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ELŐFIZETÉSI

Egy evre . .
Hat hóra .
Három hóra . 
"gyes szamok

FFLTETELEK.

10 K. — f
6K. — f.
2 K. 50 í. 

ara 20 liller

HIRDETÉSEK
í~i centi méterenként • 4 Aliéi
Nyílttéri közlemények garmond 

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

a rangét! menyben részesülnek.
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A; iparcikkek maximálása.
Az bizonyos, hogy zz élelmiszerek 

legmagasabb aisiuak mcgailapttUBat a 
gyomor követelte. Emi csak keli vala
hogy. A kormányuak kötelessége, hogy 
most, a háború idején meg veóelmezzo 
a logyasztó közönségét a lelketlen uzso
ratol. Nagy baj lelt volna, ha a drá
gítok munkáját azabadjkra hagyták 
volna, mert a gyomrot nem lehet biz
tatással jól tartam, azt meg keli rakni, 
különben az élet uem működik. Éppen 
ideje volt az élelmiszerek maxiwaiasa- 
nak, mert a közvélemény mar erősen 
az élelmiszeruzsorások ellen lord ült.

Azonban a közvélemény uem 
elégszik meg az elelminzerca arauak 
msximalaeaval, mert a ruházati, uapi- 
sztiKségiett tárgy aa arauak ioly Ionos 
teljebb csigazas*  uem kevesebb gon
dol ad a polgárságunk, iniul az, bogy 
lionuau es mikeut szerezze be a uapi 
élűimet, ikmea uem lóit * leje aira a 
gondolatra, hogy ötveu korona e^y 
pár cipó t Ki uem borzadott volna, 
miaor meghallotta, hogy azaz koiouat 
is elkérnek egy aözouseges szakko- 
öliönyeri? Vagy lessek jo arcot vagui 
ahhoz, amikor egy egyszerű gallérért 
egy koiouat követel a keiesaettő s 
meg hozzáteszi, hogy örüljön az ur, 
mell a jövő heteu mar egy zoroua 20 
liller lesz. Cérnái pedig alig lehet 
kapui. 6 mosi kepzeijüua egy kisebb 
hivatalunk- vagy polgarcsaladot, amely
ben naponta ö—6 gyerek kér enni
valót es ruhát. A fizetés, a jövedelem 
maiam a regi, ellenben a kladas meg- 
ueg y szerezoüölt.

A mindennapi életre spekulálok 
nagyon jói számítolták, mert a kény
szerűség a szegény polgárral minden 
elkepzeihető árai meglizettel. Azonban 
mar itt is kezd a közvélemény kövei- 
keztetese abban az eredménybeu kia
lakulni, hogy a mindennapi elet fenn
tartásához szükséges ipán cikkek árát 
ep úgy kell maximálni, mint az élelmi
szerek árát b n.m szabad e tereu sem 
tűrni tovább azt, hogy lelketlen spe
kulánsok, kihasználva a kényszerhely
zetet, meg nem engedett, illetlen ha
szonhoz jussanak a háború fájdalmas 
jogcíme alatt. Elég sajnos, hogy sze
dett-vedett népségéi latunk most mint 
dúsgazdag embereket az ismeretlenség 
homályából előkerülni, de nem szabad 
tűrni, hogy amíg a családfő a fronton 
ha: col, ídebenu a lisztessegtekn spe
kuláció még a megélhetést is megne- 
hi zitse a hktrsmaradottakuak.

Ez irányban is kell tenni vala
mit. Nem szabad ölbe tett kezekkel 

nézni az ipari kartellek megalakítását, 
mert elsősorban ez az oka az áremel
kedésünk, Semminemű kartell létre
jöttét uem szabad engedélyezni s a 
megalakultak*!  azonnal, haladeklalauul 
El kell oszlatni, mert ezek nem egye
bek, mint a kis ember zsebére és bő
rére spekuláló tőkepénzesek összeeskü- 
vese. Törvényt kell hozni, mely meg
gátol minden árdrágítást célzó erdek- 
csoportosítást. A törvényt büntető 
szankcióval kell ellaini es mindenki 
elleu könyörtelen szigorral alkalmazni 
s a visszaesőktől az árusítási jogosult
ságot elvonni.

Nem kis feladat lesz ez, mert is
mét csak vissza kell menni az őster
melőig. Így szabályozandó lesz a nyers
termékek, miül pl, bőr, len, gyapjú 
stb. ara is. De ha ez másként uem 
történhetik meg, keresnünk kell a baj 
gyökerét s egész odáig hatóim az 
orvosszerrel.. De mar az indokolatla
nul hornllhs arak annyira elviselUetet- 
feuek, hogy szinte lehetetlen mar egyes 
csaladoknak a ruhazkouás. Anélkül 
is összehúzza ugyan miudeuki rnagat 
a háborús időben, de barmiként is 
uuzza-haiaszija, eivegre is .erougyoló- 
űik es elkopik meg a legerősebb cipő 
es ruha is es kénytelen az ember az 
újat úgy fizetni, amint a spekuláció 
akarj*.

tüzért a kormány kötelessége első
sorban, hogy lehetővé legye minden 
csalad szamara a nélkülözhetetlen napi 
szükséglet tárgyainak illő áron leendő 
megszerzését. Alaki maija az ipari cik
keket es pedig maximaija addig, míg 
uem Kesö. Al.ximaija oly módón, hogy 
v*lameuny  1 jogos erdek kielégítést 
nyerjen, Ue akként, hogy eleve kizárja 
e terén is a lelketlen spekulációt.

A közvélemény mar igen tűrhe
tetlennek tatja a mai állapotokat a 
szert azok mielőbbi szanálásul köv teli.

Ünnepi beszed.

(Folytatás.)

Trelort Agoitoa 1886. óv aug. 9-én 
ütegje ént rsudeietebeii a főgimnáziumban a 
Vili, osztályt megnyitotta ós az érettségi 
vizsgalat megtartására engedélyt adott. Az 
épület ünnepélyes megnyitása 1886. szept. 
Ö.-ón, vasárnap ment végbe.

Gondoljuk el, bogy micsoda öröm fog
hatta el a megye és a város vezető embe
reinek és közönségének * szivét, amidőn 
annyi küzdelem után a célt elérték.

Hatalmas segítséggel, 11)000 Írttal já
rult a főgimnázium fenntartásához Majyar- 
orsság akkori hercegprímása Simor János. 
Főgimnáziumunk mostani épületének és 

berendezésének költságe 03,153 írt. Ebbe 
nincs beleszámítva a drága anyag adomá
nyozása töob derek uemesieláü férfi és nő 
részéről.

Aíost mag hátra vau egy tornaterem 
felépítésű. Ha a ietüuker. folytatott borzasztó 
harc nem iogialua le az erőket, mar eppen 
ezen evoon s.aerüil volna létrehozni * mo
dern illő*  k öveleimeuyeme*  megfelelő díszes 
tornacsarnokot. Halat adhatunk a (jroudvi- 
soeüüoa, hogy ennyi is megvalósult aa 
eszméből,

A gimnáziumba az idén már 240-nei 
többen na.kozta*  he, lehat a vidéki gimná
ziumok nagy népességű intézetei köze 
tartozik.

Azóta kűioö eseményekben nem igen 
uuvotkedi*  gimnáziumunk. Beuzö muuza 
to.yik, * lé.e*  muuaaja, enne*  eszmei «u- 
gasiatr*  emelese.

A lévai főgimnáziumban mindig jó 
tanerő*  dolgoztak. Maga a rendkor many uu*  
is különösen szíven viselte es viseli euuek 
erdőkéit. A rendnek e*  a magyar kultúrá
nak számos, erce.es tagja terjesztette az 
igaz wuveitseg igen. E muveuseg megszer
zései a izuUio*  vajau-eraö.csös szenemben 
Való nevdiese es tanítasz je.euti. A tauari 
*aiua*  esőken kívül meg ligyelme vo.t es 
Vau arra is, hogy k tanúmban a lobetsegnei 
soakai többre becsülje a szolgaimat.

A nagy toüeiseg is leturi*  aa eleiben aa 
auaunu saorgaiom nőikül. Tehat első es 
legtöbb erto*  a munkának állandó sitroUte, 

luteaeiuuabol aiaeiuit országod birtt 
ewbeiea u*gy  szama mutalja, hogy a zsenge 
ifjúság loiauoeeaon erkölcsi őrtüzeken kívül 
meg a tudományos készültségét is uiegaia- 
pualklt*  lugiianaziuikunk saeneme,

A világbeliem tisztító kohójában a 
pióuai aiabo legszentebb érzelmünk, a ha
sasa violát, * mi világító csillagunk, aa isteni 
col gondo.aiau kívül, mint volt nemes es 
nuagu eiodeiukuez is, hogy a hasának dol
gozni akaró, lelkiismeretes, szerény, szor
galmas po.gaiukat neveljünk. Támogatva a 
joinuu.atu szülő*  harmonikus nevelésétől e 
uebuz munkában.

Azon piaristák, akik Léván megfordul
tak, mind szüretelte! beszólnék a lévaiakról, 
akik szeretik a piarista tanárt, benne hálás 
leiekkel a tauitójuzat látják, akinek agyéval 
es szívevei vagy as elődeikével sok, nagyon 
só*  tinóm, szel.emi gyökérszállal vannak 
összekötve. A piaristában így tehát önma
gukat becaü ik meg. Tarsadalmilag is meg
volt a lelki kapocs s igy a lelki kölcsönha
tó , az eszméd kicserélésé, illetve csissolá- 
sában mindig vezetőknek ismerték el.

Szepesi Imre piarista pedig megvetette 
az alapját a lévai női nevelésnek, mert a 
most már fejlődésében magas fokot elért 
leányiskolát a tőle adományozott épületben 
nyitották meg.

erce.es
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Uj száz év küszöbén állunk a nagy 
időben, amelyből eddig is bő tanulságokat 
iparkodtunk levonni és öröoaael látjuk a 
történelem világítási mellett, ho.y Léva, aa 
ő nave'öi a tanítói érzelmeikben nem vá'- 
toatak meg, csak a mód, amelyhez as utat 
a fo'y'onos kulturálódóé mutatja meg.

E letűnt ásás év eszméi változtak s 
változhatnak, de vésőtökül a tanításban és 
nevelésben as emberiség örök, változatlan 
eszméit választották elődeink, akiknek mi 
a munkáját akarjuk folytatni. Ez adja meg 
neküuk as erőt a másik ásás év megkez
désére. Eötvös szériát prdig „nincs nagyobb 
boldcgság, mint erőnk öntudata.*

Ily örömmel jelenthetem ki * piarista 
nevelés egy másik erejének öntudatát. Ez 
pedig as igasi demosratikus szellem. Azon 
demokráciáé „amely nem lármás, hanem 
dolgozik, amely nem akar másokat levonni, 
hanem emelkedni törekszik, amely nem a 
pór uralma, hanem a szabadság u án vágyó
dik. E száz év küiaöbéo ügybuzgó, önmeg
tagadó, erélyes, altruista főgimnáziumunk 
fejlődését izivütön viselő szellemek ihlesse
nek meg bennünket, különösen ma és kér
jük as isteni Gondviselést, hogy főgimnáziu
munk a másik százévben is méltó tegyen as 
elsőhöz, sőt as erkölcsi és tudományos érté
keket a fejlődésnek még igeu magas fokára 
emelje.

Isten adja, hogy uyy legyen I

Vége.

Z ÖCSÉM.
Majd vissz aj ősz vidáman, büszke haddal 
S míg ze> go nayy tömeg kísér robogvu, 
Dús ylóriat én csókolok megedzetl, 
Csatok Hűében szentelt homlokodra.

Majd visszajosz .. . lásd olyan szép a reggel, 
Hitünk, reményünk jön mindig tele . . . 
Oh várunk, várunk minden hajnalőran 
Ü szitunk ujjongó dallal van tele.

Csak délután, hogy olykor künn a járói 
Egy fonnyadt bús levél lassan leperdül 
Ö mi csönabtn olvassuk, hosszan merengve 
Véres viharvert szegény betegekről . . , 
Ha teged a szent lájdulomba törve, 
De mégis, mégis elve láthatunk: 
Csodák csodája lesz a sors kézéből 
Ez a mi csöndes, boldog bánatunk

S ha mikor mások az üdv mámorában 
Dalolva mennek a nagy ledeumra, 
Eekem bús könnyvirágot kell zokognom 
Egy téged rejtő puszta siroromra . . . 

unit rét kft keresztet keresni, 
Fakó írás rajt s tepett koszorú . . . 
Mire leszáll a bágyadt, hűvös alkony: 
A lelkünk könnyes, fájó, szomorú

j)ávid lász/ó.

m viiayhaüoru krónikája.

Január 20.
A budapesti honvédhadoiztá.y keretébe 

tartozó 6. és 30. hoLV. gy. ezredek Topi- 
rouc és Bóján közt as árkainkba behatolt 
oroszokat vitézül visszaverik. — Ellenséges 
bajóraj bombassa a bolgár imgerpzrio'. 
OlaaaoriUág Albániából csupán Valoua meg- 
eröoilésére ssoritkozis. A tranoia hadszínté
rén as angolok megtámadják a német had
állásokat, de Frelingbientöl északra vereeégot 
stenvednea. A sem'egesek tiltás óznak az 
ai goi blokád szigorítása el et>, mert as ciak 
a semleges kereskedelmet károsítja.

Január 21.
Besssarábiáu harci szünet; csupán orosz 

repü.őraj dobott le bombákat, melyek semmi 
kárt nem okÓztak. A betsrarabiai fronton as 
oroszok vesztesége borzalmas. Montenegró
ban a lefegyveresés simán folyik, Ntaita 

felesége Olaszországba megy. Az olasz fron
ton kisebb ágyútijz. A szétsüHött szerb 
hadsereg maradványait a francia kormány a 
francia hadrerogbe akarja sorozni.

Január 22.
K’t napi pihenő után as orossok újból 

megkezdik a támadást a beszarábiai front 
egyes részei ellen, de célt nem érnek. 
Konatmtin görög király képmutatásnak ne
vez' egy amerikai laptudositó előtt as ön
tenie eljárását, amely ellen az amerikai 
közvéleményhez apellál. A montenegrói ki
rályné és leányai Lyonba, francia földre 
u'aznak. Ferdináud bolgár királyt a bolgár 
hadsereg tábornagyává kiáltják ki. Pasics 
és a szerb kormány a sskuptsina tagjaival 
Kortuba érkezik. A németek a franciák 
árkait Iperntöl délkeletre aknákkal 70 m. 
szélességben szétrobbantják. As oroszok 
Perzsiában megszállják Sultannabad városát.

Január 23.
Megszálljuk Antivárit és Du'cigno1. 

Montenegró lefegyverzése közben sok sserb 
megadja m»gá'. Bejantól északra felrobban
tunk egy orosz állást, ahonnét as ellenséget 
ki is Űztük. Dubnától délre és as uszcieez- 
kói hidsáncnál >s oroszok óriási erővel haj
tott támadásait visszaverjük. A németek a 
franciák ellen Nieuvilleuél újabb ressleges 
sikert érnek e1, mert sikeres robbantás után 
250 m. szélességben elfoglaljak a franciák 
állásait a ugyancsak e foglalnak az argonnei 
erdőben egy francia árokrészt. Wilson ame
rikai elnök House ezredest európai körútra 
küldi, bo y tájékozást szeressen a hadviselő 
államoki á< a blokád és a tenger aiatt foly
tatott háború dolgában.

Január 34.
Kövess hadserege megkezdi as albániai 

offensivá*.  E foglaljuk Barátot, megszá ljuk 
Szkutarit, Nikéidé', Podgoricát és Dan liv- 
gradot. Csapataink Duraszo falé indulnak. 
Nihita családja után Lyonba utazik. Úgy 
Iá szik, hogy Montenegró fa ett minden be
folyását elves.telte. N imet viairepülőg ípek 
Dovert <a a boLghsmt léghajocrari okot 
iiombázták. Metz felett szintén repülögep- 
csata vol', melyuek folyamon a németek egy 
francia repülőgipet lelőttek. A svéd ország
gyűlés titkos külpoliti'rai bizottságot vá'aszt 
a komoly helyzetre való tekintettel.

Január 25.
A taon enegrói hadsereg lefegyveresébe 

akadály nélkül folyik. Nikit*  király Lyonba 
érkezik. A görzi hídfőnél Oslavia közelében 
folynak a harcok. Flandriában a nemet tü
zérség erős ' üselést kezdett az lellenséges 
állások ellen. A lö'öcök Ku'olamaratól ke
letre hat órás hatéban visszavertek aa an- 
go ok támadását. As a go ok 3000 halottat 
v-sz'ettek. Komától nyugatra te visszaver
ték a törő ők íz ellenség e öretörését.

Január 26.
A montenegróiak aláírják a kapiiulác.ót. 

Cslavija melletti harcokban as olaszok állá
sainak egy részét elfoglaljuk, 1197 foglyot 
ejtünk és 2 gépfegyvert zsákmáuyoltunk. 
Podgoránái a Monté San Michelén és Mon- 
fzlconetó' keletre visszavertük az olaszok 
támadásait. A németek a franciák Lachala- 
detól északkeletre intéseit támadásokat 
meghiusi'ják. A törökök Adent ostromolják 
és meghiusi'ják az angoloknak Kutelarnsra 
felszabadítására irányuló előre öregét,

Különfélék.
— A lévai vöröskereszt egy'et 

évi közgyűlése. F. hó 23.-án d. u. 4 
órakor tartotta a magyar szent borona or
szágai vöröskereszt-egyletének lévai városi 
választmánya évi rendes közgyűlését a vá
rosháza nagytermében. Jelen volt a tiizti- 
karon és a választmányon kívül mintegy 
100—120 tag. A lefolyt év történetet ala
pos reszletesscggel ismertette és méltatta 
aa egylet elnöke, Báthy László. Jelentésé
ből a következőket emeljük ki; A gyógy

kezelést és az ápolást 4 orvos, — dr. From- 
mer Ignác, dr. Msdvaczky Károly, dr. 
Ksrafiáth Márius, dr. I.akner Zoltán — 
vezetése mellett 15 irgalmas nővér és 30 
önkéntes ápolónő teljesítette. Az év folya
mán ápolásban részesült 694 sebesült és 
beteg, akikből elhelyeztetett a tanítóképző
ben 314, a rk. fiúiskolában 140, a megyei 
kórházban 167, a szana'óriumban 63. A 
halottak száma: 3. A kórházakat 7 ízben 
érte hivatalos látogatás a megye, a vörös
kereszt és a katonai hatóságok részéről. A 
látogatás eredménye mindig a legnagyobb 
elismerés volt. Ez az elismerés megnyilvá
nult azokban a kitüntetésekben is, amely
ben a vezetőség, az orvosok, ápolók és 
alkalmazottak részesültek. (5 drb. hadiékit- 
ményes II oszt, díszjelvény, 14 drb. hadi- 
ékitményes ezüst diszérem, 2 drb. hadié- 
kitményes bronz diszérem.) A pénstárvizs- 
gálat eredménye : 1915. évi bevétel 68.192 
kor. 02 f., a kiadás: 68.180 kor. 10 fill. 
Az egyletnek tőkésített kamatokkal elhe
lyezett vagyona: 20,246 kor. 64 fiH, A 
költségvetésben jövő évi előirányzatképeu 
Deák Adolf pénztáros előterjesztett 51.518 
K. 56 fii. fedezet ellenében 44,120 kor. 
szükségletet, mint kiadást. Az alapszabá
lyok értelmében 6 választmányi tag sorshú
zás u'jén kilépett, de a közgyü'és ugyan 
őket választotta be újra. Az rgy’et eleven 
életét mu'atja az a körülmény is, hogy a 
vöröakeras*t  helyi elnöke Bátliy László a 
postakönyv szerint 736 levelet kü dött szét 
a felekhez, nem is említve azt a több ezerre 
menő esetet, amikor tanáccsal, élőszóval, 
csomag és pénz expediá'ásokkal intézte a 
hozzáfordulók ügyet társadalmi rang, nyelv 
ás valláskülönbség nélkül. A vörösaereszt- 
egylet ezú'on is köszönetét kejezi ki azon 
jószivü magánosoknak, egyleteknek, körök
nek és intézeteknek, akik és amelyek pénz
ét természetbeli adományokkal 'ehetővé tet
ték, hogy beteg és sebesült katonáink mi
nél nagyobb mértekben részesüljenek aa 
általános felebaráti szeretet melegeben.

— Városi képviselőtestületi tagok 
választása. A f. hó 27-én, Léván, megej
tett városi trépvise ötestületi tagok választása 
alkalmával megválasztanak : Az I. körűiéi
ben rend-e tagokká: Bartos István, Borsi- 
nyi Béla, Ghimessy János tanító, Grimm 
György, dr. Ltkner Zoltán, Stugel József, 
Thuriczy Jsnos. — Póttagokká; Bányai 
Ferenc, Szabó József ügynök. — A II. 
kerületben rendes tsgok: Bojss*  József, 
Bőre ányi Győző, Caeruát Izidor, dr. Ger. 
gely Füíöp, Guba János, Ördö^h Lajos, 
Kepiczky János. — Póttagok; Agárdy Sán
dor, dr. Po'tnszky G > is. — A III, kerü
letben rendes tagok ; Birtha József, Dóka 
István, Fornay István, Galambos István, 
ríj. Korcs József, id. Dóra Sándor. — Pót 
tagok; Korpái Istvau, Tolmy Károly.

— A Reviczky Társaság estéje. 
A Reviczky-Tát staagnat e hó 28-au megtar
tott XXVII. ea éje, amelyen ismét két ked
ves budapesti vendége volt a társaságnak
— dr. Imre Sándor és Koroda Pál, — a 
kiváló siker ’ekintetébeu méltó helyet fog
lalhat el az eddig rendezett esték sorában. 
A szép mü.or. dr. Imre Sándor pedagógiumi 
tanár nyitotta meg, akt — vonatkozással a 
mostani háborúból szerzett tapasztalatokra,
— a nemzeti nevelésről olyan beható és 
tartalmas értekezést tartott, hogy azzal 
mindvégig lekötötte a közönség figyelmét és 
érdeklődésé'. Kadványiné Huttkay Emmának 
több, szebbnél- szebb verset Fekete József 
olvasta fel. Várady Antalnak : I vádkoz.k a 
a kirá'y című megható melodrámáját Koczab 
Hilda teljes átérsessel és a remek szöveg 
minden egyes részletének kifogástalan ki
domborításával adta elő, A darabot kedve
sen és diszkréten kísérte zongorán : Medvecky 
Böske. Koroda Pál oagy és mély hatást 
keltett A jövő című lelkesítő kőkeményével. 
A műsort dr. Ksrafiálh Márius fejezte be, 
aki először Chopinnek B dur, aion pedig 
közkívánatra C.s mól Polonaise-t játszotca 
el zongorán. A két darabnak bravúros és 
művész' előadását a közönség hosszantartó 
tapssal jutalmazta meg, — A jól megérde
melt tapsban egyébként aa összes szereplők 
böveu részesültek, A következő est február 
hó 4-én lesz.
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— Halálozás. Mély mogilhtődéssel 
vettük a leverő bírt, hogy Adamcsik István, 
a sikatnémák körmöczbányai intézetének 
jeles tanára, élete 42-ik, aa intéseinél való 
áldásos működése 12-ik évében f. hó 18-án 
rövid szenvedés után Budapesten elhunyt. 
Hűlt tetemeit Körmöc bányára szállították, 
ahol a város tarssdr'mának általános nagy 
részvétével helyezték örök nyugalomba. Mély 
gyássba borult nején kivül nagyszámú ro
konság, barátai és ismerősei is őszintén fáj
lalják e hunytét.

— A Lévai Nőegylet szinielöa- 
dása Ö es. es kir. fensége, Auguszta föher- 
cegassaony fövédnöksége alatt álló, Stefáuia 
árvaházat ieutartó Lévai Nöegyiet az árvaház 
javára, — mint már előzőleg jelentettük 
— f. évi február hó 5-én, a városi vigadó 
dísztermében — hangversennyel egybekötött 
szinielöadást rendez, amely iránt úgy a 
városban, mint a vidékén a legnagyobb ér
deklődés nyilvánu1. Aa ordekes műsor a 
következő : 1. rész. Nyitány ; 2. Nedbai : 
Balett fantázia. Előadja a cs. és kir. gyalog
ezred zenekara. i$. a) Wagner: Versenydrl a 
„Nürnbergi Mosterdalnokos*  operából, b) 
Gounod; Cavatina „Faust" operából; zo- 
uekiserettel énekli : Grünfeld Zsigmond. 4. 
Bvenseu : Románc hegedűszólóval ; előadja a 
zenekar. — 2. rész. A nayymama. Vígjáték 
3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. A sa u- 
üarttbban szerepeinek : Otteriuann Ágostonná, 
Pardy Jenő, Major Kannán, Várnay László, 
jUedveczliy Böske, Koczab Hilda, Bzlbaeb 
Liíy, Kőitek Ferenc, Fark.s 0 ga, Siíia 
Jenő, Kmoskó Sári, Weiuberger E la. Far
kas Janka, Turpin.zky Gizi, Grapka O.ga, 
Pistii! Gin-, Fenyvesy Manci, Parányi D-- 
ues. Belepö-díj; Személy- és karzatjegy 3 
korona. — Kezdete este 8 órakor. — Jegyek 
előre válthatók Nyitrai es Társa r. t, üzle
tében. Felü fizetéseset az irgalom és szeretet 
neveben hálás köszönettel fogadnak.

— Háborús estély. A lévai Izraelita 
Nöegy.et leány tagjai által a folyó hó 25-én 
a sai patt Honvédfalvan fe építendő háxua 
javara rendezett második háborús estély 
manó folytatása volt az elsőnek. Lapunknak 
megszükitelt kerete miatt — a legnagyobb 
sajnálatunkra — nem foglalkozhatunk bőveb
ben sem a szép műsorral, sem a közremű
ködők ügyes szerep esővel, amelyek az es- 
telyuea nagy sikerei eredményeztek.

— A Kath. Kör közgyűlése. A 
lévai Kuth. hör ma dé.utau tel 3 Órakor, a 
kör. helyiségében tarja meg évi rendje 
közgyűlését, ameiyuek tkigyai.’Az igazgató 
je emese. A múlt évi ztrószamaOas bemuta
tása. Az 1216. évi költsegvetes megállapí
tasz. Választás. Indítványok.

— A harmadik hadikölcsön köt
vényei — mint értesülünk -- mar eiae- 
ssüliek s aiOa, akik jegyeztek, a kötvénye
ket nemsokára kézhez is kapjak.

— Felmentés a katonai szolgálat 
alól. A katouai pirancsnokság Berciéiig 
Miklósi, » nemrég megválása ott lévai járta 
főszolgabíróját, nelsü.öabetellenség címén 
te.n öntette s így most ma akadalytalanul 
e.fogla.hatjz állasat.

— Az adófizetők figyelmébe. Fi- 
gyelmeztoijük azon adófizető polgárokat, 
akiknek ingatanaik meg vannak terhelve, 
hogy ezen körülményt, aa általános jövedelmi 
pótadó apasstáua céljából, a városi, illetőleg 
a köaségt jegyzőt hivatalnál kapható vallo
más! íven legkésőbb jan. hó végéig jelentsék 
be, mert kőBÖbb beérkeiő vallomások fi
gyelembe nem vétetne..

— Egy tábori lelkész kitüntetése. 
Zilenyák János, országgyűlési képv Belő, 
leken piebanos, amint annak idején megír- 
tus, katonai szolgálatra jelentkezett és mint 
tábori lelkészt az északi harctérre osztották 
be, ahol áldásos tevékenységet fejtett ki, 
amellyel a legfelsőbb elismerést is kiérde
melte. A hivatalos lap egyik legutóbbi száma 
jelenti, hogy a király Zelenyák Jánosnak az 
ellenséggel szemben tanúsított kitűnő és 
önfelá dosó szolgálata elismeréséül a lelkészi 
érdemzeresst második osztályát adomá
nyozta.

— Választójogi vizsga. A vál ás- és 
kösokiatáaügyi miniszter rendeletet intézett 
■ vármigyékhea, amtlyben — tekintettel 
arra, hogy az országgyűlési képviselövé'aM- 

tók 1917. évre érvényes névjegyzékének 
kiigazítási munkálatait 1916. évi március hó 
folyamán meg kell kezdeni, — a miniszter 
inté> kedik, hogy az Írni és olvasni tudást 
igazoló vizsgálatokat az illetékes hatóságok 
f, évi február havában tartsák meg.

— Királyi tanaososl cím. A király 
poprádvölgyi Döller Antalnak, József kir. 
herceg udvari titkárának, hű és kiváló szol
gálata elismeréséül, a királyi tanácsosi cí
met díjmentesen adományozta.

— Katonai favágómunkások. A 
föidmivelésügyi miniszter egy praktikus ren
deleté étkezett le a vármegyékhez és a 
városokhoz. A rendelet szerint, amely köz
ség vagy váron a munkásbiány miatt a 
birtokát képező erdőt nem termelhette ki, 
vagyis aa idei favágást még el nem végez
hette, forduljon a legköze ebei katonai állo- 
uásparaucsnoksághos, bouLan a fakivágásra 
20 tagból álló katonai munkás csoportok 
bocsáttatnak rendelkezésükre. N igyobb bir
tokosok is kérhetnek fakitermelésre ilyen 
katonai munkásokat.

— A kitüntetett tanító. Kántor 
Imre mosoni á Izmi tan tó, aki a lévai állami 
taui’óképzö növendéke volt, csak mint 
tartalékos tizedes ment a háború kezdetén 
a harctérre. Jelenleg már mint hadnagy és 
egy géppusaás osztag parancsnoka harcol az 
oiasz fronton. A negyedik ibouzöi csatában 
szerzett érdemei és vitézsége elismeréséül 
folyó bó 12-én tűzte mellére ö fensége 
József kir. herceg az I. osztályú nagy ezüst 
vitézsegi érmét.

— Utanoknak nem kell kenyér
jegy. A törvényhatóságokhoz miniszteri ren
delet erkezetl, amely közli, hogy a vasúti 
étkezötermekben kenyérjegy nélkül is kell 
kenyeret auui az utasoknak. Elegendő, ha 
az utas fölmutatja vasúti jegyét.

1915. Pk. 6692—5 szám.

Végzés.
Ladstetter P. és fiai erg és taa v égrebajtatókuhk 

— Mozolott Teréz elleni 821 korona 35 fillér éti jár. 
iránti végr bajlati: ügyiben a kir. jarát bíróság a 
Pk. 3692—1915. számú foglalási jegyzőkönyvben 1-14 
létei eialt ltlogla>t lőí kalap áru es bolt berende
zésre 1881. LX. t. ez. 104. alapján az előzetes bí
rói árv-rest elrendeli, az aiverés határnapjául 1916 évi 
február hó 3 napjanak délelőtti 9 óráját tűzi ki vég
rehajtást szenvedő üzleti helyiségébe.

Az árverés foganatositasa végett az összes végre
hajtási iratokat Karácsot yi Pál bírósági végrehajtónak 
azzai adja ki, hogy a befolyandó vételár bírói letétbe 
helyezendő s hogy az árverés foganatosításával telaie- 
iülendő végrehajtói dijak és kiadások előlegezését 
végrehajtást szenvedő kilátásba helyezte.

Léva 1916, évi jaunár bó 26-áu.
dr. lleiur eh s. k. járásbiró.

A kiadmány hiteléül.

Ujlaky Ottó,
iroda tiszt.

503—1916 szán.

Hirdetmény.
A m. kir. ministerium 370—1916 M, 

E. számú rendalete fo ytán köihirró teszem, 
hogy miután » 3925—1915 sz. unn. elnöki 
ős a 89900—1915 sz. fö dm. min. rendelet 
által meghatározott időkben sokan a birto- 
kukbsn levő búza, ross. kétszeres, árpa, 
zab ós iisztkészleteiknek — a saját házi és 
gazdasági ssükssgletőt meghaladó —felesé
gét, illetve teDgeri készleteiket a hatóságnál 
bejelenteni elmulasztották, — ezért as ilie- | 
töset értrsi'em, hogy a Ministerium megen
gedi, mik^p mindaddig, mig bejelenteni el- 
mu ászto.t készleteiket a pénzügyőrség ki 
nem nyomozta, vagy azon készleteket más 
fel nem jeéntetie: mulasztásaikat oly mó
don pótolhassák, hogy a be nem jelentett 
busa, rozs, kétszeres, árpa, zab és liszt ' 
feleslegeiket a Hadi termény r. t. által ki
jelölt bizományosoknak szolgáltassák be, a 
be nem jelentett tengerit pedig alulirt ha
tóság megbízottja a városi Rendőrkapitány 
utján a hadi termény r. t.-nak bejelenthetik.

Aki a rekvirált bűzt, rozs, kétszeres, 
árpa, zab, tengeri liszt vagy dara készletét, 
továbbá repcemag, lenmag és kendermag 
készletét szár egészben, akár részben jog
ellenesen felhasználja, elfogyasztja, elidege- 

nit>, megsemmisíti a jogellenesen elvonja 
— leá az Alispán kétszeres kártérítési ősz
szeget szabhat ki a rokkant katonák alapja 
javára, — azonfelül büntetés alá esik.

Léva, 1916. évi január hó 28-án.
Bódogh Lajos,

polgármester

504—1916 szám.
Hirdetmény.

A m. kir. Ministerium 371—1916 az. 
reuuelete folytán közhírré tessem, hogy 
minden malom vállalat, továbbá a gabonát 
vagy litztet élelmi cikké feldo'gozó ipar 
vállalatok (sütők, pékek, cukrászé-, száraz 
sütemény tarhonya és tészta stb. gyárak) 
gabona es liszt-kereskedők valamint általá
ban — a termelőket kivéve — mindazok, 
akik gabonát vagy lisztet forgalomba hoza
tal céljára artanak birtokukban, kötelesek 
búza, rozs, kétszeres, árpa, zab és tengeri 
készleteiket és liszt készleteiket, azokból 
előállított egyéb termékeket és hulladékokat 
sz 1916 február 1-aö napi állapot szerint 
legkésőbb febr. 8 napjáig a Hadi termény 
R. T. uak (Budapest V. Nádor utca 9) írás
ban — a min. rendelethez osatolt minta 
melleit — bejelenteni.

E min. re. delet ne a vonatkozik a köz
hatóságok utján közellátási célokra már 
forga.omba boeaátott készletekre.

Léva, 1916 évi január hó 29.

Bódogh Lajos,
polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi jan. hó 2S-töl 1916. évi jan. hó 30-ig

Születés.
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Petras Gervácz Szka a J leány Erzsébet
Lutovszky Károly Kis Mária fiú Károly

Halálozás.

az elhunyt neve Kora A halál oka

Ujfa usi István 20 év.s Hősi halál
Schütz László 18 . Hősi halál
Popé lár Jánosné 68 , Szervis>ivbaj

Nyiittér.

Eladó földek.
Jancsó Péter örökösei szántóföld
jei és rétjei valamint Kereszthegyi 

szőlők eladók vagy bérbeadók 
Bővebbet:

Dr. KEB.SÉ1 JÁNOS ügyvéd Léva.

Eladó házhely.
Damjanich utcában egy ház
hely jutányos áron eladó. 
Bővebbet isolcLia 
ann-a. EÖtVÖ8 Utca 19. 8Z.

= Kölcsönkönyvtár =

NYITRAI és TARRA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.
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Közgyűlési meghívó.

A „Lévai kereskedelmi bank részvény
társaság1' részvényesei az

1916. évi n.nrcius hó 6 an d u. 2 órakor
Léván, az intézet helyiségében tartanhó

XI. évi rendes közgyűlésre
tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1.)  Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv 

hitelesítésére vonatkozó intézkedés.
2 ) Igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése, az évi zár

számadás felülvizsgálása és a mérleg megállapitasa A felment
vény megadása.

3) A tiszta nyeremény feletti rendelkezés.
4. ) A központ részére 8 igazgatósági és 5 felügyelő-bizott

sági úgy a bakabányai telep részére 4 igazgatósagi és 3 fel
ügyelő-bizottsági tagnak választása az 1916., 1917. és 1918. ik évre.

5. ) Alapszabályszerü indítványok.
Léva, 1916. január 25.-én. A igazgatóság.

Kivonatsz alapszabályból. IS. §. Siavazatképes -észvényesnek csak von 
részvényes tekint t k kinek nevére az i < tö részvény legalább 30 nappal a 
közgyűlés eott sz-.bá yszerüen atirott és ki részvényét a sze vény Ívvel együtt 
a közgyüést no ge özó napon az intézetné vevény mellett letette.

Tartozik. Főmérleg szárrda 1915. december hó 31.-én. Követei.

Vagyon kor. f. korona fillér Teher korona fillér korona fillér

Készpénz, bankgiro, postatkptr.
Váltótárca (jelz. bizt 738500 K.) 
Jelzálog kölcsönök
Előleg értékpapírra
Értékpapírok
Adósok
Óvadék letét
Hátr kamat, előre fiz. kain, és 
értékp. függő kam.

Leltár

245605
1629249
706846

29421
486267
272013

17000

3(.494
2700

13
33
85

90
48

89

Részvénytöke
Tartalékalap
Betét
Hitelezők
Visszleszámitolt váltók 
Engedményezett jelzálog
Óvadék
Átmeneti kamat
Eel nem vett osztalék
Nyereség : athozat 1914 évről 

1915 évi Léván 
Bakabányán

6000
52114

3371
66
f6

600000
90008 

2460035
55593

2282
107983

17000
30684

524

61486

51
öl
78
54

32
50

32

3425598 58 3425598 58

Welsz Benő Frdor Adolf
igazgató főkönyv és h. pénztáros

Megvizsgáltuk é« helyesnek találtuk.

.ZV fel-ügyelő bizottság- :

Dr. Gergely Fülöp, Weinberger Zaigtnond, Sugár Mór, Boros Gyula,
elnök.

KERN TEST VEREK
fűszer-, gyaimatáiu- és vatnagj kereskedése

Alapiitatott 1881. LÉVÁN. Tele'on szám 14

pörkölt kávé.

Elsőrendű íüezer- és csemegeáruk.
Kaponta hifs felvagolttk tt- lőtt piógsi sonka teavaj. 

Legjobb minőségű kavtk, „Glória"
Tea, rum, teasütemény.

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

TakerékWzhclyck. foljtcnégö
szesz-, szén- villan os vasalok, szesz és villamos gyorsforralck, 
kávé és teafczck, Msvégígépek kcnyhamérlegek, főzőedények, valamint minden

nemű modern háztartási es kcnyhafelszerelési cikkek.

UljUk, ía- és széntaitck, kélyhaellenzök,

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

Ml moziba megyünk! az Apolló 
nlA mozgószwház műsora érdekes.

1 y< n Ht< tt Kiyjtrai és 'lársa r. t. gyorssajtöján Léván.


