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Az uj hercegprímás.
A magyar római katholikua egy

ház fejadelmévé, esztergomi hercegprí
mássá a magyar apostoli király dr. 
Csernoch János kalocsai érseket ne
vezte ki a római szentszék hozzájá
rulásával.

Bennünket, Barsvármegyét, külö
nösen annak Lévától délre eső részét, 
a kinevezés a legközelebbről érint, 
mert hiszen vármegyénknek ez a része 
az esztergomi dioecesishez tartozik s 
igy az esztergomi érsek nemcsak, mint 
Magyarország hercegprímása, de miut 
az esztergomi egyházmegye megyés 
püspöke közvetlen egyházi tejünk.

Dr. Csemocli Jáuos hercegprimás 
közéleti szereplése ismeretes mindnyá
junk előtt. Tudjuk, hogy a saját ere
jéből hatalmas akaraterővel s nemes 
ambícióval küzdötte fel magát az 
egyházi hierarchia lépcsőjén fokról- 
tokra Magyarország herceg primási 
székébe. Egyházának és hazájának 
szentelte egész ereiét, életének minden 
Dapját az ezekért való kitartó és oda
adó munkásságban töltötte s ép ezért 
az egyház és a haza jutalmul uj 
méltóságába ültette.

Az isteni Gondviselés különös 
kegyelméből megérte azon örömet, 
hogy férfiúi munkásságának teljében, 
életerejének teljes birtokában vehette 
át a hercegprimási széket, miuéltogva 
úgy egyháza, mint hazája a legszebb 
reményeket fűzik működéséhez anuál 
is inkább, mert eddigi élete és mun
kássága a legnagyobb biztosíték ne
künk a jövendőre.

Mint esztergomi kanonok és or
szággyűlési képviselő, mint püspök és 
kalocsai érsek mintaképe volt a mun
kásságnak, amelynek alapját az egy
házához való hű ragaszkodás és a 
magyar haza szeretete képezte. Es e 
tekintetben fáradtságot nem ismert azt 
tartván, hogy mint egyházfő jó pél
dával járjon mindenkor elől az egy
házmegye papsága előtt. S mivel 
munkabíró ereje nagy éB nemes dol
gokra aspirálta, a közélet minden fá
zisában élénk tevékenységet fejtett ki 
» részt kért mindabból, hol nemes 
<íélok nagy tetteket követeltek az ön
feláldozó hazafiaktól. S ő mindenütt 
híven és becsületesen megállotta he
lyét, mert minden tettét erős meggyő
ződés és hazaszeretet vezette. És épen 
azért, mert szerette hazáját, szerette 
és mindig megbecsülte annak népét, 
amire legfőbb bizonyítékul szolgálhat 
a kalocsai egyházmegye, amely jóté
teményeinek számtalanságát élvezte. 
Bizonysága annak, hogy a nép igazi 

atyjának tekinti magát és hogy hive 
a demokráciának az, hogy szívvel 
lélekkel felkarolta a népsegitésnek azt 
a módját, mely a nagyobb birtokok 
parcellázása áltál akarja a szegény 
népet földhöz s ezáltal vagyonhoz jut
tatni s igyekezett egyeseket a hazai rög 
szeretete által lekötni.

Bőkezűségét egyházmegyéje pap
sága is áldva fogja emlegetni, mert 
nyugdijukat rendezte. Szóval: ő nem
csak hirdette, ds gyakorolta is a 
szeretetet.

Most, hogy hozzánk, mint az 
ország hercegprímása visszatér, régi 
egyházmegyéje hódoló tisztelettel kö
szönti. Hosszú évek során keresztül 
ott láttuk általánosan tisztelt al akját 
Simor, majd Vaszary prímások oldalán, 
szerényen, de buzgón dolgozva egy
háza és hazája felvirágzásán ; most 
élére kerülve hatalmas egyházának, 
szeretettel fordul feléje az egyházmegyé
nek minden fia, mert tudja, bogy 
bölcsesége és szeretete záloga az egy
házmegye jövendő felvirágzásának.

Nekünk külön is egyházi főpász
torunk és igy hozzá e tekintetben is 
közelebb állunk s ezért kétszeres a mi 
örömünk, amidőn őt a magyar Sión 
ormán főpapi méltóságában üdvözölhet
jük, mert tudjuk, bogy egyházmegyéje 
érdekei nála mindenkor hathatós párt
fogót találnak, aki lankadatlan muu- 
kakedvvel, meleg szeretettel és áldo
zatkészséggel fogja vezetni egyházme
gyéjét a boldogulás virányai felé.

A Balkan és érdekeink.
Folytatás.

A magyar ipar a Baikau-fclsziget lelő 
mint kivitelfejleaztés, Barosi Gábor idejé
ben kezdődik, amikor is ügynökségek és 
mintát aktárak több varosban állítattak föl. 
A forgótőke nélkül dolgozó ügynökségek 
igen jól működtek, mert sok magyar cégét 
vittek be a Balkán egyes piacaira s még 
nagyobb a lendület akkor, amikor a ke
reskedelmi kotmány az ügynökségek 
összkezelését állami támogatással a Magyar 
Kereskedelmi Részvény tál saság-ra bízza. 
Ennek az lön az eredménye, hogy az évi 
forgalom vagy 12—13 millió K értéket 
képviselt; sőt 1910. összes kivitelünk már 
jelentékeny emelkedést mutat különösen 
Románia és Törökország felé. 1909. az 
európai Törökországba való kivitelünk ér
téke 13 millió K ról 24 millió K ra ; ázsiai 
Törökország pedig 6 millió* K-ról 11*5 
millió K-ra emelkedett, mig a Szerbiába 
való kivitelünk csökkenését a vámháború 
okozta. Még 1911. >» meghaladja a 100 
millió K értéket kivitelünk, mely pedig a 

vámküifö'dre irányuló összes kivitelünknek 
épen a harmadrésze.

Ismeretes, hogy a nyugati vámkülföldre 
leginkább csak nyerstermékeket viszünk 
ki, a Balkánba szonban inkább ipari cik
keket, mint pld. cukrot csak Törökországba 
1910. áiúkban, ll°/0os vámfizetés mellett 
24 81 millió K értékűt vittünk ki ; a gép
iparban különösen Románia és Bulgária igen 
háladatos piacunk, sőt 1910. a textil árúk
ból is tekintélyes mennyiséget vittünk ki 
mintegy 6 mllió K értékűt ; a vasiparból 
3 millió K, bőriparból vagy 2 millió érté
kűt ; kivittünk még továbbá fabútort, ce
mentet, malátát, papirost, kefekötö árukat, 
üveget, sört, hántolt rizst, lámpát, parkettet, 
kaucsuk árú*, müfát stb.

Ausztria kivitele a Balkánba vagy 300 
millió K értéket tesz ki, ami reánk nezve 
szerencse; mert máskülönben iparcikkeit 
még nagyobb mértékben dobná a magyar 
piacra, mi mindenesetre a magyar iparnak 
volna az ártalmára. Az utóbbi időkben 
egyes magyar cégek vetették meg a lábu
kat a Balkánon. Ilyen a Ganz-cég villamos
sági berendezéseivel s magyar pénzintézetek, 
bankok alapításával.

Kivitelünk legfontosabb cikkei a cukor, 
szesz s vasgyártmányok, természetesen csak 
készpénzfizetés mellett ; mig a textilárúk 
termelői s a mezőgazdasági gépgyáros-k a 
nagy verseny miatt 3—12 havi hitelt kény- 
te'enek engedélyezni. Az olasz-török háború 
sokat ártott kivitelünknek a általában a 
piacok az utóbbi időkben nagyon megrom
lottak a pénzdrágaság s a bankok hitelmeg
vonása folytán és valóságos akutváleág 
lett belőle.

A Balkán mosgósi'ás a hírszolgálatot 
is megszakította s még a nemzetközi táviró 
s távbeszélő is csak korlátolt mértékben 
állanak rendelkezésre, ami mindenesetre a 
forgalomra csak bénitólag hathat ; a vaeútak 
sem állanak a közgazdaság szolgálatában s 
a posta is csak korlátolt keretekben mű
ködhetik, vagyis a Nyugat a Kelettel nem 
közlekedik s igy az összes árúforgalomban 
a stagnáció és a torlódás állott be. Már 
pedig hazánknak a Kelet és a Nyugat közt 
közvetítő szerepe van, amennyiben a gaa- 
dag nyugati államoknak mintegy fuvarosa 
s ipari termelője. A balkáni piaonak eddig 
tehát csak szállítói vagyunk s igy a jöve
delmünket is a háborúk valóban érzékenyen 
csökkentik ; mig Ausztria dacára, hogy a 
balkáni államokkal közvetetten azomszédság- 
ban nincs, azért mégis kivitele ötszörösen 
haladja meg a mienkét, amely körülményre 
még az is kedvezöleg bat, bogy ott a postai 
tarifák tekintetében bárminő távolságra, 
hazánkon keresztül egységes díj van meg- 
állapítva. Ugyanis a díj nem nagyobb, mint 
a csomagdij, melyet a belföldi forgalomban 
76 kilométernél nagyobb távolságra saóló 
csomagok után illetünk.
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A háború miatt elmaradt a szerb hús
import és nehézség támadt a román hús
import tekintetében is, mit a vasúti szállítás 
is megnehezít ; mart aa állami vasútak 
személyvonataihoz kapcsolt kocsikban ro
mánbúst tovább szállitani nem szabad, azt 
adván okul, hogy a pálya a „Porta Orien
tálja1* * felé igen meredek s igy a behozatal 
is meg lesz drágítva.

Ausztria éa Németország fejlettebb 
iparát, akarva-nem akarva, tarifális viszo
nyaink is támogatják s megelőzik hazán 
kát. Még Franciaország is megelőzött ben
nünket divatárucikkeivei és selyemgyártmá
nyaival, valamint a kicsi Svájc s újabban 
Olaszország is élénkbe akar jutni. Tehát 
csomagkivitelünk tekintetében az ötödik 
helyre jutunk s igy az anexio utóizét ha
zánknak kell éreznie, mihez az is járul, | 
hogy a balkáni államokkal pénzforgalmunk 
mérlege eem mindig kedvező.

Gazdaságilag bennünket a b.lkáui ál
lamok közül Szerbia érdekel elsősorban, 
melynek 1911. importja 111'5 millió frank 
értékű volt, de amelyből a Monarchiára csak 
19% esett s mely már csak földrajzi hely
zeténél fogva is természetes piacul szolgál 
és a szerb lakosság vásárló képességének 
aa izmosodásával, mezőgazdasági cikkeinket 
Bzivesen szokta venni. A kereskedelmi szer
ződés életbe lépte óta, hazánké a vezető 
szerep a két ország közt s a gazdasági 
érintkezés tekintetében megvan az össz
hang. Szerbia agrár-állam a igy a mi ipar
cikkeinkért cserében mezőgazdasági termé
nyeit szállítja nekünk. A kivitel s behoza
tal helyes egyensúlyban vannak egymással. 
Szerbia 1911. csak szilvaizt termelt 4 
millió K értékben, állatállománya szép, 
bányászata fejlődésben van és ipara is 
emelkedőben.

De tekintsünk messzebb is. Bizony, jó 
volna, ha volna közvetetlen bajóösszeköt- 
tetés Déi-O.oszországgal is. Nálunk ugyanis 
az olcsó vizen való szállítás hiányzik, tehát 
a magyar s az osztrák ipar Dsi-Oroszor- 
szágban nagy küzdelmet folytat, mert

gyárosaiuk nem képesek a versenyre kelni. 
A német, angol, francia iparnak közvetetlen 
hajójáratok állván rendelkezésre, a kombi
nált Levante-dijtételekkel (5 shilling tonnán
ként és szerződés nélkül 10 K métermá
zsánként) olcsó szállítási dijakat biztosit 
Noworossiskig. Oroszország délkeleti része 
s az északkeleti Kaukázusnak a kereske
delmi központja Rostow, mely mi Orosz
országnak a legnagyobb piaca, nagy felvevő 
képességgel, kimeríthetetlen földi kincseivel 
s igy a külföld olcsó szállítási díjtételekkel 
juthat oda, mig a magyar-osztrák export, 
a rontó hatással biró átrakásokra van 
utalva s a Levante díjszabásnak a szállítási 
kedvezményeit nem képes úgy kihasználni, 
mint a fentebb említettek.

Odessa és Batum közt hazánkra s 
Ausztriára nézve a kereskedelem-politikai 
szempontból való közvetetlen hajóösszeköi- 
tetés hiányzik ; mert még a Dunagőzbajózás 
sincs előnyünkre, amennyiben sokáig tart a 
szállítás, drága az és átrakással ia jár. 
Taganrokkal s Novorossiskkal közvetlen 
hajóösszeköttetést kellene létesiieni akár a 
Dunagőzhajózással vagy az osztrák Loyddal 
kombinálva, vagy pedig mint teljesen küiön 
járatos beállítva. így a hajók, visszafelé is 
el volnának látva elegendő rakománnyal. 
Hogy melyek volnának az árúnemek a az 
árúmennyiség, előre nem jósolható meg ; 
mert az illető cégek féltékenyek s üzleti 
titkokat elárulni nem szoktak s a hivatalos 
statisztika meg zsinóimértéküi úgy sem 
szolgálhat. Ez az oka annak, hogy a kimu
tatások a származási helyet ugyau kimu
tatják, osakhogy köztüa hazánkat vagy 
Ausztriát nem találhatjuk meg, mert Odes- 
sában a tengeren érkező szállítmány mar 
elvámoltatik s igy Taganrogban es Novo- 
rossiskban már nem szerepelhet mint 
import.

Novorossisk Észak-Kaukázás egyik be
szakadó kikötője, mely mindig használható, 
mig az Odessa-taganrogi hajóössseköttetés 
az Asovi tenger jege miatt megszakad s így 
Rostowuól ebbe u kikötőbe szállítanak. Es

mind a Balkánnal van összeköttetésben, 
mert erősen lesz érintve.

A Balkán-félszigetre nézve a statusquo- 
politika megbukott s új helyzetek előtt 
állunk, áll Európa s igy Berchtold gróf 
külügyi miniszterünknek a problematikus 
gondolatai s kifejezései egyelőre még nem 
érthetők.

Reánk nézve az a fő dolog, hogy a 
Balkánon kereskedelmi utunk nyitva tar- 
tassék, még pedig a szandzsák-vasút kiépí
tése, az aldunsi áthidalás s a jó kereske
delmi szerződések útján s igy ezek alapján 
iparkodjunk a balkáni országokat összeköt
tetéseinkre minél bensőbbé tenni s abban 
a magyar érdekeket támogatni. Különösen 
ügyeljünk arra, hogy nemzetiségeink von
zalmát megszerezzük okos eljárásunkkal. Az, 
hogy Románia földrajzi helyzetén alapuló 
jelentékeny érdekei kielégítést nyerjenek, 
talán nem mellékes, mert jó indulatára 
Erdély miatt nagy szükségünk van. Szóval, 
új helyzet előtt állunk. Nincs kizárva, hogy 
a politikai állandóság meghozza a gazdasági 
állandóságot is részünkre a Balkánon. Csak 
más államoknak a beavatkozása ne zavarja 
meg a helyzetet s elsősorban Oroszországé. 
A Földközitenger a legveszedelmesebb ob
jektum, mu'atja az, hogy azon Angliának 
az összevont flottája 610000, Franciaor
szágnak 480000, Olaszországnak 345000, 
Ausztria-Magyarországnak 180000 tonnát 
képvisel.

Ha visszagondolunk, hogy Törökország 
integritásának a fenntartása volt hajdanában 
a jelszó, de amelyen rést ütött az orosz
török háború, valóban sok tanulságos dolog 
állhat előttünk. Törökországnak belső.eg 
kellett volna már régen átalakulnia s ösz- 
Bzes alattvalóinak biztosítani az emberi jo
gok élvezetet ; orvosolni kellett volna a 
birodalom szervezetének a hibáit. S ez 
mind nem történt meg a igy ne csodálkoz
zunk, hogy érdekeink már nem fűződhetnek 
Törökország integritásához vagy a statu quo 
fenntartásához. A hiba ott volt, hogy csak 
Törökországnak a győzelmével számolták

T A Ji C A.
Jelige : „é., u., Loa'-m*,

Csokonay és Lillája.
Irta: Farkas József.

Hangtalan, néma nyári éjjeken, midőn 
aa eleven élet már nyugszik, elpihen, mikor 
a tele hold ezüst fénysugara s a millió 
csillag ábrándos fényárja csillogó fátyolként 
lebeg a szőke Duna kies tájai felett — meg
jelennek akkor ők kelten, a két hiv sze 
relmesek, hogy elpanaszolják egymásnak 
újra és újra azt, ami már rég elmúlt, azt 
ami úgy fájt, ami azonban már meggyógyult, 
behegedt : a zord halál diadalt ült az anyag 
felett. Most szerelmük szabad és végtelen 
a szellem-birodalom tiszta étherében s igy 
híven eljöhetnek éjféli találkozóra a csen
des méla nyári éjjelen.

A két hiv szerelmes : a halhatatlan 
lantos és a szépséges Lilla.

Az ifjú szemében a rég letűnt földi 
bánat fénye csillan, kezében a néma lant, 
szivében emésztő tűz hevít, — a régi sae- 
relem lobogó szent lángja . . . a mintha a 
tovatűnő múltnak képét látná újra, ami
kor a vére, aa anyagi vér szerelmes szivé
ben valóban is fórra ..... oh aa a kép, 
amikor remegett s boldog vala, ba csak 
hőseiben is volt ű — a szépséges szerel- 

mes — a csodás Lilla . . . Most újra ébr- d 
régi szenvedélye . . . szelleme reszket, te
remtő ereje — Lillája csókjától — új 
életre támad, alkotni újat s nagyot ; da
lolni Lillát, szerelmet, bánatot, bort és sza
bad hazát.

*

írtak pedig az Uruak 1797. eszten
dejében,

Ápr.lis havának egy zimankós napján 
estefelé járt már az idő, amikor egy szálas, 
pelyhes állú vándor-diák-féle, oldalán ko
pott fringiával, hóna alja alatt esötő1, hótól 
áztatott iromány-csomóval, szivébeu egy jó 
adag reménységgel nemes Komárom váro
sába érkezett. Messziről és pedig az apos
tolok lován utazhatott, mert ruhája csupa 
sár volt. Mivel pedig aa időjárás vala ak
kor igen változatos : ho' esett, hol fagyott, 
— ennek következtében a kopott, de gaz
dagon sujtásozott dolmány keményre volt 
fagyva az ifju-amber karcsú termetén. Bár 
a metsző tavaszi szél vadul simogatta ván
dordiákunkat és sápadt arcára vérróasákat 
plántált — mindannak dacára lüvegét — 
melyen büszkén lobogott a kócsagtoll — 
Ősi diák-szokás szerint hátra tolva viselte. 
Magas hom'okára, két oldalt fésülve, dúl 
szőke haj simult. Villogó szempárja hatá
rozottságot a dacos akaraterőt árult el.

Amint a városba érkezett, nemes Usé-

pán István fiskális uram lakása után kér
dezősködött. Megmutatták neki a portát, 
melyen a fiatal doktor juris lak ott s ö meg
kopogtatta fringiájával a tárt kapu cifráz 
oldalát,.

Ajtónyitás helyett egy ifjú fő jelent 
meg az utca frontjába eBŐ ablakok egyiké- 
ben. Amint megpillantotta as érkezőt, 
hanyat-hom ok sietett ajtót nyitni érkező 
vendégének. S mialatt a házigazda sürü 
kézszorongatás és ölelgetés közepeit tessé
keli befelé nyilván kedves vendégét, azalatt 
bosszúsan dörmögi az — hogy — a fránya 
látott olyan fiskálist, aki zárva tartja házát 
kliensei előtt.

Talán bizony azt hiszed fiskális bará
tom, hogy majd kliensek nélkül is benyeri- 
tenek hozzád a körmöci csikók ?

— Nem hiszem én kedveB prkoeptor 
uram, de annyit mondhatok neked, hogy 
éhen hallhat ma Komáromban minden fis
kális a kutyabőr mellett. Az országnak vau 
most pőre aa ördöngös franciával, azt pedig 
karddal és ágyúval igazítják el. Nincsenek 
most Komáromban pörösködő emberek, csak 
felkelő nemesek, kik a vármegye által hir
detett gyűlésre sereglettek ide és poéta 
leányok, kik verselnek b kokárdát készí
tenek a nemes ifjaknak.

Azt hallottam még Pozsonyban, mondá a 
másik, bogy a vármegye gyűlést hívott
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de »z erö-vistonyok megváltozás* 3 » tö
megek vonzó ereje érvényesülésével és más 
eshetőséggel nem s igy most már tartha
tatlan állapotok fentartásának a kedvéért 
kár volna bonyodalmakba kovered-.üok, 
hogy azokkal esetleg más népeknek a sza
badságát elnyomjuk. Nekünk területi ter
jeszkedésre szükségünk nincs s igy terü'eti 
megállapodásokba ne íb keverjük magunkat, 
kivevén Albánia önállóságának a kérdését. 
Oda törekedjünk, hogy az egész félszigeten 
a szabad közlekedés és kereskedés számunkra 
biztosíttassák. Hiszen termelő és vásárló 
államok alakulnak ott, még pedig életerős 
államok. Tanulhatunk tőlük. Megtanulhatjuk, 
hogy egy nemzet, amely egységesen 
kitart céljai mellett s azt is tudja, hogy 
mit akar ; az minden más akaratnál hatal
masabb, mert halhatatlan a mert nemzedé
keket áilit az akarata mellett hadi sorba. 
Minden egyes nép czámá'-a olyan keret 
kell, amelyben kulturális tehetségét kifej
teni képes és gazdagodni ia tud. Egy or
szágnak az életében a győzelemnek és a 
sikernek két legnagyobb elleasége van : a 
korrupció s a lelkesedésnek a hiánya. Ne
künk ma csak két vágyunk van : bébe a 
Balkánnal a az országban dúló korrupciónak 
a megszüntetése. Ne feledjük, hogy az 
egész világon ma már új eszmék hódítanak 
a a nemzeteket a demokratikus haladás 
erőssé teszi.

Vizy Ferenc.
Vége.

Különfélék.
— Vármegyénk főispánjává a 

király O-iélsege (mint a hivatalos lap va
sárnapi száma jelenti), Keltz Gyula c*. és 
kir. kamarást, aa aranyosmaróti választóke
rület orsz. képviselőjét nevezte ki, akinek 
beiktatása a december 12-iki évnegyeded 
rendes vármegyei közgyűlésén leend. Keltz 
kinevezését már regisztráltuk lapunkban, s 
ezúttal csak arra a megjegyzésre szorít
kozunk, bogy Barsvármegye nagynevű es 
országos tekintélyű főispánjainak sorozatá-

ösaze a franciák ellen megvitatandó felkelés 
ügyében, de hogy kisasszonyaitok poétáknak 
csaptak fel, ezt nem mertem volna hinni s 
Bachusra mondom, nagyon örü.ök neki, mert 
akkor hazajöttem.

— Mi hir Pozsonyban ?
— Hogy mi hir? — Az országgyűlés 

feloszlott, a többit csomagommal együtt 
elküldtem még az elmúlt heten címedre — 
nyomtatásban. Persze a legújabb számot 
hiába kerested. Biz’ az Pistik ám tuszui 
mai ad t Wéber Simon uramnál Pozsonyban 
mindaddig, mig a 300 pengő nyomtatási 
költséget ki nem fizetem.

— Ejnye az áMgyélusát, hisz’ mi úgy 
hallottuk, hogy i zépen jövedelmez szerkesz
tőjének a „Diétái Magyar Múzsa".

— Az ám, szépen — hagyta reá kese
rűen a másik. — Tudod barátom a magyar 
urak nagyon szeretnek olvasni — kártyát, 
irodalom, vers ? — az csak a professorok- 
nak, papoknak s egy pár magunkfajta bo
londoknak való. Nincs nekünk olvasó kö
zönségünk, barátom.

— Lehet, hogy Pozsonyban nem volt, 
de lesi és van Komáromban — keidé most 
lelkesülten a fiatal fiskális. — Majd meg
látod, micsoda irodalmi élet van itt, ha 
megismerkedő), a mi kis irói körünkké.. 
Tudod-e praceptor uram, hogy itt mindenki 
ismeri a te neved és nincs összejövetel,

bán Keltz Gyula bizonyára méltó helyet 
tog elfoglalni, mert egyenes nyilt szivü 
ortiunak ismerjük, ki nemcsak kötelesség- 

tzerüleg vállalta ezt a megb.zatást, hanem 
állasát nemes ambic óval és atzal az ideális 
törekvéssel foglalta el, hogy báró Kürthy 
L jóinak megkezdett munkáját tovább 
iolytassa s közöttünk a tejes egyetértést 
egészen kiépítse. És ez bizonyára sikerül
ni tog neki, ha egyforma szeretettel fogja 
gondozni vármegyénk minden kerületének 
érdekeit, hogy igy Barsvármegye, mint a 
magyar nemze'i államtest egyik harmoni
kus tagja, régi tekintélyét s vezető szere
pét visszanyerve, élő példaként álljon az or
szágban. Ebből az alkalomból mi is szívé
lyesen üdvözöijük uj főispánunkat a neh’z 
éB rögös, de sok sikerrel bizta’ó közpályán 
s kívánjuk, hogy nemes törekvéseit a meg
érdemelt siker koronázza. Az alispán által kia
dott hivatalos értesítés szerint Keltz Gyula 
főispán ur Öméltóságának folyó hó 12-én 
tartandó beiktatása a köve kj-ző ünnepi sor
rendben fo^ történni: 1. E hó 11-én este
Aranyosmarót közönsége kivilágítással fo
gadja az érkező főispánt, utana 2. Fáklyás 
menet a v rmegye székház* elé s óit a fő
ispán üdvözlése. 3. 12 én reggel ,|>9 óra
kor gyülekezés * székház nagytermében. 
4. 9 órakor indulás és ünnepi felvonulás fo
gatodon a róm. katb. templomba, ott 5. Ün
nepélyes istentisztelet. 6. 10 óraeor a köz 
gyűlésén a főispánnak ünnepélyes beiktatá
sa. 7, 11 órakora küldöttségek és tisztikarok 
tisztelgései. 8. 2 órakor társasebéd a 
Barsmegyei Casino helyiségeiben, melyet a 
vármegye tisztikara rendez s me‘yeu egy 
terítek ára 7 korona. A főispán titkári hi
vatala kéri, hogy a kü döttsegek előre jelent
kezni szíveskedjenek, hogy a aeliö beosztás 
iránt intezkedhessék.

— Közgyűlés. A „Stefánia* árvabázat 
fenntartó Lévai nöegylet folyó évi december 
hó 11.-én, délután 4 órakor az arvaházban 
tartja évi rendeB közgyüését, melynek tár
gyai : 1. Elnöki bejelentések. 2. Az ürese
désben levő alelnöki és titkán ai ásón be
töltése. 3, Az 1913. évi költségvetés tár
gyaikba. 4. Ügyészi előterjesztés. 5. Esetleges 
sürgős ügyek és indítványok.

— Kürthy Lajos báró bucsuzasa. 
Lapunk eiózö szamauan megírtuk oit-r, hogy 
v*». megyénk közönségé a törvényhatósági 
bizottságnak műit ló 30.-án tartott rend
kívüli diszközgy ű esen megható ünnepség 
keretében vett búcsút Küithy Lajos báró ól, 

melyen Csokonay vitéz Mihály csikóbőrös 
kulacsáról szó ne esne — kívülről tudják 
itt verseidet. 2\em részesült kigyelmed meg 
oly meleg fogadtatásban, amilyenben itt 
leszen osztályrésze. Asszonyok, leányok, 
ifjak s öreg meglett emberek versenyre 
keinek, Lügy ki tud szebbet s jobbat írni. 
Hogy másról ne szóljak, hat csak Lábián 
Juliannát, Bernné asszonyt említem ; ez a 
poétalelkű hölgy nemcsak anyagiakkal 
támogatja irodalmi törekvésünket, de első 
helyen áll azok között is, kik teremteni, 
alkotni tudnak. Képzeld : versben levelez 
Gvadányi József tábornokkal és Csizi litván 
főstrázsamester urammal. A központ enne! 
a lelkes magyar hölgy hazanái van. Idejö
vünk össze esténként szép asszonyok, viruió 
leányok, ambiciós fiatalemberek s m glctt 
tablabirak. Tánc, zene s. borozás közepett 
beszeljük meg irodalmi lémainkat s olvassuk 
fel iroda mi termékeinket. Nincs ennél ked
vesebb mulatság a világon.

Csokonay — mert senki más az érkező 
vendég — elamult régi kenyeres pajtásának 
elbeszélésén. Aa az édes reménység, mely
nek hovéoél Pozsonytól — Komáromig 
melengette már-már csüggedő lelket, kez
dett aprópénzre darabolódni.

— Hallod e, Pista I én már szeretnék 
ahhoz a greciai Apollóhoz menni I

Folyt, kör.

a vármegyénkből távozó főispántól, aki fő- 
ispánságának három éve alatt mindnyájunk 
őszinte tiszteletét és szeretetét vívta ki 
magának. A lelkes óvációkkal telt közgyű
lés után, amelyről már előzőleg említést 
tettünk, — déli egy órakor a Barsmegyei 
Kaszinó termeiben volt a nagyszabású tár
sasebéd, melyen a népszerű főispánt ismé
telten a legmelegebb ünneplésben részesí
tették. A harmadik fogás utáu dr. Bottka 
Győző kir. közjegyző, utána Mailálh István 
alispán, Pintér Károly apátplébános és dr. 
Kait Antal törvényszéki elnök mondottak 
szép pohárköszöntőket a főispánra, aki előbb 
a haza nagyságára és dicsőségére, majd 
B*rsvármegye közönségének boldogságára 
emelte poharát. A távozó főispán, akit 
Aranyosmarót polgársága és a vendégek 
hosszú kocsisorban kisértek ki a vasúti 
állomásra, — a délutáni vonattal utazott el 
a vármegye székhelyéről.

— A népszámlálás. A központi Bta- 
tizztikai hivatal most teszi közzé, az 1910. 
évi népszámlálás adaait. E szerint a népes
ség minden viszony/bán jelentkezik a iet- 
tenetes veszteség, amit a kivándorlás oko
zott az elmúlt tíz év alatt. Emiatt a teimi- 
Bzetes szaporodás növekvése ellenére kisebb 
az ország lakosságának számbeli szaporodása, 
mint az előző, 1890—1900 közti decennium- 
ban volt. A magyar biroda'om összes lélea- 
száma : 20,886 487, 1,631.928 lélekkel több, 
mint t z év előtt volt. A kivándorlás révén 
veszteségünk az utolsó tiz esztendőben : 
645’510 lélek, mig 1890- 1900. közt 166.746 
volt. 1900.-ban 9,672.400, 1910.-ben már ■ 
10,541.154 nő vo t a magyar birodalomban. 
Tm év előtt ezer tért ie jutott 1009 no, 
most 1019. Gyermekkorban lévő (tizenöt 
éven aluli) lakoia 7.425.964 van a Magyar- 
biroda ómnak. Produktív korban 11,749.433 
lakos van. Megnövekedőit az aggkoruak 
száma és Csökkent a hat éven aluuaké. A 
házasok száma ugyanannyi, mint az előző 
népszamlá ás idején volt. A népesség ; 40.2 
százaléka. Abszolút számban : 8,399.020
lé ek. Az elváltak száma több, mint két
szeresére eme kedett (18,474.-ről 39.342-re). 
A városokban persze nagyobb az elváltak 
aránya, mint a megyékben, de viszont ör
vendetesen emelkedik a házasok száma is. 
Auyanyelv szerint igy oszlik meg a magyar 
birodalom népessége : magyar 10,050.575, 
német 2,037.435,lót 1,967.970, oláh 2,949.032, 
rutén 472,587, horvát 1,833.162, szerb 
1,106471 és egyéb anyanyelvű (soaác, vend, 
cigáuy stb.) 469.225. A szoros értelemben 
vett Magyarországon ilyen a megoszlás : 
magyar 9,944 627, német 1,903.357, tót 
1,946.357, oláh 2,948 186, rutén 464.270, 
horvát 194.808, szerb 461.516 és egyéb 
401.412. A magyar szaporodott 1,293.107 
lélekkel, az oláh 149.627, a rutén 39 496, 
a szerb 23.779 és a horvát 3376 lélekkel. 
Az ország népességének szaporodásából 90.7 
százaié* a magyarság javára jut, a magyar 
birodalomban is 80 százalék. Legnagyobb 
a magyarság szaporodása a Nagy Altöldön 
(2O.7°jo), Tisza jobbpartján ób a Duna bal- 
pártján, ahol a tctsagtól hódítunk annyira, 
hogy itt, a tótok föfészkében csak 0.5%-kal 
tudott szaporodni a tótság. Óriási módon 
gyarapodott a magyaisig például Turócme- 
gyében : 154.5°;0-kal. Ennél is nagyobb a 
szaporodásunk Zimonyban : 164,4°/0. te
örvendetes a magyartág elöba adása Fiúmé
ban is : 128.5°/0, ahol tíz év alatt megkét
szereződött a számunk. Legkisebb a ma
gyarság sraporodáia a Tisza ba partján. A 
varosok magyarosodása lendülettel jár. Kü
lönösen Pozsony és Kassa tettek ki magu
kért. A Magyarbi. odaom valamennyi 
városát, tehát a tarcasországok varosait is 
izárnba véve, 69.1 százalékról 73.7 száza
lékra szökött a városi lakosság közt a ma
gyarok aránya. Az anyaországban eddig még 
nem tapasztalt mértekben emelkedett a 
magyarság aránya a népesség számában: 
51.4 százalékról 54.5 százalékra. A magya
rul tudás mértékének emelkedésére nyilván 
jellemzőbb, ha csak az anyaországi adato
kat tekintjük. Tehát az összes népesség 
64.7%-a tud magyarul beszélni (11,820.416 
lélek) az idegenajkuak közül 22.5%, ami 
azonban még mindig édes-kevés. Mégis 
háromsiázötvennyolcezerrel megfogytak a 
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magyarul nem tudók ée as anyaország 
lakosságának kétharmada beszél a nemzet 
nyelvén. A magyar birodalom lakosságának 
több mint a fele római katolikus (10,888.138), 
görög katolikus 2,025,508, görögkeleti 
2,987.123, református 2,621.329 ágostai 
evangélikus 1.340.143, izraelita 932.458, 
unitárius 74.296 és egyéb vallásu 17.452. 
As Írástudás erősen növekedett ugyan, de 
még mindig silányul állunk az elemi kul
túra dolgában. A magyar biroda'omnak hat 
éven felüli népességéből 66.7% tud irni- 
o'vasni (1910.-ban 59.3*lo) az anyaorssógban 
pedig 68.7*/«. A városokban a lakosság 
854*/.-a Írástudó. Legműveltebb városunk 
Sopron, ahol a hatéven felüliek 950|0-a Írás
tudó. Budapesten 92.5°/, ez az arány. Mára- 
marosban és Szolnok-Dobokában 30°/. on 
is alul van as irui-olvasni tudók száma.

— Kürthy Lajos báró Aranyos
marót díszpolgára. Aranyosmarót képvi
selőtestülete mull ho 28.-án tartott rendkívüli 
közgyűlésén báró Kürthy Lajost, vármegyénk 
volt főispánját, a város felvirágoztatása 
terén szerzett nagy érdemeiért egyhangúlag 
Aranyosmarót díszpolgárává választotta 
meg.

— A Lóval Szabadoktatási Egye
sület folyó hó 10. én kezdi meg e.öadasait. 
Köveskuti Jenő: Törökország emelkedőié, 
hanyatlása és bukásáról. Berkó István : A 
háborúról tart előadást. Farkai Tivadar 
pedig kisebb költeményeket ad elő : Ady 
Endrétől, Holtai Jenőtől és Juhász Gyűli tói.

— Ai eltörölt ünnepek és a bíró
sagok. A pápa tudvalevö.eg egy iratában 
fe.meutetts a híveket a misehallgatás köte
lessége és a szolgai munka tilalma alól 
Űrnapján, Karácsony, Husvét és Pünkösd 
másodnapján, Gyertyaszentelő Boldogasz- 
szony (febr. 2.-án), Gyümölcsoj ó Boldog
asszony napján (márc. 25.-én) és Kisasszony
napján (szept. 8.-án). Mivel azonban e na
pok ünnepi jellegét nem szüntette meg a 
pápa, aa igazságügyi miniszter elrendelte, 
hogy a megjelölt napokra az igazságügyi 
hatóságok ügyvitele szempontjából továbbra 
is ünnepnapoknak kell tekinteni s a királyi 
bíróságok és a királyi ügyészségek részére 
kiadott hivatalos naptárban vörös belükkel 
kell feltüntetni.

— Ismeretterjesztő előadás. A 
Kath. körben évröl-evre úgy az ádventi, 
mint a nagyböjti időszakban rendeznek is
meretterjesztő előadásokat, a kör tagjai s a 
nagyközönség részére. Ez előadások sorozata 
a múlt vasárnappal vette kesdetét, mely 
alkalommal Báthy László prépost-plébános, 
a Kör elnöke a Bostporust és Konstantmá- 
polyról tartott érdekes előadást. A kitünően 
sikerült 32 vetített kép csak fokozta a szép 
előadás értékét, melyet a nagyszámú kö
zönség álta.ános figyelemmel hallgatott. Az 
előadás iránti élénk érdeklődésnek legfé
nyesebb bizonyítéka as, hogy dacára a 
zuhogó esőnek, a kör tágas éa nagy termő 
ben egy talpalattnyi tér Bem maradt üresen. 
Sianyó Etelka egy monológnak ügyes 
előadásával, 'listák Erzsiké pedig Két lánya 
van a falunak c. rapsodiával, melyet zongo
rán meglepő technikával adott elő, nagy 
tetszést éa sok tapsot arattak. — A mai 
előadás műsora: 1, As orleansi szűz, — 
vetiutt képekkel. 2. Szavalni fog : Belopo- 
toctky Margit. 3. Zongorán játaaik : Dodik 
Ilona.

— Gyászhir. A magyar néptanítóság
nak egyik kiváló, derék tagja ée munkása 
hunyt el. Véyh János nyug. ref. tanító, 
akiben Véyh István vámosladányi tanító, a 
Barsmegyei Általános Tanitó-egyesület el
nöke, édes atyját gyászolja, foiyo bó 2.-án, 
életének 74,-ik, boldog házasságának 53.-ik 
évében Moinaszecsödön jobblétre szenderüít. 
A megboldogult igen hosszú ideig működött 
a tanitói pályán mint követendő mintaképé 
a kötelesség buzgó teljesítésének és a gyer
mekeit a legnagyobb gonddal nevelő csa
ládapának. Halála szeles körben keltett 
mély részvétet. Hült tetemeit e hó 4.-én 
délután 2 órakor a moinaszeasodi relorm. 
temetőben helyezték örök nyugalomra. — 
Aidát éa béke porain 1 |

— Kabaré-eetóly. A lévai áll. tanitó- 
képsö-intezet ifjúsága november hó 30.-án, 
• Vártti Vigadó nagytermében tánocal egy

bekötött jótékonycélu kabaré-estélyt ren
dezett, mely egyúttal Csierny L’jos oki, 
tánctanitó növendékeinek lárcpróbája volt. 
A táncot érdekes és minden lekíntetben 
sikerült mü-or előzte meg, melynek külö
nösen zene- ée énekszámai Duschek Ernő 
zenetanár k'vá ó szakavatotteágáról tettek 
tanúbizonyságot. Utak a győztes hadvezér 
keblét hathatja át az a jóleső érzés, amely
ben Duschek tanárnak volt része akkor, 
midőn Bogya Kálmán IV. érés növendék 
az ifjúsági zenekar élén a Szépasstony in 
dulót, — Adler Sándor IV. éves növendék 
pedig az ifjúsági énekkar előtt a Népdal
csoportot oly precízül dirigálták. Nem ke
vésbé sikerült a Flórián Traján IV. éves 
növendék által előadott Házassági ajánlat
c. monolog, melynek Gárdonyi Géza a szer
zője. Andreánszky Jenő Katonásan c. egy 
felvonásos vigjálékának ügyes és színpadra 
termett előadói voltak : Nyiredy Erzsiké és 
Pkoff Miéi ; úgyszintén a ferfiszereplök is : 
Flórián Traján IV. é., Bizinyer János III. 
é., Huszár Dezső IV. é. és Skoff Gyula IV. 
éves. Kitünően megállták helyüket. Végül 
Brixner Allatguartettjében a kővetkező 
növendéken remekeitek ; Bogya Kálmán, 
Kárp Miklós, Adler Sándor IV. évesek és 
Kovács István III. é., kiket Virsik Imre 
IV. éves zongorán kisért. Az élvezetes 
műsor után Csierny Lajos tanítványai a 
lévai zenekar kísérete mellett nagy ani- 
móval vizsgáztak egész — kivilágos-kivir 
radtig.

— Képviselőválasztás Az aranyos- 
maróti munkapárt december hó 6.-án d. u. 
2 órakor tartóit jelölő gyű ésen BebczaPal 
dr. ügyvédet jelölte képviselőnek. Miután 
elnökül Pintér Károly apát választatott meg, 
küldöttség ment Behcza Pálért, ki a jelölt
séget elfogadta. Aranyosmaróton vasárnap
d. u. 4 órakor tartja meg programmbeszé- 
dét. A képvise>övaiasztás december 18.-án 
lesz. A néppárt dr, Belicza Pálnak Jándoki 
Madocsányi voit képviselő személyében 
ellenjelöltet állít, akinek megválasztására 
azonban nem sok a remény.

— R. Kovács Laura folyó hó 12.-én 
csütörtökön d. u. 5 órakor a városháza 
dísztermében kezdi meg a 4 estére tervezett 
előadásait. A négy előadásra szóló részvételi 
díj 5 korona, egyes előadások belépti dija 
2 korona. — Előjegyzéseket elfogad Nyitrai 
éa Társa r. t. könyvkereskedése is.

— Karáosonyi estély. A lévai ipa
ros olvasókör karácsony ma odik ünnepén 
as idén is megtartja szokásos estélyét, 
melynek műsorát, feloivaiás, ének, magán 
és páros jelenetek fogják alkotni s melyek 
összeállításán most bu.gólkudik a kiküldött 
vigalmi bizottság. A reszletés műsort annak 
idején közölni fogjuk.

— Eljegyzés. Kanta Károly kiskál- 
nai ref. leikesz ma egy hete váltott jegyet 
Galambos Lenne urleánnyai, néhai Galambos 
János volt tergenyei ref. tanító kedves le
ányával.

— A nép téli gazdasági kiképzése. 
Megyénkben is a tel tolyamán töob községben 
háziipari tanítás lesz és rendszeres gazdasá
gi előadások sorozata. Valamennyi előadást 
as okszerű gazdálkodás érdekében s a több 
termelés jegyében tartják. Mivel pedig több 
termelés jelszavát mással aligha oldjuk meg, 
mint rendszeres talajmuukákka! és a föld 
jobb táplálásával, — vármegyénkben is az 
előadások nagy részé mütrágyafélék ismer
tetésére és alkalmazására less szorítkozva. 
Sajuos, hazánkban meg mindig nem használ
nak a gazdák annyi műtrágyát, miut más 
országokban, pedig a műtrágyákkal végzett 
kiserietezesek fényesen bizonyítják, micsoda 
hasznos tőkebefektetés és mennyire gyara
pítja azok használata jövedelmünket. Tény
leg okszerű műveléssel két magot hozha
tunk onnan, ahol eddig osak egy szem van 
a gazdának, arra igazan nemkeil szót sza
porítani.

— ötórai tea. A Lévai Izraelita Nő
egylet második ötórai teáját december hó 
15.-én a Lány szálloda emeleti helyiségében 
tartja meg, melyre az egylet tagjait s azok 
vendégeit eauton tisztelettel hívja meg aa 
elnökség.

— Kitüntetett tűzoltók. A körmöo- 
bányai önkéntes tűzoltó-egyesület ma egy 

hete diszköagyülést tartott, amelyen szép 
beszéd kíséretében adta át Szmethanovics 
Jóssef polgármester a király által adomá
nyozott érmet annak a 12 tűzoltónak, kik 
több mint 25 éven át működtek a tűzoltás 
terén. A kitüntetettek között volt Mayer 
Elek főparancsnok is. Valamennyi kitünte
tett meleg köszönetét mondott az elis
merésért.

— Újabb adó. Azok a meghatalma
zások, amelyeket bizonyos személyek adtak 
valakinek, hogy nevükre a postán érkező 
kü deményeket átvehessék, eddig díjtalanok 
voltak. Jövőre ezt sem lehet ingyen meg
tenni, mert úgy olvassuk, hogy az ilyeu 
meghatalmazásért évente harminc korona 
fizetendő a postának.

— Szerencsétlenség a bányában. 
Körmöcbányáról jelentik, hogy ott Prokain 
Ágoston bányamunkás négy társával együtt 
a Ludovika nevű kincstári aknában dolgo
zott. A fölöttük levő rétegből egy tiz méter 
átmérőjű szikla Proksinra zuhant és agyon
ütötte. A szerencsétlen embert nyolo 
árvája Biratja. A hatóság megindította a 
vizsgálatot.

— A lévai mozi iránt a lévai kö
zönség élénk éideklödést tanúsít, melyet 
eddigi felvételei után ítélve, meg íb érdemel. 
Most a héten sz idegen madár című drá
mája va óban remek Bzép volt s vele nagy 
tetszést aratott Fertikó. A tegnapi műsorból 
kimagaslik a Fehér dominó, Pierre Wolf 
híres színmüve, amely eredeti párisi felvétel 
s ott több, mint 500 előadást ért. Ezen
kívül több humoros jelenetet, majd Tirol 
több vadregényes táját mutatta be. Kelle
mes meglepetést szerzett az érdeklődőknek 
az oxigénnek, a minden szerves lény élte
tőjének különböző hatásaiban való repro
dukálása.

— Kern Testvérek fűszer-, csemege- 
és vasuagykereskedő cég dús választékú 
karácsonyi árlapját lapunk jövő heti szá
mához mellékeim fogjuk, melyre olvasóink 
szives figyelmét előzetesen is felhívjuk.

Közönség köréből.
Nyílt levél

Léva város elöljárósáyáhot.

A járdalektetési szabályrendeletnek 
tudtunk szerint van egy szakasza, melynek 
értelmében folytatólagosan a város összes 
utcái el fognak láttatni aszfaltjárdával.

Sajnos, ezen intézkedés a m.i napig 
sem vitetett keresztül, pedig erre nagy szük
ség lenne s igy nem kellene a házigazdá
kat tárni, hogy kérjék a járdafektetést, 
mert est egyes házigazdák csökönyössége 
miatt keresztül nem vihetjük, hanem a sza
bályrendeletnek ezek akarata ellenére ha
ladék nélkül érvényt kellene szerezni.

A járdafektetés hiányát ilyen huza
mosabb esős időjárás alkalmával érzi meg 
az ember, egyes forgalmasabb, mint a P.ákóci, 
Botka stb. stb. mellékutcákon, mert nem 
csak az úttest, hanem a kiépitett vízleveze
tő csatornák is sárral telve vannak úgy, 
hogy kikerülni Bem lehet. Hogy ne említsek 
többet, például a Botka-utoában özv. Bura 
Istvánné, özv. Akosy Jánosnné, Agárdi Zsig
mond előtt elfutó vízvezetö csatorna min
dig telve sárral, mely sem nyáron, sem ilyen 
sáros idöbeu soha kitisztítva nincsen, ott a 
sái a legnagyobb mindig. Ebből kifolyólag 
tisztelettel felkérjük az igen tiszteit városi 
elöljáróságot, hogy első sorban gondoskod
jék a járdafektetési szabály rendeletnek 
teljes végrehajtásáról b addig is, míg min- 
deuüit járdát állít, a fentemlitett utcaré
szen, ha már egyebet uem is, de legalább 
hetenként egyszer vagy kétezer az általunk 
is feutartoit és fizetett utcaseprők által 
tisztán tartatni s a sarat összekapartatni 
szíveskedjék.

Melyek után maradtam több adófizető 
polgártársam nevében

Léván 1912. december 4.

tisztelettel:
Tatár István.

tudvalev%25c3%25b6.eg


1912. dacember 8. B A K S 6
Nyilvános köszönet.

Alulírtak a József Főherceg lanitők Háta 
fölfigyelő biaottséga nevében ez utón ia 
öminte köszönetét mondunk ifj. Kriek Janó 
urnák azon jólelküaégeért, hogy motorerörn 
berendezett fűrész és tűzifa aprító baltáié
val a Ház által fogyasztandó tüzifácak díj
talan felvágatáaára ajánlkozott.

Léva, 1912. dec. 6,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi dec. bő 1-től 1912, évi dec. ho 8-ig

Születés.

A szülök ueic
1
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B 1
A gyermek 

neve

Schwitzer Gyula Pártos P. tiu Pál
Stadler Lipót Szhweiger R László
Gubo József Sabik Veronika

Házasság.

Lévai piaciárak,
KoTatvsaetö ; Dr. Horváth Gyula uadárkapUa.)

Völeneiiv es menyasszony neve Vallása

Kovács Lajos Laktis Mária r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Zilai Dezső 13 hó torok lob.

Búza m. mázsánként 20 kor. 80 fillértől 
21 kor. 40 fid. Kétszeres 16 kor. —till. 17 
kor. 60 hl). — Köss 18 kir — fii). 19 kor 
— fill. Árpa 17 kor. 80 fnl. 18 kcr. 40 iil 
Zab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill. Kuko-j 
riea 16 kor. — fill. 16 kor. 40 fill. —. 
Lencse 30 kor. — fnl. 31 kor. — fill. — 
Bab 24 kor- — fill. 25 kor. — fill. — 
Köles 12 kor — fill. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here természettől arankameutes 175—180 
Vörös lóhere, kis aránkas 16ö—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucerna 
természettől arankamentes 130—138 Lu
cerna, világos szemű aránkás 115—102

Nyilttér.
M O LL- FÉLE

LSEIDLITZsROfU)
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
isvarokbau és az illő életmód egyébb követke* 
méuyeiben sseuvednek.

Egy eredeti doboz ára a korona
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll
készítményeit.

F~M OLL-FÉLE^
'SOS - B ÖRS Z E s 7

XéTsrilT bedörzsőlés, 
elismert, régi jóhirnevü báziszef 
szaggatás és hülésböl szármáié 
uiindeune mü betegségek ellen.

Eredeti üvog ára 3eox. Q.
Kapható minden gyúgyszertárbas 
•••*> és drogériában. MW

Föszéfküldési hely MOLL A. gyógyszeres,
Cs. kir, udv. szállító, Bézs, I. Tusacbbiun 9.

Az ar.-maróti — gr.-kovácsi-i vasút 
valószínűleg f. hó 14 én fog a közfor- | 
galotunak átadatni. Ezen vonal álló- | 
másai közti forgalomban érvényes 
menetdijtáblázatot lapunk jövő számá- I 
bán részletesen közölni fogjuk, de elő- ! 
zetesen jelezzük, bogy a menetdijak 
Lévától a következők:

JaroBB Ferenc, Köveskutl Jenő, 
gondnok. a felügyelő bizottság elnöke.

Hová: I. oszt 11. oszt. III. 0S2t.

Aranyosmarót 2*30 1 84 090
Kovácsi mocsár 1-40 0*74 050
Perlep 1 80 1-04 070
Petötelep 2-10 1’24 0-80
Valkóoz 1 60 0 88 060

12251 —1912. szám.

CsásSzáTÍUrcLő. és téh gyógyhely a 

magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
Kénes hévvlzü gyógyfürdő ; modem bérén 
dezéaü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
Iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
urak részere. Török-, kő- és márványfür- 
dök : hölég-, szénsavas- és villamosvlzfür- 
dök. A fürdők kitüuö eredménnyel használ
tatnak főleg csuzos bántalmaknál és ideg
bajok ellen ivó kúra és légzőszervek hurutos 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedij nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Az Igazgatóság

Barsvármegye alispánjától.

Pályázati hirdetmény.
Léva r. lanácsu városnál elhalálozás folytán ürese

désbe jutott városi pénztárnoki, valamint ideiglenes 
előléptetés folytán megüresedő ellenőri és számtiszti 
állásokra ezennel pályázatot hirdetek.

A felsorolt tisztviselői állások javadalmazása a szerint a mint az 1912. 
évi LV111 t. c. értelmében átalakítandó városi szervezési szabályrendelet a 
városi tisztviselőket az említett törvényhez tartozó C. vagy D. melléklet sze
rint fogja a fizetési osztályokba sorozni, a következő :

A pénztárnok törzsfizetése a X. fizetési osztály 8 fokozatának megfelelő 
évi 2000 kor. lakásbére 540 kor, vagy esetleg törzsfizetéBe a IX fiz. osztály 
3 fokozatának megfelelő évi 2600 kor. és lakásbére 600 kor. Az ellenőr törzs
fizetése mindkét esetben a X fiz. osztály 2 fokozatának megfelelő évi 2000 
kor. és lakásbére 540 kor. A számtiazt törzsfizetése mindkét esetben a XI fiz. 
osztály 3 fokozatának megfelelő évi 1100 kor. és lakásbére 480 korons,

A pénztárnokot és ellenőrt a legközelebbi általános tisztuj itásig, a szám
tisztet élethossziglan választja a képviselőtestület.

Mindhárom állás nyugdíjjogosultsággal jár, a fennálló szabályzat ér* 
teleiében.

A fennálló és átalakulandó városi szervezési szabályrendelet határozmá- 
nyai folyamodókra kötelező, miért is a 60 és 62 §§-ok értelmében a válasz
tástól számított 15 napon belül a pénztáritok 2000 kor. és az ellenőr 1000 
kor. óvadékot tartozik letétbe helyezni.

A pályázók az 1883 évi 1. t. c. 18 §-ában és a szervezési szabály
rendeletben megszabott minősítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, kifogástalan 
erkölcsi és politikai magatartásukat, okmáuyilag igazolni tartoznak.

Felhívom ennélfogva azokat, kik a jelzett állásokat elnyerni óhajtják, 
hogy kellőleg felszerelt kérvényeiket Léva r. tan. város polgármesteri hiva
talánál 1912. évi december hó 27 napjának déli 12 óráig annál is in
kább nyujtiák be, mert a későbben érkező kérvényeket nem veszem figyelembe.

A választás határnapját 1912. december 28-án d. e. 10 órára tűzöm ki. 
Aranyosmarót, 1912. november 27 én.

Mailáth s. k.
alispán.

101959. I. B. 1. 1912. szám.

Bükkműfa eladása
vaBU.fi kocsikba rakva..

A zsarnócai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartózó bródi erdőgondnok
ságban az 1913 —1916. években a kincstár részéről termelendő és a zsarnóczai 
vasúti álomáson vasúti kocsikba rakva szolgáltatandó évi mintegy 1200- 2000 
köbméter bükkműfa zárt Írásbeli ajánlatok utján eladásra kerül.

Kikiáltási ár köbméterenkint 17 korona 20 fillér.
Bánatpénz 2200 korona.
Az ajáulatok legkésőbb 1912 évi deoember 19-én déli 12 óráig 

nyújtandók be Zsaruócán az erdöhivatalnál, ahol is azok 1912. évi december 
20 án délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boriték a zsarnócza; 
erdőhivatalnál szerezhetők be.

Budapest, 1912 évi november hóban.

M kir Földmivelésügyi Miniszter.

vaBU.fi
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Urileány nevelőnői vagy Üzlet- 
Deli állást keres prakszissal.

P. Fancsi Selmeczbanya 
Felső Rozsa-utca 70.

Bérbeadó
Barsmegyeben első minőségű mintegy
500 m. holdas birtok.

Feltételek megtudhatók
Dr. BURGER ÁRPÁD ügyvédi irodája 
bán, Budapest, Régi Posta-utcza 5.

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, 
hogy évek óta fennálló lisztüzletemben 

oukor- és ou-lcorlcéilc 
lcsirA.CHOXi.y f acliszelE 
valamint a legszükségesebb 
fűszeráruk is kaphatók.
— — Tisztelettel — —

özv. Grapka Józsefné.

Bérbeadó
eirca 1000 holdas I « birtok. — 
Bővebbet AMSTETTER IMRE dobány- 

nagyárusnál Levan.

4586— 912 tlkvi isáiu.

Árverési hirdetmény kivonat. |
A lévai kir. járát>birónág mint tklvi hatóság köz- | 

hírré teszi hogy Baluszki János végrehajtónak özv. Here 
Mihályné szül. Tártak a Maria gyám aital kébviseit kisk 
ifjú Here Mihály végre hajtást szenvedő elienni végre
hajtási ügyeben a végrehajtási árvereat a végrehajtást 
szeuvedő kisk. Hérc M.halzuak a lévai kir. jaraabirosag 
területén Nagykoszmaly község halaraban tekvö és a 
uagykoszmalyi 149 aztjkvbeu A 11 sor 5ö2— b hrszamu 
szautóbsu való 1—20 dlemeuyére 32 korona, az ottani 
279 aztjkvbeu A 1 6—10 sor 649. 650. 651 trazamu 
1—4 telek után járó közös legelőben való 2—120 rész 
illetményére 102 korona, 16 koiona, illetve 32 koroua, 
kikiáltási árban — még ped'g az h«m ingatlanok ra 
a 149 sztjkvben C 2 a 279 szíjben C 34 i. a.att a 
4333—904. tlkvi számú végzőéi Híre Jauosne szül. 
Krizsan Boibala javara bekebelezett özvegyi jog a le9 
aztjkvbeu C 2 es a 2«9 sz jkvbeu C 35 l. alatt ugyan
ezen vege* lsei özv. Here Mihalyue Tariska Mária ja
vára bekebelezett özvegyi jog fcutariagaial csakis azon 
esetben adatnak el ha a lévai lakarekpénztar kielégí
tésére ezennel megállapított 2600 koronv vetelari Ö»z- 
szeg megigérietik ellenkező esetben ezen ingatlanok a 
lentebb részletezet* szolgaim jogok feutartasa nélkül 
fognak az ugyanakkor megtartandó újabb árveréaen 
elarvereztetui, — az ottani 120 aztjkvbeu A I 1—7 
sor 311, 397. 503. 601. 649. 650-651. brszainu ingat- 
lanbani 4—80 rész illetményre pedig azzal, kogy ezen 
ingatlanok csak a C I7 t. alatt 4901—902 tlkvi szánni 
végzéssel özvegy Here Mihályné szül. Tariska Mária 
javára bekebelezett özvegyi jog, s C 25 t. alatt a 4333 
— 904 tlkvi szánni végzéssé! ozv. Here Jauosué szül. 
Krizsau Borbála javara bekebelezett özv-gyi joggal 
terhelve 480 koroua kikiáltási árban az árverést elitu- 
delte még pedig a Vhn 26 § alapján akként bogy 
ezen határnapon a fenti ingatlanok a megállapított 
kikiáltási ar kétharmadánál alacsonyabb áron eladatui 
uem fognak.
Ezen nyilvános birói árverés 1912 évi december hó 30 
napján délelőtti 9 Órákor Nagykoszmaly község há
zánál lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10®|0-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. j-abau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3333 számul. M. K. 8. |-aban kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuui 
vagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. |-a értelmében a bánat-, 
péuznsk a birósaguál történt eiőleges eihelyezésérő 
ki Alii* ott szabályszerű elismervéuyiát szolgáltatni, mely 
kötelezettség alól csak a Vhn. 21. f-ábau megneve
zettek vaunak felmentve.

▲ kikiáltási árnál magasabb ígéret esetében bánat
pénz a Vhn 25. j-ának megfelelően és aa o<t jelzett 
következmények terhe alatt kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1912, évi okt. hó 11. napján. Pogány s. k. 
hir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül :

Dodek
hír. ilkvvezetö.
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KABÁCSONTPADISZ fflri tattal
Mindegyik Borozat elegendő egy nagy karácsonyfa részére éa 
tartalmaz uj, gyönyörű darabokat mégpedig: egy pompás 
ezüst átvonatu csúcsot és különféle pbönixüvegből készült 
szép fantázia tárgyakat, léggömbök, lampionok, világitógolyók, 
madarak, trombiták, csengetyük, fajgyümölcsök, brilláns- 
esillagök, tündöklő re Rektorok, célszerű gyertyák, angyalhajak, 
csodagyertyák, (Gnom-töipe-védjegyü csillagszóró gyertyák) stb.

1. sorozat tartalmaz 230 pompás darabot, . ára
II. „

III. „

K 8.50
„ 4.50
„ 3.50

180
150

n r
n n

Ssétkűldiii telep: LÖBL GUSZTÁV, WIEN,
VI., Miliergasse 42. utánvéttel, bérmentve az összes postaállomásokra.

n
n
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KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám ■ 33. . LÉ VAN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek:

Világhírű ,,BAEID“ lánczos kutak. ,,Alía Separator'1 tej és 
vajgazdasági gépek, — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofheir és 
Schrantz-téle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Pályázati hirdetmény?
A lévai kér. munkáíbiztositópénztár 2452,912. számú igazgató

sági hatál ozat alapján pályázatot hirdet évi *.000 korona fizetés és 540 kor. 
lakbéirel díjazott ügyvezető igazgatói állásra.

A pályázóktól megkivántatik :
a) a középiskolai érettségi — vagy ezzel egyenrangú előképzettséget 

igazoló bizonyítvány felmutatása;
b) pénztárorvosi bizonyítvány arról, hogy teljesen egészségesek;
c) hogy magyarul tuoó, teljes k< ru állampolgárok;
d) igazolása annak, hogy ellenük a szolgálati es fegyelmi szabály

zatok 6. §-ának b. pontjában, továbbá ugyanezen szakasz 10. bekezdésében 
foglalt tiltó okok fenn nem forognak.

Az országos, — a helybeli — vagy más kerületi pénztárnál sikeresen 
eltöltött szolgálati idő a pályázók előnyéül tudatik be.

A megválasztott ideiglenes n inőségben alkalmaztatik és csakis a 
pénztár mindenkori szolgálati és fegyelmi szabályzatátak, a véglegesítésre 
vonatkozó feltételeinek teljesítése után s legalább egy évi próbaszolgálat után 
fog véglegeBittetui.

A megválasztott köteles állását a felszólítástól számított 14 nap alatt 
elfoglalni.

Pályázati határidő 1812. évi december hó 30 án déli 12 óra, mely 
időpontig a szabályszerűen felszerelt kérvények a lévai kér. munkásbiztositó 
pénztár helyiségében benyújtandók.

Később érkező pályázati kérvények figyelmen kívül fognak hagyatni.

A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár,

*) A múlt hó 24. (47-ik számban) tévesen közölt hirdetmény hatályon 
kivtll helyeztetik.
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DOBOZA,
MINŐSÉGE:

ARANY

valamint iLÖltözRöd-ésekzet 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Löva Szepesi u. 22.,

KÖHÖGÉS
rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

RETHY-féle pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban igyázzonk és haláro- 
zottan RÉTHY-fé’ét kérjünk, mivel 6ok haszon cA 
tálán utánzata van. A/, eredetinek minden 

egyes darabján rajta van a Rethy név. fi-' 
I doboz ára 60 fillér Nagy doboz I korona. k.4 

mindenütt kapható. fca

MIELŐTT
karácsonyi szükségletét fedezné 

saját érdekében cselekszik ha

karáosonyi kiállítását megtekinti.

| | Kernek kivitelű babák valamint játékáruk 
szigorúan szabott árak mellett.

— Telefon 31. szám —

itó
 árb

an
 kap

ha
tó

k.
 j|

Feltűnő olcsó

i | 
M

aradékok m
inden

Karácsonyi
november 15

ocassiot tart
-tői december 31-ig

co 
-C 
-o
co
o

<?phnn’?fpiii ÜPiirik Mélyen leszállított árban kaphatók.

elfogj

ítz® ubllUllíjlulll llullllJY Kosztüm kelmék, blúz és pon- Q. 
=■

c
09 

■C
c

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

o

09
E Szőrme áruk. — Vászon és GF 

09

o damaszt áruk. Barchettek és =J

az összes divat cikkek. Lég-
X" 
09 
•o

co újabb Richelieu és Madeira a-
09

ca
2 LÉVÁN, Petőfi utca. — — — minták. — — — o 

X"

Legjobb bevásárlási forrás 1 “WB

KERN TESTVÉREK
fíiszer, gyarmatáru és vasnagykereskedése 

ALáPITTATOTT 1881. Ii £1 V A. ALAPITTATOTT 1881.

Mindennemű fűszer- és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és pragai sodar. 

Elismert legjobb minőségű kávék. 

Valódi OrOSZ teák é8 angol rumok,

Teasűtemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümölcs, dessert, cukorka s 
mindennemű c s e m. e g- é R a 
legjutányosabb árakon. — — — — 

Magyar gyártmányú folyton égő kályhák, fa- és saéntartók, 
kályhaellenzők, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé- és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint 

VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

--- Gyári raktárt tartunk a legalkalmasabb —

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

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai-utca 28 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

Az APOLLO mozgószinház
műsora érdekes.

GYÖRGYI LAJOS
Nagy ipari üzemmel berendezett kocsi és autó gyártási 
telepe, valamint lószerszám nagybani kőszitése és raktárai

Ajánlom nagy üzemmel készült kocsi és lószerszám nagy

raktáraimat, hol állandóan nagy választékban különféle Ízléses

kocsik és lószerszámok kaphatók kedvező árban, kocsi vas-
részeket és szekrényeket külön is eladok kocsi építéshez.

Kocsi gyártásomról sok elismerő jó levelek kezemben. 

Autók gépezeten kivül újonnan készülnek divatos 

alakokban és átalakíttatnak a legrövidebb idő alatt.

Becses figyelmébe ajánlom továbbá bőr diszműáruraktáramat 
nagy választékban kaphatok utazó angol tehén bőr táskák, 
szivartárczák, pénztárczák stb. utazó kosarak, kofferek és 

ládák Vadászati és lovaglási felszerelések, istálló szerek, jó 
gyártmányú lópokróczok és szörtarisznyák gyári raktára.

Használt könnyebb kocsikat megveszek vagy becserélek.

Sí 
S?
■

1 
s 
a

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II Kurzbauergasse S.

Kapható KNAPP drogériában) LÉVA.

„AZ OLLA”. 
szakorvosoki 
által meg I 

vizsgálva é«| 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. I
Kit évi jót-j 

állás. | 
Ára | 

uc at ónként y 
4— ö.-,i

S.— és |
10. korona]

íollki
GUMMI 

u különlegesség.^ 
■ A tudomány mail 

állása szerint A 
bebizonyított 

' legjobb létező
Gummi jflE 
óvszer. jT\

Az 
•OLLA* 

20() ervos 
által lég 
megbízhü' 

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
es 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* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ £DmiDií?ar Wien. B:437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

s P1CK KDE illaieterési-üz etében.

á
a 
a

B

rekedtség, katarut éa alnyélkodás, 
görcs és hörghurut ellen ne váeá 

roijon mint a firioinizü

‘iS'MellCaramellet 
a „Három fenyő“-vel

orvosok éa migáno- 
QUwO foktól aiftrmizó biaonyit- 

váoy igato'j* a biztos 
"redmüiy'.Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. K.phsró : 
Drzeeri Boleman gjóazertárában 

éa Knapp Ignácz drogériájában 
-- ■ Léván. -■ g

HOLZMANN BÓDOÓ MNfa LÉVÁN Ml Lajos tér.
liYJáí/y ©©©&SJ1Í©

november hó 30 án vette kezdetét, mely alkalommal az összes téli áruk és egyéb férfi és női újdonságok melyeknek helyszűke 
miatt csak egyes czikkeket sorolhatok fel u. m.: női és leányíelöltők ruhakelmék finnel é. i.   ... 7 ....r., . isivi jcniiin íiLíjfóUltU

.. é „ , lt6n’,elöl,6k. ruhakelmék, flanelt és mosó barchetok, vászon és asztal-
____ _ . neműek, szőrme gallérok es karmantyúk, férfi téli sapkák, nyakkendők stb.

■V mé yen leszállított Árban kerülnek eladásra. *W 
Az idei occa siót nagy arányokban rendezem és tekintettel az árak rendkívüli olcsó voltára a vásárlás nagybecsű vevőim részére 

g enyasszonyi kelengj ók raktáramon készén igen jutányosán kaphatók. -Különlegesség: a legjobb férfi és
nőt ernyő beszólt védjegy Ezer napi jótállás Léván kizárólag csak nálam kapható

Tmlmfoax ■xá.xxx 2$. _______ _________
---------  n^axad.é3c©lc fél é-xToaxi,

Nyomatott Nyitrai éa TAraa r. t. gyoraaajtóján Lévto.


