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A korona.
IV. Károly király trónralépÓBÓuek 

kezdetón azt a kijelentést tette, hogy 
minélelőbb meg akarj*  magát koro
náztatta Szent István koronájával. Tud
ván azt, hogy a korona t álunk nem 
pusztán az uralkodás szimbóluma, ha
nem forrása mindazon jogoknak, melyek 
a királyt a magyar alkotmány értel
mében megilletik, s tudván azt, hogy 
bizonyos jogok gyakorlása is csak a 
koronázás időpontjától kezdve bir 
joghatállyal, ezért minden magyar 
ember szivében jóleső és megnyug
tató érzést keltett a király ő felségének 
azon kijelentése, hogy ő koronás ural
kodója akar lenni a magyar szent korona 
országainak, melyeket ép a szent ko
rona kapcsol össze egységes biroda
lommá.

Jóleső s megnyugtató érzést kelt 
ez a királyi kijelentés, mert ebből lát
juk ezt, bogy Károly király is szigorú
an ragaszkodik az alkotmányhoz, amely
nek egyik alapelve, hogy a törvényt a 
király nemcsak másokkal megtartatja, 
hanem maga is meg fogja tartani. Az or
szág alaptörvényei megszabják a nemzet 
jogait az állami és országos ügyek in
tézésében, az ország polgárainak rész
vételét a legfőbb hatalom gyakorlásá
ban az országos alaptörvények bizto- 
titjak, csak úgy, mint a királyéi, ezért 
halljuk jóleső örömmel a királyi szó
zatot, mert biztositó Ígéret nekünk arra 
nézve, hogy az alkotmányhoz felséges i 
nagynevű elődje példájára szigorúan 
ragaszkodni fog; annak szellemében 
akar uralkodni s biztosítja a nemzet 
törvényben és szokásokban gyökerező 
jogait és igazságot fog szolgáltatni 
mindenkinek.

Állami szervezetünk sarkpontja a 
koronázás, mert a korona viselője ésa 
magyar nemzet között egyformán 
oszlik meg a legfőbb hatalom. A 
koronázás által nyeri meg a király a 
magyar állam szervezetében rejlő lég 
•őbb országos hatalmat, amellyel élni
* királynak nemcsak joga, de köteles
be is.

A korona viselője legfőbb badura
* hadseregnek. S ime IV. Károly ki- 
fály uralkodásának kezdetén nyomban

1 is veszi a hadsereg főparancsnok- 
’kgát, kijelenti, hogy személyesen élni 

" » íőparancenoki hatalommal s azt 
a háborút, melybe belesodortattunk 
" melyet reánk kényszeritettek, mind-
* dig folytatni fogja, mig nemzetünk- 
u*k  tartós békét és fejlődést nem biz 
,ü*ithat.  jr koronázáskor négy kard- 
yágást tesz a király annak jelképéül, 1 

hogy az országot bárhonnan jövő el
lenség ellen is meg fogja védeni. Íme a 
haza védelmére a király már ígéretet 
tett a koronázás előtt. Ezért üdvözli 
őt az egész egységes magyar nemzet, 
Szent István koronájának valamennyi 
országa szeretettel, ragaszkodással és 
változatlan hűséggel.

Ezeréves koronánknak ékessége 
lesz ifjú királyunk, kinek homlokán uj 
fényt, uj ragyogást fog találni. Nehéz 
tiszte lesz, mert nagy és íenkölt szel
lemű uralkodó nyomába lépett, a ki 
makula uélkül hagyta hátra koro
náját. Nehéz tiszte lesz, mert, nehéz 
idősben teszi fejére a szent koronát. 
De a vitám et sanguinem hangos es
küje kétszázadon át visszacsendül s 
hallani fogja, hogy ez a bátor és ne
mes magyar nemzet, akit felséges 
elődje az ő szeretetébe és jóindulatába 
ajánlott, megismételi az esküjét, jó és 
balsorsban ki fog tartani mellette b 
birodalmát és trónját az utolsó csepp 
vérig védelmezni fogja.

A szent korona legyen örökös 
kapocs a nemzet és a király között, 
amelynek varázsa alatt növekedjék és 
fejlődjék az ország jóléte és boldogsága.

A szent korona ősi ragyogása le
gyen az a fény, melynek világa mel
lett ifjú királyunk er nyei a jeles egyé
ni tulajdonságai minden körülmények 
között megtalálják a helyes utat az 
ország bölcs és igazságos kormány
zásában.

Uj rekvirálás.
A kormány november hó 28.-án rende

letet adott ki, amellyel felhatalmazza az Or
szágos Közélelmezési Hivatali, hogy az em
beri élelmezésre hssrnálbató termények, 
őrlemények készleteit, akár a termelőknél, 
<kAr nem t< rmnlökné1, ipari völ’alatoknkl, 
malmoknál vagy kereskedőknél, továbbá 
magánháztartásokban közszükségleti có okra 
ro'h virAl| a

Ennek a rendeletnek alapján rendelte 
el az Országos Közélelmezési Hivatal a re- 
kvirálást Az összes törvényhatóságokhoz 
megérkezett már a rendelet, amelyben a 
törvényhatóság első tisztviselője u| rekyl- 
rálás végrehajtására utasittatik. A rendelet 
értelmében mn den vármegye és termelő 
város területén néhány napon belül rek’irA’- 
ni Kell aa ösbz-s g.bomnemdeket őriemé- 
„„el et és hüvelyeseket. A rekvtrálás. e'|á- 
rást az .lupán, ifiéivé a polgármester vége, 
személyes felelősség mellett.

A törvényhatóság első tisztviselőit a 
rende'et feljogositja arra, hogy bárhol s.e- 
mélvfiaen meg jelenbe-zenek és a rekviráó 

b“róttságg»í • fei-kvótán felüli mennyé- 
vél ’efogia hassák éa elvitetbeaaék. Joguk 
van megjelenni bármely há.t.rfásban 
d,Ságban raktárakban, általában mmdenütt 
.hol készleteket sejtenek vagy 
és a legszigorúbban kötelesek a rendelet 
intencióinak érvényt szerezni.

Minthogy a kormány említett rendeieta 
arra is felhatalmazza a Közélelmezési H.va- 
talt, hogy az érvényben álló rendelkezések
től eltérőiig Állapíthatlak meg a házi és gaz
dasági rzükségletra visszatartható, valamint 
az egyesek által fogyasztható mennyiségét : a 
rekviráló bízott Ágnak joga van a fej-kvó
tát Bajit belátása szerint leszámítani és a 
rekv ráiható felesleget • rendeletek értelmé
ben megállapítani.

A rekvirálás bizottsági utón történik. 
A bizotiság az alispán személyes vezetése 
mellett dolgozik és résztveez benne a polgári 
és katonai hatóság képviselje, valamint az 
Országos Közéle'mezési Hivatal és a Had;- 
l'ermeny r.-t. kiküldöttje.

A rekvirálást egy hóu<p alatt ne is fe
jezik. A törvény hatóság első tisztviselői a 
legszigorúbb utasítást kapták, hogy a ro- 
Kvirálást minél hatékonyabban bonyolítsák 
le ée a törvény tejes szigorát alkalmaztas
sák ott, ahol visszaélést tapasztalnak.

Léváu a po'gármester által megbiaott 
hatósági kiküldöttek e hó 6-án kezdték meg 
a készletben levő élelmicikke <nek összeí
rását.

Az én dianerem.
A .Bars*  számára Irta: dr. Porubszky Géza táb. lelkész.

Úti kalandokat elvből nem szoktam 
olvasni, se elhinni. S ast hiszem, hogy más 
ia úgy van velük. Azért inkább olyan élet
kaland, vagy kalandos élet leírásához fogok, 
amelyik mindeneseire oly messze ál Homé- 
ros*  Odisszeájátó', miut mondjuk ez a hó
val bori'otl kis erdő Liva városától, amelyik 

i kis erdöbei most várjuk a rommá lőtt nkü ön 
békét.”

Az armádia nagyon okos embernek tart
hatott eug me, mikor kiutalványozta számomra 
• Icgügyet'enebb tisa'iszo'gát. Gondolta, az 
értei ui egyensúly úgy ia megmarad, no 
meg háború van, takarékoskodni kell az 
okoi emberekkel. Vagy legyünk őszinték : 
a papnak az is jó lesz I Kü önben .kvalifi
kált” pesti fiú, angol nyitott bajusszal, négy 
középiskolával és veleszületett gyámoltalan
sággal. Páyájat kerdte a finsncsággal, foly
tatta a cukráazságon, majd mint tüzér az 
ágyukba dobált cukrász hivatásának megfe
lelően jbonbónokal”, aztáu lett komisz baka, 
v g e pipi diener. Egész jó karrier I De 
hogy a nevére tárjak, a neve : Mik.ós. Ve- 
aeiék nevét nem merem kiírni, mert a há
ború után nagyobb ur lehet, mint én éa 
akkor könnyen megleckéatet .neveletlensé
gemért,” vagy a legroaszsbb esetben el- 
protegál előlem egy jó plébániát. Kvalifi
kált mivoltjára úgyis féltékeny s csak ma
gasabb, mondjuk, bárót dienorekbea ereszke
dik le.

S ontül megfogadtam, hogy csak csa
ládos embert fogadok fel dienernek. A je
lentkezésnél megkérdeztem tőle ; „Nős ?”— 
Igen.*  — .No rendben I Látott már oltárt ?“ 
— „Igen.” — ‘Tud miniatrálni ?“ —
•Nem.” — .Nem baj. Veáz könyvet, a vo
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naton húsa óra alatt megtanulhat. Ráér; 
8-kor indulunk* 11 (Természetes, most se tud 
ministrálni.)

A vonatén tanulmányozom emberem ira. 
tait. „Allapotja: ledig.*  „Miklós, tud maga 
németül?*  — „Egy keveset értek." — „Hát 
mit tesa az a szó: „ledig?*  Miklósom el
pirul és feleli: „Nem tudom .** — ,Én meg- 
mondom, ha nem tudja. Annyit tesz, hogy 
„nőtlen*.  „Hót micsoda félrevezetés ez!*  — 
Miklós nyel egy keserűt s kiböki: „Igen, 
FötiBzte'endö Ur I — Pesten van mír négy 
évtől szeretőm és arra gondoltam . . .*  Ilyen 
családos ember a Miklós 1

Bölcssségének első tanujalét Bécsben 
produkálta. Nagy kinna1, mindig vigyázva 
a Miklósra, bogy el ne vesszen, bejuthat
tunk egy hotelba. A kapitányi sarzsi meg
becsülése okából (nem volt érdemes I) die- 
neremnek külön szobát váltottam.. A ho'mit 
a diener után izzadva vitte a lohndiener. S 
Miklós mint „segéd ur*  kényelmesen elhe
lyezkedett lakosztályában. Lefekvés előtt 
szó nélkül kiteszem az ajtó elé a cipőt. 
Lefekszem. Heggel korán kelek, hogy elér
jem a gyors-vonatot. Sietve öltözöm, No 
még a cipő 1 Kinézek. Ég a villany. Cipő 
nincs. Megyek a Miklóshoz. „Tisatiijs a 
cipőt?*  — „A cipő*,  melyiket ?“ — „Hát 
amelyik pár as ajtó előtt volt. Hit azt nem 
tudja, bogy magának kellett volna kipucolni! 
Nem parádéból teszem ki, mert akkor a 
kirakatba küldöm.**  — Előjön a lohndiener. 
„Maga vitte el a cipőt?**  —- „A cipö-ö-ől !*  
— 8 oly kétségbeesett müábráza'ot vág 
hozzá, hogy komolyan megállni alig 
bírtam. Aztán Borba jöttek a kondoleálók: 
szobaasszony, portás, „ezer-bocsánat**  stb. 
Es. nem lehet kibírni 1 Valami kevésbé di
cséről mondtam az „ismeretlen**  tettesekről 
és mérgesen megindultam. A lohndiener 
hálásén asszisztált égisz az állomásig A vé
gén adtam neki egy koronát. Magam se tu
dom, bogy miért. Talán bálából, hogy nem 
lopta el a dieneremet is. Egy óra mu ya 
biztosan már aa én cipőmben sétált, as én 
borravalómon vett cigarettát és megbotrán- 
koava olvasta a bécsi plakátokon .* „óvakod
junk a zsebtolvajoktól Budapesten 1*

A hsctérre való megérkezés után min
dennap jött M klós oktatása. Háuykor jöj
jön kelteni, hogyan kell cipőt fűzni, kamas- 
lit bekapcsolni, mosdóvizet, ivóvizet hozni, 
varrni, tüzet rakni s<b. Ha bejelentettem neki, 
bogy mise lesz, akkor még sz ágyban akart 
megreggeliatetui. Ha azt mondtam .* ma nem 
lesz mise, akkor biztos, nem hozott reggelit. 
Ha volt mosdóviz, nem voit szappan, vagy 
törülköző. Mindig hiányzott valami, csak egy 
nem: a Mik.óz I

Egy álló hónapig abban a megtúztelte- 
téeben vo.t réasem, hogy a divízió összes 
ezredéinek én voltam a „temető*  papja. 
Munka és eső volt elég. Holtra fáradtan, 
nyakig sárosán cammogtam be a lóval min
den este a Hilfaplatzon (segélyhalj) levő 
lakásomba. No a Miklósom egyesre küsdte 
fel magát a cipő- és— a ruha-tisztításban 1 
Volt benne módja 1 Igaz, bogy egypár mér
ges tekintetet vetett rám, hogy a ruhám nem 
kiméiem. 8 bizony sokszor jobban druk
koltam kemény nézésétől, mint odakint a 
golyóktól. Bedig ások is eléggé tárea'ogtak.

Ami a rubamosást illeti, didaktikai szem
pontból Miklósom nsgyon az alapfokon kezd
te. Csak aa a kár, hogy uem hirdetnek 
pályázatot arranéave, hogy hogyan nem 
szabad mosni. Az első dij előre is az övé 
volna. Rubamosási fötökélellenségeiuek kikö- 
szörülésére kénytelen voltam öt egyi c nap 
dienerkoilégáit'Oz küldeni - - tanulmány
útra. (Folyt, kőv)

A világháború krónikája.
November 23.

József főherceg lett a kárpáti és az 
erdélyi front lőpsranesn ka. AzOrsovat szaka
szon aa alsó Csorna balpartján vetettük 
meg a lábunkat. A macedóm fronton a 
német-bolgár haderők uj hadállásaikban 
visszaverték az ellenség támadásait.

November 24.
Mackónkén csapatai több ponton átkel- 

tek a Dunán. Falkenhayn seregének élei 
Krajova felől elértéit az Oltót. Tuin-Szeve- 
rint elfoglaltuk. Románia nyugati szöveté
ben megtört az el'enség ellenállást. Rimnik 
területén a románok még szívósan ellenál 
nak. A öobrudzsai jobbsaárnyon bolgár 
csapatok visszavetették az orOBZ erőket. 
Qiszeom lőtt angol-támadások az Ancre-trón tón. 
Stürmer orosz miniszterelnök megbukott.

November 25.
Turnu-Szeverintől északkeletre az ott 

elszaaitott román csapatok még szívós ellen
állást fejtenek ki. Az Olt alsó folyása men
tén német csapatok e jutottak a keleti 
partra. Rimnik Valccától északra, német 
es osztrák-magyar csapatok a románok 
makacs védekezése dacára elrsgadtak tő
lük több helységet. A szövetséges köz
ponti hatalmak tiaderöi délről átkelve a 
Dunán, román teiü'eten megvetették lábu
kat. Német hadihajók előretörtek a Tbemse 
torkolat ellen. RamBgateot tüzérségünk tűz 
alá vette.

November 26.
Jói séf főherceg déli szárnya és Ma- 

ckensen serege egyesült. A dutai sereg elérte 
Alexandria vidékét. Az O.t alsó folyásától 
keletre uémet lovasság visszavetett egy 
harcba szálló román lövi shadosztályt és 
győzelmesen előrenyomul. Rimnik Valceát 
elfoglaltuk. Cartea és Argestől északra a 
románok még makacs ellenállást fejtenek ki. 
Visszavert orosz támadás a gyergyói hegy
ségben. Meghiúsult orosz előretörések a 
dobrudasai fronton. Veniaeloez kormánya 
hadat üzent Bulgáriának és Németországnak,

November 27.

A Topó!og és Argesu kötött A'törtük 
a román ironio'. Az 0<t fe'sö folyásánál 
a Topolog möge vetettük az e lenséget. Az 
Olt oltó folySsá'ól keletre, Aléxandriától 
délre és északra elértük a Vedea-saakasat. 
A románok orrovai cu palának maradványát 
Turn-Sseverin felöl délkelet-felé szorítottuk. 
Msckeusen dunai bsdserege a románok 
ellenállasát meg örve, tovább nyomu'. A 
dobrudaaai honion Erhescctöl ke etre a 
bolgárok visszavetették az ellenséget. Német 
tengeri haderők ujabli porlyázó utat tettek 
meg egésseu n angol tengerpartig.

November 28
Gyurgyevót, Curtezát elfoglaltuk, az Ol

tót átléptük. A további hadmüve'etek meg 
indultak. A mecedóniai fronton meghiúsult 
az euleute általános támadása. Német lég
hajók Közép-Angaa vrsuiüveit bombázták. 
Két Zeppelin elpusztult.

November 29.
A románok kiürítették Piteatit. Falkenbeiu 

rerege az egész aicvonalun győzelmesen elő
ránt omult. A megvert ellenség reudetlenül 
hátrál kelet leié. A macedóniai front monaaz- 
tiri szakaszán az enlente csapatok tehermen
tesítő otfeuzivájuk meghiusálása után csak 
részleges előretöréseket kíséreltek meg. Újra 
vereseget szeuvedtek.

November 30.
Kampoluugot elfoglaltuk. Ciola Neminél 

egv német lovassaázad e>fogon 17 I issiet. 
1200 főnyi legénységet; 10 ágyút. 3 gép
puskát zsáamáuyoit. Nyugat Romániában 
visssassoritottuk as elieuség utóvédcit. A 
dunai hadsereg harcolva előrenyomul. Ara 
és Kövess frontján újra összeomlott az oro
szok támadása. Az ellenség súlyos veszte
séget szenvedett; csak kis helyi előnyöket 
ért el, A rémetek yperni es macedóniai fron
ton visszaszorították aa ellenséget.

Különfélék.
— A koronázás a végleges megállapo. 

dás szerint december 30 án megy végbe. A 
király a királynéval és a trónörökössel 
cember 27-én érkezik Budapestre, a kUr0. 
názás után pedig ismét elutazik, bart ’ 
felségek as udvari gyászt csak a koronáaá, 
napjára teszik le. A király azonban est lüe„. 
előzőleg már a legközelebbi napokban 
Budapestre jön, hogy itt fogadja az ország, 
gyűlés két házának elnökségét, a . ,gJlr 
udvari méltóságokat ét a főváros vese- 
töségét.

— A Revlczky-TárBaaág vezetősége, 
amint értesülünk, január Ö.-re tervezi as 
1917. évi felolvasó-ciklus első estéjét. As 
esték most is pénteki napon lennének. Es , 
ciklus minden eddigihez képest nagy emel- 
kedést fog mutatni. Mint értesülünk, óraik, 
gos nagynevű fél fiukhoz less szeretnénk. 
Jellemző a Társaság vezetésére, hogy míg 
más városokban hasonló egyesületek a hi. 
borús visszonyok miatt panganak, sőt sok 
helyen működésüket is beszüntették, a mi 
Reviozky-Társaságunk a háború alatt fejti 
ki erőit éa tesz saert szinte országos hirrs.

— Ünnepélyes tagfölvétel. A lévai 
főgimnázium Mária-kcngregációja e hó 8.-án, 
pénteken, tartotta az ünrepélyes tagföl vételt, 
amely délelőtt 9 órakor kezdődött s a ke- 
gyeerendiek templomában folyt le. Az ün
nepséget dr. jKárolyi János fögimn. igasgs- 
tórák magas szárnya'áeu, gyönyörű szent
beszéde nyitotta meg, amelyben meggyőzően 
és vál áson érzéssel méltatta a Mária-kultuss- 
nak éa a Mária-k ongregf ciónsk üdvös jelen
tőségét és magasztosságát. A templomot 
zsúfolásig megtöltött közönség áhítattal éa 
meghatottsággal hallgatta a beszéde', amely 
után Varga Járos k, r. tanár a kongregá
ció elnöke avatta fel az uj tagokat; as ün
nepi szentmisét is ö végeste, amely alatt a 
fögimn. énekkara szebbnél-szebb énekekkel 
fokozta a lélekemelő templomi ájtatoseágot. 
Mise ulán a ffg mn. dísztermében művesai 
színvonalon álló műsor keretében tartották 
meg a val.ásos és hazafias ünnepséget. Ezt 
a fögimn. énekkara as Ave maris Stella 
eneknek a legszebben sikerült előadásával 
vetette be. Lovat László VIII. o. t. a kongr. 
prefektusának remek és hazafias vonatko
zású, az uj tagokat lelkesen buzdító beszé
dét élénk tapssal honorálta a hallgatóság. 
Peryer Győző I. o. t, kedvesen és báiran 
szavalta el Magyar Bálintnak : Imádság a 
hazáért című költeményét. A 3, sz. m liaydu
J. Largo dur szimpboniája volt, amelyet 
a fögimn. zenekara Dutchek Ernő taintókép- 
zö-intózeti zenetanár vezetéae mellett precí
zen adott elő. Mindezenty Gedenonuak; A 
szentek unokáihoz című versét Moravek Köd
re mély érzéssel szavalta. Charles Daocia
111. szimphóniaját Horváth Endro V. o. t. , 
ifj. Duschek Ernő VI. o. t. hegedűn é*  
Vlaszaty Ödön VII. o. t. zongorán játszották. 
A minden tekintetben kifogástalan előadás 
méltó elismerésben részesült, Aa utolsó szám 
Kerner-Herodek szerzeménye : A m»gy,r 
dal volt; ennek előadásában úgy a szavaó 
Voitech József VIII. o. t., mint Kerséí Lászó 
VI. o. f., aki a darabot aongorán kísérts és 
az énekkar, amely a szomszéd teremben éne
kelte a mü kiegészítését képező számokat, 
—olyan mély hatást keltöleg oldották ineí 
szerepeiket, hogy könnyekre fakasatották * 
közönséget, amely maradandó embikeáke1 
távozott az ünnepélyről, amelynez legeseim 
sikeréért a kongregáció veaetösége, Ikntir 
Ferenca és Surányi Gyula k. r. tanáról, 
akik az énekkarokat faradságot nem i,M,r 
buzgalommal betanították, vezették es sasa 
kiváló zenei képeaaégüknek adták jelét* •*  
összes közreműködők hálás köszönetét érdé 
meloek.

— A kerenkedelmi és iparba®***  
gyásaa. A besaterczebányai kereskedni®1 
es iparkamara Ö Felsége elhunyta aikalas*'  
ból a kerü et kereskedő és iparos közöné 
ge gyászának kifejeaéaro juttatása és segy*'  
létének leróváaa céljából rendkívüli 
közgyűlést tartott. — Rosenauer Lajos, »in 
kereskedelmi tanácsos, elnök beneö»eg* eJ8' 
szavakban adott kifejeaéat I. Ferenca Jóssá, 
a királyi éa emberi erényekben a
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tanulmányi 
amennyiben

megszavaz.

_ _  _ _ József k ír.
herceg szanatórium egyesület, bogy a harc- 
001 v 6 .. _____k-IlJj
éoódtxásban részesíthesse, e hó 30 -án, d. u.

uralkodó halála felett érzett mély- 
ió,4gOf«idaitimn»l', s vázolta gazdasági é'e- , 
’Xsk »éba. ő Felsége uralma alatt be- 
tU“ L élt ,iiászületését éa rendkívüli fej 
‘“A’st A közgyűlés a kamara gyászának 
'. k.LsIs-ének j9léül s>h“iroí‘». *‘<>RV 
ínsége*  tajda'mának jegy.ököny vileg sd 

f-esést r savétének a legmagasabb trón 
. oaló lolmácsolás ára ■ kereskedeiem- 

íí'i ministerl kéri fel, néhai ö Felsége di- 
emlékének megörökítése céljából I. 

F X -!ó*8e‘ nev*‘ ’
x.atöodiial-jútvásDyt létesít, s 
nr.régos gyűjtés utján országos emlék állit- 
falnék le', '■ cá'ra koronát megszavaz.

— Teigy-BorBjáték. A

térróMüdőbetegen hazatérő katonáinkat ke’lö 
„ündoiáeban részesíthesse, e hó 30 -án, d. u. 
3 értkor a vírosi színház termében tárgy- 
mrsiátékot rendez, melynek nyereménytár- 
sryait mindennemű élelmi cikkek képezik 
Ezért a bizottság, melynek élén lovag íSchoel- 
ler üusztávné védnöknö ób öav. Faragó 
Stiauné elnök állanak, arra kéri Barsvár- 
megye küiönségét, hogy bárminemű és 
mennyiségű élelmi-ikket (vad, baromfi, 
konzerv slb.) e hó 29,-éig Rudnyánszky 
0 ga urnö címére, a sorsjegyek árát és péns- 
zdományt pedig özv. Faragó Samuné ura z- 
■aony címére küldeni szíveskedjenek. A leg
csekélyebb adományt is hálás szívvel fogadják.

- A F. M. K. E. XXXIV. köz
gyűlése A Felvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesükt XXXIV. évi rendes közgyű
lését, a háború miatt minden kü'sőség mel
lőzésével, ezúttal is Nyílra városában, f. évi 
december 28-án tartja meg a következő tárgy
sorozattal : I., a közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére bárom egyesületi tag kiküldése
2., Az elnökség 1915-16. évi jelentése és az 
igazgató választmány kapcsolatos javrelatai.
3., Az egyesü'et 1915. évi ösrzzárszámadása 
és a vonatkozó törvényszerű fölmentvény 
megszavazása. 4., As egyesület 1917. évi 
öaszköltsévetéeének megállapítása. 5., Az 
egyesülőt tisztikara ób igazgató-választmánya 
megbízatásának egy évvel való meghosszab
bítása. 6-, 1917. évi közgyűlés helyének 
meghatározása. 7., Indítványok, a melyek 
as alapazabályok 16. §-a értelmében az el
nökséghez szabályszerű időben beérkeztek. 
A közgyűlésen Craui István, Nyitravárme- 
gye főispánja fog elnökölni.

— Jótékony alapítvány. Ooldsiein 
Henrik lévai vaskereskedö, aki kiváló szor
galmával szerzett vagyonából már többször 
részesített egyes jótékony célokat jóiéit ü és 
áldozatkész adományában, — a megboldo
gult királynak elhunyta alkalmából kétezer 
koronás alapítványt létesített a lévai izr. 
hitközségnél azon intencióval, hogy az ala
pítványnak kamatai évenkint I. Ferencz 
Jósset öfelaégének ha'ála napján felerész
ben israelita, felerészben keresztény hadiár
váknak, később pedig az említett módon 
badiösvegyeknek és rokkantaknak, — végű' 
■legény gyermekeknek osztassanak ki. — 
A szép éa humánus cselekedet nem szorul 
elismerésre és dicséretre.

— Uj lelkész. A bori ref. egyház e 
hó 7.-én megtartott választó-közgyűlésében 
lelkésaévé Agyagássy Sándor nagysal'ói se- 
gédlelkéBat választotta meg,

— Bíróságaink gyásza. Küchler 
bfyula dr., a pozsonyi kir. ítélőtábla elnöke 
6 hó 4.-én vadászaton fzivszé'hüdés követ
keztében Pozsonyban hirtelen elhunyt. Teme
tése, melyen as aranyosmaróti kir. törvény
szék küldöttaégileg vett rész’, e hó 6.-án 
®ont végbe.

— Uj megyebisottsági tagok- A 
“egeitat*  bizottsági tagválasstáeok alkalmá- 
y*l  az oszlányi válasstókerületbBa liodó 
János, . garamszőlőaíben dr. Mautner József 
kapták meg a legtöbb szavazatot.

— Gyásshir. Vargha Ida, Vargha Ká- 
r°ly polgártársunk kedves leánya, mint rész
hitel értesülünk, 22 éves korában hosszas 
••envedés ntán, dec. 2.-án r»KK#l 
otendesenelbunyt.Hült tetenaeitehóé én délu- 
•án helye, ék őrök nyugalomra. Nyugodjék 
bélében.

.. • yVflbori lelkész- Mózer János 
h^uute k“0’al^- "olgálatr.

. . ~ E1őmunkálatl engedély. A keres- 
h«l *7  ö“lni”‘er * P’^ete-nagysallói 
. ALLdt,kÜ V*8Ut e'ömunkálsti engedélyét 
további egy év tartamára meghosszabbította.

~ A mozi mai műsorából kiemelkedik 
a l egrit ciinü hírneves dráma, mely teljes 
egy hónapig volt a budapesti műsoron. Ezen 
kívül több humoros vígjáték fog nyújtani 
szórakozást a közönségnek.— Fertikó mozi
tulajdonos egy kedves meglepetéssel akar 
szolgálni nekünk, amennyiben sikerült meg
szerezni Janovics Jenő hírneves magyar 
drámáját, a Navaei Magdolnát, mely a ma
gyar Prója-film vállalat legszebb felvétele, 
s^ bármely külföldi filmmel k álija a versenyt. 
Ezt csütörtökön, f-bó 14-éu fogja bemutatni 
2 előadáson. Ligyanekkor bemu.atja a ki
rály temetéséről felvett mozgófényképet. 
Ezeken kívül a Csetepaté cimü helyes kis 
vígjátékot s az Eiko legújabb harctéri fe'- 
vételeit. — A szép műsort nem kell külön 
ajánlanunk.

Meghívó
a Rovíczky-Társaság választmányi gyű

lésére. Vau rzerencsém a lévai Rsvícaky- 
Tarsaság válanetmányát a f. hó 13.-án, szer
dán d. u. 5 órakor a városház kistermében 
tartandó választmányi gyü'éare összehívni.

Targysor : 1. Az 1917. évi felolvasó
művészi ciklus megállapítása. 2. Rendkívüli 
közgyűlés előkészítése.

Léva, 1916. deczember 9.
Hazafias üdvözlettel:

Köve akut! Jenő, elnök.

Nagylelkű adomány. A Stefánia Arvahaa 
fönöknöjehez ezer korona adomány érkezett 
e következő levél kíséretében :

A Stefánia Arvaház nagyérdemű főtisz- 
telendő Főnöknőjének I

A közelgő karácsonyi ünnepek alkal
mával az árvák helyzetének javítására mel
lékeivé küldök 1000 koronát, kérném a nagy
érdemű vezetőséget, hogy azt bölcs be
látása szerint használja tel. Ismeretlenül- 
egy forrón szeretett szerencsétlen ifjú hős 
emlékének adózva azzal. Léva, 1916. dec. 6 
Kitűnő tisztelettel N. N.

Az ismeretlen, jólelkü adományozónak 
az árvabáz vezetősége lapunk utján fejezi 
ki mély háláját és forró köszönetét.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése, 
lgit. évi nov. hó 26-tól. i9it> évi dec. hó 10-ig 

Születés. 

Jarábek József Akác Rozália 
Jaszenovics Ö lonhatzerA. 
Pozsonyi Ferencz Fink E. 
Halász "Mór Hevesi Aranka 
Bob Antal Horváth Katalin 
Gubo Gáspár Saluk Maria

< É 5
CdJ

fiú 
fiú 
fiú 
fiú 

leány 
leány

Halálozás.

A gyermek
neve

Lajos
László Endre 

Károly
János 

Margit 
Erzsébet

. I

özv. Zdechovan János 
Kis Józsefné 
Tessani Dávidé 
Vargha Ida
Jskabos Margit 
özv. Neu Manón1' 
Szabó Sándor

Kora A halál oka

c4 éves
39 éves
2o éves
I9 éves 
lő éves 
05 éves
I9 éves

I Iörghurut
Óngyilkosság 

Vesegyulládás 
Tüdőgümökór 

Tüdővész 
Érelmeszesedés 
Szervi szivbaj

6355 — 1916. »»<“*>•
Hirdetmény.

ve'ebb f» bokor, nád vrgy egyéb a v.zfo- 
^áat akadályozó növény van, hogy m.nde- 
^1 t 1917 évi fibruár hó 1-ső n.piátg 

*"k.et ,.'tk mert elleneseiben a megfelelő 
’ á.’oJ XXIII »• Í79 §. értelmében

™onkál.tok.t hajtatom végre a. 
J WlíLükre, egyben a mulasztok ellen a 

megtorló eljárás kihágás miatt lesz megin
dítandó, melyben 600 korona büntetés szab
ható ki.

Megjegyzem, hogy oly mederrészeken, 
hol ugysuszon egyén a biitokos, a meder 
mindkét partján : a birtokos tÍBstogatási kö
telezettsége a parton kivül aa egész mederre 
kiterjed; annak a birtokosnak ellenében, 
aki csak az egyik parton bir tisztogatási 
kötolezettséggel, a parton kivül a medernek 
csak középvonaláig terjed.

Léva, 1916. évi november hó 30.
Bódogh Lajos,

polgármester.

6886—1916. szám.
Értesítés és Hirdetés 1

Barsvarmegye Alispánja 10441 —1916. 
sz. rendeletével sz ors». Közélelmezési hi
vatal E'uökének 2626—1916- sz. megha
gyása folytán Léva r. t. városban a tejnek 
vagy ennek felhasználásával készülő italok
nak, ételeknek forgalomba hozatalával fog
lalkozó összes üzletekben (kávéhas, cukrász
da, te]es csarnok, kávémérés, étterem, kitű
zés) a tejnek felhasználásával készülő min
dennemű italoknak és é'eleknek a nap dél
utáni tzakóban 3 órától - 7 óráig bezárólag 
va'ó kiszolgálását folyó évi december 5-ik 
napjától kezdve betiltotta.

K vételt tett a szállodák vendégszobá
ira ée a vasúti vendég'ö összes helyiségeire, 
ezekre a tilalom nem vonatkozik.

Midőn a fenti rerdeletet Léva város 
területén köshitrá teszem, értesítem az ille
tő üzlettulajdonosokot, hogy aki azt meg
szegi, kihágás miatt szigorú büntetés alá 
esik,

Kelt Léván, 1916. évi dec. hó 5 én.
Bódogh Lajos,

polgármester.

Legszebb és legolcsóbb 
karácsonyi ajándék, 

egy fénykép nagyítás. 
Jó munka, jutányos ár.

Nagy Arthúr
fényképészeti műtermében Léva.

i

I
I

Hirdetmény.
A lévai kereskedelmi bank 
r. t. jelenlegi betéteit, további 
intézkedésig

1917. január 1.-től 

4°|o-kal kamatoztatja.
Léva, 1916. december 8.

Az igazgatóság.

i

Csak 4 nap ! Csak 4 nap I
V.sarnap, hétfőn, kedden és szerdán 

deczember 10, II, 12 es 13. an-
Callomus mester
a koutine' b legkiválóbb

Graphologusa
tenyérvonalfejtő LÉVAN van.

Felvilágosítást ad a múlt, jelen és jövőről, 
úgyszintén jellemrajz, írás éz fénykép után, 

írásbeli kérdésekre rögtön válsssol.
Rendelési idő : d. e. 9.-től 12-órúig, délu'ún

3.-tól  9 óráig.
A V.roil Vigadó 6—7, számú szobi bán.
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1916. évi 6026 szám.

Fenjőrudfa és erdei lécz eladása.
(állami ut melletti rakodón)

A szélaknai m. kir. erdőgondnoksá£ ke
rületében termelt s a léva—selmeczbányai 
állami ut mellett levő kőpataki rakodón kész
letezett 726 drb. (5031 folyóméter) fenyörud 
és 2293 drb. fenyő erdei lécz egy csoportba 
foglalva zárt írásbeli ajánlatok utján el fog 
adatni.

Az ajánlatok legkésőbb 1916. évi decem
ber hó 28 án délután 5 óráig a zsarnóczai 
erdőhivatalnál nyújtandók be, ahol azok de- 
czember 29.-én d. e. 11 órakor nyilvánosan 
fognak felbontatni.

Az árverési és egyúttal szerződési fel
tételek, továbbá ajánlati űrlap és boríték a 
zsarnóczaim.kir erdőhivatalnálszerezhetők be.

Zsarnócza, 1916. évi december hóban.

M kir. erdóhivatal.

ELAPÓ HÁZAK.
A vármegye tulajdonát képező, a lé
vai főszolgabírói hivatal elhelyezé
sére szolgáló épületére és a várme
gyének Léván, Kossuth Lajos-utcá
ban fekvő ingatlanára nézve vétel
ajánlatokat elfogadok Dr.Rudnyanszky
— Barsvármegye alispánja. —

IBUJOUB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREK

FŰSZER*,  óyARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDESE 
'XUtFITTATOTT ISII LÉVÁN. ‘ÍEWöfcl ^2^

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágottak.

Főtt prágai sonka, teává).
Legjobb minőségű kávék.

„Glória*  pörkölt kávé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vásáruk és kouyhaíelszereléei cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények,
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, fotralók és vasalók.

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodrohyfonat kerítés nagy raktára. — -

Eladó házak.
Blumeníeld-íéle Honvéd-utca 9 és 
Damjanich-utca 6számuházak eladók 
Felvilágosítást ad özv. Ghimessy Jó 
zsefne Damjanich utcza 6 szám.

Kőszén Tűzifa 
bükkfa ölszámra — íeltürészelve 
vagy apróra vágott állapotban, 

úgyszintén

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

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb ázhoz 

szállítva ölenként 1CO kor.
Ugyanez ölenként Ő vágásra felfürészelve 112 kor
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor.

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
„Tisztviselóegyle." tagjainak5"< pénztári engedményt 

nyújtunk a vágott fánál. Tisztelettel
Teeou61 lonhaiser és Társa

Ozmán-tér 6. szám.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.
Kis üveg 88 f. dupla üveg 1 K.BOf.

Ezt lzérj*ü.lE  xxjízi d.exL<ittI "Bu 
A bo' nem kapható, oda postán 10 kis v> gy 6 nagy 
üveget kik-ncz. koronáért küld ingyen ládában a k^> 
szitö

KATRENYAK JÁNOS 
gyógyszerész ZSARNÓCZA.

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve.

Oszkár
uagybecskerekl uv. főkapitány és 

fajbaromfi tenyésztőnek nagyszerű 
találmánya a

A T K A N I PL
Patkányirtó-síer, (t>emr mereg) me y 

emberre éa háziállatokra nem ártalmas éa 
i slülmul minden mát ir’óazert, 
1 doboz ára 3 korona 

mely elegendő körűibe ül 60 patkány kiír 
táaáiios. Minden dobozhoz harsnálati utaaHóa 
van mellékelve. Ismertető prospektus', mely, 
ben le van Írva, bo^y I ülörtéle nagyeégu 
gardaa^gban háry adag használat dó, kóréhre 
ingyen kőid a PATKANIN gy*r  egyedüli 
elíruailója, a Toiontáli Agrárbank Rérs- 

vénytársaság, Nagybecskerekeu.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Tflff. n szám; 33- V íí TI Telefon piám 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganz féle motorok n inden nagyságban Hopferr és 
Schiantz gőzceéplő készletek, eiedeti IHelichár-féle 
vetogépek, Ettcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint niJndeu e szakba vrgó gépek és géprészek 

Világhírű Rapid lánczoskutak.
IK' Legjobb minőségű takarmanykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

Léván

MornttoU Nyitrai «. Ta,„ t

a „Tungsramlámpa4
gazdaságos, mert hosszú élettartamú 

a minőségért a gyár szavatol 
Kérje mindenütt a rTungsram“ védjegy
gyei ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági Részvénytársa

ság Újpest 4. Bazsi gyártmányt!


