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Illírek és rémhírek, 
modern háború katonai, (,s,da 
politikai hírek terjesztés . 
zonyos óvatosságra kánya < 

részletek, amelyek a laikus 
alán mellékeseknek és figyelni

len: rdemlőknek látszanak, a telelő 
ét író korszakában nagyon ; 
felv. isitásokat adhatnak az ellensc ; 
nek. Azok a gazdasági korlátozd 
amelyeket a háború folyamán népünk 
nek el kell szenvednie, ugyebár niéy 
nem jelentettek éhínséget, hanem 
csak intézkedéseket egy esetleges énin- 
lég ellen. Ellenségeink a körülmények 
kényszere folytán ezeket az eleiute so 
kát gúnyolt rendszabályainkat már ré
gen utánozzák, Mégis minden ilyen 
hírből, bármennyire megcsonkítva vagy 
elferdítve jut is el hozzájuk, uj reményt 
merítenek arra nézve, hogy a közép
ponti hatalmakat valamikor csak ki 
fogiák éheztetui.

Szakasztott igy áll a dolog a po
litikai hírszolgálattal. A pártok súrló
dásairól és harcairól szóló hírek mar a 
békében is a „monarchia széthullásá
ról “ elmélet megszületésére vezettek 
és bizonyára nagyon is hozzájárultak 
a háború kitöréséhez. A valóság ennek 
a kedves teóriának az ellenkezőjét bi
zonyította be. A háború Ausztria Ma
gyarország népeit soha nem sejtett 
egyetértésben találta készen az ellen
ség visszaverésére és nem hogy szét
választotta a népeket, hanem inkább 
egyesítette őket. Az ellenség mégis 
valósággal les minden ilyen hírre és 
minden bazaárulási pör, minden mi- 
ntszterváltozás megannyi érv neki a 
rége8rég megcáfolt széthullási elmélet 
ellen,

Ha tehát már az igazi hírekkel 
szemben is óvatosság van helyén, mert 
*z ellenséges sajtó elterditi és félre- 
®“gy arázza azokat, fokozott óvatosság 
szükséges az álbirekkel szemben. Tu
lajdonképpen senki sem tudja, hogyan 
keletkezik az álhir. A kávéházban, az 
utcán vagy mulatóhelyen egyszerre 
c“»k elrepül és kísérteties gyorsaság- 
g*l e. erjed városszerte. És ugyano
lyan gyorsan eljut a hadtápterületre 

véezárkokba és onnan ellensé
gein:, ,ali akiknek sajtója kapva kap 
Jájtitz és „autentikus* hírek formájá- 
8u Lrmészetesen szívesen is közli. 

Mindenki hallotta a híreszteléseket, de 
’enki sem tudja, honuau származnak. 
. z «'■ terek talán tudják, hogy nem 
‘Kaz. mit hallottak és — mégis to- 
Jább adják. Mennél valószínűtlenebb a 
”> annál gyorsabban terjed. Mennél

iáditott világköratjukrs Ami
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t idehaza
tényekkel köuuyeu .m.vcifbili ttunk,
azt odaát az ellened uél viga u hiszik
tovább az embrrek, mert hit:Ben Lon-
dón. Parii, Péterrár es R im t sajtója
megkapja ugyan a hazug hirt, de
őrizkedik attól, hogy azokat a téaye-
két is közölje, amelyek a h izuj hirt
megcáfolnák. Az ilye 1 hir<jsztelések
idehaza is nyugtalanságot keltenek.
Majdnem miudig hazugak is, inért az
igaz híreket nem is kell ilyen formá
ban terjeszteni, hiszen illetékes hely
ről úgy is megtudjuk azokat. A túl
zott győzelmi hír éppo'y káros, mint 
az ellenkezője : miudakettő fölösleges 
csalódást okoz. Gazdasági álbirek is 
annyira nyugtalaníthatnak, miut kato
náink, mert végeredményben hsmis né
zeteket és felfogásokat terjesztenek el. 
A háborút nemcsak katonai, de gaz
dasági téren is viseljük. A hamis hí
rek megzavarják az otthoumaradtak lel
két is, mert majdnem mindig kijutnak 
a frontra és megzavarják a lövészárok 
lakóit is.

A hamis lőrékét néha akaratlanul 
eresztik világgá, de, majdnem ugyan
oly gyakran, szándékosan is. Vannak 
emberek, akiknek érdekük, hogy ha
mis hírek kerüljenek forgalomba ; ezek 
az emberek nagyon jól tudják azt is, 
hogy a hazug é» nyugtalanító hírek 
gyorsabban terjednek és könnyebbeu 
találnak hitelre, mint az igazak. Aki 
ilyen hitek elterjesztéséhez hozzájárul, 
az tudva vagy öntudatlanul támogat 
ilyen rosszhiszemű szándékokat. Az 
ántánt sajtónak minden száma meg
mutatja, mily mohóu vadásznak ellen
ségeink a hamis hírekre. A hamis hí
rek terjesztői — munkatársai az ellen
séges sajtónak, mert anyagot szolgál
tatnak neki ahho :, hogy hazánkat becs
mérelje és megkárosítsa.

Itt valóbsn csak a közönség ma
ga segitbet. Hamis hirek szándékos és 
tudatos terjesztését háborús időben a 
büntető törvény torolja meg. Ds a 
hamis hirek öntudatlan terjesztése el
len csak a közönség feltámadt felelős
sé'érzete védekezhetik hathatósan.

I

N Sínét )r»zág és Aiiztria-Migyarország, 
O.oszorsiág éti Franc so-jzág meggyöngité* 
33; es a cél. tíinnünket térdre kellett volna 
kéuyszaritoni, hogy azután Anglia kegyel
miből kap unk ejy valamennyire kedvezi 
békét, amely a h. la kötelékével füjön vol
na A bioihoz. A: a vélem íny van ugyanis 
általában elterjedve, hogy a námst, oiz'- 

rák és a magyar a apvooáaa a saeuti Menta
litás. Eibő a 3AeunmaatalitMbói ollani-íga- 
ink poh.ikai tőiét akartak á ovácio ni a 
mtguk számára: fel akartak használni bei* 
fiúikét egy jövendő háborúban O.o izország 
ód Franciaország ellen, ha ugyan Francia
ország akkor egyáltalán bziinitott volna uiég. 
Angii* rövid, dívdilmae hábo-ura azámitott 
és angol békére, mely mindenkinek árt, ciak 
neki használ. Ha számitísa bevált volna, 
magasztalták volna nagylelkűségét, dicsősé
ge és hatalma pedig növekedett volna. A- 
zonban nem í ;y lett. Esért revideálni kellett 
haioim céljait. Csakhamar szükségessé vált, 
hogy Frauciaországot nemcsak ssinleg, ha
nem va’óíágbnemcsak teageren, hanem 
szárazfö’döa ii támogassa, 1915 ben Angli
ának magáutk kellett segédkezet nyújtani 
ahhoz, hogy O/oszorazágnak szabad ú ja 
nyíljék a Földközi tengerre, különben Orosz
ország valósai iü)n kiugrott volna a szövet
ségből. Nagybritannia rájött, hogy Németor
szág és A itz'ria-M igyarország hatalmasab
bak, mint valaha is gondo'ta volna. Étkor 
kiadta a jelszót: Pirbidönteoi őket.

Anglia azért keadts meg a háborút, 
hogy öregbitee hatalmát és hogy egy eg;si 
csomó lépcsőfokot mássson meg a világu- 
rabára vezető utón. Akarta, hogy szövet
ségesei vérezzonek, de a zsákmányból is 
szánt nekik részi. Mist Anglia már nem 
ily messzire kiható tervekért küzd; hanem 
asért, hogy menthesse, ami m^g menthető. 
Kényszeríti szövetségeseit, hogy middö küz
delmüket folytassák. A csöndes Óceánon 
elvesztette a játszmát. O.t a csillagos lobo
gó büszkélkedik, meg a másik, a f sík elő na
pé. Az Egyesült Á'lamok és J ipán fogják 
megvívni egykoron a csendesocBání hegemó
niáért. Keltejükön kivü senkinek sincs he
lye ott. Ezért Anglia máshol keres kárpót
lást, aminthogy kárpótlást keresett és talált 
az Egyesü t Á lamok elszakadása után is. 
Középkori terveit saedi e'ő él É'zakfranc a- 
orszá;ban még Bs'giumban akarja megvet
ni a lábát. Ezért hárítja a macsdónia'. had
járat terhinek legnagyobb részét a franciák 
vál’á a és ezért terpeszkedik szét Francia
országban, amely egyedül talán már ma sem 
volna elég erős ahhoz, hogy szövstségosét 
e'üize országából. De Németország m*g 
e'ég erős hotzá. Elért kell letörni. Ha si
kerülne, Anglia volna Európa vezérhatalma
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és eddig szenvedett, valamint Jipán és 
ti Unió feltörekvő hatalmától még a 
háború után várható károsodást elviselhet
né. A WJson békejegyzékére adott vála
szában világosan meg is mondja eat Anglia. 
Ausstr'a-M'-gyarország és Törökország Állami 
exisztenciájának magHemmisitését, Német
ország védtelenné tételét, amit éppoly naiv 
cin •■US formában követe*,  ezt — ha ugyan 
a háború addigi eredményei nem Utalják a 
lehetetlenség körébe — csak szövetségesei 
embertartalékainak és pénzforrásainak teljes 
kimerítése árán remélheti. Es az, amit Arg- 
lia akar. Erre mutat Lloyd George egy nyi
latkozata a jrgvaéket bizonyos tekintetben 
kommantá’ható GuildhaHheszédben : ,,Nrtm 
tudom, mefy nemzet kísérelhetné meg. hogv 
bennünket a háború után megtámadjon." Ez 
a beismerés nagyon fontos. A*  ango1 mi- 
nisrterelrök csak saját hazájáról beszélt. 
Jelenlegi ellenségei leverése után ugyanis 
már csak mostani baráta*  válhatnának ve
szedelmessé reá nézve. De L’oyd George 
azt hiszi, bowy a háború ezeket is eléggé 
meggyöngülte, amivel Albiou egyik hadi
célja el volna érve.

Valamennyi ellenségünk veszített terü
letet Európában: csak Anglia » yert — szö
vetségesei terü’etót. Eveket a vívmányait 
meg akarja tartani. Azonban hazardul ját
szik. Szövetségesei ugyan sok fekin’etben 
függenek tőle. A lamférfiaknak a háború 
folvtatása személyes érdekük. A békejegy- 
■ék rideg vissazutas’tára talán ide vereten
dő vissza. Azonban már a vrlünk .elleneé 
gesen rzerobenáljó népekben is fö’dereng 
a jobb belátás. Csakhogy még nem érott 
mrg. C’ak újabb, ru'yos csapások árán fog
ják belátni, hogy valamennyien Angliáért 
ontják vérüket. A világháborúnak ma csak 

egy értelme van : küzdelem Anglia ellen. 
Aoglia zeo’djában küzd valamennyi ellen
ségünk. Anglia hadi céljai a világháború 
fordulatai nyomán, a körü’mények kénysze
re fo'ytán ; nagyon megváltoztak. De még 
jobban meg kell változniok : minekünk ked
vező értelemben.

(Vége).

Kárpáti eirok között.
Kárpáti sírok ... Ti néma hősöki 
Eljött ismét a tél, faqgos a rög. — 
Álm őritok édesen hős vitézek . .

felettetek az örökzöldek.

Lehullt már rég a lomb ; mégis zöld van . . . 
Csak a szél f unalma süvít halkan.
Emitt egy csákó . • amott egy kereszt . . . 
Örök az emlék sírotok felett 1

Amit most látok . . amerre járok . . . 
Mindenütt zöld van . . áldás reálok! 
Szivünkbe zárva örökké éltek 
Ti felejthetetlen hős vitézek

HuII-hull a hó. — Sírotok fehér lett. 
Múl' az idő, de él emléketek l 
. . . 4»űt most látok . . amerre járok, 
Minden fehér lett . áldás reátok I

Xálnau Vilmos.

Hogy pótolható a kávé ?

Erre nézve egy uriassaony a következő 
tanácsot adja : Most, amikor már huszon
négy koronát is elkérnek egy kiló kétes ere
detű és minőségű kávéért, eszembe jutott, 
hogy valamikor olvastam a kávépótlásról, 
valamint a maláta-kivonatokról is. Elhatároz
tam, hogy szembeszárok a szemérmetlen 
huszonnégy koronás árral és hozzáfogtam 
• kísérletezéshez. És mondhatom, fényes ered
ménnyel I Tegnap ittunk először pörkölt 
árpából égésién jóízű kávét, amely a lég*

finnvásabb asszony igényét is kie’égitheti és 
gondolom, hogy a „Kávéközpont" által cél
ba vett konzervkávé sem lesz egyéb pör
költ árpánál, persze darálva jönne forgalom
ba, nehogy felismerjék. Szivesen elmondom 
a pörkölési és főzési módját is: — Tisztít
suk meg rostával vagy kéarel vá'ogz’va az 
árpát a hibás és idegen szemtől, mossuk ki 
hirtelen a porból és ané'kül, hogy száríta
nék, mindjárt meg is pörkölhetjük. Kétezer 
arnyi pörkölt árnát vegyünk, mint kávéból 
szoktunk venni. Vigyáznunk jól a pörkölés 
re, bogy el ne égjen. Daráljuk meg rendes, 
kávédará'ón é*  aki pótkávét is szokott hasz
nál, csak annyi pótkávét tegyen hozzá, 
mint a kávéhoz szoktun1-'. venni és egészen 
jóízű kávét fog inni. ígv könnyebben é8 
nem is huaszonnégy koronáért, hsnem 70 80
fillérért juthatunk a nekünk asszonyoknak 
oly nélkülözhetetlen, élvezhető kávéhoz 
Hogy az úgynevezett Franck pó'kávénak 
már szintén szemérmet!en árával szemben 
is dacoljunk, nem muszáj azt okvetlenül 
használni, mert anélkül is ép oy jó, csak 
akkor valamivel több árpskávét veszünk 
egy főzéshez, örülnék, ha legalább annyi
val járultam volna hozzá a ezemérmetlen 
spekuláció megfékezéséhez.

Különfélék.
— A Reviczky - Társaság 

február 9. én tartotta XXXVIII. felolvasó 
estélyét, melynek műsorát hrecska Irén nyi
totta meg egv bájossn előadott költemény
nyel. Ernőd Tamásnak a R»b prédikátorok 
éneke cimü versét szavalta ungkapóan m iy 
érzéssel, amiért tok tspsot kapof!. Ezután 
Kai csók Leó, főgimnáziumunk érdem**  pro
fesszora tartott előadást népsaerü modorban 
Spanyo’orszégról. Röviden vázolta Sptnyo1- 
ország történetét, földrajza , népei’, művelt
jégét, szokásá t oly közvetlenséggel, hogy 
örömmel hnlgatta mindenki. Nyílt és világos 
előadása jóieü liuixoráv®l füsrerear,e ! öztet- 
széeben részesült. E ő«,dá'án*ik  hatását fo
kozta, hogy azt KuVer Fer-’ncz veitett 
képekkel kísérte s így rmit hí lőttünk, zt 
láttuk is. A spanyol zenét ped g Iiácg Já
nosáé úrasszony játszota zonrorán nagy 
gyakorlottságra valló rutinnal. Majd Kuller 
Ferenc olvasta fel a harctéren levő dr. Po 
rubsglcy Gésa tábori papnak igen szé * harc
téri veis^it, mely mély érzésévé1, emelkedett 
hangu'atávai megragad a a sziveket Az e'ö- 
adást Rácz Járosré szép zongora játéka fe
jelte be. A legközehbhi esté y pénteken, 
február 16 án lesz.

— Közgyűlés. A Lévai Kaszinó llu 
bgrlh Vilmos e'nökléRe alatt f hó 4. én, ma 
egy hét*,  délután 2 órakor tartotta m^g évi 
rendes közgyűlését. Az elnök megnyitó be
szédében a többi között fe'emíitette, hogy 
az egyesület működés*  a háború által e'öi- 
dézet*  nehéz visronyok miatt a múlt évben 
is teljesen meg volt bénítva és csupán arra 
szorítkozott, hogy az egyesület fennállását 

j biztosiisa és képessé tegye, hogy a bekövet- 
' kezendö béke idején ujult erővel folytathassa 
i félbeszakított munkáját. A közgyűlésnek első 
i tárgya dr. Lakner Zoltán 'gazgatónan évi 
I je’entese volt, ame'y szerint a Kaszinó tag- 
' jai közül az előző év folyamán elhunytak: 
i ifj. Lakner László, Ocskay Láss ó és Vargha 
• János, A két utóbbi a heza védelmében hősi 
' halált halt. A közgyűlés a megboldogul ta-
■ gok emlékét fájdalmas részvétének kifejezé- 
I sávéi jegyzőkönyvében örökítette meg. Aa
■ 1916. évet 187 taggal kezdte meg a kaszinó, 

— az év fo'ysmán felvétett 14 tag, — el
távozott 5, meghalt 3 a igy a folyó év ele
jén 143 tagja van, akik közül 29 teljesít 
katonai szolgálatot. 650 K. 81 fill. döfne-

' tési díjjal 27 napi, szépirodalmi, humoriszti- 
kus lapot, illetve folyóiratot rendelt meg az 

‘ egyesület,melynek 2000 korona értékű könyv
tára 1212 kötetből áll; ezek közül a tagok 
380 esetben 754 r» üvet, 938 kötetben hasz
náltak. A lévai főgimnáziumban létes tett 
kétezer koronás alapítványnak évi kamatait 
Árendás Miklós I. o. tanulónak adta a vá
lasztmány. Az 50 éves jubileumi, szintén 
kétezer koronás alapítvány kamatait pedig 
egyenlő két részben fíoch Ernő kereskedő-

1917. február 11,

és Chajma János íparostanoncok krpt 
kaszinó összes vagyona ingatlanban és i 7^. 
han 34222 borona, amelyet 9000 koron ta. 
ksrékpénziári ^ö'csön terhel. A ’avaly G42 
és a régi 1580 korona tapdijhátralékka ltl
a háb-alék összegér 2222 korona, ,rl
a hadbavonult tagoknak régi hAtrit H
szerepei ; ennek behajtása azonban a h ru 
t.ar»smára fe'függ*fztete't.  A saárov .4)é 
bizottság je'ontési szerint & múlt évi ,a. 
adások igy zárulta” : b-v tel r 5582 1. 51 

__ kiadás : 4854 K. 05 O’ü'r, — z.
tári maradvány : 728 K. 46 fill. A ■. jr*.
tói jelentés helvedö'er tudomásul vé - n 
a közgyűlés Schubert PVu*' ’ a p nztái 
dr. Laufer Ár úrnak a*  ügyészi te*n  
iglenes, buzgó és fáradságot nem ki 
I táaáért jegyzőkönyvileg őszinte kos’ 
fejez ő ki és az összes érdeke't tizztv ük
nek a felment vényt megadta. A% 1917 ^vi 
költségvetés a választmány javallata ]jn 
igy állapíttatott m«ír : bevétel : 5438 K 46 
fi||e • — kiadás : 5385 K, 18 f I*.  — u. d. 
vány : 53 K. 28 fillér, — Evek u|án 
nők a tiaztuj tás vesetásére Medvecaky Sán
dor, Krajtsik Jenő és dr. Laufer A thu 
gokból álló szavaz**  redő bizotiságO' - . ;.t
l j. A titkos szavazással megejtett v . 
íredménye: Elnök: Huberth Vi'ao .
gató : Dr. Lakner Zoltán. AligazgVó Lír. 
Mocsy Aba. Jegyző: Kottek Ferenc. P » 
táros; Schubert T vadar. Gondnok: J ro^ 
Ferenc. Könyvtáros : Kiss Gyu'a. Ü : ■ ;
Dr. Gvípay E le. Választmá- . li«r- 
oae'lv M klór, BódoghL ]O', C ezjy V jós 
D . Frommer Ignác, G ram Gy >rgy, 11 -
Adó f, Hoffmaun A p >3, Bsehák Ed Ki 
sik Jenő, L^at eh Gtltrtáv, Dr. M r.er

. 1 > ?-I •■■■ y Kérő j, Me
Sándor, Ordódy E dre, Lovag Se . •? 
Gusztáv, Sv-rba Józ-ef, Schubert Pa D*.  
Wnisa Z -igmor.d. Száruv zsgá ó híz g; 
J kabfa'yay Bírna, Kiapp Giza, Sz 
Des-ő.

— Műkedvelő előadás A jo 
L^ván szo'gá'atot telj1 s>tŐ boav d

i 1
náins ere kenek, hokTy s B«rsuieg> 
hős inn emléket megörökítő ssolo *
j-vf.ra f, ó 3.-^n este, á vámosi szinhá 
mob^n h-agv*  rsennyoi egybekötő t ed

\ írd 
tozitos műsort Tn«rn K. op. 30.; Daiii ’ 
pan c inti u»üvé> precíz előadá á^ai : r- 
fika - nyitotta meg, jmjly ezenkívül a 
utolj Petői Sá 1 lor; Fala vé 
kocsma cimü, megzenésített köl emény 
hatásos é ér*Hst»djo8  eléneVlé ével i 
ke t. A férfikart kivá ó gonddal Klimó Ka
roly tanította be a két gyönyörű dér a, 
aki a veze’osben ia jgon gyakorolt la 'ja
térnék b aouyult. Erdős Aladár, aki ü- 
sor vzámai között jóiaü humorral telt n 
bírálásával tartotta nagy és fo'yfoncfl d • • - 
ségben fi kösönséget, — teljes eli»m »t 
erdemlölog tét köi’emányt szaval*.  E ' 
Lovászy : A két bakat cs é« Gács D.: T 
bitás Ba'cg, A'*a  ár os tetszőében réste t^k 
azok a saép müda.ok is, amelyeke'. A 
Károlv Schumann’ól és Scbuberttö1 K fl* 
n»er Lsó zorgerakisérete módéit én ',f. 
Ögyek (Langer) Viktornak : Szép Gacsó 1 1
cimü uie odrámája, melynek szöveg ,1 
Lajos irta, — Bíró S mon müvésai el ■’* 
által minden részletében kiváló érvónyr- ir
tott. A darabot Krammer Leó kísérte ,Q" 
gorán. Balázs Ferencz Papp G. song kí
sérete mellett három esőbbnél szebb ns Y* 7 
dalt énekelt Kuruc*  Járostó1. A müsO' ke
retében két vid'm, kedélyes, kacagtat !>* 
rab is színre került. Az egyik : Poli’ * 
Fertikóban. (Kávéházi jelenet). Irta: 
Aladár, aki ezen aktuális müvével m k aU‘ 
tatta, hogy nemcsak a szóban, haneu; á®*  
bán is kitünően kez-'i a humor t. A második 
darab Pfeifer Tóninek op. 30. Elj'gY*̂ 1 
bottal, éneke? bohózata volt. A két «l f*®*  
bán szerepeltek; Kadarász Károly, *PP  
György, dr. Székely Nándor, dr. G «ért 
Samu, Kántor Imre, Franek József, HnrajF 
Béla, — K'ireó Károly, Fischar Fér’110** 
Sehmall József. Referádánk szűk volta 
— habár megérdemelnék — nem dioaérbe 
jük meg külőn-külön a szereplökot; de 1 
mindnyájan élénken, pompásan és üg)AHD
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..ulOtta • 1MÍ0B ^P’O^ÓI >« meg-
lígadéA követheatethnlték. A közönség 

6 ,4| ^tes estének kellemes emlékével
t» a termet. A rendezők, akilcnek 

qíi tíl •*  Bál főhadnagy párat'an buzga’- 

iuft te'
,di<*  •*'•
az »ny

Í5iíp^'
Iriitil >1

'a-

A 
re-

ki, — büszkék lehetne*  as elö- 
cíí siker-4!’’*,  amellyé arányban á’l 

gí
i jöispani titkár Mailáth I*tván  
tiji-páni titkár i teendő*  ellátásával 
tb, e/olgab rót bitta naeir.

jjból soroznak. Mijdasokat a 
r i NÖte e*e'.  eket, Akik 1872 ja- 
és 1891. december ol-ike kösütt 

h a bemutató, utóbeu»uta*ó,  illető- 
mién alkalmatlanoknak br--onyu'« 
as em itett évfo'y rmok hoz tartóz- 
iket a tényleges 87olgálat aló1 fó - 
v»gül akik az 1866—-1809. évek 

ütőitek és az edd g elrendelt nép- 
jö,ke: bemutató, vagy utóbemutató szem
léé lieK pótazemléD meg kellett volna
jelent de e kötelezettségüknek eddig 
cem to ■ k eleget, folyó évi február, illetve 
njárciu- havában IV. pótszemlére állítják, 
a|10i almasafguk hős képest osztályozni 
fogják et. A szemlére va ó idésés behi- 
vá-i , ancecsal történik. Aki március 10 ig 
oebiv- parancsot nem kapna, az tartónk 
a lak 'ye szerint illetékes bemutató Bzr*mle-  
bizotto ■ i ái valamely szemlenapon parancs 
nélkü jelentkezni.

A főgimnázium szinielöadása. 
A fő*  ■nat.um f. Ló 10.-én, t gnap, délután 
f.| 6 órakor tsrtotta meg a városi szálló 
usgy .e: méhen fényesen sikerült ifjuági szini- 
e.öad oát, amelynek bővebb méltatására 
puck >vö számában még visszatérünk.

A rekvirált harangok ára 
hadü^yin mister a napok b«n utalta H a 
kvir«-l i ar*ngok  árát, meg pedig annyiszor 
négy koroná', ahany Kilogrammot nyomot a 
harang-Azok az egyházak, amelyek haran^ju*  
kát öokunt ajánlották fel, állítólag nem kap
nak kárpótlást.

— Helyettesítés. A vármegye föis- 
pónj ■ a hivatalától felfüggesztett Ponoczky 
látván fösüO-gabirónak helyottesitésére kiren
delt Gáldy Kaimáu vármegyei, aljegyző he
lyébe Harkányi Gyula aranyojmaró i járási 
szóig?bíró, tb. löazo gabirót he'yettesitntte.

— Vallásos estély. A lévai ref. egy 
hás uua y hete tartotta mssod'k vallásos 
eBtéiytM, melyen a vallásos áhítatot több 
D>péc)ek éö imádság em*lte,  valuta a l ö te- 
n«*Dyeket  szavaltak Tóth tí a, Miszf.ros 
Gábriel r, Z<d orszhy Margr, Bori Ferenc 
La Dóka G ellő, mind ügyesen és bátran. 
BirLha József lelkes*  ^anu'ságos felolvasást 
tar.ott arról, hogy mi volna as emberiség 
laieu nűikü‘, hogy volna képes mogsllani 
ie'yet a léiért való küzdelemben. Tóth Ist
ván pedig tzép énekevei aratott tetszést.

- A 18 évesek bevonulása. A 
honvédelmi miniszter rendelő e szerint az 
1899. e.vben született népfelkelÖKÖteiesek, 
ah.aet január 29. — február lO.-ike köiott 
tarló t bemutató üzemieken alkalmasnak ta
láltai-, i épfölkelési tényleges szolgálatra f. 
évi maic<i»a bó lO.-sn tartoznak bevonu'oi.

— A rekvirálás vármegyénkben
A közeié m z sí hivatal áitai e rendelt ga- 
bonare-virá ást vármegyénkben mát befe
jezték. Az eredmény — mint értesülünk — 
niegáÖÁ Üi i a közel) nzizéii hivatal áltai igé
nyelt i'i.O vaggont.

— Áthelyezések. Vármegyénk fő s- 
pánja öz.'BvIgalat érdét-ében Illadny lit
ván o . ányi járási és Dtmény Gyű a vere- 
bélyi í ásí irodatiszleke. aö.csöi.ösjn á4he- 
•ysate.

— A Ktatholikue Kör f. hó 18.-án 
) d. u. 2 órakor tartja meg évi 
óznyiilésé». Targyeorozat: 1. E'nöki 

bizottság jeioutése. 4. Tisztviselők 
es.

(vasár.
• ende

•. 2. Igazgató évi jo'eutése. 3. Szám- 
v,tíR»> bizottság jelentése. 4. Tisztviselők 
válasz’

*— Beállt a tél. Már-mér «tt gondol
juk, 1k y MB idón igasi tél sem leaz a foly- 
onoa zéseksei mu i< e az raj unk. A*on-  
*n az idő megembore'te magát. egy hete 

hidegrn fordult. Tél apó mrgrázta bzaká'lát 
-ak bőven hu laVa » bbír bópely- 

•ket. A nagy havazás következtében esőst

"örnvX ? * h rét’S: b°rit>*  “ 
h^, yí ’ L°/y *Z n">ber0lc »'(:•» ».An»A.- 
hJx Íj' ‘ hÓ a t,lel *z ««' ’»«». As 
'dö hideg™ fordiTás. v.lós.inülez n.í-v 
puritánt ti t véuba . gyümölcsösök fiit 
• l»pe t lmoyókb.n is, amelyek a január 
e éjén levő mnlap napokban, 80k he’yütt 
mir ki >h keltek * védő tüskeiket ehagyva 
mAr az ágakon is mutatkoztak.

— Főgonduoki beiktatás Kon'oly 
-/neye, Sándor udvari tanácsosi, szántói fő d- 
birtokosi január 24.-én iktat«ák drégaiyp.- 
Iánál egyhánmegyo fögonduoái hiva'alába 
Ha aaragyarmaton nagy ünnepséggel, melyen 
meyielent a. egész egyházmegye, továbbá 
Mógrád vármegye tisztikara, az. ot’sui le', 
‘térzoá, a (ja. gy. ezred kü dö isfgn. ABir. 

egyházmegyét P.tay Károly esperes 
S-abő 8. Ztigmond és Sainay Sándor le’ké- 
sxe< képviselték. Az egyházi ünnepség után 
diszebéd, este p"dig vallásos estély volt. 
Konkoly fhege Sándor a barsi ogyházme- 
töjegyzöje lapunk alapításában is részt vett. 
Szivünk melegével bösaöntjük öt uj hiva
talában.

- A Lévai Izraelita Nöagylet I. 
évi jan. hó 13-án tervbe vett müvósassté- 
lyét, a háborús viszonyok loiytán beálmtt 
forgatni akadályok, miatt kénytelen volt, 
e ej eu . Azonban a .Nöegylei vezetőségét több 
olda r.n, mint egyie szólították egy estély 
rendezésére. A választmány a közjónak en
gedve, kebeléből egy sztiliebbköiü bizot iágott 
küldött ki egy műsoros estiiy rendelé
sére. A rzétküdött meghívó-.hói látjuk, 
hogy a Nöegylet műsoros o-lé'ya f. hó 
17-eu lesz megtartva. Mint értesültünk a 
Nöegylet ezúttal is oly kivaló műsorral lép 
a közönség sió, mely a legkényesebb ízlé
seket is kielégíti.

— Ismeretterjesztő előadások lesz
nek a nagyböjt ne-y vasárnapja^ (feor. 25. 
maré. 4., 11. és ltj.-án) a kathoiikus kör 
diiziermében, A rlssietes műsort mindig az 
előadás napján fogjuk közölni. Belépő díj 
ninc, de a felmerülő kiadásoárv személyen- 
kint 40 fler fizetendő.

— Lelkészválasztás. Kehéoy Károly 
feisöszeesei rét. segéd.eik-rsZt a marcslbaza- 
kurtakeszii gyülekezet, rendes lelkészévé 
választotta meg.

— Hadimuukára viszik a dolog- 
talanokat. A honvédelmi m mszter rende
letét adó t ki, ame yben u a-itotta a katonai 
ügyosztélyosat, hogy az összes munkanélküli 
munkásodat írták össze és azon ia> terjeiz- 
széa lei az illetékes népfelkelő paranc nok- 
sághoz. A rendelet szerint manapság seuki 
sem lophatja a napot és nem éihet dologta
lanul. Azokat, akik eddig mégis így éltek, 
hadiüzemekben fogják alkalmazni.

_  Fapirból ruha. Eddig a rongyból 
késaiiettek papírt; mosi, minthogy felfor
dult világot elünk, papírból készítenek ru
hát. A hadvojotöség legújabban papira övei
ből készülő egyenruhákkal leit kísérletet. 
A kérdéses szövetnek láncvonala papírból 
van, óiig a vetüléktonal pamut.

— Bern jönnek levelek Oroszor 
Bzágból Aau ó ibt időben uagyou gyéren 
örkömé, levelek a. orosz foga-gban e ő k»- 
looéinstó'. Ezt a tünetet aggódva fgyelik 
aao’- kikLek családtagjai orosz fogságban 
élnek A eveink Imaradásán > k oka va ó,zi- 
nüleg' az, hogy Oroszországban, mint a je
lek mutatják, belső zavarok vannak s így 
v sszatar jak a foglyok leveleit, nehogy azo- 
valami yen titkos jelekael h rt adhassanak 
arról a hangú silói, mely az orosz társadal
mat ura'ja Az aggódók legyenek csak tűre- 
lemmel ei remil|«» » legjobbat.

— A taváéi vetőimig. Mm'hogy a 
kedv.zö ősz. időjárás toly.áo rz ősz. veté

lt kenő idöoou elvogashotös vol'ak s a 
kormányrendelete -, módot adtak arra, hogy 
tavaszi vetőmagszükségletét akár saját tér- 

, ,bö| már vásárlás utján mindenki hja- 
a töldmivelésügyi miniszter ez 

h n ‘.vesz, vetőmag k,o..tás., illetve áru- 
jpgnt elia iinos intézkedést tenni nem 

Hv.’* ."csak olyan egyes kivét... esetek- 
hón fog vetőmagéi engedélyezni, ahol arra 
Merni Ősapátok m aU teilóUenu szükség van.

II

— A jégszükség biztosításáról. A 
me'egebb időjárás beálltával részint némely 
betegség gyógy kezelésére, részint a romlandó 
é'e'miszerek m*góváiára,  különösen a jelen
legi viszonyok kötött, — éppen úgy, mint 
az előző években is fokozott mértékben lese 
szükség a jégre. M vei as idei télen as 
enyh) időjárás hetekig lehetetlenné tette a 
j-igkéaalei heaserzéiét> a beiügy nin>sster 
“gyrászt tekintettel a beál'ott hidegebb idö- 
j^rÁira, másrészt arra a körü'ményre, hogy 
a té l ovrizak e örehaladt, körrendeletben uta
sított*  a közig Azgatáii hatóságokat, hogy 
jágdzüks^gletük biztositá8áró| haladéktalanul 
gondoskodjanak.

— Kipellengérezik as élelmlsser- 
U'tsorarokat Az a só ausztriai helyhatóság 
rendxete'. intézeti a reudezett tanácsú vá
rosokhoz és a kerületi főnökségekhez, hogy 
mindazok neveit, akik újév óta jogerősen 
elítéltettek olyan kihágásé t, amelyet az élel- 
ui'ezír-kereskedelem szabályai ellen elkövet
tek, nevezetesen olyan deliktumokért, melyek 
a jegyrendszeies éleimicikaekre vonaikosnak, 
a hiva*a  ok hirdeto-osBlopain és hirdető-táb
láin, vaiamint a napilapokban tegyék Löszé. 
Nálunk is hasonló elbánásban kellene része
síteni a ielttet en uszoráeozat.

—- A kiosztott vaskeresztek súlya. 
A világháború fu.yi.man körű belül 420,000 
másodosztályú és 10,000 drb. elsőosstalyu 
vaskeraaz'et osztottak si edd g. h$y kereset
ben 9 gramm öntött vas és 9 gramm ezüst 
vau ; a kiosztott vaekeresztekbes iehát 160 
in Hertuázsa érc kollett. A szalagokra pedig 
140,COO métert használtak fel.

— A uiozi mai három e őadáaának 
iöktpe A nábőb cimü érdekfeszitő dráma, 
melyun hi\ü harcin jó izü humorral megirt 
v gjátek : Próba baba. Utolsó pillanatban és 
Ktt léhiltu lógjak szórakoatatni a közönsé
get. Az ujsagaéssitésröl felvett képek fog
jak kiegeoziteui a szép műsort. — Csütör
tökön muta’ja be a mozi a fővárosban nagy 
Bitért aratott s Dumas regénye után irt 
remek szép drámát, a kaméliát hölgyet 
melynek felvételei is már szenzáció erejével 
hatnak.

Hiába 1 m'gis csak a „Vadászat és 
A latv l g' a legjobb, lego esőbb képes vadá- 
tjsati szaklapja az országnak ; az egye'lon 
tökéletes baromf.-<alamb-és bázinyu'-tenyész- 
tébi képes ap pedig a „Szárnyasaink". — 
Mutatványszámokat d'jta anul küld a kia
dóhivatal. Budapest, IX., Ferenc-körut 34

Jótékonyság.
Go'.ddtein Henrik a József Föberoaog 

Barsmegyei Tanítói Házának ellátási célokra 
20 koronát szíveskedett adományozni.

Engel Gyula lévai nagykereskedő a ja
nuár hónapban Léván kiosztásra került ha
tósági cukor utnn járó ös-aes jövedelmét, 
48S K. 40 fillért szintén a cukor kezelésé
vel feímerüit költségek fedezésére és a ma
radványt a polgármester által meghatároaandó 
jótékony ce ra adományozta. A kezelési költ
ségek levonása után felmaradt 174 K. 80 
fihért a polgárm?ster a S.efánia-árvaházna 
utalta k>.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
19i7. évi febr hó 4-töl. i9«7- évi febr. bó 11.-ig

Születés.

A szülök neve Jg
____ _ ____ _____ —r-»

Német Lajos Cserép Erezsébet leány Erzsébet

Halálozás

íz tlliüuyl uen Kora A halál oka

Varga Imréné 41 éves
l’ulpiter Emil 59 éves
l’etrovics Mária 27 nap
Hornyák Vendel 75 éves
Vetor István 45 éves
Styevjár Julianna aá bó

Gyomor rák 
Szivbénulás 
Gyöngeség 
Aggasitly 
Tadővész 

rodőgyuladáa
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Hirdetmény.

A« ors.áeoa köaélelmeaéai hivatal ren
deletéből figyeloaestetera a kötömégst, ho?y 
a vasúti nshéaséeek alhóritÓB. iránt sem a 
kereskedelmi miniszter, sem a vasúti igazga- 
róságokhoa kérelmek nem intézhetők.

Azonban a vármegye a'iepáeja u’ján 
kérhetik a közélelmezési hivatal közbenjá
rását b az ily kérvényei előterjesztésük vé
gett alulírott polgármesternél nyújtandók be.

A kérelmeknek tartalmazniok kell:
1. A feladó nevét ée a fe'adáei állomás 

megnevezését.
2. a eimaett nevét és a rendeltetési va

súti állomás megnevezését.
3. A szállítandó cikk megnövelését és 

mennyiségét. — A mennyiség métermázsák- 
ban, esetleg kilogrammokban, vagy a szállí
táshoz szükséges waggonok számában tünte
tendő fel.

Lévz, 1917. évi február hó 9.

Bódogh Bajos.
polgfcrinezter.

Az A P O L L O mozgószinl z
műsora érdekes.

Eladó.
Födeles hintó, Ponnykocsi, Ponny- 
szerszám, Cséplögarnitúra, Aratógép, 
Mütrágyázógép, Halószobabútor, 
Tölgyfa ebédlőasztal, Ingaóra (ma
gas/ Hintaszék. Gömbölyű diófa
asztal márványlappal, Villanycsillár, 
26 gyertyás bronz csillár, 3 petró
leum asztalilámpa, Petróleumláklya 
10 drb. karnis, Függönyök, 2 ru
ganyos matrac, Utazókosár, 100 drb. 
Sörösüveg, 2 új ablak, zsalugáterek- 
kel, 200 méter ölia. Cim a kiadóban. LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Eladó zongora.
Használt szárnyzongora 200 K.-ért 
eladó. Orgonái Antalné Garam- 

szöllös Hars m.

Eladó házak.
Blumeníeld-féle Honvéd-utca 9 és 
Damjanich -utca 6 számú hazak eladók. 
Felvilágosítást ad özv. Ghimessy Jo 
zstfne Damjanich-utcza 0 szám.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 

Kis üveg 1K 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f. 
■V Ezt zxxkzxcl.exL-a.tt! *Wf
A hol nem kapható, oda postáu l'J kis v»gy 6 i.agy 
üveget tiienbár, m »oroná. rt tűid ingjon ladaban a 
készítő , _

KATMKYAK JÁNOS
gyógyszerész ZSARNOCZA

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, óYARFiATÁRG- ES VASKA6YKERESKEDÉSE 

jMKlPtHHfelífeHT ifefet. LÉVÁN. TELEFOH

Legjobb löszei- és cseiuegeáiuk. Naponta friss felvágottá;
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb mincségükav ék. „Glória" p .rkölt 

kávé különlegesség Cserr.egebor. likőr, cognac, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magv

Vásáruk és kon? hmelszereléel cikaek.
alumínium, sphir.x, zománcozott ietr.es es öntöttvas konyháéit lyek, 
modern háztartási cikkek, v tt><t lcittd nytf, félrelök és v alok.

G A Z L A b A G 1 CIKKBE.:
Ásó, kapa, lapát, csókái y, aczélvilla, fűrész, ojtókés, me -i-t- 

ágíüresz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári m. 
, Uaaaes kerti-, uezőpardata 1 . »> <Lészéti e, t- gazdasági szerei ok. 

Építési anyagot : cement, gipsz, n.ennyezet nac, vasgerendák. .ara
nyozott sodrony fonat kerítés nagy raktara —

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesíteni a n. é- 
közönségei, hogy a mai 
napon Budapestről ide ér
kezve a központi szállodában 
fogorvosi és fogtechnikai 
működésemet megkezdtem.

Dr. Székely Kornél,
fogorvos.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon izam: 33. 1 7Hefon szám : 33

Piactéren, nag^ kitt . eaesü gépraktáram 
céljára épült Lazán n nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
•Hazai gyártmányú gcpek: 

Ganz-léie iLütnU , > mg f bau itopíeri' ős
Schiautz gőzcEéplo kei • fék, e eceti Melichar-iéle 
vetögépek, I.ftcher-léle ekéi >.s talajt-űveiő e‘ zközök 
valamint minden e exakba vegó gépek és gépieszek 

Világhírű RAPID íánczosp utak.
Legjobb minőségű la; armaiiykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. '<&■<.

ietr.es


3B A. ÍR, s» 6.
imi 7 február 11.

M E G H I V Ó.
A „Barsmegyei Népbank Rész vény társaság11 

t. ez. részvényeseit az 1917 évi február hó 19-én délelőtt fél 11 órakor Aranyosinál ólon saját helyi

ségében megtartandó

’endes évi közgyűlésére
tisztelettel meghívja

Az igazgatóság.

T á r g y sorozat:
1. A közgyűlés elnökének választása és a jegyzőkönyv hitelesítésére vonatkozó intézkedés.
2. Az 1910. évi üzleteredményröl szóló igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés tárgyalása, a felmentvény 

megad- sa és rendelkezés a tiszta jövedelemről.
3. Egy esetleg két igazgatósági tagnak egy évre való megválasztása és
4. a felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása és fj-ütéseiknek megállapítása.
5. Esetleges indítványok,

Aranyosmarót, 1917. évi január hó 30-án.

Azon tisztelt részvényeseket, kik a közgyü ésen szavazati j igukat gyakorolni kívánják, felkérjük, hogy részvényeiket intéz
tünk főpénztárába, vagy fióktelepeinknél legkésőbb 1917. évi február hó 17-ig bezárólag — elismervény ellenében — letéte- 
ményezni szíveskedjenek.

Mérlegszámla 1916 évi deczember ho 31én.

V a gyón.

Pénztár — — — — — —
Postatakarékpénztárak — —
Uszirák-Magyar Bank — —

_ _ _ 139541
215672

2799

Fill r

59
19
54

Váltok : Központ 3036510 45
Léva 1881559 —
Verebély 107596.3 10
Nagysalló 195336 — 6189668 i 55

Jelzálogkölcsönök: Központ 1079765 27
Léva 1239548' 15
Verebély 575944 80
Nagysalló 78219'94 2973478 , 16

Törlés ztéses jelzálogkölcsönök — — — 960158 ; 63
Értékpapír és kamatai — — — — 1601705 81
Intézeti házak — — —■ — — — 124075 13
Szentpéteri birtok és felszerelése — — 748409 81
Bérházak — — — — — 74991 26
Óvadék — — — — — 12050
Befizetés a pénzintézeti központnál jegyzett
részjegyekre — — — — — — 10400

Folyószámlák — — — —* — — — 499929 í 3i
Hátralékos kamatok és visszleszáni tolás után
előre űzetett kamat — — — 125519

13678399 77

Teher:
Korona Fillér

Részvénytöke — — — — 3000000
Tartalékalap — — — — ü- — 160000 —
Ingatlanok leírási alapja — — — — — 30000 —
Kétes követelések tartalékalapja _ — — 40000 —
Berendezési alap — — — — — — 3842 80
Betét Központ

Léva
1615971
2‘.H>68( 12 85

Verebély 690751 41
Nagysalló 635604 24 8909129 51

Visszleszámitolás — — — — — — — 127460 —
Engedményezett törlesztési jelzálogkölcsönök 858654 93
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete-- — 200000 —
Fel nem vett osztalék — — — — — 6891 87
Átmeneti kamatok — — — — — _ 78619 15
1915 évi nyereségmaradvány — — — — 1930 70
1916 évi nyereség — — — — — — 261870 81

13678399 77

.1.7 iyazf/atósá</‘.
Malláth István .lelnök Szent Iváuy Oszkár elnök

i)r. jirdó Sárkor J)r. Belicza fát XWP 2>av c/
2r. Balásjy Qéza Xube-th Vilmos Zr- kovács T-

ía.’og Sándor Szent-Jvdny €gon vezérem
2r. 3si!M°'lá Lev*

Dorrbny Vilmos alelnök

2>r ^udrjyánszky Titusz 
Tető jVbert
Tol/ák Zsigrqond

A felügyelő-bizottság az értékeket leltározta, a mérleget megvizsgálta és az üzleti könyvekkel összeegyeztet- 

vén, minden tételében megegyezőnek találta.

PiWr Károly elnök 

ia/bach rjé/a elnök 
Tál elnök 

Kajczy Qéza

jiagy Sándor elnök 
Csermk JJiajos 
)(olecsárjyi ^áza 
j)r. S^íner Oszkár 

tyakovszky Jstvárj 
partija $éza 
Xrajtsik 7enö 
Závoászky Ödön

Tr. Vlcsek fererjez
Tóka Jstvárj 
hagy Jo/tán
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MEGHÍVÓ.

A „Bátvidéki takarékpénztár rcszveny- 
1ársaság“

tizedik: évi

rendes közgyűléséi
1917 évi február hó 25-én délután 3 órakor

az intézel tanácstermében fogja megtartani, melyre a tisztelt 

részvényesek ezennel meghivatnak.* »

o 1917. február lj

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési jegyző választása és a jegyzőkönyv e|e. 

sitésére kel tag kiküldésé.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság jav dtaj 

a felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása ; 
remény’leiosztasa és felmentvény iránti határozat hozatal

3 A lelügyelő-bizottság választása az alapsz. VII. 74 
g-a értelmében.

A felügyelő bizottság tiszteletdijjanak megállapítás
, A v.iHsztmany választása az alapszabályok VII. fej , 

értelmében.
Egyéb az alapszabályok 55. g-a értelmében lt

inditv,myifeletti határozat hozatal.

I> 1917. január hó 30 Az igazgat ,g
- , . .apszabályok 51. § a értelmében minda

lésen resztvén ni óhajtana^, felkéretnek, ho e
■ ..ct a még le nem járt szelvényeikkel együtt légi a

i!. - g akár az intézet, akár a Lévai Takarékpcn,
( .1 .uyezzék, melyről letéti jegyeket nyernek.

Tartozik. Mérlegszámla 1916 évi december hó 31.-én Köttet

Fkl.

11G
130,13?
138

71
126
139
141
143

59
80
90

134
145

82
105

Vagyon

I Készpénz :

Pénztári maradvány 1916. dec. 31 
Bankoknál folyószámlán 
Postatakarékpénztári számlán

II Kölcsönök

Törlesztéses jelzálogkölc sünök 
Kölcsön előlegek
Folyószámlái adósok 
Váltó kölcsönök
Kamatozó jelzálog kölcsönök

III Euyéb vagyon

Berendezések
Letéti értékpapírok
Házingatlan
Értékpapírok
Pénzintézeti közpi. üzletrészjegy

V. Átmenő vagyon:

Hátralékos kamatok
Átmeneti kamatok

kor.

20622 
189423 

1511

31657
173

15513
258958
212473

1200
37645
46000
95589

800

15474
13101

f.

76
22
74

06
<6
2

—

40

54
73

korona

211557

<518774

181234

28576

fii

72

11

40

27

Fkl

66
74

127
144

81
105

120.133
121

30
106

Teher

I Alapok:

Jv.- . eny őke 11000 db e. 100. n. é.)
Tartalékalap

II Bafétuk :

Folyószámlái belétek 
Takarékbetétek

III. Egyéb terhek

Óvadékok
Átmeneti kamatok
Fel nem vett osztalékok
Készpénz letétek

IV Nyereség :

Áthozott nyereség
Folyó évi tiszta nyereség

korona

ii 10000 
: 30086

24155
723584

37645
6997

594 
4690

1792
10596

fii. koron

- 1300b*

80
93 7-»77<

66

10 49926 76

07
94 12389 01

* 940142 50 940142 50

Bút, 1916. évi december 
Breaztyenszkv Alajos 

igazgatósági elnök 
kereskedelmi törvény 192. § a értelmében és

hó 31 én 
s. k.

A könyvvezetésért : 
Papp Endre s. k. 

főkönyvelő 
az alapszabályoknak megfelelőn készült.

-A- felílg^yelö kdzottsó.g :
Tóth Kornél s. k. Adomovlts Sámuel s. k Geyer Károly s. k. Fabrlcüusz Dbzső s. k. Kováéi László s k Zleszik Mártó:. ; k

' ‘ f. b tag, f b. tag. ' f. b. tag.

1 ontosan niegvizsgá'tuk az igazgatóság által összeálított zár ura- 
dast es mérleget.
1 ‘?®z8atóságnak a múlt év üzleti eredményeként kimutatott ' '389
korona 0 fillér nyereség felosztására és hová fordítására vonatkoz. vas- 
latat magunkévá tesszük, azt elfogadásra ajánljuk.

\ égül kérjük a t közgyűlést, hogv a felmentvényt ugv 
tosag mint a magunk részére megadni szíveskedjenek. 
, ,, , M,ü‘Í2 ‘3 ,ne»blzat»sunk az alapszabályok 69 §. a 
lejárt, a belénk helyezet bizalmat megköszönve kérjük a t. 
szíveskedjék helyeink betöltéséről gondoskodni.

Hát, I9I7. január 3o.

k.Nandory Pál s. 
ügyvezető igazgató.

Ezen mérleg a

f b. tag f. b. alelnők. f bizotts elnök

Felügyelő toizottséigfi jelentés.
Tisztelt közgyűlés I

Alulírottak mint a bitódéin takarékpénztár részvénytársaság felügyelő 
bizottságának tagjai, tisztelettel jelentjük, hogy nevezett takarékpénztár 
I9I6. évi vezetését az I875. évi XXXVII törvénycikk $ az intézet alap, 
szabályaiban megállapított kötelességünkhöz híven ellenőrzés alatt tartva 
a havonkénti felülvizsgálatok eszközlésénél úgy a könyvek vezetését, mint 
az összes értékeket, valamint a pénztári mindenkor rendben találtuk

Az intézet vagyonát képező összes értékek álladékát az év végén 
lezárt kimutatások alapján tételről tételre megvizsgáltuk s megállapítottuk, 
hogy azok helyesek

az ^a-

értei ben 
közg lést*

Tóth Kornél s. k.
f. b. tag.

Z'eszik ’arton s. k 
f biz. tag.

Geyer Károly s. k. 
í biz elnök.

Adatuovits Sá nuel s. k. 
f. biz. alelnök

Fabrioslus DozsS s. k. 
f b tag.

Kovács László s. k. 
f. b. tag

TŰZIFA KAPHATÓ.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb házhoz 

szállítva ölenként 100 kor.
Ugyanez ölenként ö vágásra fel fűrészel ve 112 kor. 
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor.

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

nyújtunk a vágott fánál. Tisztelettel
Telefon 6i Tonhaiser és Társa Ozmta-tér e. szám.

Myomttott Nyitrai és Társi r.

Házakhoz megyek, veszek
mindenféle ruhaneműt, cipőt, bút' rt, 
szóval bármi kerül eladásra, azon al 

házhoz jövök meghívásra.
Régi sági dolgokat jő pénzért m ’H’ 

vásárolok.

özv. Quitt Miksáné 
Léva, Simor-utcza 3.

t. Rvorssaitóián Láván.>__ 1


