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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója . NYITRAI és TÁRSA r. t.

Az uj király.
Fájó szívvel temettük el jóságos, 

öreg királyunkat, akinek emlékét örök
ké őrizni fogjuk sziveinkben.

A nagy csapásra, mely bennün
ket agg királyunk halálával ért, jóté
konyan hat reánk az uj uralkodónak 
személye és első tettei A gyász köny- 
nyeit az örömkönnyek váltják fel an
nak hirére, hogy az uj, fiatal, életerő
től duzzadó király M-gyarországnak 
igazi királya akar lenni. T'rónralépéae 
Után alig nehány óráv l kinyilatkoz
tatta azon óhajtását, hogy minélelőbb 
akarja magát Magyarország királyává 
koronáztatni. Csak napok választanak 
el ezen örömteljes aktustól, amennyi 
ben a koronázás már december bó 
folyamán lesz.

Egy másik híradás szerint uj ki
rályunk legközelebb Budapestre érke
zik és az év egy részében székhelyét 
is oda helyezi át. Régi óhaja ez min
den magyar szívnek s ime most be 
fog teljesülni. IV. Károlyra esküdött a 
hadseregazö nevét fogja zárni szi vébe min
den magyar, ha befolyástól menten | 
megadja a nemzetnek azt, amihez joga 
van, amit n dúló háború folyamán ki
érdemelt.

Ezek az előzmények minden bi
zonnyal azt a reménységet ébreszthe
tik bennünk, bogy az uj király látszat 
szerint a fajunk iránt va'ó elfogultság 
» előítélet nélkül, megérteni akaró jó 
lélekkel lép Szent István trónjára Előző 
uralkodói intézkedései pedig szigorúan 
alkotmányos érzületéről és arról tesz
nek tanúbizonyságot, hogy kettős biro
dalmával szemben az egyenlő elbánás 
elvét akarja alkalmazni

A jelek tehát már is biztatók arra, 
hogy IV. Károly király alatt termé
szetes nemzeti vágyaink valóra válhat
nak

Nagy és korszakos időket élünk. 
A magyar nemzet történelmi forduló
ponthoz jutott, amikor Szent István 
koronáját az uj király fejére teszik. 
Történelmi alkalom az, amelynél a 
magyar nemzet egyfelől ősi alkotmá
nyának nagybecsű jogsinál fogva, 
másfelől az elmúlt idők eseményeiből 
ás a mostani világháború rendjére 
eddig is elviselt óriási megpróbáltatá
saiból szerzett okulásai szemmeltartá- 
sával gondoskodni köteles jövendőjéről.

A sora ime megadta ehhez a 
nagyszerű alkalmat, melyet elmulasz
tani nem lehet s nem szabad.

Az uj királynak megkoronáztatá- 
»• módot nyújt a nemzet, számára 
ahhoz, hogy ősi alkotmányos jogainak

alapján szóljon királyához és megis
mertesse vele azokat a törekvéseket, 
amelyeknek megvalósítása egyformán 
érdekében áll a királynak és nemzet
nek. Hiszen a királyok hatalma is 
nemzetek hatalmától függ. Királyok 
ereje is a nemzetek erejéhez fűződik. 
Királyi trónok szilárdságát is csak a 
nemzetek erőssége és ezen erősségnek 
a királyhoz füíődő bizalma fokozhatja, 
aminthogy e bizalom hiányában a 
nemzeti erő nem érvényesülhet a ki
rály és a trón javára.

Legyen a magyar országgyűlés 
uj királyával szemben bizodalma*,  de 
kötelességBzerüen őszinte. Ez. megfelel 
a magyar nemzet történelmi karakte
rének.

Az. ősz király elbúcsúzott tőlünk ; 
örök pihenőre tért. A fiatalt örömmel 
és hazafias lelkesedéssel fog: djuk. így 
búcsúzik el a tél és beköszönt a tavasz, 
amelyből sorsunk jobbrafordulását vár
juk és sok bajunkra írt reményiünk. 
Adja Isten, hogy titkos óhajaink telje
süljenek s mi örömmel fogjuk felaján
lani királyunknak életünket és vérünket.

A vármegye gyásza.
Őfelsége I. Ferenc József király unk elhuny

tat november hó 28-án ünnepi gyászközgyü- 
lessel ülte meg IJarsvármegye közönségé. 
Fekete gyász borította a nagy közgyűlési 
termet. Az ászt lók fekete posztóval leteritve, 
Ő felsege teher mellszobra fekete fátyollal 
betakarva. A törvényhatósági biz.ottság tagjai 
és a tisztviselők fekete, sötét ruhában, né
mán, csendesen gyülekeztek. Mélységes 
gyász ült a szivekre; szótlanul várták a 
gyűlés megnyitását Pont 11 órakor lépett a 
terembe Mailáth István f őispán és Rudnyánstky 
Titusz alispán, mindketten fekete disz ma
gyarban. Megjelentek a törvényszék, pénzügy
igazgatóság es egyéb hivatalok tisztviselői 
Mélyen megindulva nyitotta meg Mailátli 
István főispán a gy űlést. Beszédét állva hall
gatták végig a közgyűlés tagjai. Elnöki 
megnyitójában kegyeletes, szavakkal emlé
kezett meg elhunyt nagy királyunkról, kinek 
uralkodása fényes lapokat fog képezni a 
magyar történelemben. Költői szárnyalást! 
szép beszédeben, igazi apotheozist állított az 
elhunyt emlékének Egyúttal mélységes hó
dolattal köszöntötte az uj királyt IV. Károly 
Ő felségét és Zita királyné Ó felségét, be 
széde szivekhez szólott s az ő nemes, szép 
előadása csak fokozta a hatást. Utána dr. 
I\ersék János lapunk főszerkesztője emelke 
dett szólásra s altalános figyelem közepette 
a következő beszédben állított emléket a 
minden magyar ember által olyannyira 
szeretett és tisztelt uralkodó, f Ferenc Jó
zsef aldásdús eleiének és működésének.

Méltóságos Főispán Úr!
Tekintetes törvényhatósági közgyűlés I

Amidőn a rettenetes vérzivatar köze
pette egy pillanatra megállítjuk a futó időt, 
hogy emlékkővel jelöljük meg egy most ki- 

aludott, hosszú munkában töltött, nagy és 
nemes elet határát, amely élet nem egyes 
emberé volt, de amelyet felséges tulajdonosa 
népek és nemzetek boldogulásának szentelt, 
megdöbben a lelkem attól a gondolattól, 
hogy ez az élet az Istentől rendelt termé
szeti törvény szerint itt ezen a földön véget ért.

Hiszen csaknem mindnyáján, kik ezen 
teremben összegyűltünk, mikor mint kis gyer
mekeknek mar a magyar haza fogalma kez
dett derengeni fejlődő agyunkban, a haza 
fogalmával egyszerre tanultuk meg, hogy en
nek az imádott drága magyar hazánknak 
félként, koronás királya 1. Ferenc József 0 
felsége. Az U nagy és fenséges alakját egy
szerre véstük a szivünkbe, a haza szent fo
galmával. El sem tudtuk képzelni az egyiket 
a másik nélkül. Egy nagy családi háznak 
képzeltem gyermekkoromban, naiv gyermek
hitemmel ezt a magyar hazát, amelyben bé
kességben, kölcsönös szeretetben, türelmes- 
ségben és munkában élnek a családtagok a 
gondos családapának, a királynak oltalma és 
elügyelete alatt. Es amint nőttem, erősöd

tem, akkor láttam csak, hogy az én naiv 
gyermekhitem eltalálta a valóságot. Ferenc 
József nemcsak királya, de igazi atyja volt 
népeinek. Az 0 fenséges alakja úgy állott 
előttünk mindig, mint a szerető, gondos csa
ládtő. Oda tartozót/ az a mi mindennapi éle
tünkhöz. Népünk belefoglalta a nevét nun- 

1 dennapi imádságába, A magyar nóta szár- 
I nyára kapta ; a dajkadal halk szavú dudo- 

lasa, a vitéz magyar katonanóták mind tele 
' voltak az ö nevével.

Magyarország az én hazám, 
Ferenc József édes apám.

El sem is tudtuk képzelni, hogy az egy
kor máskent is lehet. Meg ma is alig tudom 
elhinni, hogy Ferenc József kilépett a ma
gyar haza életébi 1 az örökkévalóságba, oly 
nehéz megszokni a gondolatot, hogy Ferenc 
József letette a koronáját, a királyi jogait s 
alázatosan, gyermeki bizalommal maga is, 
mint a mennyek királyának a jó Istennek 
hűségesen sáfárkodott tisztalelkü szolgája, 
átlepett az örökkévalóság kapuján. Oly nehéz 
megbarátkozni azzal a tudattal, hogy az ő 
szemei nem vigyáznak többé reánk, hogy 
most oly üres és szomorú ez a magyar haza.

Megdöbben a lelkem a múlandóság gon
dolatától s reszkető kezemmel szeretnék meg- 
konditani minden harangot ebben a hazában, 
azokat is, amelyek még idehaza a templom
ban magasztalják ércnyeivükkel az Urat, 
azokat is, amelyek ágyúk alakjában dörgik 
az ellenseg fülébe nemzetünk igazságát, hogy 
hirdessék e földön a mi gyászunkat, a mi bá
natunkat.

Gyász van most mináiunk minden pa
lotában, minden kis kunyhóban. Minden szem 
tele van könnyel, minden szív fekete, sötét 
bánattal. Minden gondolat ott időz mo«t a 
bécsi Rurg templomában felállított ravatal 
mellett, hogy végső búcsút vegyen attól csen
desen szendergő nagy halottól, ki életében 
nemcsak királya, de hűséges gondviselője 
is volt az ő népeinek s aki hűséges sáfár
kodásáért annyi sok mártirglóriat kapott cse
rébe a sorstól, de aki az életnek annyi sok 
tragédiáját oly férfias erővel, szilárd akarat
tal s Istenbe vetett bizalommal küzdötte vé
gig

A ravatala mellett meghatva álló emlé
kezés örök példaként fogja feljegyezni a tör 
ténelem könyvébe az ő életét.



2 A. R S 1916. deczember 3.

Nagy történelmi időkben, mint serdülő 
ifjú került Ausztria császári és Magyarország 
apostoli királyi trónjára. Akkor amidőn az 
ifjúság aranyerdejének minden gyönyöre 
nyílik az életnek, ő az ifjúság örömei helyett 
a korona terhét kapja a sorstól ajándékba. 
De csaknem hét évtized bizonyítja minden 
szónál ékesebben, hogy a korona terhét s 
velejáró, munkát és gondot nemes méltó
sággal, csodálatos önmegtagadással viselte 
s hogy koronáját makula nélkül, tiszta ragyo
gással hagyta vissza utódának.

Bár élete a munka, a szenvedések és 
megpróbáltatások sorozatából állott, mindig 
arra törekedett, hogy munkájával saját szen
vedésének arán a gondviselésére bízott né
peknek jólétét és boldogságát mozdítsa elő. 
Egyike volt azon uralkodóknak, kik nem dísz
nek, de kötelességnek tartottak az uralkodást. 
Ezért az Ő fenséges alakjára a legnagyobb 
tisztelettel tekintett mindenki. Felülállott Ö 
minden pártviszályon. Bármily nagy mér
tékben dúltak és bármikor a pártoskodás 
hullámai, de teléje minden irányból csak sze
retet és bizalom sugárzott s ha egymás irá
nyában sokszor türelmetlenek és heveskedők 
voltunk is, a trón zsámolyához, amelyen Ő 
állott, mindig egyforma tisztelettel és szere
tettel közeledtünk.

Teljes életében a békesség embere volt. 
Minden erejét és akaratát arra koncentrálta, 
hogy a békességet megőrizze népei számára. 
És mégis uralkodásának kezdete és vége a 
háború volt. Nem óhajtotta a háborút; jósá
gos, szelíd lelke irtózott a háború borzalma
itól, de nagy lelkierővel, népeinek hűségébe 
és szeretetébe helyezett bizalommal megál
lotta vitézül.

Az a hét évtized, melyet a trónon töl
tött, nagy és tanulságos idő minden korok 
minden uralkodójára nézve. 1. Ferenc József 
hístóriailag nagy időket élt át. És ha igaz 
az a közmondás, nagy idők, nagy emberek, 
akkor megállapíthatjuk, hogy Ö még kortár
sai közül is kimagaslott, mindig megértette a 
világ haladását s mindig mélyen átérezte azt 
a világtörténelmi feladatot, melyre elhivatott.

Amidőn trónra lépett, egy immár roska
dozó trónt, véres viszályba keveredett orszá
gokat, békétlenkedő s a kultúrától elmaradt 
nemzeteket talált. Most, amikor csaknem hét 
évtizedes vasszorgalommal és akarattal vég
zett munka után visszatér őseihez, a családi 
sírboltba, magas piedesztákm álló, alattvalók 
tiszteletétől és szeretettől környezett trónt, jól 
kiépített, viharerős országot és müveit nem
zetet hagy vissza utódának.

Félelem és bizalmatlanság fogadta, ami 
kor a trónra lépett, de Ő mindig megértette 
a közvélemény nagy áramlatait, szivében 
mindig volt hely mások bajának meg
hallgatására, ezért ha lassan is, de 
mégis meghódította magának a sziveket, úgy, 
hogy midőn sírjába tér, csak az általános 
szeretet és tisztelet kisérik végső útjára. Erős 
konzervatív érzésű uralkodó volt, meggyőző 
déssel ragaszkodott ugyan a régi jellegzetes 
és hagyományos irányzathoz, de — és eb
ben rejlik az ö tüneményes nagysága, hogy 
bölcs Ítélettel mindig meg tudott alkudni az 
uj eszmékkel és ha azt látta, hogy az uj 
irányzat népeinek boldogságát fogja előmoz
dítani, fel tudta áldozni saját egyéni meggyő 
ződését is a közvéleménynek.

Ezért mindig megtalálta a tévedések la
birintjában is a helyes utat. S ha azt vette 
észre, hogy az ut, amelyen elindult, rossz 
irányba vezet, volt benne annyi tetterő, hogy 
a faluiról is visszafordult.

k

Ezt bizonyítja a magyar nemzet törté
nete. Mint uj király szemben találta magával 
a magyar nemzetet, melynek fegyver volt a 
kezében. Nem kereste a nemzet megértését, 
mert politikáját akkor még mások irányítot
ták ; ezért a nemzeti ellenállás legyőzésében 
nem is találta meg az ő nagy lelke azt a 
békességet, amelyből származik az ország 
jóléte és boldogsága. Hanem azután, amikor 
saját szivének sugallatát s áldott emlékű hit
vesének, a mi jóságos Erzsébet királynénknak 
gyöngéd tanácsát megértette s vállalkozott 
arra, hogy megismerkedik közelebbről a ma
gyar nemzettel, akkor észre sem vette, hogy 
nemcsak megismerte, de meg is szerette 
ezt a lovagias magyar nemzetet, amely ne

hezen nyitja meg szivét, de akit egyszer 
szivébe fogadott, azt azután szeretni fogja 
örökké. , „

A nemzet és a király osszeforrottak a 
kölcsönös szeretetben. Bár a politika látóha
tárán néha felhők bukkantak fel, az ő lelke 
mélyére látó s a kétes jövendő fátyolén is 
áthatoló tekintete mindig meg tudta előzni a 
vihart És mi magyarok igazán feldíszíthet 
jiik őt a „LegalkotmányosM'1 jelzővel, mert 
egész életében mindig arra törekedett, hogy 
ne csak másokkal megtartassa, de maga is 
megtartsa a törvényt.

Ő teremtette meg a dualizmus mai ál
lamformáját. Lelkiismereti kérdésnek tartotta, 
hogy a kiegyezés minden szakaszát ponto
san betartsa. S büszke volt arra, ha rámu
tathatott arra, hogy ez a müve immár az 
idő próbáját is kiállotta.

Nem célom egyenkint felsorolni azokat 
az alapvető intézményeket és alkotásokat, 
melyek uralkodása alatt létrejöttek, mert az 
a történetiró feladata, én csak azt említem 
tel, hogy az Ő uralkodása alatt többet fejlő
dött az ország, mint az előző kétszáz év 
alatt s hogy a nemzet és a király kölcsönös 
bizalmától, a viribus unitis munkájából fakadt 
a nemzet erőssége, amelyen most megtörik 
ellenségeink minden erőfeszítése.

Nagy királyaink között is nagy volt (J 
s mindamellett mint ember, oly egyszerű és 
puritán, mint akármelyik alattvalója.

Dolgozott, munkálkodott, nem magáért, 
hanem miérettünk, alattvalóiért. Korábban 
kelt, mint akármelyik katonája s addig nem 
tért pihenőre, amig magának kitűzött mun
káját el nem végezte. Lelkiismeretesen át
nézte az elébe terjesztett ügyeket, mindenről 
alaposan tájékozódott. Ítéletében és dönté
sében mindig lelkiismeretének sugallatét 
követte. Aktk vele érintkeztek, nem győzték 
eléggé magasztalni az Ö szivjóságát, nagy
lelkűséget.

Másokkal szemben mindig a legnagyobb 
jóakaratot és kegyességet tanúsította. Pedig 
hozzá a sors ugyancsak kegyetlen volt. 
Királyi koronája mellett mártirkoronát is 
viselt. Emlékezzünk csak vissza, mily kegyet
len módon fosztotta meg öt a végzet egyet
len fiatól, az ország szemefényétől, a végzet 
rabolta el az oldala mellől szerető hitve
sét, az ország nagyasszonyát, Erzsébet ki
rálynét. A legutóbbi serajevói tragédia, a vi
lágháború indító oka, tetőzte be, sokat szen
vedett nagy szivét sújtott keserű csapások 
sorozatát.

Micsoda lelkierő, micsoda Istenbe vetett 
nagy hit kellett ahhoz, hogy össze ne ros- 
kadjon a sok csapás alatt ? Magába zárta 
mélységes bánatát s annal melegebb szere
tettel szorította keblére országait, népeinek 
boldogulásában es szeretetében keresett vi
gasztalást.

Bámulattal és csodálattal tekint fensé
ges alakjára az egész világ. Mi magyarok 
büszkék voltunk arra, hogy őt valhattuk 
urunknak, királyunknak, aki nagy lett volna 
akkor is, ha véletlenül nem születik uralko 
dónak Róla még ellenfelei, mert hisz ellensé
gei nem lehettek, csak tisztelettel emlékeztek 
meg.

Es ha mindezeket átgondolom, akkor 
elképzelem, hogy mily megdöbbentően hang
zott idebenn az országban s ott kívül a 
lövészárokban ez a hir: Meghalt a királyi 
Mily fájdalmasan rándul össze minden szív 
ennek hallatára. A legmelegebb szivet állította 
meg dobogásában a halál.

Ferenc József a történelemé, de most, 
amikor már nincs többé, most látjuk igazán, 
hogy ki volt Ö nekünk. A hófehérlelkü, 
sokat tapasztalt, mindenre gondos családfő, 
aki nélkül oly üres a ház, oly szomorú az 
életünk.

Most látjuk az Ö igazi nagyságát, ami
kor Ö már ravatalon fekszik s az ö végső 
akaratát olvassuk, mintha csak a Megváltó 
szavait hallanék: „Amint én werettelek tite
ket, úgy szeressétek egy ást’“

Meghagyta utódának is, • ogy szeresse, 
becsülje ezt a jó, magyar népet, mely á 
most dúló világháborúban is fegyverrel ke
zében bizonyította, hogy a trónnak leghűsége
sebb támasza és védelmezője.

Most már nincs többé. Örök nyugvó
helye felett nemsokára bezárul a kripta komor 

köve. De az ő nevéhez soha nem mer hoz
zányúlni az enyészet, mert az Ö neve szent 
szimbólum lesz minden magyar ember elolt, 
amikor arra fog gondolni, hogy milyennek 
kell lenni az igazi nagy királynak.

A magyar szív pedig, amikor az 6 ne 
vét hallani fogja, mindig hálával és áldással 
fog gondolni a nagy halottra, akinek emleke 
lesz a forrás, melyből a magyar nemzet 
minden időben erőt, bátorságot és kitartást 
fog meríteni a küzdelemre.

Akkor lesz a mi gyászunk legméltobb 
Ő hozzá, ha népeihez intézett végrendeleté 
ben kifejezett végső akaratát teljesítve, bizal 
munkát és szeretetünket átvisszük utódjára.
IV. Károly király ö felségére és Zita királyné 
Ö felségére.

A beszéd megrezegtette a szivek húrjait 
és sokaknak könny csordult ki a szeméből.

Ezután dr. Rudnyánszky Titusz alispán 
meghatott hangon terjesztette elő indítványát, 
amelynek megfelelőleg ^zabó Lajos t. főjegyző 
határozati javaslatára kimondotta a közgyűlés, 
hogy Ö felsége 1. Ferenc József királyunk 
elhunyta felett érzett gyászát jegyzőkönyvileg 
örökíti meg, mély gyászát, a gyász felett 
érzett részvétét táviratilag tolmácsolja s 
egyúttal a miniszterelnök ur utján alattvalói 
hódolattal üdvözli IV. Károly király és Zita 
királyné Ő felségeiket. Mélységes részvétét 
fejezi ki Auguszta főhercegnőnek, elhunyt 
királyunk unokájának és ’enséges családja 
nak. Elrendeli a törvényhatóság, hogy a vár
megye gyásza a hivatalos aktákon is ki'eje- 
zest nyerjen és hat hónapig a tisztviselők a 
gyász jeléül fekete karszalagot viseljenek.

A temetésen küldöttségileg vesz részt, a 
küldöttség tagjaiul felkéri a főispánt, az alis
pánt és Kosztolányi István t. h. bizottsági 
tagot. Végül elrendeli, hogy az elmon
dott beszédek szorul szóra jegyzőkönyvbe 
iktattassanak. Erre a főispán a jegyzőkönyv 
hitelesítése után az ünnepi közgyűlést bere
kesztette.

A király halálára.
Vérzivatarban lett csendes pihenőd a koporsó. 
Fáradtság tört meg agq fejedelmi Atyánk. 
Bölcs és jóságos hadurát vesztette a nemzet; 
Sok, sok századon át áldva legyen a neved. 
Békeapostolnak ismertünk Téged a földön , 
Fájt a szivednek, hogy lánqba borult a Viláq. 
Könnyes szemmel hívtad a harcba a hős katonákat , 
Mert a hazát és trónt már fenyegette veszély. 
Törhetlen bizodalmád volt az ősi erényben ;
Ezt Örök emlékül őrzik a hü magyarok.

Jaross ferenc-

Léva város gyásza.
A király temetése napján, november hó 

30-án, amint azt már lapunk előző számában 
is emlitet'ü*,  — Léva város minden templomá
ban délelőtt 9 órakor gyász isten’issteletek 
voltak. Ez.kiek befejezése után saját helyi
ségeikben gyászünnepélyeket tartottak sz 
összes iskolák.

A városi hatóság és a képviselőtestület 
••RÍ,i '/«9 órakor a váro’háa tanácstermében 
gyülekeztek és Bódogh Lajos po girmester 
vezetése me'lett testületileg mentek a plé
bánia templomába, ahol a helyben állomé- 
aoaó katonaság tisztikarénak, a városban 
székelő összes hivatalok tisztviselőinek, • 
róm. aath, tanulóknak és nsgysaámu körön- 
s-’gnek jelenlétében a király lelkiüdveért 
Szakács Vik'or plébános — Kul tr Ferenc 
káplán és Gáspár Fsrenc kegyesrendi fögimu. 
t.nár segédletével — végezte az ünnepélyes 
gyásimisét és rekviemet, amely után 10 
órakor a városi srékháa disatarmében a 
város képviselőtestülete rendkívüli közgyű
lést tartott, amelyen nemcsak a képviselő
testület tagja*,  hanem a város polgárai kö
zül is igen számosán vettek részt.

A polgármester a közgyüés megnyitás*  
után a következő gyáasbessédet mondotta, 
i lntöieg a főjegyző á tél felolvasott a alább 
közölt javaslatot terjesztette elő;

TiuMl Képviselőtestületi Közgyűlés I

Mélyen meghatva jelentem be a Kép- 
vise'Őtestületnek hivatalosan azon gyásshirt, 
mely 8 nap óta már minden honfi szivét
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viba'tettek. 
szivemnek 
uralkodói

a hiz«fi«s

„ háaattal tölti el • •■•Íj or.aágunkat 
°é)r, iáktól — • kunyhók lakójáig megren- 
• P**? ‘ ,lóta már az egéaa világot bejárta; i 

. A Felsége I ső Ferenc. József apos- 
^•“giráiyunk ío'yó 1916. évi November 
‘‘ll. wte 9 órakor Bécsben elhunyt. Est 
2 éD var Kormány sz alábbi hivaialoi érte- 
‘Xef «d*»  hírül az Országnak : 
,lt’M . Urnák kifttrkészbetlen végzése

.riít kiahidt királyunk áldott élete. 
” Nemzedékek ura, bölcsek tanácsadója, 
Magysrorsaág ujjá.'kotój. ‘hozott

Milliók 'mája, a szere'et ölelő karja 
» nem tarthatta öt; de a nemzet fájdalma 

r.ulmas szárnyolással kiséri Urát.
Almait újjászervezve, világtörténelmi 

■ ej alkotott. A gondviselés különös ke
gyelméből élete végén müvének, diadalát 
meglátts.

Nagy»*K AD*h  történeti ragyogásához nem 
kell idők mu'ása. A múlandóságból ha>ha- 
tatlsn legnogyohbjai közé közvetlenül lép át.

Uralkodói erényének tündöklését bá
multa az egÓBz világ ; fejedelmi szivének 
melegségét alattvalói rajongj szeretettel 
vissonoitik.

Beletekintve a viharos jövőbe, erőnk 
gyarapítása fögondja volt. Erős lélekkel 
kell viseltünk a veszteséget, hogy ilyen Ki
rályhoz méltók legyünk. A nemzetnek a 
haroteresen acéllá edzett lelkét nem zúzza 
össze a csapás, de szivét meg'épi királyi 
atyja elvesztésének kinje.

Fejedelmi lelkét olyan mélyen lehelte 
nemzete életébe, hogy bennünk élve, hatni 
fog tovább. Emléke szent lesz és örök.

Megdicsőiilt apostoli Királyunknak I. 
Ferenci Jizsef őfelségének végrendelete 
november 21-én felbontásra kerü l, melyben 
népeibe, a következő búcsúszavakat intézte: 

.Szeretett Népeimnek igaz köszönetét 
mondok azért a hűséges szeretetér', amely- 
lyel irántam s Házam iránt úgy boldog 
napokban, mint súlyos időkben 
E ragaszkodás tudata jól esett 
és abból merítettem erőt nehéz 
kötelességeim te jesítéséhez.

őrizték meg ugyanezeket 
értü'etüket Utódom számára.

Tisztelt Közgyűlés 1
ö Felsége I.-ső Ferenc. József mint 

magyar Király majd felazázadon át viselte 
Sient István koronáját, most mint utóda és 
örököse Károly Főherceg követi az ura'- 
kodásban a mint magyar Király IV-ik Ká
roly nevén fog neveatetni, már november 
21-ik napjáról ki is bocsátotta „Népeimhez" 
omü szózatát, melyben trónraléptét tuda'ja 
orsság-világgal,

Eaen királyi szózat Léva város népének 
falragaszokon tudomására hozatott, — Bars- 
vérmegye Törvényhatósága pedig XI/28 án 
tartott rk. öősgyülésén kihirdette, - - ugyan- 
óit intéskedés történt a megye egész te
rmetének, összes hatóságainak éa lakosainak 
nevében sz uralkodó halála fölött a gyász 
kifejezéséről a a mai napnak délutánján 
Bécsben tartandó temetésre Mailáth István, 
főispán, Kudnyánesky Tiiusz alispán és 
Kosstol nyi István tb. bi.ottsági tagok 
aikflldetles és a két hónapi mély gyá»» 
idejére a vármegyei alkalmazottak balkar
jukon gyáasfátyol vise'ésre lettek fő hiva.

Léva r. t. városban a gyász külső ki- 
‘ejeséBére vonatkozólag a Polgármester a 
követke.ő intézkedéseket tette .*

bslsége halálának birére november 
‘<-én a városhásra ée számos köz és ma- 
Wnépüleire a gyászzássló kitüaeett. A 
l'olgárnester a nov. 28-án tartott tb. biz. 

ülésen — mint a város képviBe- 
je többekkel együtt Aranyosmaróton 

••kjeient és a hozott intézkedésekhez hoz- 
lárult, Léva városban a polgári taninté- 

íéí l kihívta a temetés napján való elö- 
°k siünefeltetéaére, a kereskedőket és 

c“ üaleituJajdooosokat fölkérte a temetés 
•'••mára a boltok zárvatartására, reggel 

tjl°J * városi tisztviselők és képviselötes- 
k * ,aR°k kíséretében testületileg a r. 

o. templomban tartott gyász iatentiszte- 
j.lJ*  ré’*t ve“ • •• összes felekezetek

4,*»if  is fölkérte as ugyanakkor való 
w‘'«"‘«nti..t»i,t tartásra.

9-kor

Végül a polgármester bejelenti, hogy 
Léva r. t. város gyászának külön kifejezésére 
ma d. e. 10 órára rendkívüli közgyűlést I 
hívott uisze és a fenti jelentése éa elöterjeaa- 
•ése Utáu az alábbi határozati javaslatot 
mmt indítványa1 mutatja be s a képvise- 
lötestüiet által azt, mint határozatot elfo
gadottnak kiny Ivánittatni kéri.

Határozat:
Léva r. t. város Képviselőtestülete a 

Polgármester jelentését és intézkedését 
he'yeslő tudomásul ve.zi, őfelsége I-eö 
h erencz JAZBpf dicsőségesen uralkodott apos- 
to i magyar Királyunk elhunytét szomorú 
szívvel, mély vyásaezal és Is 0*1  váltoahat- 
lan rendelkezésébe vetett megnyugvással fo
gadva, a város kö*önségének  mélységes 
fájdalomnyilvánitását mai közgyűlése jegy
zőkönyvében megörökíti és Barrvm. th. 
Bizo'tságáuak a gyászesetböl kifolyó intéz
kedéseihez hosaájárul s a maga löszéről is 
elrende i, hogy az országosan elrei delt mély 

tisztviselői és 
gyássfátyolt

gyóüz tartania alatt a váioa 
alkalmazottai bal karjukon 
viseljenek.

A képviselőtestület esen 
egyhangú ag elfogadva, azt és 
könyvet ülésében hitelesíti.

h.tároz.táf
• j«gy«ö-

Különfélék.
— Az ötödik liadiuölcBÖn jegyzése 

serényei folyik. Nagy pénzbőségünk, Kime
ríthetetlen gazdasági erőnk ée a szövetséges 
seregeknek romániai diadalutja igazán nagy
szerű előmozdítója az ötödik h.dltö'csön 
teljes sikerének. A hivatalos alairó helye
ken sűrűn jelentkeznek azon, akik mármost, 
as akció elején példáját akarják szolgáltatni 
hazafias kötelesség'udasukuak és okosságuk
nak. Est a jó példát minden lehetős ember
nek követni kell, hogy az ötöd.k hadiköl- 
csön eredménye még nagyobb legyen, tkiot 
az e'sö hadik ölesönöké. Akinek i*  egtakari- 
tott pénze van, ha még olyan kevés is, 
adia kölcsön as államnak, biztos helyre, 
kitűnő kamatra. A hazának most minden 
anyagi forrásra szüksége van, mert létünk 
függ átló1, hogy a győzelemről győzelemre 
vezetett háborút diadalmasan befejezzük.

— Vallásos 6b hazafias ünnepély. 
A lévai kegyestanitórendi főgimnázium M*  
ria-kongregác.ója e hó 8-án tartji ünnepé
lyes tagfölvete’ét, íme y alkalommal a fögimn. 
ditzterméban vallásos és hazafias ünnepélyt 
rendez. Reggel 9 órakor tagfö'vétel a ke
gyesre*  diek templomában; szentbetzédet 
mond Károlyi János dr. a lögioan. igazga
tója. Sieut mise után less sz ünnepély.

— Megyebizottsagi tagválasztas. 
A megüres dett megyebizottságl t.gsázi he'y 
választ a utján történ*  belölt'se nov. hó 28 én 
folyt le a városháza kis erűiében. A válasz
tás> títakács Viktor p ébáros elnöklete alatt 
d. e. 9 órakor kezdődött a megszakítás nél
kül tarló t d. u. 4 1'r‘ig, amikor össaeo'- 
vasták a szavaza okát, amelyeknek alapján 

ifj. Klain Ödön városi főjegyző vá asztatott 
meg megyebizottsági tagnak.

— ttyaszhir. A legnagyobb megille- 
tödéssel közöljük a leverő hirt, hogy furya 
József nagysziléi esperes-plébános Barsvár- 
metye törvény hat/sági bi.ottsági tag|a nov. 
hó 28-án, este ti órakor, áldásos élelmek
64., ildo.óp.p égánsk 46. évében elhunyt 
A megboldogult esperes, aki vármegyénk 
társadalmi életében is előkelő állást töltött 
be _ egyházának buzgó lelkipásztora 
vo’t akit jó és előzékeny modoráért nem
csak saját hívei, hanem a mae v.l á.behek 
j, általánosan tis.teltek és beesüllek. A plé 
f áma összes vagyonát o yan pé dás.n ée 
szakszerűen kezel*",  hogy messze vidéken, 
miit mmtagazd. vo t ismeretes Megemhten- 
döoek találjuk azt i**,  hogy annak .delén 
egy gaz merénylettől Varga József méntéllé 
meg Vaszary Kolos he. cegpnmást, .kit egy 
<4“ nevűbe

meg.' A*  hsrcegprim‘«>»k t.tkárjz Kőid 
Medárd sietett segítségére; de a hy‘é«t 
nem birl. leküzdeni ; a legnagyobb vesse- 
de“« pillanatában jelent meg a helyszínén 

1

as akkor még fiatal éa erőteljes udvari 
káplán, Varga József, ennek sikerült .merénylőt 
ártalmatlanná tenni. A megboldogultat, 
akinek elhunytaalka'miból a lekéri alesperesi 
kerü et lelkésskedö papsága külön gyáaaje- 
lentést adott ki, — nagy-zámu rokonaival 
együtt hívei, b.rát.i és ismerősei is őszin
tén gyászolják. Földi maradványait nagy 
részvét mellett f. hó e'sején, d. e. 1) órakor a 
nagysziléi temetőben helyesték nyugalomra. 
Áldás és béke lengjen porai felett !

— JÓBzágfelügyelől kíneveióB. 
Csekey Aurél, vsroeuna szülötte, aki eddig a 
Halvunt-féle dombom (Hevesmegye) urada
lomnak buzgó és általánosan tisztelt in.élője 
vol',— e ntpokb.n az uradalom jószágie- 
lügyelöjévé neveltetett ki. Kedves földiákét 
jól megérdemlett kitüntetése alkalmából mi 
íb szívélyesen üdvözöljük,

— A főgimnázium gyászQnnepé- 
lye. Királyuna temetese napján, fögimnasi- 
umuuk ünnepélyén Károlyi János dr. fögimn. 
igazgató tsrta'mis és szép beszédében elénk 
állított a a nagy halott egyéniségét ; ennek 
két fö tulajdonságát: aa igazságosságot és 
a kötelesség szereletet. Esen kiváló kvali
tásai képesítettek öt arra, bogy mint király 
feltétlenül a nagyok közé emelkedhetett. 
Magyarorsság rohamos frjlödesébtn orosz- 
lauresse vo t. Az énekkar Biép éneklése 
mellett megragadta figyelmünket Vo/tech 
Jótsef szavalata.

— Jótékony alapítvány. A lévai 
Chevra Kadisha egylet november hó 27-én 
tartóit üle.eben a megboldogult király em
lékére, aa iar. badiárvaz javára, I. terme 
Jótsef nevén ötezer koronás alapítványt 
telesített,

— Figyelmeztetés. A Mzgyarorsssgi 
Munkások Kokkaut — es Nyugdi|egyesülete 
lévai fiókjának választmánya lapunk utjáu 
is figyelmezteti a tagokat, hogy a pénabe- 
ssedöi állást megszüntette s ezentúl a befi
zetések ideiglenesen a Lévai Kath. Kör 4. 
sz. szobájában, havouami kétszer minden 
hónap 1. éa 3. vasárnapján, d. e. 11 órá
tól d. u. 1 óráig esiközölielnek. As első 
befizető nap ma, dec. hó 3-áu tartatik. 
Egyúttal aa elnökség arra is kéri a tago
kai, hogy befizetési könyvecskéiket a fiók 
választmányának számfejtés és ellenőrzés 
céljából sürgősen beküldjék.

Meghívói
A Lévai tem“lketesi egyesület i. bó 10- 

én a kai. kör helyia-gebeu d. e. 11. órakor 
rendkívüli közgyü.éat tart, amelyre a tár
sulat összes tagjait tisztelettel meghívom.

Léva, 1916. decaeiabor 2.-án
Psly István,

elnök.

Eladó vendéglő.
A nagysallói nagyvendéglö családi 
körülmények és a tulajdonos hadba- 
vonulása miatt előnyös teltételek mel
lett eladó és azonnal átvehető. 

Esetleg bérbe adó.
Bővebb értesítést ad Dr. Kérték Já
nos ügyvéd Léván és a tulajdonos 

Nagysallóban.
S19 —1916 vegrb. ezam.

Árveréei hirdetmény-
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. *j-M  értelmében eienuel ktízliirré tea»i, hogy 
a Lévai kir. jArárbiróságuak 1916. évi Pk 1223/11 
sz.ftinu végzése köve'keztebeu Néhai Weiaz Füiöpué 
hagyatékára 1916. évi november bó 27 én fogauatosi- 
toti zárlat utjáu lezárult éa 1778 kor. bacaült követ- 
ingóságok, u. m bolti berendezések, tüszerarúk, mér 
legek, italok stb nyilvános átverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 1916. ik 
évi Pa 1223/11 számit végzésé folytán Lévau 
leeudő megtartására 1916. évi December hó 
6 ik napjának délutáni 2 órája határidőül 
ki tűzetik es abhcl a ’ tűni szándékozók ezennel oly 
ntegj gyzesiei hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881 évi LX. t.-c 107. és 108. §-ai értelmé
ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőitek, szük
ség esetén becsárou alul is el fognak adatui.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
lg le és teiülfoglaltatrak es azokra kielégítési jogot 
nyertek volua, ezeu árverés az 1881. évi LX. t—c. 
120. | értelmében esek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1916. évi november bó 30 napján.
Karácsonyi Fái
kir. jbirósági végrehajtói
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Faeladási hirdetmény.
Barsmegye Pálosnagymező község 1916. 

évi december hó 20.-án délelőtt 10 órakor 
Pálosnagymezőn a községházánál tartandó, zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdő vágás területein tövön álló és tövön J. 
E. jellel megjelölt következő fatömeget:

I. ) Az „A*  ü. t. 24 és 25 sz. osztagá
ban 912 k. holdon — kéreg nélkül mérve 
28 drb. 19 — 25 cm. mell. mag. átmérőjű 
mintegy 9'50 m.3 jegenyefenyő haszonfa 229 
drb. 26 - 35 cm. mell. mag. átmérőjű mintegy 
175'60 m.B jegenyefenyő haszonfa 835 drb. 
36 cm. felüli mell, mag, átmérőjű mintegy 
1447'04 jegenyefenyő haszonfa 
74 00 m 3 jegenyefenyőtűzifa és 
zsekből csak tűzifára alkalmas 
174'00 m.3 jegenyefenyő tűzifa.

Összes: 1115 m.3 180G 14 
és tűzifa.

Kikiáltási ár 19800 korona. 
1480 korona,

II. A „D“ üo. osztagában 11.35 k hol
don kijelölt 1066 drb 993 ürméterre becsült 
bükktüzi'atömeg Fajelölési dij címén a vevő 
haszonfánál törzsenkint 10 fill., tűzifánál 
ürméterenkint 2 fillért fizet.

Kikiáltási ár ürméterenként lkor. 50 fill. 
Bánatpénz 150 korona.

Kikiáltási áron aluli és utóajánlatok el 
nem fogadtatnak.

Árverési feltételek a besztercebányai m. 
kir állami erdőhivatalnál, a garamladoméri m 
kir járási erdőgondnokságnál és alulírottnál 
megtekinthető.

Palosnagymező, 1916. évi nov. hó 26

Községi elöljáróság.

Bánatpénz

Eladó házak.
Blumenfeld-féle Honvéd-utca 9 és 
Damjanich-utca Oszámu házak eladók. 
Felvilágosítást ad özv. Ghimessv Jo 
zsefoe Damjanich utcza 6 szám.

Kőszén Tűzifa 
bükkfa ölszámra — feltürészelve 
vagy apróra vágott állapotban, 

úgyszintén

Gyujtófa 
kötegekban kapható, Singer izidor 
fűszer és csemege üzletében Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 88 f. dupla üveg 1 tí .öOf.

Ezt Icérj-ü-lc zxtixid.ezi-ia.tt ’
A ho1 nem kapható, oda postán 10 kis v gy 6 vagy 
üveget kilencz koronáért hüld ingyen ládában a k— 
szító

KATRENYAE JÁNOS
g'ógvs erész. ZSAhNÓCZA.

Jótállás a biztos

Reitter

eredményért.
Törvé
nyesen 
védve.

Oszkár
nagybecskerekl uy. főkapitány éa 

fajbaromfi tenyésztőnek nagyszerű 
találmánya a

„P A T K A N I N“
Patkány irtó-sser, (nem mereg) me y 

enberra és háziállatokra nem Ár*?|n)a8  és 
f^’ülnaul minden mái irtószert.
1 doboz ára 3 korona

mn'y elegendő Lörül be I ül 60 pat-ary kiir- 
táiáhos. Minden dobozhoz h»r»nál»li utasítás 
v»n mellékelve. Ismertető pro«pol"U8') mely
ben le van írva, hogy I ülőidéin nagyságú 
gazdaságban hány adag hraanálai dó, kérésre 
ingyen küld a PATIIANIN gyhr egyedüli 
elárusítója, a Torontáli Agrárbank Rész 

vény társaság, Nagybecakerekeu.

yVlEGHIVÁS.

A lévai takarékpénztár részvénytársulat 
1916. évi deczember hó 12.-én 

délelőtt 1 1 órakor saját épülete tanácstermében

rendkívüli közgyűlést

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hasai gyártmány u gépek: 

(ianz-léie motorok Ildiiden nagyságban Hopferr és 
Sclirantz gőzceéplö készletek, eredeti Mellchárféle 
vetogépek, Eftcher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű iakarmanykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban

Tungsramlámpa' 
gazdaságos, mert hosszú élettartamú 

a minőségért a gyár szavatol 
Kérje mindenütt a rTungsram“ védjegy . 
gyei ellátott lámpát. Gyártja az Egye8® 
Izzólámpa és Villamossági Részvénytár88 I 

súg Újpest 4. Hazai gyártmányt I

tart, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak. 
Tárgyai:

1.) Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv hitele 
sitésére két tag kiküldése.

23 Az igazgatóság indítványa — a különböző tartalékok egyesí
tése által — az alaptőkének felemelése iránt.

3. ) Javaslattétel az évi nyeremény felosztásának és az intézeti tiszt 
viselők javadalmazásának rendezésére nézve.

4. ) Az indítványok elfogadásával kapcsolatban az alapszabályok! 
és 90 § ainak módosítása.

Kivonat az alapszabályok 18 §-sból. A közgyűlésen csak oly részvényes gyakorolhatja jog,j| 
közgyűlési meghívó keltő előtt legalább 60 nappal már a r-szvényesek könyvében részvényesként be volt 
vezetve, s ki ily tuiajd-njocu részvényét a közgyűlés elö-> legaláb 1 érával az in*éí “t pénztáránál letéteményezt,

Léva, 1916. évi november lió 30-án.
Az igazgatóság.

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb házhoz 

szállítva ölenként 100 kor.
Ugyanez ölenként 3 vágásra lel fűrészel ve 112 kor.
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor. 

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
„Tisztviselőegylel**  tagjainak 5"o pénztári engedményt 

nyújtunk a vágott fánál.
Te’efou 61 Tisztelettel

Tonhaiser és Társa
Ozmán-tér ő. szám.

i

uh «. Tta. r. I Úrin.


