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KÖZMŰVELŐDÉSI És

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

TAfit ADALMI HETILAP
A i; rutok a szorkeaztöftághaz küldendők, 

•siratok vissza nem adatnak.

fÖSÍ I 'O 1 r- KÉSSÉK JÁNOS.

Háborús március.
Immár » harmadik. Vad kavaró- 

dk,bán dühöng körülöttünk a háború 
vérziv> -rja. A nzabadaág, egyenlöiég 
é, teatvériaég nemes eszméire ugyan- 
cttk rácáfolni iparkodik a francia p >1- 
írtárt. akinek éppen semmi oka nem 

volt, bogy beleüsse orrát ebbe a há
borúba Hacsak nem akart ellentétbe 
kerülni .1 traucia forradalom hármas 
jelszavával.

Nekünk azonban más példázatot 
■ad március. A kárpáti téli csaták, 
Woibyma síkja, Doberdó csúcsai, Szer
bia és Montenegró madárlakta sziklás 
zegzugai tehetnek arról tanúbizonysá
got, hogy a márciusi ifjak szelleme 
átöröklíídött apáról-fiára, fiúról unokára, 
hogy a március 15.-én gyújtott szem í 
lelkesedés szövétneke az az Örök tűz, i 
amely nagy és dicső tettekre lelkesíti 
a magyart minden időben.

Nekünk nem volt szükségünk erre 
a bábomra. Dicaőemlékíí koronás ki
rályunk maga mondotta, hogy rákény- 
szeritették a háborút. Es mi becsület
tel álljak a harcot, ha még au lyi 
ideig tart is. Bennünket létünkben tá
madott meg az ellenség, Kétségbevonta 
államalkotó és államfenntartó jogunkat. 
A márciusi tűz újra lobbot vetett és 
királyunk hivó szavára, mint egy em
ber állott talpra egész Magyarország, 
hogy életével és vérével védelmezzen 
meg minden talpaiattnyi rögöt szent 
litván koronájának országaiból.

Most láttuk gyakorlatban is azt, 
amit eddig csak elméletben hirdettünk, 
hogy mire tanít meg bennünket már 
cius 15,-éuek szelleme. Most látjuk, 
hogy mennyire igazuk volt azoknak, 
kik ezeknek a szent hagyományoknak 
ápolását tűzték ki célul az ifjúság szi
vében, Most látjuk, hogy ezeknek a 
ueuies eszméknek gondozása nincs el
lentétben a királyhüséggel, sőt azzal ! 
v»n egybeforrva.

Bar a modern kor vetette fel- 
miire ezeket az eszméket,, de a Meg
váltó hirdette elsőben is, amikor a ke
resztény vallás alaptanául állította fel 
• kötelező feiebaráti szeretet dogmá
jában szabadság, egyenlőség és test
vériség szméjét és maga is vérehullá- 
’*val, resztfán való halálával pecsé
tbe Ui. magasztos tanait. A márciusi 
1 j*k  csak életrekeltői voitak ezeknek, 
®ert ii történelem bizonyítja, hogy csak

* n< mzet állja ki dicsőségesen az 
v, . u-at, mely törhetet.lenül ragasz- 
izabadzágáh oz, minden polgárát 

eKyenlő jogokkal ruházza fel » eniber- 
1 vsában testvérét tekinti, bármely faj
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hoz, nemzetiséghez és valláshoz tartoz
zék is ez. Nagyon téved az, aki ezek- I 
ben a magasztos gondolatokban torra- ! 
dalmi eszméket keres, mert ezek a 
legideálisabb nemzetcélok szent szim
bólumai. amelyek alatt a nemzet min
den fia szent lelkesedéssel ontja vérét 
a királyért és a hazáért.

A most folyó világháború tehet 
bizonyságot amellett. A megpróbálta
tások, a csapások a népek történetében I 
is megismétlődnek. A véres veszede- I 
lemben önkénytelenül is kinyílt a nem
zet lelke s a király megláthatta benne, , 
hogy a szabadság és királyhüség nem 
egymást, kizáró fogalmak, sőt csak nagy < 
és szabad nép tudja igazán a veszély- ; 
ben megmutatni, hogy mit képes tenni j 
a királyé rt és a hazáért. Hiszen csak ; 
boldog nép szeretheti annyira királyát, i 
hogy életét is áldozni tudja érte. Bol
dog pedig csak szabad hazának fia le- j 
hét. A gyenge testnek ez ad ellenálló 
képességet a sors csapásaival szemben, I 
az ország épületének ez ad biztos ala- I 
pót. Ez pedig azt jelenti, hogyha élve
zed a földnek áldásait, tudnod kell, hogy , 
kötelességeid is vannak vele szemben. ' 
Egyéni érdekeidet alá kell mindig ren- I 
delned az ő érdekeinek, önzetlenül kell | 
letenned miuden áldozatodat a haza , 
oltárara méltón a márciusi hősökhöz, j 
kik vérüket áldozták azért, hogy a 
haza nagy és szabad, utódaik pedig 
boldogok legyenek.

Ennélfogva joggal mondhatjuk, 
hogy a márciusi ifjak eszméje szent 
hagyományt képez, mely a nemzet lét
kérdésétől el nem választható A har
madik háborús márciust hívjuk fel bi
zonyságul arra, hogy mondja meg, 
honnan fakad harcba induló fiaink ne
mes lelkesedése, elszánt bátorsága? Hon
nan van a nemzetnek, amely pedig 
sokszor kicsinyes kérdésekben is annyi 
visszavonást tanúsít, csodálatos, nagy 
öumérsékle ről es fegyelemről tanús
kodó egyetért se és áldozatkészségé, 
hogy legyőzze a háború nehézségeit és 
tJ,'segíts' a di dalt? Hát ez bizony 
csak onnét van, hogy ezek a szent ha
gyományok t rmékeny talajra találtak 
a nemzet szivében, nőnek és virágoz
nak Most tartunk vizsgát abból az 
egész vila '-Éht, ezekn*k
a nemes nemzetcéloknak bajnokai 
méltók vagyuk hogy az államalkotó 
és állatufeiin arto nemzetek sorában he
lyet foglaiju v időtlen időkig.

A márciusi idők szelleme adta ke
zünkbe a kardi t a király és a haza 
védelmére . esküszünk, hogy addig j 
vissza se u tesszük, mig .1 dicsőséges | 
békét makacs ellenségeinktől ki nem 
kényszerítjük,

A hírdatáaeket, előfizetéseket 1 a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiaiiO.ia : NYITBAI esTARSA r. t.

A kukoricakenyér.

A Köxélel mezési Hivatal rendelete 
folytan az ország egész terü'etére forgalomba 
hozták a hukoricaisztet. Eb a híradás első 
pillanatban t ermészetesen szomorúsággal 
tölti el a lakosságot. Amikor kőt évvel eze
lőtt utoljára ettünk kukoricás kenyeret) 
boldogan búcsúztunk el ettől az ételtől 
abbau a reményben, hogy soha többé nem 
lesz rá szükségünk. De a sors f’ordu't ; im
már harmadik éve tart es a rettenetes 
világháború éa mos*  újra vissza keli fordul
nunk a kukoricakenyérhez.

A ni a szomorúság ténybeli enyhítését 
jelenti, az az, hogy a kukoricás kenyér és 
liszt ma távolról sem ies« olyan élvezhetet
len, olyan rettenetre ennivaló, mint két év 
e'ötf. A'ikor kényszerűségből fanyarodtunk 
a kukoric»ken»érre, hirtelen volt szüksé
günk arra, hogy kukoricával vegyitsüa a 
liszt készletünket, mert nem volt elég gabona. 
Eddig ugyanígy áil a». ügy aa idén is. Aion- 
ban, in nt ahogyan iiindenben nagyon 
fejlődött a háborús tehniha, aa élelmezés 
kérdésében is n'gy fejődésen mentünk 
korosztü. Azok, akiknek g> ndjaira van 
bízva a nép é címezése, e őrelátóbbak voltak, 
mint a nagy tömeg, a nagyközönség é.s már 
hosszú idő ó’.a kísérleteztek azza', miként 
lehetne a kukor cát az emberi gyomor 
számára é vezhetövé tenni. A tengeri csírát
lanítása, ec a hivatalos elnevezése annak az 
eljárásnak, vmely teljesen elveszi a kukori
ca keserű izét »ls megóvja a gyors romlástól 
éJ fanyarságtól a kenyeret, amely abból 
készül. Est a csirátíamto't tengerit adják 
a búzaliszthez és így fog elöábani a« uj 
liszt, amelyből ha talán nem is fog olyan 
jó -ü és kitűnő kenyér készülni, ami yen a 
tiszta buzakenyér, minden esetre élvezádtőbb 
anná', amit két év e ött ettünk.

Ez a dolog lénybei része.
Van azonban — hogy úgy mondjuk — 

erkölcsi része is a kukoricakenyérnek. Ez 
a« erkö'csi réez az, hogy a világháború 
harmadik évében vagyunk, körűi vagyunk 
skrva ; a hata más Anglia bárom év óta 
hangoztatja a kiéhestetési harcot és ez csak 
abban nyilvánul meg, hogy igen kis mér
tékben fénytelenek vagyunk a lisztünket 
kukoricával keverni. Eb a tény maga felér 
egy harctéri diadalla1 és győzelemmel s 
egészea bizonyos, hogy rendkívül erős er
kölcs*  gazdasági alapnak a bizonyítéka. A 
központi hatalmak eraö esi alapja meginog*  
hatatlan, azt már ez a tény is igazolja. De 
természetesen erkölcs] értéke és jelentősége 
ennek a dolognak csak akkor van, ha as 
ország lakói komolyan éi a nehéz időkhöz 
méltó légierővel ves»i r tudoraásu1, hogy 
valamit a nagy cé1, » végső diadal érdeké
ben nélkülözniük kell.

Kétségtelen, hogy a nélkülözés foka 
nem olyan nagy, hogy bárki el ne bírhatná. 
Kétségtelen, hogy az ország közönsége a 
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legnagyobb könnyedséggel túl fogja tenni 
magét esen a csekély változáson és ezzel 
újra be fogja bizonyítani, hogy el van tö
kélve minden erejével, minden tehetségével 
és idegszálaval a háború érdekében dolgozni 
és úgy élni, ahogyan azt a magasabb érde
kek megkövetelik.

A kukoricakenyér is hozzá fog tartozni 
a történelemhez és fényesen fogja bizonyí
tani egyrészt azt, micsoda hatalmas gazda
sági erők szerepelnek a központi hatalmak 
harcában, de másrészt dokumentálni fogja 
azt az orkö'csi tőkét is, amit a központi 
hatalmak népeinek lelke és lelkülete képvisel.

Különfélék.
— Március 15 Léván. Léva város 

hazafias lakosságA az id^n is h'gvományoB 
módon megiiunepli márcns 15-iket. Lelke
sedéssel fog áldozni a magaxz'os nap em
lékének a az ünneplésből erőt és kitartást 
merít a még reánk váró küzdelmek elvise 
lésére, bogy a végxő győae'em után bekö
vetkezendő békében a várva-várt szebb jö
vőnek áldásait boldogan élvezhessük. A 48-as 
bizottság ma egy hete, d. e. 11 órakor a 
a városház nagytermében, Bódogh Lajos pol
gármester elnök'éíévei ér'ek<zetet tartott, 
amely a kiegészítés és megalakulás után 
az ünnepé'y rendezésére dr. Kérték Já
nos elnöklete alatt szükebbkörü bizottságot 
választott, amelynek tagjai ; Barios István, 
Fekete József, Jirosn Ferenc, dr. Károlyi 
János, Pély láván, R p ozky Jadob és Vá- 
c»y Jónás. — £z a bizottság az értekezlet 
bff-jerése után azonnal ülést tartván elha
tározta, bogy — tekintette! a háborúra, — 
a szokásos faklyátmenet, kivilágítás é» tár
sas- vacsora me lőzésevel — most is egy
szerűbb keretben, de azért impozánsan ün
nepeljük meg a nagy napot. A bizottság a 
felmerd ö kő tségeket nem gyűjtésből, ha
nem a rendelkezésére á< ó tőkének kama
taiból fogja fedezni. Az ünnepély sorrendjé
vel kapcsolatosan a bizottság lelkes felhí
vást intézett városunk lakosságához. A sor- 
retd a következő ; 1. Március ló.-ón reggel 
6 órakor moasárlövések üdvöaiik a nagy 
nap telvirradtát. 2. Istentiszteletek : az ősz- 
szes felekezetek templomaiban d. 0. 8 órakor. 
3. Iskolai ünnepségek : az áll. tanítóképző
ben d. e. 9 órakor; a pclg. leányieko aban 
d. e. fél 9 ór*kor.  Délelőtt 11 órakor a 
főgimnázium ünnepélye a városháza nagy
termében. Belépődíj a lévai honvéd zirem- 
lék kijavítására 1 K. 4. Polgárság ünnepe : 
d. u. 3 órakor a Kossuth L<jos-téreu: a) A 
főgimnázium ének tarának éneke, b) Béná
dét mond Söjtöri Károly fögimn. tanár, r) 
Szaval Úberth Ká mán III. éves tan. kép. 
növ. d) A főgimnázium énekkarának éneke 
után a temetőben levő honvéd síremlékhez 
vonul ki az ünnep ő közönség, ahol a taní
tóképző intézet tljusága éneke*,  e) Beszédet 
mond s Léva város polgársága te^ébei a 
bősök sírját megkoszorúzza Boidizeár György 
ref. s. lelkész, f) Saaval Lovas László fő- 
gimn. VIII. o. t. g) Hymnus?.t enekel a 
annak megtörténte után csendben eloszlik 
a közönség.

— Tisztviselők választása Lóvén. 
Dr. Kudnyánuzky Titusz, Barsvármegye alis
pánja Léva város tisztikarának a városház 
nagytermében megtartandó választását hol
napra, f. hó 12 k nők délelőtt 11 órájára 
tűzte ki. A betöltendő tisa i állásod a követ
kezők : 1. Polgármester. 2. Jogi es közigaz- 

* gatási tanácsnok, árvstséki eiŐadó. 3. Szak- 
taná«anok (pénzügyi, gazdasági és tanügyi 
előadó). 4. Főügyész. 5. Mtrnök. 6. Alka- 
pitány. 7. Stámvevö. 8. Pénitárook. 9. E- 
lenőr. 10. Kőrgyám-városgazda 11. Végre
hajtó.

— A főgimnázium ni érc. 15-én 
délelőtt fél 11 órakor a varosháza 
dísztermében tartandó ünnepélyének 
programmja : 1. 8*n«at.  E uezii a főgim- 
LÍnum enekaara. 2. Ünnepi beszíd. Mond
ja Lovas Lissló Vili. o^t. 3. fehentgály 
Gyua: 8iabadságb«rot daok. Előadja a

főgimnázium zene — és énekkara. 4. alus 
Ferenc : Márciusi ének. Szavalja Moravek 
Lász'ó V. o. t. 5. Belizsnyai : Imádeág a 
hazáért. Énekli a főgimnázium énekkara. 
6. Lévai József: Mikes, Melodráma Zenéjét 
szerzetté Nemes Eleméi. Szavalja Vered# 
László VI. o. t.; zongorán kiséri Vlaazaty 
Ödön VII. o. t. 7. lodu'ó Tarnovka-Krass- 
niknJ. Zenéjét szerzetté Striegl József. 
Játssza h főgimnázium kis zenekara. 8. Dür- 

í rer : Viharban. Énekli a főgimnázium ének
kara. 9. Ábrányi Emii : Március tizenötödi
kén. Szavalja Straaser Nándor VI1. o. t. 
10. Vieniavszky H. Kuyaviak. Hegedűn játsz- 
sza Arday Jenő VI. o. 1., zongorán kiséri 
Duschek Ernő VI o. t. 11. Marschner H. i 
Tavaszi dal. Énekli a főgimnázium énekkara. 
12. Himnusz. Énekli a főgimnázium vegyes
kara- Az ünnepély tiszta jövedelmét a fő
gimnázium igazgatóság*  a lévai honvédsir- 
emlék ki javítására fordítja. Belépődíj aze- 
mélyenkint 1 K.

— Kitüntetett tanító és tanítónő. 
A Felvidéki Magyar Köamivehidési Egye
sület a magyar nyelvnek és szellemnek 
az iskolában és isko'án kívül társadul ni 
utón ’s eredményes terjesztéséért Missik 
István újbányái állami iskolai igazgatótani- 
tót éa Trutzkáné-Szkubik Mária garamlado- 
méri á*l.  iskolai tanítónőt dicsérő oklevél
lel tüntet ő ki. A megjutalmazott tanerők 
érdemeinek nyilvános e ismerése szolgáljon 
a nemzetiségi vidéken miisődÖ tanítóink 
buzdításául.

— Tanfolyam a főgimnáziumban 
, ős a tanítóképzőben- Miniszteri intézke

dés érteimében a iegu'óbbi bemutató szem
lén katonai stoigá-atra a*k>  lmaenak minősí
tett azon főgimnáziumi VII, s a tani'ókép- 
ső III. évfolyamát végzet' 18 éves tanulók 
bevonulását április hó 18 ára hslas&tot'ák el. 
Ez azért történt, mert ezeknek a tauu'ók- 
nak részére e hó 1-én uj 6 hatos tanfoiyam 
nyílt meg, melynek végén vizsgála'U'c alap
ján bevonulásuk idejére ők is megkapják 
érettségi bizonyitvftnyu iát, a képződök pedig 
tanítói oklevelüket. E tanfolyam hallgatói 
csak a nagy hét két napján kapnak szü
netet.

— Épül a Sajtószállás A beteg és 
üdü óere utalt videai hrl.piróc gyógyító, 
telepének létesítéséhez lötu'ge.on erkeanek 
a hírlapírók nehéz é. kösh.ssuu munkéjkt 
értékelni tudó intéenaínyek éa m.g.noac's 
adonányai. Maguk a harctéren vitézül küz
dő hírlapírók ia megtakarított pénzükből 
ól .üdéin juttatnak adományokat a nemes 
oelu iu'ézmÓDynok. Így legutóbb Lauschinann 
Oltó kipoavkri hírlapíró az olasz frontról 
küldött 100 koronát, Lehrer Andor budipee- 
ti hírlapi 6 as l-es honvedek adományából 
24 korosat jutt.tott az elnökséghez, F ke 
te Tivadar pécsi hírlapíró szerény sao diá
ból 10 koronát adott. A csoiubathalyi új
éig rók negye kerü h-ngvoraen«e 1417 kor. 
3ü fülért jövedelmezett. Adományoztak 
továbbá: A .Szegedi Kenderfonógyár ne
vében:*  Wimmer Fülip igazgató oOO kor.
• .Magyar Kender és Lenipar r. t. nevében 
-Szász Ernő igazgató Szeged 200 ior. a 
Hirachte d sörgyár Pácé 100 kor aa Ó-Bjceo 
és Vidé_e szerkesztőségének gyűjtése 99 
kor. Somogy-, Sáros-, Aiiauj-Torna várme
gyék, Kassa éa Szabadka városok törvény
hatóságai egyenként 200—200 koronát ad sk. 
A jöté ony nöegyletek közül: a Szegedi 
Kisdedévé jótékony Noegyiet, a Saegodi 
Izr. Nóegylot, a Szegedi Ka h. Növédö egve- 
Sülét, a Szegedi Oliáregylet, a Szegedi Nő. 
■peri és Házi ipari Eiyesiilet, a Vörös Ke
reszt .Jobbkéz- osztálya Nagyvárad, Kapós- 
vári lsr. Nöegylst, a Szabadkai Kékszív 
Társaság, . Szabadkai Izr. Nöegjht, a Győri 
jótékony Nöegylot, a Győri Szenl-Erzsebet

“ PéC” iir- Nóegylei egyenként 
ÖO O0 koronát adouiáoyozott, A Vidéki 
Uiri.piró't Országos Szövetségének elnökié, 
go most intézett kére met a magyarországi 
pénzintézetek g.agatórágaihor, hogy évi 
nyereiétükböi ju tzssanak néni adományt
• .B»Ítószál:ás*-nak.Erre  a fe hívásra máris 
tömegesen érkezoek a pénzmtéaetek tekin
télyes összegű adományai a hírlapíró.saör«. 
ség budapesti köapontí irodájához.
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— Éles lövészet A géppuska t,0. 
folyam parancsnoksága lapunk utján érteik 
ti a közönséget, hogy a rovnyei száll '.son 
lavö harcszerü lőtéren e hó 12-én és |3.z„ 
délelőtt 8 órától délután 4 óráig éles löv 
tét fog tartani ; ezért a feutjelzett i<l.,ben 
az elzárt területre lépni életveszélyes.

— A kath. körben f. hó 11-éu (v»Hir. 
nap) este 6 órakor ismeretterjesztő el; .dl, 
lesz ezen műsorral: Barlos Mária éi.nkei 
Belopo'óczky Margit szaval, Kuliéi- b, ,n(! 
vetített képekben bemutatja a kere- «n} 
festőművészet remekeit, Obert Kálmán m6. 
lodrámát adelő. Az igen érdekesnek gjr. 
kező elöad/isra felhívjuk a t. közöns, • íj. 
gyeimét.

— A gyümölcsfák hernyózttsa 
Figyelmeztetjük a gyümölcsfák tulajdonod 
szít, hogy a téli hideg nem tette tönkm . 
fákon levő rengeteg rovarpetét és a migei- 
tett vizsgálatok szerint a hernyófésikekhen 
lavö peték teljesen épek éa egészségesek. 
Ha tehát a hernyófészkeket a rügytakadss 
előtt gondosan le nem szedetjük, ■ hernyók 
ez évben is tönkre fogják tenni a gyű. 
mölcsterméat, ami közéle menési szempont
ból igen káros és veszedelmes. A ha'ósá- 
gok utasítást kaptak, hogy a mai szűk élei, 
mezősi viszonyok mellett a gyümölcsléi més- 
nek megmentése érdekében ez-gnruan ellené, 
riszék, hogy mindeo gyümölcsfatulajdonoa 
fáit idejekorán tisztítsa meg, A mulasztó
kat a törvény súlyosan fogja büntetni.

— Kinevezés. Apénaügyminister Scliiüti 
Rezső nyugalmzzott nyitrzi pénzügyi taná
csúét, aki évek hosszú során át Léván as 
adóhivatalnál éa pénzügyigaagafóságnál is 
te jeaitett szolgálatot, — aa aranyosul.róti 
pdnsügyigazgatÓBághoa adóügyi biztosié ne
vezte ki.

— A száze7redik vasárnap Krisz 
tus születése óta. Ebben as évben sa- 
jaiaugos jubilfiumo’ fog megérni az emberi
ség ; ugyanis 1917. jaliua bó 8-án lesz a 
ker sztény időszámítás szerint a százezre
dik vasárnap, vagyis helyesebben a Kri»- 
tus születésétől számított százezredik hét 
kezdete. Egészen pontosan azonban nem le
het megállapítani ezt a napot, mert kétsé
ges, hogy Kr.satus születése útin a negye
dik esztendőt szökőévnek ssámitottak-e, 
vagy uem.

— Esküvő, Faragó Jenő állatorvoséi 
Pető lrm*  Nigytapolcaánybau március 7 én 
házasságom kötöttek. (Minden külön értesí
tés helyett.)

— Uj rendelet a szappanról Úgy 
értesü ünk, hogy rövidesen uj 8zappanren- 
delet fog megje'enni, amely három tipuit 
fog felállítani. Megmarad a régi harminc 
százalékos hadiaeappan; lesz negyven 
■alékos jobb minőségű és végül még annál 
is jobb, de bi«onyta*an  zsírtartalmú szappar.

— A nyári időszámítás. A helügy- 
miniater é teaitette a hatóságokat, bogy a 
nyári időszámítást ez évben is elrendelik a 
egyúttal felhívta a hatóságokat, hogy «*  uj 
időszámítás bevezetésére tegyenek meg min
den előzetes intézkedést. A nyári időasánai- 
tás április 1-án lép életbe és egészen ok
tóber 1-ig lesz érvényben. A változás i.e® 
fogja ériuteni a vasúti menetrendet és a hi
vatalos órák beosztását

— Katonai árvák pályázat A 
C8. és kir. 2. hadserogparancsnokság által 
létesített karácsonyi alapítványra a cs. és 
kir. hadügymiDister a hadsereg revddeti 
közlönye mellékltpjának 1917. évi ős oaá 
bán pályáaatot hirdetett. Ebből as alapítvány
ból leendő részesítésre igénnyel bírnak •» 
kir. hadsereg és a m. kir. honvédség és c ond- 
öreé^, a cs. kir. és a m. kir. népfő keléi 
legénységi á lományi egyénei után hát «u>a 
radt olyan özvegyek, illetve szülőtlen árvák, 
kiknek fárj«, illetve atyja az 1914—16 
hadjáratban elesett, illetőleg hadi fárada''»ak 
következtééin halt el. Özvegyek 400, árvák 
200 kcrona egyszeri adományban részesül 
hetnek. Olyanok, kiknek férje, illetve atyja 
bebizonyitha'ólai; a 2, hadseregnél szukáit, 
előnyben résaesüloek. A folyamod vár. v boa 
vagyontannsági bizonyítvány, a térj, d*®*'  
ve az atya halotti bizonyítványa, a férj ille
tőleg atya osapattestét, illetve
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ló bi*jny ‘tTÍny c»»lol*n<ló <• folyó évi 

‘í*°  hó l-'K *’ illetékes ketonéi nyilván- 
"‘{J'hetósAgné1 nyújtandó be.

A Magyarországi Munkások 
nnkktuit - éB NyugdijegyesOlete. 78.

4mú lévai bókjénait tagjait ez utón ib 
hogy » tégjárulék-befiaetéBek e

11 -Sn’(»«fárn»p :) d. e. 11 órától d. u.
1 óráig * !éT*' kör bálénak 4. számú 

raében toljeeitbetök. A páni felvételére 
1*  ellenőr ielenlétében e pénetároi jogosult, 

ái e nökíég.
_ £ uiosi mai inünora igen érdekes 

váltós- or. A világháborúból szármaeó 
í'portokksl keidödik, a melyet Aktuális 
lakótárs cinen eleven bumoru vígjáték kö- 

Az uli-na iövetkeiö szám egy kacag. 
Utó boboség, a féltékeny nernyügyáros A 
Ufcópet * ifórge történet cimü hírnevei fim 
jrárna képtei, mely pompás felvételeméi 
lógva el> -eresre Unhat számot. C-ütörtökön 
pedig » Mór * Royal Apolló műsorának 
nmét egyik érdekoeaegét fogja bemutatni.

Jótékonyság.
A J zset Főherceg hh rnmegyei Tanítók 

HáséDan dr. Fekete Vincin sselizi p ebános 
12 koronát kegyeskedett adomunyoani.

A Biegény tanulóknak cipővel és ru- 
havai való ellátására dr. Frommer l^náczué 
uraessotiy 10 K. kegyeskedett adományozni.

Ghimessy Lássló jósaágiga^gató Nyírbá
torról lapunk sserkesatősegóbez 10 Koronát 
kü dött a biefania-árvahaanak. Az összeget 
as illetékes helyre juttattuk.

10 jiiltre8 jótékony bizottságnak adomá
nyoztak :
toldatéin Henrik 250 kgr. szenet, Tóth István 
rét. kantor kosboi úmegváltae. címen 10 K. 
Egy méigát megnevezni nem akaró. 10 K.

Nyilvános KüSZuiiOl.
Tanítói itt múaödesünk 25, ibeíve 

ÖHzmükÖdésüuk 30-dik évtorduoja alkal
mából szamod helyről kaptunk iidvöziő . 
leve.eket, ts táviratokat. Mivel fizikai iehe- 
tetienseg oiy gyorsan, mint kellene, e szívé- i 
lyes íidvösietekre válaszolni, fogadják á-ddig ' 
is von tanítványaink es jóakaróink rólunk 
való siivec megemlekeaéaükert esutou halas 
köatöneiünket.

Láva, 1917. március hóban.
Deák Adolf, Banyai Ferencz,

izr. i.tpiskoiai tanítók.

nyilvános Kuazunot.
Mmdazo , kik forrón szeretett feleségem 

Adler Á.minne, a®. Deutsch Aranka vógtisz- 
tességeu resztvettek, ressvéíükneic szóban 
vagy írásban kifejezést adtak, fogadjak 
melyen suj-ott gyermekem Adél es Mi>ló.», 
továbbá a megboldogult szerető szülei 
Deutioh Gábor, neje és gyermekei nevében 
ii legháláeabb kösaöneteme*.

Nagysalió, 1917. március bó 7-ón.
Adler Ármin

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
>9.7- évi mért- hó 4-tól 1'1)17. évi luarc. hó II -ig

Születés.

Hirdetmény
dir.varuiegye alirpárján.k 1938/1917. 

ilébai köthirré tevzen, hogy ®ie- 
• esd, célokra bearolgéltaUndó háitar-

A uiilolí ueve
4V

l-r É 1

1 0L 1

A gyérnek 
neve

Kaszaniczky L liu
ucsVilino- [ rencsanszky M. f u 
ngyi András Czmár Mária jeánv

Zsolt 
Józset 
Erzsébet

- Halálozás

Ai Ihllfl Hit Kora | A halai oka

1 .i.zlö Béla

80 éves i'üdőlob.
19 éves Dermedés
21 hó Gyermekaszály

‘^Mor, b.Aui. -

:ási és ipari fi 
Honvédelmi J 
zökhöz nyu>u» 
közŐDségnek a 
tathasaa.

émek felkutatása érdokébeu a 
umiat.i- ur taigorubb etztö- 
, még alkalmat kíván adni a 
irra, hogy azokat beszolgál-

Jogosított lévai badifémbeválló Gold- 
»t«in Henrik vaskereakedö, ki köteles min- 
deu vételt a migyar szent korona országai 
Hemkozponti, r. t. álul rendelkezésre bo- 
^1‘ott vételkönyvbe azonnal bevezetni és 
üzletében, vrlamint a városházi hirdetési 
táblán kitüggesztelt újabb beváltási ársk 
szerint készpénzzel fizetni. A vételkönyv 3 
apja soztii az eleö piros nyomását kapia a 
beseolgáltató fél, melyet a fémbeváltó bé
lyegzővel köteles ellátni s a i.met beszo'- 
gáltató fél vagy megbízottja aláírni.
A fímbeváltól-hoz való beszolgáltatás végső 
határidejét a miniszter ur az 1917. évi 
március hó 15-ében állapította meg, de 
fantarlotta rusgának, bogy amennyiben azt 
tapasztalná, hogy ez sem jár a kívánt ered
ménnyel, azt a kitűzött határidő e!ött is 
bessüutease.

A legfontosabb hadi érdekek inellott 
mindenkinek saját érdeke is az, ho^y fém
tárgyait ha'adóktaianu szolgáltassa be, erre 
a közönséget ny o ínatok utian s azzal hívom 
tT, hogy a fémbeváitó működésének beie- 
jezé-e után m*ig  & beuaoigáltatásra kötele
zet ek birtokában levő besaolgálta ásra 
körelezett fém árnyak oirfokosai ellen az 
1916; IV. t. ci. 6. §-a alapján a iegözigo- 
runb megtorló mtézKodédek fogtak alkal
mazásba vétetni.

Léva, 1917. évi március hó ő.

Bódrgli Lajos, 
polgármester.

Ny i liter.
Figyelmeztetés.

A .Lévai Urálin" cimü újság kritikusa 
tendenciózus támadásokkal igyekszik elhomá
lyosítani a legnagyobb sikerű film újdonságuk 
értékét, valószínűleg azért, mert azokat moz- 
gószinházam mutatja be

Nem akarom a közönség ele vinni azt 
a személyes ügyet, amelyen ezek a támadá
sok alapulnak, azért csak arra hivatkozom, 
hogy én u legnagyobb es legelőkelőbb buda
pesti mozgószinhazak műsorát játszom és e 
műsorok a ővarosi előkelő újságok bírála
tán, a fővárosi közönség tüzprobáján mentek 
keresztül. Hasztalan fáradozik a .Lévai 
Ürállo", hogy okosabb legyen, mini a pesti 
összes kritikusok ; ez nem fog neki sikerülni 
mar csak azért sem, mert a lévai közönség 
a közelmúltban meggyőződött arról, hogy a 
Trilby, Kamélids hölgy, Szibéria a kinema- 
togratia remekei, amelyek érteket nem lehet 
lerombolni rosszindulatú vadakkal. Legkö
zelebb pedig a K irály tigrissoroznl, Honion 
kulus-ao o/.at, Nösténytigris, Pogrom, Mire 
megvcnüliink, Kétlelkű asszony stb bemuta
tásával teszek tanúbizonyságot arról, hogy 
a .Lévai Órallo" iába igyekszik lerontani 
mozgószinhazani nívóját

Fertiko József

Eladó ház.
Lévái), Damjanich-u. 28. számú ház 

kerttel szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a luxban.

Kiadó iakás
Emeleti lukas. 3 mcza és 1 udvari 
szoba. bérbeadó. Bővebbet Bole 
mán gyógyszertárban Levan.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sősborszesz. 
at«<í erl á 30 dupla tlveg 2 A. 20 f.

gyógyszerét*

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

1391 —1917. szalu.

Meghívó.
Barsvármegye alispánjának, mint 

I a városi tisztújitöszék elnökének 2305- 
i 1917. számú intézkedéséből kifolyólag 
I Léva r. t. város hat éves megbízatás- 
! sál választott városi tisztikara helyei- 
- nek, a képviselőtestület 3250 —1913. 
j sz. határozatával szervezett uj tauács- 
i Doki állásnak és az elhalálozás által 

megüresedett végrehajtói állásnak be
töltése végeit a folyó 1917. évi már
cius hó 12. ének (hétfői délelőtt 
11 órájára kitűzött s a varosiiaza nagy- 

i termében (emelet 1 ajtó) megtartandó 
tisztújító közgyűlésre a képviselötestü- 

i let tagjait ezennel tisztelettel meghívom.
A betöltendő tiszti állasok név

' szerint a következők :
1. Polgármester, 2. Jogi és közi

gazgatási tanácsnok, árvaszéki előadó, 
3. Szaktanácsnok (pénz, gazdasági, 
tanügyi előadó), 4. Főügyész, 5. Mér
nök, 6. Alkapitany, 7. Számvevő, 8. 
Pénztarnok, 9. El enör, 10. Közgyám- 
varosgazda és 11. Végrehajtó.

Léva 1917. évi március hó 0-án.

tíodógti Lajos,
polgármester.

Eladó vagy bérbeadó
a káposztasi alsó réteken fekvő, az 
uradalmi szántóval szomszédos mint
egy 1114Cölet kitevő igen jó minőségű 
szántóföld, amely a lévai 3258 sz.

! tjk.-ben A+l sor 1288 hrsz. parcella 
’/» részét képezi.

Felvilágosítással szolgai Benyáts
Károly Beszterczebányán és Do 
dek János kir. lelekköny vezető Léván.

- _____________________________________________________

17—1917. végrh. mim.

Árverési hirdetmény
■

Alulirctt bírósági végrehajtó az la81. évi LX. t. 
ez. 102. értelmében ezennel közhírré tessi, hogy
hz nr-inyosiLaróthi kir. t<inéuysz.< knek 1917. évi 7—6 
etfőd 81 Alim végzésé következtében Dr. Kernek János 
c-ődtomeggonduok levni ügyved által képviselt Löwy 
Ernő cgödK tnege ellen 1917. évi január bő 12-én foga- 
vat*.  sitott esőd lelt áruaás után telvett es 6313 kor. 3U 
fillérre bec-ült következő ingőttagok, u. m.; bőreik, 
bőrhulladék, iasarkok, t.zipüie.8ÖiÓB*ek,  fassógtk, két 
tisedes mérleg, egy wertbeim tjaekréuy, bolti berende 
zés slb. nyilvános árverésen elxdatuak

Mely árverésnek az aranyosiuaróthi kir. tvsiek 
1917-ik évi 7—6 csőd számú vég<ése folytáu Levau 
L< wy E'lő üzletében |«ei dö megtartására 1917. 
évi mároius hu 12-ik napjának .délután fel 3 oraja 
határidőül kittiaelik <» ahhoz a Venni szándékozok 
eieunel oly megjegyzéssel hivatni k meg ,hogy az ériu 
tett ingóságok az 1881. évi LX t.«cs. 107. és 108. 
$.ai értelinéb n kéazpenzfize'es mellett a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsár-m alul is el tugoak 
adatni.

Atneuuyiben az elarveseudő ingóságokat inasuk is 
k- és felttitoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer 
tek vulna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cs. 120 
$ a értelmébeu esek javára is elrendeltetik.

Keit Léván, 1917. évi február bó 23 napján.

Karáosouyl Pál, 
kir. jbirósági végrehajtó.
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A Lévai Takarék és Hitelintézet
(Részvénytársaság)

1917. é’ü március ló 20 ik napjan d u 2 órakor 
ajá pűlete tanácstermében, Léván, megtartandó 

XLIV évi

rendes közgyűlésére

Tárgysorozat:

1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegy s a 
jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
‘ 2 Az 1916. évről szóló zárszámadások elöterjeszi <■ ai!
igazgatóság es felügyelő-bizottság jelentésével ; a mérleg 
jutása ; a nyeremény felosztása és felmentési határozat.

3. Esetleges indítványok.
Léva, 1917 február hó 27-én. Az igazgatóság.

Alapszabályaink 12 §-a : Közgyűlésen résztvehetnek mindazon ,ví. 
nyesel: kik legalább egy nevűkre szóló részvényt le nem járt szelv, ■ 
együl a közgyűlés megtartása előtt egy t áppal a társulat hivat

...... lett ienténteztek; — szavazati joggal azonban csak az
ha a nevűkre szóló részvények a közgyűlés etótt »o nappal a r. ény! 
könyvbe bejegyezve találtatlak .

\ zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyiségen ilel. 
köznapimként d e 9-12 óra közt megtekinthetők

Vagyon igió. évi Mérleg-számla.

Pénztár
Készpénz — — — •
Másutt elh. tőkék — —
M. kir. postatakarékpénztár 
Giró számla — — —
Pénzintézeti központ —

Értékpapír.
Állampapírokban**  —

Kölcsönök.
Váltó kölcsönök* — —
Jelzálogkölcsönök— — 
Törlesztéses kölcsönök
E öleg kölcsönök — —

Ingatlanok
Intézeti épület — —
Duhony fele bérház — 
Peka ik féle bérház — 
Egyéb ingatlan — —

Ingók
Irodai felszerelés —

Egyebek.
Óvás és perszámla —

Kamatok
Hátralékos jelzálog kamat

„ törlesztéses
„ előleg „

korona 1 korona
ll 1 li

f

3219750
464416)09

6582 38
1737 73
2000 506933 70

364198 75 364198 75

595568 —
1391880 -
359926 <9

14354 _ 2361728 39

74ÜO0 -
13o30
12950 -
1284 74 101264 <4

791 45 791 45

483 54 483 54

1763170
2220 35
33530 20187 35

3355587 92

Alapok
Hészvénytőke — —
Tartaléktöke — — —
Veszteségi tartalékalap— 
Ház törlesztési alap — 
Adó tartalék alap — 

Tartozások.

évi 
évi

1911.
1912.
1913 évi
1914. évi
1915. évi

Osztalak
szelvények

n

n
n

Kamazok.
Átmeneti váltó kamat— — 

jelzálog „ - —
törlesztéses „ — —

előleg „ —
Egyenleg

Nyereseg áthozat „adómentes' 
Ez évi nyereség — — =

r
n

1-én.

korona f.11 kori :
_____ L_ II f.

— 1 400000-
— 21450647
— 19383 55
— 2500 -
— 265 45 63i V ., 47

2599684 55
4909 55 260- i 10

272 —
"34 -
170 — 
170! —
646 — 1292 _

Léva. 1917. január hó

Csekey Vilmos 
igazgató

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság

Pólya Karoly
felügy biz. o nők

Józsefosek Géza 
főkönyvelő.

9004 18
15423)99
4475 70

135 10

84067

■

335-5081 92

Krajtsik Jenő
felügy biz. tag.

• 374128 K. nyilthitelü. — BaUjo K. biztosított.
•• sOoto írt. n. é. aranyjáradék. - 2OC50O K. n. é. 4% koronajaradék. — 60IÜO K. n. é 6°/0 hadikölcsön. — 53000 K. n é. 51',*/#  hadlkölcsöi.

Kooab Frigy m
felügy. biz. tag.

Jótállás a biztos eredményért
Törve
nyesett 
védve

Oszkár

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

nagy becsli ereki uv. főkapitány éa 
fajbaroniil tenyésztőnek nagyszerű 

találmánya n
„PATKANIN-

Patkauyirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és haz.inllatokra nem uriulnins es 

felülmúl minden inas irtószert.
1 doboz ára 3 korona

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához. Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely 
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban huny adug használandó kérésre 
ingyen küld a PaTBANlN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrarbank Rész

vénytársaság, Kt gybecakerelreu

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, 6YARMATÁRU- ÉS VASNAáYKERESKEPÉSE

LÉVÁN.
vx..Lö?J0Db 1U8zer- 86 csewegearuk Naponta mse íeivagottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségűkávék. „Glória" pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognao, pezsgő stb.
Virága konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedécyék 
modern heztaiteei cikkek. Vlltnrs lózéedínyek, fcrrslók és vasalók 
. . , GAZDASÁGI CIKKEK: 

áBfüréa8zB’t«^«t’B,,ítlw6r‘y’ aczélville> fűrész, Ojtókés, metszwiló- 
agiuió82, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva géjszij gyári ar^n.

É»n7.,r.n;rt\““#,“d8,Bs1-’ aíhé8Z8» •• isigázdasági „.wiétnok.
p si anyagok cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — ~~

NJiV 1.11 Ti feli foH'ii íim •ílLlLltIF'tiK silkk ■

Nyomatott Nyílra: és Társa r. t. gyomajlóján Léván.

J


