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A hírdetésaket, altiNzatSsekat i s r.kl.mé.lók.t a 
kladúhlvatalba kérjük utasítsuk

* l.Ai’ KiAlioiA . NYITRAI és TÁRS A r. t.

B u vár haj óink műn káj a.
A világtörténet nem tud példát 

arra, hogy életükért küzdik népek etikai 
tekintetből és az ellenségtől régen 
meg egeit törvények tiszteletéből ne 
fen. ették volna meg kíméletlenül 
min.: n erejüket. Mi voltunk az egyet
lent*,  akik ezt megtettük, mert hiszen 
már régen viselhettünk volna búvár- 
bajóbarcot olyan tormák között, ami
nőkre most ellenségeink békeajánlatuuk 
visszautüsitásával kényszerítenek. A 
búvarhajók most átvették az ágyuktól 
a királyok ultima ratiojának szerepét.

V ilágosan és szabatosan jelölték 
meg legutóbbi jegyzékeink a korlátlan 
búvarhajóbáboru célját : siettetni a döu 
test, megrövidíteni a háborút és köze
lebb hozni a békét. Most bízvást állit- 
batjuk, begy a háború döntő stádiumba 
lepett. Ez nem azt jelenti, hogy a vi
lágháború a vizen dől el, sőt ellenke
zőleg : a búvárhajóháboru mostani 
módszere annak a célnak szolgál, hogy 
a szárazföldi viszonyokat a mi javunk 
ra változtassa meg. És alapos a ki átá
zunk, hogy ezt a célt belátható időn 
beiül sikerül is elérnünk.

Amit a korlátlan búvárbajőharc 
megkezdése óta tapasztalunk, csak 
megerősíti ezt a bizalmunkat. Kétség
telen, hogy ellenségeinket ez a furdu 
lat megdöbbentette és nyoma sincs 
többe annak a lekicsinylő és fenbéjá- 
zó modornak, melyet annak idejében 
alkalmaztak a tengeri harc viselendő 
tonuájival szemben.

Az ellenséges hajóknak elpusztítása 
nemcsak élelem- és muiiicióhiánnyal le- 
nyegeti az antáutot, de megbénítja 
abban is, hogy a világ minden tájáról 
lelvonultathassák ellenünk a rendelke
zésükre álló haderőt; megakadályozza 
uj badierőkuek a tengeren való szállj 
tását es a municiópótlást is szerfölött 
megnehezíti.

Február elsejével uj korszaka 
kezdődött, meg a világháborúnak. A 
lege sebb búvárhajóharc megindítása 
lo-ikai következése volt annak a jó
szándéknak, amellyel a központi hatal
mak a békét akarták elérni. Most mar 
Tirpitz tengernagy is igazolva ved, aki 
mái hónapok előtt meg akarta kezdeni
* búvárhajók kíméletlen működését és 
sebolsem esik szó nálunk a korlátlan 
harcmodor ellen. Mert mindenki érzi, 
bogy ha lehet, hát csak így lehet
* bekét kikényszeríteni ellenségeinktől, 
•kik eddig Bem érdemeltek méltány
lást cb egy percig sem voltak méltók 
•z elmúlt harminc hónap alatt jóindu
latunkra, se reménységünkre.

Izgató és rettenetes lesz ez az 
utolsó felvonás, amelyről most már 
egészen bizonyos, hogy utolsó, hiszen 
Amerika is beleavatkozott

A gúnyos sértegetésekre, amelyek
kel ellenségeink tisztességes és komoly 
békeajáulatunkal fogadlak s amellyel 
szemben leplezetlenül elárulták gonosz 
szándékukat és piszkos céljaikat, a 
kútár angolok ulár megkapták a méltó 
feleletet.

Erőink biztos tudatában kimond
tuk, hogy nem ismerüuk többé kímé
letet.

Amikor a lélvilág a leggonoszabb 
módon kiirtásunkra törekszik í más 
válaszú ík nem Is lehetett.

A józanul gondolkodók el fogják 
ismerni, hogy jogosan cselekszünk és 
pedig abban a mértékben, ahogy elis
merik hatalmunkat, bogy ennek a 
minket megillető jogunknak érvényt 
is szerzünk. Újra lel fog támadni a 
tengerek szabadsága, tel fog támadni 
valamennyi nép szabadsága a tengeren, 
mert eddig ez a szabadság csupán 
Angliáé volt és Anglia kegyelme osz
totta. persze csak azoknak, akik feltét
len rabszolgáivá szegődtek.

Uúvá'hajóink munkában vaunak 
mar és becsülettel dolgoznak. A ten
gerek forgalma megállt. Nemsokára 
ellenségeink meg fogják érezni, hogy 
abba a verembeestek, amelyet nekünk 
akartak megásni,

Jlti|d ha a nagy éielmiszállitó 
hajók lelett is összecsapnak a vad hul
lámok, a dúsgazdag, dölyfös és önhitt 
Anglia is érezni fogja, hogy un a 
nélkülözés, mi az éhhalál!

A főgimnázium ízinielöadata.
Láva és s vidék közönsége a legélén

kebb érdeklődéssel várta a főgioin. ifjúsá
gának a barsmegyei elesett hösöZ emlékműve 
és a lévai hadiarvák javára rendezett ssini- 
olöadsst, amely a városi szálló nagy'ermé- 
ben e hó 10-én, délután fél hat órakor 
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kezdődött.
Tulajdonképpen nem in szinielóadás, 

Innom 10 esáoaból átló igeuélvezetesseneestély 
volt íz, amelynek utolsó számát egy hároin-
felvonásoa dráma képezte.

A változatos müiort Dueclitk Ernő zene
tanár ve-elése mebett a fögiusn. jó! sser.e- 
zett zenekara nyitotta meg Müllar Józsefnek 
korrektül élőidéit Magyar indulójával. Kato
na György V. o. I. Mór. István: Uu.v.ló 
Című töltetnéd,érnek érsésteljes elsz.v.lásá- 
„| kötötte le a kö.önség fgyelmét.

A fbgimn. énekkara a 3., 6. és 9. szá
dokban sserepelt. Elö.dott dar.bj.i vo't.k : 
Beethoven : Mén dicsősége, C.ic.k. Angola : 
Királyhimnuss, Lányi Ernő: Népdalok. A 

Sántha Béla Által irt királyhimnuss ssép és 
hangulatos szövegének megzenésítésénél 
Cticzka Angéla, a Kivicsky-Társaság igas~ 
ga’ónöje művéasi felfogással használta fel a 
hatásos, melodikus darabban a szózatnak és 
hiinnuiznak egye® részleteit. őszinte 
örömmel állapítjuk meg, hogy as énekkar 
valóban remekelt ; gyönyörű, magas nívójú 
előadása kellemesen lepett meg mindenkit. 
A közönség megértve a darabok müvéssi 
szépségét é« nagy tudást eláruló betanítását, 
percekig tapeo't és éljeneste Pintér Ferene 
kegyesrendi tanárt, as énekkar páratlan 
buzgalmu vezetőjét és kitünően fegyelmezett 
énekeseit.

A 4,-ik szám Tordai Graill Ercsi — 
i Gáli Anna (Tamásyné): Anyánk saive. 

Melodráma vo't. A megható darabnak ked
ves és szívhez ssóló előadásával Kmotkó 
Sarolta VI. o. t. érdemelte ki a ha1 Igatóság 
nagy tetszését, amelyből kivá'ó résa jutott 
Pátkay Klára V. o. tanulónak is, aki igen 
ügyesen kisérte a darabot zongorán.

Háadei G. F. Ária „Kenős*"  operett
ből. <4 Jártétte. Hegedűn játszották: Hor
váth Endre V. o. t., Ardai Jenő VI. o. t. 
Lfutchek Ernő VI. o. t., zongorán kiaárte 
Korük Lássló VI. o. t. A műsornak es a 
száma is, amelyben a szereplők finom öass- 
játékukkal arattak általános megelégedést.— 
a legsikerültebbek kösé tartozik.

Várnai Zseni: Anyám, akkor én mindig 
jó leslek ’ című költeményét bátran, megér
téssel szavalta a kis Zoltán 11. o. t.,
akiről el is hisszük, amit mondott, mert — 
úgy tadjuk, bogy eddig is osstályának 
egyik legjobb és je'es tanulója volt.

A ssavalatut Uh. DandaConcert tala
ja követte, amelyet Korsók Lássló prooia 
zongorakiaéretévei Ardai Jenő VI. e. t., 
játszott hegedűn. Bátor fellépés, biztos és 
tissta bang, ssép senei tudás jellemeste a 
fiatal játékost, akinek a zene téren ssép 
jövőt jósolunk.

A műsornak méltó befejezője volt Sík 
Sándornak Kbrtdéo című, báromfelvonátos 
drámája, amelynek első felvonása Léván, 
iyl6. januárjában, a második és harmadik 
felvonás egy kis kárpáti faluban 1916. ok
tóber hónapjának elején történik. A hábo
rús vonatkozású, aktuálz, megható drámai 
jelenesekben bővelkedő darabban, amelynek 
fáradságot nem kímélő gonddal és ssinpadi 
rutinnal való betanítása és as egész elösdáz- 
nak a legkisebb részletekre kiterjedő ügyes 
rendezése tíöjtöri Károly kegyearendi tanár
nak buzgalmát dicséri, — a következő ti
zenhét tanuló sserepelt: Singer Béla Vili, 
o. t., Lovas Lássló Vili. o. t., Csömör Ödön 
VIII. o. t., Viasszty Ödön VII. o. t., Tatár 
Sándor VI. o. t., Rásgha Károly VII. o. t., 
Kertész József Vili. o. t., Holcsman Pál 
Vili- o. t., Giass Ármin VII. o. t., Forgács 
Pál Vili. o. t., Straaaer Nándor VII. o. t., 
Kasaanicsky Gy. VII. o. t. Bányai Rsasű
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VH. o. t., Moriíelc Endre V. o. t„ Kul.usy 
János Vili. o. »., Forgic. Pál Vili. o. t., 
Szilárd Jenő II. o. t.

Miudannyián oly nagy hatást keltettek, 
játékaikkal, hogy szinte ast hittük, hogy 
uem műkedvelő diákok, hanem gyakorlott 
aainéaze szerepelnek a színpadon. Különö
sen ia kiváltak : Sinyer Béia, Tóth (iábor, 
tanár, tart, hadnagy, Lovas László, Alorvay 
Miklós, Vili. o. t., később kadét jelölt, — 
Kulacsy János, káplár, Forgács Pál, Miska, 
tisztiszolga, Szilárd Jenő, Pista, kis fiú stb

De a kösönség őszinte és hálás köszö
netét tolmácsoljuk dr. Károlyi Jánosnak, a 
főgimn. igazgatójának is, aki az előadás 
kezdeményezője volt. Az ő riawes buzgal
ma és a tanári karnak hathatós közreműkö
dése tették lehetővé, hogy az ifjúság haza
fias le'kesedéssel áldozzon az elesett hősök 
emlékének.

Hogy a mai nehéz napokban is mennyi
re vágyódik a müveit kösönség, a legjobban 
sújtott középosztály, mely különben mindig 
szívesen látogatja a főgimnázium által ren
dezett esélyeket, — szellemi élvezet, dal 
és zene után, bizonysága, hogy a tágas 
színháztermet zsúfolásig megtöltötte.

Az erkölcsileg és anyagilag a legfénye
sebben sikerült előadás után a tanári kar, a 
rendezőség és az ifjúság iránt érzett őszinte 
és hálás elismeréssel és azon megnyugtató 
tudattal hagytuk el atermet, hogy bo'dogok 
a tanítványok, akiknek ilyen lelkes tanáraik 
vannak.

Különfélék.
— A Reviczky - Társaság 

február 16-iki XXXIX. estélye méltóan so
rakozik az előbbiekhez. Az érdekesen szép 
prograwmot dr. Karajiáth Márius az irodal
mi szakosztály elnöke nyitotta meg, ki fel
olvasta Frank Antal tanárnak széles látó
körre s eredeti felfogásra valló tartalmas 
értékezését, a há*  oru és munka iskolájáról. 
Utána Hering Jánns mutatta be Radványiné 
Huttkay Emma több szép költeményét, 
melyeket meleg ro^onszenvvel fogadott a 
közönség. Eiután Simonidesz Ltjos börzsönyi 
ev. le kész tartott mélyen szántó, az általá
nos világnézeteken felülemelkedő előadást a 
világ végéről. Dániel próféta jövendöléseit 
és János apostol je'enések könyvének jós
lásait alkalmazván a modern eletfe fogásra, 
kimutatta, hogy minden mulandóaSg felett 
dominál as Isten akarata, melyre ms is ép 
oly saükségünk van, miül annak idején a 
bibliai időkben. Ezt Eckert E la ügyes sza
valata követte, ki két kisebb verset adott 
e ő bájos közvetlenseggel, melyekkel ritka 
szép sikert aratott. Végül Kullfr Fér erez 
zongorán adta elő Rendel Vízesés című 
hangfestő zenemüvét. Precíz, Lágy gyakor
latra valló játékát zajosan megtapsoltak.

— Gyászllír. őszinte megilletődéssel 
közöljük a szomorú hírt, hogy ikafalvai Far
kas Imréné, szül. Kovotny Mária úrasszony, 
a Csíkszeredái polgári leányiskola páratlan 
szorgalmú rendes tanítónője, néhai dr. No 
cotny I®re lévai ügyvédnek nővére, Léván 
f. bó 11.-én, éjjel tél 12 órakor, életének 
ódik, boldog házasságának 11-ik és köz
szolgálatának hasznosan eb öltött 33-ik 
évében, minden szenvedés nélkül cial&djá- 
nak mélységes fájdalmára e’hunyt, A jóle'- 
^ü úrasszony négy gyermekéve! as o'áhok 
betörése idején Lévan lakó sógornőjénél 
talált meleg otthont. — Három leánya ta- 
nulmányainaa folytatása céljából már elő
zőleg Nagyszebenbe ment. Anyjug azonban 
a tanév végéig Léván maradt vo na kis fiá
val, aki a fÖgimi’. II. osztályába jár Férje 
három napig tartó viszontagság utazás 
után, tejének halála napján, e hó 11-én dél- 
ben holtra fáradtan érkezeit Lévára, hogy 
kedves övéi körében töltbease el két heti 
szabadságát. A kegyetlen halál a viszont

látás első óráiban fosztotta meg öt forrón 
szeretett nejétől, gyermekeit pedig a póto.- 
hatatlan s legjobb anyától, akinek váratlan 
elhunytál rokonaival együtt barátai és isme
rősei is mélyen fájlalják. Hült tetemeit e 
hó 13-áo, délután 2 órakor a róm. katb. 
temetőben nagy részvét mellett he'yezték 
örök nyugalomra. Áldás és béke porain

_  A síkos járdák. A város területén 
a járdák takarítását olyr.u nagy mértékben 
elhanyagolták, hogy ezt a hanyag állapotot 
még a munkaerő megfogyatkozásával sem 
lehet indokolni. A nagy havazásra bekövet
kezett erős hideg a le nem söpört járdákon 
jéggé fagyasztotta a hótakarót d az szinlo 
életveszélyessé tette a közlekedést annál is 
inkább, mert a gyerekek az ilyen helyeken 
még csuszkákat is rögtönöztek maguknak. 
Ha már a háztulajdonosok nem takarították 
el a havat a járdákról, amíg oda nem fa
gyott, annyit mindenesetre elvárhatunk tő
lük, hogy a síkos járdái at türészpurra! vagy 
egyéb anyaggal beszórják, mert,a megbot
ránkoztató módon elhanyagolt áliapotok kö
vetkeztében senki sem akarja magát kitenni 
a láb örés állandó veszedelmének.

— Esküvő. Konta Djzjö zse'izi reform, 
lelkész e hó 18.-án, ma, délután fél 4 óra
kor tartja esküvőjét Pólya Esztikével a zse- 
lizi reform, templomban.

— Egy fiatal leány halála. Mély
séges gyász érte Tóth István lévai ref. kán
toriamtól és nejét, akiknek forrón szeretett 
Júlia eányukat, a pápai ref. tanítóképző
intézet második osztályát szép sikerrel vég
zett növendékét, hosszas szenvedés után, 
életének 17.-ik évében, e hó 11.-én ragadta 
ki a halál szerettei körébő1. A bánatos szü
lök mérhetetlen fajdalmában osztoznak a 
családnak rokonai barátai és ismerősei, akik 
e hó 13. án délután 2 órakor Őszinte rész
véttel kísérték ki az élete virágában elhunyt 
kedves leánynak hült tetemeit a ref. sir- 
kertbe.

— Rendelet a záróráról. A hiva
talos lap szerdai számában jelent meg a 
nyilvános helyiségek, kávébázak, vendéglők, 
színházak, mozik és mulatók újabb zárórá
jára, illetve bezáráséra vonatkozó rendelet, 
amelynek célja a tüzelőanyagokkal való ta
karékoskodás. Az uj rende'et értelmében 
fcávéházzk és vendéglők esti 11 órán túl, 
színházak és uaozgóképhely iségek ejti 10 
órán túl nyitva nem maradhatnak, orfeumok, 
dalc^arnokok és mulatóhelyek pedig előa
dásokat egyá'alán nem tarthatnak. A ren
delet e hó 15.-én lépett életbe.

— Arany János élőképekben. A 
Felvidéki Magyar írók és Újságírók Szövet
sége Nyitran Arany János eaületésének száz
éves fordu ója alkalmából, nagy irodalmi 
ünnepélyt rendez, amelyen Hávelné-Blasko- 
vich Irén úrasszony szavalja dr. Sz&tmáry 
Istvánnak ez alkalomra irt verses prológu
sát, Lórincty György kir. tanécdo?, a Pe- 
töf -t; rszsAg tagja méltatja Arany Jauos 
költészetet, élőképekben mutatják be Arany 
Jaios nagyobb balladáinak cselekvényét és 
Bombay Hugó epilógusában szintén előké
pekben fognak megjelenni Arany János köl
teményeinek hősei, a kik végül együttesen 
hódolnak Arany emlékének. Az irodalmi 
ünn-p védői: Craun István Nyitravármegye 
főispánja, a h, M. K. E elnöke és l'huró- 
czy Karó yué sz. Madarász Magit úrasz 
szouy.

A vadállomány csökkenése. A 
gróf B euner-fé.'e zseiizi urada om erdömes- 
terének részletes kimutatása szerint az egész 
urada'om teiületón 1916. február hó 1-től 
1917. évi január Ló vegéig 2707 hasznos 
és 215 kártékony — összesen ; 3222 álla
tot lö-tek. Ha est az eredményt összeha 
sonlitjuk az előző évben elejtett vadak szá
mának öseaegévH, majdnem minden ál
latfajnál szembeötbk a vadál'omány nagy 
apadása. Főleg a nyulak és fácánok fogy
tak meg rohamosan; ereknél a csökkenés 
80—90 százalék. A vadállomány pusztulá
sának okát nem ismerjiia ; de tagadhatalan 
lio^y kivált a nyulak megfogyatkozása a 
mai nehéz megélhetési vistooyok között a 
fogyást tó kőzöniéget érzékenyen sújtotta.

— Felmentések felülvlzsga ta 
A kormány elhatározta, hogy vegyes b ,tt' 
ság utján felülvizsgá'tatja a felmenté él
vezők jogcímét s mindazoktó', kiknek ü|. 
gári működésére a közéletnek, hivatala 
nélkülözhetetlen szüksége nincs, meg 
vonni a felmentés kedvezményét. E a 
kereskedelmi miniszter értesítette is a ,a 
ri, kereskedelmi s más foglalkozási 
érdekképviseleteit, a hadügyminiszter dig 
elrendelte a felülvizsgáló bizottságok 2e. 
állítását.

— A mozi mai vasárnapi mii t. a 
Falum üdülés cimü humoros életképpé z. 
dődik, melyet Saecha mester háborús .,-é 
telei követnek. A drámai részt a Gró/ 
könnyei című nagyhatású szinmü kép .Ojla 
Csütörtökön ismét Royal Apolló rnüso 
való felvételek kerü’nelc bemutatóra.

Hiába! mégis csak a „Vadász és 
Á'latvdág*  a legjobb, legolcsóbb képes dá- 
szati szaklapja az országnak ; az égj ;9C 
tökéletes baromf.-galamb-éa bázinyu^-tei 
tési Képeslap pedig a „Szárnyasaink — 
Mutatványszámokat díjtalanul küld a a. 
dóhivatal. Budapest, IX., Ferenc-körn 34

Magyar királyi aliamvasutak.
Tekintetes szerkesztőség:

Tisztelettel megkeres*  m, szíveskedjék b. ,. ,ja 
bán az alábbi közérdekű hirdetményt közzete

A vasutakkal szemben, a háború kez
dete óta, támasztott igények még meidig 
fokozódnak. A hadszíntér növekedése a had- 
rakelt sereg szükségleteinek elssállitár. hoz 
a járómüvek mind nagyobb számát von ja. el 
és az élelmicikke><, egyéb me lőzhetleu etel- 
szükségletek szállítása is nagy mértékben 
terheli meg a vasutakat.

Hozzájárulnak ezekhez a vasútüzemi anya
gok pótlásának nagy nehézségei és a szo
katlanul zord té<i időjárás okozta akadá
lyok is.

E körülmények kényszerítő hatása alatt 
a vasutak nem Kerülhetik el a személy*  és 
átuforgalomnak a mainál is fokozottabb kor
látozását. A személyforgalom kor'a'ozána 
azonban az esetre járhat a várt eredménnyel 
és csak úgy less a közönségre nézve is elvi
selhetőbb, ha maga a közönség hazafias és 
belátó támogatásban részesíti a vasutakat 
és letesz minden olyan utazásról, melyhez 
igazáu fontos érdek nem fűződik. Első 
sorban a kirándulásokról és egyéb kiuta
zásokról kellene lemondani, de ezen! -Ili. is 
az igazán mellözbetien esetekre ke'iene 
az utazásokat szorítani. Ha a közönség e 
részben támogatna a súlyos helyzetben levő 
vasuiakat, nagy terhet venne le azok villá
ról és ezzel közvetve hathatósan segédkez
nek abban, hogy VAsutaink a hadviselés 
érdekében oly kiválóan fontos, de éppoiy 
nehéz hivatásukat, a haza éidekóben, »lüaI 
jobban betölthessék. Az igazgat*isafl.

A puáua-garamberaenczei e a csatlakozó 
bpest balparú üzletvesetőségi von-iaSoa 
febr. 12-tői kezdödöleg az alább te sorolt, 
sseméiyszallitó vonatok kötekednek

Bpest nyugati Marchegg: 114, 104, llö, 
113, 105, lló.

Bpest nyugati-Ualánta 1402 B, 126|12U, 
1406 A, 119, 1401, 1401 B,

Bpest nyugat*  Érsekújvár 122, Hí. 
Puana-Balassagyaimat; ÖŐ02 A, óöll. 
Ersekujvár-Kisiapo.csány 4512, 45O.\ 
Érsekujvár-Nématpióna 4402, 450^
B.' sakujvár-Nagy 'apolcsíny ; 4410, 44ÜÍ, 
Ualáota Zsolna 1402 B, 1406 A, ‘410. 

1409, 1401, 1401 B.
Gkovácú Ariuarót 7702. 7704. “01, 

7711.
Komárom Érsekújvár 4302,4806. 130b 

43OŐ.
Láva-Níurány 7812, 7803.
P- Nára Garamberaencso 4202, 4kOo.

Jótékonyság.
A József kir. heiceg Szanatórium I ye- 

süléihez Fóth István tanító koszorúm 
táM csinén a szegény betegek segélye ’ére 10 koronát küldött. 8
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Engn <!/“'• lév,i “»Kykeraskedő a 
ir * . ,»pb»i> Livin kioistásr*  került 

ül- után járó összes jövedelmét 
b‘i\kony okl'» adományozta.
1° E«ei székből Uefczully Miklós főnzol-

, jóí j í.aef Főherceg Baremegy-ii Taoi- 
8*k  H4« - k 10° koronát kegyeskedett ki- 

lói A lelkű adományért az inte-nátus 
í"lüeye' .ottsága ez utón is hkiás köszö- 
Mltt í»j k,‘

nyilvános elszámolás
A uleg Léván szoigálalot teljesítő

hoovéd: 8»r kltal folyó ló 3-án Bva- 
véimet; elesett hőseinek emlőket megörö- 
k|Ij) \í traltp javára rendezett műkedve
lői elö» jövedelméről: Bevétel; Jegyek 
B adásé >008 kor. Műeorok eladáeábó1; 
3il kor. ' ftlL Feiülfizetésekl'öl 320 kor. 
31 h|l. U-..zesen : 1366 kor, 21 hl). Kiadva .- 
318 kór 31 fillér. Marad tiszta jövedelo u ; 
1U40 ko,. 90 fillér.

Eo; , izeitek : Dr. Koaoukó Béla 6. — 
KipOit ly János 6. N. N. 4, Escker Ke
lemen ti. Levatieh Gusztavné 10. B.ker 
Árpid l' Dr. Déléit Samu 2. N. N. 4. Dr. 
Hiipter Stangoj 10. Moravek László 2. 
Eővai Karo'y 2. Belesik László 4. We ez 
Sslamou (Nemzeti aávchá») 10. N. N. 3. 
Dr. H«) r Fűlőp 5. Dr. Priszner Gyula 4 
fi. N. 2. Kosenczveig 2. Rsilmsnn Izidor ö. 
Burger Ernő 10. Dr. Lsuter Arthur 10. N. 
H. 4, Dr. Gergely Fuiöp 20. Weisz Al.o.ss 
mészáros 20. Eugel Gyula 20. Dr. Ba og 
ssndor 16. Boicsányi Béla 9. N. N. 20. 
Hűbérik Vilmos 12. Streicher O.ga 3. Dr. 
(roniuioi lgnácz 10. Bódogh Lzjos 6. Or- 
dódy Endre 16. Tallér föh. 10. Kántor 2. 
Osisaler 4. Bódy 4. Burz 2. Eóry 3. W11- 
o.ek tíalamoa 4. Gróaz G. 10. Jámbor 5. 
Furat Fülöp 11 k. 31.
Jaltabfalvai Barna s. k. Szllassy Dezső s k. 

számvizsgáló. pénztáros.

Nyilvános köszönet.
AliudtzoknaiF, kik Júliánknak, a neme-', 

jó léleknek tölünk való elszakadása követ 
keltében mérhetleu fájdalmunkat a ternesé- 
eso való wegjo enésükke1, vagy ránk gon
dolásukkal megosztani mívesek voltak, for
ró köszönet ünkkel adózunk.

Liván, 1917. február 15.-én.
id. Tóth István 

és csaladja.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1917. évi febr. hó u.-tól. 1917. évi febr. hó 18 -ig 

Születés.

A szülök iien l<8§i
1 2Ci

A gyeinek 
neve

Halika János Tokody Ilona leány

Házasság.

Mária Anna

Mtitiij cs uieuyaüszüuy nett; Vallása

öav. Jancsu Mihály Kontél Erzsébet rkath.

Halálozás.

Kora | A halai okaü elliMi uuve

Juha J.dnh 
farka*  huréné 
Benczr b orgy
K'ss Jáno- 
?**•  Bócz j. ivánné 

v* ? Istvánné

16 evei Agyh gj u|.
53 eves Szivszélhüdes
2o éves I lősi halai
84 eves Aggaszálx
63 éves Gutaütés
77 éves Aggorikimerülés

1
I
I

M<-19!7. n.óm.

Hirdetmény
a - aboua kimérés bejelf ütéséről

. A;. ifcúgos bÖzéíolmea/ai hivatal einő- 1
Pnek 5978 számú rerdelete ® lap jón felbi*  

'°a a “t.ögazdákat, kiknek cselédei vagy • 

“ű«kossi gabona járandóságban részesülnek, 
naou.l ?r(biOk*  klőÓlé8 r,‘P’ét ^egalkbb 14 

app.,1 előbb megbízottamnál Bodó Sándor 
áro,gazdtto4| (városház., emelet, 5. ajtó) je- 
, a-'*  be, aki a gabona járandóság kimé- 
ésj aika.msval az alábbi ^mutatásban fog- 

■’.j upotát meghaladó mennyiségedet — 
viaaaa nem tartható feleslegeket — el- 

rekvirálni köteles.
Aa éves, féléves, hónapos cselédek, nyári 

oJunkásoK, agyaiéval mindasok, akik műn- 
^adójuktól gabona járandóságban résaesüi- 
ne.«, maguk éa családjuk élelmeaésére csu
pán a következő kimutatásban foglalt fej 
quóta k apján kianámito't mennyiséget tart- 
hatják viasza :

n K'io utatáa élelmezés címén vissza
váltható gabona vagy lisztmennyiségröl ;

Havonkint visszatartható mennyiség: 
I 15 évnél idősebb termelőnek 16 kg. ga' 
bont vagy 10 ö liszt. 1 g.zdaaág. férfi 
munkáanak 16 kg. gabona vagy 10*8  lisz’. 
1 pazdiangi férfi cselédnek 16 kg. gabona 
vaí-y 10-8. gazdasági férfi munkát telje*  
iitö nőnek 13 kg. gabona vegy 8'77 liszt. 
I gazdasági férfi munkát teljesítő nöüek 
13 kg. gabona v-gy8 77 liszt. 1 gazdasági 
férfi munkát teljesítő 13—15 év között levő 
gyermekié. 13 kg. gabona vagy 8'77 liszt 
fentiek családtagjainak 10 kg. gabona 6 75 lentiek családtagjainak 
liszt.

Ke t L sván, 1917. évi fjhruár hó 10.

Bódogh Lajos,
polgármester.

891 —1917. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a rézgálica elő*  

jegyaése folytatólag eszközöltetik Bodó 8áu- 
dor vírusgazdánál városház emelet 5. szám 
al itt d. e. 9—11 óra közben.

Léva, 1917. év. február hó 16.

Bódogh Lajos,
polgármester.

835/1917. s/A'it.

A „Bars4- tekintetes szerkesi tosegenek
Léván.

Felkérem, hogy b. lapjában az alábbi 
közleminyt elhelyezni szíveskedjék;

t Királyi üdvözlet A felséges kiráyi 
pár tegkegye meaebben elhatározta, hogy 
Saeut Is’vuu koronájával vtjó megkorouáa- 
tatása alkalmából sajat&ezü;eg irt és aláirt 
üdvözlő sorokká, köszönti hü Magyarorazá- 
gut. — A. lladsegelyaö Hivatal ezen kézírás 
mását leve ozo apókon bocsátja, országgá. 
A íevelo’»ő. pok a koronázás napjának dá
tumává! bélyegeztetnek és a hivatal megcí
mezve rltüídi mindenkinek, rki külön ez 
alkalomból legalább egy koronát fiáét 
az elesett böaöi. özvegyei éa árvái alapja 
javára. —

A'i * > .rélyi ..omlót ós jóság e.eu 
űocuuien urnát wsgszereani óh.jja, annak 
óimét a bofi.otrtt öaaeeggsl apjütt • ható- 
'..K k 0: ..pert I- 'sülősünk Uerin> » vk-

p ■ elfogadj*  <S< tooóbbitj*.* . - 
1917, évi február bó 13.

TiézteletteI:

Bódogh Lajos,
polgármester.

a
hó 8.-án 
írásbeli aji 
szóbeli árvi

Faeladási iiirdetmeDy.
A kr. ebalvi volt úrbéresek Kiszelfalun 

köriegyzö i' - 111 191? evl !n'irc?s
K deie -ti 9 Órakor tartandó zárt 

j.,,.egybekötött nyilvános 
: ( adják a tulajdonukat ke-

T„rördöÍ>en 2U62 katholdon kijelölt tövoi. 
nik ^9-’ tülgv • ' <lrb- bükk és KyertYán-

Sy Xtegy 247 m.*  b-szon 4. fiOO 

ürméter tűzifának becsültetett.
Kikiáltási ár 4600 korona. Bánatpénz 

460 Kikiáltási áron aluli és utcajanlatok 

el uem fogadtatnak.

I

Az erdő a gararnszentkereszt- garamber*  
zenczei országúitól fél kilométerre és ga- 
ramszentkereszti vagy garamberzencei vasúti 
állomástól mintegy 7 kilométerre fekszik.

Árverési feltételek a besztercebányai 
m. kir. állami erdöhivatalnál, a garamlado- 
méri in. kir. járási erdőgondnokságnál és 
alulírottnál megtekinthetők.

Kiszelfalu Barsm. 1917. évi február hó.
Úrbéres elnök.

174—1917. szám.
Hirdetmény

A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár 
tudomására hozza az érdekelt munkaadók 
tiak, hogy a m. kir. all. munkásbiztositási hi
vatal biztosítási tanács ülésében hozott 7181- 
1916. számú és bírói tanácsnak 1913. P. 
■113—7. szám alatt hozott határozataiban 
kimondotta, hogy a házhoz szállítás, illetve 
fuvarozás balesetbiztosításra kötelezett fog
lalkozás még abban az esetben is, ha az a 
munkaadónak nem vállalkozásszerü főfoglal
kozása, hanem valamely más üzemmel, mint 
íöfoglalkozassal kapcsolatos házi kezelésben 
végzett melléküzem, illetve mellékfoglalkozás, 
vagy nem a munkaadó sajat szállítási esz
közével, hanem idegen kocsin, de mégis sa
jat emberével, illetve saját emberével mint 
kísérővel történik, — továbbá ugyancsak a 
magy. kir. áll munkásbiztositási hivatal ta
nácsülésében hozott 11985—1916. számú 
határozatával kimondotta, hogy azok a dro- 
guista üzemek, amelyekben drogua szerek 
az egészségre ártalmas, mérges, vagy gyúlé
kony anyagok feldolgozása kapcsán vagy 
gyógyszertári, illetve vegyészeti laboratórium
szerű (hajszesz, pomádé stb.) keverés ut án 
állíttatnak elő, balesetbiztosítási kötelezettség 
ala esnek s hogy a balesetbiztosítás kiter
jed az ilyen drogueriák összes alkalmazot
taira, kik a feldolgozással, vagy más mun
kakörben ugyan, de a feldolgozás helyén, 
vagy e hellyel építkezési, illetve helyi kap
csolatban levő munkahelyen vannak foglal
koztatva.

Felhívja a pénztár ennélfogva mindazo
kat a munkaadt kát, kik a fentjelezett üzem
mel bírnak, hogy üzemeiket a pénztárnál 
ingyen kiszolgáltatandó nyomtatvány felhasz- 
nálasavai a törvényes következmények terhe 
alatt annál is inkább sürgősen jelentsék be, 
mert ellenesetben a szükséges adatok az 
1907. évi XIX. t. c. 20 §.-a értelmében az 
érdekeltek veszélyére és költségére hivatal
ból fognak beszereztetni.

Léva, 1917. február ho 6.-án.
Kresko Nándor, Pala Miklós, 

eh ök. ígatgató

Eladó ház.
Damjanich-utca 6 számú ház eladó. 
Felvilágosítást ad özv. Ghimesay Jó 
zsefne Danijanich-utcza 6 szám.

Eladó hiztelkek.
Barsi-utcza és Perecz-utcában 7 drb 
háztelek eladó. Felvilágosítást ad 
— Csornák Izidor Léván —

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.

Kis flueg 1 K 30 f. dupla flveg 3 K. 30 f. 
leérj-űlJk mlnd.es.útt! **WB

A ho' nem kapható, oda postáu 1J kit vagy o ua<y 
üveget tizenbáróiu Kiírónkért hU'd ingyen lídkhan a 
kéaiitö

katrenyík János
gyógyszerét*  Z8ARNUCZA

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület 
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb felVÍIÍ- 
gositás a lév*i  uradalmi Íródéban 
— — ny erkiotö, — —
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Meghívó.
Az Újbányái Népbank Részvénytársaság 

1917, március hó 4 dik napján délután fél 4 órakor 
saját helyiségében

XXXI. évi rendes közgyűlései
tartja, melyre a tisztelt részvényeseket meghívja

az igazgatóság-

Tárgysorozat:

1. A közgyűlés megalakulása, elnök s jegyző meg !S2t.|sa 
és két hitelesítő tag küldetése.

2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgató- . f(.lü 
gyelü bizottság jelentése kapcsán ennek tárgyalása

3. A mérleg megállapítása és a felmentvények iránti , ;llU2a|
4. A tiszta nyereség felosztása iránti intézkedés.
5. Indítványok

Figyelmeztetés. Aki a közgyűlésen szavazati jogát gyakor,,i 
tartozik az alapszabályok szerint részvényeit a közgyűlés elüt ilf^ 
pénztáránál legkésőbb március 1 ig bezárólag téritvény mellett

Vagyon Mérleg számla 1916 december hó 31.

•'ki. Vagyon kor f korona fii.

9 Készpénz 1916. december 31. __ 16286 23
10 Váltó tárcza — — — — — 125279
11 Jelzálogos kölcsönök — — — 290177 11
6 Folyó számlái adósok — — — 2662 02
6 Idegen intézeteknél elhelyezett t >ke 328038 78 330700 80

13 Postatakarékpénztár — 255 81
14 Óvas szarnia — 6 3b
15 Hiidikölesön 105000 kor. a 95 K. 99,50 -
26 Pénzintézeti központ — — 400 —
16 Hátralékos kamat — — 1500 —

Újbányán, 1016. év december 31.

Gyuris Samu s. k 
pénztáros.

Bauinann Győző
hadbavünult.

Fkl. Teher

Teher

kor. f kor«n fü.

1 Részvénytöke — —
2 Tartalékalap — — —
3 Veszteségtartalék — —
4 Betétek — — — —
5 Fel nem vett osztalék
6 Folyó számlái hitelezők
7 Igazgatósági rendszámla

21 Bélyegilletek — —
8 Jótékonycél — — —

16 Előre bevett kamatok
24 1915 évi nyereségáthozat
24 1916. évi nyereség —

4702 27
10698 06

I Ai i
7025 -
2000 -

684807 40
643 -
!li>0 82
400 -

II 50
2 75 

3046 .50

15400 33

8643.45 30

Igazgatóság nevében :

Dr. Balbaob Béla s. k.
igazgató.

Zltutuei Autal s k.
könyvvezető

_A_ foltlgyesló blzoftgág .

Stnud Nándor s k 
f b. elnök

Kolocsányi Géza s. k. 
f b. tag.

Nfvsttlk Béla s. k
f. b. tag.

KNAPP dAvid
me/ ©gazdasági és varrógépek naiv rakiara

Telt-Pn .zaw 33. j T.Irton szám 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganz-léle motorok n luden nagyságban Hopxerr e« 
Schrantz gÖBct éplo készletek, eiedeti Melich&r féle 
vetőgépek, £&cher*íéle  ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vrgó gepek és géprészek 

_ Világhírű RAPID iánczoskutak.
MF Legjobb minőségű takarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

Hazakhoz megyek, veszek 
mindenféle ruhaneműt, cipőt uiort. 
szóval bármi kerül eladásra, azonnal 

házhoz jövök meghívásra 
Rágisegi dolgokat jó pénzért meg

vásárolok.

özv. Quitt Miksáné
Léva, Simor-uteza 3.

Jótállás a biztos eredményért
Törví-
nyesen 
védve.

Oszkár

TŰZIFA KAPHATÓ.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb házhoz 

szállítva ölenként 1OO kor.
Ugyanez ölenként 8 vágásra fel fűrésze Ive 112 kor.
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor. 

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
» 1 isztviselóegylei" tagjainak 5"o pénztári engedényt 

nyújtunk a vágott fánál, tisztelettel
Teiotou 6i Tonhaiser és Társa Ozmán-tér 6. szám.

uagybecBkerekl ny. főkapitány 
fajbaromli tenyésztőnek nagyi z»rfl 

találmánya a
„P A T K A N I N

Petkányírtó-szer, (nem mérep) wey 
etabarro és baziállrtokrs nem órtsltszz és 

felülmúl minden uá: irtószer:.
1 doboz ára 3 korona 

őse y elegendő őrüibeiü 60 pafrai 0>r* 
ráailioz. Minden dobozhoz batanéleti fiséi* 1 
van mellékelve. Ismertető prospektus -vly- 
ben le vsn írva, bogy különléle na. rrégu 
gazdaságban bóny adag haaanÁlandó, ke résre 
ingyen küld a PATKANIN gyér e etM1 
elérusi'ója, a Toiontéli Agrirbank BS’»’ 

vényttreaség, Nagybeoekerekttu.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtójáu Léván.


