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A ZÁRÓK A.

Mintha nem is lett volna háború, 
a kávéházak, vendéglők, korcsmák, 
italmérések mindig tömve voltak. Reg
gelig szólt a muzsika. Soha még ugy 
nem költött a nép, mint most, mert 
hitzeu talán soha annyi pénz nem volt 
a nép között, mint most. A takarékos
akénak, okos gazdálkodásnak sehol 
semmi nyoma.

S amiként a fővárosban, úgy ná
lunk is, vicéken ép úgy folyt az élet. 
A dinom-dánomoknak se hossza, se 
vége. Annak dacára, hogy az élelmi
szerek és italnemiiek ára hihetetlen 
magasságot ért el, a fogyasztás semmi
vel sem csökkent. A közönségnek ez 
a könnyelmű, meggondolatlan életmódja 
gondolkodóba ejtette a hatóságokat, 
intéző köröket, lelkészeket, úgy, hogy 
egyre-másra érkeztek a feljelentések a 
kormányhoz ezeknek a mulatozásoknak 
uieggátlására. Végre is, mert a népnek 
nem volt magához való esze, a kormány 
radikális eszközhöz nyúlt s behozta a 
zárórát.

A belügyminiszter igen szigorú, de 
jogos rendeletben kimondta, hogy az 
egész országban mindenféle nyilvános 
helyiségre, ahol i'alt mérnek ki, köte
lező a háború tartama alatt az éjfél 
utáni egy órai záróra. Becsben és Ber
linben, a két szövetséges fővárosbau 
már majdnem a háború eleje óta ér
vényben van ez a határozat, de nálunk, 
ugylátszik, a hatóságok csak most 
elégelték meg azt a tobzódást, amely 
az egész országban dívott s mértéket 
ismerni nem akart.

Amint tudjuk méltányolni az or
szág vezetőinek liberalizmusát, amellyel 
engedélyezték, hogy azok, akik gon
dokban, nehéz munkában fáradnak el 
a nappalokon át, esténként egy kissé 
felvidíthassák magukat, amint örültüuk 
azon, hogy a harctérről szabadságra 
hazatért katonák, vagy könnyű sebesül- 1 
tek aem kénytelenek klastromi szomo
rúsággal tölteni el estéiket, Ugyanúgy 
teljesen igazságosnak és jogosnak is
merjük el ezt az újabb intézkedést is.

Az utóbbi időben az országban 
már valóban tulmentek a határon azok, 
akik itthon maradtak és azok a kato
nák is, akiknek a helyzete megengedte, 
hogy itthon legyenek. Nem szabad 
túlzásba vinni a mulatozást, lumpolást 
akkor, amikor a nemzet százezrei és 
milliói a harctéren Bzenveduek, A bel
ügyminisztérium jogosan vetett korlá- ( 
tót a tobzódásnak, mert az ország la- ( 
kossága a feletti örömében, hogy a , 
háború nem vetett teljesen gátat min

den kereskedelemnek, iparnak, nem 
fojtotta meg a megélhetési lehetősége
ket, csak egy kissé megszorongatta 
nyakunkat, valóban túlhajtotta az élve
zetek poharát.

Az időknek megfelelő komolyságot 
valóban megkívánhatunk mi és meg
kívánhat a hadsereg is azoktól, akik 
amúgy is részesülnek a legfőbb jóban, 
az itihonlétben.

Magyarország amúgy is már a 
békében nevezetes volt éjszakai életé
ről, amely híresség ugyan nem tartozik 
a legkiválóbb díszes hírességek közé, 
de békében még bagyjáu volt. Hanem 
hogy háborúban, amikor minden ha
dakozó ország, úgy szövetségeseink, 
mint ellenfeleink betiltották a határta
lan mulatozást, ugyanezzel a hírnévvel 
tündököljünk, erre igazán nem volt 
szükség.

A kormány ugylátszik először ki 
akarta próbálni a társadalmat, vau-e 
benne elegendő komolyság arra, hogy 
nisga k'irláíO’ZH a .mi’latoíást és ne 
ürítse fenékig a luuipolás korsóját, de 
mikor látta, hogy a társadalomban 
nincs elég önfegyelem, maga rakta rá 
a szükséges és jogos bilincseket.

Szolidabb, komolyabb lesz a háború 
további folyamán az ország, jobban 
fogják az. ítthonmaradottak is érezni, 
hogy nem a rendes kerékvágásban 
haladnak a dolgok és talán rájönnek 
az olyanok is — akik eddig uem 
akartak róla tudomást veuni, — hogy 
világháború vau és a nemzet létéért, 
jövőjéért küzd.

Jogos, indokolt és okos a belügy
minisztérium rendelete. Jogos, mert 
nem tUrhstte a mulatozásokat, indokolt, 
mert sok fölösleges célra mentek el 
nagy összegek és okos, mert lassanként 
mindenki be fogja látni, hogy részt 
kell venni teljes energiával a nemzet 
harcában és nem pocsékolhatja el 
energiájának egy részét a mulatozá
sokra.

Vége lesz tehat Magyarországon 
is a két éjjel, két-napig tartó dorbézo
lásnak, komolyodjunk meg és gyűjtsük 
össze mindeu erőnket a végső, utolsó 
nagy csapáshoz.

Magyarország komoly időket él, 
melyek elviseléséhez a férfias kitartást, 
erőt, bátorságot nem a korcsmában kell 
keresni, A vagyon ilyetén elfecsérelése 
felér egy vereséggel. Ezért kötelessége 
mindenkinek, hogy ébren legyen és 
vigyázzon.

A belügyminiszter rendelete éppen 
jókor jön s bizonyos, hogy rövid idő 
múlva minden vonalon érezhető lesz 
annak jótékony hatása.

F. M K. E. háborús gyerkekkel tjei.
Ma, tankor az rgisz országot áthatja 

annak * gondolata, hogy a háború győzelmes 
befejezésének egyik föfoltétele, hogy a». or
szágnak megmunkáltassék a földje és biz
tosíttassák mindannyiuut kenyere, Craus 

\ István Nyilramegyo főispán-kormány biztosa, 
az egyesület elnökének kezdeményezésére 

' életreva ó mozga inat kezdeményez a Felvi
déki Magyar Kőimül).lödési Egyesület.

Mozgalmának az a vezető gondol.ta, 
hogy niitán az ország férti-közöaséga a 
bareztó eu teljesíti a köteless ‘gét, az asz- 
szonyra hárul a föld megmunkálásának a 

1 kötelesség'*.  As asszony hazafias készséggel 
tejesíti is íz: a kötelességét, ha viszont a 
társadalom addig, amíg ö verejtékez mun
káját végzi, gondoskodik a gyermekei fe ü- 
gye étéről, bogy azok töl ne gyújtsák a há
zat s pusztulás veszedelmébe ue ejtsék a 
községet.

A F. M, K. E, oluöksége mindjárt a 
kérdés megodásáoak is megadja a kulcsát, 
amikor tölveti az esimét, hogy amíg a csa
ládanyák mindnyájunk kenyeréért munká
ban »f anak, azokban a községekben, ahol 
óvcdsk nincsenek, gyűjtsék össze a gyer
mekeket (pé.dául a májustól-októberig szü
netet tartó iskoiátbai) és tartsák őket reg- 
gehö -estig fő ügyelet alatt, amíg az anyjuk 
haza uem tér a munkából és át nem veheti 
ismét a gyermekeit.

Az iskolát mindeneseire ingyeu engedi 
át erre az istenes czélra az állam, a község 
vagy a felokezet A te.ügyelőtől szintén in 
gyeneséu elvállalna a köze g intelligenciája 
fölváltva vagy az iskolai szünetet élvező ta- 
ni’ó vagy tanítónő, legrosszabb esetben pe
dig a község elöregedett és munkaképtelen 
akosságs. Az iutoligouczia végezné a gyer

mekek szellemi és lelki vezetését, a község 
öreg és munkaképtelen lakossága pedig a 
gyermekek személyi (tisztasági stb.J gon
dozását. Eielmozést pedig szívesen ad a 
gyermekeknek ai anyjuk vagy a hozzátar
tozóik vagy pedig n község melegszívű la
kossága, amelynek bizonyára mindig lesz 
egy egy kauálka levese vagy ÍCaeleke a 
szegényebb gyermekek számára.

A F. M. K. E. elnöksége már meg is 
kereste a működési területéhez tartozó vár
megyék egyházi és politikai hatóságait, a 
felvidéki püspököket, főispánokat és alispá
nokat, hogy hatóságaik területén lehető eg 
sürgőéin szervezzék meg ezeket a háborús 
gyerm zkkerteket, amelyek a társadalom min
den u)iibb meyterheltefése nélkül magadját a 
családanyáknak a lehetőséget, hogy a harc
téren küzdő férfiak ha'yett családjaiknak 
és mindnyájunknak a megélhetés föfeltéte- 

I leit megszerezhessék. A F. M. K. E. elnök
sége megtiszteltetésnek venné, ha ezt a ter
vét a testvér közművelődési egyesületek s 

! a működési területén kívül álió vármegyék 
egyházi és politikai hatóságai is magukévá 
tennék.
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Családi élet a táborban.

Az ösaze-vissza hányt kis szobában 
aszal a megazokottaággal helyezkedem el, 
amelybe az idők folyamán belekénysserített 
a harctéri állapot.

Kezdetben bizouy eléggé furcsának 
tálában azt a aro'rást : benyitni e y házba 
ia ott — se ezé, se beszéd — egyszerűen 
leielepedni, e he'yezkedui a lehető legké
nyelmesebben ; de hát, Istenem, végtére ia 
mindenbe be'eszokik itt az embtr.

E;y kettőre brendestem z mobil tele
fonállomást ; az ablakon keresztül a telefonoz 
kalcnák már húzták a vezetéket a frontra. 
Mikor a másik á'lomással megtörtént a 
kapcsolás és megindult az áramkeringés, a 
lengyel família tagjai nem kis ámulattal és 
csodálkozással hallgatták a kis készülékből 
áradó beszédzümmögéat.

Csak amikor ezzel elkészültem, vehet
tem időt magamnzk arra, hogy jobban szét
tekintsek újabb tanyámon.

A szobának osaknem egynegyed részét 
a hatalmas banyakemence foglalt el. Sajnos 
azonban, hogy fűteni csak kora reggel vagy 
késő este lehetett benne; nehogy a kémény 
füstje árulónk lehessen. Aa e'lenaég azonnal 
idelöne. |

A kemence alatt eiterü'ö sötét üregben 
három tyuk kepsrgált nagy nyugalommal. 
Am'nt később észrevettem, ezeket igazán 
ntm érdekelte az a nagy földindulás, mely 
itt remeg'e'i a talajt. O yan nyugodtak, 
mintha csak a fagal yat ringatná alattuk a 
szellő.

Fönt a kemence tetején meg három 
gyönyörű cirmos nyújtózott, nya'ogattr, 
tisztogatta magá*.

Még be sem fejeztem a helyszíni szem
lét, egy ráncosképü, szikár, öreg asszsony 
két hata'mas gombóco', meg egy kis tányér 
tejfölt helyezett elém aa aszta'ra. Mosolyogva 
biztatott, hogy egyem. Nem tagadom : éhes 
voltam. Huzen reggeltől délig étien tiportam 
a ragadós nagy sarat a ugráltam a tócsák
ban, amelyek folytonosan kereszteaték uta
mat. A bakancsom tele volt (viszel), — el
lenben a gyomrom, as Üres volt.

Néztem az étel*.  A gombócon valami 
olajféle csillogott. Néztem az öregasszonyt 
is. Törött-fényű, bánatos szemeit felém for
dítva kinálgatot*.

Sík krumplival és kevés túróvá', eieg 
liszttel készített volt a tészta. Súlyos, mint 
a sár ; as egyiket, belemártogatva a tejfölbe, 
elfogyasztottam. Nem is volt éppen rossz. 
Amint ettem, úgy fölrzgyogott az öregasszony 
szeme is. A maradék tejfölt jóízűen beka- 
nalaatam. Az edényt egy 17 éves leány, az 
unokája, kinek ssutykos ruhája közül üdén 
piroslott ki csinos arca, — takarította le. 
Szoknyájába két virgonc kia lány — a test
vérei, osimpasakodott. Valóságos két e'even 
ördög : k ülőt öten a kisebbik-, olyan 4—5 
éves gyerek, tele C'inta'an mozgékonyság
gal, olyannyira, hogy as ember igazán azt 
sem tudta, miként fér bele, ö voit a férfi 
nélküli család kedvence; apátián, anyátlan 
árva.

Kát hónapig valóságot ösemberi életet ' 
éltem egy rergetegben. Épp-n hogy csak í 
mnsogni tudtam valahogy földalatti fedesé- ' 
kémben. Üres időmben as volt a legnagyobb 1 
siórakosásom, hogy íz egyik asrokba vájt 
lyukban égő parazsat piszkáltam a sötétben 
és hazagondoltam.

Folyt.

A világháború krónikája.
Március 10.

A f anc ák Verdun mellett visszafog
lalják Vaux pánciierödöt. A németek meg
szállják ugyznitt az ablaini erdő*  és ettől 
nyugatra húzódó hegyhátat. A Woevrei 
fronton D.m'oupól keletre frontjukat is 
előre to’jsk. A németek ágyutüz alatt tart
ják a verdun-párisi vasútvonala*.  — Az 
olaszok csak a to meini hídfőnél tüze'tetr, 
A törököt a T gris jobb pár’j in Ereje 
nsel'e't visszaverik as ango'okat. A Trape- 
zunt—Ereingjam—Ditrbekr vonalon a törö
kök elceseredet*.  harcokat folytatnak az 
uroszokkui. — A portugál követ elutazik 
Berlinből. — A vash ngtoni néma*  követ az 
Usó kőlügyi államtitkárának uj jegyzéke 
nyújt át a kereskede'mi hajók falfegyvere- 
aése tárgyában.

Március 11.
Ciapataink e.ül Albániában aa olaszok 

a Valónktól északra folyó Vojusa mögé vo
nulnak vissza s égi úttal a Ssmeni alsó fo
lyásánál mzradt olasz csapatok is megkezdik 
a visazavonu'ás*.  A francia hidsaiotéren a 
Reimstöl nyugatra a németek 1400 m. szé- 
less'gben efoglaijík a franciák jól megerő
sített állásait, sok foglyot eitenek, ágyukat, 
gépfegyvereket, aknivetöket zsákmányo'nak. 
A megindul francia támadásokat viszaverik. 
Aa olasz badszintéren aa olt szók a tenger 
mellékén é énkebo tű elésbe kezdenek, A 
doberdói fansikon aknavető és kézigránát 
harcok fejlődnek. Az orosz hadszíntéren 
csend van. M x kői baLdiiák Villa tábornok 
vezetíse alatt betörnek az Unióba s meg
támadják Ko urnbus várost.

Márclua 12.
A verduni zsákmány eddig 26000 fogo y, 

189 ágyú és 232 gépfegyver, A franciák 
erö< támadásokkal próbálkoznak visszasze
rezni a M.ástól nyugatra e'veez eit á'láeai- 
ka', de visszaveretneb. Az olaszok élénk 
tüzelést kezdenek a görsi hídfő állásai, a 
Duberdo-fensik és a karintiai front e leu. A i 
angolos vesztesége a Felabia mellett vívott 
csatában legalább 5000 ember.

Március 13.
Csapataink Sala mellett visszaverik as 

olasz támadást. Az olaszok tűs alá vették 
as eg.lta Isonzo-fron'o*.  Az áradsz és hóla
vina arooban maggá ol minden nsgyobb 
hadmüve'etet. A fracc át a Misától a Motelig 
sziutéu nsgyobb ágyú üsse inditsuak. As 
oroszok is előretörésekkel próbálkoznak a 
besszarábiai hsro-'ona'on és a Dnyesster 
ma.leit, de ezeket csapataink könnyű szerrel 
vnszau’asi jók.

Márclue 14,
Az olaszok zz Irouaó-harcvonalon nzgy 

hadtrőv.l táraidnak. Mindenütt vieaza értük 
őket. Sar-Martinónál a 46. gyalogezred hét 
rohamot vert véresen viasza. A görzi bidfő 
előtt Viktor Emánuel király is jelen van. 
Assztria-MagyÍrország szintén háboiut Üzen 
Portugálénak. A francia hadszíntéren kar
táccsal kergetik a hátrá'ó francia katonákat | 
előre. — Bőiké és Immelmann hadnagyok | 
2—2 ellenséges repü ögépet lőnek le. As 
irosa dumában a lapr 31 mii ió rubelre 
eme kedett bálcus kiadái ok miatt dühösen 
támadják a kormányt.

Márclua 15,
A németek e’fog’a'ják a Maastól nyu

gatra fekvő Mórt líciumot és Bethinoourt. 
A fra-.ciák ollentámadásait visszaverik. Az 
olaszok támadásai az Isonzói harcvoualoo 
tovább tartanak. A Podgors-magarlaton 
csapataink a helyenként benyomu'ó olaszo
kat kéai usaban vtrik viaszt. O.ass repülök 
Triesztre bombákat dobtak, de stkerleieuü*.  
Aa oroszok Ucieskótó. északnyugatra heves 
támadásokat ind tanah, melyeket orapataiok 
visszavernek. A törökök vi zsfoglalját Bit is*.  
Bilzánon a helyzet val.oaatlsn.

Március 16.
Csapataink a Monté San Mihele lejtő

jén visszaverik as O'aazok támadtsV. Fland
riában és Bőimétől északnyugatra heves 
tüzérharcok folynak. Chawpagueban a fran
ciák hevesen előre törnek, de kísérletük

eredménytelen marad*.  Ép ury visszaverik 
1 a németek a Mórt Homme-i magaslat és a 

anmiérei erdő elleni támadást. A Pf anzer- 
Bzlt'n hadieregníl és a Böhm—Ermolli 
hadcsoportnál a tüzérség tevékenysége fo
kozódik. S'rypa mentén csapataink tz orosz 
támadásokat visszaverik, Anglia lefoglal 
holland tulajdonban levő értékpapírokat.

Március 17
A Sziripa harcvonal több pooiján elő

őrseink eredményesen harcolnak. Tarnopol- 
tói nyugatra csapataink behatolnak as oro
szok á'lásaiba. Aa olaszok az isonzói harc
vonalon beszüntetik meddő támadásaikat, 
A francia hadszíntéren Maas és Mosel kö
zött heves tüzérségi harc folyik. A franci
áknak a Mórt Hőmmé visszafog'alására irá- 
nyu'ó tám dósait a némeiek könnyű szerrel 
visszaverik. A hmondott Galiani helyébe 
Rrques tábornokot ueveaik ki francia had
ügyminiszterré. Szilonikiböl visszarendelik 
Sarrail tábornokot. A Tubantia, nagy hol
landi rgá'litó gőzös elsülyed. Ál i'ólag ak
nára futott.

Márciua 18.
Az olasz hadizintéren csapataink a 

tolmeini bidfőnél sikeresen előretörnek s 
elfog’alják az olaszoknak egy hadállását. 
Sa'zoél az olaszok tán adnak, de visszaver
jük. Francia fronton szünetel a harci tevé
kenység. Az oroszok több helyen Hinden- 
durg csapatai ellen sikertelen támadásokkal 
próbálkoznak. A birodalmi gyűlés pártjai 
erősebb tengeralattjáró harcot követelnek és 
helyeselték T rpitz főtengernagynsk állás
pontját.

Március 19.
Az oroszok offenzivát indítván nagy be- 

veséggel támadnak a Dvysviati-tó és Postavy- 
Naroc tó közö.ti vonalon. A németek min
denütt visszaverik s oly borzalmas vesatesé- 
get ökörnek az orosznak, hogy csupán a 
Naroc ó előtt 9270 orosz holtteste hever. 
Covosztov orosz belügyminisztert állásától 
felmenti a cár, mivel bebizonyosodott, hogy 
az ö parancsára rendezték a kaukázusi 
pogromot. Nálunk az usaeieszkói b dsánc 
ellen tömörítik as oroszok minden támadá
sukat. Az olasz fronton c apatain'c a to'mei- 
ni hídfőnél sikeresen folytatják támadásai
kat. A M’ai Vrh déli gerincén az olaszokat 
kiűzzük erődített állásukból. A németek a 
francia badszintéren visszafoglalják a labaa- 
sei csatornától délre fekvő, elvesztett lotba 
ringiai állásukat. Egy ellenséges tengeralatt
járó két torpedót lő egy korháahajóokra, 
Aa Adrián elsülyesatünk egy franoia torpe- 
dóaósot.

Különfélék.
— Vármegyei közgyűlés. Barsvár 

megye törvény ható liga f. hó 30. án, déle
lőtt 10 órakor a vármegye székháaának nagy
terűi fben évnegyades rendes közgyűlést tart.

— BuoBuzás Bthy László kané 
Hóktól. Liva város képviselő testületé és a 
város közönsége a ma délután 4 órakor tar
tandó díszközgyűlésen fog elbúcsúzni Báthy 
László praelá ur kanonottól. Aa irgalmas 
nővérek vezetése alatt álló leányiskola pedig 
Bithy LVízió prépost-plébánosnak, az inté
sét igazgatójának praelá'ua kanonokká tör
tént kinevezése alsalmáoó'. — Léváról való 
el*á7osása  előtt — az intézet fornaoiarn - 
kában e hó 27.-én, holnap, délután 5 óra
kor stép és érd kas műsor tere'ében bu 
ciuünnepségst tart.

— A 26-osok hőstette. A voibiMsi 
fronton nagy hózivatarban, mrg’epatéaazerü- 
en filsaállt a múlt nspnk egyiken egy oroes 
repü őgép, hogy megfigyelje a mi csrpata- 
ink hadiállását. Már jóval a mieink arc
vonala mögött repült a gép, amikor a tar
talékban levő 26. cs. és kir. gyalogezred
nek Hattá nevű hadnagya a repülőgépet 
éaarcvevér, a vezetése rl»tl levő géptegy- 
veroaztsg összes gépeit aa eilenségea repülő
gép felé irányította. A gép kénytelen volt 
Insaállani a katonáink uhogták a két tiaatet, 
akik közül aa egyik oroaa, a másik pedig 
francia vo t és a ná uk talált több, igen fon
tos fényképfelvételt elkobozták.
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— A 46 és 47 évesek bevonulása. 
A honvéde'mi miniszter rende'eie érteimé 
ben aa 1868. éa 1869. évben született és a 
népfelkelő bemutató-Bzemlén vagy utóbemu- 
taté elemién népfelke'öi fegyveres szolga
latra alkalmaznak találtattak, Április g.-ikén 
tartoznak bevonulni a népfelkelési igazol- 
ványi lapjukon feltüntetett mrgyar királyi 
honvédkiigészitö, illetőleg cs. és kir. kiegé- 
szitési kerületi parancsnokáig székhelyér*.

— Ne küldjünk tábori postai cso
magokban élelmiszert, mert a tárói 
postai csomagok a rendkívüli viszonyok miatt 
osak hosszabb idő múlva juthatnak a ren
deltetési helyre és igy az élelmiszere?, mire 
szokat a csimzettek megkapják, már rend
szerint élvezhetlenek s ha mégis eifogyasz- 
tatnak, betegségeket okoznak. Ebhez képest 
a postahivata'ok utasiitattak, hogy élelmi 
szert tartalmazó tábori postai csomagokat 
már a föladás alkalmával utasítsák vissza.

— A Kath. Kör mai ismeretterjesztő 
előadásán a 19. gyalogezred senekara is 
közreműködik. Belepő díj 40 f.llér ; fe üifi- 
zetések köszönettel fogadtatnak.

— Elesett hősök exhumálása. A 
hivatalos isp e napokban közölte a honvé
delmi miniszter rendeletét az elesett hősök 
ixbumálása ügyében. A rendelet szerint a 
halijáért elesett hős a kitonasrban nyug
szik legméltóbban, o t, ahol küzdött ób el
esett, bajtársai között, akiknek nyugalmát 
egyesek miatt ne zavarjuk mrg. As i xhu 
mákét csak a katonai parancsnokság ei ged- 
heti meg és csakis akkor, ha az elesett hős 
egjei sírban van eltemetve és a tirját pon
tosan meg tudják jelölni. A fertőző beteg
ségben elhaltak a temetés után csak egy 
év múlva ixhumá hatók.

— A hadiözvegyek és árvák ja
véra a .Lévai izraelita Nöegylef a február 
22-In tartott teaestély jövedelméből 600 
koronát adott át városunk polgármesterének 
saétosatás végett, mely a városi árváink ál
tal ismert — arra raássoruló özvegyek és 
gyámok’ kezeihez ki is fog adatni; azonban 
lehe*,  hogy még minden helybeli hadiözvegy 
éa Írva neve nincsen a városnál b< j (leütve, 
eaért a polgármester e helyen felnivja a 
tegelyadományra igényttartókat, bogy már
cius 31.-ig a városház I, emelet 6. számú 
helyiségében (Kucsera József árvasr. iktató 
előtt) jelentkezzenek neveik föliegyzése 
végett.

— Pályázat. A lévai m. kir. állami 
el. népiek, tanítóképző-intézet aa I. osztályba 
a jövő 1916—17. tanévre 40 növendéket 
vesz fel. De felvesz az intézel a felsőbb osz
tályokba más intézetből is jó magavisele.ü 
és legalább jeles elömenete.ü növendékeket. 
Jó msgaviseletü és megfelelő előmenetelő 
növendékek ssámára a vall, és közokt. mi
niszter a következő kedvezményeket nyújtja, 
még pedig mind a négy osztályban : 1. Tel
jes ingyen helyeket, melyek as internátus
bán való ingyen étkezés, ingyen lakás és 
mosás kedvezményéből állanak, 23-a’. — 2. 
Feldijaa helyeke', melyek az internátusbán 
való, ingyen lakássa', mosással és azzal a 
kedvezménnyel vannak összekötve, bogy 
havi 20 korona befizetése ellenében a növen
dék teljes ellátást nyer, 32.-t. 3. Telj is fi
zető, assz évi 400 ko-. befizetésével öes-.e- 
kö'ött interoátusi helyeket, 42.-t. — 4. Havi 
20 koronás Ösztöndíjas helyeket, melyek in- 
ternátuai elhelyezéssel nem járnak, 5.-t. — 
5. Tisztességes elhelyezéséről annak is gon
doskodik az igazgatóság, akit a miniszter 
minden kedvezmény nélkü1, bejárónak ve't 
fel. A fo'yamodványok beküldésének határ
ideje május hó 31 -ik napja. Az I. osztályba 
felvesz as intézet oly éptesiü és egészséges 
növendékeket, akik é elük 14.-.k évét már 
betöltötték, de 18. évesnél nem idösobbek s 
a po'gári vagy középisko'a lV.-ik osztályát 
sikeresen elvégezték.

— Ax elemi iskolák VI oszt, zár- 
Vizsgája. A köz oktatásügyi miniszteri ren
delet szerint as elemi népiskolai VI. osztá
lyoz tanulók záróvizsgái, figyelemmel a há
ború okozta rendkívüli visiooyokra, a folyó 
évben, miként tavaly is, indokolt özetekben 
már április hónap folyamán vagy május hó
nap olajén tarthatók meg.

— Tanítók ős a katonai szolgá
lat. A közoktatásügyi miniszter interpellá- 
ciós válaszából jegyezzük le az alábbi fe'- | 
tétlenül hiteles kis statisztikát. Állami isko- I 
iáinkban 5563 férfitanitó, 4111 nö'ani'ó mű
ködik. Ezek közül hadbavoriult 2481 tanitó 
vagyis az állami tanítók összeségének közel 
45% a; a nem állami tanítók száma 26 
ezer ; ezek közül katonai szolgálatra bevo
nult 13,690 tani'ó, vagyis az összesnek több 
mint 50%-a,

— Flntérők estélye. As április hó 
1.-én és 2.-án a városi vigadó sz'nházlermé- 
beu tartandó estélyek iránt, aae'yelre fel
hívjuk a köaönség figyelmét, — mint érte
sülünk — igen nagy az érdeklődés. A mü 
vésai színvonalon álló programot kedélyes és 
élvezetes szórakozást Ígér a közönségnek.

— A hadifoglyokat nem szabad 
szeszes Itallal kiszolgálni. A bivata'os 
lap egyik legutóbbi S’áma köz'i a belügy
miniszter rendeletét, amelyet vármegyei és 
városi törvényhatóságokhoz és a székesfő- 
vátosi államrendőrség főkapitányához inté
zőit, amelyben elrendeli, hogy a hadifoglyok
nak korcsmákban, pá'inkamerésekben, kávé
házakban, általában italmérö üzletekben vagy 
ezekből a helyiségekből bárminemű szeszes 
italt kiszolgáltatni nem szabad. Tilos a hadi
foglyokat akár nyilvános helyer, akár ma- 
gáuhánban tartott mulatságokon, lakomákon 
vagy társas összejövete'eken vendégül látni, 
vagy őket bárhol és bárminemű szeszes ital
lal ehátni vagy megvendégelni. Aki ezeket 
a rendelkezéseket megszegi, kihágást követ 
el. E kihágás 15 n ipi elzárás éa 200 korongig 
terjedhető pénzbüntetéssel sujtatik.

— A hushiány és a házlnyulte- 
nyésztóa fontossága.. Háziállataiak közül 
kevés g Ínyüsége. s óriási szaporasága miatt 
kétségén kívül a háziuyul ezolgá tatja a leg
olcsóbb búst, S ha eddig bizonyos el ec- 
i zenvet tauusitott a fogyasztóközönség a 
házinyulhus iránt, most kapva-kapna az ol
csóbb hús után, csak vo'ua. Minden gazdá
nak háainy ültén vésztővé kell most átali- 

~ kuitriv,-amely 30 napig tarló vemheeségéva1, 
3—4 drb.-bói álló szaporulatával, a mai vi- . 
szunyok között nem megvetendő jövedelmet ( 
biztosit annyival is inkább, mert egész nyá
ron át zöld'akzrmánnyal-, zöld here, csala- . 
mádé, bükkönnyel tartják, télen át pedig - 
minden elképzelhető bulladéktafcármánnyá1, 
s igy tartása alig keiül valamibe. Legkiti- 
zetöbb a uelga óriás, s a kék óriás tenyész
tése, ame'y utóbbinak gereznája is nagyon 
értékes. Lehet szabadon is, de leghelyesebb 
zárt ketrecekben tartani, ahol a tisztaságra 
és gyakori fertőtlenítésre igen nagy gondot 
kell fordítani. A házinyuitenyéBztölt orszá
gos szövetsége Budapesten, Caillaghtgyea 
van, amely úgy tenyészanyag beszerzésére, 
mint egyéb a házinyul tenyésztésére vonat
kozó aerdéaekre készségesen ad felvilágo
sítást.

Jótékonyság.
A Lévai Takarékpénztár
a lévai áll. tanítóképző intézet ifj. segi- 

tö--gyesü elének 100 koronát, — az ág. ev. 
egyháznak iskolai célokra 100, — a Lévai 
Sportegyletnek 100, — a fögimnáziumi segítő 
egyesületnek 100 Koronát, a lévai közkór
házi Réntgen-aiap javára 50 koronái — a 
lévai izr. uöegyletnek 50 koronát — a Katb. 
Legényegyesületnek 50 koronát, — a lévai 
iar. betegsegAlyaő és temetkezési egyletnek 
50 koronát adományozott.

A Lévai takarék- é» Hitelintéiet
a lévai főgimn. tegé.yepyletnek 50 ko- 

róná', — a Kath. L'gényegyesüktoek 20 
koronát, — az ízr. betegsegOyzö és temet, 
késési egyletuek 20 koronát, az ág. ev. egy
háznak iskolai célokra 30 koronát, —. a 
Lírai Izr. Nőegyletnek 30 koronát, — a 
tanitóképzö intézel ifj. segítő egyesületének 
25 koronát adományozott.

A Barimeyyei Népbank
az áll. tanitóképzö intézet ifj. egyesü

leténél 25 koronát, — as izr. bategaegdlyaő 
éa temetkezési egyletnek 30 koronát.

A Lévai Kereskedelmi Bank
az iar. betegsegélyaö és temetkezési 

egyletnek 30 koronát, — a lévai köakórháa 
céljaira 40 koronát, az izr. nöegyletnek 50 
koronát, sz ál'-. tanítóképző intézet ifj. 
egyesületnek 30 koronát adományozott.

Szerkesztői üzenet
Sz. I. Körmöozbánya Becses sorainak meg a 

mostani nehéz technikai viszonyok között is szives 
készséggel adunk helyet. Csak egy kis türelmet 
kérünk.

1635-1916. siám

Meghívó.
Barsvár negye alispánja 2160—1916. 

számú határozatával az 1886 évi XXII. t. 
ez. 53 §.-a értelmében Líva r. t. város uj 
képvíie'ötestületét 1916. évi r árcius hó 
28.-ik napjára alaku'ó közgyűlésre ösezehi- 
vatoi rendelte s az izm va'ó elnökléssel — 
helyettesiléaképen — alulírottat megbízta, 
— ezen felhatalmazás fo'yián Léva r. t. 
város képviselőtestületének összes tagjait az 
1916. évi március hó 28.-án — keddeu — 

' d. u. 4 órakor a város’ székház nagy'er- 
mében taitacdó

alakuló közyyülésrs
tisztelettel meghívom.

Kelt Léván, 1916 évi márciui 23.-án.

Bódogh La os,
polgármester.

i Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1 1916 évi már-. hó 19-’öl 1916. évi márc. hó 26 ig

i Születés.

A szülök neve M i
►» “ 1 
■u

Mráz Mám
Sz’usni János Kis Mái

Ha

fiú 
ria fiú

lálozás.

Jenő 
János

az elbouyt neve Ko**a A h ilái oka

Kucsera Lajos 
ifj B«li L^jos

65 év«8
11 hó

S'ivbénulás
Tüdögyulhdás

Nyilttér.

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

Kákában
1 villa szőlővel és földte
rülettel esetleg enélkül 
is kiaaő. Bővebbet Bódé Sán- 
— dór városi közgyámnál. —

Eladó
egy ház 2 hold gyümölcsössel 
együtt. Bővebb felvilágosítás 

özv. Ráoz Jánosné Kopay-utca 1.
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moziba 
megyünk

Az APOLLO mozgószinház
mh műsora érdekes.

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

MUNKÁSSZALONNAT, 
valamint pettvárosl

disznózsírt
a legmérsékeltebb árban. Felhívásra kedvező 
ajánlattokkal készségesen szolgálunk

’WZ’eisz Lipót és Társa 
disznózsír- és szalonnanagykereskedők, Bu
dapest. IX., Hentes-utaa 17 Sürgöny 
cim: „Weiszefett, Budapest*  Interurban 
vátbeszélő „József' 14—50.

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

Szőilőoltvány eladó.
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 
hasznaiható lakás május 
1.-tól kiadó Eövebbet ott a 
házban. Özv. Vankay Pálnénál.

Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK
~— fűszer-, gjtinaléiu- és vamag y kereskedése — ■ ==

Alapittatott 1881. LÉVÁN. Telefon szám 14.

Elsőrendű fűszer- és csemegeáruk.
Naponta hiss felvágottak és fölt prágai sonka, teavaj. 

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

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

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

nemű modem házferiási és konyhafelszerelési cikkek.

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

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtőján Léván,


