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XXXVII. évfolyamára.
Lapunk ezen számával bezárjuk pálya

futásának harminchatodik esztendejét. A 
harminchat esztendő között talán ep a 
legutolsó volt az. mely legjobban próbára 
tette erőnket, de elfogultság nélkül mond
hatjuk, hogy lapunk még a háború okozta 
nehéz viszonyok között is kiállotta a tüz- 
próbát s hála a kiadó áldozatkészségének, 
erejét megfeszítve iparkodott hivatásának 
és kötelességének megfelelni.

A most folyó világháború nehéz, de 
hazafias kötelességet ró a sajtóra ; támo
gatni a küzdő hadsereget, szolgálni híven 
és becsületesen a hadviselés érdekeit, e- 
mellett szeretett magyar hazánk boldogsá
gán, fejlődésen munkálkodni, a magyar önér
zetet ápolni.

Isten, király, haza volt a jelszavunk 
mindenkor. Ebben a hármas jelszóban van 
beleírva lapunk irányzata. Ezzel a hármas 
jelszóval indult útjára lapunk első példánya 
s ma is híven és becsületesen kitartunk 
mellette. Sem a munkától, sem a harctól 
nem irtóztunk, a közélet minden fázisában 
résztvettünk erőnk- és tehetségünkhöz k'pest. 
A most folyó világháború is ott talált ben
nünket a magyarság, fegyvertársaink es 
szövetségeseink közös érdekeinek szolgálatában 
s akkor, midőn csakugyan áldozat egy lapot 
fenntartani, minden dicsekvés nélkül elmond
hatjuk, hogy tudva, azt, mivel tartozunk 
hazánknak, ezt a legutolsó nehéz esztendőt 
is becsülettel végigküzdöttük

A világháború közepette nem feledkez
tünk meg városunk és vármegyénk fejlődé
séről es boldogulásáról sem, hiszen főcélunk 
a mi szükebb hazánk fölvirágoztatása, köz
intézményeinek gyarapítása, jólétének es 
műveltségének fejlesztése. Olvasóink tehetnek 
mellettünk tanúbizonyságot, hogy sem sze
mélyi kultuszt soha nem Űztünk, sem érdek
csoportok szolgalatéba soha nem szegődtünk, 
de minden törekvésünk arra irányult, hogy 
pártatlanságunkat és függetlenségünket megő
rizzük,

ígérjük, hogy a jövőben is ezt az irányt 
fogjuk követni s bármily nehéz idők követ
kezzenek is, a kötelesség teljesítése elöl 
meghátrálni soha nem fogunk.

De kérjük a nagyközönség szives 
támogatását és jóindulatát, mert eddig is 
csak a közönség tapasztalt rokonszenve 
tette lehetővé ha munkálkodásunkat siker 
koronázta.

Előfizetési ár:
Xtjy évre 10 K. — f. 
Hat hóra 5 K. — f.

Karácsony lelke.
Tizenkilenc század ködös homályán 

át a karácsony ma éléntebb világítás
ban áll előttünk, mint valaha. Ha sóba 
nem tudtuk volna, ma éreznünk kell, 
hogy a karácsony nemcsak szimbólum, 
hanem élő, égető realitás s nemcsak 
jelenti új lélekenergiák születését, ki- 
váltódásst, mozgását, kifelétörését, ha
nem v.lósággal maga a karácsony a 
lelkek szülője, formá'ój*.  Uj t agy gon
dolatokat hozott, szent, örök akarásokat 
erősített meg, Istent ts embert hozott 
össze isteni és emberi vágyak össze
kapcsolásában, ígéretek beteljesítésében, 
az Ige megtestesülésében.

S ha trők hatnak, változások 
teremnek. És változást hozott az örök 
erő, mely igéretképen élt és hstolt a 
leltekbe, és sziklája, tüze volt a lel
kek forradalu ám.k. Akik kínban vár
tak, a k ín által megtisztultak, mege
rősödtem. Megtisztultak hosszú vára
kozásaik, évezredes vágyakozásaik be
teljesedésemet méltó fogadására és 
megerősödtek új alakulásokra. Akik 
szenvedtek és j*j|al  feküdtek és jajra 
ébredtek, azokban Isten ígérete az elfelej
tett, az elhagyott, az eldobott édent,ameg- 
tagadott boldogságot juttatta emléke
zetbe, izleitette meg. És e megízlelés 
és visazakivánás nyomán új erőlködések 
váltak ki. 8 akik nem égtek kínlódásban, 
nem akarta vágyakozni, szoknak is 
törniük kellett. Mert »z erőnek nem 
álihattak útjában, az égetett, vitt, hiszen 
a rendel'etése a föld színének megújítása 
volt. Zúzódnia kellett a bűnnek, Isten 
füzében elégnie a korhadt múltnak, 
kiégniük a kárhozat Bebeinek.

Így volt ez tizenkilenc évszázzal 
ezelőtt. Az Ige megigéréBe forradalmat 
ojtott a leltekbe, megtestesülése a régi 
világot ledöntötte. Es porba hullottak 
a bálványok, megkoudult búu balal- 
harangja a test isteneinek alkonyán. 
A keleti ég al|au új tűz gyulladt, tényé 
magasra csapott, melege messzire kisu
gárzott és nyugaton is menekülnie 
kellett az éjnek, a sötétnek. A pirami
sok építtetői alatt megrendült a trón, 
foszlányokká tépődöit a bíbor s maguk 
remü'ten látták bukásuk percét, a milliók 
pedig, kik egy miatt éltek tiprottan 
és haltak meg nyomorultan, töiujjong- 
tak. A bíbor vég Ítéletét élte, a rongyos, 
a szegény, a vérig ostorozott fölma- 
gasztaláBra, újjászületésre virradt. Mert 
az Ígéret nem holt "ondoiat volt, hanem 
élő, lüktető isteni eszme és akarat, mert 
a karácsony nem jilkép volt, hanem 
valóság, test, meri a kaiácsonyuak 
öröktől fogva élő Lelke s az embe
riséget átható Ereje, anyagot vett ma 

gára, hogy hallják Öt azok is, akik 
nem tudták érezni, hogy lássák Öt, 
akik nem akarták befogadni, hogy 
megtestesült tiltakozás legyen a gonosz
ság ellen.

De a szentirás szellemén, a ke
resztény múlton túl. Madách Ember 
tragédiájának színei fölé emelkedve 
nézzük ezerkileucszáztizenbat karácso
nyát. Már volt két ilyen karácsonyunk, 
már ünnepeltük a legnagyobb szeretet 
ünnepét, a legkegyetlenebb szere’etlen- 
ségben. a legvérengzőbb gyűlöletben. 
Már harmadszor uem ünnepelhetünk 
örömben, boldogsággal s kell szenved
nünk helyette gyászban, zokogásban, 
rettegő pusztulásvárásbau. Már har
madszor uem éghet karácsonyfáinkon 
lelkünk örömtüzét jelképező pici gyer
tyák mosolygó láugja, és ahol égnek 
még ez apró fények, hol van sugár
zásukból a derültség ? Lelkűnkön a 
gyász ül és karácsonyfák gyertyái1 kái 
fölött ott lebeg a temetők fényeinek, 
a sirok világosságának síró kietlensége. 
C» k a boldog nemtudásban, nemér
tésben élő gyermeklelkek repesnek ma 
este néhol s csendül meg pici ajkakról 
a derűs kacagás. — És hagyjátok csen
geni e pici ezüst cseugőkel! Hiszen 
aunyi, de Funyi ilyen csengő néma 
ma este vagy sir és panaszkodik ! —

Künn nagy meg feszülésekkel 
állnak és készülnek egymás ellen a 
népek és tépik egymást, mig csak bírja 
lélegzetük, Egyik-másik rongyokban 
áll már a még mindig csak, egyre csak 
vérért üvölt. Ma este is, karácsony 
estéjén is. 8 itthon a szent estén ret
tegve, imádkozva vár a hitves, az anya 
valakire, aki éppen e szent estén hal 
meg és megy a tulvilági lelkek ka
rácsonyához. Így ünnepelik a kará
csonyt. Kis gyermekeinek didergő 
ajkairól keserűen hallja az anya a 
panaszt és nem tud segíteni, s a kis 
szobában, ahol régen-régen talán 
karácsonyfa is volt, barátságos meleg 
is volt, moiolygó gyermekarcok lesték 
a puha, fehér kalács kiosztását és, és — 
apa is volt még, most — sötétség, hideg, 
nyomor, sírás. Így ünnepelnek ma ka
rácsony kor.

De ez így van már harmadszor. 
Három karácsony nem hozott mást, 
csak gyászt, nyomort, és három kará
csony glóriája fúlt bele a sirámokba. 
Mégis ezerkilencszázt izenhat karácsonya 
valami nagyon újat hozott, valamit, 
ami az előző karácsonyokban nem volt 
igy meg. Ebben a karácsonyban ráis
merünk jobban, mint valaha, az első 
karácsonyra. Ez a karácsony se csak 
szimbólum, hanem tiszta, érezhető va
lóság. Vagy uem érzitek a karácsony 
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lelkét bennetek ? Netu érzitek, hogy a 
várások, vágyakozások ura nagyon 
nagyok? Nem érzitek, hogy az ígéret 
ma élőbb erővel hat, formál ?

Igen, a karácsony lelke újra köz
tünk jár. Nem féltek ti hatalmasságok 
attól a gondolattól, hogy a karácsony 
lelke egyszer már megcsinálta a lelkek 
forradalmát ? Mert a karácsony lelke 
a béke lelke s ha egyszer megígértétek, 
uem maradhat el! A milliókat nem 
lehet sokáig csalni, rászedni 1 Előván- 
szorognak odúikból, mert sz ígéret 
hajtja őket. A várakozás, a vágy ben
nük él és új akarásokat vált ki belőlük.

A béke gondolata, mely olyan 
közel jutott most hoziáuk, megizleltette 
az eldobott édent, és már erővé válik. 
Nem ál hatnak útjába a piramisépitte- 
tők. Már feszül s a békevárók, béke
vágyót, bekeakarók lesznek. Az aka
rások nagy és szent erőlködésekben 
törnek ki s akkor dőlniük kell a bál
ványoknak, futniuk a hazug istenek
nek s a bekét kereső tömegek útjában 
rombolódul, zúzódni, törni fog miuden, 
ami nem keres, ami nem akar békét.

Az Ige in ptopriam veuit, a ma
gáéba, a sajátjába jött, et sui non re- 
Ceperuut 6b Övei nem fogadták be, de 
kárhozatukra, a béke is magáéba jön, 
joga t követeli z akik be nem fogadják, 
romlásukra mondanak ueki ellent. És 
ma este, amikor mind — miud imád
kozni fognak, eszebe jut az emberiség
nek, a vérbe csalt és pusztulásba haj
tott emberiségnek, bogy mit jelentett 
az első karácsony lelke, azért fog imád
kozni, hogy el ne vesszen, hogy akarjon, 
hogy feszüljön a mostani karácsony lelke, 
a béke lelke.

Janson Vilmos.

Ha majd itthon .esztek. . .
Ha majd eláll a viiágfergeteg és felra

gyog a béke napja, s a vonatok megtepetten, 
meggyötörve,számban megfogyatkozva vissza
hozzák diadalmas, győzelemkoszoruzta vére 
inket, hogyan lesz akkor?

Kiki elfoglalja ismét helyét az eke 
szarva mellett, a műhelyben, a gyárban, a 
bányában és végzi úgy a dolgát, mint haj
dan, mintha misem történt volna ?

Azok, akik egy fél világgal álltak szem
ben s világtörténelmet csináltak, be fognak 
újból temetkezni szűk körükbe és többé nem 
tartják a maguk ügyének az ország ügyét, 
melyért annyit szenvedtek ?

Azokat, akik közelről látták, személyesen 
tapasztaltak, hogy a szervezett erővel csodá 
kát lehet művelni és hogy győzni csak ezzel 
lehet, ezután is olyan nehéz lesz meggyőzni 
arról, hogy ügyünket is csak szervezett erő
vel védhetjük meg és itthoni feladatokat is 
csak jól begyakorolt, és munícióval kellően 
ellátott hadsereggel végezhetjük el ?

11a majd itthon lesznek, akik most a 
halál mesgyéjén járnák, meg fog-e látszani 
rajtuk az élet nagy iskolája ? Tanultabbak, 
okosabbak, belátobbak lesznek-e, mint voltak ?

Ott fogjuk-e folytatni, ahol elhagytuk ? 
Közönyösséggel, meg nem értéssel, kislelkü- 
séggel, jóravaló restséggel logjuk-e megaka
dályozni a helyesnek, a jónak érvényesülését, 
vagy átvisszük a polgári eleibe a háborúban 
tanúsított erényeket és utolsó lehelteiig véd

jük, amit jónak, szükségesnek tartunk, az 

ősi jogot és rohammal vesszük be azt a 
pozíciót, mely nélkül állásunk gyenge és 

I ellenfeleink által veszélyeztethető?
Ha majd hazajönnek, ha majd itthon 

lesznek, akik vérükkel, szenvedésükkel Írtak 
a történelmet, háború füzében megtisztult 
elmével fogjak nézni az életet, fogjak látni 
a feladatokat és az eszközöket, melyek el
végzéséhez szükségesek. Meg fogják látni, 
hogy mi mindennek nem lett volna szabad 
megtörténnie és mi minden nem történt volna 
ebben az országban, ha a népvédő és oktató 
szervezeteket korábban kezdtük volna kiépi 
teni, hogy azok a háború alatt már erőseb
bek, hatalmasabbak lettek volna.

Mennyi telhetetlen visszaélés lett volna 
lehetetlenné téve, ha a maga érdekei szerint 
szervezett nép az, aki elad s -z, aki vásá
rol, a maga szervezete révén rég megtalálta 
volna egymás kezét. Hány uj gazdagság ma
radt volna a holdba , ha nem lehetett volna 
oly könnyű szerrel a jogos haszon egy ré
szétől elütni a termelőt es jogtalan adót 
zsarolni ki a fogyasztótól ? Mennyivel keve
sebb dolga tett volna a rendőrségnek és a 
bíróságnak, ha a keresztény szeretetnek 
érzésé mélyebben gyökerezne az üzleti világ 
életében. Gazdasági és társadalmi rendünk 
minden hibájára reá világított a háború és 
nem hisszük, hogy ezt harcosaink meg ne 
látták volna.

11a ellenségeinkkel készen leszünk és ha 
azok, kik velük elkészülték, majd itthon lesz
nek, akor megkezdjük majd az újraépítésnek, 
átszervezésnek, a tisztogatásnak nagy és 
táradsagos, de múlhatatlanul szükséges mun
káját.

Ha majd hazajönnek, ha majd itthon 
lesznek, más világot kell itt teremteni. Olyan 
világot, melyben benne legyen a Jöveszárkot 
végigjárt katonának hite, becsületes hazafi 
saga, ereje. Olyan világot, amelyben mienk 
legyen ez a föld és annak minden gyümöl
cse. Érettünk, a közért tegyen ez az allam, 
annak minden java és hatalma.

Érettünk legyen a törvény és aki vég
rehajtja. S ki tegyen zárva minden becsü
letből, tisztességből, hatalomból, sőt a megél
hetésből Is, aki a masok jogának, masok 
javanak, masok munkájának megkarositasabol, 
becsület és törvény ellenére akar élni és 
hatalomhoz jutni. A mariitomságot szenve
dett nemzethez nem fogjuk többé közel en
gedni a kútmergezőket, az erkölcsi rothadas 
terjesztőit, a gazdasági kizsákmányolás pió 
cait. Egyek leszünk az önvédelemben, a 
teremtő munkában. Egyek leszünk, hogy 
erősek legyünk megalapozni az új Magyar 
országot.

Vers az el nem sirt könnyről.
titok él bentiem, ismeretlen titok, 

Amelyre vélttlen mégis csak ranyitok.

Honnan van az, hogy én azelőtt nem sírtam, 
Sötét éjjeleken a könnyel nem vívtam f 
Aewi volt vízcsepp, amely mint gyöngyös szivárvány, 
hgö könnyé legyen a lezárt szempillán.

Ha szólok hozzátok, törött, hős harcosok, 
Szemetekben mennyi könnycseppet olvasok: 
Cseppet a gyermekért, őszülő anyáért, 
A síró asszonyért s a vérző hazáért . /

Itt a könny, amiért kutattam, keresve*  
Lclketekbc vo<t az melyen betemetve 1

É. ha’Ctér, 1916. nov. 26.

Porubszky Géza

Adakozzunk a Vörös*  
kereszt Egyletnek!

Mindenki teljesítse kötelességéti
Súlyos terhek nyomását kell elvi.H|nuq^ 

Minden o'da'ról erői ellenségek gyűrűje vea, 
körül bennünket, mindig újból f lfriB.itet*  
seregeik légió’val, melyek majd itt, 
amott törnek azoknak a frontja ellen, kiknek 
izmos keze megvédi a liszá*.  Mi o*tho  i j, 
mind keményebben érezzflk, mit tesz ar.; éve. 
ken át háborút viselni, amely minden erőn, 
két, minden energiánkat igény be veszi, hogy 
a nehéz órákban el ne lankadjunk. 8 niégi9 
Beho's'-m mi voltunk a legyőzőitek. Fagyva, 
reink folyton újból csapnak le a nagvsz&um 
e”eneégre, akin soha be nem hegedő sebe
ket ejtenek.

Büszkén, veretlenül állanak hadseregeid 
Európa minden harctéren éa vi ágrósaünk ha
tárain <ú ia. 8 éppúgy meghiúsult e ensé- 
goink minden reménye, hogy bennünket ki. 
éheztiithessen. 8 ilárdin, ha)'hatatlanul á 'juk 
meg helyünké*,  minden veszéllyel szélűben. 
Megvátorzék-e es valaha? Mégis c<a: tel- 
jesü hetne az, amit e'lenfeleink iumár két 
erz'eiidőnél tovább megjövedölnek ? Hogy 
v-'gül mégis csak össze fogunk ros-adm é| 
megalázva, mrghuoyászkodva békéért fogunk 
esdekeini, olyan békéért, amely nemze'ünket 
letiporja ób gyermekeinket és gyero ekeink 
gyermekeit egy évszázadra, vagy még tc- 
vtb'ra is á gén önkény rabszolgáivá fogja 
Ina acsonyitam ? Megengedheliük-e ezt, vál- 
a hatunk-e ez Irt fa e'öseéget ? Ez*,  e dönteni 
kizáró ag a mi dolgunk. M-rt kü.sö kénysz-r 
i em törhet meg minké',*  b bizonyította ezt 
a legutóbbi hót rs-tendő. Csak meg kel 
örizuünk egyetértő akaraterőnket, akkor eem- 
mifé e támadás szilárd védelmünket meg m-m 
ingat hat ja.

Nincs okunk tartani attó , hogy vitézein: 
o‘.t künn el fognak lankadni. Da mi, ak.k 
itthon maradtunk, mondbztjuk-e ugyanezt 
magunkról? Hogy bátran dacolunk minden 
nehézség, minden kellemetlenség ellen, bogy 
erősek éa szilárdak vagyunk, nem csügge
dünk és ien inogunk? Nem vo'na-e köte
lestérünk t mogatoi azokat, Kik érettünk 
küzdenek és meghalnak, a*- 7*!,  hogy mind g 
ujbó: és újból b bizonyttanók, ho y mi n> 
bátrak vi-gyuu't és nem -jedttuk meg ásók
tól aa arát y ag csekély a'doa.tokió, m iáéi 
véggyözeliaünk érdekében hoznun-: ke ? 
Vai.mennyien nyugodt lelkiismeteltel á Itt- 
ha jul-e, hogy cs-lekvéseinkben mindig cs-k 
a közérdekéit tiltottuk szem e őit ?

Aradnak, akik foytou morognak, pa
naszkodna1-, kritizálnak, zúgolódnak,ba gyom
ruknak nem jut auny-, mint béke idej in. Van
nak mások, l is télivé húzzák ősszéuti kövér 
pénzeszacskójukat, amit or segíteni kellene 
azokon, akik a bibotu alatt súlyosan szén- 

edtek ; ismét másoi re j egelik as eielmizze- 
rekat és végűi a leggouosz-bbak, akik mi ■ 
bórát keresnek a szigonyok és iegsz g >- 
nyebbek k isaipoly ásáiából, akik duslakoduak 
földi javakban, mig mások szűkölködnek, 
köp árnak. Valóban o y nagy még a mohó
ság, p.mzhsz, jólléthez jutni ma, amikor bi
zsuk jövöj röl van szó, hogy Bokán eife ej
tik lege emib:> kö'e ességeiket ? Ezeknek non 
voma szabad helyet fog'aluok a tisztességes 
emberek torában, ahonnan kímélet énül zt 
kellene őket lökni.

M kent katonáink összes erejét a haza 
veszi tg-. ybe, úgy mindazt, amit *t  ittbou- 
m- aloti.u le jeaitlie'nek, a köz javára kő
ié e < rtóketi*eni.  É Őed-ezre, o yauokra, afiz 
c.a' venni a aru k és nem adn;, a mai, ói 
doz.'Oia köve ö időben semmi szükség, 
e-ek kösele ttok izebrákjai. Ahol valami erő, 
valami teljesítő k-perzág parlagon bever, kit 
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ki keli használni, hogy köeremüködjék annak 
g célnak aa elérésében, amelyért népünk 
annyi áldozatot hoz.

Mindannyian legyünk annak a nagy sks- 
ratuak egy-egy Hroiaeme, hogy érövé', ed- 
le'taéggel illánk ellen a veszedelmeknek. 
Hem szabad eltántorcdnunk, Panasznak most 
nincs itt as ideje. Mindenki teljesítse köte- 
|eíB igét, amikor a hasa jövője, a lét és nem 
lét kérdése forog kockán.

A világháború krónikája.
• December 10

Ssiiisatria és Csernavoda kőit a bolgá
rok átkellek a Dunán. A csernavodai hidat 
elfoglalták. Visssavert orosa támadások Kir- 
libaba és Dornavatra közt. A Tatros-völgy- 
töl délre az orossok elfoglaltak egy ma
gaslatot. Meghiúsult ellenséges támadások 
Monasatirtól keletre és a Cserna könyökben. 
Deu'schland a Weser torkolata elé érkezett.

December 11.
Bukaresttől északke'etre átkoltünk a 

Jslountán. Meghiúsult orosz támadások Ara 
és Kövess frontján. A macedón fronton az 
ententecsapatok újra súlyos kudarcot szen
vedte!., minden támadásuk meghiúsult. A 
Somsáé két partján a tüzérségi tevékenység 
tegnap jelentékenyen fokozódott.

Deczember 1 2.
A körponti hatalmak felajánlották a bé

két. Károly király éa Vilmos császár hadse
regparancsban közölték a béke fö’sjáulását. 
Négy azonos szövegű jegyzéket nyújtottunk 
át a semleges államok és ssent szék képvi
selőinek. Mackensen hadcsoportja az egész 
vonalon előbbre haladt. Oraiceui és M'zil 
birtokunkban van. Visszavert orosz támadá
sok József főherceg erővonalán. Az entente 
ciapa'ok újra su yos kudarcot vallot’ak a 
macedóniai fronton.

Doczemter 13
Buseu felé jelentékeny tért nyertünk. 

Aa ellenség a Ja'omita mentén ssemberzállt 
aa ü'dözö csapatokkal. Páriából köalik, boiy 
Nivelle tábornokot as északi és északkelen 
hadseregek főparancsnokává neveztek ki. 
As uj Briand kormány megalakult.

Deczember 14
A románok a Jalomita alsó folyásánál 

is visszavonulnak. Nagy-Oláhországnak a 
Bukarest-Csernavoda vasútvonalától déré 
eső részit megtisztítottuk az ellenségtől. Az 
orosz támadások az Arz hadsereg frontján 
vérssen meghiúsultak. Összeomlott szerb tá
madások a macedóniai fron'on.

Deczember 1B.
Az angol kormány megfelelő elégtételt 

követel a múltért ée biztosítékot a jövőre. 
Buseut elfoglaltuk. Ara frontján a harc elke
seredetten tovább folyik. Fetestmél nagyobb 
bolgár erők átkellek a Dunán. Ellenséges 
előretörések kudarca a macedóniai fronton. 
Meghiúsult franca támadások a Másánál.

Deczember 16.

Oroszország visszautasít minden béke
tárgyalást. Az oroszok a dobrudzsai fronton 
megkezdték a visszavonulást. A IX. hadse
reg szaksdatlau harcokban elerte a Buieu- 
Hotnnicu-Sarat utat. Aa üldözés aa egész 
román síkságon tovább folyik. A franciák a 
verduni fronton a németeket tia kilométeres 
srcvonalon legelső állásaikból egy második 
állásba szorították. Görögország elfogadta 
“ entente ultimátumát.

December 17
Mackensen csapatai Dobrudzsa erdős re- 

•seig jutottak. Nagy-oláhorsságban átléptük 
* Buzeu szakaszt. As oroszok Duoaburgtól 
"* ak‘yugatra Illuxtnál támadták. Vissaaver- 

* őket. A verduni fronton a franciák ei- 
’glalták Beaonvaux falut.

December 13.
Várótereken a helyset általában vál-

Docember 19.
-i x Mátskensen dobrudzsai serege a Duna 
•lsó folyása felé nyomult. A bukovinai Kár- 
fál’.dá’V szakaszon két orosz
tám.dás összeomlott. A fr.nciak össze- tá-

L a Cbambrette majorért folyó har- 
cok kivételével meghiúsultak L'oyd George 
beszélt. Reparáció nélkül pedig nincs béke

December 20.
A harctereken nem történt nevezetesebb 

esemeny. Briand franoia miniszterelnök a 
senatusban úgy nyilatkozott, hogy . központi 
hatalmak békeajánlatát nem |ehe' komolyan 
V6DDI. J

December 21.
A dobrudzsai sereg kivetette az ellen

séget az utóvédállásaiból. N.gv Oláhország, 
bán a tüzérségi tűz a hegységben fokozódott, 
a dobrudzsai hadsereg as ellenséget kivetet
te néhány utóvadéllásából A mesticanesti 
alagút támaszpontnál aa oroszok öt erős, 
tüzérségi tűzzel kisért rohvmz hiúsult meg. 

Különfélék.
— Az újévi üdvözlések megváltása. 

Ma már mind többen belátják azt, hogy az 
újévi üdvözlés inkább puszta udvariassági 
tény s hogy ennek a je enben még divó 
elavult formája semmiképpen sem áll arány
ban az okozott munkával és azzal az idö- 
meg pénzáldozatta1, amelyet okoz és hogy 
sokkal nemesebb célt szolgál a társadalom, 
ha az újévi üdvözlésekre szánt összeget a 
hasa o'tárára teszi. Kéröszóval fordulunk 
tehát Léva város mindig szívesen adak zó 
társadalmához, hogy a közelgő újévi levele
zőlapok és levelek küldéséről mondjon le. 
Aa újévi üdvözlésekre szánt összeget, bár
mily csekély legyen is as, áldozzuk a hasa 
oltárára: a háború megvakult hőseinek és 
a hadiárvák felsegitésére.

— A Beviozky-Társaság 1917. évi 
estsorozatának felolvasói. Január 5.-én ; 
Paulovies István dr., (Selmeczbánya) ; Palá- 
yyi L»jos, (Budapest) költemények. Január 
12. én : Erdélyi József anár, Szobolovszky 
István (Körmöczbánya), Szabó 8. Zsigmondi 
Költemények. Január 19. én : Kuller Ferenc, 
Fizély Ödön lic. (Arauyosmarót.) Kersék Já
nos dr,; kö temények. Január 26.-án: Tom- 
csányi János (Aranyosmarót), Wiesinyer Ká
roly (A-anyosmarót), Tóth István : Költemé
nyek. Február 2. án Haiczl Kálmán dr. I 
(Gsramssentbenedek), Htriny János, havas 
István (Budapest): Költeményei-. Február 
9.-én : Koroda Pat (Budi pest), Jaross Ferenc, 
Porubszky G'zs, dr. (Hatc-ér) ; Költemények. 
Február 16.-án : Szhnonidesz Lajos (Nagy
börzsöny), Frank Anta1, tanár (Szeged) Rtd- 
ványné Ruttkay Emma: Költemények, Feb
ruár 23.-án : Patay Káro y, Kulcsok Lsó, 
Kersék Jinos dr. és Vándor Károly; költemé
nyek, Március 2.-án Kovács Sándor akad 
tanár (Pozsony,) Havas látván (Budapest); 
novella. Szabó S. Ziigmond és Dávid 
Lása'ó : Költemények. Március 9.-én : 
Arany-ünnepe y, amelyen Pékár Gyula, Csá
szár Elemér dr. Budi pestről, eset eg Riedl 
Frigyes egyetemi tanár is olvas fel. Ezen 
ünnepély végleges programmját még nem le
hetett megádap tani. — Akik az egész est
sorozatra állandó helyet óhajtanak maguk
nak biztosítani, as előjegyzést a társaság 
főtitkáránál, dr. Kersék Jánosnál eszközöl
hetik. As egéss sorozatra egy ülőhelynek 
az ára két korona.

_  Szeszfőzés, mint a városok jöve
delmi forrása. Tudjuk, hogy a kormány a 
szeszmonopólium behozatala alkalmábó meg
szünteti » magán szett fősdéket és vidéken- 
kint szervezi, engedélyezi az ezeket helyet
tesítő középponti szeszfőzdéket. Ilyeu cél
ból alakult a Pécsi 8jesafőző-Bzövetkeaet, 
mely a vármegye területének törköly, bor
seprő és gyümüloaböl válalja a szesskifözé- 
sét. A szövetkéz t 200 koronás üzletrész 
jeggyel 269 ezer korona tökével alakult meg. 
Hunysdmegyében at Agrária pálinkafőző és 
gyümölcsterme ö szövetkezet vállalkozott a 
főzésre. — Most van alakulóban Hátaszéken 
a szeszfőzde, ahol a nagyközség értelmes, 
buzgó jegyzője azerveai a szövetkezete'. 
Czyléd városa ped.g már »íy központi kiese-

fősde építésére a pénzügy igazgatóságnál 
megtette a lépéseket is; a város a szőlő 
mel óktermékei mellett nemcsak a gyümölcs 
kilözését vette tervbe, hanem ezekkel kap
csolat ran burgonya ssesafözdét is szándéko
zik felállítani. Nálunk — mint értesülünk — 
tegnap foglalkozott ezen kérdéssel a Bars
megyei Gazdasági Egyesület. Nézetünk sze
rint magának Léva városának kellene e 
kérdést mego'dania. Hiszen mozog aa egész 
ország ; minden város kényszerítve van 
újabb és újabb jövedelmi forrást feltárni, 
hogy terhei fel adatait teljesíthesse. Tegyünk 
meg mi is minden lehetőt, hogy a városnak 
mai nyomasz'ó helyzetén könnyithessünk I

— Szlnelőadások a zárdában. A 
szülök, tanügybarátok és városunk közönsége 
mindig a legnagyobb érdeklődést tanúsítja 
az irgalmas nővérek intézete által rendezett 
ünnepséged és előadások iránt. Ez az élénk 
érdeklődés nyilvánult meg o hó 21.-én is, 
amikor a lévai női Mária-kongregáció az 
intézet tornacsarnokában az erdélyi ménéi 
kült gyermekek felruházására és a fogadalmi 
templom javára szine'öadást rendezott s est 
másnap köskivánatra megismételték. Az elő
adásra kitünően választották meg a Tordni 
Grail Erzsi által irt két kedves és alkalm- 
darabot, amelyek közül az első; Tisztelet a 
hősöknek I — a magyar katonák hősiessé
gét a legszebben dicsőiti, — a másodikban pe
dig, amelynek címe : Karácsony angyalai, — 
a karácsonyi ssent ünnep emlékének áldoz
tak. As igen érdekes és lélekemelő előadá
sokon annyi sok, nagyobb ée kisebb, ked
ves leány szerepelt, hogy referádánk szűk 
keretében nem dicsérhetjük meg őket egyen- 
kint. A közönségnek sűrű tapsokban kife
jezett meleg elismerése volt a méltó jutalom 
azér', hogy szerepeiket mindnyájan a leg
jobban oldották meg. A darabok betani á a, 
a rendkívül ügyes rendezés a nővért k pá
ratlan buzgalmát, — a szebbnél szebb dísz
letek, a szereplőknek gyönyörű Öltözékei 
finom iz'éeüket deaéri. Hazafias lelkesedésre 
buzdító, áhítatot keltő s a legkellemesebben 
szórakos ató volt az erkölcsileg és anyagilag 
fényesen sikerült két előadás. Az első darab
ban szerepeltek : Moravek Margit, Belopo- 
toczky Méria, Till Barolta, Adamcsa Apol'ó- 
nia, Eckert E la, Hsmran Margit, Koakó 
Erzsébet, Siurdusz Ilona, Drlicska Irma, Sze
mek Irén, Scbusata Etelka, Saemá1* Vilma, 
Dosztál Anna, Tóth Irén, Bányai Erzsébet, 
Bízik Mária, Reindl Jinka, Paulik Ilona, 
Krizsmanek Ktróla, Katona Regina, Kozma 
Vilma, Szentirmai Júlia, Gut mann Mária, 
Kmoskó Mária. A második darab szereplői 
vo'tak : Belopotocaky Margit, Dómján Erzsé
bet, Kabina Adalberta, Vanger Margit, lasóf 
I ona, Kovács Gize'is, Szentirmai Júlia, Koz
ma Vilma, Czapalay Margit, Sógor Mariska, 
Balázs Mária, Reindl Erzsébet. Angyalok: 
Bús Margit, Csömör Auguszta, Dómján Vio'a, 
Géczy Jolán, Hribik I oua, Mátéffy Elza, 
Reindl Mária, Szudy Irma. Fenyőangyalok: 
Bebu'a Ilona, Janó vita Lujza, Misáik Mária, 
Tóth Magda, Pilka Irma, Bán iái Anna, Kosz
tolányi Ilona.

— Halálozás, őtsinte részvéttel kö
zöljük a következő gyászjelentést ; Boleman 
Vilmos éa Géza családjukkal együtt szomo
rú szívvel tudatják, hogy forrón szeretett 
nevelő anyjuk Lanciaux Stefánia f. hó 18.-án 
este fél 12 órakor életének 8Ö.-ik évében 
Líván hosszas éa kínos azenvedéa, a a ha
lotti szentség ájtatos felvétele után kilehelte 
nemes lelkét. Kedves halottunkat Selmecbá
nyán f. bó 20-án délután 4 órakor temetjük. 
Ugyanott fog megtartatni aa engeaatelő aaent- 
mise. Léva, 1916. december 19. A'dáa és 
béke lengjen drága porai felett 1

— Körmöozbánya uj polgármes
tere. Körmöczbánya városa Auúttytín&záy 
Titusz alispán elnöklésével tartott közgyű
lésén Esembery Gyula dr. zólyomvármegyei 
aljegysőt a város polgármesterévé válasz
totta.

— Nikkel huszfiUáresek. Újból fi
gyelmeztetjük a közönséget, bogy a nikkel 
huszfilléreaek csak december bó 31-ig marad
nak forgalomban. Siessen tehát készletét 
mindenki idejekorán vas husifilléreeekro 
yáltani.
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_  Hazaérkezett az ezredzászló. 
A kö.ös hadü<ymiuissteru«k még ragebben 
kiadott rerdeete értelmében * harctéren 
küsdö ezrede't aászlóikat póttes'eibhez vol
tak kötelesek visszaszármaztatni. Ezen ren
delkezéshez kép«Bt * nyitrai 14.es ezred 
ha.akü'dia ezredzázlóját a harctérről. Tud
valevő, hogy a nyitrai ezred zástlója 1914. 
augusztus havában az Andrez’evónál vívott 
berohan került e'össör tűsbe aa e'sö roham
támadásnál, amikor a zásalót éa nyelét több 
golyó fúrta keresztül éa Pósch zászlótartó 
is mindkét oombján megsebesült. Azóta har
madfél éven át sok visiontagsáson át min
dig megvédték és dicsőséggel hordozták a 
szent szimbólumot a nyitrai honvédek. Most 
viiseahoaták Nyitrára. A zászlót Holnapi 
hadnagy e bó 17-én délben adta át a nyitrai 
vasúti á'lomáson megjelent dísz-szakasz pa
rancsnoknak Korányi Rezső főhadnagynak. 
A néptelke ö szakasz tisztelgéssel dobpergés 
közt üdvözölte a visszatért ezredlonogót, 
melyet a bonvédlaktaoyába vitték s ott el
helyezték.

— Főegyháztnegyel bír. Dr. Mag
dics Ignác, a budapesti R»rolder-intézet 
igazgatója Nagysallóba helyettes plébános
sá neveztetett ai.

— Szegény tanulók felruházása. 
A lévai főgimnázium Segítő Egyesületének 
választmánya e hó 21-én Sinkovite Ferenc
k. r. tanár einöklése mekelt ü ést tartott, 
amelyen a választmány ebatározta, bogy 
1200 korona összeg keretében egyelőre 
hu zonhorom szegény fögimnáaiunii taou'óuak 
teú ruhát készíttet es két tanulónak uj ci
pőt ajándékoz.— Hogy az egyesület a jelen
legi nagy drágaság dacéra etnyi tanulót 
képes felruházni, — ez Hamburger József 
szabó jószívűségének köszönhető, aki — mint 
értesülünk — 48 koronáért vá'lalta el egy— 
egy ruhának elkészítését.

— A kistapoloBáuyl fölieroegl 
tiszti üdülő. József föl e-ceg és Auguszta 
föbercegasssony még * háború első evőben 
sebesü l magyar tisztek számára üdülöházat 
rendezett be a kistapolcsányi föhercegi kas
télyban és azóta sok száz magyar tiszt fe
lejthetetlen emlékei közé soiozza rekonva- 
LtZ'-áláaa idejét, ame'ynt a főhercegi pár 
vend"gszeretö házában 'ö főtt. A föhercegi 
üdülőről a múlt napokban könyv jelent 
meg, amelyet dr. Embili A'adát fővárosi 
ügyvéd, ce. ée kir. vadészföhadnagy irt. A 
könyvből ez nes leírásban ismerjük meg a 
kistapolcsányi föhercegi udvar magyar | u- 
ri'áneégá', meleg családiasságát. A könyvet 
Kórody G,öey záss óe művészi rajzai és a 
ft h> * C cta'iditl r g fc j a < n I a i etr 
vo i p< mpse fényképéi ilusvtréjá , A nü 
ára 3 ■ OIOI' 50 f I é' i’s teljes j' V d 1 »e 
a Ausu.au tiyvr- eeéy Alapé. A könyv 
n e szerezhető Búd pesten, az Auguszta a ep 
Ko»u fi Lajos u c.i (F-r-rciek bazáré) elá- 
>u-uó tt etében és a központi irodá'au (V.
V.imos  császár.u< 72.)

— Uj pénz Karoly király képével. 
B Csi'ö*  )eei>>ik, boeV a i' g özeiéből .00 <- 
t> u uj p ti' vern-k K-ro'y sirály képevei. 
A regi pai sek tt i mrsze'eeen egy előre mind 
forgalom bán maradnak. Ugyancsak uj érme
ket fogt ak a legközelebb készíteni, amelyek 
figyelembe veszik aa uralkodóváltosáa*.  
Karoly király képével rövid idő alatt pos
tát értékjegyeket is forga'omba hoznak.

— Polgári egyének Igazolása a 
pályaudvarokon. A varosodhoz te söbb 
rendelet érkézéit, amely a pályaudvarok 
ügye etes közbiztonsági közegeit, lebát a csen
dőröké. ée rend'rö«et felhatalmazza ma, 
bogy bármely polgári egyént igazolásra szó. 
lithassanak te', ha t a olyan korúnak látszik, 
amely korban ma a férfiak katonai szolgála
tot teljesítenek, leszóló iratait tehát jó lesz 
minden oivilnek magéval hordania. Megjegy
zendő, hogy hasonló rendelkezés, kü'önösen 
a galíciai menekülés idején mar volt érvény
ben és a katonai szolgálat alól különféle 
csalafintasággal kibúvni akaró galíciaiak ellen 
irányult.

— Előszed k az eaüst pénzt. Mind
nyájan ludiuk, fogy a forgalomból hiányzó 
ezüst pénz valihoi a ládafiában pihen. Jó 
öreg királyunk halálának kellett elkövetkez
nie, hogy a pihenő eaüst garmadákat meg

mozdítsa. Hogyan, hogyan se híre futott, 
hogy nem érvényes már az a pénz, me'yet 
a megboldogult király arcképe ékesít. . Ez 
a vészhir lett a varázsku'cs, me'y megnyitót- j 
ta a Wertheimnél is jobban zárt falusi pénz- 
szekrényeket. A koronák, a két és öt koro
nások végre előkerülnek.

— A Reviczky-Társaság múzeu
mának anyagút történelmi értékű ado
mánnyal gyarapította Koperniczky Kornél 
honvédtizortes, a-i az erdélyi — most már 
oláh — hadszíntéren van. Ratosuys, felső 
marosvölgyi kö’ség visszafogla'ásakor 1916. 
X. 8., az oláhok pünkö'di királyságát tanú
sító két hirdetményt tépett le euy épületről. 
Az egyik marvir, a másik oláh nyelvű. A 
magyar nyelvűt érdekessége miatt — szó 
szerint közöljük. „Rendelet. — Mi, C. Pre
sse, tábotno*,  k r. szárnysegéd, »z éjswki 
hadsereg főparancsnoka: Tudomásunkra jutva, 
h< gy a román hadseregtől elfoglalt némely 
helyiségben a nem román ajkú idegen lako
sok mindenféle gaztettekre adják magukat, 
rombolván a nüargyakat, az utakat, a táv
író és te’efon drótosa', megtámadván gaz 
módon leshelyekböl és erdők böl, elkülönített 
embereinket és a hadsereg karavauai', me'yek 
a várhegyei és orBrégutak on jítrn.k, ezen 
Letten meggátolására elrendeljük, hogy min
den helyiségben és minden közlekedési úton, 
ahol tudomásunkra fog jutni, hogy rombolva 
van a vasút, as országú', a hidak, a táviró 
ée telefon drótok, vagy másfele munka, me y 
a romáu hadsereg oá jaira szolgál, valamint 
ottan is, ahol gaz támadások követettnek 
el, ha a tettes el rém foga ik a tett elkö
vetése alkalmává', vagy aautun és iia a leg- 
köze’ebbi fa u latosai 3 (három) óra alatt 
fel nem jelentik a tet'est, akkor a falu zá- 
ra-sek körül es sori által egy előkelő nem 
román egyén, je öltessék ki rombo ás által 
okozott ni rokért es kettő gaz támadásokért, 
k a azonnal főbe lövés.erek, — kelt máma, 
augusztus 30.-ár, az éjaaaki hadserig főhi- 
disskliaaán. Az ejsaaki hadsereg főparancs
noka: Brezau C. e. k. tábornok, kir. szárny
segéd. Az éjszaki hadsereg hadibirója ; Soh:- 
por s. v. őrnagy.“ Koperrnozky Korié, még 
egy régi iiezirato. C iliibe üs o áh n-met 
sióiért is kü döfi.

— A cipőuzsora vége felé közele
dik. A cpő Ura njesz'ö aranyban emelke
dett az u óbbí időben. A közönségtől a ke
reskedők és párosok ma olyan horribilis 
arakat követe u<k a cipókért, amelyek egy- 
>lta sban nincsenek arányban meg a mostani 
<uh ) on bőrárukkal sem. Sajnos, a cipő- 
u sorai semmi sem kor aiozaa. A talpuör 
u> X ma is aia is csak pap rosou volt érvény
ben es így a köaöns-g ea: rt az elsőrangú 
szükségleti cikkért mar elviselhetetlen tu.- 
gas Ura at vö t kény eien fizetni. Úgy lát
szik azonban, bogy uiOst a kormány véget 
ikar vetni aa etste hetö v sszaeleseúner, 
mert, m-nt ér ésű ün ■, a kereskedelemügyi 
miniszter több szaktesiületbea leiratot luie- 
zeit, melyben X ikérte Ve emeny ükét a cipő
árak és a c pojavitksi árak m>x omlását il
letőleg. Nemet petua után reme hstöieg most 
mar uaiunt is sürgősen mego djaa ezt a uér
dest, mert mégis fölbáhorito, hogy szakszerű 
becslés alapjait a c pök ara — még a mai 
t orai a- me.e.l is — legalább huss száza
lékkal drágább, mint a hogy sz.bad volna,

— Hadbavouult tmitók. Egy tan
ügyi sta ap ad.lese saennt a háború kez
dete óla a mai napig iikdi-yonuli es kato
nai rzolgáiaiot teljesít 2481 állami tanító. 
Nem állami tanító ea tanítónő van ö.szaaeu 
26,000, közü ök kitouai szó galuol le jsait 
13 600. A hadbavonuit tanítók összes létszá
ma tehát 16,081. Ezek köaül a h.vaialos 
adatok Lzenut a haroteten e esett 360, hadi
fogságba jutóit 106. Vitea magatartásáért 
kilüuietest kapott 111 taiitó. Ezek közül 
yaskorouarendat kapott 1, 8 guum Laudist 
6, arany viiezségi címe’ nagy ezüst vitóz- 
segi érme- 23, kis ezüst viiezségi érmét 49 
bronz viusBegi érmét 12, korouas ezüst 
erdemkerosztei a vitézség szalagján 9, hadi- 
ekitméuyes katonai érdemáetesetet 2, vas 
eidemkereszte'. s koronával a vitésség' 
lagján 2.

— A mozi mind a három ünnep,, 
fart előadást. Ma négy órakor egy előadj.’ 

karácsony két ünnepén három előadás 
műsora kellemes élvezetet igér. Fődarab 
a Szerelem utjai cimü 3 felvonásom drá®, 
Einnkivül a nagymosás és hásasssg ' 
dályokkal oimü két jóiztt vígjátékot é, 
borús felvételeket fognak bemutatni. A 
sodtk napi műsorból kiemelkedik a tiejtílyü 
gyilkosság cimü 4 felv. detektív drams fi,, 
mutatják ezen kivül a 2-ik tiroli vadi8, 
ezredet, mikor tűsben áll. Lesz még ,g, 
humoros vígjáték is. Szóval az ünnepek^ 
kellemesen ellökheti a mozilátogató közönség

Nemes ösvényeken*  cimü tetszetős 
kiállítású ifjúsági könyv jelent meg a karácsa- 
nyi könyvpiacon Raffay Sándor szerkest- 
lésében. Versek, történeti és háborús elbe- 
ssélések, a serdültebb ifjúság lelki világit 
nemes ösvényekre irányító, építő cikkek 
váltogatják egymást a gazdagon es szépen 
illusztrált kötetben. A mű célját és tártál- 
mát a cím találóan fejezi ki: valóban nemes 
ösvényeken járnak azok a hősök, akikről < 
történetek szólnak és azok az írók is, akik 
a mü tartalmát megírták. Kétségtele>, hogy 
e mü hézagpótló az ifjúsági irodalomban. A 
c'íoosan kiállí ott kötet Hornyánssky Viktor 
müintézetér dicséri, a rajzokat pedig Schnei- 
dér Iván készítette. Ára 5 korona. Kapható 
Nyitrai és Társa r. t. könyvkereskedesbeo 
Léván.

Jótékonyság.
Franki Ede nagy zárói nagybirtokos ur 

a Jóaaef Föherczeg Tanítók Házának tíz zsák 
krumplit adományozol . Az interná'us gond
noksága a jólelkü ajándékért es u'on is hi- 
lás és őszinte köszönetét fejezi ki.

Köszönetnyilvánítás.
A kegye/rendiek templomában /elúlltlandó 

oltár javára a decz. 8.-án rendezett Mária- 
kongregáció ünnepélyen felülfizettek:

Agárdy Sándorné 1 K., Árvay Józsefük 
10 K., Ba'ogh Lajosné 1 K., Bélik Julianns 
1 K„ Bella Antalné 50 fill., Bobb Lástó 
50 fill., Bojsza József 1 K., Borosé Béla 1
K., Borosa Qyuláné 1 K., Borcsányi Béláné 
3 K., Csekcy Vilmos 1 K., Csernák ludorné 
10 K., Cziczka Angéla 5 K., Eogel üyuls 
8 K., Engel Gyuláné 2 K., Essösy Lajos 
1 K., Epölyi Ferenc 1 K., özv. Faragó 
Samuré 1 K , Farkas Orbánná 1 K., Fá
bián Zoltán 2 K., Fertikó József 5 K., 
Forgács Pál 2 K., Dr. Frank Jakab 2 K., 
Dr. Frommer Ignác 2 K., Goldstein Henrik 
3 K., Hartl Rezsöne 4 K., özv. Henyey 
Élezné 1 K-, Hoffmann Ilonka 3 K., Hor
váth Járos 5 K., Irgalmas nővérek 10 K., 
Irga’mae nővérek 5 K., Jaross Fererc 2 K., 
Jaszenovice Ödönné 2 K., Jónás Imre 10 K., 
Ka csok Leó 2 K., Károlyi János dr. 10 K_, 
Kertész Lajos 40 fill,, Dr. Kuioskó Bél*  i 
K., Kocah Vilmos 2 K., Kohl Medaid 5K, 
Kotruez Nándor 1 K., özv. Krumpel Jánosoe 
1 K., Kucsera Imre 1 K., Levatioh Gusztáv 
1 K., Ledényi Gyula 4 K., Libermann Man
ci és Ldly 8 K., Lőwy Lipót 1 K., Macsek 
Ferenc 2 K.( Meder Ferenc 5 K., Malter- 
bér Mérné 1 K., Melk József l K., N. N. 
1 K , N. N. 40 fii'., N. N. 1 K., N. N. 3
N. N. 10 K., N. N. 2 K„ Neumann Adót
1 K., özv. Vécééi lmréné 1 K, Nyír, di Er
zsébet 1 K., Oifetmann Ágostonná 10 E., 
Pat«y István 1 K., Perger Kálmánná 1 E, 
Peternák Jánosné 1 K., Porubszky Gé»*  
dr. 25 K., Porubsyky István 2 K., Razg^a 
Ernő 10 K.. Ráca Ilonka 20 fill., Reit»»n“ 
Ignác 1 K , Róth K. 20 fill., Rudn.v
10 K., Sárhegyi János 1 K., Sohultz Ignsco 
40 fi i., Schottert Ferenc 2 K., Schwa'a 
Barnát 10 K., Singer Izidor 2 K., 
Hermann 1 K,, Steiner Sándor 1 K., Stí
lé Ágoston 20 K., Szakács Viktor 10 K-i 
Szeihert Ferencoé 1 K, Tzuber Zug®011
2 K., özv. Tbúróczy Józsefné 1 K., r°P,r‘ 
cser György 2 K., Tóth Irén 1 E., ősv. 
Tóth Zsigmondné 10 K., Túrna Ida, H E,i

Ausu.au


1916. december 24.
S JL K s 5.

Hdv»rv G5«á»4 2 K., Vidor Stuiu<»|n4 3 
K V'aazatv Ödönné 10 K., Voi.csek N. 1

Wniií Gyűlné 1 K., Wfiaa Miksa 1 K, 
* A szívás sdakozóVntk es utón mord 

hil„ Icicsönetat • föijimnáziu v lg >«gitós*g».

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
! évi dec hó 17 -tól 1916. évi dec. hó 24-ig.

Születés.

A szülök ueve ~T
~ 

gy
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ek
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ne

m
e | A gyemek

neve

Kis L. Dezsi J. fiú Béla

Halálozás.

AZ tUlili «« Kora A halai oka

Jancsoné Jánosok R. 
özv Horváth Jánosné 
Gabalané Jakab A. 
Lauciaux Stefánia 
lleksch l llesné
Varga János
Obiczki Mátyás

23 éves
89 éves
67 éves
84 éves
u3 érés
56 éves
55 éves

Tüdővész
Agg kimerülés 
Tüdőgyulladás 

Gutaütés
Szerviszivbaj 
Vetegyulladas 
Geuyvérüség

5280. szám kig. 1916.

Faeladási hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. váró. 1917. évi január hó 12-én d. o. 10-óra- 

01 » Varos ház tanácstermében felbontandó zárt Írásbeli ajánlatok utján elad- 
é*  bssiíu "t‘i.PC:’rdiibe“ “ 19”' im kii'l’“ k”"^iw»ky

1- A. ti. o. V. vgs. 35. számú osztagában kijelölt 1236 drb. jegenye-
I euyo fa, mintegy 285 ürköbméter haszonfa: 46 drb. tölgyfa 23 köbméter
I haszonfa es 82 ürméter tűzifa: és 1168 drb. bükkta mintegy 886 ürmétert 
. kitevő faanyaggal,

2. A. B, ü, o. 1. vgs. 17. és 18 a. osztagában kijelölt 1079. drb. jege- 
nyetenyöía mintegy 923 köbméter haszonfával.

I 3. A B. ü. o. II. vgs. 6. osztagában kijelölt 1024 drb. jegenyofenyő
: o36 köbméter liMszout*  ^tiyágga].

Az átlagos kikiáltási ár a jegenyefenyő fánál köbméterenkint 20 korona.
1 ölgy műfánál;

717«|1216. ssírn.
Hirdetmény.

Köih.rié teszem, hogy az országos höz- 
é elmezéei hivatal rande ele szerint az ujnbi- 
rekvtráiau albalmával hatóságilag igénybe 
veit huss, íozs, kctszerep, áipa es zab kosz
letekért az e járás égés*  tartama a alt (t-het 
1, évi december hó 15-e u án u) az ej rás 
betejez'.éig f. évi nősem .er hóban érvény, 
ben levő legmagasabb árak, a h> 1 ósíg 11ag 
igénybe vett tengeri kosz etekért pedig, 
aui-unyiben azok embeii éle mezeire alkal
masak, az előbb tmiilett eljárás tirtama 
alatt a hatóságilag megál spitott legmagasabb 
art 6 koronával meghaladó temes less 
fizetendő.

A teritmenyes tehát méter mázsánk int;
Búza 41 kor. 50 fii. Kozr, kétszeres 

34 kor. Á'pa 34 kor. Sórátps 42 «or, Zab 
40 sor.

Tenyeri:
>. közönséges csöves 32 kor. 20 fii. b. 

kösöuseges morzsolt 41 kor. d. fa)tengeri 
Ciöves 3ő kor. Oö fii. e. fajleogeti morzeoli 
44 kor.

Lsvr, 1216. december 21.
Bódogh Lajos,

polgármester.

ÖödvjlbiO. 0»MUI'

Hirdetmény.
Köóhiirü itB eu, begy uniidazoD badi 

Cóío.r*  igeu ybe vett fimtáryyak, uie yesre ' 
nezve a ue.yoeli átvető i oi.o.isug a be.zol- 
gsiiatásra ha aiatast engedélyezett — milye
nek pótlandó mosodátok — továbbá azoa a 
temUrgyaá is, ineiyeii bármely más o nál 
lógva meg odúig uosaolgáltatva nem e'.iek, 
Barsvármogye alispánjának 1057511216. s*a  
*au rendelem folytan aa utveie ukr.i ki üaött 
napokon vagyis t. bó 28 ea 22-eu a itgs i- 
gorubu uiogionö eljárás terhe alatt beszo - 
gsiisiaodos.

Az átviteli biiotlsáy f. hó üti-án (cfü/őr- 
íótónj és Hűén (pénteken) d. u. ,2—4 órak 
kózoti u varon, útón a városi alkapltány fold- 
ailáll hiiyieryeben működik, huta a IcM.ar- 
nyak * birtokos vagy megolaO tl*  ál a be- 
••lodiauuos es eiisiaervuuy e leoeueu á.a- 
Ö*LÜÓd,

Az ily beizolgr 1 aiátra kötelezetten 
“*»),  bogy femláigyaika1 nem a keliö idö- 
b6ü itidga,tauak be, muisszniBi köveitek el 
uty*n,  »iLdsiouua.tal a mintatér ur aiokra 
'Osatkoróu g, skik teaiáigy aikai önként 
*uJ“k sí .z uto.ágos áiveteilel migOizo't 
••stveten biaoilsagntk, a kihágást eijaiáz 

•hegibümsatu) eneaint-
hev., 1216.(eti dectmber hó 23.

Bódogh Bajos, 
polgármester.

Savanyított káposztát 
“•©•ínyben és nagyban visszela 
•©•itóknak is jutányosán szállít 

SINGEB IZIDOR
LÉVA t

12 — 20 cm. közép vastag köbméter 12 korona
21-30 13 „
31-40 w 26 „
41 — tői fölfelé n 32 „
tölgy tűzifára ürköbméterenként 3 „
bükk hasáb és dorong tűzifára n 3 „
Bánatpénz 6000 azaz; Hatezer korona.
Bánatpénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlatok 1917 évi január hó 11 nap

jának délután 5 órájáig adandók be, esetleg posta utján küldendők el a város 
polgármesteréhez.

Becsáron aluli, valamint utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési és szerződési feltételek az újbányái ni. kir. járási erdőgond

nokságnál és alulírottnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Újbányán, 1216. évi deczember hó 21-én.

Kottiers Emil,
polgármester.

a moziba
megyünk

Az APOLLO mozgószinház
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műsora érdekes.

a s z n á I t S
Férfiruhák $
Kői kosztümök 
Kabátok -
Fekete és kék színre gyönyörűen fes- £< 
tetnek 24 óra alatt.

Katonai ruhák tábori zöldre 1 nap alatt. £ 

Első Esztergomi Gözmoscda es Kelmefestő-gyár | 
Esztergom Arok-U. 46. Postán kérjük csomagokban

H
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Kőszén Tűzifa 
bükkfa ölszámra — feliürészelve 
vagy apróra vágott állapotban, 

úgyszintén
Gyujtófa 

kötegekban kapható, Singer izidor 
fűszer és csemege üzletében Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.
Kis üveg 881. dupla üveg 1 K.5Of.

Ezt 3céxJ-ü.lc xxalx-.á.exx'ü.tt! '•b 
A ho1 nem kapható, oda postán 10 kis v gy 6 1 agy 
üveget kilenc/. koronáért üti ingben ládában a ké
szítő

KATREKYAK JÁNOS , 
gyógyszerész ZSAhNOCZA

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut- ' 
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bövtbu felvila 
gos.tas a lévai uradalmi irodában
— — nyerhető. — —

PihCtéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
celjara épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás tan berendezve 
Hazai gyártmányú. gépek: 

Ganzléie motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gözcséplö készletek, eredeti Melichár-féle 
veíőgépek, Ettcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vegó gépek és géprészek 

VPégliirű RAPID lánczoskutak.
LegjoLb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.

Eladó ház és szólő.
A néhai Horthy Kovács Mária ha
gyatékához tartozó házrész és 802CÖ1 
területű Jánoshegyi szőlő eladásra 
kerül. Az eladás körülményeiről és 
föltételeiről a közjegyzői ir< da ad 

— — felvilágosítást. — —

Eladó házak.
Blumenfeld-téle Honvéd-utca 9 és 
Damjanich-utca őszámuhazak eladók 
Felvilágosítást ad özv. Ghimessy Jo 
zsefne Damjanich utcza ti szám.

elhelyezett és elhelyezendő aliando 
betétek kamatlábai 1917, évi február 
hó elsejétől kezdődő s további in
tézkedésig tartó hatállyal 3*.  — 
három és fél — ’/u-baa állapítot
tuk meg. A betétkamatadót az inté 
zet fogja fizetni.

Kelt Léván, 1916. december 19.
A Lévai takarék- és hitelintézet 

igazgatósa^.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE 
mwciiii^toiíii' E&&I1. LÉVÁN. TELEroiKi sabíi j».

Legjobb fűszer- és csenregeáruk.
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj. 
Legjobb minőségű kávék.

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

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, foiralók és vaaaiók.

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
UBBzes kerti-, niező - azdasae'l , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

Jótállás a biztos eredményért.
Tőivé- 
nynaen 
v^dve.

Oszkár
uagvbecskereki ny. főkapitány éa 

fajbaromfi tenyésztőnek nagyszerű 
találmánya a

„P A T K A N I N"
Patkftnyrtó-sier, (rém méreg) ma y 

emberre és hssi&h.tokrs nem árt,|n>ss és 
talU’miil minden n>á< irióerer*.
1 doboz ára 3 korona 

m«;y elegendő örUlbelül 60 pa’hény I iir- 
tÁnáho*.  Minden dobos! or. hu ítélni ut.s 'és 
V»n mellékelve. Ismertető prospektus', mely, 
ben le vsn írva, loty I ii'őtléle neyytégu 
gsidssógbsn kény »d»g ha»->.o|s, dó, kérésre 
ingyen ktiid sPATíóNIN ,-y»r egv-dáli 
elárusítója, * Torontáli Avrérbank Rs-».

vénytirssség, N agy beoskereken.

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb . áziioz 

szállítva ölenként 1CO kor.
Ugyanez ölenként ö vágásra feliürészelve 112 kor.
Ugpinez apróra vagdalva iOO kg-ként 9 kor. 

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
„ 1 iszlviselőegyle/ tagjainak 5% pénztári engedményt 

nyujlunk a vágott fánál. tisztelettel
Tele ou 6i 1 onhaiser és Társa

Ozmán-tér ti. szám.

a „Tungs ram lámpa4 
gazdaságos, mert hosszú élettartamú 

a minőségért a gyár szavatol 
Kérje mindenütt a „Tungsram11 védjegy- 
gyei ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági Részvénytárs4' 

ság Újpest 4. Hazai gyártmány-

MvnmalAH ao >


