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A béke galambjai.
Irta lovag Hoen Miksa, cs. és kir. vezérőrnagy.

Uj sikereik fokán a középponti 
hatalmak elérkezettnek látták a pilla
natot, hogy ellenségeiknek békere 
nyújtsák a kezüket; véget akartak vetni 
egy immár két és fél esztendeje dúld 
borzalmas háborúnak, mely súlyosan 
nehezedik egész Európára és évtizedekre 
kiható romlással fenyegeti a hadviselő 
népek jólétét. Emberiesség és okosság 
együtt sugallták ezt a uagyszivü, köny- 
nyeu félremagyarázható elhatározást.

A történet kevés háborút ismer, 
mely úgy végződött volna, hogy a két 
fél közül az egyik térdre kényszerült 
és kegyelemre megadta magát a győ
zőnek. Az esetek túlnyomó többségében, 
nevezetesen a nagy államok harcaiban, 
a győző szükségletéből lakad a béke, 
a ki célját megközelítően elérte és nem 
akarja vérét, vagyonát tovább áldozni 
oly sikerekért, amelyekből nincsen 
baszna már. A békekötéssel biztosított 
területi gyarapodás pedig mindig sokkal 
kisebb, mint a fegyveres bóditmányok, 
úgy, hogy sok nagy szellem a háborút 
egyáltalában alkalmatlan eszköznek Ítéli 
az államok viszályainak elintézésére.

A báboiúnak, mint eszköznek ha- 
tála attól függ, hogy mekkora a 
hatása az egyes bsrcitenyuek. Mennél 
kezdetlegesebbek a fegyverek, annál 
tökéletesebb a sikerük. A csaták hatása 
akkor volt a legnagyobb, a mikor még 
iejszével és buzogánnyal vívták ókét, 
mert az alulmaradó felet úgyszólván 
megsemmisítették. A távolba ható fegy
verek elterjedésével párhuzamosan azon
ban a csata fizikai hatása mindinkább 
csökkent, mert növekedett az eszközök 
száma, amelyekkel a megvert fél távol
tarthatta magától üldözőjét. Az elleuseg 
megsemmisítése így mind elérhetetlenebb 
cél lett és az e célhoz vezető út a 
győzőre annyi áldozatot rótt, hogy min
dig be kellett következnie egy pilla
natnak, amikor a méltányos békét több
re kezdte becsülni a további pusztításnál.

A fegyvertechnika legújabb fejlő
dése ugyan kedvezni látszott a meg
semmisítés elvének. E háború első bar
csi, amelyek nem számoltak még teljes 
mértékben e fejlődéssel, nagy vesztesé
geket okoztak, de a néphadseregek 
hsrcbavetett, nagy területeket megszálló 
tömegei gyengítették a hatást. A nagy 
csaták számtalan, változó sikerű külön 
csatározásra estek szét. Ha a csatáré 
tások eredőjének értelmében az egyik 
fél meg is kezdte a visszavonulást, 
számos harcegység kivívott győzelem 
utáu vonult visgza, fizikailag és erköl

csileg megiöretlenül, úgy, hogy a rosz- 
szabbul járt részek is csakhamar erős 
támasztékot leltek bennük. Amikor 
azután az állóharc vette át birodalmát, 
a támadásnak hatalmas tüzérségtől 
előkészített és kiéért áttörés jellegét 
kellett felöltenie ; ez viszont a háborús 
bölceeség legrégibb tételén, a döntő j 
helyen egyesített viszonylagos fölény | 
elvén nyugszik. Döntő hely számba a 
múltban mindig azok a helyek men
tek, ahol az ellenfelet lesújtó sikert 1 
lehetett remélni. Lesujtó sikerről azon- j 
bán jelenleg nem igen lehet szó. A 
védelem erejének a tüzifegyverek el
hárító hatása és a tábori erődítések 
által való megsokszorozása következ
tében a csapatok és lövegek oly tö
megét igényli az áttörés, hogy arány
lag keskeny szakaszra kell szorítkoznia, 
hatása pedig a rendkívül hosszú ellen
séges arcvonalnak csak egy kis hánya
dára terjed ki. Kikényszerítheti ugyan 
a front visszavonását, de nem akadá
lyozza meg az ellenséges hadvezetést 
abban, hogy ne rendelkezzék az érin
tetlen harci egységek egész sorával, 
amelyek új védelmi vonalat alkothat
nának még akkor is, ha az áttörés 
azokat a badseregrészekei, amelyeket 
ért, megsemmisítette volna. De ez is 
aligha történhetik meg, még akkor 
sem, ha az áttörés teljes mértékben 
sikerül, mert még több nspoe pergőtűz 
pokla sem semmisítheti meg teljeseu a 
lövészárokban harcolókat, még kevésb- 
bé a visszatartott tartalékokat.

11a tehát az áttört hadseregnek 
csak annyi manövrirozó terület áll is 
rendelkezésre, hogy az eileutállás új 
frontjába való visszavonulását végre
hajthassa, akkor a siker jelentősége 
annál kevésbbé megy túl a területnye
reségen, mert hiszen az üldözőnek is 
szünetet kell tartania egyszer, hogy 
összeszedhesse magát. Ilyenformán az 
ellenség ellenálló ereje egyáltalában 
nincs megtörve. A gorlice-tarnovi első, 
valamennyi következő előtt példa gya
nánt lebegő áttörésnek volt eddig 
hasonlíthatatlanul a legnagyobb sikere, 
oly hordereje, a mely minden más 
ellenséges hatalommal szemben országa 
egész területének elfoglalására vezetett 
volna. Csakhogy éppen a reugeteg 
kiterjedésű Oroszországot érte, mely 
megengedheti magának egy nagyon 
hosszú visszavonulás fényűzését. A 
későbbi áttörési kísérletek azután, mint 
kiderült, sokkal vértezettebb védőket 
találtak. Sok közülök, nevezetesen az 
első isonzomeutiek, tökéletesen csődöt 
mondottak, máBok, mint az 1916. au
gusztusában ugyanazon a frontou és 
az angol francia részről a Somme mel

lett megkisérlettek, óriási áldozatok árán 
csak a harcvonal voltaképpen nem is 
számitó behorpadásat érték el. Még az 
oroszok nagyszabásúnak induló és kez
detben sikerrel járó nyári offenzivája 
is megtorpant és megállt, mielőtt csak 
legelső földrajzi célpontjait is elérte 
volna.

A hadviselés ezért csak ott, éspedig, 
még ebben a szűkített keretben is, 
csak a középponti hatalmak részén ér
hetett el lesujtó hitást, a hol a meg
támadott állam területe viszonylag 
kicsi volt, úgyhogy az offenzív lökés 
túlért rajta, Belgiumbau, Szerbiában, 
Montenegróban és, a minap, Románi
ában ; de még itt sem sikerült meg
akadályozni, hogy a megvert seregek 
jelentékeny részei el ne meneküljenek 
a megsemmisülés elől és szövetségeseik 
oldalán továbbra is részt ne vegyenek 
a küzdelemben.

így állván a dolgok, a józan 
megfontolásnak arra a meggyőződésre 
kell jutnia, hogy az elsőrendű szerep
lők háborúja követelhet ugyan még 
nagy áldozatokat, de a siker legked
vezőbb esetében is, egyik vagy másik 
fronton, ennek vagy annak n télnek 
csak olyan térnyereséget hozhat, amely 
még semmiképen sem jelenti a terü
letveszteséget szenvedő állam kiválását 
a harcközösségből, amelyhez tartozik. 
E háború tapasztalatai azonfölül amel
lett szólnak, hogy még ilyen sikerek 
is inkább t középponti hatalmaktól 
várhatók, akik már oly sokszor adták 
tauujelét messzeérő lökőerejüknek, míg 
ellenségeiknek be kellett érniük az 
arcvonal egy darabja benyomásának a 
hadihelyzet egészet nem is érintő si
kerével.

A középponti hatalmak meg akar
ták kímélni az emberiséget oly harc 
folytatásának súlyos áldozataitól, amely 
úgy sem hozhatja meg soha az ellen
ség ellenálló erejének végleges rneg- 
semmisitését. Hogy ez a belátás a 
gigászi küzdelem semleges nézőiben is 
megért, mutatja az a helyeslés, amely- 
lyel a békeajánlat oly országokban 
is találkozott, amelyeknek rokonszenve 
szemmelláthatóan a túloldal felé hajlik. 
Azt azoubau meg kell adni, hogy 
nehezükre eshetik a feléjük nyújtott 
békejobbot msgragaduiok azoknak, akik 
nem önvédelem céljából folytatják a 
háborút, mint a középponti hatalmak, 
hanem, bárhogy erősitgessék is, hogy 
csak egy hirtelen jött megrohanás el
len akarnak védekezni, Európa tér- 
képéu eszközlendő nagy változtatások 
tervével szították és lobbantották lángra 
azt. E tervek valóra váltására a hadi
helyzet bizony nem alkalmas és ezért
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érthető, hogy » középponti hatalmak 
éa a semlegesek táborából felhangzó 
békaazózatok az ellenséges nagyhatal
mak illetékes helyein, a népek érzéaé- 
nek bizonyára nem megfelelően, atlket 
fülekre találnak.

Mint a szenvedélyes játékos, aki 
azázazor vesztve sem fárad el leani a 
kártya kedvező fordulatát, az entente 
népeinek vezetői ia kapaazkodnak a 
reménybe, bármily gyönge ia legyen 
logikai alapja. Immár harmadszor a 
nagy tavaszi offenzivától várják a csu
dát, megint a mi kimerítésünkről szóló 
frázis bolonditja őket eljövendő, köny- 
nyfí sikerek káprázatával. Ámde épp 
ez a kimerülés csak nem áll be sehogy- 
aem és nagyon kérdéses, hogy nem 
az ellenség fulladna e ki elébb, ha vé
gig lehetne csinálni az experimentu
mot, Csakhogy nem lehet. A háború 
megindulásakor csudálatosképpen az a 
babona járta világszerte, hogy Európa 
pénzügyei csak száz napig bírnának 
ki egy nagy háborút, tovább nem, és 
mindenki előtt az a mondás lebegett, 
hogy a háborúhoz először is, másodszor 
is pénz szükségeltetik. Amikor ez a 
jóslat megdőlt, a hangulat ellenkező
jébe csapott at és a pénztől minden 
döntő befolyást elvitattak. Azonban az 
az igazság mégis igazság : vau határ 
itt is, csakhogy ama száz nap sokszo
rosa után van megvonva. Ellenségeink 
vagyona nagyobb lehet a mienknél, 
de cserébe sokkal drágábban is viselik 
a háborút nálunknál, mi pedig azon- 
fölül még nagy ellenséges területeket 
is használunk fel a magunk céljaira. 
És az államok nem cselekedhetnek 
pörös atyafiak módjára, akik koldus
botra jutnak vélt jussukért; nemcsak 
értékekről van itt szó, amiket fel kell 
áldozni, hanem milliónyi férfi munká
járól is, aki évekeu keresztül nem 
élhet hivatásának. Felül rá azok a kér
dések, amelyek Európa viszályát föli
dézték, korántsem az egyetlen problé
mák, amelyeket a népek egymás mel
lett élése fölvet, és ismét csak ellensé
geink legmérvadóbbjai érdekét káro
sítja meg us, bogy e problémák meg
oldatlanul maradnak. Ók nem merít
hetik ki magukat egészen csak azért, 
hogy bizonytalan időkig futhassanak 
egy kétes európai siker lautomja után.

A béke iránti süketség nem fog 
idült bajjá válni. A viszonyok kény
szere megtöri a legmakacsabb konok- 
ságot is. Majd úgy látszik, hogy azok
nak van igazuk, akik szerint a háború 
csak látszólag emberek müve, valóság
ban pedig szükséges rossz a természet 
háztartásában, miut a vihar, amely 
ágakat tördel és fákat döntöget az er
dőn, hogy napfényt és levegőt hozzon 
a friss hajtásoknak. Az örök béke ra
jongói nem sok vigaszt lelhetnek e 
felfogásban, de ha jól meggondolják, a 
béke is csak látszólag emberek müve, 
mert, ha megjön az ideje, éppoly ke
véssé lehet feltartóztatni, mint a nap
fényt, vagy a vihart. Előreláthatóan 
egy kissé rázogatniok kell majd még 
egymást a szembenálló frontoknak, 
mielőtt végkép beáll a nagy változás 
Európa politikai időjárásában ; talán a 
középponti hatalmaknak meg kell még 
állauiok töretlen erejök agy-két próbá
ját, az az egy azonban bizonyos, hogy 

az az érzés, amelyből a békehang fa
kad, számol a helyzet józan, tárgyila
gos megítélésével. E józanságnak keli 
áttörnie végül is a frázisok és ferdí
tések felhőit, amelyeket ma ellensé
geink szándékosan gomolyitanak a 
belátás kék egének kárpitjára, át kell 
törnie, ha sok drága vér és könny 
árán is, amelyekért feleljenek azok, 
akik nagyra vannak vele, hogy fülük 
nem hallja meg a béke szavát é s ke
zük dugdosaa az olajágat. De az olajág 
végül méj-is csak meg fog je
lenni, mert meg kell jelennie, hogy 
hirdesse végét e vérözönnek.

Léva varos virilistái.
Léva város képviselőtestületének legu

tóbb rartott rendkívüli közgyűlése az 1917. 
évre képviselőtestületi tagjai sorába legtöbb 
adót fzetöi alapon a kővetkezőket vette 
tel (a csillaggal megje öltöknek adója két*  
szeresen számit).*  —

1, Rendet tagok:
1. iíj. Kitin Ó ön 2485 kor. 94 fi'. 2. 

dr. Ba og Sándor 2445 kor. 65 fi '.*  3. WeiíS 
S-l-mon 1540 ko-. 04 fii. 4. Holló Sándor 
1497 i or. 51 fi .*  5. öiv. Joraefcsek Ká- 
royné 1486 ko?. 41 fii. 6. öav. Fredmsnn 
Samuné 1438 kor, 22 f;ll. 7. Lévai Takarék*  
pénztár 1265 kor. 18 fii. 8. Woinherger 
Zsigmond 1131 kor. 07 fi). 9. E»gv*  Gyula 
1154 kor. 17 fr.*  10. Bikó Ferencs 1107 
kor. 77 fii. 11. Huber'h Vi uioa 1095 kor. 
40 f .*  12. Szauer Izidor 1023 kor. 91 fi). 
13. dr. Kmoskó Béla 1016 kor. 04 fii.*  14. 
Ferii*  ó József 919 kor. 40 fii. 15. Lévai 
T*karék  Hitelintézet i 03 kor. 94 fi’. 16. 
Szakács Viktor 888 kor. 22 fii.*  17. Schuberth 
Pá 878 kor. 73 fii. 18. Knapp Dávid 863 
kor. 11 fii. 19. Túri Nagy János 861 kor. 
62 fii.*  20. dr. Ssilárd Samu 861 kor. 30 
fii.*  21. Belcsák László 830 kor. 88 fii.*  22. 
Sugár Mór 823 kor. 23. Medveczky Sándor 
820 kor. 88 f’l.*  24. Rditmann lgnácz 820 
kor. 77 fii. 25. dr. Laufer Artbur 808 kor. 
40 fii.*  26. Forgács Mihály 788 kor. 08 fii.*  
27. Kemj foer Jakab 784 kor. 28 fi'. 28. 
Weiaz Miksa 770 kor. 40 fii. 29. dr. Frow- 
mer lgnácz 700 kor. 99 fii.*  30. Wertbeimer 
Sándor 692 kor. 40 fii. 31. Engel József 
666 kor. 40 fii. 32. Özv. Boleman Józsefoé. 
619 l.or. 40 fd. 33. özv. Boleman Edéné 
605 kor. 93 fii. 34. dr. Gellenyi M*ksa  599 
kor. 76 fii.*  35. dr. Steiter Uszkár 597 kor. 
76 fi.*  36. Levaticb Gusztáv 596 kor. 04 
i 1.*  37. dr. Karafiáth Márius 492 kor. 70 
fii? 38. Weiez Gyű a 588 kor. 80 fii. 39. 
Dukesz Lipót 587 kor, 90 fii. 40. Frommer 
Mór 570 kor. 20 fii.

1l. Póttagok ;
41. Dr. Kérték János 545 kor. 58 fii.*  

42. Boros Gyula 540 kor. 74 fii. 43, dr. 
Prizner Gyula 517' kor. 60 fii.*  44. özv. 
Vosatruha Györgyné 513 kor. 61 fii. 45. 
Lőwy Lipót 482 kor. 87 fii. 46. Blumeotbal 
Jónás 476 kort 06 fii.

Különfélék.
— A Reviozky-Társaság január 

19 én tartotta estélyeinek sorozatában a 
XXXV-iket, mely páratlanul szép műsoránál 
fogva megérdemelte azt a meleg érdeklődést 
és rokonaién vet, melyet a meg jelent nagy 
közönség iránta tanúsított. Eszel megmutatta 
a tár*adág,  hogy a vidék semmivel sem ma
rad hátrább a fővárosnál, legfeljebb abban, 
hogy a fővárosnak bizonyos ferde kinövéseit 
neua majmolja, hanem, önálló utón haladva 
az irodalomban és művészetben is, a régi 
jó magyar szokáshoz hiven a szépnek és 
igaznak hódol. Az eatéiyt Kuller Ferenc r. 
k. lelkész vezette be a zenéről Írott, uj 
gondolatokkal és eszmékkel tarkított érte
kezéssel, melynek hatását fokozta, hogy a 
ezer-ö gondolatait mindjárt a zongorajáté
kával is illusztrálta, Megérdemelt elismerés' • 
ben volt része. Ezután Ktrikjárió Duci he- ' 
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gediljátékában gyönyörködtünk, ki 
klasszikus darabot zdott elő, KerékjárZ 
Ducit nem kell diciérni. Az ö neve 
az egész müveit vi ágot bejárta. A hegedű 
mestere ö, akinek nem tudjuk virtuóz teh. 
nikáját va?y meleg érzését csodáljuk e? y0' 
nója nyomán tisztán, finoman csendül fe| a 
dal s muzsikája be opja magát a szivekbe 
Majd Freetka Aranka szavalt bájos egysze
rűséggel Ernőd Tamás históriáé énekét Bál 
Bálint deákról, mellyel nagy siker*  aratott 
Est soborsini Forrni Károlyné éneke követte 
Három dalt énekelt: a) Chonunade Bercen- 
eét, Mascagni Cavalleria RusticanHjából a 
hoIó áriát és Kacsok Pongrác egy dalát 
Simulékony, nagyterjedelmü, isko'áioti 
hangja képesíti öt a legnebesebb f9|a. 
datok megoldására. Bámulatos biztouságga| 
értkel, a mi nagy gyakorlatra vall. A sxer- 
zö gondolata az ö művészetében színes ét 
meleg tónusban nyer hü kifejeséjt. Meg. 
fogja a lelket s kényszeríti, hogy vele sírjon 
vele nevetőn. Sokat tapsoltunk neki. MajJ 
Fizély Ödön aranyosmaróti ev. lelkész lé. 
pett a felolvasó asztalhoz. Ember küzdj és 
bízva bízzál címén a tökéletesedés felé tartó 
ember feladatait rajzolta eleven színekkel. 
Szives érdeklődés nyilvánult a derék sserzö 
iránt. Ezután Kér?ók János dr. a Társaság 
főtitkára olvasta fel néhány háború^ versét 
iu-’yeket meleg rokonaitnvvel és tetszéssel 
fogadott a közönség. Soborsini Forral Ké- 
rolynet hallottuk ismét, ki Piketby báron 
magyar dalát énekePe, melyek közül két. 
töne< szövegét Köveikuti Jenő a Társaság 
eiLÖke irta. A barom kedves apróság utat 
taláit a szivekhez. A ezersők báásak lehet*  
tek a művésznő tránt, ki igazán müvéasi 
előadásban mutatta be. As estélyt Kerék- 
jártó Duci fejezte be több kisebb zeuedsrso 
ba, Brillant, kápráztató játékát Paganini 
Luciferjábau csodáltuk leginkább, de vala
mennyi a tökély legmagasabb fokán állott. 
A kővetkező es*.  január 26.-án lesz.

— Uj grófok. A koronázás sikálná- 
ból a tiraiy számos kitüntetést osztott annak 
résztvevői kösött. A kitüntetéseket a hu a- 
ta os lep pénteki száma hozta Esek között 
két olyan kitüntetést olvastunk, melyek 
miket is örömre hangolna". A király ugyan1! 
báró fíévíiy Simon tajnasar-n éa bátó lítvay 
Lánzó kisaánai és kisselmecsi nagybiriOAO*  
sokat vármegyénk közéletének elÖke.Ö, ve
zető íérfisit grófi rangra emelte.

— Kürthy Lajos bárót, az elelmt- 
zeei hivatal tönöset, >k> Barsvármegyétek 
általánosan ijsatek és nagyrabectüit főispánja 
voit, a kira.y valóságos belső titkos taná
csossá nevezte ki. A királyi kegynek Kürthy 
Lajos báró iránt va ó ezen uj és legmaga
sabb meguyiiatboaása vármegyénkben is 
őszinte örömei keltett.

— Gy áazhlr. Özv. Csépány Pa ne, ssül. 
Dvorzsak Róza úrasszony januar hó 7.*én  
Egeiben 70 eves korában hosrias sseuvedea 
után elhunyt. Holttestét e hó 10.-én helyei*  
iák örök nyugalomra kiterjedt rokonság 
és. nagyszámú ismerős részvété melleit. A 
boldogult usatiOoábau Csépány Elemér lé
vai kir. járásbiró édes anyját gyászolja. A 
gyáoaoa borult család mé.y bkuatat enyhítse 
a mindenfelől megnyilatkozó őszinte részvét.

— Föegyhazmegyel hírek.
Ferenc uzgyaalnai pieoanos, a leken aorü*  
let rendes alespeiesevé neveztetett ki, dr. 
Fekete Vincié aseíizi plébános, lanieiügyek*  
esperes lett ugyanott. Botfák Gyula ara- 
uyosmaróti kap án plébános lett N»gyoaá*  
uyau. — Kápiani minőségben aihelyestettea: 
PwaroH István ZsitvaapaubólAraDyoaMiaiótra, 
Kornél Gáspár Őopornyárói Zaitvaapaiiba, 
Kémet Lajos Ekecsrúi Ziejare.

— Országos ünnep. A kö*oktai^>'  
ügyi lAiuiasieriUu*  — mint ertesüHius —" 
rendelettel fogja felhívni az ország öisse« 
lanintéaetei', bogy március 2.*án,  Arai*y  
János szüiecesé k szazad.k évforduiójái, 
isko ai üunepeliyel áldozzanak a nagy köiió 
emlékének.

— A Lévai IlMtvlselő Eay°sül,t 
elcössdge eaucou őrlésiti r, 
h4«laru..ik.t erintö Ugyakbeo — Me«‘ö“r 
njiíe. oaljibó — Ujékosfcal * “
Tsr.s cég kirakatéban kifüjge.sW'1 bir"' 
tóti tébikn ia nyerhetnek.



1917. január 81. B A. H, a t
— Egyházmegyei gondnok beik

tatása. A drégelyoalánki ref. egybáemnzye 
„oíduokAt, KonKoly-Thege Síndor udv. t»- 
J4cf0,t B* *l»»«W*r “*t°", f- hó 24.-én, * 
relonn. templomban tartandó kö.gyUléuéb.n
I tiaitébe beiktatni. A beiktatás déle'őtt
II óra or ünnepi istentisste'ettel kesdödik. 
Prédikál Sörös Béla lo.ooo.i ref. ielkésr. 
gj.gyíilés után d. u. 1 órakor társasabéd a 
Kik iáltó éttermiben. L> ilu'án 6 órakor egy. 
llM, eató'y a ref. temp ómban.

— Fiatalkorúak bírósága. A tn. kir. 
jgasíágügyminisater a lévai járásbíróság mel
lett sservesett fiatalkorúak bíróságának ha
táskörét »» újbányái és körmöcbányai kir. 
jaruBöitólúgok területére is kiterjesatette s 
, fiaialkoruak birájául Cltpány E'emér kir. 
lárárbirót, »» aranyosmaroti és varebélyi 
j.rásb róaégok terű etére ae aranyosmaróti 
kir. törvényaaéknél saerveaett fiatalkornak 
birájául pedig dr. Török Emil kir. törvény 
széki bírót jelölte ki. Fiatalkorúak ügyészi 
teendőinek ellátásira dr. Kergék János ügyé- 
asi megbízott kapott további megbízatást.

- A Mozi mai aüsorában kitűnő ató- 
rakozáat ígér » kÖBÖnaégnek, ameaDyibAn 
bemutatja a Forradalmi nást című hírneves 
nagytisabáeu fiimet, mely Psylander és Nan 
■en Betti hírneves dán moaisainészek legjobb 
aaerepe. Eaenkivüi a Dragonyos kioattzony 
Ű1Q.Ü vígjátékban We.srer Dóritól fogjuk 
látni. Végül as érdekes aüiort fjatöi táj
képek egésaitik ki. Most je zi Feriiké, hogy 
24. Óa 25-én bejutatja a koroni-zioról te
ve.t kepebe*,  és pedig mind két nap 3—3 
•'ö»dásbaii ^4, \a6 ea 1 a8 ónkor. A koro- 
nfcsás minden részletéből a legszebb felvé
telek kei U nok bemutatásra, úgy hogy a ki 
mindkét előadáson megjelen, és úgy fogja 
éresni, mintha ott le t vo'na a boronásábon. 
Eíenkivül egy-egy szép dráma es vígjáték 
togja Siónak o itat ni a köaönséget.

Jótékonyság.
Fngol üyu a lévr.i jólelkü kereskedő as 

1916. tvi december hónapi hatósági cukor 
eladásából maradt tiszta hasznot Bérezd ly 
Miklós iösto'gabiróboa küldötte be jótékony 
célokra; a töoio'gabiró eseu letétből a Lé
vai S'eiauia-ái vallásnak kétszáz koronát 
juttatóig amely adományért as árvaház v«- 
setősege es utón is bá'ks köszönetét tejesi k>.

Elszámolás
a Jóméi kir. hercgey Szanatórium Eyye 

fület tüdöbeteggondozó intézetének yundoeó 
bizottsáya Zitái itteni tüdőbeteg katonák cd 
vesseiyeztetett gyermekek ^éjjeli otlhon*-a  
javara m. évi decemb. 30 an rendezett élel
mi csikkek kisoraoláaáro. Sort jegyek ela
dásából befolyt 2446 K. ajandeaozot tár
gyak eladásiból 153’67 K. ptntadomany ok
ból 291 K. Összes bevétel 2890’67 K. kia
dás 29067 K. liszta jövedelem 2600 K.

Léva, 1917. január 16.

Rudnyanszky Olga. öav. Faragó Samunt.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
J917. évi jan. hó 14-tői 1817. évi jan. hó 21.-ig

Születés.

1 ikulűk ueic
I g SI A gyérnek
4! -ve

Kakuvszki Mihály Kucsera E. leány
brge J. Sabik E. fiú
Vunyuvszky E. Szentiványi J. fiú
Petrovics Vilmos Lanko J. leány
Ubcrt 1. Koreáik 1. leány
Kusznyák P. Goldbrunner M leány

Házanág.

Vülcitny és meuyasszouy Étit
his Lajos Kerepesi Julianna

*ran János Molnár Katalin 
°2v Orísko Géza Nagy Mária

Mária 
Béla 

Zsigmond 
Maria
Ilona 

Mária

Vallása

ref. 
r. kath. 
r. katb.

Halálozás.

Az elimnyt Here

Havran Mihály
Kurta László
Sebő Mátyás
Tóth Samu 
özv. Gráner Károly né
Lóderer Józsefné
Steiner Sándor 

Kora A halál oka*

1’9 éves
1 hó

c,8 éves
55 éves
79 éves
53 éves
67 éves

Tüdővész 
Bélhurut
Hörghurut 
Tüdővész 
Aggaszály 

Gyomorrak 
Bélelzáródás

270/1911. szhoz.

Hirdetmény.
Léva város tanácsa a következő hatá

rozatát teszi közhírré : Léva r. t. város ta
nácsa a 4470/1916. M. E, ezárnu rendelet 
•lapján a nyilvános étkező és szórakozó 
helyiségekre —— amennyiben reájuk ssabály- 
rendelettel még rövidebb zéróra nincs meg
állapítva — a zárórát éjjeli 11 órában ál- 
lapítja meg s reggeli 5 óra előtt az üzlet 
ki nem nyitható.

A nyílt elárusitási üzletek (boi'ok) Ja
nuár és Február hóban esti 7 órától — reg
geli óráig, Március és Április hóna
pokban estéli 7 órától zárva tartandók, — 
reggeli */ t7 óráig. — A túlnyomóan élel
mi vagy egyedárusági cikkek elárusítói reg- 
gal — V«1 órával előbb s este — >|21 
órával később nyithatnak, illetve zirhatja*.

Az üzleti helyiségek belső világítása 
mindenütt felényire korlátozandó, — a ki- 
rakatvilágitás két lángná1 leiére, több láng
nál harmadára korlátozandó. — A reklám 
világítás tilos. — A magánhelyiségek meg
világításánál takarékosságra ke 1 törekedni.

A ministeri rendelet megszegése kihá
gást képez s két hónapi fogház és 600 
koronág terjedhető birsaggal büntethető.

A fant hivatkozott M. E. rendelet alap
ján a tüzelő anyaggal való takarékosság 
szempontjából a Tauács még elrendeli, hogy 
naponként a villamos áram déli 12 órától — 
éjfeli 12 óráig lesz a városi villamos telep 
által kiszo gáltatva, — éjjeli 12 órától — 
déli 12 óráig a villamos áram kiszolgáltatá
sa tilos, ezen idő alatt a síénfogyasztás meg- 
t illa tik.

Ezeu rendelkezés hatálya folyó jauu- 
ár 19-én délben veszi kezdetét.

Léva, 1917. évi jauuár hó 16.
ifj. Klaln Ödön.

367—1917. bzáui.
Pot-ertesités!

A T.oíca 270—1917. .táuiu iole.ke- 
dese fo>you)ányakepeu köz ön, hogy miután 
tapasztalom, mikép a mostani felhős betek
ben a reggeli fölkeléú időben még nagyon 
sötét van, ezért a villamos áram elvonása 
nagyon kellemetlen lenne, mert más világi 
lássál nem pótolható : eaert azon feltevés
sel, hogy minden háztartásban reggeli idő
ben csak egy vi lamos körte fog meggy uj- 
tatni, amit ezennel határozottan elrendelek, 
miért utasítottam a villamos telepet, hogy 
a villamos aram az accumulator telepből 
legyen reggel 1|a 7 — l|a 8 óra közben, 
később Február hóban pedig 6—7 óra köz
ben kiszolgáltatva « helyette dél 12—1 | 
óra kö<t szüneteljen a vilíamoi araoakiszol- 
gáltatás, 1

A háztartásonként egy láng feJgyuj- 
tása s többnek nem használása szigorúan ' 
Letartandó, azon reggeli időben a motorok 
es iparüzem szünetelését szintén elrendelem, 
meri sülönben az accumulator nem bírja ki I 
a terhelést.

Léva, 1917. évi január hó 18.
Bódogli Lajos, i

polgármester. ,

371—1917. szám.
Hirdetmény.

(Petróleum utalvány oeztáe.)
Barav.rmegye nli.pá-j. W8-1917. «■ WreUv.l . 

Arte.it. hogy .mind.. ui.nj.rd. d.ctr. .,™w. | 
,.Uli.égl.tér« köol.j.t b.w«r«we u.m eikernu , — ; 
miért kltel.m vég..ük.ég idejére — búgéi Gyűl, 
úr Olivw.ége mellett be»«er«eett tartalék 12 uoruó 
petróleum kell íog.u.lo,itta,nem.
V E régből köabirré tee.em, bogy a villámon vile- 
ritéaaal bíró 872 petróleumra uern saumitbet,
U awuiul ö....irt 17O« ba.Urt.M>ak jut a Jauu.r 

17-töl Február 7-ig 1 liter petróleum, az erre vonat
kozó utalváuykönyvecakék 3 ttzMténye a petróleum 
H7.étoH7.táHHal ezeuuel megbízott Eugel József és Fia 
cég, Siuger Izidor, Kern T stvérek, Ubrik Sándor, Tou- 
lia zer Fereuezué és Preieiob Ignác*  petróleum eláru
sítók által bevásárláskor levágandó és megőrzendő ; 
akt i'éllitert vásárol, attól az 1-ső és 2-ik szelvény 
vágandó le, a második félliter vásárlásánál a 3-ik 
szelvény. — A szelvényeket csakis a kereskedő vág
hatja le a törzslapról, mely május 7-ig ervéuyes. — 
azután a városnak visszaadandó kicaerélée végett. A 
szelvényeket a Kereskedő megőrizd s Vele nálam be- 
szám lui köteles. Petróleum esakis jegy ellenében ad
ható el a hatóságilag megszabott — literenkénti Ó4 
fillér — árban.

A jegyek szétosztása történik a városház közgyű
lési nagytermében :

Vasárnap d. e. 9—11 órakor a külterület beliek. 
Hétfőn 22-éu d. e. 9—Vsl^> é. u, 8—ő óra.
Keddeu 28-éu de-. 9—*/jl8.  d. u. 3 | 6 óra köz

ben a várost lakósok közül azok, akik páratlan ház
szám alatt laknak délelőtt, akik pedig páros házszámok 
alatt laknak délután kötelesek jőuui. Az elma
radottak a további közuapokon d. u. 3—4 óra köz
be u vehetik ki jegyeiket.

A moBt kibocsátott petróleum utalvány csak úgy 
érvényes, ha a „Polgármester" szó előtt a törzslap 
első oldalán a varos pecsétje rajta van.

A jai uár 17-töl — február 7-ig szóló 8 drb. szel
vény ellenében egy liter petróleum adható, — a tovább 
szelvén; ek ellenértékét eseteukiut később fogom meg
állapítani.

Kelt Léván, 1917. évi január hó 19.
Bódogb Lajos,

DoJgár mester.

154.[1017. sz.

Faeladáai hirdetmény.
Felsőbesenyö (Barsm.) község volt úr

béresei Garamszentkereszten a szolgabirói 
hivatalnál 1917. évi február hó 7-én délelőtt 
11 órakor tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen elad
jak a tulajdonukat képező „Mala dolina“ 
nevű legelőn 2 k. holdon tövön álló 42 drb. 
bükk és 7 drb. gyertyánfát, melyek fatömege 
mintegy 115 iirméterre becsültetett.

Kikiáltási ar ürméterenként 6 korona. 
Bánatpénz 70 korona. Kikiáltási áron aluli 
és utóajánlatok el nem fogadtatnak. Feltéte
lek a garamszentkereszti szolgabirói hivatal 
nál megtekinthetők.

Felsőbesenyö. 1917. évi január 16 án.
Düolnar, 
szolgabiro.

100 hold elsőrendű föld 
házzal együtt eladó Vajkon, 

Nyitramegye.
Bővebbet Dukesz Alajos urnái. 
Nemes-Dicske u. posta Verebéiy.

Monogrammokat, 
elörajzolásokat s az összes diszkézi- 

inunkák készítését elvállalom, 
Dobó-utca 2. szám alatt. 

Ugyanott bérkocsik rendelhetők.

Házakhoz megyek,veszek 
mindeniéle ruhaneműt, cipőt, bútort, 
szóval bármi kerül eladásra, azonnal 

házhoz jövök meghívásra.
Régiségi dolgokat jó pénzért meg

vásárolok.

Quitt Sándor
Léva, Simor-utcza 3.

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

— — ny*rla.«tö.  — —

Arte.it


4 » A. M S 1917. január 21.

Hirdetmény.
Léva r. t város árvaszékének 

617—1916. árv. sz. alatt 1916. évi . 
december 19.-én kelt véghatározata 
alapján 4 azaz négy darab lévai ta
karékpénztári részvényt, egyenkint i 
1100 korona kikiáltási ár mellett, — | 
8 azaz nyolc darab lévai takarék 
és hitelintézeti részvényt, egyen- 1 
kint 600 korona kikiáltási ár mellett, 
és 2 azaz két darab aranyosmaróti 
takarékpénztári részvényt, egyen
kint 420 korona kikiáltási ár mellett,

Léván, 1917. évi január hó 
25,-ik napján délután 4 órakor 
a városházán a tanácsterem 
ben megtartandó nyilvános 
árverésen.

a legtöbbet ígérőnek, készpénz fizetés 
ellenében el logok adni s megjegyzem, 
hogy a részvények kikiáltási áron alul 
el nem achatók.

Kelt Léván, 1917. évi január 10. |
Belosák László.

kir- közjegyző.

3—ó hp. beDzi locomobii 
iürész felszereléssel, alig használva 
eladó Gombik Jánosnál Léva 
— Kalnai utca 32 szám. —

Vízimalom bérbeadó.
Nemes-Orosziban, Bars megyében, a 
Perecz patakon, 1917. febr. 1-sötöl. 
Értekezni lehet dr. Knosko Béla 

ügyvéd úrral Léván.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE 

jKLHiviíkun iw. LÉVÁN. nEuroni szAm m.
Legjobb túszéi- es csemegeáruk. Naponta friss felvágottak.

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségük ávék. „Glória*  pörkölt 
kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb. 

Virág-, kcnyhakeiti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vásáruk és konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, 
modern héztartasi cikkek. Viumcs főzóedények, forral ók és vasalók.

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

agfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, nezógazdabáci-, méhészét! eb tejgazdasági szerszámok

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

Eladó házak.
Blumenleld-féie Honvéd-utca 9 és 
Damjanich -utca 6 számú házak eladók. 
Felvilágosítást ad ózv. Ghimessy Jo 
zsefne Uamjanich-utcza 6 szám.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 1K. 30 t. dupla Üveg 2 K. 20 t.

Ezt ScézjCLlE z»1zí Aexi-űLtt’ "Wü 
A bO' nem kapható, oda postáu 1J kis v gy 6 nagy 
üveget tizenhárom körönéért küld ingjen i&daban a 
készítő

KATRENYAK JÁNOS 
gyógyszerész ZSAHNÚCZA.

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb házhoz 

szállítva ölenként 1C0 kor.
Ugyanez ölenként ö vágásra felfürészelve 112 kor.
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor. 

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
„T iszlviselcegyler*  tagjainak 5% pénztári engedményt 

nyújtunk a vágott fánál. Tisztelettel
Telefonéi ’JL onhaiser és Társa

Ozmán-tér 6. szám.

Jótállás a biztos

Reitter

eredn ényért.
Törvé-
nyesen 
védve.

Oszkár
L

nagybecskerekl ny. főkapitány óh 
fajbaromll tenyésztőnek nagyszerű 

találmánya a
„P A T K A N I N-

Patkányirié-sstr, (nem méreg) 
emberre és basiáilstokra nem ártalmas és 

telülmul minden dás irtóssert.
1 doboz ára 3 korona

mely eiegmaö LorUiomüi 6U pau.ny kiir- 
tÁ.lhoa. Minden dtboalio. h.i.Dbi.ii utaaiUs 
van ■ ellékelve. I mertetö pro.pektu.:, mely, 
ben le van írva, fogy 1 üllintéle nagyságú 
gaadaaigb.n hái y adag hiaa.kl.rdó, kérésre 
ingyen küld a FATKANIN gyár egyedül, I 
•l-ra.itója, a ToiontaU Agrbrb.nk Kéaa 

venytaraa.kg, N agybeoskereken.

Fiáctéren, nagy kiterjeclesü gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Gauz-iéle mot"rrk ninden nagyságban*  Hopferr éa 
áchrantz gőzcféplö készletek, eiedeti Melichár-fóle 
vetogépek, EUcher-léle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és Képrészek 

Világhírű BAP1D lánozoskutak.
Legjobb minőségű taxarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

Nyomatott Nyitni és Tina r. U gyorssajtoján Léván. >


