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Megdöbbenéssel vegyes legősziu- 
tébb részvéttel értesültünk arról a mé
lyen megrendítő gyászhirről, hogy 
Kelti Gyula, cs. és kir. kamarás, var
megyénknek szeretett főispánja, öü 
éves korában, boldog házasságának 
27. évében, e bó 6.-án, Budapesten 
elköltözött abba a másik világba, ahol 
az érdemek, a löldön müveit jócsele
kedetek megjutalmaztatnak.

Állandóan ób aggódva érdeklőd
tünk betegsége iránt. Mindnyájunk szi
vében élt a remény, hogy meg fog 
küzdeni a súlyos bajjal, amely ellen a 
fővárosban keresett gyógyulást; hit
tük, hogy nemsokára a legjobb egész
ségben üdvözölhetjük ismét körünkben. 
Sajnos! forró óhajtásunk nem telje
sült. A halál nem ismert irgalmat. Mert 
a halálnak nincs Bzive, csak kaszája. 
Akire egyszer rátalált; azt viszi. És a 
legszebb térfikorábau elvitte a mi ked
ves főispánunkat is.

Nemes lelke, jóságos emberszere- 
tete, leereszkedő, nyájas modora miatt 
mindenki azzal az őszinte tisztelettel 
viseltetett iránta, amely mindazoknak 
kijár, akik a legtökéletesebb mérték
ben teljesítik kötelességüket..

Magas állásában példája volt ő a 
hivatalfőnöknek, a családfőnek és a 
társadalmi embernek. Felemelő volt 
egesz élete. Hivatalának dísze volt. Az 
önfeláldozó szeretet, a fáradhatatlan 
munka nyerték jutalmukat abban a 
köztiszteletben, amely életében kör
nyezte. Bölcs, tapintatos és ügybuzgó 
működéséhez Barsvármegye újabb tör
ténetének szép emlékei fűződnek.

Hivatalán kivül rajongva szeretett 
családjában találta minden örömét. 
Övéinek és övéiért élt.

De nagy elfoglaltsága mellett ju
tott ideje a társadalmi munkára is. 
Nem volt olyan nemes ügy, melyet 
ne támogatott volna és most nincs olyan 
szép és hálás lélek, aki a legnagyobb 
kegyelettel ne emlékeznék reá és 
őszinte részvéttel ne gondolna a mé
lyen sújtott és árván maradt családra.

Halálát özvegyén, szül. Alobu- 
siczky Lívián, nyolc gyermekén, nagy 
és előkelő rokonságán kívül a legsze
lesebb körben fájlalják.

Barsvármegye törvényhatósága t. 
hó 9.-én tartott rendkívüli közgyűlésé
ben jegyzőkönyvileg örökítette meg a 
boldogult főispánnak kiváló es elévül
hetetlen érdemeit.

Teste az enyészeté; lelkét vissze- 
adta Teremtőjének; de emlékezete Bars
vármegye történetében örökké élni fog 1

Olaszország csalódása.
Folytatás.

Az angol szívásén látott vendég volt 
mindig Itáliában, mert műkincsei bámulá
sára tele erszénnyel jött, sokat vásárolt; 
jelen'eg is az angol látja el a „nervus re
min gerend«rum“-mal, azaz csengő aranyak
kal ; aulán aa angol adja a szenet, melyre 
az olaszoknak nagy szükségük vad, 1913.-bai 
362 millió líra értékű szenet hoztak be 
Oitstorizágba. De a ka.márszellemü angol 
vigyáz is ám Máltából az olaszra, l.ogy va
lahogyan túl nagyra ne találjon nőni a ha
talma a Földközi tengeren! Oroszországgal 
is találkozott ltalia aa osztrák es török gyű
löletben. Vaiammt a török nem engedi az 
oroszt a Boszporusou átjönni, úgy nem en
gedhetni meg a monarchia Olaszországnak 
azi, hogy aa Adriai tengert olasz tengerre, 
mint ók mondjak ; maré nosiro-va legyek.

Mindenesetre fajt Olaszországnak, hogy 
a mouatchia kereekedeimi forgalma as Ad
rián sokkal nagyobb volt, mint Olaszorszá
gé; jobb kinő.óink vannak az Adiia; ten
ger keleti pariján, miül neki ugyau.aou ten
ger uj ugati részén. De talán az olasznak a 
Balkan-fe.szigeteu nem is auuyira a kikö
tőkre tájt a tóga, mini iukább annak bel
seje tele kacsingatón gazdasági es telepí
tési szempoulbo'.

Mindezen erdekek összeütközésbe hoz
tak az Olaszokat a monarchiával, amit aa 
antant diplománál ügyessége aztán a maga 
hasznára tudo.t fordítani annyiban, hogy 
az olasz is e.leudnk, szövetségesei ellen fo
gott fegyvert 19lt>. május 23.-an, noha a 
szövetségi szerződést velünk 1912.-ben még 
megújította lS2ü.-:g.

llugy azonban bitsaegesevel eddig sem
mi eredményt sem tudott elemi, azt mind
nyájan tudjuk. A gyengének gondolt orosz- 
lau erősnek bizonyult. Ki.enc hónapi harc 
után nemc-ak, hogy Becsig nem jutottak el 
az olaszok győzelmesen, de meg „vágyaik 
Mekkájához,“ Triesztig sem voltak kepesek 
elérni. Bőt mar az eddig defenzívára szorít
kozott osztrák-magyar hadsereg kezd lépni 
olienzivaba a 400 kilométeres szárazföldi 
fronton. A maré noetio-ból is maré amuré, 
keseiü tenger felt Lövésén eleste óta; mert 
az olasz hajóz ettől kezdve úgy kerülik aa 
Adria keleti partjait, mint a pestist, Utóval 
a hitsteyö olasz számításaiban nagyon csaló
dott. Bői, mivel eddig egykitaiaban aemmi- 
ieie gyöae.met sem tudott aratni, as antant 
la kezd löie eitoruulni.

Moat kénytelen Olaszország belátni, hogy 
as e ölte adó 3 út közül: hogy vagy ve
lünk fog fegyvert, vsgy semleges marad, 
vagy ellenünk fordul, a legrosszabbat vá
lasztolta. Mert hátbatámadásával eredményt 
ekrni nem voit képes; sőt, ha vereség fogja 
érni, amire as eddigiek után teljes bizalom
mal számíthatunk, vérmes reményei nemcsak 

nem teljesülnek, hanem elveszítheti azonfe
lül Tripoiist, Valónál, esetleg Lombardiát 
is. Ha semleges maradt volna, akkor a mo
narchiától megkapta volna Trentót. Ha ve
lünk együtt fogott volna fegyvert, ez lett 
volna Olaszországnak a legjobb út, mert ak
kor valószinüleg már vége volna a gyilkoló 
háborúnak s áldanák érte at édes anyák, i%y 
megátkozzák, meg a becsiletütc is elveszett 1

Pózna József.
Vége.

Március 15.-en.
Tavaszt  hozd márciusnak

Szomorú most a napja. 
Drága hazánk, legjobb anyánk,

Vérkönnyeit hullatja.
J bekének szép virága

Hervadozva porba hullt,
Csak mint alom, tűnik elő

Lelkűnkben a fényén múlt

Agyú dörög, puska ropog,
Sok jö vitéz elesik.

Anyák, lányok fiaikat
Mátkáikat keresik.

Gyermek suhajt apja után,
Testvér borul a dombra,

Hol a kartács száz életet
Döntött nem rég halomra

Szabadságért nem egy ország,
Egész világ esdekel.

Isten tudja számon venni,
Érte hányán estek el.

Hej. de mégis dicsőség az,
Ha valaki érte hal,

Régi mondás, de igiz, hogy
Sírva vigad a magyar.

Ha sírunk is, vigadjunk hát
E szent napnak örömén.

Ne lohadjon kebelünkkel
A szeretet, a remény.

Segítsük a nyomorultat,
Az özveyyet, az árvát.

Köztünk egye kenyerét csak,
Nálunk lakja hazáját.

Tavaszthozó márciusunk
Többet ily bús ne legyen.

Derüljön föl a szép égbolt,
Süssön a nap melegen.

A bébének szép virága
Hozzon áldást minékünk.

Legyen boldog a királyunk,
S szabad, erős a népünk.

Cóth Jytvári.

A világháború krónikája.
Március 2.

A Aláás keleti ptriján Douaumont eröd- 
njl a franciák embereiket újra hiábavaló 
ellentamadási kísérletben áldozták te). Az 
ango'ok az Jser-fronton heves ágyútüzelést 
induottak. A franciák vesztesége a verduni 
datában 63 ezer ember. Francia repülőgé
pes bombázzák Bamirnát. Az angol kormány 
a k< reskedelmi hajók felfegyverzését véde
kező jellegűnek minősíti. Wilsoo, az Un ó 
elnöke, bizalmi ssavasatot kér a kongrees- 
szu' ói ama álláspontjának igasolására, hogy 
aa amerikaiak ellenséges hajókon is utaz
hassanak.
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Március 3.

As orosa harctéren tartóé nyugalom van. 
A németek elfoglalják Bouaumont falut s 
ennek következtében nyugatra és délre 
előbbre tolják állásaikat. Aa angolok a ne
met sikerek ellensulyoaása céljából Yperntül 
délkeletre előretörnek, a visszafoglalják feb
ruár 14.-én olvasatott állásaikat. As ingó
tok vereséget szenvednek aa arábiai adeni 
fronto-. As adeni törssek bejelentik a tö
rök osont háborúhoz való csatlakozásukat. 
Radosslavov bolgár miniszterelnök kijelenti, 
hogy a bolgárok által megszállt területeket 
Bulgáriából tartozónak fogják tekinteni, 
ellenben Albániában nincsenek hóditó szán
dékaik.

Március 4,

A Moewe hajó haaatért egy német ki
kötőbe. Kapitánya gróf Bohna-Scblodien 
foglyokat és egy millió márka aranyat ho
zott. 14 hajót zsákmányolt és egy ango! 
dreadnoughtot robbantott fel. A franciák 
Bouaumonlnál hiábavaló ellentámadások
kal próbálkoznak, Verdunt és Keimet bom
bázzák a németek. Joffre angol segítséget 
sürget. Burásáénál csapataink 34 olasz ágyút 
és 11.400 puskát zsákmányoltak. As ameri
kai senalus a tengeralattjáró háború kérdé
sében leasavaata Gore szenátor indítványát 
s igy Viisun álláspontja győzött, vagyis nem 
fogják figyelmeztetni az amerikaikat, hogy 
felfagyveraett kereskedelmi hajón ne utaz
nának.

Március 5.

Verdun környékén ágyuharc folyik. A 
németek a tbiavillei erdőség mellett február 
28.-án a franciáktól elfoglalt árkot kiürítet
ték. Az orosz harctéren llluxt környékén 
as oroszok robbantásokkal kapcsolatos tá- 
mádssokat intéznek, de sikertelenül.

Március 6.
A portugál vizeken lefoglalt német ha

jók miatt a két ország között a viszony fe
szültté vált. Német tengerészeti léghajók a 
hulli dokkot bombázzák. A francia lapok 
Verdun kiürítésének lehetőségéről beszélnek. 
Egy oszirak-magyar tengeralattjáró a lyoni 
öbölben két hajót elsttlyeszt. Ssalonikiben, 
mint hírlik, aa entente offeuzivára készü1. 
Állítólag a törökök aa egyiptomi hadjáratról 
egyelőre lemondottak.

Március 7.
A németek Maaatól nyugatra Verdun 

környékén Freaueet és Forgest rohammal 
elfoglalják. Aa orosz hadszíntéren a Bnyesz- 
ter és Beassarábiai fronton élénk tüsérharc 
fejlődik. Csapataink Karpilovkánál as oro
szokat kiűzik elsáncolt állásaikból, Tarno- 
pollól északra pedig egy portyázó különít
ményünk egy 1000 m. hosszú ellenséges 
árkot betemet. Ae oroszok a Kaukázusban 
elfoglalják Bitlias városát és Perzsiában Bid- 
jart. As olasz kamarában a szocialisták erő
sen támadják Salandra miniszterelnököt.

Március 8.
A németek nagy győzelmet aratnak 

Maas mellékén, hol elfoglalván Forges és 
Rogneville községeket, a védő francia had
sereg teljesen elpusztul, aki meg nem hal, 
as fogoly less. Woevreben Fresnes utolsó 
básaiból is kiverik a franciákat. As orosa 
fronton József Ferdinand főherceg hadsere
gében vo.t egyedül élénkebb haroi tevé
kenység. As orosz flotta Kisássiában Ati- 
nát ágyússá s a partra szállitoit csapatok 
a törököket visasassoritják Trapesunt felé. 
Angliában behívják hadiszolgálatra a nős 
férfiakat is.

Március 9.

A németek elfoglalják Vaux erődöt 
Verdunnél. Németország hadat üzen Portu
gáliának hajóinak elrabláaa miatt. As oro
szok megkezaik Trapesunt bombásását éa 
a Tigris felé készülnek támadni. As olaes ' 
harotéren a Coldi Lene szab ásson és a 1 
Monté San Miohelén élénkebb tüzérségi har
cok folynak. — Egyéb harctereken a hely
set változatlan.

Különfélék.

— Március 15. Másodszor üljük meg 
a háborús március 15-éi. A mikor nyugaton, 
délen és keleten dörögnek aa ágyuk, idehaza 
a francia forradalom hites hármas jelszavának 
a szabadság, egyenlőség és testvériség eszmé
jének szentelünk ünnepet. Be most más 
érzelmek társulnak ünnepi érzéseinkkel. Ha 
a nagy világháborút nézzük, önkénytelenül 
is arra gondolunk, ez e az a híres francia 
nemzet, mely a muszka zsarnoksággal és az 
angol kapzsisággal kötött természetellenes 
szövetséget ? Ünneplésünk ma annak bizo
nyítéka lesz, bogy a magyar nemzet méltó 
maradt régi hírnevéhez, mert a csatatéren 
küzdő fiai vérükkel tesznek bizonyságot 
amellett, bogy amiket igy március lö-én 
oly lelkesedve hangoztatunk, azok a szent 
eszmék igazak es nemesek s bogy azokat 
mi nemcsak hangoztatni, de cselekedni is 
tudjuk. A szabadság szent es dicső napját 
aa idén is meg fogja ünnepelni Léva város 
hazafias lakossága, bar uem a szokott na
gyobb méretesben, de bizonyára a magasz
tos naphoz méltó szent érzelemmel. Az 
ünnepség rendezese tárgyában a 48-as bi
zottság ma egy hete a városháza tanácster
mében értekezletei tartott, amelyen elnökké ; 
JJándy Endre, — jegyzőkké: klériny János 
es Pethű Emil választattak meg. A rendező 
bizottság az ünnepség programmjat falraga
szokon tette közzé.

— Kelts Gyula meghalt. Mar hetek 
óta aggódtunk trie, így uem jött váratlanul 
halálának híre, mégis oly általános megdöb
benést keltett vármegyénkben es varosunk
ban, mert nem von oly szív közöltünk, 
amelyet az ö saeretetremeltósága meg uem 
nyitott a el nem foglalt volna. Kelt! Gyuia 
Barsvármegye főispánja egyike voit azok
nak, aki Bzeretetet, tekintélyt éa tiszteletet 
tudott volna magának szerezni még akkor, 
is ha történetesen nem viBelt volna oiy előkelő 
hivatali állást. Műveltsége, tudomsnyszere- 
tete, szorgalma éa ambíciója képesítették 
öt arra, hogy vármegyénkben vezető sze
repet töltsön be. Miut miniszteri segedfo- 
galmaaó vette uöüi nehal Kiobuaitzky János 
zsitvaujlalusi uagybirtokoa, arany osmaróti 
orss. képviselőnek egyetlen lányai Líviát a 
e házassága raven varmegyénkben telepedett 
meg a itt előzékeny modora a műveltsége 
révén csakhamar közkedvelt egyéniség lelt, 
kit Őfensége József főherceg úr is szőkébb 
vadásztaraasagaba való meghívásra méltatott. 
1910. evbeu az arauyosmaróti valasaióke- 
lüiet munkaparii programmal orva, képvise
lővé választolt., két evre rá pedig a kor
mány Barsvarmegye főispánjává nevezte ki, 
amely állásában pariaiiausága, igassagsaere- 
lete, szelíd, jóságos lelkű.ele aa igész var
megye esereleiel ea tiszteletei szerezte meg. 
A lévai Keviczky-Táisaság diszetuökeve 
Válasz, olts azon érdemelnek eiisiaeruaeűl, 
hogy a varmegyei közélet minden fázisában 
levekenyen közreműködőit. Házassága a 
legboldogabb, ideális házasság volt, amelyből 
8 gyermek szármázott. Mar a mull ev vegeu 
betegeskedni kezdett, úgy hogy hivatali 
teendőinek eivegaesebeu is gátolva von, 
Budapesten egyik saanatóriumuan kezeltette 
megat, meg is operálták, de ereje rohamosan 
hanyatlón, s e hó 6-an ötvenéves korában 
bevegeete siserdus, nemes életet. Holttestet 
e hó 7-en Budapesten siette.lek be, aboi 
a kormány képviselőiében megjelent Kándor 
Jáuos belügyminiszter, Barsvarmegye kü.- 
döitsege. Nemkülönben képviseltette magát 
József főherceg is, ki díszes koszoiut he
lyeztetett ravatalára. A beszenteles után a 
koporsói Zsilvaujfaiuba szállították, bot e 
bó 8-an kedves vadász helyen, egy regényes 
fenyves erdőben helyezlek örök nyugatomra. 
A temetési szertartáson óriási közönség je
lent meg. ArauyosmarotrOI külön vonal vme 
a résztvevőket A simái Jdatlúlh lslváu 
ali.páu búcsúzott el könnyekig megindító 
beszédben a aseretell főispántól. Ezzel Kelta 
Gyula már a múlté lett, de meggyujtoltak 
a szerető szivek aa emiekezés örök világos
ságát, amelynek lénye mellett aa Ö nemes 
aiaája örökke fog élni követendő példaké
pén a késő módok előtt.

— Hőseink emléke. A pozsonyi m. 
kir. honvédkerületi parancsnokság — mint 
annak idején említettük — felbivta Léva 
város közönségét, hogy a tizennegyedik 
honvéd gyalogezred 2. zászlóaljánál, vala
mint a 26. gyalogezrednél szolgált, végül a 
hadkiegészítő parancsnokság által más es- 
redekbe beosztott azon vitéz katonáknak 
neveit, akik a haza védelmében hősi halált 
haltak, egy Léván felállítandó emlékművön 
örökítse meg. A kerületi parancsnokságnak 
műszaki közegei e hét folyamán voltak vá
rosunkban éa az emlékmű létesítésére meg
alakult bizottsággal egyetértöieg a Kossuth 
Lsjos-téren mar a felállítás helyét is kije
lölték. — Miután aa emlékmű nemcsak a 
kegyelet magasztos szimbóluma less, hanem 
a tervezők véleménye szerint Lévának is 
nagy díszére válik — előre felhívjuk váro
sunk hazaliaB és áldozatkész közönségét, 
hogy az építés tetemes költségeihez hozzá
járulni iziveskedjek. A bizottság as adomá
nyok gyűjtését mar legközelebb meg fogja 
kezdem.

— A Beviosky Társaság pénteken, 
március 10-en tartotta XXXii. felolvasó 
estélyei nagy közönség jeienleteben. A mű
sor első szamát dr. ütelényi Ödön pozsonyi 
tbeoiógiai unar foglalta te, ki aa optimiz
mustól és pesszimizmusról írott, széleskörű 
tanulmányra valló ertekezesél olvasta fel. 
Nemcsak a választékos stílusban megírt 
eriekeaea, de as előadó lebilincselő, kedves 
előadási módja is meghódította a közönsé
gét, mely nem is fukarkodott elismerésével 
aa illusztris szerző iránt. Utána Kérték Já
nos, a társaság főtitkára o.vasta tel köslet- 
szes meilett négy hangulatos háborús verset. 
Majd dr. Karajiáth Márius az írod, sza
kosztály elnöke aratott nagy sikert a család 
es a nemzeti nevelésről tartott példákkal 
gazdagon illusztrált előadásával, amely ma
radandó nyomokat hagyott a családanyák 
leikében. A műsort dr. Leinrich Viktorné 
gyönyörű éneke koronázta meg, kinek 
hangja ma még a szokottnál is nagyobb 
melegseggel csengett ki egyenesen a szivekbe 
férkőzött művészétévé!. Először a Carmen 
operából a Ksrtyavetest euekeite, mely 
bizonyságot tett hangjának kellemes hajlé
konyságáról. Azután Ksvty két dalát éne
kelte oiy közvetlen hatással, hogy sokaknak 
könny csillogott szemében. Zajos tapssal 
köszönte meg a közönség a nyújtott eive- 
zetet.

— Katonai léghajók. A honvédelmi 
miniszter táviratilag eriesitetie a köaigazga- 
tasi hatóságokat, bogy a közel jövőben sza
bad ieggömbjáratoaat fognak iimélellen ren
dezni. Nehogy a katonai léghajók mogjöie- 
naae a közönséget nyugtalanítsa, a vármegye 
alispáuja kczhirretetei vegeit erről aa alá
rendelt hatóságokat értesítette.

— Vallásos estély. A Bethlen Kata
lin uccgyiel állal e hó b.-eu rendezett val
lásos esteiy igeu szépén sikerült. A gyüie- 
*eaett zsoltára után Záhortzky Margitka 
mondott ei szépen, bátran egy versekbe 
iogiait imádságul. Utána Kanta Etelka sza
vasa el megkapó kozvetleuaeggei Lamperth- 
nek Jézus cimtt versei. Majd Boldizsár 
György a háború utáni kötelességeinktől 
szóié, szeles tanulmányra vadé értekezései 
olvasta fel. Ezt Korpát isivan tan. kép. 
növendék hazafias, mely érzéssel előadóit 
eueke követte, amelyet Kerték László lanu.o 
kisert harmoniumou. Utána bzalat Irénné 
szavalta Kersek János : Mit csináltok 'i című 
verhet íigjeseu és kedvesen. Majd Ctekty 
Aranka tanítónő ült a felolvasó aszta hoz, e 
a nöegy leieknek Budapesten múlt hóban 
tartott konferenciáját ismertette rövid es 
tanulságos előadásban. Ezután Titk isivan 
tanító éuekelt egy saep hazafias dalt. Erre 
Birtha Józsika ügyes es bátor szavalata kö
vetkezeit, ki Korsók János: Ki volt ? című 
versét mondotta el. Végül Bús Ilona óvónő 
oivaata tel Patayue Fakas Gizi tanulmányát 
a háború morális értékéről. A következő 
esteiy március 26.-án less.

— A lévai plébánia adminisztrá
tora. üáthy Laszió prépost-plébános észtéi- 
gomi kanonokká neveztetvén ki, — a her- 
osgprimás az uj plebánoi kinevezéséig » 
lévai plébánia adminisztrálásával dr. Po- 
ruószjfj/ Géz*  helybeli káplánt biata meg.
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— Hangverseny. A Reviozky-Tars*-  
ság zeneiskola)*  holnap március 13.-án este 
megtartandó hangversenyének műsora a kő
vetkező : 1. Gergely B,ri, Diabelit: Négy
kezű dallamos gyakorlat. Kiséri: Herczka 
Erasi. 2. Sailsssy Sári, Löw: Kovács dal. 
Kíséri Medveczky Erzsi 3. Hollós Endre, 
Őszien : Ruter Arihur von dér Tafelrunde.
4. Weinberger Biri, Burgmüller : Tarantella.
5. Belcsák Laci, G»e. : Románc. 6. Karali- 
ath Anna, Engel ; a) Etűdé á moll b) Ha
súra*  7. Löwy Lili, Bátor: Zenélöora. 8. 
Boros Erzsi, Heder: Etűdé. 9. Rappeport 
Reuée, Bátor; A ma,ou>. 10. Ssilassy Ala
dár, a) Horváth G: Cigányaiét, bj Tarnay 
A. : Esti narangszó. 11. Ksbina Adalberté, 
Horváth G.: Magyar szonatinából a Rondo.
12. Kmoskó Erasi, Lack T.: Vaké Brunue.
13. Weisz Irén, Schubert: Scherzo B. dur.
14. Kmoskó Íren, Horváth A. : L dercteny.
15. Rappeport Elza, e) Suhumauu: Matro- 
seniied. 0) Haliéi ; lmpromtu. 16. Adler Gizi, 
Clemeuti; Souat*  G. moll. 17. Hérosza Er
zsi. a) Lisrt; etude. b) Egge ing Gciav : 
Etűdé, lb. Giotte Janka, Sindiug : Scherzo. 
13. Mtdveczky Erzsébet, Hubay: Heiyre 
Kati (csárdás jelenet :) 20. Grotte Jzusa és 
Adler Gizi N.code : Boieru.

— Xsxuei elterjesztő előadások. A 
Katb. Körben * nagy böjti luószaá alatt es 
ősben is megtartják a nagyon megkedvelt, 
ve'itett kopekkel kisen ismeretterjesztő 
előadások*',  amelyek köaüi as első e Ló 
19-éu este 6 órakor lesz * kör diszteime- 
ben. — Belepő díj nincs, de a ieimeiű.Ö 
költségek tedeaesere Bzemelyenkint 40 fillér 
fizetendő. A következő eiöadazoz marc. Ito 
26-au, apri.is 2-án és 9-én lesznek.

— Hadnagyi kinevezés. A kiráiy 
— mint öiöumei értesültünk — dr. Bovotny 
Ernői.*  14. tüztreired zasz.ósat, lapunkba-, 
hzdbavonuil felelős szerkesztőjét Visozame- 
nöieg 1915. szept. eisei ranggal hadnaggyá 
nevezte ki.

— Gy aszhir. Egy fiatal leánynak ece
tét Oltotta ki a kerieihetet.en halál. Mely 
megillelödest keltett Levau * szomorú hu, 
bogy Bukesz Giga, Dukest Cipót papira e- 
resaedoue*  keaves leauyz, a ca*.adnak,  ro
konainak es ismerőseinek nagy lájdalcsárs, 
t. bő 4,en, 18 eves korában elhunyt. Halá
lát erős megiiü éstöl kapott agybáriyagyul*-  
das okolta, amely súlyos baj*  eueu * tova- 
rosbau sem talált segi.sőget; a magas or
vosi tudomány sem bírta öt megmenteni. 
Hűlt tetemeit e hó 6.-án Budapesten nagy 
részvét me lelt helyeztek nyugatomra.

— Kitüntetés. A király Csorba Győző 
hadbavouult lévai el. es ipariskolai tanítói 
■ 73. gyalogdandár sebesült szállítmányok 
vezetései sörül kifejtett erdemeiert hadié- 
remmel tüntette ki.

— Biiub Óhull As. Mely gyás*  érte 
haniszkó János teisöszecsei rét. tanítót es 
nejet, t'o/nurovstky Margitot, akisnek öárika 
nevű kis leányuk f. ho lü-en, hat hónapos 
korában bevegeale földi eletet. A kedves 
gyermeknek hűlt tetemeit őszinte részvét 
mellett f. hó 11-én d. u. 3 órakor a telsö- 
szecsei rét. temetőben he.yoatek örök pi
henőre.

— A határon könyvet, Írást nem 
Bzabad átvinni. Ismételt iigyeimeztetes 
ellenére a kettős monarchia határán átutazó 
köaöuség még mindig könyvet, röpiraiot, új
ságot es mindennemű írást visz magúval. 
Ebből aa utievei es podgyásavizigálát alkal
mával akadály és késlekedés szármázik, 
ameiy aa 11 elükre igen tetemes ídöveizie- 
séggel járhat. Ezért aa illetékes tényezők 
újból figyelmeztetik a közöuséget, hogy 
semminemű írást a haláron való átutazás 
alkalmával ne vigyen magával.

Jótékonyság.
A lévai önk. tűzoltó eyyezületnek 
a Barsmegyei Népbank 25 koronát ado

mányozott.

Az izraelita nőegyUtnek
* Barsmegyei Népbank lévai fiókja 56 

koronát adományozott. Boros Gyula 2600 

koronás alapítványt tett az egyesületnél. 
IKeísz Benőné és nővérei egy templomhe- 
lyet — mint alapítványt adományoztak aa 
egyesületnek,

Dukesz Lipót Olya leánya elhunyta alkal
mából koezorumegvaltás cimeu 20 koronát 
küldött a vak katonák rétzéro lapunk szer
kesztőségéhez. Az összeget rendeltetési 
helyere juttattuk.

Szerkesztői üzenet.
L. A. A beküldött verset 1; púnk szűkített kerete 

miatt ez idő szerint nem közölhetjük.

Elszámolás.

A lévai izr. nöegyiet által 19X6. évi 
tebr. hő 22,-iái estely jövedelmének elszá
molása ;

Összes bevétel : 2284 Kor. 01 tnlér.
Kiadsz : 891 Kor. 63 fillér.

Maradt: 1392 Kor. 38 fillér.

Az egyiet célja.ra rendezett d. u. elő
adás tiszta jövedelme 164 Kor. 30 fillér.

a rendezőség.

1196—f916. szám.

Hirdetmény.
Barsvármegye alispánja Baravármegye 

és Lova r. t. varos leruletere vonatZoaöiag 
az alábbi hztátusatat tette közzé a megye 
bivaiaios apjanaa február bó 24.-én megje
lent szamaoan.

1354—1916. számú alispánt határozat.
A diazi.özairer:, sertéshúsért es egyeb 

serié.hus-aeszitmeuyert kicsiny óén történő 
árusításnál követelhető legmagasabb araa 
megállapítása tárgyában.

A in. k.r. unnisaieriumuak 1915. évi 
november hő 29.-eu 4291—1915. szám alatt 
kelt rende.e e alapján a tli.znózsnert es 
egyeb keszitmóuyeaer. aöveielbeto legma
gasabb árasat 1915. évi 10655. es 1916. 
ovi 208 szám alatt aelt halárusaiéinak hatá
lyon átvüi heiyezoae meneti (B. H. L. 1915. 
évi 304. lapon es 1916. évi 9. lapouj a ki
csiny ben lortenu árusukénál kilogrammon
ként a áöveiáezoaepeu auapitom meg:

Az áru neve
ftb. 15-iöl marc-16
uiar-lö-uL

K. L
maii

K. f.
Felser és tej is lábbal 5.— 5.—
Olvasztott disznózsír 7.16 6.86
Haj es szaiouua böruélküli 6.96 6 60
Nyers szalonna bőrre. 6.76 6.4U
Füstölt sea.ouua 7.16 6.96
öózon Ssaiouua 5.70 5o6
Csemege szaiouua <16 6.96
Öuriésbus 4.— 3.66
Füstöli zoibász 6.— 5.66
Hurka 3.— 3.—
D.sznósajt 4.66 4.40
Nyers sonka egészben 5.— 4.60
Füstölt sonka egészben 5.86 5.66
Fóti souka egészben 6.66 6 40
Füstöli hús 4.56 4.16

Esen áraknak túllépése kihágást ké
pes és két hónapig te jedhetö elzárással és 
600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

Aranyosmarót, 1916. február 18.-án.

Az alispán helyeit: 
Bodo B. k.

főjegyző.

Közhírré teszem :
Láva, 1916. évi február hó 29.-én.

Bódogh Lajos, 
polgármester.

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egyesületnek!

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi mérő. lió 5-161 1916. évi máro. hó 12-ig’

Szfilettfs.

A szülök ueve
el
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1 f
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A gyermek
i:ev

Zsíros István Sebámk Léui fiú' István Gyula
J-kab János Csákányi Eszter leány Vilmaj
Mordinyi L>jos Malya E. tiu György

Házasság.

Vüleaeiiy es meuvasszoiiy ueve Vallass

Kovács Gyula Süpka Kalaiiu r. kath.

Halálozás.

az tlhuuyl utfc Kora A halai oka

Bakos JáuoB 80 éves Bélrak
Özv. Heliár Józsefue S4 , Agg. kimerülés
Unlar Lajos 3 „ Torok gyik
Tóth Kálmán 34 . Agy gyűli dás
Zsilos István Gyula 7 nap Tüdőgyulladás
Laatis Liona 15 éves Ttidögümökór
Obiezki Mátyás •33 . Vorheuy
Hauiszkó Leuke 8. ö ho Agy. gyulladás
Vajda Jáuos 72 éves Tudó légdagauat

Nyiittér.

Jegyzőkönyv.

Föl véve Léván, 1916. évi március hó
5.-ik  napján Köveskuti Jenő ur ügyében.

Jelenlevők;
1. Köveazuu Jvuu az állami tanító

képző igazgatója. 2. Dr. Balog Báudor ügy
véd es 3. Weisz Benő a lévai kereskedelmi 
bank igazgatója, m.nt Lev*  város laraeutn 
valiasu lakosainak képviselői; 4, Holló Sán
dor nyug, állami tanítóképző intézeti tanár 
es 5. Belcsák László kir. közjegyző, mint 
Köves*  úti Jenő ur képviselői. Köveskuti 
Jenő áli«mi tanítóképző intézeti igazgató az 
alulírott 4, azaz : négy képviselő jelenlété
ben kinyilatkoztatja, hogy ö a iebruár 27,-en, 
Lé an, a váiőshazán tartott magánértekea- 
ietben a zsidóságot hszatianznsaggál nem 
vado.ta es arról sértő szándékkal es sertö- 
leg uem is nyilatkozott.

Esen nyilatkozatot alulírott képviselők 
tudomásul vesszük es eszei a fölmerült ügyel 
saabáiysserüieg eliniöaetinez je.entjük ki.

Kelt mint fent.

Weisz Benő, Holló Sándor, 
Dr. Balog Sándor, Belesük László, 
mint Léva város ursehta mint Köveskuti Jenő ítr 

lakosainak képviselői. képviselői.

Nyilatkozat
A fentebbi ügyről eredetileg felvett, a 

kezeim közt levő jegyzőkönyv-tervezet, 
melyhez eu, mint jelenlevő, hozzájárultam, 
a következőkkel folytatódik és aa alábbi 
záradékkal végződik : a. . . hanem haaatiaa 
aggodalmának adott kifejezést afölött, bogy 
a zsidóságnak a magyar uemselbe való be
olvadása súlyos akadaiyoaba ütközik, ame
lyeket ö úgy a asidósag, mint a magyarság 
erdőkében végtelen fájdalmasnak tart,

Annáitogva alulírottak eaennel mindkét 
oldalról megállapítjuk, hogy Köveskuti Jenő 
ur említett uyllatkoaata a zsidóságra vonat
kozólag sértő szándékot nőm föltételez és 
sertést nem képezhet.**  E két passzus az 
én megkérdezésem nélkül hagyatott ki, ille
tőleg módosult. Az uj szövegesés megálla
pításánál én je<eu nem voltam. Szükséges
nek tartottam ezeket félreértés vagy félre
magyarázás elkerülése végeit kijelenteni.

Léva, 1916. mároius 10.

Köveskuti Janó.
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moziba 
megyünk

Az APOLLO mozgószinház
■■■ műsora érdekes. ■■■

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

munkásszalonnAt, 
valamint peetvároal

disznózsírt
a legmérsékeltebb árban. Felhívásra kedvező 
ajánlattokkal készségesen szolgálunk

Weisz Lipót és Társa 
disznózsír- és szalonnanagykereskedők, Bu
dapest, IX., Hentes-utaa 17 Sürgöny
eim : „Weiszefett, Budapest*  Interurban 
vátbeszélő „József" 14—50.

| KNAPP DÁVID
£ Hifiögaidgsági ás vauógépek nagy raktára

Teleteli >I1I» 33- yi 1»lefon >;■ ír 33
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Legjobb minőségű Ui trrránykanrak elkészítési

Fi&ctéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzctéplÖ készletek, eredeti Melichár-íéle 
vetőgépek, Eácher-léle ekék és talajművelő erzkösö) 
valamint minden e szakba végó gépek és géprészek 

Világhírű KATID lánczoskutak.

es felállítása jutányos arakban.

I

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

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

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

Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK
.................. fűszer-, gy arrratáiu- és várnagy kereskedése ...................  

Alapiilatott 1881. LÉVAN. Telefon szám 14.

Elsőrendű linzer- és cserregeáruk.
Naponta iiiss felvágottak és lőtt prágai sonka, teavaj. 

Legjobb minőségű kávék, „Glória*  pörkölt kávé.
Tea, rum, teasűtemény.

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

Takaréktüzhelyek, folytenégő kályhák, fa- és széntartók, kályhaellenzök, 
szesz-, szén- villan os vasalók, szesz és villamos gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, húsvágógépek konyhamérlegek, főzőedények, valamint minden

nemű nődéin háztartási es kcnyhafelszerelési cikkek.

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

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t gyorssajtóján Léván.


