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Egy évre . . 10 K. — f.
Hat hóra . . 5 K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.
Egyes számok ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér
Nyílttéri közlemények garrnond 

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

árengedményben részesülnek.

HETILAP.
KÖZMÜVELÖDfiS! ÉS TARSADALMX

A kéziratok a szerkesztöséjhaz küldendők. -------------------
Kéziratok vissza nem adatnak Megjelen vasárnap reggel.

fKLELOS^SZERKESZTO^ HOLLÓ^ SÁNDOR t'ÖMIINKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat < 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Előfizetési felhívás

„BARS"
XXXIII. évi 1. évnegyedére.

Lapunk jelen számával harminckét esz
tendő krónikáját zárjuk le. Az emberöltőt 
meghaladó, hosszú múltúnk bizonyltja, hogy 
ma is ugyanaz a lelkesedés, a közügyek 
iránt való meleg érdeklődés, hazánk, vár 
megyénk és városunk iránt érzett szeretet 
lobogtatja zászlónkat, amely harminchárom 
évvel ezelőtt életet adott lapunknak, vár
megyénk legrégibb lapjának.

A toll erős fegyverével, az igazság 
páncéljával vértezve küzdöttünk a közjó, de 
különösen vármegyénk és városunk felvirág
zása érdekében; jeles munkatársaink s a 
nagyközönség szives támogatása lehetővé 
tették, hogy szavunkat a legtöbb esetben 
sikerrel emeltük fel s amidőn sok szép 
álmunk és tervünk teljesedését az ö javukra 
könyveljük el, tesszük ezt azon kijelentéssel, 
hogy ezután is a régi jelszóval indulunk 
minden újabb csatára s lapunk sem pártok, 
sem egyének szolgájává nem fog fajulni, 
hogy mindig, minden irányban meg
őrizhesse függetlenségét. Abban az erős 
elhatározásban, hogy kezet fogva, össze
tartva lapunk ezután is minden szép és 
nemes törekvés szószólója és védelmezője 
lesz, ajánl/uk lapunkat a nagyérdemű közön
ség szives jóindulatába.

Előfizetési ár:
Egész évre 10 K. — f.
Fél évre 5 K. — f.
Negyed évre 2 K. őO f.

A Bars közönségéhez.
Pár nap a letűnik az esztendő 

utolsó sugara. S ezen utolsó sugár 
lényénél gyulád ki az újév hajnala, 
utely lapunk születésének XXXIII. 
évfordulóját világitja be.

Harminchárom esztendő előtt 1881 
év január hó 1.-én jelent meg a Bars 
első száma.

Megilletődve állunk ezen ember
öltőt meghaladó kor határán, hogy a 
múló évtizedek eseményeiből, alkotá- 
saiból erőt merítve, megnyugvással ve
hessünk búcsút lapunk közönségétől.

E lapok hasábjain olvashatják 
nirjdan az utódok közéletünk, társa
dalmunk életképeit, vármegyénk, vá- , 
rosunk három-évtizedes hű történetét.

Ebben vannak lefektetve a mi 
küzdelmeink, a közérdek előmozdítását 

célzó törekvéseink és minden vágyunk, 
melyeknek megvalósitására ifjú le’ke- 
sültséggel, kitartással közremunkáltunk.

Sok nehézséggel kellett megküz- 
denünk a három évtized alatt, hogy 
minden irányban megőrizhessük füg- 

! gellenségünket, hogy a hirlapirás va
lódi feladatát, a közérdek ápolását szol
gálhassuk. Önállóságunk volt a hirlap
irás e gyetlen, erőteljes eszköze, ennek 
segítségével nyesegethettük — kellő 
sikerrel — társadalmunk káros ki
növéseit.

Ideális szabadelvűséggel töreked
tünk a társadalmi, felekezeti béke fen- 
tartására, szeretetet, egyetértést és 
összetartást hirdetve, iparkodtunk vá
rosunk éB vármegyénk boldogulásának 
útját egyengetni.

A nemes célok elérésében kifej
tett közreműködések iránt sohasem 
voltunk érzéketlenek, hódolattal haj
tottuk meg zászlónkat minden időben 
az érdem és alkotások előtt; azonban 
személykultuszt sohasem űztünk, de a 
személyeskedés teréie sem vittük a 
harcot, mert a köztapasztalat arra ok
tatott, hogy a személykul.úsznak és 
az elfajult személyes vitának mindig 
a közérdek vallja kárát.

Lapunk fennállása óta létesült 
közintézményeink ékes tanúságot te
hetnek arról, hogy társadalmunk, vár
megyénk és városunk közönsége ne
mes törekvésében áldozatkészségével 
a modern fejlődés oly magas fokára 
jutott, amelyet harminckét esztendő 
elő.t remélni sem mertünk.

Mindezek kivi eléhez — teljes 
önérze el mondhatjuk, — hogy mi is 
hozzájárultunk, az alkotás tűzvonalá
ban foglakunk mindenkor helyei, hogy 
a nemes törekvések tüzét élesszük, a 
társadalmi mozgalmak iránt táplált 
érdeklődésnek időnként bekövetkezett 
elzsibbadását felrázzuk, bogy hangu
latot „eltstink polgártársainkban a 
nemes, szép és jóra való törekvésekre.

Teljesítettük köte'ességünket lég 
jobb meggyőződésünk szerint minden 
időben.

Úgy érezzük azonban, hogy erőnk 
hanyatlik ; ma már a társadalom ezen 
terhes közmunkájának teljesítéséhez — 
a tapasztalaikban gazdag, kipróbált, 
odaadó munkatársakon kívül — újai b 
fiatal, pezsgő erők bevonására, felfris
sítésre vau szükségünk.

Harminckét esztendő előtt ifjú 
lelkesültséggel, vággyal bontottam ki 
a Bars zászlaját.

Ma már mint fáradt, nyugalomra 
vágyó öreg ember felmentést kérek a 

felelőséggel járó terhesebb társadalmi 
munkák alól.

A felelős szerkesztői tollat teljeB 
bizalommal arra hivatott, az ifjú
ság nemes hevétől lángoló egyik 
fiatal munkatársam, barátom kezeibe 
helyezem át, akinek agya a mi ide
áinkkal van telítve s szive, lelke ér
tünk dobog, velünk érez.

Hiszem, hogy Léva város és 
Barsvármegye közönsége érdekében 
kifejtett törekvéseimnek lelkiismeretes 
követ je, három évtized alatt nagy 
gonddal, porszemekből közakarattal 
fölépített alkotásainknak hűséges ápo
lója, védműveinknek, bástyáinknak vi
téz, bátor védelmezője lesz.

Dr. Novotny Ernő ur, városunk 
szülöttje nagyértelmű belmunkatársunk- 
nak támogatásával, vezérlete alatt — 
vállalja ezen feladatok teljesítését. Ö 
veszi át a felelős szerkesztői tollat, 
folytatja e munkát, mely városunk 
közönségének legkényesebb köz
munkája.

Azon reményben veszek búcsút 
lapom szeretett munkatársaitól, a Bars 
hűséges olvasó közönségétől, hogy 
ifjú munkatársamat irányomban hálá
sán tapasztalt nemes jóindulatukká1 
támogatni fogják nehéz feladata teljesí
tésében.

0 a mi nyomdokainkat fogja kö
vetni ; vállalkozott arra, hogy megvédi 
a lap önállóságát, függetlenségét, ha
talomnak, osztálynak, pártnak, telepe- 
zeteknek és egyeseknek szolgálatába 
uem szegődik. Egyedül a nagy kö
zönség rendelkezésere áll, annak jóaka 
rátából, elismeréséből meriá az erőt 
becsületes, tiszta szándékú feladatának 
teljesítéséhez.

Ebben a tudatban élek, ebben a 
reményben veszek búcsút nyugodtan 
a Bars nagyrabecsült közönségétől.

Szeretett munkatársaimnak, lapunk 
szives olvasóinak szerencsés jövőt és 
boldog uj évet kívánok !

Holló Sándor.

Boldog új évet!
Irta: Pózna József.

A vén Föld megint fordult egyet 
kerülékes pályáján a Nap körül. A 
nap 365 küllőjű kereke ismét megtette 
rendes körfutását egy év alatt. De 
ezen idő alatt az emberiség és a vi
lág is újból vénebb lett egy eszten
dővel. A homokórából hullottak, pe
regtek a porszemek s amint az utolsók 
is leperegnek, az 1912. év beletür'k 
a múltba. Emlékek, csalódások, meg
tépett illúziók tűunek el az éjbe s 
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uem marad belőlük egyéb, csak az 
emlékezet.

Hej! bizouy csak emlékezzünk 
vissza, hányunknak tépázta meg, ra- 
bo ta meg vágyait, reményeit az 
elmúlt év? Háuyunknak váltotta be 
csillogó álmait, amit a jövő ábrándja, 
álma ígért ? Hányán estünk kétségbe ! 
hányuukból rabolta el még azt * kis 
szeretetet is, ami még lappangott ben
nünk, ha nem úgy sikerültek számitá- 
seiuk, mint ahogyan mi azt kikalku- 
lizáltuk ?

De kérdezzük azt is, hogy az 
elmúlt évien hányán lettünk jobbak? 
Hányán nyugodtunk meg zúgolódás ■ 
nélkül az Úr rendeletéiben ? Hát, ha 
igazán nézünk a lelkűnkbe, szégyen
kezve valljuk meg, hogy; kevesen 
Igen, mert romlásnak indult a mai 
társadalom. A jelennel való elégedet
lenség izgalma s vele a jövő bizony
talanságának aggodalmai zaklatják a 
lelkeket. Megingott minden hatalom, 
elhanyatlott minden tekintély — 
mondja egy nagy gondolkodó.

Igaz, hogy az élet a maga való
ban durva, önkényes zsarnokságával i 
válogatás nélkül zúdítja ránk keser- I 
veit ; de hiába, a támadások ellen más 
ellenszert nem tudunk és nem is 
ajánlhatunk, mint a lelkiekhez való 
visszatérést; a vallásosságot. „Amit a 
vallási vi ágban bírunk, az életünk 
egyik legbecsesebb java, vigasztalója, 
üdítője, nemesitője lelkűnknek**.

VJóban a haldokló s születő esz
tendő találkozásának mesgyéjén aka
ratlanul is magába szállás fogja el a 
legtöbb gondolkodó embert. Most, 
amikor a múlt csalódásainak fanyar 
kijózanodása beleolvad a jövő remé
nyeinek gondtalan mámorába ; esz
méljünk ! és így kiáltsunk föl: Önző 
természetünket fojtsd el bennünk és

T A R C A.

A semmiség.
Megyüuk a seuimiségbe,
Ki búsan, ki dalolva.
Neki megyünk a uagy időnek,
8 mig útközben báuyau kidőlni k.
Mindennek jaj, egyszerre vége . . .
Mintha igaz se volna.

Jöttünk a semmiségből
Szegényen, in íztelen.
De itt mily cifra lett a 1 ázunk,
Sok cifra rongy borítja vázunk,
Törünk előre, végül
Elnyel a végteleu.

A semmiségnek óceánja
Foglal magába mindent.
Egy percre felbukkau az Élet
8 a partokat sajkázza véled.
De lelked visszarántja,
Ha szürke mélye intett.

)(ersik János.

Csokonay és Lillája-
Irts: Farkai József.

Folytatás.

— Mit mondott ? — pattant most fel 
a kereskedő, kiről csak most tűnik ki, hogy 
mily eleven apró kis emberke — hogy 
mondta, feleségül kéri Lillát, — az én 
leányomat ?

— Ea a leghatározottabb szándék ve- 

több szeretetet adj beléuk Istenünk ! 
Hiszen, ski senkit sem tud szeretni 
önmagán kívül, az van ám igazán 
egyedül! Ti vagytok egyedül, ti 
gazdagok, akiket mindenki szolgál, de 
senki sem szeret 1 Aki tud szeretni 
embert, hazát, eszmét, az nincs soha 
egyedül! Azért ne fussunk csak min 
dig az anyagiak után, mert „szerencse, 
hir, dicsőség tövissel rakott rózsafák ; 
a rózsák csalfán leperegnek s a sze
gény fának nem marad meg, csak a 
töviskes száraz ág!“

Ezek a gondolatok futnak át 
agyamon most, hogy ismét új eszten
dőt kezdünk. Jó és rossz, öröm és 
bánat rajzanak és tolulnak agyunkba; 
átvonul sok eszme, idea lelkünk előtt, 
mint egy halovány kép az elmúlt 
napok ködfátyolán keresztül s mire 
megsemmisül a 365 napnak utolsó 
perce, a Bír bölcsővé válik, amelyből 
— mint olvastuk — új esztendő kél 
ki; a másik év, a jövő, egyrésze az 
örökkévalóságnak, amely anyja utolsó 
sóhaját magába szíva, viszi a minden
bég életét az Istenség végtelenségén 
keresztül.

Itt van tehát ismét egy új esz
tendő előttünk az ő titokzatosságával. 
Ki tudja, mit rejteget ez az új év ? 
Nem tartogat-e számunkra véres há
borút ? Quod deus avertat ! Hisz már 
tornyosulnak a felhők s m nd szomo
rúbb és sötétebb képet mutogat a 
szemhatár, amitől az anyák szive re
meg. Bizony aggodalom ül a lelkűn
kön, mert a háború véres árnya ki
sért. Oh csak inkább hozná meg az 
új év a teljes békét, mert lelkünk 
ezután vágyik.

Az élet oly rövid, alig élünk, már 
végünk vau. Tehát eszméljünk, jól 
éljünk és szépen. Mert, hej! akik most 
küzdünk, számítunk, sírunk, kacaguuk,

zetett ma, ily szokatlan órában, uram bá
tyám nagy tiszteleiü hszsba — jelenté ki 
Cokon-y a legnagyobb nyugalommal.

— No, hat helyes fiatal barátom, na
gyon jól van, kezd|ük a dolgot elölről.

Ezzel Vajda Pál polgártársunk bámu
latos gyorsasággal álarcot cserélt, igazi 
kalmartlegmával ismét leült Csokonayval 
szembe s mintha csak holmi előnyösnek 
Ígérkező üzlet; kötésről lenne szó, nagy 
vehemenciával kezdte firtatni a kötéshez 
szükséges adatokat :

— Kihez is van szerencsém ?
— Csokonay Vi.éz Mihály, vagyha 

tetszik Vitéz Csokonay Mihály — feleié 
büszkén a költő, — amint tetszik ki- 
gyelmednek.

— Helyes. A név az egészen jó hang
zású. Kora?

— 24 éves.
— Vallása ?
— Kálvint követem.
— Foglalkozása?
Itt egy kissé gondolkodni látszott a 

költő. Jól tudta, hogy a kalmár szemében 
ez a fő-fő kritérium, de csakhamar, hideg 
nyugalommal felelt.

— lró.
— Az magyarul poéta — nemde ?
— Olyas valami.
— Nem lenne szives megmagyarázni, 

hogy voltaképpen micsoda foglalkozási nem 
az a poétaság ? Én pl. buzakereskedö va- 

bánkódunk vagy örülünk, vájjon há
nyán leszünk az Ur 1913. esztende
jének utolsó percében! Vájjon hányán 
mondjuk majd egymásnak, akik most 
még élünk, hogy : Boldog új évet !

Eldorádó vándorai.
Egy ezeréves őb pogány alkonyaton, 

akkor is keresték ők az ígéret földjét. És 
az alkony napjának véres sugárözöné- 
ben előtűntek a csodálatos mezők. A szik
lák, a ködök, az árkok sivatagok és köves 
rengetegek után im zöldelve csillant eléjük 
az élet országa. A nagy, holtfáradt tábor 
megállt. A hófehér, lomha ökrök leroskad
tak az aaszonyvivö szekerek előtt. Nagy, 
bús szemükben visszapiroslott az alkonyati ég 
és visszazöldellett a virágzó pázsit. És a 
vezérek rátették lábukat az uj mezőre. A 
legendák turulmadara ott kerengett a fe
jük fö.őtt. Az asszonyok pogány örömben 
sikongtak, láttán a gyümölcsterhes fáknak. 
A legények sorából nyíl suhant egy illanó 
izarvas után. És a táltosok örömmáglyákat 
raktak ott az estében és a táltosok legényei 
elövezették a fehér áldozati mént, hozták 
a reszkető galambot, a jószágu füvet és 
ajándékait mindenki a máglyára veté, úgy 
nézték tündöklő szemmel, mint lobog égre 
a hála tüze.

így jöttek ők, mikor még ifjak, szépek 
és gazdagok voltak, mikor testükben da
gadozott az erő és lángolt a vér, mig iz
mos és termékeny asszonyok kísérték őket, 
mig az álmot szeilös sátrakban lelték, az 
italt aranykupakból itták, erős barmaik és 
bötejü bivalyain voltak és ezer áldást osz
togatott nekik a szűz pogány föld.

Ezer esztendeig ünnepet éltek ; ezer 
esztendeig á.mot aludtak. Ezer esztendeig 
folytak a vig tivornyák, a kuruc diadal- 
mak, hősi legenykedések, cifra ünnepek 
és nagy, nagy, mámoros álmodások. Es 
ezer esztendő múlva a szel.ős sátrakból 

gyök. Ez azt jelejti, hogy veszek ma 1000 
merő gabonát, azt hajón lelszá.littatom 
Becsbe, ott eladom a vételár másfélszeresé
ért s a nyereségből gond nélkül élek Komá
romban. Most mouaja el barátom öcsém,
— miből élnék maguk poéták, irók vagy 
nem tudom én micsoda foglalkozású ura- 
ságok.

A kérdés annyira egyenes volt, hogy 
nem lehetett előle kitérni.

— A poéta — kezdé Csokonay — 
embertársainak gyönyörködtetésére, saját 
lelkének szükségképeni táplálására és gyö
nyörűségére, Írni szokott. írásait bötfikbe 
szedeti és esetleg el is adja, de nem azért, 
hogy abból meg is éljen, hanem azért, mert 
csak úgy kedves előtte az élet, ha dalol 
is melléje.

— Bolond egy foglalkozás, mondhatom
— dörmögé a gabonakereskedő.

— Ami pedig a megélhetést illeti — 
folytató Csokonay — afelől egészen nyugodt 
lehet édes bátyám uram, megél az, kinek 
esze, szive helyén van s ezenkívül erős 
karja is vagyon.

— Nyugodt vagyok én drága barátom 
öcsém, de aat csak barátom öcsémnek be 
kell látnia, hogy mégis kell annak, kire 
leányom bizom, valami okosabb foglalkozás
sal is bírnia.

— Dehát, milyen okosabb foglalkozást 
gondol uram bátyám ?

— Milyent ? — vakará a fületövét Vajda 



1912. december 29.
a x s 8

büdös viskók lettek, Tonda odúk, melyük- 
í ok falón féreg gunnyaszt és penész sö- 
tétlik; a dús, kövér mezőkből bozótos ker- 
teoskék lettek, melyekben keserű apró 
krumpli terem; és szennyes udvarok, me
lyek kapujában ébes házieb üvölt. Aa üde 
termékeny asszonyokból gonosz és szo
morú némberek lettek, kik a vajákos ba
nyához hurcolják el korcs testüket, hogy 
ölje meg méhök szunnyadó gyümölcseit, 
mert több átkot, több nyomorúságot nem 
akarnak a világra szülni. A lángió öröm- 
tüzekböl ezer év alatt füstölgő rőzseláng 
lett üres katlanok ölén, — a máglyalobo- 
gásból hunyorgó mécses — szentképek 
előtt. A hevély hun paraszt, ki ezer év 
előtt hét határ pusztáit járta meg fürge- 
futésu lován, ma a városi hordártalyigák 
kantárába fogja be a saját görbe, rozoga 
testét ; a kevély hun paraszt, ki holt ta- 
iártesteket kapva markába és fogai közé, 
csürdöngölöt táncolt a csaták torán, ma 
hasra fekszik a csendőr előtt és jajong, 
mint verembe hullott tetem fö ott egy gyava 
holló ; a kevély, pogány paraszt, ki valaha 
boszorkányt sütött és bálványt rúgott föl, 
— ma olvasót pörget és zsoltárt bőg, és 
viziós lázban megjelenni látja kutak mé
lyén és tölgyek odvábán szűz Máriát és 
nepomuki Jánost. £s ezer év után újra 
útra kél a nép, mely akkor a fekete vizek 
partjairól jött ide hazát szerozni. Megy, 
fekete vizek vándorának, uj Eídorádó 
után.

Az országot, melynek patakja méz, or- 
szágutja kalács, égboltozatja merő cukoi- 
ból való, hamis utakon keresi a mi parasz
tunk. Az uj világ, az Ígéretek földje, az 
(lmok és aranyak birodalma, néki nem te
rem kincset, nem hullajt gyümölcsöt, nem 
ád semmi jót. Annak az újvilágnak élet
piacán csak az tülekedjék, kinek gerince 
kemény, elméje friss, ökle biztos; kinek 
akarata és szorgalma a földarabolt giliszta 
életerejénél is makacsabb és növekvöbb. 
Az erő, ügyesség és munka vitézei: ezek

uj világ szerencsései. Mit keres azon a 
*''* ' VdlJáron a magyar paraszt, ez a

nagy, cfráikodó, élhetetlen és álmatag 
gyermek ? Idegen bányamélyhen, harsogó 
gyárj masinák mellett, a munka e lázas 
piacán, hol nagy cílok forrnak, hol az élet 
dalat zúgja a gyári kerék, hol a munka 
imádságát csengi a fürge ka'apács, — mit 
keres ott ez az ös sátorlakó, ki tarka 
vásznakat, ezöni, sípot faragni, csordát őriz
ni, kalászt aratni, azt tud I A kinek eiösiör 
b'ld, másodszor föld, harmadszor megint 
föld és azután asszony, bor, nóta, dáridó, 
pántlikás kalap, bicskás verekedés és sok, 
sok t.iom kell ahhoz, hogy azt mondhassa : 
éltem, — jó volt 1

Hát nem találtak Eidorádót és jönnek 
vissza. Szürke hajnalon hozta vissza őket 
a nagy vizek gályája, őket, hétszáznegy- 
venhat szomorú magyart . . . M ként va
laha az 01 szágfoglaló kevély vezérek, úgy 
teszik az ö alázatos, megrohadt lábukat 
az ottani földre .... Csodálatos mezők* 
nek látják most az elátkozott ugart, örülni 
tudnak újra a rözsetüznek, az estéli ha- 
raugverésnek, az ismerős kutyának, mely 
belec'ahol a holdas éjszakába. És most már 
tudják, hogy E'dorádó nem arra vaD, a 
merre a fekete vizet szelik a gigászi gá
lyák . . . Eídorádó tündéri képei ott van
nak, abban a lázban, mely a pálinkáscsu
tora zöld öblében szunnyad . . . Az álom 
ott van a penészes szoba sarkában guny- 
nyasztó vén nyosro'yán. És az Ígéretek 
fö.dje ott virul, a k.cai temotőben, melynek 
dombjai fölé századok bozótja fonódott.

A nagy vizen, a merre jöttek, bizonyá
ra elsuhant mellettük egy másik galya, mely 
uj reménykedők százait vitte az álmok és 
aranyak országa felé. De nem látta egy
mást a két hajó, mert éjféli köd volt. És 
nem láthatta egymást, a két hajó váodor- 
népe sem, mert azoknak szeme előtt, a kik 
mentek, a reménység aranyíidercei járták 
az á'omtáncot, a hazatérők látására pedig 
az örök kiábrándu ás gyásza borul . . .

Különfélék.
— Választás. Komtsik Lajos halálá

val mngüresedvén a városnál a pénztár- 
noki állás, ezt a város képviselőtestülete 
tegnap délelőtt 10 órakor megtartott rend- 
kivü i közgyűlésén töltötte be. A pénztár
noki állásra egyhangúlag Torma Lajos 
ellenőr, ennek helyére pedig szintén egy
hangúlag Farkas Tivadár városi számtiszt 
választatott meg, az ő állásának betöltését 
a közgyíí és egyelőre függőben hagyta.

— Kaszinó estély. A Lévai Kaszinó 
tegnap este sajat helyi: egeiben igen érdekes 
műsor mel'ett jól sikerült esté yt rendezett, 
amelynek méltatására lapunk jövö számában 
még visszaté ünk.

— Ismeretterjesztő előadás. Az 
adventi idényre tervezett ismeretterjesztő 
előjdá^ok sorozata a Kath. Körben a múlt 
vasárnapon véget ért. Úgy az előző előadá
sokat, műt e legutóbbit is, maga a Kör fá- 
radhatlan elnöke, Báthy László prépost-plé
bános tartotta, a termet zsúfolásig betöltő 
közönség je'enlétében. Betlehem titkát a be
mutatott remek kiállítású vetitett képekről 
áhítattal szemlélte a ba Igatóság. Németh Mar
git ügyesen és kellő hang ulyozással szavalta 
el a Hajnali mise cimü költeményt; Csehey 
Adrienné pedig a nála már megszokott köny- 
uyedséggol és rutinnal játszotta el zongorán 
a La Favorité cimü darabot. A szép szava
latért és kitűnő zongorajátékért zajos tap
sokkal adózott a közönség. Midőn az adventi 
előadások nagy látogatottságáról éi sikeréről 
e helyen beszámo unk, nem mulaszthatjuk el 
egyúttal a Kör. tagjai éa a közönség nevében 
hálás köszönetét nyilvánítani az illusztris 
előadónak a tanulságos előadások rendezésé
ért és megtartásáért.

— Karácsonyi estély. A lévai ipa
ros olvasókör karácsony másodüunepén, dec. 
26-áu este úgy erkö esiieg, mint anyagilag 
kitünően sikerült estélyt rendezett, amelyen 
nagy és stép közönség jelent meg. A szé
pen összeállított műsort dr. Rohonyi Gyula 
ügyved nyitotta meg tartalmaz, jóízű hu
morral fűszerezett felolvasásával, melyet 
zajosan megéljeneztek. Után- Nyiredy Bősze 
adta elő Dezső Józsefnek A makrancos 
hölgy cimü magáojeleuetet oly finom rutin
nal, amely bármely hivatásos művésznőnek 
is dicséretére vált volna. Kapott is érte 
tapsot eleget. Majd Adler Sándor, Kárp 
Mik ói, Kusttos Sámuel és Kovács István

Pál urunk — hát gondolok egy fiská
list, egy orvost, papot vagy nem tudom én 
micsodát.

— Professor jó lenne-e ?
— Bizony az is nagyon szegény fog

lalkozás s azok is, majdnem a névtelen 
senkik közé tartoznak, dehát, ha már más
ként nem lehetne segíteni a dolgon, bele
egyezném.

— Hát én — ragadá most meg a szót 
Csokonay — én megígérem nemzetes uram- 
bátyámnak, hogy mire még egy új májust 
élünk, professor leszek, de Ígérje meg fi
gyelmed is, hogy aztán nekem adja ám 
Lillát.

— Megígérem.
— Ezzel végződött a kialkudott, de 

meg nem kötött nevezetes leány-vásár.
Lássuk, hogyan tartotta meg ígéretét 

a derék busa-kereskedő.
♦

Örömrepesve sietett Csokonay Lillájá
hoz. Júliánál találta a még mindig szomorú 
leányt. Olyan boldogok lettek mindhárman 
a jó hírre. Nem sejtették a csalta Ígéret 
pokoli ármányát. Az ifjú kijelentette szerel
mesének, hogy naég a hét folyamán utra- 
hél s ha van a világon egy üres tanári 
állás, hát ő megszerzi aat.

— Négylovas hintón jövök érted ak
kor drága angyalom — mondó a szerelem
ittas költő. Te leszel az én világom, az én 

mindenségem, — Tied lesz a lelkem, tied 
minden dala, tied szerelmes szivem minden 
dobbanása.

_ Ah, mily boldogok is leszünk — 
rebegé örömkönnyei között a szépséges ajk.

Csokonay mindjárt a következő nap el 
is távozott Komáromból ....

És jött a nyár áldással kezében s jött 
az ősz, a busongó ősz, megrakodva a ter
mészet minden ajándékával. Csak a boldog 
vőlegény maradt mind hosszabb ideig tá
vol. Ha néhány napra meg ia tért, szorongó 
szivvel járt kereső útjáról, a szegény leány 
csak bánatot, borút olvashatott le fáradt 
kedvosének sápadt orcájáról. Csak lelke 
maradt még üde, eleven, csak az volt bol
dog, ba szépséges mennyasszonyára gondolt. 
Megtelt ekkor szive kimondhatatlan boldog
sággal, a jövőbe vetett biztos reménység
ei. S mert lelke Dem birta hordani sokáig 
örömét, féltve őrzött édes bo dogságát — 
kifakadt as, miként takadnak tavasszal az 
illatos virágok - s igy jöttek létre az 
édesen busongó kedves Lilia-dslok. Az 
akkor irt dalaiból, könnyei mögül is mér
hetetlen boldogsága mosolyog felénk.

Beköszönve a zord tél is, sőt már az 
új tavasz közelge s a költő még mmd.g 
UBm akadt az oly kétsógbeejtöen szükséges 
tanári állásra.

Már-már kesdé vesztem hitét, reményét 
s remegve gondolt az alkuban kikötött .új 

májusra** — amikor ismét reámo o yga a 
szerencse istenasszonya.

Egy nemes föur támogatásával elnyerte 
Csurgón az oly nagyon keresett tanári 
állást.

Amely napon beiktattatott állásába, 
aaon napon vévé Lillája levelét, melyben 
esdve kéri a szépséges ára — térne vissza 
sürgősen Komáromba.

Csokonay azonnal ott hagyott mindent 
s pár napi szabadságot nyerve, sietett ked
veséhez. Bár a kikötött május hóig még sok 
nap volt hátra, hisz rnác. 27.-én indult 
útnak, mégis éjjel-nappal utazott, csakhogy 
minél hamarább láthassa szerelmes Lilláját.

Testében halálos kimerülést érezve, 
csaknom roskadozva vonszolta már önmagát 
célja közelében, de amikor beért a városba, 
szépséges menyasszonyának közelléte, a 
tudat, hogy néhány perc múlva ölelheti a 
legszebb leányt, ki öt epedve várja ; a 
lelkében feltámadó kimondhatatlan öröm s 
boldogság elfnledteté vele három nap s 
három éj összes fáradalmát, minden kín
szenvedését.

Futva, lihegve érkezett a főtérre. Keb
le hullámzott ; fáradt tagjai minden izében 
remegtek a viszonlátás előlegezett édes iz
galmától, Hisz’ már csak néhány lépés és ö 
ott náluk, a szerető, a hiv, az édes Lilla 
közvetlen közelében lesz.

Most a nagy templom elé érkezett. 
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énekelték Lavotta híres daléi, A reményhez 
címűt, melyet Csokonai versere szerzett. A 
remekül össaetanuit ferfioégyes oly nagy 
halkat keltett, hogy közkívánatra meg kellett 
toldaniok a műsort. Ezt követte dr. Kérték 
Janóénak Karácsoryeal cimü, az Ország világ 
karácsonyi számában megjeleni páros jele
netének előadása, melyet Zádori Iduska és 
Kárp Miklós mutattak be. Egy világszerte 
nagy sikereket aratott művészt rajzol, kinek 
fényes, de hideg fővárosi lakásában 
Karáosonyesfén eszébe jut a kis falu az ö 
muskátlis ablakával, rácsos Kapujával és 
egyszerű karácsonyfájával, hol mind együtt 
voltak és mind bo dogok. Megjelen elölte 
mint látomás, a kis Juliska, akit elfeledett. 
A szomszédban ép templom van, az isteni 
tiszteié en búgó orgona áthallatszik. Lelké
ben felébred a múlt kedves, régi emléke és 
vissaasiet a faluba, hol a karácsonyfa alatt 
várja őt valaki. Zádori Iduska elfogulatlan 
kedvességgel játszotta a Látomást, mig 
Kárp Miklós helyes felfogással a művészt 
alakította. A lelkes közönség szívélyes ová
cióban réBaesitetie őket, meg a szerzőt is. 
Est Kueztos Sámuel és Bartot Lajos finom 
teohmkára valló hegedű duója követte. Majd 
Kriztányi Böske A falusi liba című magan- 
jeleuelben bájos es derűs kedvességgel mu
tatta be magát egy szemrevaló paraszt sza- 
káosné képében, ki hely nélkül volt, de a 
kinek az ifjúság oly szívesen adott helyet 
a szivében. — Remekül Bikerült a műsor 
utolsó számát képező paródia, a Cigány a 
birő élőit, a melyet Tatár István, (iizinyer 
János és Kárp Miklós adlak elő annyi sok 
humorral, hogy nsm volt ember, a ki nem 
kaoagott volna az ügyes mókákon. Tréfás 
tombola fejezte be a műsort, mely után 
kivilagos kivirradtig folyt a tánc.

— Haladás a tanügy terén, Tom
csányi Jáuos, vármegyénk buzgó kir. tanfel
ügyelője a vármegye közigazgatási bizottsá
gának tankeiülete állapotáról terjedelmes éB 
beható jelentést nyújtott be, amelyből öröm
mel látjuk, hogy 1Ü00. óla a lakosság szá
ma 8.1%-kal, a tankötelesek szúrna pedig 
31.691-rol 87.412-re emelkedett. Volt 248 
tanító, most vau 330. A nem magyar tan
nyelvű iskolák szama voit 98, ma csak 3. 
— Tíz év előtt magyarul beszelt 68,761, a 
lakosság 41.60/g-a; ma 89567 egyen beszél 
magyarul, a lakosság 5U.2°/0-a. 1900-ban

Itt pár pillanatra tűnődve megáll . . . . 
Miosoda sokaság, mennyi ünneplő ember ? 
..... vasárnap van ma, vagy valami 
ünnep ? . . .

A templom előtt álló szomorú fűz alá 
megy, hogy lássa ö is, kit néznek oly 
nagyon ....

Aztán a szivéhez kapott, valami rette
netes kép Iá ása összetörte azt................

A fenyes lakodalmi menet kifelé tar
tott ; vege volt a ceremóniának, a költő 
aiája, a szépséges Liba, /Komárom legszebb 
leánya, fej in meg a mi lus-koszo úval, 
sápadtan, ingó lépésekkel hagyta el az Úr 
házát férjének, Lévai István földbiitokosnak 
oldalán................

A szomorú fűz alatt egy megtört ifjú 
állott, saive még vérzett s szeméből a lassan 
pergő bús könnyek barázdát hagytak sápadt 
oroáján.............

a
Hogy mi történt Lillával Csokonay 

iávollete alatt — arról nem szólnak a fel- 
j*W,ések, annyi tény, hogy kénysaeritve 
volt. Aa is bizonyos, miszerint a költő 
Csokonay ezen mélységes szerelméből soha 
többé ki nem gyógyult. Elvitte nemsokára 
Lillája emlékét, egy boldog hazába, hol 
ninos rút érdek s hol már nem fáj semmi. 
Követé őt oda Lilla is. Aa igaaán ideális 
szerelem szentelt oltáránál boldog szerelmük 
hálasdó tömjénétől lobog most as áldo
zati tűz.

Vége.

irni-olvasni tudott 63.4°/0, ma tud 75.9°[0. 
Mindez igen szép haladást jelent, amit a 
legnagyobb örömmel veszünk tudomásul.

— A Lévai Izraelita Nö egylet 
mulatsága. Január hó 4 én lesz a Lévai 
Izraelita Nöegylet mulatsága, mely — mint 
már jeleztük — az idény legfényesebb mu
latságai közé fog tartozni. A rendezőség 
lázasan dolgozik, hogy az egylet mulatiága 
ez évben is a legsikerü'tebb és legkedélye
sebb mulatságok közé tartozzék. Már maga 
a programm is úgy van összeállítva, hogy 
az est feltétlenül kedélyes lesz. A nemzeti 
viseletben megjelenő árusítók és szereplők 
— mert csak ezekre kötelező a nemzeti 
viselet — gyönyörű látványt tog nyújtani. 
Az árusítást illetőleg a rendezőség szem 
előtt tartotta, hogy az áruk darabonkint 
csak 20 fillérért árusíthatok a a vett árukért 
a pénz nem az árusítók kezébe fizetendő, 
hanem a felállított perselyekbe dobandó. 
Ezzel a rendezőség elejét vette a közönség 
megsarcolásának s csupán a kedélyesség 
fokozása szempontjától intézkedett így. A 
vásárolt árukat a ruhatárban el .'ehet he
lyezni, hol azok becsomagolva és névvel 
megjelölve őriztetnek. Lényegesen fokozza 
majd a jókedvet az estély postája, mely 20 
fillér ellenében az egész éjjel kézbesíti a 
leveleket. Hisszük, hogy Lévának és kör
nyékének nemesen gondolkodó társadalma 
ezen előkelő jótékony egyletet ezúton is 
fogja támogatni.

— Iparkamarai segély. Mint érte
sülünk, a besztercebányai kereskedelmi és 
iparkamara a iévai kereskedötauonciskolú- 
nak az 1912—1913. tanévre 150 K. segélyt 
szavazott meg.

— Újévi gratuláció-megváltás el
mén a lévai casinó gyüjtöivén, barsvái megye 
lévai közkórbáz részére beszerzendő „Rönt
gen* gép javára adakoztak az alább meg
nevezettek : Báthy László, dr. Balog Sándor, 
Beicsák Andor, dr. Belcsák Sándor, Bélán 
László, Bellán S ndor, Berger Ernő, 
Czambel József, Csekey Vilmos, Far
kas Tódor, dr. Frommer Igcácz, dr. Gyapay 
Ede, dr. Gergely Fülöp, Grimm György, 
Hatzer Adolf, Huberth Vilmos, Jaszenovns 
Ödön, Jónás Imre, dr. Kmoskó Béla, Kottek 
Ferenc, Kriek Lajos, Kuliffay Kálmán, dr. 
Lakner Zoltán, dr. Lauter Arihur, Levatich 
Gusztáv, Medveczky Sándor, dr. Mocsy Abs, 
dr. Novomy Ernő, O dódy Endre, Pólya 
Károiy, dr. Prizuer Gyula, Rzehak Ede, 
Szeiberth Ferenc, Ssilassy Dezső, Schubert 
Pál, Satiubert Tivadar, S/.voboda Imre, dr. 
Weisz Zsigmoud, dr. Weisz Lipót, dr. 
Weinberger Adó f. x. y.

— Va8Utl reformok. A kereskedelmi 
minisztérium k korrigalia a fövasutak es vi
cinálisok forgalmi szolgálatának szabályzatát. 
A hivatalos lapban megjelent róla a rendelet, 
ami normális időkben CBupán a vasutasokat 
érdekelné. De ha végig olvassuk a szabá
lyokat, aggodalommal állapítható meg, hogy 
a vasutak forga. mának uj reudeaese ne
mileg a mostani zivataros külpolitikai viszo
nyos al is kaposolazos. Rmdelaezesek vaunak 
Ugyanis a íöanyagoakai es robbantószerekkel 
rakott kocsik Bzautása ól. Az i yen Kocsikat 
mindig a személy kocsik utáu kell besorozni. 
Különös elövigyázatot ajánl a rendelet a 
tűzveszélyes tárgyak, al rakott kocsik továb
bításánál. Megváltozik a vasutak jelzese is. 
Ha a pálya szabad, ezt nappal a vágány mellé 
leszúrt jelzőtárcsa fehér lapja, éjjel a jelző 
lámpás fehér világa mutatja. Szabályozza a 
rendelet a vonatok menetsebességét is és 
egész sereg olyan njitást tartalmas, amely a 
közlekedés biztonságát szolgálja.

— Szilvesster-estély. A Barsmegyei 
Casinó Aranyosmaróton saját helyiségeiben 
december hó 31.-én este 9 órakor Szilvesz
ter-estélyt rendez. Beléptidíj személyjegy 2 
K. Családjegy 5 korona.

— Gasdaaági felügyelők megbíza
tása. A fö.dmivelésügyi m. kir. miniszter 
rendelkezése folytán január hó elsejétől 
kezdve a közigazgatási és törvényhatósági 
bizottságokban a gazdasági ügyek előadásét 
a gazdasági felügyelők fogják teljesíteni.

— B. Kovách Laura saavalóestéi. 
Már néhány hete küzd a közönség fásult 
közönyével as országszerte ismert művésznő 
a nélkül, hogy a közönyt megtörni tudta 

volna, pedig amit produkál, értékes és mű
vészi színvonalon áll, mely gyönyörködtet és 
tanit is egyszersmind. Különösen a fiatal 
leánynemzedék, akiknek olykor-olykor a 
műkedvelői lámpák elé kell lépniük, sok.,-, 
okulhatnának előadásain, megtanulhatnák 
különösen a művészi előadás legelső fek 
téiét s követelményét a pózmentes közvetlen 
természetességet az előadásban. Nem lényeg
telen dolog az előadói készség és tehetség, 
mely mindig szép, de sokszor szükséges is, 
sőt nélkülözhetetlen. Iskolai nevelésünknek 
egyik nagy hiányossága, hogy erre, aa elő
adás formai tökéletesítésére : szinte egyáil 
Ián nem helyez súlyt ; ezt a hiányt lenné
nek hivatva pótolni az önképzőkörök s az 
olyan szavaló kurzusok, amilyent most R, 
Kovách Laura asszony tart. Igen ajánljuk 
tanulni vágyó fiatalságunk, a szépet kedve
lők s a megértő szülök figyelmébe ezeket 
az előadásokat, amelyeknek legközelebbiját 
január 2-án csütörtökön délután 6' órakor 
tartja R. Kováoa Laura asszony a város
háza kis tanácstermében.

— GyáBzhlr. őszinte részvéttel vet
tük a szomorú hirt, hogy dr. Orotzman 
Henrik verebélyi ügyvéd hó 27-én Buda
pesten operáció közben meghalt.

— Választás. A múlt napokban meg
ejtett törvényhatósági bizottsági tagválasz
tás alkalmával a nagykálnai választókerü
letben ’laubinyer László, az oszlányi kerü
letben Ujváry Mátyás és az ujbarsi kerületben 
pedig Farkas József választattak meg 
törvényhatósági bizottsági tagokul.

— Jutalmazás. A m. kir. belügy
miniszter körrendeletben értesitette az ösz- 
szes törvényhatóságokat, hogy mindazon 
egyének és hatósági alkalmazottak részére, 
akik as 1909. évi II. t.-c. 2, §-a szerint óva
dék tételere kötelezett férüszemélyek jogo
sulatlan kivándorlását, i.letöleg ilyen célból 
való utrakelését olyanképpen jelentik fel, 
hogy a feljelentés alapján az utrakelt egyen 
elfogható, minden egyes feljelentett után 
8 korona jutalomban részesülnek. Ugyan
azon jutalomra tarthatnak igényt azok is, 
akik valakit a hivatkozott törvényben rész
letezett büntetendő cselekmény elkövetése 
miatt feljelentenek, ha a feljelentett egyéu 
jogerősen elitéitett.

— Uj postabélyeg. A m. kir. posta- 
kincslar a heiybeu ajánlott levelek bérmen
tesítésére szolgáló 16 filléres uj levélbelye- 
geknek forgalomba hozatala iránt intézkedett. 
Az uj bélyegeket január hónapban bocsát
ják ki.

— A lévai Apolló mozi sok, szép 
újdonsággal fog ma Kedveskedni a közönség
nek. Ma december hó 29 én két előadás lesz. 
Es alkalommal bemutatóra kerül az autó eontra 
Airpress drama, meiy egyike a legsiaerülieob 
s legerdekfeszitőbő felvételnek. Igen szép a 
fiatal macskák című színes természeti Kép. 
Ezenkívül sikerüli kacagtató jelenetekben 
bővelkedő humoros kép, az ötember mód
szere is meg fog jelenni a mozi vásznon, 
melyen meg Zigatos métesnetei és egy kény
szerházasság cimü eieikepek fognak eiotünui. 
A l.laoau a mai mü,orrai teljesen meg less 
elégedve a közönség, mely bizonyara most 
is honorálni fogja Fertikó áldozatkészség, t, 
ki ezeket a szép kepeket áldozatot nem 
ismerve bemutatásra megszerezte.

— A postások revolvere. A keres- 
kedelemügyi miniszter most egy régi, vi.ua 
kérdésben döntött. Újabban ugyanis rende
letét bocsátott ki, amely szerint a postai 
közegek revolverrel látandók el ott, alól 
ezt a közbiztonsági állapotok megkívánják. 
E revolver viseléséhez nem ssükséges külön 
hatósági engedély, mert a revolver a posta, 
közegeknek éppen oiyau felszerelési tárgya, 
mint a rendőrnek vagy csendőrnek a szol
gálati fegyvere.

Ssilvesster-estély. A városi színház
ban terített asztalok mellett nagy gonddal 
összeállított családias műsor, tombolával 
egybekötve, mozgókép előadást rendezem. 
Mely alkalomra a n. érd. közönséget tisz
telettel meghívom, aki kedélyes szilvesztert 
akar eltölteni jöjjön el a városi sainhásba. 
Belépti tombolajeggyel együtt 1 korona. A 
zenét Bartos és Sárai zenekara szolgáltatja 
Fertikó József,

vi.ua
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Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A Lévai Takarék és Hitelint. zet Laí. 
gatósága Szilveszter ntpján a város , . 
gényei közt leendő szétosztásra 1<JO »zaz 
egyszáa korona adományt volt szives ke • 
leimhez juttatni.

Fogadja ezen nemeslelkü adomájáért 
as intézet igazgatósága a magam és a íze- 
gények nevében hálás koszöneteme’.

Léva, 1912 december 28.

Bódogh Lajos 
polgármester.

Köszönetnyilvánítás
A karácsonyi ünnepek alka mából a 

szegénysorai! gyermeken részére befolyt 
adományok: Irg. növ. iuézeie 2 vég ruh«- 
ke'me, Grotte Vilmos 20 m. rubakeime, 
Hirsobkovits Jakabné 3 drb. fehérnemű 
Holzmann Aranka 3 ruhára való, Trebitsclí 
Irma 3 drb. fejkendö. Kgy jótevő 10 K, 
Reviczky Viimosné 5 K, Markly József 4 
K, Gyurcsek Jánosne 3 K, Lsufer l.oua 
1 K, a női kereskedelmi tanfolyam növen
dékeinek gyűjtése 18 K, 30 fili, polg. isi. 
tanulók gyűjtésé 112 K, 34 till. elemi isk. 
gyűjtése 71 K, 42 fill. Óvodások gyűjtésé 
16 K, 13 fillér.

Rúnát kapott összesen 76 gyermek. 
Ruhát varrtak : Lovas nővérek 4 ruhát, 
Hartl Rezsöné, Heyer Gizella, Jánossy 
Istvánne, Kónya Anna, Krizsmauek Károlyné, 
Pregztoiánszky Beiáne, 8zalay Imrene 2—2 
ruhát ; Bacsa Flóriáné, Bakos Lajosue, 
Bányik Júlia, Horváth Falué, Kocziau 
Ferencné, Kubán Ludmilla, Jlateffy Gás
párod, Medveczky Ilona, Minarovich Vi.ma, 
Hittana Károlyné, Nyúli Auna, Pataky 
Istvánná, Fóliák Janosné, Tottezer Jenőre 
1—1 ruhát.

A női kézimunka tanfo.yam növendé
kéi 3 gyermeket láttak el alsó és felső ru- 
neműve, melyeket tanítónőjük, Herkner 
Anna kisasszony vezetése mellett készítet
tet el.

A „Női Mária Kongregáció" tagjai 8 
gyermeknek ajándékoztak felső ruhát, kö
tényt és alsó szövött inget. A ruhásat s 
kötényeket Bányik Mária, Bucsek Berta, 
Havasi Krzsébet, Medvtczky l.oua, iSeliiu- 
ger Vilma, Tóth Terézia és Vanger Margit 
tagok varrtak. Az ajándékokat egy kis 
ünnepség kereteben adták at a gy emlékek
nek, kiknek örömét 4 karácsonyfa felállí
tásával is nagyobbitották.

Hálás köszönet a kegyes jótevőknek I

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok a nemesen gondolkodó höl

gyek es urak, akik az adventi időszakban, 
a lévai Kath. Körben megtartott ismeret
terjesztő előadások alkalmával, áldozatos 
szives köaremüködesükkei az előadások ér
dekességet! kedvességet es tudományos 
nívóját emelni kegyesek voit.k, fogadják 
e* utón is a kath. kör választmányának 
mélyen érzett halas köszönetét.

Léva, 1912, decs. 27-od.
A választmány megbízásából : 

Dodek János 
köri igazgató.

Hl fi till i ilil e mi n J.
9686—1912 szám.

M s g h I v ó.
Léva r, t. város Képviselőtestülete 1912. 

évi december hó 31-ik napján — kedden 
— d. u. 4 órakor a városi székház nagy
termében rendes félévi közgyűlést tart, mely
re a képviselőtestület összes tsgjait tiszte
lettel meghívom.

Léva, 1912 évi december 20-áD. 
ESd-ogb. X.*joe 

polgármsater.

Irodalom és művészet.
A Divat Szalon legújabb száma érkezett 

. hozzánk s mi csak szolgálatot teszünk olva
sóinknak, a mikor e ciéljának oly teljesen 
megfelelő asszony.újságot figyelmükbe ajánl- 
ÍUI.. Nehéz időket élünk, meg nehezebbtől 
leiüuk s ilyenkor mindenki: ek szüksége van 
egy ilyen hü barátra, a mely m»n<Zen tudni
valóra megtanít, kenyérkeresethez vetet és nemes 
?<órakozás-al könnyít a bizonytalanségés célig- 
gedes per özein. Csodálatos újság ez. Ótmi* 

i ^^'^Iképek között érkezik hozzánk, úgy vél
jük : csak a legújabb divat csodáit ismerjük 
meg. Mohón nyu.unk utanna — h ázén ki 
ne érdeklődne a divat s a szép öltözködés 
iránt . — es mikor az olvasás végére érünk 
azt tapasztaluk, hogy nem a luxus tápláld- 
iára kaptunk kedvet, hanem egész sereg 
oiyan tudnivalót nyertünk, a mebyel a luxus 
elUn kii.dve, mégis mindig elegánsan öltözhe
tünk, a viselkedésünk minden vonalon korrekt 
lesz, értünk a háztartás ezer felé ágazó forté
lyához es sok olyan iparművészeti gazdasági 
dolgot tanultunk meg, a mebyel e nehez 
időkben könryitheiüuk nem csak kedves 
szórakozással e nehéz p°rczekben, de köny- 
nyithetünk a megélhetés gondjain is. A Divat 
Szalonban természetesen válogatott szépiroda 
lom, sőt gyetmek-ujság is van s így, a ki 
trre a lapra három korona ötven fillérért egy 
negyed evre előfizet, kap : egy dús tártál mű 
divatlapot, egy tökéletes kézimunka- újságot, 
a hasznos szükséges ismeretek tárházát, egy 
teljes szépirodalmi lapot, egy k dves gyermek 
újságot és az ingyen mellékletek, szabásnak 
egész halmazát. Mutatványszámot ingyen küld 
a Divat Ózalon kiadóhivatala Budapest IV. 
Eskü út 5. szám.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi deo. bó 22-töl 1912, évi dec. ho 2 Mg

Születés.

A szülőt neve
us ü O

£u

A gyermek 
neve

Bráuyik Audrás Foltáu I. leány Eszter
S.nko József Akaes J. leány Julianna
Halász Károly Lieszkovszky I. leány Erzsébet
Stukovics Jauos Sztnbula f. fiú János
Hegedűs Pai Sebik Erzsébet Pál
Lipták János Kostyál R. József
Vujtek Józsei Vida Rozátia leány I'uua
Szabó János Brlaj J. leáuy Ju iauna
Safárik Lajos Bálik Mária fid L»jos
He’cz Pál Pisa Gizella fid látván

Halálozás.

Az elhunyt ueie Kora A halál oka

Rácz Julianna 3 évea VJrbeny
özv, Brányik Autal 61 éves szív izom elf.

Nyilttér.

M OLL-FÉLE
u.S F I D Ll TZ-P.OR^) 
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik eméaatés 
zavarokban és az illő életmód egyebb követhez 
menyeiben szenveduek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^íoll
készítményéit.

F~M OLL-F É LE
Ő S - B O R S 7 E SC

íir.:XT bedörzsölés, 
elismert, regi jóhirnevÜ háziszer 
szaggatás és hűiéiből származó 
mindenné mtí betegségek ellen.

Eredeti üvsg ára kor. a.
Kapható minden gyogvizsrtárbai 

és drogériában, e+ee
Fótiétküldési hely MOLL A. gyógyéieré.i 

Cs. kir. udv. saállitó, Béas, I. Tusashbasa I.

Boldog újévet kíván volt 
növendékeinek és ismerőseinek

Kreutz Gyula 
föv. tánctanár

Bpe»t Kémény Zsigmond ■ 12-

4488—1912 úrb. szám.

Hirdetmény.
Az aranyosmaróti kir. törvényszék kös- 

hirré teszi hogy Modrovics Ferenoa és Var
ga János zselizi lakosok részéről a Záriig 
község Barsmegye határa általános ta
gosításának megengedése végett beadott 
s az érdeklődő birtokosok álca! a törvény
széknél vagy a községi elöljáróságrá' meg- 
tek üthető kérvény tárgyalására 1913 évi 
február hó 12-ik napjának d e. 9 óra 
Ját tűzi ki, arra Zseliz község házá
hoz a tagositó erdekeltseget a Budapesti 

j Köz öny és a ,Bzrstí lapban egy ízben meg
jelenő hirdetménnyel megidézi, a tárgya
lás megtartására dr. Gsál Homoky Kálmán 
kir. törvényszéki bírót kiküldi es e óéiból 
reki az összes iratodat a kérvény első pél
dányával és a szavazási lajstrom ellen ne
tán beadandó felszólalásokkal együtt ki
adja.

Az érdekeltek figyelmeztetnek, hogy a 
m. kir. fö dmivelésügyi miniszternek 1912 
évi jú ius 12-én 627206 VI. 13. sz. a. kelt 
határozata szerint az általános tagosításba 
a községi belsőségnek a gróf Breuner örö
kösök tulajdonát képező a községi határból 
kivált majersági birtoknak, a Breuner ura- 
da ómból kihasított, de a községbeii úrbéli 
fö.dektöl elkülönített és az uradalmi földek 
közé ékelt u. m. bérlőtársaságbeli földek 
mint me yek egységes gazdasági területnek 
tekinthetők — kivételevei az egesz határ 
bevonható és hogy a tagosítás a községre 
i lelve az ottani birtokosokra hasznos és 
célszerűen keresztülvihető.

Ebből folyólag a birótág az 1909. évi 
30. sz. lg. miniszteri rendelet 52. és 54. ai 
értelmében a tagosítást el fogja rendelni, 
ha a tagosítást kívánok birtoka a község 
tagositandó területének egynegyed részét 
kiteszi.

Az állami, törvényhatósági és községi 
vagyoD, a közalapítványi javak, a közin- 
tezetek, a gyámság és gondnokság alatt 
levők birtokai a tagosítást kívánók birto
kéhoz fognak számíttatni, a tárgyalásra 
meg nem jelenő felek p-dig úgy fognak te
kintetni, mint akik a tagosításba bele
egyeznek.

A tagosítást ellenzők a maguk közül 
választandó közös meghatalmazottjukat a 
tárgya ásón a bírói kiküldöttnek bejelente
ni kötelesek.

Keit: Az aranyosmaróti kir. törvény
szék mint úrbéri hatóságnak 1912. évi de
cember bó 2-ik napján tartott üléseben.

Dr. Kall Antal s. k. 
elnök

Dr. Homoky Kálmán s. k. 
előadó

A kiadmauy hiteléül:
Barto. József

kiadó.

Lévai piaciárak,
Rovatvezető ; Dr. Horváth Gyula rendőrkapitány 

Búza m. mázsánként 20 kor. — fillértől 
20 kor. 80 fill. Kétszeres 18 kor. —fill. 19 
kor. fill. — Rozs 18 kor — fill. 18 kor. 
80 fill. Árpa 17 kor. — fill. 18 kor. 40 fill. 
Zab 20 kor. — fii1. 21 kor. — fii). Kuko
rica 16 kor. — fill. 16 kor. 60 fill. — 
Lencse 36 kor. — fill. 37 kor. — fill. — 
Bab 22 kor- — fill. 23 kor. — fill. — 
Kőles 12 kor 40 fill. 13 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here természettől arankamentes 176—180 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucerna 
természettől arai.kamentes 130—138 Lu- 
oerna, világos szemű aránkás 115—102



X f-c L=> 1912. december 29.

96 — 1912 vb. 8*ám.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel közhírré tenzi, 

hogy az arauyositíaróti kir. törvényszék 922 évi 358 
•zámu végzésé folytán Dr. Szirmai Kikárd ügyvéd ál
tal képviselt Sogelia Lack und Farbeu Gesellschift 
javára 200 kor, töke 8 jár erejéig 1912 évi junius hó 
22>éu fogír asitott kielégítési végrehajtás utján felüifog- 
iáit és 923 koronára becsült kővetkező íngóságvk u. 
in. bu'orok kartológép, stb. nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek az ujbány i kir. járásbíróság 
1912. évi V. 11—6. számú végzés* folytán 200 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1911 évi március hó 10. ir pjától 
járó 6 °|0 kamatai és eddig < eszesen 23 kor. 55 fillérben 
biróilag már megállapított, valamint a még felmerülendő 
költségek erejé.g Körmöcbányán alperes lakásán leendő 
eszkő/ölesére 1912. évi december ho 30 ik napjanak 
délutáni I es fel órája határ.döül k•;íi<etik es ahoz 
a venni szándékozók ezennel oly ért'sít-ss-il hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságoka legtöbbet ígérnek kész
pénz fizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

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

Újbánya, 1912. december hó 15:

LukáoB Miksa 
kir. bir. végrehajtó.

Eladó ház.
Honvéd-u. 24. számú ház — kényelmes 
és modern úri lakás — szabadkézből 
eladó. — Bővebb felvilágosítást ad a 

Kereskedelmi bank Léva.

13344-1912 szám. Barsvármegye Alispánjától.

Pályáz&ti hirdetmény
Léva r. tan. városnál nyugdíjazás folytán üresedéibe jutott, élethosz- 

sziglan választással betöltendő városi állatorvosi á’lásra ezennel pályázatot 
hirdetek,

Az állás javsdalinazáBa a x. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 
évi 2000 korona törzsfizetés és évi 540 korona lakásbér. Magángyakorlat 
csak annyiban van megengedve, amennyiben az a hivatali teendők ellátásá
nak sérelme nélkül folytatható. A várostól semmiféle külön díjazás nem igé
nyelhető. Az állatorvos által eddig szedett Bertésvágatávi vizsgálati dijak jö
vőben a várost illetik s a pénztárba beszolgáltatandók.

A fennálló és az 1912. évi LVIII t. ez. értelmében átalakítandó városi 
szervezési szabály rendelet batározmányai folyamodókra nézve kötelezők.

Felhívom ennélfogva mindazokat, kik a jelzett állást elnyerni óhajt
ják, hogy törvényes minősítésüket, eddigi alkalmaztatásukat, kifogástalan er
kölcsi és álampolgári magatartásukat igazoló okmányokkal szabályszerűen 
fe'szerelt pályázati kérvényeiket Léva r. t. város polgármesteri hivatalánál 
1913. évi január hó 17. napjának déli 12 óráig annál is inkább nyújtsák 
be, mert a későbben érkező kérvényeket nem veszem figyelembe.

A választás határnapját 1913. évi január hó 18. napjáuak d. u. 4 órá
jára tűzöm ki.

Aranyosmarót, 1912. évi december hó 21-én.
Az alispán helyett:

EODO
főjegyző

Selmeozbányán a Szentháromság 
téren levő Gál Miklós-féle (régi tíogya) 

vendéglői —
~ helyiség
azonnal bérbeadó. Érdeklődők felvilá
gosítást nyerhetnek a Bátvidéki 

Takarékpénztárban Bátban.

4529 —1912. évi szám.

Termelt tűzifa eladás.
A garamrévi m. kir. erdőgondnokság Újbánya és Gsramrudnó köze

lében lévő erdőrészeiben készletben levő valamint az 1913 és 1914 évek fo
lyamán kitermelendő és az erdei rakodókon átadandó tüzifatermés a bükk 
gyertyán és csertölgy hasábfa kivételével zárt írásbeli ajánlatok utján el fog 
adatni.

Bánatpénz 4000 korona.
Az ajáulatok legkésőbb 1913 évi január hó 14-én deli 12 óráig nyúj

tandók be Zsarnócán a m. kir. erdőhivatalnál és január hó 15 én délelőtt 10 
órakor fognak az erdőhivatal tanácstermében nyilvánosan felbontatni.

A faanyagok és kikiáltási árak részletes kimutatása, az árverési é« 
szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a zsaraóczai m. kir. erdőhiva
talnál szerezhetők be,

Zsarnócza 1912 évi december hóban.

M. kir. erdőhivatal.
valamint Röltözköclésektet 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva Szepesi u. Í2S2.,

r© elrpALM4
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KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

____Telefon 8zam '■ 33. LÉVA. N. Telefon szám ; 33.

~ valódi
KAUCSUK-CIPÖSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE:
ARANY

0

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek: •=------

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

$

$

0 
I

Ház 3 hold földdel szabadkézből eladó.
Bővebbet a tulajdonosnál: 
13VA, Koháriutcza 34. bz.



1912. december 29. Hars 7

moziba 
megyünk!

Kimérő
Vidéki italmérésbs kimérő 
kerestetik, Cím a kiadóhivatalban.

Az APOLLO mozgószinház 
■■■ műsora érdekes, w-®

aaar

■

a lasjobb fímkomposltlö 
tnlnoan elképzelhető tárgy 

mázolására.
Állandóan tartós 
Izzó forróságnak, valamint 
nedvességnek ellentílló 
ezflstfesfék.

Semmi sem pótolhatja!

BENDALIN
legjobb folyékony káiyhaeziist festéket.

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

Nem robban. == Használatban rendkívül kiadós-
Kapható:

Stern Józsefnél, Léván.
By“ÍŐ»o'k: Georg Benda, Lutz-Werke 
bronzfestekgyar, WIEN, Traismauer, N.Oe Praa-

GYÖRGYI LAJOS
Nagy ipari üzemmel terendezett .kocsi és autó gyártási 
telepe, valamint lószerszám nagybani készítése és raktárai

LÉVAN. —

0

$

& a S; a
■
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g

rekedtség, katarut és elnyálkodás, 
görcs és hörghurut ellen ne vásá

roljon máat, mint a finomisii 
“rMellCaramellet 

a „Három fenyő“-vei
— - drb. orvosok éa migáno- RQqQ Eokló! azárm&zó bizonyít

vány igazolja a biztos 
eredményi.Csomagokban 20 és 40 
fiil. Dobozban 60 fillér. Kapható : 
Dezaeri Boleman gyóuzertárában 

éa Knapp Ignácz drogériájában 
Léván. ------

Kapható KNAPP drogériában LÉVA.

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 kívül újonnan készülnek divatos 

alakokban és átalakíttatnak a legrövidebb idő alatt.

Becses figyelmébe ajánlom továbbá bőr diszműáruraktáramat 
nagy választékban kaphatók utazó angol tehén bőr táskák, 
szivartárczák, pénztárczák stb. utazó kosarak, kofferekéig 
ládák. Vadászati és lovaglást felszerelések, istálló szetck, jo 
gyártmányú fópoÁröczoA: és szőrtarisznyuk gyáp_raktaia.

Használt könnyebb kocsikat megveszek vagy becserélek
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S.~ és |
10. korona]

„AZ OLLAU 
szakorvosok 
által meg 

vizsgáira és 
legjobbnak 
minősitve 

van.
Két évi jót-

OLLK'
Jl Lj 1V1 1U 1 » 

különlegesség, e 
A tudomány mai j 
állása szerint 

bebizonyított /> 
legjobb létező 
Gummi

Az 
•0LLA‘ 

2Ou orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
ssertárácan . 
n jobb drv 

gériákba.

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

propaganda reklámot ingyen küld az

nOLLA“ Rumniieyar Wien. H 437 Fraterstrasse 51
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

s P1CK EDE illaleeerést-ilzletében.

Információk. Inkassok Kétes követe 
lések megváltása. Tranzakciók Fize 
tésképtelen cégek szanálása. Egyez
ségek financirozása. Moratóriumok 
kieszközlése és megállapodások léte
sítése A hitelezők meglatogatása kapcsán. 
LLOYD HITELVÉDŐ EGYESÜLET 

Budapest, Andrássy-űt 34
Telefon 177—45, 119-11. Sürgönyczim : Lloydibiw 

Közbenjárók dijaztatnak.

— Kölcsönkönyvtár == 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 
magyar nemet és francia regény

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LEVAN 

Előfizetés bármely nap kezdhető
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A lévai takaréknénztár
igazgatósága közhírré teszi, hogy 19i3. 
évi január hó l-től további intézkedéséig 

takarékbetétek után
éVo-ban

állapította meg az általános kamatlábat.
A betéti kamatadót mint eddig is, az 

intézet a magáéból viseli.
Léva, 1912. december hó 19.

AZ I6AZÓATÓSÁÓ.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. Rvoresajtóján Léván.


