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Mailáth István.

Iveltz Gyula főispáni széke netu 
sokáig maradt üresen Őfelsége királyi 
kegye csakhamar megtalált*  méltó utó
dát Mailáth Istvánnak, Barsvármegye 
közfiazteletbeu és szeretethen álló alis
pánjának személyében. Mintha csak 
tudta volna titkos vágyát a burai kö
zönségnek, oly jól esett lelkűnknek, 
mikor a kinevezés kire a vármegye 
kapujáu belül jutott. A vérünkből va
ló vér, a nagynevű atya méltó fia, ke
rül a vármegye élére, aki tehetségénél, 
kitartó munkaszereteténél s a közügyek 
iránt érzett nemes ambíciónál fogva 
anélkül ia a vármegye vezető embere 
volt, ki boldogemlékii Keltz Gyula 
betegsége alatt még a főispáni teen
dőket ia ellátta.

Nem akarok banális frázisokkal 
hódolni az uj főispán kedvelt szemé- 
.yenek, de azt hiszem, minden főispáni 
vá^^zás olyannyira fontos momen 
*um & vármegye történetében, hogy 
illendő megállani e váito-"'s előtt kü 
lönöseu akkor, amikor «.z a változás 
mélyebben érinti lelkünket, amikor a 
jól végzett, munka- és kötelességtel- 
jesitésben eltöltött évek sorozata mu
tatja nekünk, hogy mit várhatunk mi 
az uj lőispántól, akit miut alispáut oly
annyira nagy rabecsültünk és tiszteltünk,

Mailáth István a közigazgatás em
bere, Amióta a közpályára lépett, ál
landóan Barsvármegyét szolgálta. Fo
kozatosan, nemes kitartással, szorga
lommal küzdötte fel magát a közigaz
gatás lajtorjáján s igy nem csodálható, 
ha a kormány is észrevette a puritán 
becsü'.etességü, erős akaratú, igazságot, 
de a méltányosságot is szerető férfiú*,  
akit a vármegyében osztatlan szeretet 
környezett, de akinek neve a várme
gye határain túl is ismeretes volt.

Mi, akik évek során át nyitott 
könyv gyanánt szemléltük az ő életét, 
arról tehetünk tanúbizonyságot, hogy 
amily szorgalmas, munkaszerető volt 
ő akkor, amidőn a vármegyei közigaz
gatásba lépett, ép oly kitartó, munkás, 
rendszerető tagja maradt ő a megyei 
közigazgatási szervezetnek akkor is, 
amikor, mint a vármegye alispánja a 
törvényhatóság osztatlan bizalma foly- , 
tán a vármegye tisztik*!ának  Bzolgá- ( 
latában állott. Nemcsak a hivatalos 
ranglistán volt ő első, de első volt ő 
a kötelesség teljesítésében, a hivatalos 
teendők feldolgozásában. Azt akarta, 
hogy példányképül álljon az utána kö
vetkezőknek.

És ha ezen kiváló tulajdonságai 
mellé oda gondoljuk az ő előzékeny,

lebilincselő modorát, mindenek iránt 
tanúsított nemes jóakaratát és páratlan 
szónoki készségét, akkor előttünk fog 
áliani az a férfiú, akit egyedül a saját 
erényei és tehetsége ültettek Barsvár
megye főispáni székébe.

Mi, lévaiak még azért is örömmel 
köszöntjük az ő kinevezését, mert benne 
nagynevű édes atyjának, Léva város 
egykori nemes pártfogójának, utódját 
látjuk ugyaucsak a főispáni székben, 
akihez ép oly bizalomnál fordulhatunk 
ügyes bájos dolgainkban, mint ann ak 
idején édes atyjához. Ö ismer minket 
alaposan, ismeri minden bajunkat, hi
szen gyermekkora óta köztünk élt s 
kora ifjúsága óta a mi dolgainkat in
tézi s igy bizonyára legjobban fogja 
tudni és méltányolni a mi törekvése
inket. Tudjuk, hogy igazságszeretete 
minden pártok fölé emeli őt s hogy 
igazságos ügyeinkben soha sem fogunk 
hiába hozzá fordulni.

Bizalom és szeretet fogadja az ő 
kinevezését, amely bizalomra és szere- 

„'■•’-á.!' rá'>-’oL-lt. Miut a kor
mány bizalma.ak letétemé..yese na
gyobb körben fogj*  most már a vár
megye érdekeit képviselni. S meg va
gyunk róla győződve, hogy az az al
ispán, aki oly törhetetlen kitartással 
védelmezte vármegyéje érdekeit min
denhol és mindenkivel szemben, aki 
oly nemes ambícióval dolgozott a vár
megye minden városának és községé
nek fejlődésen, az uj és nagyobb ha
táskörben is ugyanazzal a sziláid ki
tartással fog e ek felvirágzásán munkál
kodni.

Bizalom al és szeretettel üdvö
zöljük uj, dis es hivatalában, melynek 
az ő nemes 1 rfias erényei képezik leg
szebb dekorui át. És kérjük a Minden
hatót, hogy int eddig vele volt min
den időben, u y most uj, felelősség
telje*  hivatala *n  is álljon mellette s 
minden nemes ís igazságos törekvésé
ben segítse ő diadalra. Adjon neki 
továbbra is m ikakedvet, a közügyek 
iránt v*ló  mell ; szeretetet és a munká
hoz állandó, j • egészséget. Mi pedig 
Ígérjük, hogy te íetségünkhöz és erőnk
höz képest azzal * bizalommal és szere
tettel fogjuk i uuogatni, amellyel őt 
eddig mint alispánt kisértük.

Családi elet a táborban.
Folytatás.

Szürkeruhás, sáros katonán kívül mást 
nem láttam, mással nem érintkeztem, — 
e^ésa megváltás volt lel temnek itt ez • 
meleg családias hangulat.

Ciak aat név tudtam magamnak meg
magyarázni, hogy az öregasszony miért néz

rám az egyik pillanatban nevetős szemmel, 
a másikban meg sírásra hajló ajakkal.

Ha a szolgálatban eltöltött éjszaka 
után fáradtan bevertem végig a lócán, már 
siotve hozta fejem alá a gyapjúval töltött 
poduskát (párná1) a tűivel nem fogadtam el 
mindjárt, olyan szivreható szomorúsággal 
nézett rám, hogy kénytelen voltam en
gedni.

Az öreg asszony ujjával csendet intett, 
hogy pihenni tudjak ; a kis lány meg aa 
orromat csiklandozta. Almos voltam s még 
sem tudtam haragudui. Arra gondoltam, hogy 
oink’ándozták-e saalmaszállal Migyarország- 
ban ia a kis gyerekek a muszka katonák 
orrát, mikor aludni akartak ?

Rágyújtottam egy tábori portorikóra. 
A kékes füstkarikák összefonódtak, szétter- 
jengtek, apró fslhöcskékké dagadtak, kava
rogok öesze-viseza, A saemem előtt egy 
másik kis szoba képe bontakozott ki, mely
ben egy jóságos öreg asszony áldott keze 
igazgatja alám a párnát . , .

— Heléna I — szólítja legidősebb uno
káját az öreganya,

— Parancs I — kiáltja vissza a leány, 
mini eltanulta a ka nnáktól, ha följebbvalóík 
hi.ják őket.

— c.jancsl — csacsogja utána enni
való kedvesen és szalad kifelé a legkisebb 
unoka is, aki a katonákat egyébként már 
igy szokta fogadni, hogy : Szejvusz, bajá'om I 
Hogy vagy ?

Es nehány pillanat múlva hozzák már 
elem a sült krumplit vajja' és túrót.

Gourmandnsk való lakoma ez a harc
téren I

»

Köröskörül erdó néhány száz kilomé
ternyire. Zöld fenyvesek szűk körre szorítják 
a szemhatár*..  E-.eu be'ül pár hold síkságon, 
elszórtan néhány ház kó.

Ez ko'ooia A............... — Sok ház tel
kén törmelék és gaz. Német kolonisták, 
te'eposek laktak it*,  meg lengyelek. Az 
e'.eveneszü pólyák gyerekek eltauulták a 
német nyelvet is, igy e tájon a lengyelek 
németül ia beszédek valamit. Továbbá fehér 

I ororzok is laknak erre.
A rajvonal északról keletre húzódik 

fé.körbsu. Egy helyütt kereaztülszeli egy 
kettős vasúti sínpár. Aa ellenség és a saját 
rajvonalunk közölt a síneken ott áll egy 
orosz páucélvonat, melyet nekünk szalasz
tottak, hegy áttörjék velő a frontot. Azon
ban ahpoaan elbántunk a vonatta', llgy aa 
oro zsk falé, mint a felénk eső vasúti hidat 
felrobbantották katonáink s igy a páncélvo
nat kösbsurakedt. Most sem id% som oda. 
(J.t áll a két tüzvonal köaött. Azonban aligha 
lesz az már újból a muszkáé.

Kinézek az ablakon. A v<lát’itó rakéták 
tűzijátékának már vége ; a reflektorok va
kító fényű sugarai sem cikáznak össze-vissza 
a fekete éjszakában.
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Riggel van. Ke’et felöl lila és pirosas 
színfoltok bodrotódnak a sötétzöld fenyve
sek hegyén, a tompafényü, Bsiirke égbolt 
peremén. Gyorsan oszlik a Löd éa bár ko
rén van még, a légben már benno rezeg 
a teli nap tiszta éa kedves derűje. —Éppen 
ideje. E eg volt már a borúból 1 A futóárkok- 
ból fo'ytouosau szivattyúsai kell a sok vizet.

A reggeli panorámát szemlélve, meg
kérdeztem öreg háziasszonyo ától, hogy kié 
ez a hatalmas erdő ?

(Vége köv.)

Bathy László bucsuzasa.

Líva város legujibb történetének lap
jain fényes korszakot képvisel az a bárom 
évtized, amelyet Bálliy László buz^ó mun
kálkodásban töltött oi L“-ván. As egyház,, 
kulturális és társadalmi tereu szerzett nagy 
alkotásaival a eievüihetetleu érdemeivel 
olyan sok, beoseB és maradandó emléket ha
gyott reánk, hogy esek őszinte hálával töl
tik el nemcsak híveitek, hanem valláskü- 
lönbség nélkül az rgész varos lakosságának 
szivét. Ez az igaz szeretet'e), őszinte tisz
telettel Os elismeréssel párosult há a a leg
szebben nyilvánult meg az e mu.t napok 
alatt, amikor a praelá’ue kanonoktól fájó 
szívvel vettünk búcsút, amely minden moz
zanatában méltóan fejes'.e ki azt a végtelen 
tiszteletet és bálát, amelyet a körünkből már 
eltávozott kanonok iránt erezünk.

A búcsúzáét a r, k. elemi fiúiéio a 
kezdte meg. Március bó 23.-án, d. e. 11 
óra után a tanítótestület éa minden osztály- 
oól nehány növendék jelent meg a plébá
nián és érzékenyen búcsúztak el az issola 
forrón szeretö-t ig**g*  tójató1, aki másnap d. 
e. ment az iskolába s ott a IV. osztály tan
termében a tanítótestülettől Cs az összts ta
nulóktól megható szavakkal vett búcsút.

2ö.-en d. e. liz órakor megkondult a 
lévai nagy harang, hogy annak a hivő se
regnek szivodobbanáeát lolmácsoja, amely 
aaaor már zsúfolásig betöltötte a piebánla- 
temp om teljedelmes hajóját. Báiby László 
praelátus-kauonoz a kerületi p»pság kísérő
iében vonul ki a főoltárhoz ea egyházi 
méltóságának jelvényeivel (kesitve aa oltár 
mellől hallgatta meg Bnhy Gyula eiperes- 
plebános búcsúatatójei, amely az őszinte, 
meleg szeretet lóasaival ékesített őöszóid 
koszorúja volt az ünnepe t főpap hervadha
tatlan erdemeinez. Melyen meghalva kez
dett bele ezután hatalmas, lélekemelő bú 
csúbeazsdébe az úr fsn.oit papja, bogy 
szónoki kiválóságának ragyogtalasavai isleu 
hozzádot mondjon szeretett volt híveinek. 
A szeme ben míudeuütl könny harmat csil
logott és mé<y megtlelödessel na lgattaa az 
ünnepélyes nagy misét, amelynek végen 
utoljára osztott áldást híveinek jóságos 
közevei Bathy Lászió p aeiátus-kauonok.

Alisé után a Katb. Kör igen népes dísz
közgyűlést tartott, ameyre ku dö iseg hívta 
meg Batby Lása.oi, a körnek megalapítóját, 
akit a terembe lépésékor a tagok szüuni 
alig akaró éljenzéssel fogadtak. Dr. Kmoikó 
Bsia üdvözölvén a kanonokul, gyönyörű be
szédben me.tatla kivált a kain, internt eme
lésére irányuló szép alkotáséi', a város kul- 
lurajáuak fejlesztoseben kifejtett siaerdus 
muaodesét es minden nemes, jó.okouy intéz
mény iránt tanúsított érzőién es anyagi tá
mogatását.

Batby Láiz’ó bálsvai fogadta a meleg 
ovációt a válaszában összetartásra ez a többi 
telekesetekkel való békés egyetértésre buz
dítván a tagokat, — zzon véleményének 
adott kifejezés', bogy az elismerek ea kö- 
szöuet e sógorban a kath. híveket ea a kör
nek tagjait illeti meg, akik lelkes áldozat
készségükké! segítettek öt terveinek meg
valósításában. A kör ez alkalommal a 
kanonokot egyhangú lelkesedéssel diszelnö- 
kevé választotta,

D.lbeu 12 órakor a Tametbeaési Egy
let va asatmánya tisitelgett Batby Llsz ó- 
nál akitől aa egylet neveben lély lalván 
elnök vett luceut s egyben bejelentette, 
hogy az egylet Báthy Láss ó nevén ezer 

ko.onás alapítványt létesített, amelynek ka
mataiból jó magftvise'etü és szorgalmas ipa- 
rostanoncok fognak jutalomban részesülni.

A kanonok iránt érzett nagyrabecsülé
sének szép tanujelét adta a lévai izr. hit
község i». Március hó 19. én tartott hitköz
ségi képviselőtestületi üléséből dr. Frommer 
Iguáca és dr. Balog Sándor által Batby 
Liazónak jegyzőkönyvi kivonatot küldött, 
amely érdemeinek méltatása utáu még ezen 
sorok at foglalja magában: Bokros érdemei 
közt nem utolsó helyen áll az, hogy a fele
kezetek közti béke és egyetértés fölkent 
lelkületű apos'ola vo't és ezen törekvései 
révén hálára kötelezte más hitben levő pol- 
gáitársait éa hitközségünket is. Mindezek
ből kifolyólag az ülés e határozta, hogy a 
város képviselőtestületének búcsúzó díszköz
gyűlésén a hitközség is részt vegyen és a 
képviselőtestület kimondotta, hogy a hitköz
ség osztatlan tisztelete, szeretető és soha 
meg uem szűnő há'ája kiséri a városból tá
vozó kanonok Öméltóságát.

Lfva város képvise'ötestü'ete március 
hó 2ö.-áu d. u. 4 órakor Báthy László tisz
teletére díszközgyűlést tartott, amelyen 
remcsak a képviselőtestület tagjai, hanem 
valláskíilönbség nélkül a város közönsége is 
oly nagy számmal vett részt, hogy a város
ház termét zbuIo ásig megtöltötte. Bódogh 
L>jos polgármester nyitotta meg az impozáns 
es leiekeme'ő közgyűlést, ame y elfogadván 
a tanácsnak azon javaslatát, bogy a város 
Baihy László nevén a hadiárvák javára köz
adakozásból és a város hozzájárulásából ala
pítványt létesit, — a közgyűlésre három 
tagú küldőtleég hívta meg íz ünnepeltet.

A kanoroz megérkezése után a polgár
mester szép beszédében beható visszapillan
tást vetvén Léva városának az utolsó 25 
ev alatt elért nagyfokú fej ödésére, meg
győző n konstatálta, hogy a fejlődésnek 
minden egyes részlete Báihy L.azíó nevéhez 
fűződik és szorosan ősi sefügg az ö hathatós 
működésével, — ezért — bokros érdemei
nek hálás elismerése mellett, a város közön
sége örül ugyan magas kitüntetésének, de 
egyúttal őszintén fájlalja távozását.

Batby László általánosan isméit ékes
szólásával költői szároyalásu remek beszéd
ben mondo t köszönetét Léva városának a 
szives elismerésért, — meghatottan vett bú
csút kedves szülövárosátó1, ahol é'etének 
legidősebb és legbo'dogabb éveit töltötte,— 
nehezére esik megválni vallás-, rang- és 
korhülöabség nélkül a város lakosaitól, akik 
öl megértettek, szeretlek es működésében 
szívvel lélekke> támogattak s akiket szivébe 
zárt es soha nem fog elfelejteni.

A közönség a két beszédet zajos taps
sal és élénk éljenzéssel fogadta. A közgyű
lés határozatából a beszédek szószerinti szö
veggel a gyűlés jegyzőkönyvében örökittel- 
nek meg.

A városházéról a kanonok a r. k. elemi 
fiúiskola irodájába ment, ahol — mint az 
iskolaszék elnöke — az összegyűlt iskola
széki tagoktól búcsúzott el.

Aa irg. nővérek veze’ére alatt álló le
ányiskola uárcius 27.-én bucsurot. ol szere
tett igazgatójától egy gyönyörű ünnepség 
köreiében, melyen nagy és előrelő közönség 
je eot meg. Weiaz Valéria, S.eiuer Al.ce es 
Bajkai Margit szépen ös<zetanult megnyí
lója után a polg. iskola növeudékemek kedves 
éneke következet', amely utáu Torday Grail 
Erzs, Noé galambjai című allegorikus 
játékot adták e ö. Bájos, két apróság Fény- 
vési Klárira és ISsaoó Kató jáisioták a ga
lamboké', a napsugárt Rsindl Janka, a szi
várvány színeit Domby Fau a, Tji Sári, 
Vlaszaiy 1 o: a, Kmoskó Irén, Kaszauiczky 
Aranka, Stern Erzsébet és Banyai Erzsecet 
személyesítették. A közönség meghatottan 
tapsolt a kedves szereplőknek. Előadásuk 
szépségét fokozta Hegyi Etelka ügyes zon
gorajátéka, ki még egy szép operarésalettel 
18 gyönyörködtette a közönséget. Ezután az 
intézet növendékei nevében Belopott cky 
Margit búcsúzott el egy kedves beszédben 
a szeretett igí zgatótól. Majd a növendékek 
bucsuéneke után Farkas O ga aa intézet 
régi tanítványainak nevében szavalta el 
Kersék Jánosnak ez alc alomra irt búcsúszó 
cimü vorsét, mellyel a könyeket kicsalta a 
hallgató* 1 szeméből a átadta a növendékek 

albumát. Mély meghatottsággal emelkedett 
szólásra Báthy László praslátus-kanonok, 
mert, mint mondá, innét, az ö virágos kert
jéből' való búcsúzáé fáj toki legjobban. 
Megköszön'e a növendékek és az intézet 
tanárai és tznitóinak szeretetét, bizalmát s 
kérte a szülőket, hogy szeretőtöket ezután 
se vonják meg az intézettől Az igazán gyön
géd női szivekre valló, mélységes szeretet ál
tal rendezett ünnepség feledhetetlen perce
ket szerzett a közönségnek, amely hálás 
szívvel fordul most is a búcsúzó föpásztor 
és az intézet vezetői, a tisztelendő nővérek 
felé.

A kanonoknak volt növendékei nevük 
aláírásával ellátott diszeB albumot adták át 
az ünnepségen. Az album költségeire gyűj
tött, feleslegessé vált 300 k. összegbö', melyet 
egy növendék egy dsrab száz koronás hzdi- 
kölcsönkötvény ajándékozásával gyarapitott, 
— Báthy László nevére alapítványt tettek, 
meynek kamataiból karácsonykor egy sze
gény tanulót ruhával fognak ellátni.

Báthy Lászlót, aki e hó 30.-án délben 
hsgyta el Lévát, as irgalmas nővérek és as 
elemi r. k. fiúiskola tanítóinak vezetésével 
az igazgatása alatt állott összes iskolák nö
vendékei és rendkívül nagyszámú közönség 
kísérte a vasúti állomásra, ahol még egyszer 
búcsút vettek tőle és úgy a növendékek, 
miuf. ismerősei snebbnél szebb virágcsokrok
kal halmozták el.

Amidőn a kanonoknak szívélyes Isten 
hozzád-ot mondunk és forrón óhajtjuk, hogy 
uj helyén találja meg legkedvesebb ottho
nát s hogy az Isten áldó kese k sérje ma
gas állásában is kifejtendő üdvös működé
sét, — egyúttal arra kérjük, hogy harminc 
éven át tapasztalt szeretetében jövőre is ré
szesítse Livát s annak lakosai', akik soha 
el nem múló hálával fogják gondozni szép 
alkotásait, mélységes szeretettel és tisztelet
tel őrzik kedves emlékét.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 
póetahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen.
— Mailáth István Installációja. 

B.rsvátmugye törvényhatósági bizottsága 
márc. hó 30 áo tartott közgyűlésén iktatta 
be Mailiith Istvánt vármegyénknek általános 
tiszielatoeu ss közszeretetben álló alispánját 
föispám hivatalába. D/előtt 9 órakor ünne- 
pilyes szentmise volt as aranyosmaróti r. 
satb. plébánia temp omában. A 10 órakor 
m-gkezdstt közgyűlésén a vármegye terüle
téről a törvény bitó lági tagok és a közönség 
olyan nagyszámmal jöttek összt, hogy igen 
soaan be sem ju haltak a székház termébe. 
A közgyü ésea Bodó Járót főjegyző elnökölt, 
asi a gyüies megnyitása utáu felo.vastatváu 
Mailáth ii.vánnak főispánná történt kineve- 
zésérö sió ó logmagnabb királyi leiratot a 
ezt a közgyűlés ö’zmte örömmel tudomásul 
vevén, — a közgyűlésre küldöttéig hívta 
meg az uj főispán', akit a terembe lépése
kor szüuni alig aknró zajos éljenzéssel fo
gadon a közönség. Pertag Ferenc tiszti 
íóügyéss a közgyűlés nevében gyönyörű 
beszeddtl üdvözölte Mtiláth litvánt s fel
kérte öl a hivatalos eskü letételére ; ennek 
megtörténte utáu aa uj főispán mondotta 
el tartalmas és a közgyü és á tál őszinte 
elismeréssel fogadott szop es kimerítő prog
ramúját. A varmegye nevében Pintér Ké
rő.y aranyosmaróti apát intézett lelkes üd
vözlő bestédet a főispánhoz, aki aa elnöki 
szénét átad.áu a főjegyzőnek, a közgyűlés 
további folytatása alatt, hivatalos helyisé
geiben a tieztelgö áü.döitségeket fogadta.

— Hőseink emléke. A háborúban 
elesett hős katonáink emlékét Léván megö
rökítendő szobor fe'áilitására kiküldött szer
vező bizottság márc. hó 27.-én, d u. 5 
órakor, B vatich Gusztáv elnökiévé melleit 
ülést tartót', amelyen elhatározta, hogy 
Barsvármegye főispánjának, alispánjának, 
Kötmöczbánya és Újbánya városok polgár



1916. április 2. M A. JX Ö 8

mestereinek és a járási fÖBBolgabiráknak 
bevonásával kiegéBiiti magát. — Jegyzőkul : 
dr. lfelcsák Sándor és Jotefcsek Gésa vá
lasztattak meg. As emlékmű létesítéséhez 
saükséfei összegnek gyűjtését a bizottság
— ba az ö'saáz pé'dányban készítendő 
aláírási ívok rende'ketésére fognak állan*,
— haladéktalanul megkezdi. A gyűjtésre 
Léván a városban levő összes nöegyleteket, 
H vármegye területén pedig a lelkészeket, 
tanítókat) körjegyzőket és az esetleg a 
gyűjtésre önként vállalkozó lelkes polgáro
kat kéri fel a bizottság, íme y az aláírási 
veken hazafias felhívást intéz Barsvármegye

áldozatkész közönségéhez.
— Főigazgatót látogatás. Albrecht 

J wos a pozsonyi taukeiü.et főigazgatója 
mire, hó 21-én este érketett Lévára, hogy 
* főgimnáziumban szokásos látogatását vé
gezze. Minden oiztályt többször >s megláto
gatott, hogy alapos meggyőződi st szerezzen 
a tanulók előmeneteléről. A hivata'os eljá
rást követő tanári korferenciáu a tapasz
tallak felett legteljesebb megelégedéstnek 
adott kifejezést. A főigazgató márc. hó 29-én 
szerdán reggel, távozott el várotuskbó'.

— Hangverseny. A Józsei kir. her
ceg Szanatórium Egyesület lévai fiókja 
erietüiétünk szerint busvet hétfőjén, a vá
rosháza disztermeben, a harctértől hzzabo- 
c.á'ott tüdőbeteg katonák javára hangver
senyt rendez, melyre már most felkivjuk a 
jólelkü közönség szives figyelmét.

— Ismeretterjesztő előadás a Kath, 
Körben. Úgy a marc.ua 19-ik', mint a múlt 
vasárnapi előadást szépszámú Közönség láto
gatta. A felolvasói tisztet dr. Porubszky 
Giaa adminisztrátor végezte, ki etóazor 
Aonstuntinápolyról, a második estén pedig 
a bzabudsáyharcról bemutatott gyönyörű 
vetített képekhez motdoit magyarázó szö
veget. Az első alkalommal tizilassy Iréuke 
kitűnő szavalatával érdemelte ki a közönség 
tetszését ; a második előadáson pedig Koré 
nyovics Aranka szép szavalata részesült kii.ö 
elismerésben Milmlik Geaa és Kocsinarek 
Géza taniióképzö-iniézeti IV. éves növen
dékek bravúros hegedüjáiéka kellemes 
ostzbkngot képezett Kuiler Ferenc káp án 
művészi barmonnimkiseretéve;, mely múlt 
vasál nap Kocsmarek szóló éneket kísérte. 
A katona zeneiül csak annyi', bogy a 
ballgatóságot valósággal fölvillanyozta és 
lelkesedésre ragadta. A mai est programja : 
1. Katona zene. 2. Eckert Ella szavalata. 3. 
Vetítés; Helgoland ez az e|ieli nap országa. 
Belépődíj nincsen, csupán a keszkiadások 
lodezesere fizetenoö személyenként 40 ti ler.

— Halálozás. A'yáry Aiíolz báró 
orsrággyuiesi képviselő, miut Őszinte rész
véttel eriesüiüus, — eieteuek 45. évebeu 
maré, hó 2(5-00, Budapesten meghalt, llunt- 
varmegyéuea volt iősioigabirt ja, majd arva- 
uaeai etLŐke. A vármegye kulturális és 
társadalmi életében igeu buzgó működést 
fejtett ki. As országgyűlésen 1910. óta a 
szatkai kerületei képviselte nemzeti munka
párti programmal. Fő Ui maradványait a 
lövarosbau lörteul beszeuteies után Pdinre 
szállítottak, ahol szerdái, március 29-m 
nagy részvét mellett a családi su boltban 
helyeztek örök pihenőre.

— Zeueentély. A Bethlen Katalin 
Nöegylet to.yó hó 26-ín a hsdiárvák segé
lyezésére, szépen sikerűit és látogatott ze- 
uieitelyt rendezett, uie.y a gyülekezet éré
kévé1, Kálmán F.ikas ref. lelkész szép imá
jával aezdödő't. Utána a keresztyéni sze
retőiről tartott megható elöidást: Fiers 
Elek ref. lelkese. M»jd hegedűn gyönyörű 
lechn kával s meleg lőLUisal Kálmán Farkas 
tőeb kiváló szép darabot adott elő Krécsy 
Anna diskrét zongora kiaéiete mellett. Est 
VereB Láss.ó ügyes szivalata és Tóth István 
kántor szép ét ese I ö vet'e. U.ána I lers Elek 
szavalta Varad; Imádkozik a király cimU 
szép költeményét művészi felfogással. Majd 
Uus Ilona ovonő, énekelt csengő hangon 
zet saep vallásos éneket Rudoyánsaky Olga 
zoogorazisérete mellett. Ezután Kmoskó 
ti.rolla szavalta Peteidi Katonák cimü 
bátoius versét mély érméssel. Majd ismét 
Kálmán Farkas lépett as emelvényre b több 
kláBiaikue darab mesteri megjátssásával 
elragadta a közönsége'. A Bsép est énekkel 
és B.rtha József imájával ért véget.

— Uj föszogablró. Bzrsvármegye 
törvényhatósági bizottsága márc. hó 30 án 
tartott közgyü'ésén Latesz Sándor aranyos- 
maróti szolgabirót egyhangúlag a verebélyi 
járás fösao'gabirájává vá'asztotta

— Gyúszhir. Mély megdöbbenéssel 
vettük a leverő hírt, hogy dr. Gergely Jenő 
budapesti ügyvéd, városunk szü'ötte, már
cius hó 27-én, 34 éves korában, agyvérzés 
köve'keztóbeu hirtelen e'hunyt. A boldogult- 
bán dr, Gcryely Fülöp járáii orvos kedves 
öccsét gyászoji. Hült tetemeit nagy és 
őszinte részvét mellett Budapesten helyezték 
örök nyugalomra.

— A VI. oszt, tanulok vizsgál. 
’lomcsányi János kir. tanfe Ugye ö iutezke- 
dese folytán aa elemi népiskolai VI. oszt, 
tanu'ók vizsgái vármegyénk egész területén 
f. hó 12-én kezdődünk és a hó végéig 
mindenütt be is fejeztetnek. A vizsgákra 
IskolafelUgyelöknek a következők 1 ü dettek 
ki: a garamezentkereszti körzetbe: Miseik 
litván újbányái áll. el. isk. igazgatótani'ó, 
— az újbányái körzetbe: Jaross Ferenci 
nyugd. róm. kath. igazgatótanitó, — az osz- 
iányi körzetbe.*  Kozák Endre zsarnóczai áh. 
el. mk. igtzgaió'.anifó, — az aranyosnuróti 
körzetbe : tiimoncsics Antal kir. segédtan- 
feiügyeiö, — a verébé yi alsójárási körzetbe : 
Mozsár y János arauyosmaróti ál1, e1. isk. 
mazgatotanitó, — a lévai körzetbe; Pásztor 
E ek nyugd. ref. tanító, — újbányán, Zier- 
nóczán, Léván és Aranyosmaróton a Királyi 
tat felügyelő maga látja el az isko atelügye- 
löi teendőket.

— Kát pútok napja az iskolákban. 
A kultuszminiszter körrendeletét intézett 
valamennyi tankerületi főigazgatóhoz, a 
keresk. és ipariskolá t felügyelőihez es a 
tanfe ügyelökböz és elrendelte, bogy május 
elsejeu minden iskolában Uuuepelyt tartsanak, 
amelyben a Kárpátok uagy szerepét ma
gyarázzák meg a növendékeknek. A magya
rázatot díszes és lelkes ünnepély keretében 
adjak eö és önkéntes adományokat gyűjt
senek hadi jótékonysági célokra.

— Gyaszhlrek. őszinte részvéttel vet
tük a gyászos birs, amely szerint kitampay 
Józsefue, tzü1. Dományi Terézia, aki életé
nek legnigyobb reszel Léváu öltötte, — 
08 évig tar.0 boldog háaaisága után 80 eves 
korában övéinek, rokonságának és számos 
ismerősének nrgy fájdalmára márc. 23.-án, 
Kisterenyéu meghalt. — Hegedűs Karoly 
nyug, községi jegyző — mint róizvéttei 
értesülünk — Bzkt.bányán márc. hó 29-éu 
hosszas izenvedis után, életéuek 65. evőben 
elhunyt. Halálát családján kívül kiterjedt 
rokonsága is őszintén gyászolja. Tes'i ma 
radványait nagy részvét mellett a basabá- 
nyai lg. ev. temeti ben március hó 31-én 
heyeztek örök nyu, » ómra.

— Vlgjútékir íöldlnk. Adebrac.ni 
főreáliatols a műit apókban a Kárpátok
ban felépítendő L> á alva javára zeneestélyt 
rendezői', amelyről debreceni újságok a 
töbli kötött ezeket i írják ; Hatodik szá
mul következeit a műsor clouja; a „Jubi
leum Dikkfalván*  civil vígjáték, melyben 
az intézetnek Bokoldr .1 és népszerű tanára 
Medveczky Károly d mu atkozott be a 
debreceni közönség lőtt miut szerző és 
színész. Bájos kis vigj éka a legérdekesebb 
aktualitása volt az est- jnek. A darab egyik 
főszerepében maga a érző kitűnő alakitset 
nyújtott. A közönség jóiaüőet kacagott a 
darab Hitelűit ötletein, rnlyeke' a szerep'ök 
valódi -zinészi rutinn tolmácsoltak. 
Kedves tö dink ezen bíü réhez mi is őszintén 
gratulálunk.

— Betiltották t tankönyvek vúl- 
tÓztatÚBÚt. Tekintettel a háborús állapo
tosra es a neb z megélhetési viszonyokra, 
a vallás- és köroktatáiügyi miniaater az 
összes állami intézetekre vonatkoróan úgy 
iendelke.ett, hogy a jövö tanévben a most 
használt tankönyveket váltoiatianul meg 
kell tartani. .

— HuBafilléreBek vasból. Az állami 
pénzverőben nagyban verik már a. újfajtája 
ércpénzeket, amelyek legközelebb forgalomba 
kerülnek. A vas husshileres va'am-.vel na
gyobb lest, aaiddig nikkel pénznél, ameny- 
8'lbei átmérője 20 és fél mill.méternyi, 
hátsó o'dalulxat ped.g as uj pénzeknek a 
monarli*  L>» címere fogja díszítem.

1715—1916. szám.

Hirdelmény.

Közhírré teszem, hogy a m. kir. honvé
delmi miniszternek 19267 —eln. 20-6 számú 
— Léván f. évi január hó 5.-én 70 szám 
alatt közzétett — rendelete szerint a keres
kedők, vendéglősök, szállodások, kávésok, 
cukrászok, sütők s más iparosok és egycsü 
letek részéről beszolgáltatandó fémtárgyak 
beszolgáltatási határideje Léván 1916 évi 
április hó 3 ihétfő) napjában állapíttatott meg, 
mely napon a tárgyak a város szénkéneg- 
raktárában (Báti-utca) d. e 8 — 12, d u. 
2-6 órák között működő fémátvételi bizott
ságnak a büntető rendelkezések terhe alatt 
oda szállitandók és ott elismervény ellenében 
átadandók. — Az elismervényen a térítés 
összege is megállapittatik, mely összeg a m. 
kir. postatakarékpénztár utján fog annak ide
jén kifizettetni.

A birtokosok tartoznak a beszolgálta
tandó tárgyakat nevüket és lakhelyüket fel
tüntető tartósan felerősített címkével ellátni 
s a gyűjtőhelyként kijelölt szénkénegraktár- 
ba vagy saját maguk vagy megbízottjuk ál
tal beszolgáltatni.

A nélkülözhetetlen és nem pótolható tár
gyakról jegyzék készítendő s ezen jegyzek 
nyújtandó át a bizottságnak, melynek előa
dandó indokai felett a bizottság dönt s ta
núsítványt ad.

Léva, 1916. évi március hó 29.

Bódogh La ob, 
polgármester

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916 •S’H ni irt hí 26-ííl 1916. Jvi úpr hí 2 i»

A szíilök neve
■* 1

. = £ i A gyermek 
® > ev

tú’

Dohány János Vrázse' M 
Gvuris János Hrabina J 
Kős/eji 1* u ina
Agg Bálint Gracxa Jolán

leány Gizella
fiú LAbzIó
fiú Lajos

leány Aranka

Halálozás.

az cliiniiyt neve K«»-a A irdal oka

Ton'isiztr Ferencen 
Kotrusi Máiii 
Meszjarik János 
Kaffan János 
özv. Adtmovi’s A.

75 éves Agg kimerü’éf 
Tüdőjyu’ladis2 éves

2 éves Tü lövész
72 éves Agg. kimerd és
84 éves Agg. kimnrü

Cserkéreg árverési hirdetmény.

Cscjkő község (Bars m.) volt úrbéres 
birtokossága 1916. évi április hó 17.-én dél
előtt 10 órakor a községházán tartandó nyil
vános szó és írásbeli árverésen eladja erdeje 
„B“ gazd. osztályában álló 15—20 éves tölgy 
sarjerdejének 1915 és 1916. évre kijelölt vá
gásaiban összesen 17 4 k. holdon termel
hető cserkérget

Kikiáltási ár métermázsánként 10 korona.
Bánatpénz 400 korona.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el Rész

letes árverési és szerződési feltételek a csej- 
kői urb elnöknél és az aranyosmaróti m 
kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők

Az erdő a nagykoszmályi (Bars megye) 
vasúti állomástól 8 km.-re fekszik.

Csejkő, 1916 március hó 23

Tuhi Mihály s. k.
urb. elnök.

PÉNZTÁRNOKNÖI ÁLLÁS 
betöltendő lévai nagykereeke 
désben. Cim a kiadóhivatalban.

marc.ua
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moziba
megyflnk

Az APOLLO mozgószinház
web műsora érdekes.

Kákában
1 villa szőlővel és földte
rülettel esetleg enélkül 
is kiadó. Bővebbet Bodó Sán
— dór városi kőzgyámnál. —

Kiadó lakás.
3 szobás lakás egy előszo
bával kiadó ^Bővebbet Borosa 
nyi és Csernák cégnél Léván.

Bérbeadó föld
Felső-kákában, Ghimessy 
szomszédságában egy föld 
haszonbérbe kiadó. Megtud 
ható Ladányi u. 7 szám 
alatt. Szkladányi Erzsébetnél.

Szőllöoltvány eladó.
Gyurcsek Jánosnál Kiskoszniályon, 
2 éves gyökeres, eddig nem képzelt 
jóminöségben Csabagyöngye drbon- 
ként 36 fii. Csaszlapiros drbonként 
— 30 fii. Olasz rizling 24 fii. —

Kiaaó lakás.
Mártonfy u- 12. szám alatt 
utcai esetleg üzletnek is 
használható lakás május 
1.-tól kiadó Eővebbet ott a 
házban. Özv. Vankay Pálnénál

Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyamatáiu és várnagy kereskedése ------: 

Alapittatott 1881. L É V Á N. Telefon srám 14.

Kísérendő íützer- és csemegeáiuk.
Naponta hiss felvágottak és fölt prágai sonka, teavaj. 

Legjobb minőségű kávék, „Glória*  pörkölt kávé.
Tea, mm, teasütemény.

Déligyümölcsök és dessert cukorkák. 
Cseniegebor, likőr cognac, pezsgő.

Takaréktüzhelyek, folytenégö kályh&k, fa- és széntartók, kálykteUenzők 
szesz-, szén- villan os vasalók, szesz és villamos gyorsforralck, 
kávé és teafezek, húsvágógépek konyhamérlegek, főzőedények, valamint minden

nemű modem háztartási és konyhafelszerelési cikkek.

KATONAI evőcsésze, thermos, kulacs, gyorsforraló, alumínium ivópohár, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Campolin vízhatlan bőrkenőcs raktára.

*'TII W

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t gyorssajtöján Léván,
 /


