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Farsang.
A jobb időkre való kellemes em

léke--^ol áldozunk az elmúlt időknek. 
Jlln az erdők fáinak sűrű levélzetén 
átaziiremkedő napsugár, egy eltévedt, 
vios, ítérÖ érzés világítja meg néháuy 
pillanatra — borongó lelkünket Far- 
lang volt akkor is, mely beragyogta 
az ég alját; nem ágyúk csövéből vil
lant ki, mint molt, — hanem a meg
elégedett, örömtől dobogó szivek mélyén 
támadt.

Ha a kalendárium nem figyel
meztetne bennünket, el is felejtenők, 
hog; ismét farsangban élünk. A jobb 
és szebb időkben lázas készülődésben 
volt ilyenkor a fiatalság. A lányos 
házaknál nagy gondokban főtt a csa
ládapák é» anyák feje. Készülődtek a 
mulatságokra, a teaestélyekre, bálokra, 
amelyek között bőven lehetett válo
gatni a ,,farsangi naptáriban, A külön
böző egyesületek, körök rendezői friss 
ötleteken törték a tejüket, hogy vonz
erőt gyakoroljanak a mulatni szívesen 
vágyó ifjúságra

Hova tűntek ezek a boldog idők, 
amikor a különféle táncok voltak 
a legfontosabbak a világon ?! Egyik 
mulatság a másikat érte ; nőegyletek, 
ifjúsági és egyéb egyesületek versenyez
tek a tánceatélyek rendezésében,

És telt, múlt az idő ; nagyot vál
tozott a világ. Könnybe borult, fekete 
gyásszal fordult tel minden hajlék. 
Sehol az örömnek egyetlen hangos 
szava; mindenfelé keserű báuat ül a 
szemekben; az ajkakon megfagyott a 
mosoly és megkövesült fájdalom nehéz 
terhe nyomja az aggódó sziveket.

Három éve már, hogy zene és 
táue nélkül múlik el a farsang. Nincs 
mulatság. Sötét bánat szakadt a vi
lágra. Az ifjúság, a nemzetek virága 
csatakos lövészárokban néz szembe a 
halállal. Udakütin folyik a tánc a vé
res harctereken, ahol az ágyuk dör
gése. a gépfegyverek kattogása szol
gáltatja a kisérő zenét.

Karnevált, a jókedv és a fiatalság 
hercegét, száműzték a földi terekről. 
Amikorra visszajöhet, annyi gy ász, köuny 
ás vér után, ki tudja, marad-e még 
jókedv, mulatni vágyásra való hajlan
dóság az agyongyötört szivekben ?!

Amerre csak eltekintünk, minden
felé nehéz borulás, lemondó bánat és 
vigasztalan gyász. Sehol sem látjuk a 
farsang, az öröm piros színeit ; sz em
berek a fájdalom fekete köntösébe van
nak öltözve.

És mégis, amikor annyi szenvedő 
özvegy s elhagyatott árva tengernyi 
könnye árad és keserves panasza sir 

fel felénk : sokat gyötrődött lelkűnk
ben feltűnik a remény, hogy a gyász 
napjai egykoron mégis csak véget ér
nek. A nehéz borulásokon áttör a ter
mészet örök törvényei szerint elkövet
kező virradás.

A fekete farsang gyászos napjai 
után el kell következnie a megújho
dást hozó 8 uj életet keltő tavaszi 
ébredésnek.

Hol járt a korona?
E 8Ö királyim1; a pápától kórt éa kapott 

koronát, mely azóta nemc.ak emlékünk, 
Innom nemzeti kincsünk h, amely nélkül 
nincs törvényes király s ame'y nélkül árva 
lenne a nemzet, Azóta a korona sok viszon
tagságon ment keresztül. Alig hunyta he 
a szent király szemé*,  már III. Henrik 
v’íhz a küldte Rómába. Nemsokára viszi- 
kerü'. Giza 1075-bflQ egy másik koronát 
kapott a görög királytól s III.'Béla a kettőt 
egybeforraaztatta. Rövid időre az osztrák 
hercegnéi is volt, de III. László halála 
után ^Székesfehérvárra hozták s ott az őr
kanonok őrizte. Itt is maradt addig, míg 
O/ó Erdélybe nem vitte. Itt ez időben 
László vsida volt az úr, aki nem jó szem
mel nézte Ottót s hadaival el is fogta őt 
s a IrorODHt is elvette tőle úgy, hogy csak 
Róbert Károly tudta tőle hosszú alkudozá
sok u‘án visszaszerezni. El is vitette kies 
Dyaraló-heiyére Visegrádra, a itt őrizték 
□agy gonddal kisebb megszakitáasal körül
belül száz évig. A XV. század elején beál
lott nagy zavarok idejéu arra ia vete
medett Albortnek, basánk első H-bsburg 
uralkodójónak özvegye, hogy * vií'grádi 
virból az agyik udvarhő'gyévol éjnak idejín 
ellopott*  éa III. Frigyesnek adta zóiogba. 
Cs»k Hunyadi Matyii tudta visaaaezetaani 
60 I ser arany forintért. A molAcsi véss 
idején megint aok késen maut.At a korona. 
Előbb II. Ssu eim4nh.s került, ki Ssapo- 
lyaioak adta a ez viszont I. Kordinén inait. 
Az ezt követő 57 óv alatt részint Rácsban, 
réss'nt Prégábin volt a korona. 1608-ban 
kimondotta »s országgyűlés, hogy a korouát 
Pozsonyban kall tartani. Haza is hozték, 
de Bethlen Gibor elvitatta az ecsndi várba 
s c-alr 1622-ben került vissza Pozsonyba.

Mitor Bathlon Gábor a szent koronát 
Pozsonyból Eoied várába szállította, a ma- 
net Nagyszombatban megpihent s a koro
nát az akkori esztergomi nagyprépost, báró 
Mednyánszbi László házában helyezték el; 
. ház még most is áll, » szűk és régi há
zakból álló Szeminárium utcában. Az egy
kori nagyprépost házénak homlokzatára 
1792.-ben Arady János esztergomi kanonok 
(mert az esztergomi káptalan itt székelt a 
tőrök hódoltságban) a szent koron, t.r- 
tóskodásál évszámokat is magában foglaló 
felirattal örökítette meg. 1624-re teszi a 

szent koron*  átutazását, a mi nőm telei 
meg a történeti valóságnak, mert akár el
vitelkor 1620, akár visazahozatalkor 1622 
pihent meg a szent korona Medoyánszky 
báró nagyprépost hálában, tehát vagy 1620, 
vagy 1622. évszám a hiteled időpont. 1624 
8emnaiasefre sem J a felirat tévedése aion- 
bsn nem von le az esemény hiie'esaégé- 
böl, msrt a szent korona tényleg megfor
dult Nagyszombatban. Nem ragyogott a koro
nás király fajén, hanem mint hányatott kin
cse a tiorsüldő?ött, sokat szenvedett magyar 
nemzetnek, nsmcaak közjogiig, hanem 
még hányadtatáaában, viszontagságában ia 
hűen képviseli a nemzetet.

A legnrgyobb felháborodást II. József 
okozta éppen a korona miatt. Erőszakkal 
Bócabe vitette 1784-ben a bár mindig ma
gánál tartotta, mégs „Kalapot! király*  
volt a neve, mert ne.n koronáztatta meg 
magát. Halála előtt egy évvel kiadta a a 
budai várpalotába vitette. A koronát valósá
gos diadalmenetben hozták az országba 
1790. februárjában. Ei alkalommal erdekea 
vé ellen toiytáu éppen József császárnak 
halála napján, február 20-an este 9 órakor 
vouult be Esatergomoa a magyar koronát 
hozó kü'döttség, hegy o.t éjszakára biaton- 
sá »ba helyezze a nemzet drága ereklyéjét. A 
korona kittjretébeu voltak gróf Kegieviob 
József és gróf Nádaady Mihály koronaőrök 
is. A vaioa határában Kende József aaol- 
gabiró 60 lovas éiéu fogadta a kü döttséget, 
a város széfén pedig zöld ruhás érseki hu
szárok a 300, feher ruhaba öltözött esztergo
mi leány varia a menetet. A káptalani ház 
egyik szobájába helyezték el éjszakéra a 
koronát, amelyhez este 10 óráig zarándokolt 
Esztergom néppé. A korona mellett egész 
éjjel Esztergom es Hont varmegyék nemes
sége áLott őrt kivont karddal, mindig az 
egyik koronaőr jelenlétében. Masuap reggel 
útnak ind'tottak Buda felé a koronát, ame- 
ljet okkor Dorogig Esztergom vármegye 
nemesi küldő1-tsége kisélt diazőrségként.

Azóta Budán maradt 1848-ig a csak a 
francia háborún miatt kellett egyszer Mun
kácsig menekülni vele. 1848-ban a honvé
delmi bizottmány Debrecenbe vitette, ne
hogy a különben ia detronizált Habsbur
gok kezébe kerüljön. A világosi fegyver
letétel után nehéz napok virradtak a korona 
őrzőire. Nekik meaeküiniök kellett az or
szágból, de a koronát nem merték idegen 
fő dre vinni a azért ürsovánál elásták. Lá
zi, a keresés indult meg a rákövetkező éve1’- 
beu. A koronát mindenfelé keresek s vég
re Karger őrnagy Orsó tónál megtalálta a a 
helyére onalékkápolnát építettek. Újra Bu
dára vitték s a királyi palota Zsigmond-ké- 
polnájában helyezték el őrizetre. Azóta a 
budai várban őrzik.

Műit, bogy az ősi vasládát az oraaág 
legfőbb urai vitték el és hozták vissza 
a koronázó templomból, most, hogy 7 pe-
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Oiéttel (Miki*  főherceg, Khuen, Deaiewffy, 
Ciernooh, Tini, Saéobenyi é« Ambróay 
pecsétjei) • budai pAccllaiobAban helyezték 
el, megilletödve gondolunk * szent koron*  
■ok, véaiterhei, veaiélyea útjára.

F— 1.

Ifjú hö8 halálára.
— Unokabáty&m, a románok elleni harc

ban 1916. nov. 2-án hősi halált halt Kol- 
paezky Győző zászlós emléKének —

Hópehely hull a szomorú földre, 
Ránkszakadt az uj, háborút tél. 
Elhalványul a reménység zöldje, 
Békét kíván minden, aki él.

Ét e téli, bút, de hősi harcban 
Hullottál el, jó Győzőm, Te is, 
A gyászos hír elsötétült arccal 
A fájdalom országába visz . . .

önként álltái dicső zászlónk alá, 
Mögötted volt két háborús év, 
Nem riasztott vissza Téged halál, 
Honvédésből hős karod részt kér.

Oly fiatal, húsz éves se voltál . . .
— Mikor mentél, jó anyád úgy sirt. — 
De szivedben a haza szent oltár, 
Nem bántad a sok riasztó hirt . . ,—

Két éven át küzdöttél; hol itten,
Hol amottan borult Rád az est,
Megsegített a kegyelmes Isten
S szived tarka ábrándképet fest.

Közben kétszer sebezte meg lelked
Gyászos csigás, éj fekete hir :
Anyád s bátyád — őket mint szeretted — 
Takarta be a hazai sir.

Be»t ült a bú mélázó szemedben, 
De nem égett ki a harci tűz, 
Hazajöttél sajgó, mély sebekkel 
S aztán karod újra ellent úz

Pályádnak is már a végén álltái
S ekkor hívott el az égi Úr,
Most ott állasz a mennyei vártán,
Míg a bánat sok-sok szívbe szúr.

Csöndes gyógyhely erdejében ülve, 
Siratlak el, ifjú, hősi holt ;
A fájdalom a telkemre ül le 
S minden emlék mintha hegedülne, 
Amely kozted és közöttem volt . . .

Xolpasz^y 2. Jer]ö.

Háborús statisztika.

A stuttgarti „Illustríerte Geschichte des 
Weltbrieres" közli a háborúra vonatkozó 
ezen érdekes adatokat:

As Amerika által zs antantnak szállított 
mird*n  7000 tonna mun>ció 30,000 elesettet, 
30,000 súlyosan, 40,000 könnyen sebesültet 
jelent.

A háborúnak 1916. március 31 ig fel*  
sszporodott költsége.160 milliárd márka, 
melyből a középpont hatalmakra 53, a né
gyes szövetségre 107 milliárd esik. A had
ban álló hatalmak kiadása naponkint 266 
millió márka ; minden percre 185.185 márka 
esik. Ha es a percenkinti tömeg 20 márkás 
aranyokból állana, bárom emberónás három 
nagy Zsákban ludná elcipelni, ehhez képest 
a 160 milliárd viteléhez 2,548,782 ember 
kehene és mindegyiknek 50 font aranyat 
kellene elbírnia. As ellenség hadikiadása a 
kösponti szövetségesekéhez úgy arányik,mint 
kettő as egyhes. As eddig felmerült havi 
kiadásoknak megfelelő aratytömegek elssál- 
litásához 91, egyenkint 70 kocsit számláló 
vonat volna szükséges és egy, 45 méter 
széles, 90 kilométer hosszú, pompás müút 
volna aranyokkal burkolható, de sajtos, a 
földön 70 millióidnál több aranykészlet 
nincs.

A hadi költségek kissámitásánál a meg
semmisített nemzetgazdasági értékek, at 
elesettekben felmerült embertöke veszteség, 
a f^'yos sebeeü'tekben előálló 
nés nincs figyelembe véve, 
hogy aa antant a közvetlen 

értékcsökke-
Megjegyzendő,

böl * békeAllomAny költségeit levonj*.  A 
közvetlen költségekbe ■ izövetségezeknek 
és gyarmatoknak *dott  előlegek, * h»di*

■ .dóságok kamatai, * hadsereg él polgári 
1 nép élelmiszer ellótAsAval járó veszteségek, 
I * vasutak, posta és vám rendes bevételei- 
| vei előállott tetemes elm»r»dások nem a«á-

mittatnak.
Ds sokkal szomorúbb az emberveszte- 

1 ség lesújtó adata, melyben Oroszország ve- 
1 zet. Ha a számítás szerint eddig 3,980,000
■ ember életébe kerü t a háború, egyetlen
■ ember megsemmisítése 201 márkát igényelt, 

ha az emberölést a töke által viselt háború 
egyedüli céljának tekintenök.

Különfélék.
— A Reviczky — Társaság estéi 

iránt az érdeklődés nem csökken, hanem 
folytonosan fokozódik, aminek fényes bizo- 
nvitéka az, hogy a pénteken megtartott 
XXXVI. est alkalmával a közönség szintén 
zsúfolásig megtöltötte a városháznak tágas 
termét és élvezettel hallgatta végig a tar
talmas műsort, melyet Tömet ányi János kir. 
tanfelügyelő, a lengyelországi viszonyoknak 
alapos ismerője, a magyar lengyel barátság 
ujraébredésérői tartott szabad előadásával 
vezetett be, amelyben történeti tények nyo
mán kimutatta a magyar és lengyel nemzet 
barátságát a multbaD, amely Lengyeíor- 
sz/goak újból való felállításával a rokonszen
vező s egymásra utalt két nemzet között 
bizonyára erösbödni fog. — Tóth Istvánnak 
bét újabb, hangulatos, szép versét a hallga
tóság teljes elismerésével honorálta. — Ad- 
ler Ilonka Gvőry Vilmosnak.*  A második 
asszony, — Eckert E la pedig Kersék Já
nosnak : Volt egyszer egy királykisasszODy 
című kedves költeményét szavalta. Az ügyes 
szereplők valóban megérdemelté*  a sok 
tapsot, amit a hálás közönségtől jutalmul 
kaptak. — Ezek után Wiesinyer Káloíy, az 
aranyosmaróti főgirnn. ’g^zgaiója ; A regi 
magyar királynős és fejedelmi asszonyokról 
szóló, rendkívül tanú sógos értekezését ol
vasta fe:, melyben sztlesköiü történelmi 
tudással ismertette azouat a híres és nagy
nevű királynőket és fejedelmi asszonyokat, 
akiknek » magyar nemzet történetében ki
váló szerep jutott. Koroda Pálnak : Jódat 
cmü verset, amely humorosan s éles gúnnyal 
vázolja azt, hogy a zémetea hogyan fogjak 
legyőzni Angi ár, — Hering J*uos  olvas a 
fel. A műsort Kocab Hildának, a T«rs<«ág 
színi szakosztálya előadójának zongorajáték*  
fejeste be. A ’egnagyobb precizitással és 
művészi erzúse előadott s a közönség fi
gyelmét lebilincne Ő darabjai voltak : a) 
Cbopin: Va'.se Brillanté; b) Cuamiuade : 
P<ereite, — A kővetkező est február bó 
2-án lesz.

— Közgyűlés. A Lévai Kaszinó feb
ruár hó 4 én délután 2 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését, lueiynea tárgysorozata 
a következő; 1. Az igazgató évi jelentése.
2. Az 1916. évi zárszámadás elöterjeiztése.
3. Az 1917. évi köbsegvetés tárgyalása. 4. 
E nők és az egész tisztikar választása. 5. 
Egyéb esetleg benyújtandó indítványok. A 
aötgyü>éare az e nökség ez uion is meghívja 
az egyesület tagjait.

— A lőpimnAziiunnak ifjúsági 
előadása a Varosi-szailó nagytermében 
február 10- ín d. u. V, 6-kor ketdödi 
Folynak az előkészületek egy aktuaus, há
borús színdarab előadására is és mindeneset
re érdekes, hogy a szereplő személyek na
gyobbrészt még február vegén bevonulnak, 
ismerjük mái a gondos vezetőséget; tudjuk 
hogy ez az előadás, amely jráut a leg- 
szé'esebb körben igen élénk az érdeklődés 
— a főgimnázium ifjúság eddig elért síké-’ 
roit csak öAgbiteni fogja. Az előadás 
teljes műsorát a jövő számban közöljük.

— Eljegyzés. Konkoly Theye Sándor 
dr., az O. M. K. E. UrsszerkesziŐ - titkára 
»*rt  hoivéd bu.aArffhtdn.gy, Konkoly Thog'e 

V"' kir. udv.ri t.nacao. e„ ne,e 
Toldy Eriaébat fi*,  eljegyeite tiiilassy Piros
kát, txüuuy ZjltAn or.a. képviaelö ea neje; 
Hegedűs Ko«. kedvei lein,**.  Állandó éiL ; . , i aeaves leányát. Alland

badikőltségek. j boldog megelégedés kisérje frigyüket.

__ ___________ ____ 1917. jtnnár 2g_

— EgyhAsl hírek. Pintér Kiről- ... 
nyoimaróti apAt-plébAnoa, aki 19 ^V#D *'  
* garamiaentbenedeki kerületnek lal<#1 
buzgó esperese Tolt, — sokoldalú e fogúit,? 
ga miatt esen ’isstségéröl lemondvAn h*  
lyébe as egyházi főhatóság * Wu.,t 
résévé as eddigi helyettest; Novotny 
barstasaAri plébánost nevelte ki. lonhatu 
Mihály kedves földink, imelyi plébino 
Nagysallóba neveztetett ki pléb4no..i, ’’

— A magyar piaristák. A 
köaoktatAe és a mrgyar intelligenei*  n,„ 
lésében elévil'betetien érdemeket lltn^ 
h»*fi*s,  népsserü kegyes tanító. étidnek 
nóvtArAt as idei évre e napokban adta köir. 
Hénap Tamás rendfőnök, aki as önálló Bl. 
gyár rendtartomány főnökei között * Har
mincharmadik. A névtár szerint * i mdnok 
tagjai közül : 280 Aldozópap, 105 innepé. 
lyes és egyszerű fogadalmáé növendék, ] 
fogadalmat nem tett növendék és 22 non. 
cius; öasies létszám 408. A tanügy terén 
működik 235 magyar piarista, köztük ö 8. 
gyetemi tanér ; * háború alatt tábori leiké, 
isi ssolgAlatot teljesítenek hatan. A rend 
vesetése alatt All MsgyarorsaAgon 24 légin- 
náaium, azonkívül * nagykArolyi fiú - éi |e. 
Anyiskol*  és * privigyei elemi iskola. Lég 
népesebb intézeteik a szegedi föginnAsium' 
amelynek az 191Ö/16. tanévben 677 a a 
budapesti, amelynek 758 tanulójavolt. Ön- 
szes tanítványaik száma ugyanebben az esz- 
teadőben 10,236. A legidősebb magyar pia. 
riit*  a tatai születésű Jfatusik Nép. Jánoi 
gyémáj)tmi|4s pap, nyug, állami főreáliskolai 
igazgató, a budapesti házban él s február 
24-én múlt 102 esztendős. A budapesti fő
gimnázium igazgatója a mi jeles földink, 
Bartoa József. A lévai főgimnáziumban 11 
piaris a tanár működik a legszebb sikerrel 
és kitartó buzgalommal.

— Az Ötödik hadlkölcsöu megboaa*  
saabbitott aláírási határideje tudvalevőleg 
január 8-an járt le. A pontos eredmény 
természetesen még most sem volt megálla
pítható ; anoyi azonban bizonyos, hogy a 
jegyzések összege eléri a negyedik hadiköl- 
csön eredményét. A négy első badikölcsön 
eredménye a következő volt : az első 1176 
millió K.,— a második 1132 millió,— a har
madik 1985 millió, a negyedik 1930 millió 
K. összesen : 6222 millió K. Az ötödik 
hadifcölceöüre már ideiglenes megállapítás 
szerint lega ább is 1930 milliót jegyeztek. 
E szerint az öt hadiköicsön eredménye 
kerek számban 8 milliárd K. Ez aa ömeg, 
mely kizárólag a belföldön jegyeztetett, fé
nyes tanúságot tesz sz ország impozáns 
gazdasági erejéről s egyidejűleg kifejezése 
s nemzet ama szilárd elhatárolásának, hogy 
a végtő győzelemig ki fog tartani.

— J ótékonyoélu alapítvány
Gyula lévai kereskedő és neje : fiwetch Ida, 
akik már sokszor adták szép jelét jószívű
ségüknek, mint érteeü ünk, — legújabban a 
Léván már ötödik éve fennálló Jósáét Fő
herceg Barsmegyei Tanítók Hazának, 
amely alaptőke hiányában csupán a mérsé
kelt ellátási dijakból és kegyes segélyekből 
teljesíti a mai nehéz viszonyok között eos- 
berbaráti feladatát, — alapítványként tia 
darab Kabint József Fia saappangyári és 
három darab Nyitrai és Társa irodalmi és 
nyomdai részvénytársasági, egyenkint 100— 
110 korona névértékű részvényt adományoz
tak olyan intenc'óval, hogy esen részv' oyek 
évi hozadéki mindaddig, amíg aa ajándéko
zott összeg az ötezer koronát el nem érte, 
a tőkéhez csatoltassék s azután évi k*mat»i  
a Tanítók Házában elhelyezett egy, es®*l e8 
két br.ramegyei szorgalmas és jó magavize*  
lettt tanitógyermek jutalmaaására fordittw 
sanak akár késspénsben, akár pedig • tar* 
tásdijba leendő betudással. Ha azonban 
internátus Léván megszűnik, az egész óaszsg 
Léva város tulajdonába asáll és aa alapít
vánnyal s annak kamataival a város szaba
don rendelkezi*.  — Az internátust fentartó 
Barsmegyei Általános Tanitó-egyesüiet és 
vármegyénk tanítósága bizonyára őszinte és 
hálás köszönettel fogadják az alapitól jó el*  
küségének ezen újabb és általános elism®r^t 
érdemlő megnyilvánulását. Essél kapcsol»to®* “ 
Dsegemlitjük, hogy Boros Gyula és neje, akik 
4 év előtt a városnak egy értéket kőbánya
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térülőiét adományostak és egy felállítandó 
népkonyha céljaira 2000 korona alap:tványt 
tettek, most nehány nap előtt a polgáriasa 
ter hőseihez egy 2000 koronás hadikölcsön- 
kötvány mellett alapító-levelet adták át egy 
Léván felállítandó polgári fiúiskola javára' 
A közérdeket szolgáló jótékonyság terén 
gyakorolt eseD Demes cselekedeteik a po1- 
gá" erényeknek legszebb pé’dáját állítják 
elénk.

— Gyásshlr. Nagy megilletődéssel 
fogadtuk a saomoru hírt, hogy özv. l)od*k  
Andrásné, szül: Dubniczky Térés f. évi ja
nuár hó 21-én, reggel, Garamnémetiben, fiáná . 
Dodek Endre plébánosnál, akinek 18 évig 
vezette háztartását, rövid szenvedés utáü, 
övéinek mély fájdalmára, vége’gyöngülés 
következtében, éleiének 84 évében csende
sen elhunyt. A jólelkü asszonynak hü't te
temeit Pintér Károly aranyoomsrótt apátplé
bános 23 án délelőtt papisegédlettel szentelte 
bo, azután Lévára szállították s itt délután 
4 óra.or őszinte részvét mellett a csa'ádi 
sírboltban helyezték nyugalomra. A meg
boldogultban plébános fián kívül — Dodsk 
István Pozsony városának erdésze, Dodek 
János lévai kir. vezető telekkönyvezető és 
Dodok Anna, Gassó Mihály né, selmeczbányai 
tanító neje forrón szeretett édes anyjukat 
gyászolják.

— Munkáablztositásl választott 
bíróság. Az igazságügy miniszter a lévai 
aunfcásbiotositási választott bíróság elnökévé 
csebi Pogány Virgil lévai járásb rót három év 
tartamára kinevezte.

— A 17 éves népfölkel ők össze
írása és bemutatása. A hoavédelmi mi 
nisater körrendeletét intézett a törvényha
tóságokhoz, melyben az 1899. évi születésű 
néptölkelökö’eiesek összeírása és bemutatása 
iránt intézkedik. Az említett korosztá'y be
mutató ssemléje január hó 29 —- febr. 1O.» 
ike közötti időben fog országszerte megtar
tatni.

— 30 százalék kukoricaliszt a 
kenyérben. Budapestről jelentik, hogy a 
buzahsz'nek kukoricaliszttel vaó keverése 
még ebben a hónapban életbe lép. A keve
rés alig lets észrevehető ; mert míg azelőtt 
a kenyérlisztnek 60—70 százaléka állt ku
koricalisztből, mo3t az arány csupán 30 
százaléka less. Ennyi kukoriciliazt csak jobb 
ist ad a kenyérnek. A keveréssel az ország 
Íakos9ága minden tökkenés nélkül éri meg 
az uj termést, amely valószínű eg a békét 
ét a jólétet ia meghozza.

— Az óvónők szabadsága. Mivel 
az óvódák a háború alatt szünet nélkül 
áhandóan működnek, as óvónőknek már 
két és fél év óta nem volt szünidejük. A 
kultuszminiszter most e>rerdelte, hogy te 
óvónőknek es év január es február havában 
bat heti szünetet engedélyezzenek mii dason 
helyeken, ahol ez*  a he’yi viszonyok lehe
tővé teszik. A miniszter ezen rendelkezéséi 
a felekezeti egyházi hatóságok is magukévá 
tették.

— Lesz rózgállo. Értesülésünk sze
rint a földmivelési miniszter már gondosko
dott rz idei rézgálicrói. A miniszternek 300 
vagon résgálic áll rendelkezésére, mely 
mái legközelebb a törvény hatóságok utján 
kerül kiosztásra. Ezek után hisszük, hogy 
* 15—16 koronás gálic is meg fog bukn*.

— A 24—32 éves felmentettek 
behívása. Jól informált helyről írják ne
künk, hogy a 24—32 éves felmentetlek 
behívását a legkomolyabban tárgyalják és 
erre már legközelebb sor kerül. A telmen 
tetteket 43—50 éves alkalmatlan népfelke
lőkkel fogják pótolni, illetve helyettesíteni. 
A behívások időpontja még nincs meghatá- 
rozva. Erre nézve az alkalmasság foka mérv- 
»dó mindenekelőtt. A fiatalabb évfolyamuk 
leloientettjei 1917, első évnegyedében újból 
UJ Hzemiebizottság előtt fognak megjelenni 
Cl nem sokkal később megtörténik bevonu
ltuk. Az 1917. év később folyamán az idősebb 
^folyambeliek felmentettje ne'c behívása is 

lóg történni. A felmentettek száma az 
'gesz uonarobikb.il 7—800000 emb.rro rup. 

felmentettek kicterélóee alk.Inatlanok bal a 
‘“'•‘“lijkltatk.i törvény alapjkn fog meg-

. íz ~ Hadifoglyok ügye, a Vörös 
Kereszt Egyesület Hadifoglyokat Gykmolitó 
és ludosdó Hivatni, e napokban tette koszé 
Zü/ttoífaíu füzetének legújabb kiadásét, 
melynek az a rendeltetése, hogy a közön- 
•»»»•» a hadifoglyokkal való érintkezés te- 
kintetében és általában a h.difogoly-Ugy i 
miuden részletére nézve felvilágosítást nyűit, 
són. A Tájékoztató legújabb füzetét a hi
vatal (Budapest, IX., Üllöi-ut 1.) bárkinek 
szóbeli vagy írásbeli kérelmére készséggel 
ingyen megküldi.

— Levél a kifliben. A szói etetado- i 
leányok között, melyek a messzi Oroszország
ból szoktak beérkezni a magyar földre ju
tott orosz cár katonái számára, nem egy 
olyan is akad, mellekben a valódi orosz 
állapotokról tesznek bizonyságot az orosz 
cenzúrát kijátszó levelek Ilyen vö t az a 
kiflibe rejtett levél is, amit annak rendje 
és módja szerint fordított le a cirill irású 
sorokból a mi bizottságunk. A levelet egy 
anya irta a fiának. Személyi vonatkozású 
réezleteit elhagyva, érdemes megemlíteni, 
hogy mit üzen az orosz asszony az oroszor
szági állapotokról. Azt írja az anya, hogy 
Oroszországban rettenetes a drágaság. A 
nép elégedetlen, mindenki a béke után vá
gyódik. A levélíró falujában a nóp az ín
ség következtében többször fellázadt, úgy 
hogy a katonaságnak kei*ett  elnyomnia. Egy 
klg. cukor, ha kapói lehet, 1 rubel (pénzünk 
szerint 3 korona). Csizmát nem tud külde
ni az orosz asszony fiának, mert egy pár 
csizma Oroszországban 120—125 rubelbe 
kerül. Petióltum nincs s azért hónapok óta 
nem gyújtott lámpát. Amint nyilvánvaló a 
levélből, Oroszországban sokkal rosszabbak 
az állapotok, m nt nálunk, de hát az ántánt 
lapok másképen akarják látni a nyomorú
ságot s az orosz cárt nem engedik békü ni.

-Nem emelik a trafik Arát. Erő
sen tartotta magat az a hír nálunk ia, hogy 
rövid időn belül a trafiknak az árát annak 
kétszerest re fogják felemelni. Illetékes he
lyen — mint értesülünk — cáfolják a kor
mány e»en szándékát. Mi sem akarjuk el
hinni, hogy a trafikot már jobban drágítsák, 
mert az arnyíra mogrosszabbodott dohány- 
nemüekért még többet fisetoi igazán lehe
tetlenség.

— Keudertermelök ós klkészitök 
figyelmébe. A m. kir. miuisztéiiumnak leg
újabban kiadott rendolete szerint a nyers 
hendertermekek f. évi január 31.-íki kész
lete f. évi február 10.-ig, az azutáni kési le
tek április 30. iki állapot i-zernt május 10-íg 
a kenderkösj outnak bejelentendő*.  A kiké
szített kender vagy keuderkóc-keszletek feb
ruár havától kezdve m nden hónap 10. nap
jáig ugyanoda jelenteudők be. Bejelentési i 
lapok a Kenderhözpoutnál (Budapest, IV., 
Deák Feie<;c-utca 15. sz.) kapható*.  Bővebb 
tel világosi tást a komira ad.

— A lUOZi a múlt héíeu sok élvezetet I 
izerze.t a mozmedveö közönségnek a ko- ! 
ron&zái 1. részéné l bemutatása által. A má
sodik részét február 1.-én és 2.-áu fogják 
előadni. A mai eősdás mtígeorából kiemel
kedik a Május Királynője cimü 4 íelvouí ( 
sós uagyfiatísu társadalmi dráma. Ezen ki- . 
vüi egy kedves vigjá'ék a Léni néni fogja 
szóraioal&tm a nózöíe’. A műsort kiegészí
tik S-ischa mester tzip háborús képei.

Nyilvános köszönet.
Mindazon jóbarátolinak és ismerősökre 

akik szeretett édes anyánk elhunyta alkal
mával részvétükkel fajdalmunkat enyhíteni 
szívesek voltak s «. temetésen részt vettek, 
testvérei neveben is ez utón mond hálás
köszönetét

Dodek Janót.

Nyivanos szamadas
* Viiröakerasist-Egylot lévai f.ókja j«- 

vAr» 1917- Í»"“Ar 110 18’4“ rellde,t6U moz' 
gótónykep elöadá. jövedelméről.

Mtel :
Jegyek eltdAekból 1551 K. 60 f. leül- 

ti.oté.eáböl 98 K. 40f.a.övegei proí»“m 
eladásából 130 K. 20 f. Oíseeeen : 1780 X. 

20 f.

Kiadás:
Nyitrai és társa számlája 32 K. 98 í. 

A zenekar tagjainak útiköltsége és ugyan
azoknak az útOD, valamint Léván való élel
mezésével felmerült kiadás 157 K. 76 f. Az 
előadás rendezésével és a vetitéseakel fel
merült kö'tség 151 K. 70 f. Villamos és 
tüzörs gi tagok dija; 14 K. Összesen 356 
K. 44 f.

Marad tiszta jövedelem : 1423 K. 76 f. 
brlülfizetők névsora :

Dr. Ba'og Sándornó 7 K. Belláu Lász
ló 10 K. Barger Ernőnó 7 K. Ergal Gyu- 
láne 7 K. Dr. Gergely Fülöp 10 K. Heim 
Jakab 14 K. Krajtsik Jenő 10 K. Kovács 
Sm dór 6 K. Kohn Mihály 3 K. Neumann 
Dávid 50 f. N. N. 50 f. N. N. 1-70 K. N. N. 1 K. 
Raitmaun L. 2 K. 50 f. Dr. Siemer U.-né 2 K. 
íSuhajda Jánosné 3 K. Szakács Viktor 2 K. 
Schwartser Sándorné 4 K. VVeisz Salamon 
(kávés) 7 K. Zngmond Béni 20 f. Összesen 
98 K. 40 f.

lláias köszönettel emeljük ki, hogy a 
rendező, a zene, a film, a helyiség es a 
világítás díjtalanul á<lo t rendelkezésünkre.

Léva, 1917. januar hó 23.
Deák Adolf, Dr. Kmoskó Béla,

pénztáros. választm. elnök.

Jótékonyság.
A Lévai Takarékpénztár r. t. igazga

tósága a évai önkéntes tüzoltó-egyle*,  to
vábbá a lévai Stefánia-árvabáz javára 100- 
100 koronát adományozott.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1917. évi jan. bo 21-től. 1817. évi jan. bó 2tt.-ig

Születós.

A siulok uete < ii |

>>c | Qb

A gyeinek 
neve

Wilhelm G. Glauber E. leány Magdolna

Halálozás.

A2 tliiuuyi íim Kora 1, A halai oka

Selbiczky Antal éves Hósihalál
Nemeth Károh 45 év's 1 lósihalál
Bocskai Gábor 40 éves 1 lósibalál
Zacska István 00 éves Gutaütéa
özv. Gráf lgnáczné 78 éves Agyszélhüdét
özv Scbweliger A .né 70 éves 1 üdőlégdaganat

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

Ezt lcéxj-ü.lc zx>lzi<a.«aa.Tltt ’
A bol nem kapható, oda postáu 13 kia vagy b nagy 
üveget tizenhárom koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

KATRENYAK JÁNOS 
gyógyszerész ZSARNÜC2A.

f

i

I 
I

Házakhoz megyek, veszek 
inindentéle ruhaneműt, cipőt, bútort, 
szóval bármi kerül eladasra. azonnal 

házhoz jövök meghívásra.
Regiségi dolgokat jó pénzért meg 

vásárolok.

Quitt Sándor
Léva, Simor-utcza 3.

i Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák faikán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917, január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb felvilá. 
gositas a lévai uradalmi irodában
— — — —

uonarobikb.il
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TŰZIFA KAPHATÓ.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb házhoz 

szállítva ölenként 100 kor.
Ugyanez ölenként ö vágásra felfűrészelve 112 kor.
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor.

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
„Tisztviselőegylet" tagjainak 5% pénztári engedményt 

nyújtunk a vágott fánál, tisztelettel
Teiefou 6i. Tonhaiser és Társa ozman-ter «. szám.

___________ 1917, jannár 28

3—Ö hp. beDZÍDlocomobil 
fűrész felszereléssel, alig használva 
eladó Gombik Jánosnál Léva 
— Kálnai utoa 32 szám.

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

ügyvéd úrral Léván.

11'444—1Q1R Bsrsmtgye alispánja.
Pályázati hirdetmény.

Minthogy Léva r. t. varos választott tisztviselőinek megbízatása 1916. év végével 
letelt, azonkivül a képviselőtestület 3250 — 1913. sz. határozatával egy uj tanácsnoki állást 
szervezett, a végrehajtói állás pedig elhalálozás folytan üresedésbe jutott, az alább felsorolt 
állásoknak választás utjáni betöltésere pályázatot hirdetek es a pályázati kérvények benyuj*  
fásának határidejéül 1917. március ho elsejei állapítom meg. I

A pályázati kérvények a V. Ü. Sz. 4. §.-a értelmében fölszerelve Barsvármegye j 
alispánjánál a határidő utolsó napjának d. e. 11 órájáig nyújthatók be. A jelenleg tényleg 
működő Léva városi tisztviselők a polgármester előtti személyes jelentkezéssel eddig elfog 
Iáit állásaikért jkvileg is pályazhatnak s azokra vonatkozólag minősítéseik igazolásától tőimen- 
tetnek.

Betöltendő állások -. 1. Polgármesteri, 2. Jogi és közigazgatasi tanácsnok, árvaszéki 
előadói, 3. Szak-tanacsnoki (pénz, gazdasági, tanügyi előadó.) 4. Főügyészi, 5. Mérnöki, 6. Al- 
kapitányi, 7. Számvevői, 8. Penztarnoki, 9. Ellenőri, 10. Közgyani varos gazdai es 11, Vég
rehajtói állas.

Az 1. alatti polgármesteri alias a D. Vlll.-ik a 2, 3 és 4. alatti állások a IX. ik, az 
5, 6, 7, 8 és 9, alatti állások a X-ik es a 10 es 11 alatti állások a Xl-ik rangosztálybeii 
tórzsfizetésekkel és a D. V. lakbér osztálybeli lakbér járandósággal vannak díjazva, — ezen 
kívül az 1, 2 es 7 alatti állásokkal 1400, 400, illetve 120 korona évi személyes pótlék van 
összekötve.

Az 1. 2 és 4. alatti állásoknál az 1883 : 1. t. ez. 3 §-ban a 3. 8 és 9 állásoknál 
főgimnáziumi vagy ezzel egyenertekü tanintézet elvégzése, illetve az 1883: 1. t. ez. 18 
§-ában, vagy a szerv, szab. rend. 60 es 62 § bán kikötött képesítés igazolandó, az 5 alatti 
állásnál a szerv, szab. rend. 55 §-ban s a 6 alatti állásnál 57. § bán kikötött ke*  esités iga
zolandó, a 7. alatti állásnál az 1883: 1. t ez. 17 § bán a 10 es 11 alatti állásoknál az 
1883: 1 t. ez. 19-ik §-ban körülirt minősítés igazolandó.

Az 1 — 10 alatt megnevezeti állások hat évi megbízatással töltetnek be, ellenben a 
11 alatti végrehajtói állás életfogytiglani.

Léva varosnak nyugdíj intézményé van s a viszonyosság fenáil.
A határidő után elkesve beadott pályázati kérelmek figyelembe nem vétetnek.
A pályázati határidő lejárta után fogok a választás kitüzeséről gondoskodni.
Aranyosniaröt, 1917. januar 20 Dr. KudnyÁnszky alispán.

Eladó házak.
Blumenfeld-féle Honvéd-utca 9 és 
Damjanich -utca 6 számú házak eladók. 
Felvilágosítást ad özv. Ghimessy lo 
zsefne Damjanictuutcza 6 száiu.

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyben 
védve.

| Reitter Oszkár
nagybecskerekf'ny. főkapitány éa 

fajbaromll tenyésztőnek nagyszerű 
találmánya a

.P A T K A N I N-
ínyirtó-p.er, (nem méreg) mely 

emberre ée bssiáU.tokr. nem áruim., éa 
felülmúl mirden mái irtószert.
1 doboz ára 3 korona 

me'y elegmdÖ Lörülheiüi 60 patkány frnr- 
tásáhos. Minden doboshoz haesnálati utasítás 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely
ben le van írva. bogy I ülöntéle nagyságú 
gazdaságban hány adag basanálandó, kérésre 
ingyen küld a FATKANIN gyár egyedüli 
elértiótója, a Toiontáli Agrárbank Km 

vénytarsaság, Nagybeoskerekeu

Közgyűlési meghivó.
A „Lévai kereskedelmi bauk részvény

társaság" részvényesei az 
1917. évi Március lio 6-au d. u 2 órakor 

Léván, az intézet helyiségében tartandó 

XII. évi rendes közgyűlésére 
tisztelettel meghivatnak. ,

Tartozik- Mérleg számla 1916.

Tárgysorozat;

1.) Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv 
hitelesítésére vonatkozó intézkedés.

2) Igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése, az évi zár
számadás felülvizsgálása és a mérleg megállapítása. A felment 
vény megadása.

3. ) A tiszta nyeremény feletti rendelkezés.
4. ) Alapszabalyszerü indítványok.
Léva, 1917. január 24 én.

As igazgatóság
Kivonat az alapszabályból. iS § Szavazatképes részvényesnek csak azon 

részvényes tekintetik kinek nevere az illető részvény legalább 3O nappala 
Kozg\ ülés előtt szabályszerűen átirott és ki részvényét a szelvény ívvel együtt 
a közgyűlést megelőző napon az intézetnél vevény mellett letette.

december hó 31.-én. Követe;
Vagyon kor. 

I 1
f. | korona

Pénztár: Készpénz
Postatakarékpénztár 

Osztrák magyar fiánk 
Váltótárca Léván 

Bakabányan 
Jelzálog kölcsönök Lévan 

BakAbanyán 
Előleg értékpapírra 
Értékpapírok 
Adósok
Pénzintézeti közp. bef. üzlelr 
Óvadék letét
Leltár
Hátr. kamat, erp. 
előre fiz. kam

függő kain.

Welaz Benő 
igazgató

Dr. Gergely Fűlőp

87982
64587
36947

1341234
81782

609339 •
11850

90
36
78
‘.Ki
62

189518

1423017

49043

4Ö49522

Teher

Részvénytőke
Tartalékalap
Betét Léván

Bakabányán
Hitelezők
Engedményezett jelzálog köles 
Óvadék
Fel neui vett osztalék 
Átmeneti kamat
Nyereség áthozat 1915. évről 

1916 évi Léván i 
1916. évi Bakabányán

fillér koronakorona

2704597
639379

120Ü0
48975

62425

4549522

Sugftr Mór 
elnök.

Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.

A- felügyelő blzotteAg 
Weinberger Zalgmond Sxtreoha Samu

‘Nyomatott Nyitni és Tfau r. t. gyorsssjtójto Lértn.

660ÓO0
100026

3343976
319374 
85392 
17000 
1487

19839

Fodor Adolf 
főkönyvelő és h. pénztáros.

Kuchta Satun Welncalller SaniU 
elnök 


