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Előfizetési felhívás
A

AXX’ Vll. évfolyamára.
Lapunk ezen számával bezárjuk pálya

jutásának harminchatodik esztendejét, á 
harminchat esztendő között talán ép a 
legutolsó volt az, mely legjobban próbám 
tette erőnket, de elfogultság nélkül mond
hatjuk, hogy lapunk még a háboruokozta 
nehéz viszonyok között is kiállotta a < őz
próbál s hála a kiadó áldezatkeszsegenek, 
erejet megfeszítve iparkodott hivatásának 
es kötelességének megfelelni.

á most folyó világháború nehéz, de 
hazafias kötelességet ró a sajtóra: támo
gatni a küzdő sereget, szolgálni híren 
es lecsületesen a hadviselés érdekeit, emel
lett szeretett magyar hazánk boldogságán, 
fejlődésen munkálkodni, a magyar önérze
tet ápolni.

Isten, király, haza volt a jelszavunk 
mindenkor. Ebben a hármas jelszóban van 
beleírva lápunk 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 közelet minden /ázisában 
résztvi ttunk erőnk- és tehetségünkhöz képest, 
k most folyó világháború is ott talált ben
nünk*  t a magyarság, fegyvertársaink és 
szövetségeseink közös érdekeinek szolgálatában 
s akkor, midőn csakugyan áldozat egy lapot 
jenntartani, minden dicsekvés nélkül elmond
hatjuk, hogy tudva azt, mivel tartozunk 
hazánknak, ezt a legutolsó nehéz esztendőt 
is becsülettel végigküzdóttük.

á világháború közepette nem feledkez
tünk meg városunk *s  vormegy<nk fejlődé
séről és boldogulásáról sem, hiszen főcélunk 
a mi sziikebb hazánk jólvirágoztatása, köz
intézményeinek gyarapítása, jólétének *s  
műveltségének fejlesztése. Olvasóink tehetnek 
mellettünk tanúbizonyságot, hogy sem sze
mélyi kultuszt soha nem űztünk sem érdek
csoportok szolgálatába soha nem szegődtünk, 
de minden törekvésünk arra irányult, hogy 
Pártatlanságunkat es juggetlensegünket megő
rizzük.

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

Ele kérjük a nagy közönség szives 
támogatását es jóindulatát, mert eddig is 
csak a közönség tapasztalt rokonszenve 
tette lehetővé, ha munkálkodásunkat siker 
koronázta.

Előfizetési ár:
E(jy évre 10 K. — /• 
Hat kára 5 K. — f.

1 9 1 7.
(K) Az uj esztendőt kezdjük meg 

ezzel a számunkkal. Átléptük az ó-év 
határát él megtettük az első lépést az 
újban, Az utolsó lépéssel szoktuk lezárni 
a múltat és az elsővel a jövendőt. A 
nem teljesült vágyak és rombadölt 
álmok után ismét a reménységek elé 
tárjuk szivünket, hátha az uj esztendő 
valóra váltja a reménység apró pénzét ?

Az automatikusan visszatérő dá
tumok lelett azelőtt a szokásos bol
dog uj esztendővel szoktunk átsiklani. 
Azelőtt nem is értettük, ha értettük 
is, tel sem vettük, mily sokat ér egy 
boldog uj esztendő reménysége. A béke, 
a boldogság és jólét mezében nyugodtan 
ülő boldog földi halandó nem is tudja 
megbecsülni nyugodt tűzhelye értékét. 
Hej .'bezzeg a viharok óceánján hány kodó 
törékeny caolnakon evező mily sováran 
gondol viasza a békés otthonra, a nyájas 
meleg hajlékra!

Így vagyunk az uj esztendővel 
is. A háború rémségei véres, aszott uj- 
jaiksal átnyúlnak az ó-év határán s 
az uj esztendő reménységeit fenyegetik. 
Lelkünk már tele van a háború bor
zalmaival a igazán vágyódunk egy 
diadalmas, boldog, uj esztendő örömei 
után. Nemzetünk immár harmadik éve 
ott áll a reákényszeritett háborúban és 
bála a magyarok Istenének, nemcsak 
hogy meg nem törött, de megedződött 
a veszélyben, Szivében megerősödött a 
bit, hogy az Isten arra rendelte, hogy 
újabb ezer esztendő szilárd alapjait 
lakja le a bábomban, mely az egész 
világ előtt feuyesen igazolta államalkotó 
és államfenntartó képességét.

Bármit üozzon is reánk az uj esz
tendő, meg nem tántorít senki abban 
az erős meggyőződésben, hogy ki kell 
tartanunk mindvégig bátran, híven és 
becsületesen, migcsak a romok és si
lók tetején számunkra is ki nem virág
zik a tartós beke hófehér virága. És 
alapos a reménységünk, hogy ez az 
esztendő már a beke jegyében született, 
hogy ellenségeink is belátják meddő 
reménységeiket arra, hogy bennünket 
megtörjenek és legyőzhessenek.

• Az elmúlt esstendő fényesen illusz
trálta ellenségeink előtt, hogy ezt a 
háborút a mi és szövetségeseink leve- 
retésével befejezni nem lehet. Le kell 
tehát a folyó évben is tenni arról a 
gondolatról, hogy ők diktálhassák ne- 
Künk a békét. A népek és nemzetek 
sorsát intéző Mmdenható igazságos 
kegyelme nem szolgáltatott ki bennüu- 
két az entente kényének, hanem meg- 
mutatta, hogy nekünk még vau ren
deltetésünk a földön a népek és nem
zetek között.

Az ujeszteudő talán jobb belátás
ra fogja birni az ellenséget.

Meg kell történni, mert egyszer 
csak véget kell, hogy érjen a háború, 
az újkori csodának, mely felvilágosítja 
az ellenséget arról, hogy merő öngyil
kosság Európa népei számára a háború 
tovább folytatása. Alapos a reménysé
günk, hogy már olvadozuak a szivek 
jégkérgei, már nyitnak a sóhajok és 
halálbörgések előtt erőszakkal becsukott 
iülek és szemek s a népek már látni 
és hallani akarnak.

A vágy és reménység egyre erő
sebb lesz, bogy az ujeszteudő uj gon
dolatokat erlel, melyeknek gyümölcse a 
mindent meg váltó, mindent kiengesztelő 
béke áldásaként tog hullani a küzdés
ben megfáradt nemzetekre.

Még veri az entente a nagy do
bot. Még trombitaszóval harsogja, hogy 
nem alkuszik. Még a fórumokon tele 
tüdővel ordít a vesztét érző háborús
part. De már a felhők mögül ki-ki 
csillan a béke meleg napjának egy-egy 
reménysugara s nemsokára áldott 
melegevei ievetteti a badakozókkal a 
harci vértet. A trombitákon még a ri
adó szól, de már készül a béke csodá
latos zenéje, mely felséges akkordjai
val jobb gondolatokra hangolja a 
sziveket.

Hiszen oly sok lesz a munka a 
béke után is. Oly sok a seb a sziveken 
és telkeken, amelyeket csak a Szeretet 
melegével lehet begyógyítani.

Mi hisszük és reméljük, hogy az 
Ibi7. esztendő, már nem ereszti túl 
határain a háború elszabadult gonosz 
szellemét. Hisszük, hogy el fog jönni 
a békesség, amelynek tőidre szállását 
immár három karácsonyon hiába vártuk.

KI fog jönni a boldog uj esztendő 
nagyszerű csodája : a béke. Mert az el
lenségek meg fogják érteni az isteni 
parancsot, hogy dugják hüvelyébe ki
vont kardjukat a hadakozó telek s 
üljenek a zöld asztalhoz s onnan a 
fehérhez.

Adja a Mindenható, hogy valóra 
váljon a reménység, hogy nemsokára 
mi is boldogan rázhassuk meg vissza
térő hőseink kezét s örömmel kíván
hassunk nekik boldog uj esztendőt.

Élelmiszerek kisorsolása Léván.

Valóban hihetetlennek hangzik, nogy 
ebben ss ínséges, rekvtrálásokkal terhes idők
ben ilyen is lehetséges. Ét tat'gis megtörtént 
a csoda 1

A József kié. herctog Szanatórium Egye- 
sülét tüdóbeteggondozó intézetének gondozó bi- 
totiséiga ösv. Faragó tíatnuné elnöklete alatt 
váltotta valóra december 30.-án. Sorsjátékot 
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rendezett tüdőbeteg katonák és családjainak 
támogatására és veasélyestetett gyermekek 
részére létesítendő ^éjjeli otthon*  javára. A 
nyereménytárgyakat élelmiszerek képesték, 
melyeket jószivü lelkektől rekviráltak, ter
mészetesen irigyen, hogy azután a sorjáték 
után visszajuttassák a közönségnek. Nem 
kis munka volt: a hatóság engedélyének H- 
eszközlése, sorsjegyek és egyéb nyomtatvá- 
nyok elkészítése, a közönséghez intézett fel*  
hívások szétküldése stb. Dolgoztak is seré*  
nyen a bizottság tagjai, élükön az agilis, 
mindenre gondoló, mindent e'örelátó és fá- 
radhatlan Rudnyánszky Olgával, árulták az 
egy koronás sorsjegyeket nagy sikerrel, mert 
bizony nem tréfadolog esen szűkös időben 
nyerni egy nyulat, vagy egy sonkát vagy 
pláne egy üveg pezsgőt.

De jöttek is bőven a nyereménytárgyak, 
a legkülönfélébb variátiókban. Sokan igen 
bőven küldöttek, ezek közül nem hagyhat*  
juk említés nélkül a gondozó bizottság véd- 
nöknőjét, lovag Schoelier Gusztávnét. Midőn 
elérkezett a kisorso ád napja és fáradhatatlan 
kezek a vigadó nagytermében harmonikus 
rendbe szedték a nyeremény-tárgyakat, na. 
gyón kedves és bizarr kép tárult elénk. Ott 
függött, mintegy reklámot ütve, a nyulak nagy 
serege, tarkítva néhány féczánnyal, melyek 
mellé szerényen húzódott meg egy pár fü
zér vöröshagyma. Igen előkelő benyomást 
tett a sok káposzta, főzelék, befőtt között 
egy-egy aranyos barna sonka. Egy kalitká
ban galambpár várta a boldog nyerőt; sőt 
egy malaca sem hiányzott, amelyet szintén 
kalitkába zártak, de ez bizony áttört a drót
akadályokon és szabadságát visszanyerve, 
merőin előretörést in-ézstt a teremben, inig 
végre sikerült eilenofhnz vával biztos helyen 
internálták. Nehány élő kacsa is szót emelt 
elvétve, valószínűleg egymással bözötéü a 
teremben nyüssgö tömeg telül nyert benyo
másaikat, míg egy másik kalitkában nehány 
eleven tyÚK meg&ü'ött pályatársaik láttára 
elmélkedett minden fö di élet múlandóságáról.

Azután a sok zsacskó dióvá, mákkal, 
mando ával, mogyoróval köl'Ői egyvelegben ; 
aztán, hogy a b bról, tojisró1, (igazi iojas- 
rói 1) ezU-orról, meg — egy darab szappan*  
ról valahogy meg ne feled ez-.üuk 1 A kü
lönféle nyúánk szép vígoettáákal ékes bo
rosüvegek, melyek nyaka köröl itt-ott lágyan 
tekergőzött egy-egy kolbász. Baetyafalkint 
emelkedett a lisztes zacskók és a tekintélyes 
nagyága krump is zsacs<ók töiu g-, mely 
úgy festett, mint a lövészárkok tetején egy
másfölé rakott homokzsákok „Deckung-tfja, 
Egyre-raásra 300 körül volt a nyeremények 
száma.

És fo'yt a sorsolás v g*n  3 órától 7.-ig. 
Ugyancsak sk&dt dolog bőven; két árva- 
ieány húzta a számokat, a többiek pedig 
kikeresték a nagy tömkelegből és kiosstot- 
ták a kisorsolt nyereménytárgyakat. özv. 
Faragó Samuné, Rudnyáoszky O g»s Bándy 
Endréné, Bitesek Józsefné, Boros Gyuláné, 
Dr. Frommer Ignáczné, Grimm Györgyné, 
özv. Guggmbarger Lsjosné, Huberth Vil- 
mosné, Kabina Ervinné, Dr. PriszLer Gyu
láné, Szauer Iiidorné, Sohubert Pál >é, akik
hez körű tekintő segédül szegődött Hering I 
JáaO3 segédielkesa : mindegyiknek akadt 
tennivalója. A boldog nyerők némelyike föl- 
sikoltott örömében, amidőn Fortuna isten
asszonya kegyelméből egy-egy nyulat vagy 
egy üveg bort nyert. Sokan visszanyerték 
a fölajánlott nyereménytárgyakat; hiaba: 
gazdag embernek gazdag a ezerenc éje 1 De 
dicséretükre legyen mondva, ott hagyták a 
nyert tárgyakat jótékony ónéira; est a pél- ' 

óit követte a nyerők nagy rétié és lett bő 
aratása as Arv.hAsnak, mely ekként sok fö- 
aelékhe., lisathez, burgonyához, tojáshoz ju
tott. De jutott még másoknak is. Az intézet 
tüdőbeteg gondozottjai, a városi szegényház, 
a katholikus nömanbely lakói is kaptak bur
gonyát. A gondozó bizottság jóleső megelé
gedéssel tekinthet vissza aktiójának erkö'cei 
és anyagi sikerére. A tiszta jövedelem kö
rülbelül 2000 kor. volt. Adottak legyenek 
a kezek, amelyek ezt produkálták 1

Ima.

Istenein, Uram l tekints e földre! 
Ember az embert tovább ne ölje

Oh, add vissza már ifjút a lánynak! 
Mi haszna is iyy szemben a lángnak ? I

Legyen, mint egykor: élet az élet. 
Az öldöklésből'! . . Uram, már elég lett.

Nekünk, akik öltünk, hazánkért búr, — 
Add a szived kegyét, bocsánatát!

Térjenek vissza őszhaju apák; 
Nézd, sírva várják az édes anyák /

Jutott a gyászból, jutott a könnyből. 
Jöjjenek most békés emberöltők i

Ha már úgy kellett, hogy kezünk véres: 
Fiainktól tartsd tárol a vétket i

Butát legyen, aki mást ellenünk; 
Szorítsa erős, békülö kezünk.

Magyar vagyok, Uram ! te jól tudod . . .
Szabadok legyünk és igy boldogok!

fái Jmre.

Kik védik a kultúrát?
Harmzddik esztendeje tart már a világ

háború, de kivéve azt az időt, mely kitörését 
közvetlenül követte, Bohasem vitatták ennyire, 
mint mostanában, hogy ki a nagy vérontás
nak igazi okozója ?

Természete", hogy a háború felidézésé
nek ódiumát mindenki igyekezik magáról 
elhárítani, A ma született bárányka nem 
lehet annyira ártatlan, mint a békét dicsőítő 
antánt. Aki nem hiszi, hallgassa meg á'lam- 
ferfiait. Beszédeik csorognak az embersze- 
re'et raéaétöi. Bántani, ők 1 dehogy is akar
tak valakit. Mi voltunk a genossok, akik 
nem fértünk a bőrünkbe; nekünk reggelire 
taljár, ebédre ánglius, oesonnára francia, va
csorára muszka kel, másként jól se lak
hatunk.

Szép, szép. De mégse ártana kissé visz- 
szaem éketni, — vteezaem'ékezni azokra az 
eseményekre, amelyek a háborút megelőzték.

A háború kiindulópontja, bár hogyan is 
tagadjak és leplezik is ellenségeink, — kö- . 
zönséges gyilkosság volt, amelyet trónörö- 
hősünk e.len követtek el. Azt kellene hin- I 
ni, hogy a gyilkosság, még antánt fogalmak I 
szerint is, merényiét a ául.ura ellen; tehát 
el lehetett várni, hogy as egész müveit vi- 
lág, mely közé az antánt annyi előszeretettel 
számítja megát, — fel fog háborodni az aljas 
bűntetten és segíteni fog a gyilkosok meg
büntetésében.

A szarajevói gaztettet megtorolni és a 
homályban meghúzódó bujtogatóit felelősségre 
vorni azonban csak Ausatria-Magyarorsztg 
vállal kőzett. A kultúrát bérelt gyiliiosoe 
gyalaaaák meg éi nekünk, a mások kultu- 
rajában bízva, el kellett várni, hogy egéez 
Európa jogos elégtétel- követelésünket támo
gatni fogja.

Az ellenkeiöje történt. A gyilkosok 
védőimet találtak a cárban, aki fittyet hányt 
a kultúrának, A gyilkosságból szláv kérdést 
csn.lt és otromba báborufetiyegetézsel ígya. 
kőzett kierőszakoló;, hogy Szerbia menekül
jön a tüntetéstől. A cár reánktörl; összpon
tosította csapatait határainkon, ami által 
önként hárumlott Németországra szövetségi 
kötelességének teljesítése.

Es mit cselekedett Anglia ? Talán ma
gából kiselve ügye mea'ette a oárl, hogy 
gyilkosok és gyilkosság pártolása ellenkezik 

az emberi kultúra fogalmával ? Vagy tudtf 
ra adta Oroszországnak, hogy az esethet,' 
ha gyilkosok védelmére ránt kardot, 8ohá 
semmi ssin alatt nem Baámithat Ánglj, 
segítségére ? Dehogy is I Anglia is a szerb 
.kultúra*  védőjéül csapott fel, titokban 
csatlakozott a cárhoz és követelte, hogy ,t 
eset — az aljas és kétségtelen gyilkoeaági 
bűntény — a hágai biróság döntésér.- bissí- 
sék. Vagyis: védelmébe vette a gyilkosokat 
és felbujtogatókat.

Ezek aiok a méses-mázos szavú erkölct- 
bírák, akik nem győzik eléggé gyakran 
hangoztatni, hogy nemzeteik esek az általunk 
annyira fenyegetett kultúra védelméért har
colnak éB csinálnak vérfürdőt Európából.

Azt hisszük, Rípacsák is jobb komédi
ások, mint ok ; jobbak már azért is, mert 
nem gonoszság minden szavuk és letttik 
rugója. Rossz játékuk jutalma nem marad 
el.' a Nemesis mind súlyosabb csapásokkal 
veri, kergeti őket és a velük szövetkezőt 
többi ellenségeinket is. Nemsokára szégyen
letesen fognak eltűnni arról a színtérről 
ahová mellüket verdesve, harsonával és dob 
szóval állottak ki legénykedni.

A világháború krónikája.
December 27.

A királyi pár Budapestre jött. Karoly 
király átveszi a hitlevelet, Rimnik-Sarat 
előtt áttörtük a frontot és 17 kilométer 
szélességben elfoglaltuk az ellenség állásait. 
A dunai hadsereg szintén betört az ellenség 
arcvonalába. A macim hidfö előtt támadásunk 
előbbrehaladt. Vilson jegyzéke után Svájc
nak küldött válaszjegyzéket.

December 28.
A riranik-szrati csatában as ellenség 

nagy tömeggel keresztülvitt ellentámadásai 
meghiúsultak. Falkenbain hadosztályai 
R mnik-Saraton túl nyomultak előre. A vá
rostól délkeletre a szövetséges csapatok át
törték as orossok. erősen elsáncol| vonalait 
es északkelet felé előbbre jutottak. Dobrud
zsában bolgár és török csapatok az oroszo
kat Macintól keletre kivetették megerősített 
magaslati állásaikból. As Ojtos és Putna 
völgyében a harc erősen fokosodik.

Deozembar 29.
A Gerok tábornok parancsnoksaga alatt 

áló szövetséges csapatok több erősen kié
pített ellenséges vonalat rohammal elfoglaltak. 
Rimnik-Sarattól északnyugatra Falkenhayn 
hadseregének Kraffc tábornok parancsnok
sága alatt álló balssárnya is megtörte as 
ellenség e lenállását. Rimnik-Sarattól észak
keletre a hadsereg jobbszárnya a tavak 
szakaszán túl nyomult. Dobrudzsában, Macin 
előtt elfoglaltunk egy helységet. Sikeres né
met elötöres a M.ásnál, a 3ü4-es magaslaton 
és Mórt Hőmmé déli lejtőjén. Svédország és 
Dania csatlakozása Wiison békeakciójahos.

December 30.
IV. Károly királyt megkoronázzák. 

Mackensen az egész o>áhországi fronton ül
dözi as ellenséget. Falkenhayn és Koseb 
sereget elfoglalták a Visiru-Sutesti vonalat 
és S obosia területét. Krsffc hadseregcsop -rtja 
az erdélyi határhegységben a hegyek lábá
hoz közeledi*.  József főherceg hadcsoport- 
j^nak déli szárnya újra jelentékeny tértoyort.

Deeembar 31.
As ellenség lépésről lépésre a braila- 

focaani vonal felé hátrál. Nerejut és Tulnicit 
Faulcsei mellett elfoglaltuk, a Kasainn és 
az Ojtoz-völgy két oldalán tért nyertünk a 
határhegységbeu, Oknától nyugatra a Só- 
lyomtar-magaslatot rohammal elfoglaltuk. As 
Ojtoz-völgy két oldalán német, magyar 08 
osztrák ezredek hatalmukba kerítettek román 
orosz állásokat, a Putna-völgyet pedig 
hásról-háara vivott kemény harcban elfog*  
látták. Romániában az oroszokat vissssve*  
tettük a brailai hídfőre, Dobrudzsában Ma- 
c ntól Keletre orosz támaszpontokat elfog*  
leltünk.

Január i.
Külügyminisztériumunknak Svédország, 

Dánia és Norvégia jegyzékére adott vál*««*  
megelégedéssel látja Wiison kendernél ye^*
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, ek tímogalAabt. Jíaaef föharceg hadcao- 

„ °tj4ngk dóli. az4rnJ*  “ÍrB térl »V«r‘ 
“ (jz fa Naruja völgyéban. F.lk.nhayn 
“ e , Rii»nik-SaratFok«ani t8«a<l f«l». 
“ "tavö Állásokba vetette visaaa az oro- 
■cokat, • dunai hadsereg átlépte a Buaeu- 
Dr,j|1’v«i'utvonal»t és ez ellenséget a Brai- 
|,i bidfíállásba vetette vissaa.

Különfélék.
— A Reviozky-Társasftg pénteken 

kesdette meg irodalmi estélyeinek ez évi 
lorozfatAt a XXXIII. estély rendezésével, 

ynt nagy és e'ftkolö közönség hallgatott 
végig Dr. Karafiáth Márius, »z iroda'uii 
gsako.ztíly elnöke nyitotta neg Társadalom 
és nevelés cmü ideális lélekre, me'eg ezivre 
és világos, tiszta főre valló, mélyreható ta
nulmányával, me'y a m*i  modern világban 
vok n.ega«ivlele»dö igazságo*  mondott s 
stüöbDes. Nagy figyelemmel hallgatott elő
adása után soborsim Forray Károiyné úrass
zony művészi zongorajátéka gyönyörköd
tette a hallgatóságot. Chaminada két kedven, 
tülbemástó darabját adta elő, de oly bensö- 
aeggei, amelyet hivatásos művészektől is 
ritkán van alkalmunk hallani s köaönségünk 
ezért szívélyes ovációval adózott érte. Ezu
tán Simon Jenő budapepti konzerva’orumi 
növendék Ptkéthy Tibor diskreten finom zon- 
gorakiKérete mellett hegedűn já‘s/ovte Béc- 
thiWen Tavasz című szonátáját. A mii vészi 
duett precizitása, a legapróbb részletek bili 
teljes összhangja nagy hatast kelteit. Beüté
sem sejtette volna a serdülő ifjúban azt a 
nagy technikával rendelkező, mé'yérzésü 
hegedűst, kinek ujjii alatt nevet, s’r, jajgat 
a hegedű. — Pikéthyt nem kell külön di- 
Cfértünk, késs, kiforrott művész ö, aki 
mindenütt meleg elismerésre talál. Ezután 
Hering János o.vasta fel Paláyyi L»jos egy 
pár szép versét, melyeket hálás elismeréssel 
fogadott a közönség. Majd Forray Kirolyne 
úrasszony éneke te saját aorgorakísérete 
mel etc Castaldone, Alusica prohib’te cmü 
dalai és a Toska operából az imát. Erőtel
jes, tisitán csengő, szép, nagy terjedő mű 
baLgja általános fetürést keltett. O y s i- 
vesen fogadta a közönség, hogy meg kel
let*.  loldania műsorát egy szép magyar nó áva . 
Ismét Óimon Jenő virtuóz hegedűművészet ben 
gyönyörködtünk, ki Mendelssohn bájos E oinll 
hangverseny darabját adta elő. Most tűnt 
ki Csak igazán úgy az Ő, mint P.kéthy, a 
kísérő művészete. Szebben össketar uit, tinó- , 
mabb tónusu előadást nem is lehet képzelni. 
Kernek szép előadásukat igazán élveztük. 
Majd Kocab Hilda, a színi szál osztály elő
adója lepett a pódiumra a mély érzéssel, 
nyugodt, szép előadásban mulatta be Kis» 
Menyhértnek A ctnki Árpádstobor című ha
zafias, aktuá is szí p versé*,  miért sok tap
sot aratott. A műsort Fikéthy Tibor művészi 
zongorajátéka fejezte be, ki két saját szer
zeményű, bájos kis apróságot és Dvorák Sd- 
buetijet adta e ő. A legközelebbi estély pén
teken, január 12-én lesz.

— A F. M. K. B. XXXIV. köz
gyűlése. A F. M. K. E. a najóiban tar
totta meg XXX1V. évi közgyűlését, Craus 
István főispán elnöklete alatt Nyitrán. Az 
elnökség évi jelentőse szerint, az egyesület
nek 191&. évi bevétele 104,411 korona vol», 
amelynek 90 kulturális czélokra for
dította, Fönlartott 28 óvodát, 14 magyar 
beszelgetéai tanfolyamot, 224 nép és ifjúsági 
könyvtárát, 259 községben meghonosította 
a mesei munkák idején a háborús gyermek 
kertek intézményét, több iskolát ellátott 
ingyen tankönyvekkel, magyar énekes és 
unaküLyvekkel, népies cs ismeretterjesztő 
előadásokat rendezett, az a földi váiosokban 
36 idegeuaiku felvidéki tanulónak sz» rzott 
tauoi.czheiyet, a harcztéren küzdő, valamint 
* beteg és sebesült katonák közt pedig ma
gyar könyveket és fo yóiraiokat osztott szét. 
Az egyesület vagyona 693.000 kor., mo yet 
a kir. postatakarea pénztár kezel, lapjainak 
izárn*  7021. A közgyűlés megelégedéssel 
▼e.te tudomásul a jelentést s a*  elhunyt dr. 
uyílrky Geysa helyebe Thurócay Károly cs. 
61 kir. kamarást választotta meg ügy- 
▼••elő alelnökénok.

Királyi kegyelem. A megkoroná
zó t magyar király egyik legmaga-ztosabb 

®eWi‘»* l‘08ázek4ppín mu’t 
1 -rí0 KÖaSSÓ * hivatalos lap rendki-

u 'kiadásában az aiunesztja-rendeietet, me'y 
arról szól, hogy ő felsége szémos elítéltnek 
kisebb büntetését, továbbá olyan egyének 
megkegyelmeznél rendelte el, akik az álta
lános kegyeimben ugyan nem részesülnek, 
azonban mégis kegyelemre méltóknak lát
szanak.

•• ~ ui iőbányatanácsoB. A király 
Urmöid Ká mént, a körmöotbányai pénzve- 
röhivatal főnöké*,  föbányatanacsossá ne
vezte kn

— Irgalmas nővér hunyt el az ó-év 
uto'só napján a lévai zárdában. Az elhunyt 
•rg. nővér Farkas Am-lia voJ«, aki 1886.ban 
Háromszéket? eg vének Kezd *osar*onos  köz
ségében született és renpr^gen még a gyer- 
gy őszen tmik'óai zárdában működöt. 1916. 
aug. 27-én meglátogatták szülei, akiket 28-án 
ki ért a vasúti állomásra. O t hallotta, hogy 
a köz'ekedés m»g<zünt a róván betörés 
miatt a határszélen fekvő fa ucskv fe'é. Az 
apa gyalog inr’u’ el, a nővér p’dig édes 
anyjával viasza'ért volna, de útközben már 
menekülő növért$r*aiva  találkozott, akik a 
többi lakoppa együtt mono ü1 e Öyergvó- 
szentmi* ósról. A rővér Já zberénybe, majd 
Miskolcra került, ahol át átezenvede’t izgal
ma1 tói súlyosan megbetegedett. Midőn egész
ségét nemileg vis-zanyerte, Lévára küldetett, 
hogy itt fojtássá működését. L ván léte 
alatt mii dig apjara gondolt, aki — mint 
kéeQbb megtudta — három bé'ig bolyongott 
erdőkön ég mezőkön ; éppen akkor érkeze’t 
haza, amikor már mindenki elmenekült fa
lujából ... A beteges nővér a bizonytalan
ságtól aunyira megtört, hogy lel-e az örök 
beke honába szállt. Legyen áldva a nevelés 
terén tíz évig buzgolkodott irgalmas nővér 
ealéke I

— Legfelsőbb el-smérés. A király 
elrendelte, hogy Gáspáréig Béla m. kir, 14. 
h^nvídgyalogezredne-i föhidoagynak az el
lenséggel izemben tanúsított vitéz magatar
tásáért a legfelsőob e'ismerés tudtul adaasék.

— Királyunk imája gyűrűk. Az 
Oraz gos 11 adsegélyaö Bizottság igen Ízlé
ses gyűrűket hozott forga'omha felejthetet
len emlékű jó királyunk WA király imádko
zik*  cimü köz sasért képének dombornyomá
sává'. A gyűrűk, a me yek ezüstből készül
nek es 2 korouáT? rende hetők uaeg a fem- 
nevesett bizottságnál (V. képviselőház), már 
eddig is tetemes ö'Síogcel gyarapították had
ban e esett derék katonáink özvegyeinek és 
árváinak segélyalapját. A bizo*ts*g  bizton 
reméli, hogy most, amidőn nemes királyunk 
eltávozott az élők sorából, nagyközönségünk 
m* ’g me egebben karolja fel e hazafias vál
lalkozást. amivel nemcsak a nemes célnak 
áldoz, de szép emléket szerez meg macának 
a fenkölt kirá'y arcmáséban is.

— A kultuszminiszter a tanítók
hoz. A Néptanítók Lapja leguto'só ssáosá- 
bán a vezércikket dr. Jankovich B »la irta. 
A miniszter maga fordul közvetlen, lendüle
tes hangon a snúókbor, akiknek elismeré
sét fe|ezi ki nemesen teljesített hivatásukért 
és buzdítja őket, hogy a háború okozta rend
kívüli körű mények között neveljek a mai 
gyermekeket, a sérülő itinségot rendkívüli 
hivatásérzokkel, rend<ivü'i szempontokkal. 
Törődjenek állandóan a növendékekkel az 
iskolán hivü, s irteák az eldurvulás tüne- 
teii ia, ame yek ma, különösen a serdülő f- 
ju-ágnil, szennyes beszédben, kíméletlen ma
gatartásban, ielzetlenségben, sokszor bűnös 
cselekedetekben jelentkeznek. A FZÜne’ek- 
ben a gyűjtsék maguk köré az .fjueágot s 
vonják be a hatóságukat es a község ertei- 
mesebo pogára.t ia ebbe a nemesebb neve- 
löi hivatásba. Mert a m»i gyermekek helyes 
nevelesétö függ a jövő Magyarország bo - 
dogut&e..

— Katonai kitHntetősek. A tn. kir. 
-vitrai 14 houv. dsy.locerredben Krob« Jk- 
DO, obaado,. Fröhbcb Jó.sef hrdnairy és 
K lkán lóira tart, hadu.gy a .Signore 
Léva. Karó y népi, ál atorvo. •• «r*»Y  »r 
deaksresrtet, Hyross T.bor, Beláa K* ”' 
An-al Oyula, M.h.bk J.no., O«v..d 
t.rt. aásalóaok, Pöohtigán Ödön, H.ava Vik

tor őrmesterek az I. oszt, ezüst vitézségi 
érmet, Fleiseber Ferenci, Szzbó József tart, 
zászlós, (újólag), Benczó András tart, zász
lós, Bányai Sándor önk. hadapródjelöit, Ko
valek Pál szakaazvezetö (újólag), Szentgyör- 
ryi Ferenc^ tart, őrmester hadapródjelöit, 
Oiteríag Rezaö őrmester, Görög Lőrincz, 
Köve' József, Pigler Árpád szakaszvezetők, 
Péntek Gin, B’askó Lajos, Bölcsek Ferenci, 
Hloska János, Palaticzki István tizedesek, 
Pavilek József örvezefö, Lollár József, Pet- 
rovics Pál, Blostyák István, Hlavacsek Si
mon honvédek, Gyurink a Árpád a II. oszt. 
e«üst vitézség! érm t, Kovács Ármin I. oszt, 
szám ve vöaégi altisz*.  a koronás ezüst érdem
keresztet a vitézségi érem szalagján, Löbl 
M ks» népfelkelő őrmester a koronás vas 
őrdemkeresz et a vitézségi érem szalagján, 
iMoinár Bódog, Polónyi Imre, Réthi Olivér 
11. osa . spámv. altiszt a tor. vasérdemke- 
reeztet, Pialrik István honvéd a vas érdem
keresztet a vitézségi érem szalagján, Dam- 
csa Gábvr örvezetö, Komár József szakasz- 
vezctö, Petrovics Vincié, Gyurcsov János 
és Liszy litván népfelkelők, Kiss István, 
Antal István örveaetök, Rebró Mihály, 
SzoboHzlai Károly, Cservenka János, Pre

• r*  János, Baranyai István, Tóth Z» gmond, 
B ahut Pál, Hullmarn Nándor, L'ska József, 
Erkr-nger ReiíŐ, Hec$‘i I<tvár, Gjgor*  Jó
zsef, Jüd József, U Andi | bo
SicntgAH János, Ho .1 ? >>
Nyemec Pál, Kínák J o , U J , 
llajdu Jíios, Magyar M-i..- i
Piwtyanszki Imre, Imlaui 1 ■
go.y, Weber Julos, llrinyo ls»vaii honvéd, 
Vali Píl őrvezető, Molnár János, Hegedűs 
Joinet tizedes, Kocsi Árpád e. é. ö. tizedes, 
Betcsik J»DO', Zelenai János, Szedlacsek 
Mihály, Jakab Sándor, Hrubetcz Béla, Kud- 
rak János, Bolgár L pót, Andrásik Mihály, 
Ooencker János, Dombay Ferencz, Mesicz 
h erei cr, Gyarmati Vince honvéd, Lavicska 
M-háy örvezetö, Spitzer Sándor tizedes 
(ujó ag), Lukács István (újólag), Németh 
Klímán, Síké i Pá: (ujóiag) honvédek a bronz 
vitézség! érmet Kapták.

— Gyaszhirek. lax János, primási 
uradalmi erdesa rövid szenvedés után e hó 
2-án, eleiének 4Ö., bo dog házasságának 28. 
evében Nagysa lóban elhunyt. Halála mély 
gyászba borította családját, rokonait és 
;tjmeiőseit. Földi maradványát e hó 4-én, 
délelőtt II érakor a nagysallói r. kath. 
sirteriben n^gy részvét mellett helyezték 
örök nyugtomra. — Nyizsnánszky Árpád 
keresdeduseged szüleinek, testvéreinek és 
ro .onságáuak nagy fajdalmára Llván e hó 
4-én, iosüzas bettgeskedés után meghalt. 
Temetése tegnap deluláu 2 órakor volt.

— Öngyilkosságok. Miket János maros- 
falvai kö- segi bíró december 29.-én telakasz- 
loUa magát. Mire észrevették, már halott 
volt. Tettének okát nem is sejtik, mert ren
dezett viszonyok között é.t. — fTU/isim 
Sándor, kereskedösegéd, Wilheim Jakab lé
vai vegyeskereskedőnek 2b éves fia,azon rögesz
métől üidöítetve, hogy gyógyíthatatlan óe- 
tt-gsegben szenved, — e ho 3-án lázas ál
lapotában torgópisaloliyal halántékon lőtte 
magái cg szüleinek legnagyobb fájdalmára 
azonnal meghalt.

— A Mozi tegnap is, ma is igen szép 
műsorral szórakoztatta a közönséget. Ma 
két v.'gjátézot és egy színmüvet s ezenkí
vül Sascha mester felvételét fogják bemutat
ni : A koldus hercegnő, A kapitány felesége 
, s »z Eszményi férj. Mindahárom a legsike- 
tü.tebb filmek közül való a rendezésük is 
mesteri keare vall. A közönség bizonyára 
baivudon lógja fogadni, mert elejétől kezdve 
végig ébrén tartja a nézők érdeklődését.

Szerkesztői üzenet.
Dr. K. M. Kedves sorait lapunk megszüld tett tar- 

jedelms miatt, legnagyobb sajnálatunkra, nem köaöl- 
heijük.

Újévi üdvözletek megváltása czimén 
a lévai kaszinó gyüjtőivón jótékony caélra 
pótlólag adakoztak : Dr. Balog Sándor, Dr. 
Lsuter Arthur, Eogei Gyula 10—10 koronát; 
— Dr. Belcsák Sándor, Zongor László, Bel
lán László, Benkovits Guidó 5—5 koronát; 
__ Vlíssathy Ödön 4 koronát; — Szilassy 
Dezső, Hetzer Adó f, Sugár Mór 2—2 ko
ronát, L. G. 1 koronát.
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Vízimalom bérbeadó.
Nemes-Orosziban, Bars megyében, a 
Perecz patakon, 1917. febr. 1-sötöl. 
Értekezni lehet dr. Krrotko Béla 

ügyvéd úrral Léván.

Kőszén Tűzifa 
bükkfa ölszámra — íeltürészelve 
vagy apróra vágott állapotban, 

úgyszintén

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

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

Ezt JcérjiilE xxtlxxd.exxi3.ttZ 'WB 
A bo1 nem kapható, oda postán 10 kis vagy 6 vagy 
üveget kikncz koronáért Uü'd ingyen ládában a ké- 
szító

KATRENYAK JÁNOS
gyógyszerész ZSAKNOCZA.

Barsi naptár.
Barsvármegye hivatalai és közgazda
sági címtárával 1917-évre megjelent 
és kapható Nyitrai és Társa r. t. 

könyvkereskedésében Léván.

Eladó házak.
Blumeníeld-féle Honvéd-utca 9 és

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁS] FORRÁS!!
KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE 
MJUHTTATOTT I8M LÉVÁN. TELEIM X.

Legjobb fűszer- és csemegeárnk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségükévék. „Glória*  pörkölt 

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognao, pezsgő stb.
Virág-, konyhakelti- valamint mezőgazdasági magvak. 

Vasaruk és feouyhalelszerelésl cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, 
modern háztartási cikkek. Vinewcs főzőedények, főire Jók és vasalok.

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

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.
, Összes kerti-, mezőgazdasae 1 , méhészeti 6a tejgazdasági Bzerszatuoi:.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet náa, vasgerendák, horga
nyozott 8ödronyfonat kerités nagy raktára — —

Damjanich-utca 6 számú hazak eladók. 
Felvilágosítást ad ozv. Ghimessy Jo 
zsefne Damjanich utcza G szám.

Savanyított káposztát 
kicsinyben és nagyban visszelá- 
rusitóknak is jutányosán szállít

SINGER IZIDOR 
LÉVA.

Jótállás a biztos eredményért.

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb házhoz 

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

agy óbb megrendelésnél olcsóbb.
„T isztviselíegylei" tagjainak 5"» pénztári engedményt 

nyujlunk a vágott fánál. Tisztelettel
Telein 6i 1 onhaiser és Társa

Ozmán-tér 6. szám.

Törvé- 
ny«Ht q 
védve.

Reitter Oszkár
l

uagybecskereki ny. lökapltany és 
fajbaromli tenyésztőnek nagyszerű 

találmánya a
„P A T K A N I N“

P.tkényirtó-..er, (nem méreg) me'y 
ombérré és basiéll.tokra nem Ártalmas és 

faluimul minden mái irtóssert.

1 doboz ára 3 korona
mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir- 
tásáhoe. Minden doboshoz haesnálali utasítás 
van aseilékelve. Ismertető prospektus-, mely, 
ben le van írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a FATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója, a Torontáli Agrárbank Ré-s- 

vénytáraaaág, Nagy beoskerekeu.

Pi&ctéren, nagy kiLerjeaesü gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Gaus-leie nioWck minden nogysagban^Hopferr és 
k^cpépiö készletek, eiedeti Melichár féle 

vetögépek, Bdcher-iele ekék és talajművelő eszközök 
valamint “l^den e szakba vegö gepek es gépréssek 

Világhírű BÁLID lánozoskutak.
Legjobb mmösegü lakármanykamrak elkészítess 

es felállítása jutányos arakban.

Nyomatott Nyitni és Társa r, t gyoraaajtoján Léván.


