, az európzi őshazában azonban nem járt 
még. Amit Magyarországról tud, zzt az új
ságok politikai rovataiból böngészte össze 
(amerikai üzletember nem ér rá könyveket 
olvasni), és így meglehetősen zavaros fogal
mai vannak az országról. Egyszer azt halija, 
hogy ez a szabadság hazája, máskor meg 
ast olvassa, hogy itt kegyetlen rabigában 
görnyed a nép. Hol olyasmit Írnak, hogy a 
magyarság erkölcsi és anyagi csődje előtt 
áll, hol meg o.yasmit, hogy a magyar impe
rializmus szemet vetett a Balkánra.

Újabban Mr, Dávidhazy, aki szép va
gyont szerzett a Davidol-ideglabdacsok gyár
tásával, tü-e metlen kíváncsisággal gondol az 
őshazára. Vájjon milyen ország az a való
ságban 7 Valószínű, bogy még az idei esz
tendőben kcronákra váltja be a jó dollárjait, 
azután hazajön és birtokot vásárol Szlavóni
ában, vagy bankot alapit a Lipótvárosban,

Első dolga persze aa lesz, hogy fölfe
dezze magának Magyarországot. Ha ebben a 
dolgában hozzám fordulna jó tanácsért, akkor 
est mondanám neki ;

— Mr. Dávidházy, ha ön az igazságot 
akarja megtudni Magyarországról, akkor a 
világért se higjjen aa embereknek, hanem 
osskis a könyveknek. Jól is tenné, ha egy
előre nem utazna az ors>ágban, nem is köt 
ne ismeretségeket, hanem csak ssorga'masan 
olvasgatna.

A praktikus yankee természetesen a 
szemem közé nevetne.

— Pedig as egész világon elfogadott 
szabály, — mondaná, — hogy az eleiből 
többet lehet tanulni, mint könyvekből,

— Ismerem a szabályt, Mr. Dávidházy, 
de minden szabályunk vannak kivételei es 
Magyarország épen olyan kivétel as ember
lakta országok között, mint a tojásokat rakó 
csőrös állat as emlősök kötött. A dolog ma
gyarázata kü.ötben as, hogy nálunk majd 
minden ember politikus, pedig a politikus 
majd mindig ferdít, akkor is, mikor igazat 
akar mondani. Az ö füllentései többnyire 
jóhiszemüek, azért nálunk nagyon tisztelik 
a politikust, bár nem igen hisznek neki. Ö 
ugyanis az igazságot következetessen össze
téveszti aszal, ami neki kívánatos és köz
állapotainkat olyanoknak látja, amilyeneknek 
pártpolitikai szempontból szeretné. Ha a 
politikus az ország állapotairól b szél, aa 
olyan, mint mikor ön, Mr. Dávidbázy, a 
Davidol-ideglabdacsok hirdetéseiben as em
beri egészségről beszél. ,Öo néha álmatlan
ságban szenved 7 O ykor főfájás kinozza ? 
A kedélyállapota gyakran nyomott 7“ A 
jóleső érdeklődés vége : Egy dobos ideg
labdacs ára másfél dollár.

— ts a könyvek nem hazudnak 7
— Könyve válogatja. Hí ön meg akar

ja ismerni as ország politikai és társadalmi 
viszonyait a jé'enben és a mu tban, akkor 
olvasson meséket és verseket, de kerülje
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Kétségte'en most már, hogy ezek a 

magas borárak tartósak lesznek, mert bor
készlet ninos a ami csekély van, az mind 
elfogy a jövö szüretig a igy a magas órak 
a jövö szüretre talán még inkább fokozódni 
fognak. Ezt a kedvező helyzetet kell ki
használni a szőlős gazdáknak, hogy kárpó
tolják magukat az idei veszteségek miatt. 
Oda kell tehát törekedniük, hogy jövőre 
nagy termésük legyen, amit olyan módon 
érhetnek el, ha sző.öik talajának trágya
erejét a lehetőségig fokozzak. Ezen cél 
elérésére tehát dúsan kell trágyázni sző
lőinket iatállótrégyával, avagy ha ez nem 
áll elegendő mennyiségben rendelkezésünkre, 
mű vágyakkal kell azt helyettesítenünk. 
Kétségtelen immár, hogy a műtrágyák ter- 
mésfososó hatása úgy a homoki, mint a 
hegyi szőlőkben nagyobb, mint az istálló
trágyáé, feltéve, hogy a műtrágyákat he
lyesen alkalmazzuk. Homoki szőlőkben 
káliszuperfoszfátot, hegyi szőlőkben szuper
foszfátot és ezeken kivül mindkettőben 
chilisalétromot kell alkalmszni. S k fekvésű 
szőlőkben legyen talajunk akár kötött, akár 
homok, most a tel folyamán ke'l elszórni a 
műtrágyát és pedig homokon 220—2ö0 kg. 
káliszuperfoszfátot kát. holdanként, kötött 
tal-ju szőlőkben pedig 100—200 kg. 82 U- 
pertoszfátot. A kiszórást akkor célBzetü 
alaalmázni, amikor nincsen hó a talajon s 
osupán arra kell vigyázni, hogy mindenüvé 
egyen etesen kerüljön.

Bezapálni természetesen nem szüksé
ges, mert a hóv is, esővíz amúgy is leviszi 
a talaj mélyébe. Dombos fekvésű szőlőkben 
azonban a műtrágyázást tavaszra, nyitás 
előlire kell ha.aastani, mert ha mostanában 
szórnák ki, akkor a hó és esővíz lemosná 
a talajba s így egy helyről a másikra na
gyon sok jutna be.öle. A most emlitett 
kaluzuperfoszfat vagy sauperfoszfáton kívül 
kát. holdanként 1 q chilisaletromot is kell 
kiszórni o yan szu.ükben, ame.yek most 
nem kapnak istai.óiragyat es pedig 50 
kg.-ot nyitás előtt, 50 kg.-ot pedig az eiső 
kapá ás előtt.

▲ je.zett műtrágya mennyiséggel a 
szőlők egesz tápanyag szükségletet bősé
gesen fedeztük s így biztos lemenjünk 
lehet arra, hogy a jól trágyázott bzö.ö jó 
termest fog adni.

Különfélék.
— A főispán felmentése A király 

báró Kürthy Lajost, Birs- és Zó’yomvár- 
megyék főispánját, vármegyénk főiepáni 
állásától, kiváló szolgálatai elismerése mel
lett, saját kérelmére felmentette és zólyom- 
vármegyei föispáni állásában való megha
gyása mellett Turóczvármegye főispánjává 
kinevezte. Vármegyénk uj főispánja Kelte 
Gyula az aranyosmaróti kerület országgyű
lési képviselője lett. A föispánváltozás 
ügyével lapunk mai számáuak vezeiőcikké- 
beu foglalkozunk behatóan. Maihíth István, 
vármegyénk alispánja, a vármegye törvény
hatósági bizottságát f. hó 30-ára rendkívüli 
közgyűlésre hívta össze, hogy a vármegye 
közönsége Kürthy Lajos bárótól, a távozó 
főispántól elbúcsúzzék. A gyűlést nagysza
bású társaeebed fogja követni.

— Városi közgyűlés Léva város 
képviselőtestülete 1912. november hó 18.-án 
rendkivüli közgyűlést tartott, melyen a 
polgármester szokásos jelentése után tudo
másul vette a polgármester azon intézke
dését, hogy Komzsik Lajos elhunyt pénz
tárnok bolyét ideiglenesen Torma Lajos 
ellenőrrel, ennek helyét Farkas Tivadar 
Bzamtiszttel töltötte be, A közgyűlés hűsé
ges hivatalnokának elhunyta felett részvé
tet fejezte ki, s megkeresni rendelte a pá
lyázat kiírása végett a vármegye alispánját. 
Egysze-tmind özv. Komzsik Lajosné nyug
diját évi 695 K. 20 fillérben állapította 
meg. Tudomásul vette lovábbá a po gáz
mesternek a honvedezred ügyében tett 
ejárását, mely szerint a 1< génj Bég-állomány 
fog századonkint 24 emberről szaporittatni. 
Kiadni rendelte a városi szállodát épitő 
ftzauer-cégnek, va'amint a munkásházakat 
épuő Monaco Mose és társának biztosítékát, 
miután a jótállási idő lejárt. Helyt adott 
Tbuiócy Lőrinc nyugdíjba helyezési kérvé
nyének s tekintettel közel 40 évi bec-ü et- 
len eltöltőit szó gálatára, iyugdijat 748 ko
ronában állapította meg b ezenfelül 452 K. 
évi kegydijai szavazott meg részére. E fo
gad a ezután a vasárit ren létesítendő korcs- 
maepü etre vonatkozó Baiog Lajos és neje
vei kötött bérleti szerződést, valamint a 
Dóka Jónasne szü*. Váczi Esztertől megvett 
retutcai te ekre vonatkozó adásvevesi szer
ződést. Elhatározta névszerinti szavazással 
a Monaco Mose tulajdonát képező O.man- 

téri háznak a piac kibővítése céljából le
endő megvételét. Tudomásul vette, hogy a 
belügyminiszter a táncvigalmakról szóló, 
valamint a városi építési szabályrendeleteket 
jóváhagyta s a kéményseprési szabályren
deletet a törvényhatósági bizottság kívána
téra akként módosította, hogy az éjjeli 
munka diját a nappali díj kétszeresére 
emelte Több illetőségi ügy tárgyalása után 
Bittó Gyula őrnagyot a varos kötelékébe fel
vette. Majd tudomásul vette, hogy Barsvár
megye törvényhatósági bizottsága a vámut 
segélyezésére as elmúlt két évre évi 2280 K. 
segélyt szavazott meg; egyúttal pedig Szeme- 
rédy Lajos indítványára e határozta, hogy 
megkeresi az alispánt, miszerint a Kohari- 
utcán átvonuló megyei ut jókarba helyezé
séről gondoskodni szíveskedjék. Megállapí
totta a legtöbb adót fizetők és a községi 
választók névjegyeikét, melyeket a községi 
választások megejtése végett az alispáni hiva
talhoz áttenni rendelt. Végű- Kalapos Lajos 
hivatalszolga fizetését 600 Koronában álla
pították meg, mire a közgyűlés véget ért.

— A kegyee-tanitórend névtára. 
E napokban jelent meg a magyar kegyes- 
tanitórend névtára az 1912—13. tanévre. 
A névtárnak főbb adatait a következőkben 
közöljük : A rend főnöke Hónap Tamás, — 
titkára Prónai Antal. A rendi kormány
tanács tagjai : Fekete Endre, Farkas Jó
zsef, Takács Jóss.f, Vámos Károly, Szöigyémy 
János, Tóth György és Jászai Rezső kormány
segédek, Acsay Antal, Szinger Kornél és 
Prónai Antal kormánytanácsosok. A rend
nek jelenleg 394 tagja van, — ezek közül 
áldozópap, köztük 1 gyémánt- és 1 arany- 
mises 266, — ünnepeiyes es egyszerű foga
dalmáé növendék 93, — fogadalmat nem 
tett 4, — ujoncnövendék 31. Az 1912—13. 
tanévben a rend vezetése alatt ái.ó 24 fő
gimnáziumban és két elemi népiskolában 
a rendnek összesen 9700 tanulója volt, — 
— 2á5-tel töub, mint az előző tanévben. 
As utolsó tanév a.atl a rend tagjaiból el
hunytak tizenkettőn, etek közül Léván is 
tanítottak ; Gu h Mikioe, Gusztafi Endre, 
A tér Béla, Krasznopo szay József éa Gyu- 
lauyi L jós.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
Katb. Kor advent vasárnapjain este Ó óra
kor ez évben íb megtartja saját helyisége
iben vetített kepekkei egybekö.ölt ismeret- 
terjesz.ö e*öadasait, me yekuek sorreudje

óvatosan a politikusok és a társadalomtu
dósok Írásait.

— Nem tudtam eddig, hogy a költő 
as igazmondás bajnokai.

— Nem bajnokai, Mr. Dávidházy, in
kább mártírjai. Íriszen nagyon szeretnének 
hazudni, de nem tudn-k, szegények. Sőt 
akkor a legigazabbak, mikor a legnagyob
bat akarják hazudni. Ez nem a morál dia
dala, hanem a mesterség átka. A költő 
mestersége, hogy megírja azt, amit lát és 
érez. Akar jól írja meg, akár rosszul : a 
valóság ráborúl és fogva tartja, mint a pohár 
a darázst és ninos as as erős darázs, amely 
föl tudná emelni a poharat. A költő hazug
ságaiban maga a kor igazsága tesz vallo
mást. A kőltő csak akkor hazudik igazán, 
ha nem kőit, hanem politizál, moralizál, ui- 
ságot vagy történelmet ir.

— Én sem költő, sem politikus nem 
vagyok, — mondja Mr. Dávidházy, de 
azt hiszem, hogy a magam szemének bátran 
hihetek.

— Nem bizonyos. Ha azonban minden 
áron a maga szemével akarja látni Magyar
országot, akkor arra kell figyelmeztetnem, 
hogy ehhez as országhoz használati utasítás 
jár. ön mindenesetre igen rossz időben jött 
hasa, Mr. Dávidházy. Magyarország ugyanis 
mostanában éppen hurcolkodás közben van.

— És hová huroolkodik? Vissza Le- 

bédiába ?
— Isten monts, osak föl aa első eme-

letre. Tudvalevő dolog, hogy nekünk tu
lajdonkeppen kit Magyarországunk van. Az 
egyik a lapos töldzinteu fekszik és Brucktól 
Piedeálig leijed. Ez a hétköznapi Magyar
ország, amelyet politikus M.gy.rországnak 
is nevezhetünk. Iit keveset süt a nap és 
csípős szél jár a tarlók fölött, az embe-ek 
pedig vagy verekszenek, vagy pedig sopán
kodnak.

— És a másik T
— Egy emelettel a lapos Magyatország 

feje fölött van. A költészet Magyarországa. 
Egészben véve képmása az alsónak, de szí
nesebb, meégebb és érdekesebb, mintha 
aranytükörbe fogta volna fel a hétközna
pok képét, azonkívül reálisabb is — igen 
_  és magyarabb. Ha ne adj’ Isten valami 
történelmi árvíz ellepné éa elnyelné a la
pályt, az irodalmi Magyarország akkor is 
ott maradna lebegve a hullámok fölött és 
tovább folytatná a maga magányos bárka
életét, amíg horgonyt nem vethet megint 
valami Ararát hegyen.

— És ön azt hiszi —
__ Én azt hiszem, hogy a politikusok 

nem tudtak mit kezdeni odalenn az ö tej- 
jel-mézzel folyó valóságukkal, bár az iroda
lom ugyancsak törte előttük az ugart. A 
költők pedig, mintha nem nagyon bíznának 
a politizáló Magyarországban, mindent, amit 
értékesnek és érdekesnek találtak odalenn, 
fölburooltak a biztos magasságbz. Lenn sül
iének az urak és Amerikába kivánkoaik a 

paraszt, fenn tovább virulnak a magyar 
nátob dinaaziiák és nótázva kaszáljak a 
csillagos rétet a jó palócok. Lenn megfa
kultak a feríak és keserűk lettek a nők : 
tenu azonban még megtalálhatja Jókai fényes 
leventéit és édes asszonyait. Mert ami oda eun 
elveszett a borús hétköznapokon, az odafenn 
mind megkerül megint egy verőfényes va
sárnapon. Hiába parcellázzák Hortobágyot, 
a puszta romántikája ott ragyog Petőfi 
verseiben. És hiába kerül csákány alá a 
régi Pest-Buda, ha ön honvágyat érez aa 
öregapja szülőháza után, megtalálja a köny
veinkben. Amit azok odalenn elpolitizáltak, 
és elherdáltak, azt fönn szeretettel megóvták. 
Meg az önnálló magyar hadsereg is ott 
táborozik a köoyves polcokon; törekvő 
daliák, bús kurucok, mai asafaltbuszárok. 
És ha a modern magyar ember meg akarja 
ismerni önmagát, nem tükörbe, banem könyvbe 
kell néznie.

— Látja, Mr. Dávidházy, hogy az igazi 
Magyarország ma nem Bruck és Predeál 
között, hanem a köny vesbázakban keresendő. 
És ennek a Magyarországnak egyik pom
pás és gazdag kis vármegyéje aa Almanath 
uj kötete.

Huszonöt iró huszonöt elbeszélése. 
Szándékosan nem közöltünk ezúttal uj 
novellákat, hanem szerető gonddal összevá
logattuk az irodalmi termésből azokat • 
gyümölcsöket, amelyeket as iró gazdaságáéi 
eredetisége szempontjából * legjellemzőbbek-
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* következő : dac. hó 1.-én A Bosporus és 
Konstantinápoly. 8 -án Az orleansi szűr. 
15-én A missiók. 22.-én Bitiében titka. — 
A te olvasásokat mindig egy-egy szavalat, 
ének vagy zenedarab követ'. — Belépőd j 
nincsen ; de a kiadá-ok némi fedezésére 20 
fdler fizetendő személyenkin’,

— Tánccal egybekötött kabaré
estély. A tannó él>»ö-in.éset ifjúsága folyó 
évi november hó 30.-an este, a városi vi 
gadó termeben Utóvizsgával egybekötött 
jötékonycelu kabarét rendez, ame'ynek 
n ü-iora a következő ; 1. f'iépasszony induló. 
Zmekarra atirta Str czl. E'ö dia az ifjúsági 
zenekar. 2. Bázazsági ajánlat. Monológ. 
Irta: Gsrdouyi Gza. Éö-dja: Fórián 
Traján IV. éves. 3. liépdalegy veiig. Irta : 
Lányi Ernő. Énekli aa ifjúsági énekkar. 4. 
Katonásan. Vígjáték egy felvonásban. Irta: 
Audeauszky Jenő. Személyek ; Garday 
A.bért, nyug, huszárörnagy Flórián Trajár, 
— Jolán, özvegy Bereudyné, Nyiredy Er
zsibe, — 0 ga Szoff Micike, — Lengai 
Emil, miniszteri titkár, R zinger János III. 
eves, — Huszar Elemér, hírlapíró, Huszár 
Dezső IV. eve», — Gyuri, inas Gárdaynál, 
Saoff Gyula IV. éves. — 5. Állatkvartett. 
Irta: Piisner I. Előadják: Bogya Kálmán, 
Kárp Miklós, Adler Sándor IV. évesek. 
Kováts István III. éves. Zongorán kiséri : 
Vireik Imre IV. éves. — Belépődíj : 
személyjegy 2 kor., caaládjegy (3 személyre) 
5 kor. — Kezdete esti *^8 órakor. — Az 
eaiély bizonyára szépen fog sikerű ni, mert 
úgy a városban, mint a vidéken igen elénk 
érdeklődés nyilvánul iránta.

— Tisztujitás a kereskedelmi és 
Iparkamarában. A besztercebányai ke
reskedelmi es iparkamara a múlt napokban 
tarlotta alakú é köagyülését, íme yen elnök
ké további hat évre Flittner Károlyt, a 
besztercebányai takarékpénztár vezérigazga
tóját, a kereskedem! osztály elnökévé 
Bárciy Károly kereskedelmi tanácsost, az 
ipari osztály elnökévé pedig ifj. Bosenauer 
Lajos oki. építésimértököt választotta meg.

— Gyászhir. Both Józsefné, néhai 
Botb Józret ujbarei körjegyzőnek özvegye 
folyó bó 19-én Léván váratlanul elhunyt. 
Halála a városban őszinte részvétet keltett 
ismerősei kőrében, mert férjé a 70.-es évek
ben a református igyhásnak kántoitaiiiója 
volt. Az elhunytban Bihary Kaimén pozbai 
ref. lelkész neje idea anyjat gyászo ja. Hült 

nek tartunk. Világszerte nincs ma elbeszélő 
irodalom, amely ilyen kérkedést megenged
hetne maginak. Mikszáth Almanachja ma 
Napóleon előszobája, ahol fejedelmek ülnek 
a lócán. Szabad igy dicsekednünk, Mr. 
Dávidhasy, hiszen a szerkeztőségnek nincs 
ebbe semmi részé, ez as Írók érdeme es a 
magyar irodalom d erősége.

A szerkesztő.

Dalok.

I.

Elfeledtem mosolyogni,
Nem tudok már csak zokogni 
Teérted.
Elhagytam a régi kedvem . , , 
Eu uekem csak kin, gyötrelem 
Az élet a • •

Szeretnék én már meghalni, 
Hideg sírban lenn nyugodni • , , 
... De feledni nem tudnálak 1 
Ott is, ott is siratnálak 
Tegedet . . .

II.

Sseretném a bánatomat 
Eltemetni.
Édes arcod mosolygását 
Elfeledni . . .

Szeretnék a virágokkal 
Hervadozni .
Vagy örökké csak te rólad 
Álmodozni , . ,

farkas Gábor.

tetemeit Ujbarsra szállították, ahol a csa
ládi sírboltban he'vazték örök nyugalomra.

— Képviselőjelölés. A"1 aranyosma- 
róti válasitókerüiet mandátuma Kelca Gyula 
főispánná történt kinevezésével megürese
dik. A kerület vezetőférfiai munkapárti 
programmal dr, Belicza Pál aranyosmaróti 
ügyvédet, a barsi ügyvédi kar eme kiváló 
tagját jelölték képviselőül.

— Tea-estély. Az izraelita-nőegylet 
által e hó 17.-én d. u. 5 órakor a városi 
vigadóban rendezett tea-estély minden te
kintetben igen jól sikerült. At egylet vá
lasztmánya felbuzdulva a szép siker által, 
elhatározta, hogy minden hónapban rendez 
egy-egy ilyen estélyt, amelynek jövedelmét 
jótékony célokra fogja fordi'ani.

— Jóváhagyott alapszabályok. A 
lévai önkéntes tüzoltótestüiet alapszabályait 
a no. kir. be ügyminiszter az 1912. évi 
173.682 szám alatt láitamozta.

— Áthelyezés. Fagy Pá', a vezérkarhoz 
beosztott m, kir. honvediöhadnagy, a pozso
nyi kerület parancsnokságtól — szokatlanul 
meleg elismeréssel — a kolozsvári kerületi 
parancsnoksághoz helyeztetett át.

— Vidéki tüzesetek. E hó 9-én 
éjjel egy órakor eddig ismeretlen okból 
kigyulladt a kirmányai cserépfedélgyár. A 
tűz gyorsan elharapódzott, a három emele
tes körkemencét a a gyárnak egy másik fő
épületét a lángok tejesen elpusztították. 
A szomszéd házak és raktárak, melyekben 
25 gép van elhelyezve, megmentettek. A 
kár körülbelül így negyed millió korona, 
amely összeg azonban a biztosítás révén 
megtérül. Az üzemzavar — mmt értesülünk 
— legfeljebb 14 napig tart. — A sópélen 
pedig Leboczki Sándor és Kovács Vendel 
kazlai gyűltek ki és porrá égtek. A kár 
5 - 600 korona.

— Háziipari tanfolyamok. A B>rs- 
megvei Gazd.sagi Egyesület a földmivelés
ügyi miniszter anyagi támogatása mellett a 
tél folyamán Ujbarson, G.ramladoméron éa 
Garsmszentbenedeken ko. árfonó, M.gasmar- 
ton f.faragászati tanfolyamokat rendes a 
nép számára.

— Gazdasági tudósító. A földmi- 
velésügyt m n szter Koller János zsarnócai 
m. kir. erdőfőmérnököt a garsmazentker-szti 
járás bárom körzetébe a gazdasági tuoósiiói 
tiszttel bízta meg.

— Hirtelen halál. Wunderlich József 
lévai kemeuyst prösegedet múlt szombaton 
este a ref. parókia elölt erős köhögés fogta 
el, amely közben a különben ia beteges 
szervezetű ember vért is hinyt és elveszt
vén eszméletét, ös.z ‘esett. Amire a segít
ségére érkezett társai lakására vitték, 
meghalt.

— Rendelet az automobilok bűze 
miatt. A ne.üeym,ni-z<er rendeieiet adott 
ki aa automobi ok ellen amiatt, hogy a 
mótorok túlságos olajozása és tökéletlen 
égésé miatt n>gy tűst terjesztnek, msllyel 
a levegőt megferiöztetik. As ellenőrzésre 
a hatóságokat és a csendörséget utasítják.

— Megvonják a külföldi pénzt. 
Kültö di pr uzmiezeiek nevezeiesen fran ia 
es svájci intézetek egymásután mondják löl 
a budapesti bankokban e helyezett tőkéi
ket. Eddig kétszáz milliónál többet mond
tak föl. Az Osztrák-magyar bank lehetőleg 
mérseke ni igyekszik az ebből várható sú
lyos helyzetet. — A I üifőldi hitel megvo
nása még súlyosabb pénz- és hitelviszonyo
kat fog előidézni és előreláthatólag a váro
sokban meg fog akadni mindennemű köz
építkezés.

— A világ kávétermése. Egy né
met újság aöziese szerint a fo yó ev kávé
termése 16 mi lió zsák, egyenkint 60 kilo- 
gram >ú yal. Ebből egyedü Brazília mint
egy 12 millió zsákkal teimel. Brazíliában 
magában a legtöbb kávét a Sao-Paulo állam 
terme i ; mintegy 9 millió zsákkal s ezen 
mennyi, égből egyedül a német hajók (mert 
aa egész Sao Pau o úgyszólván nemet kéz
ben van) 3 m ii ó zsákkal hoztak Európába.

— A Démon cimü életkép fövonzó 
ereje a lévai mozi mai műsorának, mely 
bizonyára szélesebb körben fogja felkelteni 
as érdeklődést. A múlt héten Pária remek 
középületeit mutatta be ; most Kyoto 
gyönyörű temp omait fogja saép refrleksai- 

I ókban bemutatni a közönségnek. As isme
retterjesztő és ujdonságszerü képeken kívül 
több komikus jelenet van műsoron, 
amelyeknek jóízű mókái bizonyára derűs 
hangulatot fogDak varázsolni a közönség 
között. Ma dé után Bzokás szerint ifjúsági 

-előadás lesz. Mint halljuk, a jövő heti mű
sorban már a folyó balkáni háború egyes 
jeleneteit fogja a közönség látni. A felvéte
lek elég tiszták, az alakok jói kivehetők 
a igy a nézők szemeit nem bántja a aok 
helyen kellemetlen fény-vibráció.

— A burgonya eltartása — újig. 
As idei hallatlanul abnormis időjárás folytán 
igen sok máris a panasz a burgonya ellen, 
mert erősen romlís s eltartása nehéz és sok 
kárral járhat. Nagyon sok gazdát, szeszgyárat 
és élelmiszerkereskedöt érdekelhet az a 
kérdés, vajon a burgonya egyáltalán eltart
ható-e ? Ismeretes bizonyára sokak előtt aa 
az eljárás, hogy a burgonya eltarthatóságá
nak növelése és a oiirázás megakadó yosása 
okábol a burgonyát állandóan, illetve sűrűn 
rnozg tják, átforgatják. A tapasztalás ugyan
is az, hogy a folytonos átforgatás mellett 
a csírázás elmarad, holott az is tény, hogy 
a romlásnak a ourázás az egyik okozója. 
Ámde ezt az eljárást osak kis mennyiségnél 
lehet alkalmazni, de már nagyobb mennyi
ségeknél ez as eljárás már a'ig lesz alkal
mazható. Van azonban még két másik 
konzervá'ási mód és eljárás, aminek hatékony 
volta kétségen felül áll. Az egyik mód az, 
hogy egy éles bics'ával a burgonya csir- 
szemeit kivagda'juk, Egy leány vagy asz- 
szony 10 — 12 hektolitert is képes egy 
nap alatt ily módon kiherélni. As iiyen 
burgonya — természetesen — nem osirázik 
sőt — ami feltűnő — megcukrosodik és 
pedig Airno Girard kutatása szeri* t való
ságos nádcukor képződik benne. Ki tudja, 
vajon nem jövünk e még rá, hogy a burgo
nyát cukorgyártási oá okra tudjuk felhasz
nálni, ami fö ötté könnyű lenne, ha el tudnék 
lesni azt a természetben rejtve végbemenő 
vegyi folyamatot, amelynek következtében 
a kém‘nyitó cukorrá változik éa alakul át. 
Ámde ez ogyelöre még a jövö zenéje. A 
másik eltartási mód az, hegy a burgonyát 
két százalékos kénsavoldatban mossuk meg. 
Az ilymódon megmosott burgonya végleg 
elveszti csirsképessegrt. A két eljárás kö
zül bármelyikhez is folyamodjunk, azt 
mindenese're a csírázás bekövetkezte elő ti 
időben, tehát a korai burgonyásnál minden
kor legkésől b januárban, a kéi« éknél el
lenben 4—6 héttel később végezzük. A 
csírázás a burgonyában levő tápanyag 
rovására történik, tehát nagy kárral jer, 
amit ez okból nemcsak romlás veszede.me 
esetén, de minden időben oios és érdemes 
dolog megakadályozni.

Irodalom és művészet
A Magyar Figyelő. 22-ik számában 

találjuk gróf Tisza István vezetőcikkét „A 
választójog reformja és az ipari muukésoa* 
címen, ame'y felállítja azon szempon'okat, 
amelyeket ö a választójog e legfontosabb 
ké'désében irányadónak tekint. Ti<za Ist
vánnak egy másik rövid cikke „Meg egy 
pár sző Benedek tragikámáról" c mén Se
rese Lászlónak e tárgyról megjelent cikké
vel polemizál. Különös figyelmet érdemel 
FelekiLászlónKossuthLajos keleti politikája11 
címen irt történeti tanulmánya, amely a 
balkáni konfoederációnak 50 évvel ezelőtt 
felvetett és most annyira aktuális politikáját 
tárgyalja. „A marxizmus alkonya" Palágyi 
Menyhért dolgozatának cime, amely bizo
nyára ezé es körökben fog érdeklődést kel
teni.. A ba'káoi harctérről két nagy érdekű 
levelet olvasunk Adorján Andor és Kery 
Pál tollából, akik tudvalevőleg mint egye 
dűli magyar haditudositók vettek részt a 
háborúban. A szépirodalmi részben „Szikra* 
novelláját találjuz. Kemény Simon színházi 
cikke és a gazdag „Feljegyzés** rovat egészí
tik ki a szám dús tartalmát. A Magyar Fi
gyelő szerkesztősége és kiadóh vatala Buda
pest, VI, Andrássy-ut 16 sz. Előfizetési ára 
egész évre 24, félévre 12, negyedévre 6 
korona.
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A „Színházi Hét“ Budapest legnépsze
rűbb hetilap)*, mert a főváros legkiválóbb i 
írói nagyon gyakran keresik fel rendkívül I 
érdekes és színházi intimitásokat eláruló 
cikkeivel. A „ Színházi Hét1* állándóan 
hozza a színházak újdonságainak legjobb 
felvételeit. Dacára pazar k:á litásának és 
gazdag tartalmának mégis a „Színházi Bét* 
a főváros legolcsóbb hetilapja. E őfizetési 
ára felévre 5 korona. K'adja : Heltai Bála, 
Budapest, II. Zsigmond utca 20. ssám.

Közönség köréből.

Köszönetnyilvánítás.
Dr. Budnyánszky Titusz aranyosmaróti 

főssoigabiró úr négy alka ómmal 136 koro
nát, R»cs János városgazda 25 koronát, I 
ifj. Laaner Látz óné úrasszony 2 kosár ■ 
szőlőt, Schonstein Henrik kereskedő úr 25 
drb. női sapkát, Schwarczer Beadómé úr 
asszony 1 zsák burgonyát, 1 zsák sárga
répát és 2 koszoiú hagymát, Czamoel 
Józsefné úrasszony 1 zsák burgonyát, mél
tóságok özv. Motesiczky Mérne szül. Maj- 
tbenyi C.otild báróné ú asszony különféle 
ajándékokat és 20 koronát es végül Tollak 
Ernő gyümö cskereskedő úr 5 klg. geszte
nyét voltak kegyesek áivahazuuk resztre 
adományozni.

Fogadják a nemesielkü adakozók ma
gunk es kis árváink neveben legbálasabb 
köszönetüuket.

Léva, 1912. november 22.

A választmány nevében :

Bellán Sándor, özv. Toóth Zsigmondné, 
nőt gyleli II. titkár. tb. aleluók.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi nov. hó 17-től 1912. évi nov. ho 24-ig

A szülök here
0) ® A gyermek 

neve

Grauzer József Gurszki J. tiu József
Moravcsik Lxjoa Gbintettsy J. leány Klára E.
Nemetby Lajos Gúc Paula fia László Ödön

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Qellmann Ignác Engel Rza izr.
öav, Lenger Náthán Pollák Regina izr.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Wuuderlich József 
Sabler Pálné Nagy R. 
özv. Bolti Józsefné

Aranyoay Kólemeutin 
Bőidig József

83 éves
62 éves

75 éves
54 éves

Tiidövész 
Tüdogütnökér 
Szervi-szivbaj

Agyvérzés

Lévai piaciárak,
HovatvesatS ; Dr. Horvátit Oyula rondörkap'taii’.

Búza m.-mázsánként 20 kor. — till.— 
21 kor. 40 Kétszeres 16 kor. 40 till. 16 
kor. 80 fill. — Rozs 18 kor. — fül. 19 kor. 
<0 fill. Árpa 17 kor. — fill. 18 kor. — fi I. 
Zab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill. Kuko
rica 16 kor. 60 fill. 16 kor. aO fill. —
Lencse 40 kor. 60 fill. 41 kor. — fill. — 
Bab 24 kor- — fii). 26 kor. — fill. —
Köles 14 kor — fill. 16 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként ; Vörös ló
here természettől arankameutes 175—180 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucerna 
természettől arankimentes 130—138 Lu
cerna, világos szemű aránkás 115—102

I

Nyilttér.

E I D Ll TZ-POrJ
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban es az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^oll
készítményéit.

r M Ol.L;J='ÉLE

Jftioa'’sme?ösHö1' bedönsölés,
elismert, regi jóhiruevíi háziszer 
szaggatás és hülésböl származó 
mindenné mii betegségek ellen.

Eredeti üveg ára leox.
Kapható minden gvogvtzertárbao 

és drogériában.

Fószétküldesi hely MOLL A. gyoayszeresz
Cs. k<r. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.

TTj mészároB és ■■■■■■■a™ 
— ■ — hentes üzlet!

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Léván, a városháza épületében

(a volt vendéglő helyiségben)

mészáros és hentes üzletet
===== nyitottam. 11

Az igen tisztelt közönség becses 
pártfogását kérve, maradtam

teljes tisztelettel

Hándler Zsigmond
meseáros és hentes.

Árlejtés.
A m, kir. nyitrai 14. honvédgya

logezred 2. zászlóalj közétkezési bi
zottság 1913. évi élelmicikkek szük
ségletének szállítás utján leendő 
biztosiiása tárgyában 1912. évi no
vember, hó 30-án délelőtt 10 
Órakor a lévai honvéd laktanya 65 
számú helyiségében nyilvános Írásbeli 
versenytárgyalás tartatik.

A szállítást feltételek füzete a 
hivatalos órák alatt előbb említett 
helyiségben megtekinthető, hol a 
szállítandó cikkek mennyisége is 
megtudható.

Vermes százados
közsUesési birottsági elnök.

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai 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 Mosenál, Léva

rekedtség, katarut es elnyalkodás, 
görcs és hörghurut ellen ne vásá- 

jon mást, mint a finomiaü
IK.....
H rolj

1 ^MeliCaramellet
g a „Három fenyőivel
0W _ _ drb. orvosok .:s rurgsno-
aw QwQO soktól ssárm’zó b s.ony.*- 
gj vány iesroljs a biztos
lf. “redm^nv.Csomagokban 20 és 40 
fcá. fill Dobozban 60 fillér. Kapható : 
pl Dezscri Boleman gyóssertárában 
pí és Knapp Ignácz drogériájában 
S ..... Léván.-------

a

400 hektoliter külön
böző tájborok, — 
melyek a Malingen-iéle lepároló szerint 
8'2 u/o-töl—10'5 % szeszfokkal bírnak, 
tehát az idei termések között a leg
jobbak közé tartoznak — eladók. — 
Az adásvétel egészben, vagy vagonon
ként * szikrai, vagy a lévai vasút
állomáson leendő átvétel mellett esz
közölhető. Bővebb értesítést ad

Léván, 1912, nov. hó 16.

Holló Sándor.

1PALMA 1
i@ “

:- — - -a
valódi

KAUCSUK-CIPÖSAROK
DOBOZA.

MINŐSÉGE:
ARANY

Eladó ház.
Mángorló u. 2. számú ház szabad 
kézből eladó. — Bővebbet özv. 
Janovics Ferenoznénél, Kereszt- 
ú. 4. sz. alatt------------------ —

A borfogyasztó közönség 
----- figyelmébe. 1 :_z

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
' házhoz szállítva.

Börzsönyi zöld, fehér literünkér t 100 fii 
Balatoumelléki , . 120 „
Neszmelyl ó vörös „ 140 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.
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Szives tudomására adom az igen 
tisztelt vevő közönségnek, hogy üzle
temben az előnyösen ismert

0CCASI0 ELADÁS
mint minden évben, ez idén is folyó 
évi december hó 1-én veszi kezdetét.

Eladásra kerülnek . fekete és 
szines szelyemszövetek 3 fele árban, 
kü önféle ruhaszövetek, batisz'ok és 
ruhavásznak.

Faeladási hirdetmény.
Pálosnagymező község 1912 évi december hó 13 án délelőt 10 

Órakor Barsmegye Pálosnagymező község házánál tartandó zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverés útján eladják a tulajdonukat képező 
erdő. ,A“ üzemosztály, 13, 15 16, 17, 19, 20, 22—27, 33, 36 és C üzem 
osztály 3 sz. asztagában 259’48 kát holdon tő mellett termelt lekérgezett 
3267 drb 3080’95 m3-re becsült jegenyefenyő tűzifát.

Kikiáltási ár 28090 korona. Bánatpénz 2800 kor. Árverési feltételek 
a besztercebányai m k. állami erdőhivatalnál, a zsarnócakohói m. k. járási 
erdőgondnokságnál és aló Írottnál megtekinthetők.

Blumenthal Jónás 
úri és női divatüzlet 

Léván

Pálosnagymező 1912 nov. hó 16.
Községi elöljáróság.

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

Cim e lap kiadohivatalaban.

Eladó üzlet.
Jó forgalmú fűszer. llBzt és vasüzlet, 
országosvasár és főszolgabírói helyen 

családi okok miatt azonnal eladó.
Cím e lap kiadóhivatalában

>03—*.913. vh, szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogv az arauyosmaróti kir. törvéuyseék 1912. 
évi 3121 polg. számú végzése következtében Btoll 
Béla nagybányai ügyvéd által képviselt Blasehka 
B shárd volt nagybányai lakos javára
6000 koroua s jár. erejéig 1911. évi augusztus hó 
Su-án foganatosított kielégítési végrehajtás u'jáu le
foglalt és 988 kcronára becsült következő ingóságok, 
u. m. bútorok, sertések, széna stb. uyilváuos árverésen 
eladatuak.

Mely árverésnek az ujbáuyai kir. járásbíróság 
1911. évi V. 168—3- számú végzése folytan a nagy
bányai kir. járásbíróság, mint hagyatéki bíróságnál 
letétbe helyezendő 6000 korona tőkekövetelés, ennek 
l°09 évi május hó 31 napjától járó 5 kamatai és 
kifizetendő eddig összeseu Ő10 kor. t»O fillérben meg
állapított költségek erejéig, Újbányán alperesnek a 
régi bőrgyárban levő lakasan 1912. évi november ho 
27 Ik lapjának délutáni 3 órája határidőül kitü etik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok kész
pénz fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség ese
tén becsáron alul is elfoguak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felülfcglaltattak és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés ezek javára is elren
deltetik.

Újbánya, 1912. november hó 14:

Lukács Miksa 
kir. bir. végrehajtó.

170—1912. vb. szám.

Árverési hirdetmény.
Alnlirt bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, 

hogy a budapesti VI. kér. kir. járásbíróságnak 1911. 
évi 8p. V. 1609—6. számú végzése következtében 
Kramer li*ezső és társa budapesti cég javára

ellen 232 kor. 20 fill. s jár erejéig 1912 
évi május hó 31-éu foganatosított kielégítési végre
hajtás utján fe.ülfoglalt és 678 koronára becsült kö
vetkező ingóságok, u. m. bolti áruk és felszerelés 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek as újbányái kir. járásbíróság 
1912. évi V. 8/4 számú végzése folytán 18 J kor. 60 
fillér tőkekövetelés, ennek 1919. évi junius hó 26*ik 
napjától járó 6 *|0 kamatai és eddig összesen 20 » or. 
94 fillér hátralékos biróilrg már megállapított költsé
gek erejéig Vichuyepesz- réuyben alperes lakásán le
endő foganatositasára 1912. évi november hó 28-án 
délután 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a ven
ni szándékozók eseunel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok készpénz fizetés mel
lett, a legtöbbat Ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyerlsk volna ezen árverés ezek javára is elren
deltetik.

Újbánya, 1912. évi november 13.

Pályázati hirdetmény.
A lévai kér. munkásbiztositó pénztár 2452/912. számú igazgató

sági határozat alapján pályázatot hirdet évi 2000 korona fizetés és 540 kor. 
lakbérrel díjazott ügyvezető igazgatói állásra.

Pályázati határidő 1912. évi december hó 20-án déli 12 óra, mely 
időpontig a szabályszerűen felszerelt kérvények a lévai kér. munkásbiztositó 
pénztár helyiségében benyújtandók.

Később érkéz í pályázati kérvények figyelmen kivül fognak hagyatni.
A pályázóknak igazolniok kell:

a) pénztárorvosi bizonyítvánnyal, hogy teljesen egészségesek ;
b) hogy magyarul tudó, teljes korú állampolgárok ;
c) hogy ellenük a szolgálati és fegyelmi szabályzatok 6. §-ának b.

pontjában, továbbá ugyanezen §. 10. bekezdésében foglalt tiltó okok fenn
nem forognak.

A megválasztottak ideiglenes n inőségben alkalmaztatnak és csakis a 
pénztár mindenkori szolgálati és fegyel ni szabályzatának, a véglegesítésre 
» onatkozó feltételeinek teljesítése után s legalább egy évi próbaszolgálat után 
fognak véglegesittetni.

A megválasztott köteles állását az értesítéstől, illetve felszólítástól szá
mított 14 nap alatt elfoglalni.

A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár.

Faeladási hirdetmény.
Barsvármegye Zzsrnócakobó községben a m. kir. járási erdőgondnokság 

irodájában folyó évi deoember hó 19-án délelőtt 10 órakor zárt ajánla 
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladalik az alább felsorolt tő 
mellett termeit és „I. E“ jelű bélyegzővel megjelölt 'haszonfaanyag. A zárt 
írásbeli ajánlatok az árverés megnyitása előtt az árverést vezető elnök kezé
hez. Szóbeli ajánlatok a szóbeli árverés megnyitásakor teendők. Utóajánlatok 
el nem fogadtattnak. Árverési feltételek a besztercebányai m. kir. állami erdő
hivatalnál, az alább felsorolt erdőbirtokok képviselőinél és az alulírottnál 
megtekinthetők :

1.
A felsőzsadányi r. kath. tanító erdejében 1 osztag 12’76 khold 

területen 234 drb. 214’27 m8-re becsült lekérgezett jegenyefenyő. Kikiáltási 
ár 2417 koroua. Bánatpénz 242 korona.

II.
A felsőzsadányi r. kath, plébános erdejében 44’4 khold területen 

246 drb. 253’58 m8-re becsült lekérgezett jegenyefenyő. Kikiáltási ár 2968 
knrona. Bánatpénz 296 korona.

III.
A nagylócsai r. k. plébános erdejében 1 osztag 8-5 khold területen 

186 drb. 172 05 ma-re becsült lekérgezett jegenyefenyő. Kikiáltási ár 1960 
korona. Bánatpénz 196 korona.

IV.
A modertárnai r. kath. plébános és tanító erdejében a 2 és 4 számú 

osztag 5’44 kát. hold területén 68 drb. 4144 m’-re becsült lekérgezett jege
nyefenyő. Kikiáltási ár 356 korona. Bánatpénz 36 korona.

V.
Irtványos község volt úrbéresei erdejében 5, 7, 9 számú osztagban 

2-4 kát. ho dón 83 drb. 146’34 m,-re kéreg nélkül becsült kocsánytalan tölvy 
haszonfát. J

Kikiáltási ár 3660 korona. Bánatpénz 366 korona.
Zsarnócakohó, 1912. évi nov. hó 22-én.

Lukács Miksa 
kir. bir. végre haj tó. M. kir. járási erdőgondnokság.
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valamint Inöltözltöcléseltet 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva Szepesi u. 22.,

o

U
0

0

legjobb mosószer
Washall Company Wien

• II.Kurxbauerqasse 5.
Kapható KNAPP drogériában LÉVA.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon szám : 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
~ Hazai gyártmányú gépek :

Világhírű BAPID" lánczos kutak. ..Alfa Separator" tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőaégű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz-iéle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Bendalin
■ l«fl|obb fémkompotltló 
minden elképzelhető tárgy 
4 mázolására.A!l«|nclóan tartós 
izzó forróságnak, valamint 
nedvességnek ellentálió 
ezüstfesték.

INT Semmi sem pótolhatja!

BENDALIN
legjobb folyékony kályhaeziist festéket.

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

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

Stern Józsefnél, Léván.
EgayrŐd.o'k: Georg Benda, Lutz-Werke 

bronzfestékgyár, WIEN. Traisntauer, N.Oe. Prag.

t Üzlet megnyitás
Bátorkodunk Léva város és vidéke 

n. é. közönségének szives tudomására 
hozni, hogy Léván, Petőfi u. 15. sz. 
alatt (a volt Singer-féle üzlethelyi
ségben) újonnan berendezett — —
ÍIBMB© Mti 

----- nyitottunk. =
Mazur János előkelő fővárosi cég

nél, Mazur Mihály pedig a helybeli 
Kern Testvéreknél szerzett bő ismere
teinkkel minden törekvésünk késztet 
arra, hogy vevőink bizalmát előzékeny 
és lelkiismeretes kiszolgálással minden 
tekiutetben kiérdemeljük. — — —

A n. é. közönség szives és jóindu
latú pártfogását kérve, kézségéé szolgá
lataink felajánlása mellett maradunk

Léva 1912. november hó.

teljes tisztelettel

MAZUR TESTVÉREK.

Harisnyakötést 
és mindennemű 

kötő- gépmunkát 
elvállal 

NYITRAI NÁNDORNÉ 
Léva, Laszló-utca 13.

KÖHÖGÉS
rekedtseg es hurut ellen nincs jobb a 

RETHY-féle pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban igyázzonk és határo
zottan RÉTHY-fé'ét kérjünk, mivei sok haszon
talan utánzata van. Az eredetinek minden 

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

Mindenütt kapható.

p

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK 
és laitelBszö-vetkezet 

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fenall 
felhívja a n. é. b u t o r v a s 4 r 1 ó köz önség ügyeimé a

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

’ újonnan átalakított helyiségeiben renpezett 

lakásberendezés! kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a U^hú^tér
legegyszerűbbtől, a legnagyobb kivitelű, m . ,. „

vezett és szakbizottság által felülvizsgált butorokbál au.

Teljes lakásberendezéseket művészi 
tervek szerint készítünk, ------
minden darab jótállás mellett adatik el.

MENETREND
a garamkovácsii—ar.-maróti 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. tebervonat Léváról említett napokon HL oszt, sze
mélyszállítással közlekedik. — A megnyitás napjától a 42U6. sz. vonat Lévára 
nem este 8 ó. 14 p.-kor, hanem 7 ó. 55 p.-kor érkezik, de indulási ideje 
változatlan marad.

455 809 1135 704 ind. LEV 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
6t"
627
(J42
680

840
8«
906
916
930
938

254
301
321
331
346
354

734
740
800
Bio
824
8»2 5

Garamkovácsi . 1
Kovácsimocsár (f.m.h.) 
Valkócz . . . 
Perlep . . .
Petötelep (m.r.h.) 

7 Aranyosmarót . 1

8tl
749
788
724
718
712

212
204
140
133
102

1240

650
642
619
603
542
520
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„AZ OLLA” 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minŐ8Ítve 

van.
Két évi jót

állás. 
Ára 

uc ötönként fi 
4. — , i ,

8.— és .i
10. korona

KB

moziba 
megyünk!

GUMMI’ 
különlegesség.

A tudomány mai 
állása szerint 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi 
óvszer.

Az APOLLO mozgószinház 
■na műsora érdekes,

Az 
•OLLA* 

200 crvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
€1 jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint nép oly jót* feldicsérnv 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLAU OMimr Wien. H 437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

s P1CK EDE illatsterést-iiz etében.■ a

o ar
b’

n ka
ph

at
ók

, i

Feltűnő olcsó
s & n
CL 
09
X 
©X
3
3
CL 
CD 
=5

Karácsonyi
november 15

ocassiot tart
-tői december 31-ig

el
fo

ga
dh

at

Scisitii Henrik Mélyen leszállított arban kaphatók:
Kosztüm kelmék, blúz és pon-

CD 

o-

ex 
=r

c
•o divatáru üzlete

gyola kelmék, fekete és színes 
selymek, kézi munkák. — —

©

CD

E Szőrme áruk. — Vászon és CT 
©

JÉ damaszt áruk. Barchettek és 3

JÉ az összes divat cikkek. Lég CD 
-C-O cn újabb Richelieu és Madeira ©

CQ
Z LÉVÁN, Petőfi utca. — — — minták. — — — © 

X

= Kölcsönkönyvtár == 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 
magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.

lUT Legjobb bevásárlási forrás 1 "WS

KERN TESTVÉREK 
fűszer, gyarmatáru és vaenagykereBkedése 

ALAPITTATOTT 1881. LÉVA. ALAPITTATOTT 1881.

Mindennemű fűszer- és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prag-i sodar. 

Elismert legjobb minőségű kávék. 

Valódi orosz teák és angol rumok,

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümölcs, dessert. cukorka 8 
mindennemű c b e m e g é k a 
legjutányosabb árakon. — — — — 

Magyar gyártmányú folytén égő kályhák, fa- és széntartók, 
kályhaellenzök, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé- és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint 

VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

11 Gyári raktárt tartunk a legalkalmasabb ——

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési cikkekből.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorasajtóján Léván?


