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A végzet.
Oláhorazágból Románia lett. Ve

szedelmes kis szomszédunk és szövet
ségesünk arculcsipv*  szerződést, sző- | 
vetségi hűséget, ellenünk fordult. A 
rana rupta meséje megismétlődött. A 
kis Románia nagy hatalom akart len
ni a ehhez szüksége lett volna Erdélyre. 
Hadat üzentek nekünk s mindjárt éj
jel titokban be íb sompolyogtak a kert 
alatt, azt gondolváu, hogy csak a bénák, 
a csonkák, a betegek és öregek vau- I 
nak itthon, akik nem fognak tudni 
védekezni s ők csak egy sétát tesznek, 
mint három év előtt a bolgár Dobrud
zsába.

Csakhogy nyomukban járt a vég
zet s ma már megírhatjuk, bogy utol
érte az alattomos rablót a kegyetlen 
bünhödés.

Ellenségeink szinte tobzódtak örö
mükben, hogy most e gaz árulóval mér
hetik reánk a végső nagy csapást.

A diadalittas vad csordák gyilkolva, 
rabolva s gyújtogatva haladtak előre 
addig, mig hadaink meg nem érkéz 
beitek kijelölt helyeikre.

Nem sok idő kellett hozzá ! . . í
A bosszú lángja hevitette haragra 

gyűlt katonáinkat s egymással verse
nyezve rohantak ezer veszélyen keresz
tül, hogy összetörjék a gaz ellenséget, 
mely szentségtelen lábbal tiport be 
szent imádattal szeretett drága földünk
re s földönfutókká tette a székelyek 
derék népét.

Megkezdtük a nagy csatát ! . .
Fegyvereink előtt nem tudott 

megállam a hitszegő fajzat, ki oly al
jasan vérengző ebnek mutatta magát 
védtelen polgárainkkal szemben.

Hamar átvetettük őket bérceink 
taraján. A Kárpátok erdős terepén, az 
oláh havasokban egy ideig még tar
totta magát, de hadaink fölényes veze
tésével szemben egyszerre megroppant 
• kezdett visszaözönleni az üldözött 
Vad félelmével.

Most már meg van pecsételve 
Uláhország szomorú sorsa. Most már 
ö szorul segítségre, melynek segítségé
től pedig mindent vártak felbérelő s 
vérpénzt tize tő gonosz ellenségeink.

Most már láthatja a világ, hogy 
1111 lett a sorsa a kis nemzeteknek, kik 
áruba adták magukat. Elvéreztek a 
hatalmasok mellett s egyet sem tudtak 
U1*gnienteni  a gonoss keritők.

Szomorú sorsra jutott Belgium, 
‘‘isgsemmisült Szerbia és Montenegró. 
Hasonló sorsra fog jutni Oláhország 
"• legjobb búzatermő földjét végig 
°gjuk gázolni könyörtelenül s midőn ' 

mar azt hitték kaján ellenségeink, hogy 
kiéheztetnek bennünket, akkor megnyitó
juk a leggazdagabb éléstárt, hadd 
öntse bőven az Isten áldását és fel fog
juk szántani, hogy arany kalász ten
gere a mi kaszánk éle előtt hulljon 
gazdag rendekre.

Csapást csapás után mérünk az 
aljas o'áh népre, mely földönfutókként 
özönlik keletre, arra a földre, melyet 
egykor hálából rabolt el tőle s melyet 
visszakaphatott voiua a mi segítségünk
kel, ha teljesíti szöveteégesi kötelességét.

De örök büut követett el, hát 
bűnhődjek érte.

Nagy temetővé tesszük országa 
egész földjét, hogy enuek a nagy 
temetőnek feldomborodó sirhaluiai időt
len időkig hirdessek, bogy halál az 
áruló legméltóbb büntetése.

iS ha majd egészen végezünk vele, 
akkor majd sorára kerítjük a szövet
séges banda többi tagjait is.

űondolja-e másik hitszegő szövet
ségesünk, hogy üiahország szomorú 
sorsa izenet a messze távolba, hogy 
közeledik az idő, midőn majd a virag- 
nyilás szép tavaszau a tiroli hegyek
ről leszabva bevegezzük azt a nagy 
munkát is, melyet sürgősebb dolgaiuk 
miatt a tavaszra kellett elhaíasztanuuk.

Minden bÜLÖsuek büuéert meg 
kell bűnhődnie ! . .

És ezt már Bukarestből, Oláhor
szág elesett fővárosából üzenjük ! . . .

11a csak idejekorán le uem te
szi a fegyvert, s a központi hatalmak 
jó indulatát meg uem nyeri, Románia el 
fog tűnni Európa térképéről. Ha még 
vau esze, megáll a nyitott gödör előtt 
s nem fog belezuhanni.

Az én ditnerem.
A .Bars- szamara Irta: dr. Porubszky Géza táb. lelkész. 

(Folytatás.)

Az', nem tudom, bogy az embe-ek minő 
véleménnyel vannak természetemről, de az 
Alls’o'tról tudooi, hogy sseiidnek tartanak. 
Az első bet hónapban négy orvosáéi alud
tam együtt egy P° Al
egerek előtt nagyon szimpatikus lehettem. 
Ahány volt, éjj« mmd viselt. Néhány
, pad'ó alatt „ásta m»gi‘ e'őte,*  mások a 
ruháim közt tartottak nFeldw.ohe“-t, egy 

.. _ * legbuagóbb tisztelőm - - » fejem
aút't a sza'mábau ,«turmolt.“ Felébredtem. 
Hallgatóion*.  Köröskörül nyugodt, mély 
[elekaéeek. . . N » m’jd el-eUT « fl‘
Mérgesen b-vágom a fejem a sz-Imába. Csend. 
Az !lWg • ms4b* T0BU *'  u!r* 
e'.'ezom. Egy óra mulve, a fülem alatt Újra 
régiósa1. No gondoltam: nagyon okos ember 

„ lehetek, mert különben fejem súlyával 
vöm. m4r.. 

egy párszor a jelenet megismétlődik. Az 
álmot már kiverte a szememből úgyis, (gyer
tyát gyújtok. S lassan - óvatosan megkez
dem az ellentámadást. Leszedek minden 
ágyneműt a csendesen rakom az ágy mellé 
a szalmát Már majdnem mind kirakom, 
amikor az utolsó csomóból kifut egy poca
kos egér. Másnap Miklósnak kiadom a paran
csot : „este a szalmát átrázni I Egér vau 
benne.“ Aznsp es’e megkérdezem : „átnézte 
a szalmát.*  — „ÁL*  — .Há'a Istennek 1 
Legalább nyugodtan a'sZom, úgyis ki va
gyok fáradva.*  — Mondanom se kel), hogy 
azon az éjje'on sem alhattam. Az atyafiak 
még a komát és a sógort ia meghívták. 
Azon az éjje'en elionoffensivábe nem men
tem és az ellenséget nem vetettem ki árkai
ból, hanem megvártam a reggelt. Reggel 
behívom a Miklóst. „Megint nem rázta szét 
a sca'mát, nem bírtam a udni.“ „Csak kép
zelődni te’szett, nincs of semmi*  „Nncs? 
No ki a szalmával 1“ — Miklós graciósusan 
szedegeti a szalmát, mintha csokrot igazgat, 
na. Nem birom szó nélkül. — „Ne olyan 
kisaasaonyoe.t*  mozogjon, mintha fagylaltot 
mérne. Nyúljon hozsá mérgesen! Katonák 
vagyunk, vagy mi?!* — .Nincs itt semmi I*  
— „Nincs?*  — S benyú'ok az utolsó cso
móba éa a „steUungbói" kivágom a „tatyi.„ 
a szoba közepére úgy mint a huszonegyest. 
„Hát ez mi?*  — „E<ér“ — felei ö lako
nikusan. Másnap öt egérfogót állítunk fel 
42 esnek. Mert ha dieneram nem vigyáz 
az álmomra, vigyázzanak aa egérfogók 1

Most minden tisztességei ember a bé
két kívánja, (Aa árdrágítók éa a hadsereg
szállítók nem tartoznak ids.) Mindenki a 
béke gondolatával .kel, vele fekszik, róla 
álmodik. Csak a Miklós kivétel. Neki min
den vágya; egy pár csima. A tél ia itt van, 
meg abban a tekintélye is jobban növekszik. 
Tőlem hiába kér, mert nekem sincs. A múlt
kor már közéjért hozzá. Ismervén a töb
biek a csizma-mániáját, aa egyik diener 
alaposan lóvá telte.Nemhiába min pulána-die- 
ner volt 1 .Nézze Miklós, ezt a kipucolt 
pár csizmst megkaphatja.11 — „Hát nem 
beli a manipuláns úrnak ?*  „Borsáé, hogy 
nem. Láthatja, ott áll kint. Van a lábán 
csizma. Es a pár fölösleges. Úgyis jószívű 
embfli', odaadja.*  — Ea kell Miklósnak 1 
Vesd el magad : Lábaiéiban megrohanja a 
gyanú lan man'pulánat és sugárzó arccal 
előadja szerény óhaját a bizonyos pár esti
ma irányában. A manipuláns majd hogy 
kővé nem mered az ámulattól. De erőt 
vesz magán éa tekintélyesen körülnézve 
szól; „Látja ezt a havas erdőt, amott a 
hegyet, meg a falut. Bt azt mind nekem 
adja, még at-kor se tdom oda.*  — Miklós 
szégyenkezve ellógott. S még most is ar
ról gondolkozik, hogy mi lehet as a titkos 
erő a csizmában, amelyik drágábbá teszi aa 
erődnél, a hegyné', meg a falunál együtt
véve I



a 1916. deczembi

Még legkedvesebb időpontja neki as 
ebéd és a vacso-a ideje. Mér tudniillik az 
enyém. B irzaiatóan vieyAs aa egészségemre. 
Mér dieiőit 11-kir, di útin Ö kör kériesi: 
„hoaha'o u az ebéd it, vagy vacsorát?*  — 
Astéo kö retkesig a f leró gálán. Es a finom
kodó ügy itlen 'edvse<uex a lénco ata. Mis
iéit e utó, a szemiv-l ulgyoi oldalaz (baka 
nyelven.*  flaokiro .) Mire a fogás közepére i 
érek, elfojtott nyelés hal ható, hátimon ér
zem szemének pergőtüzet, a drótakadalyát 
van vigva: „Miklós, a többi a magáé !“ 
Azt hissem, a lengyel várasat uem vették 
be gyorsabban, mint Mia ós az én poroló
imat.

Szegényt egy éve mér meglőtték, de a 
háborúval szemben még egész „bioterlandie- 
ta.u Az összes földrajzi ismerete 2 helyre 
terjed ki .* az egyik Hüfsplaiz, a mis k a 
német kantiu. Az ezred első lelaesae fogság
ba esett. A dieuere megmaradt, A második 
lelkészt fejen lőttek. A dienere megmaradt. 
Hogy a harmadikkal, — mar miut veieia 
— mi íeaz, azt a jó Isten tudja, De bogy a 
Miklós megmarad épségbeu, aa egészen 
biztos l — Most csak a ,Vor —vagy a 
,Rückmarsch*-tól  felek. Vigyáznom mell a 
Miklósra, bogy e. ne vesszen. Jelenleg a 
diener-dekungban kártyázik és küldi a 
sekrestyésemet iáért. Aki leven moiány, 
kálvinista magyar, Miklósom tekintélyei 
nem respektálja.

,De bál mit akar velünk annyit a die- 
nerjevel ?“ — kérdezhetné valaki. „Mit ? 
A türelmüket, a türelmüket l . . . Éu mar 
a htrmadik hónapja veszek rajta türelmi 
erény gyakorlatot.*

Apropo 1 Ha vaiaki mtg akarna otthon
ról kérdezni meg, sz.elő soraival, hogyhogy 
erzem magam, a feleletet mar e.óre is 
megaüldbelem ; ,Nagyonjó, vagyok ; egyen
lőre kanonok se akarót lenni. C>ak tudjs, 
a dieneiem. , , A dienerem : a Mikósl*

Egyébként a helyset változatlan.
« •

Vége.

Erdély bércein . . .
Horr.án harctér, 1916. okt.

2/óii, legendán, székely hegyeken
Szivek vérétől harmatos a táj ;
Osdaluk lelke vijjog a légben,
Ahnt harcos sztltya-tnadar: lurul száll.

A párás hajnal bíborba borul,
Harci tűzben égtük a szent bércek, 
Szárnyat csattogtatja az ős Turul, 
Csataba kelnek mayyur vitézek.

As új Gábor Áronok harangja
Megkonault a komor kegyek között, 
Magyar husiétól hirdető hangja
Húg és zeng a szelíd völgyek közöli 1

)(opernicxky Kornél.

A bujkálok.
Iyetez is vannak: bujkálok. Nemcsak 

a katouasor alól huj sálók, akik a veszélyez- 
teteit hasa fegyveres szolgálatából igyekez
nek kivonni tulbeosüit böiüket, vagy pedig 
mindent megmorg.tutk, bogy fautasaiikusan 
kicifiázott uniformisukban oilhon, teljes 
biztonságban fesvithei senok. Ahol csak kö
telességeket állít elénk a háborús állapot, a 
bujk.lók úgyszólván mindéi ült nyomban 
felülik, jobban mondva; visssxhuasák a 
fejüket.

Persze, bogy a hadikölcsön is bőven 
termeli ezeket az emberi dudvákat. Már «z 
elsőnél fölburjáusottak a bár aa ötödiknél 

tartunk már, még mindig nem sikerült tel
jesen kiirtania fajtájukat. Lappang itt is, ott 
is egy-egy s mert a legtöbbje jó kövérre 
hízott példány, — sokszor épen a háborús 
koszton hízott fel: — még az ürgénél is 
nehezebben szedhető ki a lyukából. És mint 
ürge csupán a vízöntőére, ezek ii legfölebb 
esek a legradikálisabb módón szedhetők elő 
és szoríthatók kötelességük teljesítésére: he 
rájuk zúdítjuk a m?giz»gyenités teljes 
árada'át.

Ajánljuk ezúttal is a közfigyelem ki
próbált éberségébe ezeket a megrögzötte
ket, Akárminö osztályból kerüljenek ki, 
nem szabad elsiklani fölöttük. Legyen úri 
rendű, vagy kikiáltott kufarlé'ek, egyiket 
úgy, mint a másikat sz'mon kell tartani. 
Bájuk keli terelni a közfigyelmet s ba nség 
lehet, szép szóval megértetni velük, bogy 
undok hálátlamaguál is töbo, amit mivel- 
uek : maga a hazaárulás, ba a veszedel
meknek ezen a tetőpontján, a háborús sor 
eldöntésének mai fontos pillanatában is 
szükmarkuan elzárkóznak legszentebb köte
lességük tejesítése elöl. Tartsuk az orruk 
elé, hogy uem féltett bőrü», vsgy dagadó 
jólétük feláldozását kérik fölük, hanem 
csupán feleslegüket, ami a haza megvédé
sében épségük és vagyonún biztonsága 
által amúgy is bőségesen megtérül nekik.

De ha ea a kimé etes próbálkozás si
kertelen maradna, akkor ne riadjunk vissza 
a keményebb leadszabályosasiól se. Ki a 
pellengérre mind a bujxálóakal 1 Akiket 
bűnös önzésük és telbetetiensegük annyira 
eltompitott, hogy a nemzet en yire kiélezett 
helyzete iránt is teljes közönyösséget ta
núsítanak, azok csordultig rászolgá.lak, hogy 
a ti 1%adatom még a baosülés látszatai is 
letépá-ve róluk.

A világháború krónikája.
Deczember 1.

A dunai sereg Bukerest rauyauau az 
altó Argeiubcz bcz'leaik. Pnestitöl délke
letre a Kampó ungtói délre és keieire a 
szövetaégtB csapaiok megtörték a románok 
ismételt ellenéi ását. Aa Óit felöl Arz és 
Kövess kárpáti frontján újra meghiúsult az 
ell.nseg tehermentesítő otfeuz.vájs. A lama 
daai Írom de felé 1 isi élesül’. Kezdivaesr- 
belylöi keleiie a lomkLOlr is caailaaozt.k a 
támadáshoz. Összeomlott támadások a Dob
rudzsában es M.c dóuiabau. A dut rudasai 
fronton két angoi oa'.eipilsrt összelőne*  a 
bo garok.

Caczamter 2.
Pnestitöl délkeletre megvertük az 1, 

román b.dsereget. Egy bajor ezred aa Ar- 
geeu vögybtn messze az oliensig áttört 
vonz tn iui ujornu t elére. Kampoiuugtól 
d ke.etre, a Dombovita völgy miLdaei ol
dalán is megiöriük a románok ellenállását. 
A dunai h.dsereg majdnem a Duna torko
latáig ei- rle Argesut. A románok es két 
orosa hadsereg lamadzBa újra meghiúsult a 
kárpáti Irouion. Meghiúsult orosa e öie.öré 
■ak Smorgontói északra ea P.u»»ktöi deire.

Deczstr.ber 3.
Aa argesui-csatat megnyertük, fiú*.i  est

től nyugatra átkel ünk az Arge.uu. Az Ar- 
gesuu es Neaj ovon e.önyomuit lámádé 
csoportot délről ea nyugatról áikaroilua ea 
a Netjiov toljon iui vetettük vissza. Kampo- 
luug és Pitéén teiől harcolta tért nyertünk. 
N lur t zusz.oaijak U.e.uig törtek elure' 
Visszavert támadások a kárpáti fronton, á 
Dobrudzsában és Macedóniában. Karó y 
lira y a.vette a hadsereg éa hajóhad töpa- 
rancanokságat. Helyetteséül a bsdaereg fő
parancsnokságom Fngyea föherc-get ren- 
delié ki. L oyd G.orge angol hadügyminisz
ter lemondott,

Deozember 4.
Targovistet e fogta tűk. a P.ko.uiui üej. 

ke élre győzelmesen elörenyomu ó hadsereg- 
csoport teljesen megverte a román 1. had 

sereget. Az I. román hadsereg romjait Ti 
nál az Argasun át olt csapatok fogadták" 
Megkezdődtek az uj hadműveletek. A H 
páti csata csak a Tartusu-völgy 
oldalán tombolt. Aa angolok helyen^ 
tízszer rohamoztak eredmónytelenü'. A Cser" 
keleti partján a szerbek elragadtak . * 
magaslatot.

Deczember b.
A dunai hadsereg jobbszarnys Bih, 

resttől délnyugatra az Argesun túl nyomuk 
e'öre. József főherceg harcvonalán az oro 
szóktól visszafoglaltuk a legutóbb elvesztett 
összes állásoka'. Újabb orosz támadásokat 
Sósmezötöl északnyugatra, Tölgyestől dél
keletre, Dornavatránál visszevertük. A mi 
cedoniai fronton a Csornától keletre uj hír" 
cor fejlődnek.

Deczember 6.
Bukarest és Pioestit edogiaitus, SnuA. 

ját harc után megszálltuk. Szívós ezredet 
harccsoportja a ’urn-Bzeverini román erőket 
az Olt alsó folyásánál harcra kény szeritette 
József főherceg arcvonalán a Baszka-völgy.' 
ben és Sósmezötöl északnyugatra fontos 
támaszpontokat ragadtunk el az ellenségtől 
Szuitátóí északnyugatra, a Trotusu-völgybeú 
az oroszok erős támadását egy kilome'errel 
hátrább fekvő előkészített állásban fogtuk 
föl. A C-ernától keletre a bolgárok legyőzték 
a szerbeke.. Lemondott az angol Aiquit- 
kormány.

December 7.
Az oláh síkságon elönyomuio szövetsé

ges haderők tegnap 106 román tisztet és 
9100 főnyi legénységet szállítottak be. A 
Kárpátokban az orosz nyomás jelentékenyen 
csökkent. A görög kormány megkezdte több 
tartalékos évfolyam behívását.

December 8,
A predeáli és az Osáuc-szoro. u.ól 

hátráló ellenség visszavonulási útját már 
osztrák-magyar csapatok által elzárva találta 
és legnagyobb részben fogságunkba esett. 
A kárpáti nagy tehermentesítő offenzív! 
kudarca után az oroszok tegnap több ro
hamot intézteké Ludován és a Trotus völgy
ben vonalaink ellen, de véresen visszavetet
tek. Meghiúsult ellenséges támadások. a ma- 
edóniai fronton. December B.-a óla Görög

ország az eatenite blokádja alatt van. A 
francia kamara bizalmat szavazott a Briaíd 
kormánynak.

Dacember 9.
Kirlibsba és a Bisztrioa vo,bj »or. u 

orossok erős támadásokat indítottak, amelyek 
meghiúsultak. Aa oroszok a Trotusul vöigy- 
lő deire csak csekély helyi sít erekel érien 
el. A IX. hadsereg baiezárnya megsemun- 
altette azokat a román hadoszla jókat, 
amelyek a Smajátói éssaikeiet faié kivágni 
igyekeztek magukat. A Sommá területen 
heves ágjuhsrc folyt.

Különfélék.
— Megyei közgyűlés. Barsvariaesyo 

tirvenybatősagi biaonsaga dtcembei 14-en 
'ártotta evnegyedes rendes közgyűlését 
Mailáth István, tónpán e nöziete alatt. At 
eluösiö iö spau szives szavakkal üdvözölvén 
a törvényhatóság tagjait, tb. megyei tissti 
főügyészekké kiueveate dr. Ktrurt Jsnos 
lévai ügyvédet, lapuuk főszerkesztő- t és dr. 
Kürthy Kálmán megyei t. alügje zt; >i>*  
szoigauiróvá Ciaál Jeuő köa'g. gyasomoíoi, 
kik az esküt letették — A korom-sasra • 
vármegye képviseleteben a törvény halóiig 
kikü.döite Mailáth István főispánt, Ltombuy 
Vnmos es Kosztolányi István bizottsági Iá*  
gokat s eibataiozva, bogy a koronásad 
dombhoz B.rsvaimsgye területein, a g**  
ramszentbenedaki apátságból, a lévai 
óbarsi várak területűről, a nayyvezekényi 
és nagysziléi csataterekről, az alsováradi 
honfoglalás idejéből származó dombról, 
lamiot aa ősrégi Körmöcabáuy» varosai! I 
küldi a szükséges lö.det Budape»lre* " 
Tudomásul vette es elfogadta a közgyii'e* 
az alispáni jelentést. Majd névasenuti titaw 
szavazással kiegészítette a köaigazg*  ási 
soitságoi dr. Belioza Pál, Benkovioh Géi»> 
Levalioh Gusztáv, Pintér Kareiyi !’*M
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. Ezen és dr. Haiczl Kálmán tagokkal; 
1 központ választmányt Franki Ede, dr. 
‘ I János, LócaS' Imre é» dr. Pe’ö 
, ” tagokkal. Megválasztotta az álla, dó 
álssstuány. betöltötte a többi vá'sBZ’infn;- 

h.n megüresedett tagsági helyeket. A ma- 
j tj„ti főügyész helyettes'tesére ennek 
dálvozta'ésa esetén Huberth Vilmos tb. 

főügyészt jelölte ki. E rendelte as V. hadi- 
kölcsönre 174 000 koronának jegyzését. 
M.id a folyó ügyeket intézte el.
ű I x+Arlilr TindilrAlnanyi

kölcsönre 174 OOO_ koronának , jegyzését.

’ -S Az ötödik hadlkölcBÖu jegyzé- 
. ok lendülete örvendetes módon fokoió- 

i yid^k: elismedóit. Úey » főváros, mint a vidék ___
* __ ' 1------- 1 veszi ki részé*  a
nemzet erőfeszítésében ugyannyira, hogy a 

résre méltó buzgalommal

vidék részvételének számarány*,  íre'y a 
legutóbbi hadikö czÖD alkalmával közel ötven 
„izaléior volt, az előző ludikö esönöfret
előrelátbstósn jóval felül fogja múlni. Mint 
értesülünk, különösen a fildb'rtokos osztály 
mutat élénk érdeklődést, mely tuda'ára 
ébredt, hogy a hsdizö'csön címlet most a 
legjobban kamatozó befektetés, mely azon- 
fe.ül bármikor pénzzé tehető.

— A Kevlczky-Társaság választ
mánya f. hó 13-án, d. u. & órakor a vá
rosház tanácstermében, a tagodnak igen 
élénk érdeklődése mellett, Köveskuti Jenő 
elnöklésével ülést tartott, melyen a háború 
következtében boál'ott rendkívüli körülmé
ny eb bet képest elsősorban a Társaság ahp 
ssabály(inak éa a zeneiskola szabályzatának 
egyes pontjait módosította s a módosítást a 
legközelebb tsrtandó közgyűlésnek e foga
dásra íjánlja. A Bzas osztályok e özdóinak 
jelentése alapján a választmány elhatároztr, 
hogy január, február és március hónapok 
folyamán, hetenhint, pénteki napokon, a 
városház dísztermében tíz fe'o'vasó estélyt 
rendez. Ezek közűi >z uto'só márc. 9-én — 
Arany Jáncs szüietésíne- századik évfor
dulója alkalmából — Arany Járos-ettily 
lesz. Az estélyek ciklusát márc. hó 17-én 
jótékony célra rendezendő, nagyszabású 
hangverseny fejezi be. Örömmel érteiűünk, 
bogy az estélyeken, amelyeknek mürorát 
aa rgszeállitás után közötjük, a fővárosból 
és a vidékről neves erők fognak közren ü- 
ködni, A választmány Cziczka Ange'ának, 
a zeneiskola igazgatónőjének, amennyiben 
az leko'a bevéteni megengedik, évi 400 
korona igazgatói tiszteletdijzt helyezett 
kilá'áiba. Szjná'attal vette tudomásul a vá 
lasztmany, hogy a zeneiskola vezetősége a 
széles körben közzétett pályázat dacára, 
je’entkezö hiányában, a hegedűtanár' á lás’ 
nem tölthette be. Végűi megbizatott az n - 
nők, hogy e hó utolsó, vagy január hó első 
napjainak egyikére rendkívüli közgvülést 
hívjon össze, melynek főbb tárgyai ieazDek : 
az alapszabályok módosítása, a választmány 
kiegetziiésr, a zenei szakosztály megürese
dem elnöki állásának betöltése, tiszteletbe i 
tagok, pénztáros, leltári és számvizsgáló 
bizottsági tagoknak megválasztása.

~~ Jótékony szlnielöadáeok. A lé- 
“• női Mária-kongregáció e hó 21. éa 
<2-an d. u. 5 órakor aa iigalmas nővérek 
’ntézetenek tornacsarnokában szinielöadást 
retdoi, we'yuek jövedelmét vésőben az er
délyi menekültek gyermekeinek fe ruházá- 
sára, résiben a nemzeti fogadalmi tempóm 
Javara loiditják, Tordai Grail Erzsikének 

et éra-tea müte kerül azinrr. Éi pedig; 
■tisztelet a hősöknek l éa Karácsony angyalai.

A beiepöjegyeK ára ; 1—3 sor 2 koron*,  
‘ többi ülőhely 1 K, á'léhely 50 fillér. Az 

adtat a legmelegebben ajánljuk a kö- 
•onaég fl,iveil fejeimébe.

~ A Holló-család gyásza. Holló 
’rtalai, üo ió Lajos országgyűlési frepvi- 

v'«eiö 20 eves joghallgató fis, Holló Sándor- 
n* Unó (öccse — mint őszinte részvéttel 
tr,e,üiünk — >z olasz harctérén San-Mar- 
°0,,,d> múlt hó 27-én hősi halált balt. A sok 

8 ’tep leméntyel biztató ifjúnak holttestét 
‘““utaltak ía bőm földben, Budapesten 

jf?'e‘ BrÖ*'  P'bénöre. A gyázzesetböl kifo- 
Z ,.188“ fejezték ki legmélyebb

••vetiiket a fájdalomtól megtört szülőknek.
iq. ~ Tankötelesek összeírása. Az 

*>“~*917-ik  tanévre még be nem iratko- 
*®u tanköteles gyermekek összeírása Léva 
Uro‘ belterületén éa a hoaaátartozó pun-

A7°ö9“err’t“fierI1,l IégéVel e“köaöltetett. 
208-ra ebzaktözü"9 ’7r"ekok Síé™»

i “ o’iakZL 79"" <l TT’. ®TU* 
1AQ . uees, . |8rn.ni# I8>^oias .
08, iparos és keres-edő- a io te • 21 A 

l'« nem .raUs oka, ■ jno, _|,„.öb^ 
Xe’r. Abb8li-hlA,Iy;ö y P«“'e 39 oeí 

öve te az ezzetrottak 92: F1,ltlérj(lk
EaV összes nöegveaü eteke., a™e.
lyek már rddt-t te buzgó és p ra<l.D fárad- 
Ságot fejtettek ki a ióte onys erén, hogy 
• város jó'elkü közönségbe táwoga’á.a 
mezeit gondoskodjanak a sa»gény hkolós 
gyermekeknek lábbelivel való ellátásáról.
,, ■ T bolgár király köszöneté 
Hawtl Kálmán dr., raraaJB, , tb. nedeki p'é- 
banos Bukarest bevétele a » napból távira- 
ftl.g udvöaö te . bo gár hiráiy , akinek 
anyai őse,, a Koháry-ca ád tagjai tudvale
vőleg a garamszentb-nedeki apátsági temp óm 
sirbo tjsban nyugosznak, ahova a bogír 
király el szokott látogatni. Ferdmand bolgár 
kiráy meleg I ösrönetét fejezte ki a plébá
noshoz intézett távirat utján az üdvözlésért.

— A vasárnapi niunkaszűnet fel- 
íüggesztóse. A hiva'aios Jsp közölte a 
keresked-bui miniszter rendele é', amelynek 
értelmében a hsdiál'spot folytán érezhető 
nyomasztó gazdasági he yzet és az üz éti 
pangás enyhítése erdeiében kivétő esen 
megengedi, hogy az idei dec. 24-én és 31-óre 
eső vasárnapokon az ipart és kbreakede mi 
árueitás és házhoz ssállitás az ország egésa 
területére esti hat óráig v"gezhetö legyen.

— A vasút karácsonya. Mimhogy 
a közekedö szemé yszálü'ó vonalok száma 
az utazó rözöneég igényeinek már most 
sem elegendő, a magyar királyi államvasutak 
igátgatóeága 1«gnyomatékoial ar. figyelmezteti 
a közönséget, hogy a tarác»o yi ün epek a'att 
utavásiit a naag i jól feliogotc érdekében a 
irg tűsségesebbre korli toz », ' ie'.ve csak
szók keljenek útra, akiknek halaszthatatlan 
eendöjük van. Végű1 ajánlatos, bogy az 

utazóközönség néhány órával az indulás e ött 
az állomásnál érdeklődjék, váljon az illető 
vonat közlekedik-e?

— A kogyeerendiek templomában 
feLllitandó oltár javAra H dec. bó 8-án ren- 
deze t Maris-1 o .gregsció üouepéyeu eszkö
zöli fejülfise'.e eket helyszüie miatt lapunk 
jö ö számában fogjuk > ötöltii.

— Gyászhír. Gar.o damáedról kaptuk 
a szomorú bírt, hogy ott özv, iSsoaha Józsefné, 
szül. Színák Maria éle énen. 45. éveben 
övéinek nagy fájdalmára hosszas szenvedte 
után e hó 14-én reggel elhuny.

Matray Gyula, jói ismert szín
művész dec. 19 m, kedden a városi vig.dó 
i-ávhazi hely legében hazafias és iroüz mi 
művészestélyt rnd»». Minden tekintetben 
cs.ladi.a es szó: d szempontok Bzerint fog 
történői. A műpártoó közönségnek ajánljuk 
est az élvez tasnei és nívósnak igéikezö 
előadást.

IS1!

Köszönetnyilvánítás.
A Stefánia Arvaháa IV. o. polg. 

növendéket <" » 1-vai női Már a-kongregá- 
ciói töké eu« '(te törekvő buzgó tagjá', 
Jalcabos M.rgite htstzu, fsjifalma. betegség 
u rn dec. 5- c magához saólito t> »’ Ur 
éle,ének 1 w k«r*l»»».  Tévő-
zna t mc M Miltr. da ttezte eudó nő
vért, ki kedvei bugát gyasioja az elhunyt- 
ben érintette ttjda másán, hanem a helyce- 
h nőt Mart.-i o gr gác ó. és annak minden 
egyes t 
pont', 
ive együtt 
NirjAboz. A 
ruotid háias 
Főnöksége.

tg ját. Kodzoruk tai e.ha mozott ko- 
o”, I árváiul es l-ougregamat*  testvére- 

na.ipzáaú köiöoség ktzerie el 
gifajüz’iit részvétekért ez utón 
1 öszóuetet a Stefánia A-vaház

jótékonyság.
A Lóvéi Dr. Nöegyléthoz a i övetkezö , 

J t . rtsez'ek t Fodor Adó ínétól és j“dO"Anys‘ lorn ’ó: 10-10 koron.,-Weisz ' 
Benövi We.ss KalmAntói 5-5 zsák,- I 
w .h.imer Vilmostól, Hontvarsáuybol 6 j 
.Yá'k, Schlasinger Lászlótól, Nagyinál.. 4 zsák, 
Sümeg Ottótól 4 »skk krumpli. I

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése, 
igiö. évi dec. hó 10-tői i9iő. évi dec. hó 17-ig

hó 
éves 
éves 
éves 
éves 
éves

Volenony és memsszoiiv net« Vallása

Patkó János Kuna Erzsébet rkath.

Halálozás

az cUiquvI neve Kora A halál oka

15
29
64
78 
7° 
b?

Tüdőgyulladás 
Tüdővész 

Tüdőtag ulas 
Agg. kimerülés 
Érelmeszesedés 
Tüdőgyulladás

Loserth Ilona 
Némethné Styipka E.

• Kazi László 
özv. Szkala Istvánná 
Blum Saniuné 
özv. Pap Péter

Ö96//1916. d au#.
Hirdetmény.

Közh rré te zero, ho^y L4va r. t. vtros 
ház p ínstárAntk, va a’nia*  Laktanya, VÁmut, 
»S mi*-,  Nyugd ) al«p a várom villamos 
tekp 1917. évi költségvetési előiránysalát 
a pénzügyi szak obKtá y f. évi november hó 
2U, 21, 23, 25-én, decjoiber 9-éu tartott
ti ötteiben le árnya ta, $zok a városi ad^m- 
vevŐs ux hivstáloa he yiségébeo „(városház 
emelet 16 *j  ó)“ 1916. évi december ll-26-;g 
bezáró ag közszemlére v*nn>k  kitevő es 
megtekinthető*,  ugyanott a netán telmerü ö 
éizrevételeit sióban vagy Írásban beadhatók.

Livi, 1916 évi december hó 10,
Bódogh Lajos, 

polgármester.

Egy finom Toitoer bunda eladó.
Lévan, Koháty-u. 34. szám, ajtó 7.

Liadó hazak.
Biuiueníeld-léie Honvéd-utca 9 és 
Damjanich-utca öszantuházak eladók. 
Felvilágosítást ad ozv. Ghiniessy ló 
zbtfne Damjanich utcza 6 szám.

Faeladaái hirdetmény.
Barsmegye Lutilla község volt úrbéresei 

Lutillan a község házánál 1917. évi januar 
hu 8.-án délelőtt 11 órakor tartandó, zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybebekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladjak a tulajdonukat ke
pezó erdőben a 17 es 23 sz. osztagban elő- 
hasznalatkepen 6 drb. es az esedekes vágás 
területen öl drb. termett állapotban levő, 
lolyószamozott, „J. E." jelű bélyegzővel meg
jelölt es kereg nélkül becsült kocsanytalan 
tölgy tönk haszonlát, és pedig :

1) 6 drb. 30—40 cm. középátmérőig 
mintegy : 4'89 ni.3 11.) 21 drb. 41 - 50 cm. 
középatmérőig mintegy: 23'16 m.3 111.) 16 
drb. 31 — 60 cm. középatmérőig mintegy: 
26 40 m.8 IV.) 24 drb. 61 cm. telüli közep- 
atmerőig mintegy : ol 29 ni.8 Összesen : 67 
drb. lOo 64 m.3

Kikiáltási ár: 2o00 korona. Bánatpénz 
korona.
Kikiáltási áron aluli és utóajanlatok nem 

fogadtatnak el.
Felletelek a besztercebányai ni. kir. ál

lami erdőinvatalnal, a garamladoméri ni. kir. 
járási erdőgondnokságnal és alulírottnál meg
tekinthetők.

Lutilla, 1916. évi dec. hó 10.-én.
Úrbéres elnök.

250

71Z8/1B1S szám.
Hirdetés 1

Köz 'írré tegzem, ho^y Léva város villamos tele
dének üzemvezető biz 'ttaaga es a város péuiiigyi 
szakos?táiya 1917 évre vonatkozólag — tekintettel a 
nagy » ny*g  es szén drágaságra — a villa nőit ár»un 
fogyasztás után m mai arakat 50 */ t*al  fölemelni ja
vasolta ; miutáu pedig a december ho vegevel tartandó 
ór leolvasás utáu ezeu elöiráuyzat életbe léptetendő, 
— fölhívom a fog) Hsatokat, hogy — aki az áremelést 
magára nézve suiyosuak tartja — szíveskedjék 8 ua- 
pou bellii a villamos telep üzemvezetőiénél a v llamos 
világításról való lemondását bejelenteni, hogy nála az 
Mramot kikapCfolhassvk és az órát máshova elvibessük, 
mert s k>n uj megreudelőkkért jelentkeznek. Aki 
nem mond le 8 napon belül, az további megrendelő
nek tekiutetik.

Léva, 1916. évi december hó 16.
jBodogh Lajos, 

polgármester.
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6706 — 1916. lelt. szám.

jArveresi hirdetmény.
Hirdetmény.

f4A lévai kir. járásbíróság ángyaiéin osztályának 
1916, Pk. 2936—2. f*.  kiküldő vr'giés*  folytan, mely- 
lye m neh. Horti Ko áos Mária lévai volt lakot ha 
gyatekában Irltiro/ott iugókuak nyilvános árverését 
r-- idei te el — ezennel közh'rré le zeni, hogy a leltár 
1 y. 11 —16. 19—29. 32—46 tételei a'aH felvett, 
.Bgzesen 192 k. 72 f-re becsült hagyatéki ingók (u. 
m. bútorok, ágy- ruha- a fehérnemű stb.) nv lvános 
árverését örökhagyónak az Ozmán tér 2 az. la*agara  
a folyó 1916. évi deczember 21 napjának délután I 
Óráját tűzöm ki, s ahhoz a venni az<ud kősókat meg
hívom azzal, hogy az egy a tárgyak — esetleg a lel
tári beesértékeo alul is, — a legtöbbet Ígérőknek '• 
készpénz fizetés mellett el — és átadltui fognak — s * 
hogy -2 árverést szükség esetére a köveik*  ző nap - 
de1 után 1 órakor folytatni fogom.

A hagyaték elleni net^ní kova te lések vagy elsőbb
ségi igények bejelentésbe az éidekelt^ket ezúton fel- ; 
hívom. A b jel-ütések az árverés megkezdésig !
nálam eszközlcudök,

Léva, 1916. dec‘inber hó 7.én.
Koznia József 

hagy. lelt, tisztviselő mint 
birói kiküldött.

ELAPÓ HÁZAK.
A vármegye tulajdonát képező, a lé
vai főszolgabírói hivatal elhelyező- I 
sére szolgáló épületére és a várme
gyének Léván, Kossuth Lajos-utca- • 
bán fekvő ingatlanára nézve vétel- ’ 
ajánlatokat elfogadok. Dr. Rudnyanszky
— Barsvarmegye alspaija. —

Garamszőllős községben az Országos vásárok 
1917. évben a következő napokon fognak megtartani;

1. Gyertyaszentelő boldogasszony :.
Marhavásár Január 31.
Kirakóvasár . «

2. Józsefnapi: 
Marhavásár Márczius 21.
Kirakóvásár , „

3. Szentjánosnapi: 
Marhavásár Junius 27.
Kirakóvásár >. „

4. Márián api: 
Marhavásár Szeptember 12.
Kirakóvásár „ „

5. Borbálanapi :
Marhavásár Deczember 5.
Kirakóvásár „ „

EUrsberzencze, 1916. évi december hó 2.
Beszterczebányai püspöki uradalom.

Kőszén Tűzifa 
bükkfa ölszámra — íelíürészelve 
vagy apróra vágott állapotban, 

úgyszintén

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

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sősborszesz. 
Kis üveg 88 i. dupla üveg 1 K.&Of. 
ÜV Ezt iKéxj-ÜLlc rclcáenTltt! *«■  
A ho1 nem kapható, oda postán 10 kis v gy 6 nagy 
üveget kikncs koronáért >ü'd ingyen ládában a ke- 
szitő

KATREKYAn JÁNOS 
gyógyszerész ZSAhNÓCZA.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb telvila- 
gositas a lévai uradalmi irodában

— — xxy •rLietó. — —

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREK
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Legjobb fűszer- és csemegeátuk.
Naponta friss felvágottak.

Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék.

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

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasaruk és konvhafeiszereléei cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, 
modern háztartási cikkek. Viilantos főzőedények, loiralók és vasalok.

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

agfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.
Összes kerti-, n.ezőíazdaaá'i , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

Eladó ház és szóló.
A néhai Horthy Kovács Mária ha
gyatékához tartozó házrész és 8O2CÖ1 
területű Jánoshegyi szőlő eladásra 
kerül. Az eladás körülményeiről és 
föltételeiről a közjegyzői iroda ad 

— — felvilágosítást. — —

Árverési hirdttmeny.
Magasmart község 22 számú 

korcHmabazat 
italmérési engedéllyel 1917. januar 1. töl 
terjedő 3 (három) évre a legtöbbet igén nek 
1916 dec. 20 d. e 11 órakor a községi biró 
házánál tartandó) nyilvános árverésen haszon
bérbe adja.

Kikiáltási ár egy évi bér 100 korona.

A község elöljárósága.

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb náziioz 

szállítva ölenként 100 kor.
Ugyanez ölenként 3 vágásra felfürészelve 112 kor.
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor.

> agy óbb megrendelésnél olcsóbb.
” 1 isztviselőegyle “ tagjainak 5"o pénztári engedményt 

nyújtunk a vágott fánál. Tisztelettel
Telefon 6i Tonhaiser és Társa

Ozmán-tér ö. szám.

iromMW Ntitnl t. Tto. t

a „Tungsramlámpa' 
gazdaságos, mert hosszú élettartamú 

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