
XXXVI. évfolyam 9. szám. Léva, 1916. február hó 27.

ELŐFIZETÉS! FELTÉTELEK.

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

Rí centin.éterenként • 4 filléi
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 80 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMÜVELÖDÉfal ÉS TÁHIáADALMI HETILAP

A kéziratok a szerkesztőséghez kUldendBk.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

fűszerkesztÓ: Dr. KERSÉK JÁNOS.

M e g j e 1 e n vasárnap reg-g-el. A hirdetéseket, elOfIzatésakat i i reklamációkét a
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS. kiadóhivatalba kórjuk utasítani.

FŐMUNKATÁRS : JAROSS FERENC. |l A LAP KIADÓJA : NYITRAI Ó8 TÁRSA T. t.

Gazdasági jövőnk.

Hogy a háború által egész Európa 
szegényebb lett: ezt csak a korlátolt- 
eszd tagadhatná. Az állam háztartása 
is súlyos próbának lesz alávetve; hi
szen csak a hadikölcsön kamatoztatása, 
a rokkantak ellátása, a hadiárvák és 
özvegyek segélyezése már az eddigiek 
szerint is legalább ötven százalékkal 
fogja emelni mindenkinek adóterhét,

Aki eddig száz korona adót fize
tett, az legalább százötvenet fog fizetni, 
aki eddig ezret, ezentúl ezerötszázat 
fizet.

Ezen jövedelmet csakis fokozott 
munkával lehet majd előteremteni és 
pedig — nem csupán az egyesek — 
hanem az egész nemzet közös erővel 
fokozott gazdasági munkájával.

Termeljünk többet és jobbat.
1. Az áldott magyar föld egy gyö

nyörű veteményes kert lehetne.
Ne akarjunk minden terhet a fa

lusi „parasztu nyakába sózni. A város 
lakosai is kertészkedhetnének és bérel
hetnének kisebb darab földet zöldség
termelésre. Szabad idejüket hasznosab
ban és egészségesebben tölthetnék el 
kis kertjük öntözésével és gondozásá
val, mint a füstös korcsmában vagy a 
kávéházban.

2. Hány millió gyümölcsfa férne 
el még az országban ?! S mennyi te
remne a meglevő sok milliónyi gyü
mölcsfán, ha volna, aki azokat rend
szeresen gondozná ? 1

Ezen a télen már nélkülözzük az 
olasz narancsot. Ne adjuk ezentúl sem 
millióinkat a Júdás-aemzetnek. Gon
dozzuk gyümölcsfáinkat, ültessünk úja
kat és lesz gyümölcsünk bőven. Nem 
fogjuk érezni a narancsnak hiányát; 
millióink pedig itthon maradnak.

8. Virágokéit eddig huszonöt mil
lió koronát fizettünk az áruló fajzat- 
nak. Ezentúl termesszük azt, ami kell 
s ami nálunk nem terem, azt tanuljuk 
meg nélkülözni. A talián egye meg a 
szagtalan rózsáit; a millióinkat ne 
kapja meg érettük.

4. Selyemért is milliókat fizet
tünk évenkint ellenségeinknek. Vau 
eperfáuk elég. Tanitsuk meg az isko
lás gyermekeket, az öreg anyókákat 
a selyemhernyók tenyésztésére ; minden 
gyermek megkeresi cipőjének árát a 
selyemhernyók gubóiból és ezen milli
óink sem mennek majd külföldre.

5. A méh a legszorgalmasabb ál
lat. Nekünk is dolgozik szívesen; csak 
adjunk neki egy kis kaptárt hozzá. 
Ellát mézzel, viasszal s a szorgalmas 
munkának példáját is adja — ingyen.

Engedjük tehát a méheket hazánt- 
j bán milliókat keresni s ezért térjünk 

át a szalmakasokról a modern kaptá
rukra, melyekben nem kell megölni 
azokat a méhcsaládokat, amelyeknek 

1 mézéből enni akarunk.
6. Hazánk népe évenkint egy mil

liárd koronát költ alkoholra. És ezen 
milliárdért cserébe kap ; szegénységet 
és butaságot.

Neveljünk uj, alkoholmentes, tisz
taeszű, erős akaratú, egészséges ideg
zetű nemzedéket a hazának s akkor az 
alkohol milliárdja a kultúrának s a 
nemzet virágzásának alaptőkéje lesz.

Fokozott termelő munkával s az 
alkohol-fogyasztás csökkentésével a 
háború óriási költségeinek dacára is 
biztosíthatjuk hazánk népének gazda
sági jövőjét.

Adakozzunk a Vörös

kereszt Egyesületnek!

Királyunk imája.
A világtörténelmi események ama for

gatagában, amelyek között élünk, as Or
szágos Hadsegélyzö Bizottság jelvényoaztálya 
azt a feladatot szolgálja, hogy enyhítse a 
hadbavonultak hozsátartozóinak megélhetési 
gondját és könnyítsen sorsukon a jelenben 
és a jövőben.

E sok ágsastu tevékenység egyik most 
megindult actiója a „Királyunk Imája**  el- 
neveaés alatt fordul a haiatias társadalom 
áldoiatkészségébes.

Ezen elnevezéssel művészi kivitelű 
dombornyomásu ezüst gyűrűket hozott for
galomba, megörökítve azt a megkapó képet, 
mely szeretett uralkodónkat imádkozás köz
ben ábrázolja. E szép kivitelű és a törté
nelmi évszímokkai ellátott gyűrűk örök 
emlékei maradnak a most dú'ó népek csa
táinak és felette alkalmasok arra, hogy 
azokat — mint a mai regy idökuek a jövő
ben egyre érdekesebbé váló történeti em
lékét — mindnyájan megszereztük és vi
seljük. .

Olyan actió ez, mely az egyénnek 
legnemesebb és legtisztább emberi érzései
hez fordu’: a hazaszeretet és a jótékonyság 
szelleméhez; ásóihoz a lelki érzésedhez, 
melyek a haditettek világhíres dicsősége 
mellett a szeretet ezernyi áldozatkészségé
nek legfenségesebb emlékeivel gatdagitják 
hat nk történetét.

Ebben az actióban tehát bizalommal 
számíthat a bizottság a magyar társadalom 
és kötélét minden tagjának készséges támo
gatására.

A gyűrűk ára 2 korona és minden 
nagyságban kaphatók. A pénz előzetes be
küldése mellett a gyűrűket bérmentve küldi 

a Bizottság, testületek sib. utólagos elszá
molásra is átvehetnek bármely mennyiséget.

Rendelésnél, vagy pénzkűldésnél ügyelni 
kell a következő pontos címre : Orstágos 
Hadsegélyző Bizottság Jelvényosatálya Bu
dapest, Képviselöház.

A trónörökös a 14-es honvédeknél.

Nagy kitüntetés érte kedves pátriánk 
ezredét, a 14-ik honvédgyalogezredet, amely 
jelenleg Ivsnov orosz tábornok hadaival áll 
szemben, őfensége Károly Ferenc Jótsef 
főherceg, trónörökös február hó 4-én déle
lőtt meglátogatta a vitéz tisennégyeseket, 
hogy részükre őfelsége, a hadúr üdvözletét 
tolmácsolja.

A fenség megjelenése az ezred körében 
természetesen nagy lelkesedést keltett. A 
magas vendég látogatása napján gyönyörű, 
szinte tavaszijain veröfényes idő volt, mely 
ezen a vidéken pár nap óta felülkerekedett 
a meglehetős zord, de túlnyomó részben 
hideg, esős és ennek következtében bortasz- 
tóan sáros télen, A trónörökös egyúttal 
szemtanúja lehetett egy gyönyörű, de annál 
izgatóbb látványosságnak is, mely a derült, 
tiszta időben egyébként napirenden van a 
fronton. A repülők elleti harcnak.

A kék levegöégben mint szürke ga
lambok lebegtek bátrán, biztosan kiváló 
repülőink a szokásos földeritö szolgálatukat 
végezve, aa ellenséges tüzérségnek szapora 
tüzelése dacára is. Bámulatos bravúrral 
laviroatak a sűrű srapnell-robbanások között, 
anélkü1, hogy legcsekélyebb bajuk történt 
volna.

A trónörökös minden egyes embert, 
akinek mellén vitézségi érem osillogott, 
kivétel nélkül megszólítással tüntette ki és 
barátságosan elbeszélgetett vele. Kikérdezte 
a honvédeket: hol és miért kapták a kitün
tetést ? Megdicsérte őket, megveregette a 
vállukat. Megköszönte bátor magatartásukat. 
Aki nagyobb dolgot vitt véghez, attól aii*  
ránt érdeklődött; számithat-e arra, bogy a 
jövőben is hasonlóan fog harcolni ? A válási 
természetesen igenlő volt.

őfenségének szeretetreméltósága, ked
vessége valósággal elbűvölte a honvédeket, 
akiknek egyik legszebb harctéri emlékük 
lesz a daliás trónökössel való találkozás. A 
fenséges ur meglátogatta a hadosztályhoz 
tartozó többi eiredeket is. Az az napon 
megjelent etred napi parancs első pontja 
szerint ; „ö cs. és kir. fensége, Károly Fe
renc Jóisef főherceg trónörökös a látottak 
felett legteljesebb elismerését fejeste ki. 
Egyúttal közölte, hogy őfelsége üdvöaletét 
küldi s a hadosztály teljesítményeivel meg 
van elégedve.*

Koperniozky Kornél.
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A csatatéren . . .
A csatatéren téma csend ül,
A két tábor lakói elpihentek . . . 
Örködnek felettük kő szentek.
Egyszerre borongó nóta csendül . . , 
Szegény elkésett öcska trubadúr 
Szivében megpattant régi húr 
Kesergi el a fájó múltakat . . .

Hallgatják áhitattal innen és túl, 
Akiknek felsajog szivük a fájdalomtól.. 
Talán a túlról meg nem érti senki, 
Mégis mindenkinek megteremti 
Lelkében az aranyhidat, 
Hogy elrepüljön haza most a vágya, 
Gyerekcsökra, édes asszonyához 
Lágy kenyérre, boldoq álmodásra . . .

Öreg csontok, marcona legények! 
Úgy elfojtják a torkukat a könnyek 
És egyszerre vége a mesének.
Vége lesz a tespedő közönynek . . . 
Halk zokogás járja át a tábort, 
Így ülik az emlékek torát ott . , .

De a reggel bontogatja szárnyát, 
Pitymalati harangkongás zúgja . . . 
És az ágyuk feleselnek újra . . . 
Innen és túl halált osztogatnak.
S mire este felcsendül a nóta, 
Szegény óctka trubadúr és hány még 
Elcsendesült — örökre azóta . . .

j)r. Szilárd Vilrr]os,

A világháború krónikája.

Február 16.
Oroszorsságban nagy hóviharok aka

dályozzák a harcokat. Csend van egy hát 
óta. Albin felfegyvérzett csapatok Vtlona 
felé indulnak. Oíaai fronton a tengemellé- 
keu tüzérségi harc van. Kon báni uj állásunk 
előtt olasz holttestek hevernek garmadában. 
Repülőink az olasz főhadiszállást bomház- 
zák. Adeo körül a törökök sikeresen tá
madjak az angolokat és őket Síjk Ozmán 
felé vetik vissza. Az angol miniszterelnök 
bejelenti a parlamentnek, hogy nemsokára 
uj, nagyarányú adójavas'atokat kénytelen 
benyújtani, mert már a hadikiadásokat 
mátkép fedezni nem lehet.

Február 17,
A montenegrói miniszterek meghatal

mazottakat kértek Nikitától a béke tárgya
lására. Az entente garantálja Belgium füg
getlenségének visszaállít ását. — Németország 
a svéd hajózási partokon kívül aknákkal 
aárja el a Keleti tengert. A Monté San 
Michele ellen intézett olasz támsdást vissza
vertük. Polánál lelőttünk egy olasz repülő
gépet. Az entente egy görög rablóbandát 
Beállított partra Anatoliában.

Február 18.
Egy, a mi vezetésünk alatt álló és 

osstrák-msgyar csapatokkal megerősített 
albán csoport megszállta Káváját. Aa ottani 
helyőrség, Esssad basa csendőrei, az elfoga
tási csak úgy kerülhették k>, hogy hajón 
menekültek. Egyik tengeralattjáró hajónk 
Durasaó előtt megtorpedózott egy francia 
gőzhajót. Csapataink Oslaviánál a legutóbbi 
harcok óta 7 gépfegyvert, 2 aknavetőt és 
1200 puskát szállítottak be. Strumica ellen 
a franciák eredménytelen légi támadást 
intéztek.

Február 18.
As oroszok elfoglalják Erzerumot. Egy 

olasz repülőraj támadása Laibach ellen ku
darcot vall. Repülőink megtámadják as 
olsssokst ós egy nagy gépüket leszállásra 
kényszerűik. A görög kamarában éles 
támadást intéznek Olaszország ellen. Nikitá- 
nak as oroztok aa eddig fizetett 600.000 
rubelt megszüntetik.

Február 20.
As albán csapatok megssállják Bará

tot, Zyuanát Jekinjt. BtsarSjak előtt el
foglaljuk as olaszok rgy előretolt állását. A 
Durazzótól délkeletre erő ellerséges arc- 
vonatos egészen közel jutottunk. Az óla
itok rehéz worsarabkal lövik Carriola erő-

deinket, Jperntől északra a németek 850 
méter szélességben rohammal elfoglalják as 
angolok állását. Német tengerészeti repülő
gépek bombázták a furnesi repülőteret és 
osapattábort Flandriában. Erserumnál a 
török helyőrség söme megmenekült és el
vitt minden könnyű ágyút. Az Essak Ka
merun német helyőrsége kapitulált.

Február 21.
Németek repülő-támadást intésnek 

Anglia keleti partvidéke ellen. Bombázzák 
a Dealban levő gyártelepeket, a lowastofii 
vasnti- és kikötőberendezéseket. A lowes- 
toft: gázgyár rombadől. — Albán osztagod 
Kávájától nyugatra elérik az Adriát. A 
Btrypa mentén az oroszokat egy előretolt 
állásukból kivetjük. Meghiúsul as oroszok 
támadása Dünaburg előtt. Visszaverjük az 
angol és francia támadásokat Jpernnél és 
Artiosban. A párisi közös haditanácsot áp
rilis 9-re halasstják.

Február 22.
Repülőrajunk Lombardia ellen újabb 

támadást intéz. Bombázsa Treszót és a 
Garda-tó déli pariján levő Desensanó ki
kötő telepeit és as olasz repülő-állomást. A 
francia hadszíntéren a németek Souchéstől 
keletre franciák állásából elfoglalnak 800 
métert, A franoiák lelőnek Revigny környé
kén egy Zeppelint. A törökök közük, hogy 
Erzerumnái hadseregük veszteség nélkül 
vonult visssa a várostól 15 kilométernyire 
fekvő állásukra. Durazzónái ütegeink lövik 
a város előtti olasz hadállásokat. Anglia a 
háború alatt 52 ezer milliárd adósságot 
csinált.

Február 23,
A németek Verduntól éaiakra húzódó 

fronton tis kilométer szélességben és három 
kilométer mélységben elfoglalták a franciák 
jói kiépiteit állásait s eközben 3000 franoiát 
elfogtak és nagy zsákmányt ejtettek. As 
oroszok üldözés közben Erzerumtól észak
nyugatra elfogtak egy török hadosztályt. 
Tarnopolnál az oroszoknak előretolt tábori 
sáncaink ellen intézett támadását vissza
vertük. Egy repülőnk Duraaaóban a kikö
tőben horgonyzó olasz hajókra bombát vetett.

Február 24,
Dur szónál as olsssokst és Esszéd 

basa csapatait megverjük a döntő veresé
get szenvedett ellenség a belső védelmi 
vonal mögé vonul vissza. A németek Ver- 
dun közelében ismét három helységet fog
lalnak el. As oross flotta Trapesuntot, as 
örmények városát bombázza A Moewe 
Tenentfa szigetén Crus kikötőbe szállított 
egy általa elfogott nagy angol hadihajót.

Különfélék.
— A Reviczky-Társaság f. hó 2ő.-én 

megtartott XXXI, estéje kerekében búcsú
zott el Báthy László kanonoktól, a Társa
ságnak közszeretetben álló társelnökétől. A 
műsor megkezdése előtt Köteskuti Jenő el
nök behatóan és lelkesen vázolván a kano
noknak as egyházi, kulturális és társadalmi 
téren szerzett, kiváló s elévülhetetlen érde
meit, — a társelnök emelkedése felett örö
mének, távozása felett pedig őszinte fájdalmá
nak adván Kifejezést, — a Társaság nevé
ben gyönyötüen megkonstruált beszéddel 
vett búcsút a társelnöktől. — Báthy László, 
akit dr. Kerték János Búcsúzó című szép 
és htngulatos költeményével tisztelt meg, — 
a nála már megszokott ékesssólásával mél
tatta a Társaságnak eddig elért gasdag sike
reit és további lelkes működéire buzdítván 
a tagokat — a megnyilvánult megható ová
cióért hálás köszönetét mondót'. — A mű
sort Tomcsányi János, kir. taifolügyelő nyi
totta meg, akinek; A lengyel nép áldozatai 
a szabadságért címén tartott igen érdekes 
ét a lengyel nemzet múltját hűen tárgya ó 
felolvasása élénk tetszést aratott. A felolva
sást Krécti Annának zongorajátéka követte. 
A rokonszenves fellépésű szereplő által a 
legnagyobb precizitással előadott darabok 
voltak: Chopin; Polonaise, Gios moll. Sin- 
ding: Frühlingsrausohee. Hertka Ersaike 

mély és teljes átérséssel szavalta el Kiss 
Józsefnek: A rabasszony című költeményét. 
Kapott is érte bőven tapsot. A közönség 
méltó elismerésben réazesitette Stabó S. 
Ziigmondot is, aki három kedves és hatásos 
versét olvasta fel. Befejezésül dr. Heinrich 
Víktorné kellemes, művészi és szivhes szó ó 
énekében gyönyörködtünk, Cziczka Angolá
nak a legszebben alkalmazkodó songora- 
kisérete mellett először Köveskuti Jenőnek 
egy remek dalát énekelte el — ezt követ
ték: Dal, Doppler: Ilka cimü operájából és 
Dal, Frana Róberttól, — A közönség mind 
a három darabot ssjos tapsaival jutalmazta 
meg. — A XXXII. estély a sorosát miatt 
nem március 3.-án, hanem 10.-én lest.

— Gyászhlr. őszinte részvéttel adjuk 
kösre a szomorú hirt, hogy Mály Pál, m. 
kir. honvédőrnagy, a katonai érdemérem 
atb. tulajdonosa. Léván, f. hó 25.-én, este 
fél 7 órakor, 56 éves korában, bosssas és 
kínos szenvedés után, nejének, szül. Barczay 
Borbálának, rokonainak és ismerőseinek 
nagy fájdalmára meghalt. A rokonszenves 
és általánosan tisztelt őrnagy több éven át 
Léván is teljesített szolgálatot. Halála igen 
széles körben keltett mély gyászt. Hűlt 
tetemeit ma délután, fél 4 órakor a r. k. 
temetőben helyesik örök nyugalomra. A 
boldogultnak lelki erejét és állapotát jel
lemzi a következő gyászjelentés, amelyet 
— a dátumok kihagyá’ávtl — maga késsi- 
tett; előre megírta a táviratokat és a címe
ket is, — A gyászjelentés szövege : „Fáj
dalomtól megtört ssivvel tudatom, as összes 
rokonság nevében is, hogy forrón szeretett 
és felejthetetlen, btt férjem Mály Pál, m. 
kir. honvédőrnagy, a katonai érdemérem 
stb. tulajdonosa f. hó 25-én, este fel í óra
kor, 56 éves korában, hoBSiu és kínos 
szenvedések után meghalt. A drága halott 
hült totemeit e hó 27.-én, délután fél 4 
órakor a lévai róm. kath. temetőben helyez
zük örök nyugalomra. A boldogult lelki 
üdvéért as engesztelő szent miaeáldozat f, 
hó 28 ác, reggel 8 órakor mii tat tátik be as 
Urnák. Léva, 1916. február hó 26.-án. Béke 
lengjen porai felett 1 özvegy Mály Palné, 
szül. Rzrczay Borbála.**

— Az izraelita nőegylet tea
estélye, melyet f. hó 22.-eu rendeseit 
Baravármegye hadi-özvegyeinek és árváinak 
felsegélyeseaére, a várakozásnak megfelelő 
anyagi és szellemi eredménnyel sajlott le a 
Vigadónak nagy gonddal télikertté átalakí
tott színháztermében. A ce. és kir. 19-ik 
gyalogezred senekara nívós játékkal adta 
eiö a következő műsort: 1. Nyitány: Goethe 
„Egmontjához**,  Beethoventől. 2. Fantatia : 
„Hugenották**  c. operából, Mayerberiől. 3*  
Vieux'emps, Ballada, Poionaise hegedű solo.
4. Gyermek ballett „Virágálom**.  5. Fantasia 
„Hcffnsnu meséi'*  c. operából, üfteobaoh- 
tól. 6. „Glucktól Wagner Rikárd-ig* ‘ remi- 
niscenciák, Scbreineriöl. Kimagasló pontja 
volt as estélynek a Firáyálom című balett 
melyet dr. Balog Bándorné úrasszony taní
tott be s vezetett ismert bossáériésevel es 
a műkedvelői mértéket messze felülmúló 
tehetséggel. A gyermekbalett-kar tagjai 
közül l ény vési Klárijának némajátéka as 
eltévedt kis leány szerepében született 
tehetséget árult el és külön kell említe
nünk Weinberyer Birtt, ki bájosan lejtetto 
ssólótáncát, a balettkar együtteséből pedig 
Fóliák Mancikát, ki egy pillangó szerepében 
keltett nagy tetszést. A csöppnyi törpék 
közül Gergely Diriké és Hónai Juliska vol
tak különösen ennivalóik. Általában a szé
pen össsetnnult, nagy fáradsággal rendeseit 
együttes nagy hatást keltett, valóban kár, 
hogy színházunk hiányos világító osskösei 
nem engedték, hogy a fényhatások is érvé' 
nyesülhessenek. — Lent a nézőtéren a nő
egylet bájos asszonyai és leányai szolgálták 
fel a teát a vendégeknek s látták el őket 
mindenféle csemegével. A műsor után még 
egy kis táno is volt. Az estely anyagi ered
ménye ugylátszik megközelíti a másfélezer 
koronát. As estelyt — mint értesülünk __
f. hó 29.-én, kedden, délután 5 órakor köz
kívánatra meg fogják ismételni. Bsiépti dij: 
asomélyenkint I K. Tis éven alul le ő gyer
mekeknek 60 fillér.
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— Eljegyzés. Szabó S. Zsigmond, 
Bajk*  köaség ref. egyháaának költöl lelkü
letű papja, f. bó 20.-án jagyeite el Léván 
boldogult Kaezaniceky Gyulának kedves le
ányát, Lenkét. — Ál'andó és boldog megelé
gedés koiaoruzaa frigyüket.

— A Barsmegyei Népbank köz
gyűlése. Vármegyénk ezen vese'ö intézete 
t. évi február 20-án tartott*  meg évi ren
des közgyűlését Dombay Vilmos nyugalma
zott alispán elnöklete alatt. Dombay Vi’mos 
fájdalommal emlékezett meg arról, hogy az 
intézet ügyeit annyira szivén viselő ügyve
zető elnök Kelte Gyula főispánt betegsége 
akadályozta abban, hogy a mai közgyűlésen 
elnökölhessen. Indítványára a közgyűlés 
Kelta Gyula főispánt táviratilag üdvözölte. 
Ezután a közgyűlés a bemutatott zárszáma
dásokat a Mailtth István alispán által java
solt módosítással elfogadta, minek megfele
lően aa intézet részvényeinek 1915. évi 
szelvénye 10 K-jávai fog beváltatni. A fel
ügyelő bizottság tagjaivá a következők vá
lasztattak ; Dr. Balbach Béla, Bartha Géza, 
Caernik Alajos, Dóka István, Geyer Pál, 
Koleceányi Géza, Krajtsik Jenő, Nagy Zol
tán, Nagy Sándor, Pintér Károly, Dr. 
Rajozy Géza, Rakovszky István, Závodszky 
Ödön, Dr, Steiner Oszkár, Dr. Vlcsek Fe- 
reno. Dr. Rudnyánszky Titusz javaslatára a 
közgyűlés Szent-Ivány Oszkár elnököt üd
vözölte, A közgyűlés után Pető Bertalan 
vezérigazgató hagyományos módon vendé
gelte meg a közgyűlésen résztvevőket.

— Választói vizsga. Az országgyű
lési képviselők választásáról szóló törvény a 
választói jogosultsághoz általános feltételül 
az írni és olvasni tudást kivánja mindazok
tól, akik legalább 40 K. egyenes állami adó
val nincsenek megróva. As Írás és olvasás 
tudását igazoló állandó bizottság előtt e hó 
22,-én folyt le az ilyen választójelöltek vizs- 
gájs, amelyre as egész lévai járásból mind
össze tizenegyen jelentkeztek Zselitröl és 
ezek a vissgát sikeresen le is tették. A 
fentjelaett napra volt kitűzve a lévaiakra 
is a vizsga, de jelentkező egyátalán nem 
akadt, mert a válasstójelöltek részint az 
előző évben már levizsgáztak, részint pedig 
a harctéren vannak.

— A Bevioaky-Társaság zeneis- 
ko’ája. Arról értesülünk, hogy a zeneiskola 
március 11.-én a városháza dísztermében, 
saját növendékeivel a síülők és a közönség 
számára hangversenyt rendes s as ilyen 
iskolai hangversenyt évenként rendszeresíti. 
Es az intézkedés újabb fejlődés, melynek 
csak örülhetünk.

— Ab érettségi vizsgálatok. A 
kultuszminiszternek a középiskolákhoz inté
zett rendelete megcáfolta azt as elterjedt 
hirt, hogy a 18 éves tanulók sorozása miatt 
elmarad as érettségi vizsgálat. — A rende
let szerint a diákoknak as osstályvissgákra 
aa égé'a évi tananyagot meg kell tanulniok, 
ami pedig úgy lehetséges, hogy as évi anya
got rövidesen összevonva, husvétig április 
15.-’g, elvégezzék. A fenmaradó idő alatt 
pedig aa ismétlésekkel töltsék ki a tanévet.

— Helyettesítés. Stedlaceek János 
zselisi volt körjegyző nyugdíjazása folytán 
megüresedett köriegyzöi állásra a lévai já
rási főssolgabiró Torma János kitüntetéssel 
vissgázott okleveles jegyző, zselisi kisegitő- 
segédjegyzöt helyettesítette.

— Hímen hír. Záboretky Gyula, tar
talékos honvedhadnagy jegyei váltott Nyit- 
rán Duday Árpád, ipariskolai igazgatónak 
kedves leányával, Irmuskával.

— Áthelyezés. A hercegprímás dr. Mol
nár Sándor gzramujfalusi segédlelkésst Bu
dapestre a Szent István-kórháaba helyezte át.

— A leipzigl tavaszi nemzetközi 
Vásár folyó évben is március 6—11 között 
less megtartva, s tekintettel Németország 
ipari fejlettségére, nemcsak a német ipar 
lesz kellőképen képviselve, de a semleges 
államok, u. m. Holland'*,  Dsnia, Svéd, 
Norvégorsság, Egyesüli Amerikai Államok, 
stb. rése vétele is biztosra vehető. Akik 
esen vásárra utazni kívánnak, feltétlenül 
lássák el magukat arcképes útlevéllel. Kö
zelebbi felvilágosítás a besztercebányai ke. 
reskedelmi és iparkamaránál nyerhető.

— Szegény gazdagok. Jókai élénk, 
színes fantáziája a filmen is óriási sikert 
aratott. Egy-egy Jókai regénynek a mozi I 
számára való felvétele valóságos szenzáció j 
erejével hat s mert különösen a mi magyar 
szivünkhöz, magyar felfogásunkhoz áll leg
közelebb, nekünk igen kedves és igen 
vonzó Jókainak egyik lejszebb regénye a 
Szegény gazdagok, amely ép úgy a köz
vetlenség erejével hat a filmen, mint a re
gényben. A lévai mozi szombaton és va
sárnap, március 4, és 5.-ón fogja bemutatni, 
amelyre előre is felhivjuk a mozit kedvelő 
közönség figyelmét. Szakértők szerint egyiko 
a legszebb és legsikerültebb felvé eleknelt, 
mely a legapróbb részletekig híven követi 1 
Jókai remek szép regényét. Ma a szokott 
3 előadást szintén megtartják.

Jótékonyság.
A főgimnázium segély-egyesületének
a Birsmegyei Népbank 50 koronát »do- 

mányozott.

1117—1916. szám,

Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy az elköltözött 
lévai honvédzásalóaj parancsnok felmon
dása folytán, a város tulajdonát képező, 
Honvéd-utca 24 szám alatti házban levő 
lakás a folyó 1916. évi Május bó l.-ső nap
jától a város rendelkezése alá visszaketül, 
— a város azon bérletet 3 havi elöleges 
fölmondás mellett értékesiteni akarja, — 
miért fölhívom a bérleni szándékozókat, 
mikép bérleti ajánlataikat Március bó 1.-ig 
hozzám jelentsék be.

Líva, 1916. évi február hó 26.

Bódogh Lajos, 
polgármester.

Hirdetmény.
Ezen hirdetményemmel pol

gártársaim bazafiságához és jó
zan belátásához fordulok.

Elérkezett az ideje annak, hogy min
denki gabona és iiszifeieslegét adja át, 
nehogy a létünkért küzdő hadsereg és a 
polgári lakosság kenyérinséget szenvedjen.

A behozatal elmaradása és a tavalyi 
rossz termés kényszeríti a hatóságot, hogy 
a legteljeLebb szigorral kényszeritsen min
denkit arra, hogy fenntjelzett feleslegeit 
átadja.

Esen czélból a legközelebbi jövő
ben a közigazgatás közegei, a OBen- 
dőrség és pénzügyőrség minden 
községben házról ht zra fog járni és 
felkutatni a gabona és iiszikeszietet.

Aasig ezen közegek a községben meg 
nem jelennek, mindenkinek alkalma vau 
feleslegét az elöljáróságnak átvetei céljából 
bejelenteni, mely esetben a bejelentett búza, 
rozs, árpa, kétszeres és lisztért ■ 3926/1916. 
M. E, rendelet 9. § ában megállapított ára
kat meg fogja k.pni. Ha azonban ezen 
bojelsnies meg nem tetetik és a fenntjelzett 
közegek fölös készletet találnak, ez kérlel
hetetlenül el fog kobostatui, ami nemciak 
károsodást fog okozni az illetőknek, hanem 
ezenkívül súlyos pénzbírságra sőt elzárásra 
is tog ítéltetni.

Senkinek kifogását, hogy ezen rendel
kezésemről tudomása nem volt, elfogadni 
nem fogom, hanem a legteljesebb szigor 
alkalmazásának teret fogok engedni.

Polgártársaim I Itt a tizenkettedik óra 1 
Aki est az alkalmat elmulasztja, károsodik, 
es azonfeiiil szégyenben lesz részé. Elvárom 
tehát mindenkitől, hogy legyen annyi haza- 
fiság benne, hogy nem etg di a harctéren 
ériünk vérző fiainkat éhségnek kilenni.

Ezen felhívásom e részben as utolsó 
sió I Ha ea sem használ, jön a kényszer I

Akinek bármily tekintetben kétsége van, 
községének elöljáróságé a szükséges felvi- 
lágoiitázokat meg fogja adni.

A bejelentések után a Haditermény 
Részvénytársaság megbiaottja meg fog je
lenni a községben és az önként bejelentett 
készleteket készpénz fizetés mellett fogja 
átvenni. Az átvétel ellen netán felmerülő 
panaszokkal forduljon ki-ki azonnal hozzám.

Aranyosmarót, 1916. évi február 17.

Mailáth s. k.
•ÜRpÁD.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése 
1916. évi febr. hó 20-tíJI 1916. évi febr. hó 27-ig 

Születés.

A szülök neve

Zsigó József Tóth Olga Ilona fiú Zotán József

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Rumpeitesz Mátyás Wallisch J.

Halálozás.

ág h. ev. rkath.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Murányi Mária 3 hó Tüdőiyu ladás
Weisz Ilona 8 éves Agy gyulladás
özv. Szabó Pá né 61 éves Velő
B!éd Zsigmond 45 . Megfagyás

A tüdőbeteg gondozó inté
zetben hadbavonulás miatt folyó 
évi március 1-én üresedésbe jön a 

szolgai állás.
Akik ezen állást elnyerni óhajtják, 

forduljanak bővebb felvilágosítás 
végett Dr. Frommer Ignáozhoz, 
az intézet vezető orvosához.

BAKANCSOK 
munkások részére, munkás 
ruhák és fehérnemüek legol

csóbban szerezhetők be 

özv. Qwitt Miksádénál 
Léva Simor-utoa 3.

Mely lévai hölgy volna hajlandó 
egy világlátott tengerésszel, komoly 
szándékú levelezést folytatni. Jelige 
H. József S. M. T-boot 25. Sebenioo.

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

A munkáltatási idényre ajánljuk első
rendű pestvárosi fehér tábla és 
kitűnő vidéki perzselt

MUNKÁSSZALONNAT, 
valamint peatvirsal 

disznózsírt
a legmérsékeltebb árban. Felhívásra kedvező 
ajánlattokkal készségesen szolgálunk

Lipót és Táraa 
disznózsír- és szalonnanagykereskedők, Bu- 
dnpest. IX., Hentes-ntaa 17 Sürgöny
eim : „Weiszefett, Budapest*  Interurban 
távbeszélő „József*  14—50.
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T á r g y a 1 :
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 

hitelesítésére két tag kiküldése
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 

• a felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása ; a nye
remény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3. Az alapszabályok 15. §. a alapján netán beérkező indít
ványok tárgyalása.

Kelt Léván, 1916. évi január hó 28.-án.
A Az igazgatóság

Kivonat az alapszabályok 13. § -ából A közgyűlésen csak o'y zészvényes 
gyakoro hatia jogait, ki a közgyii'ési meghívó keáe eö't lega'ább 60 nappal 
mar a részvényesek könyvében részvényesként be vo’t vezetve, s ki i y tulaj
donjoga részvényét a közgyü'és elö't legalább is egy órával az intézet pénz
táránál letéteményezte.

A zárszámadások a pénzin'ézet hivatalos helyiségében naponként d. e 
9—12 • ra között megtekii thetök.

deczember hó 31.-én. Követei.

Meghívás.
A LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR 

RÉSZVÉNYTÁRSULAT
ötvenedik évi 

rendes közgyűlését
1916. évi március hó 12. én délelőtt 11 órakor saját épülete 
tanácstermében fogja megtartani, melyre a t részvényesek ezen

nel meghivatnak.

Tartozik. Mérlegszámla 1915. évi

Vagyon

Pénztári számla
Elhelyezetttőkék
Váltó tárca’
Kamatozó jelzálog kölcsönök 
Törlesztéses jelzálog kölcsönök 
Kézizálog kölcsönök 
Értékpapírok
Előlegek óvási dijakra
Adósok
Átmenő kamatok
Hátra'ékos kamatok
Intézeti ház 
Hándler-féle ház
Bútor és felszerelés

Kot. fii. Kor. fii. Fid. Teher Kor-
. .

fii. Kor.—_ fii

103463 98 Részvény alaptőke 500000
263240 28 Tartalék alaptőke 332577

2023439 Nyugdíj alaptőke 60000
2533499 Vesztescgi tartalék alaptőke 30000
859417 74 3392910 74 Rendelkezési alaptőke 30000

33323 - Értékbiztositási alaptőke 30000
447845 - Jubiláns alaptőke 25000 175000

585 05 Betétek 4935206 87
17307 55 Engedmény utján átruházott köles. 329585 41
4901 43 jFel nem vett részvény osztalék 600 —

88603 56 Kölcsönöknél 1916. évre befolyt kam 65303 47
100000
20000 120000 Nyeyemény mint egyenleg :

1000 Áthozat 1914. évről 25620 44

• Nyeremény 1915. évben 132731 85 158352 29

6496625 59 6496625 59

1 “1
Léván, 1915. évi deczember hó 31.-én.

Báthv László s. k.
Igazgatósági elnök.

Szilassy Dezső s. k.
fókönyvvezetö

Ezen mérleg számla alólirott felügyelöbizottság által megvizsgáltatott s az teljesen rendben találtatott.

Svarba József s. k.
felügy. biz. tag.

Arvay József s. k
felügy, biz. elnök.

Flzély Lajos s, k.
felügy biz. tag.

Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK
===== fűszer-, gyaiDoatáiu- és vasuag^kereskedése —------- --- ■==

Afapitiatott 1881. LÉVÁN. Telefon szám 14.

Elsőrendű fűszer- és csemegeáruk.
Naponta friss felvágottak és főtt prágai sonka, teavaj. 

Legjobb ndnöségü kávék, „Glória*  pörkölt kávé.
Tea, rum, teasütemény.

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

Takaréktüzhelyek, folytenégö kályhák, fi- is színtartók, kétlyhiellenaök, 
szesz-, szén- villamos vasalók, szesz is villamos gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, hvsvágógépek konyhamérlegek, főzőedények, valamint minden

nemű modem háztartási és konyhafelszerelési cikkek.

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

byorratott Nyitrai és Társa r. t gyorssajtóján Léván,


