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ünnepli-

II U S V Ó t.
(K A Hslál kaszál most az É'et 

mezején s az emberiség a Feltámadást 
ünnepli' A diadalmas Elet ünnepét 
ballelujáz-a, mely elvette a koporsó 
h»t»lmát és legyőzte a múlandóság 
szellemét. A nagy természet tudomást 
sem vesz arról, hogy mit tesznek az 
emberek; haremezőu és a front mögött 
is mindenütt ünnepi köntösbe öltözik a 
diadalmas Megváltó tiszteletére, hogy 
hirdesse a nagy természetalkotó és 
teremtő erejének, az Életnek gyözedel- 
mdt a kétségbeesett, gyászbaboruit 
sziveknek. A Halál őrült dinom dá- 
somja a harcmezőkön nem gátolja a 
szent természetet ünneplésében, mert 
a harcmezőn egyszer csak mégis csen
desség lesz és az Élet uralma örökös 
marsd. Kihajt a mag, kivirul a virág 
a romok felett és üdébben, szebben, 
mint azelőtt.

Nagy ellentétnek látszik ma az 
emberiség üaneplése a Halál aratásával 
és még sem ellentét. Mert bár 
nagy hatalom a Hslál, irtózatos 
garázdálkodása ma egyenesen az em
beri élet erejébe vágja gyilkos kar
mait, mindamellett az életbe vetett 
bizodaloru, a reménység az emberi szi
vekben mégis erősebb a Hslál okozta 
kétségbeesésnél, mert bár tudjuk, hogy 
a Halál rombol, pusztít alkotásokat, 
hosszú évek munkáját semmisiti meg, 
mindamellett tudjuk, hogy az Élet a 
romokból is uj épületeket emel, az 
alkotásokat haugyaszorgalommal f. lé
piti és újra rendet és békességet teremt, 
mikor a szemetet kitakarítja.

Az Elet tartja ébren a hitet az 
émberiség sokszor próbára tett szivé
ben s ez a hit, mely annyira fölényt 
gyakorol az elmúlás szelleme felett, 
magának a Megváltónak feltámadást 
bán gyökerezik, mert ebben látta az 
emberiség élő példával igazolva, hogy 
*z Élet örök, ellenben a Halál hatalma 
« feltámadás ténye által végleg legyő 
“tett. Krisztus feltámadása az em
beriség elvesztett hitének, reménye Igé
tek feltámadását jelenti, amely nélkül 
°iy tivár, oly kietlen az emberi lét, 
•oiM, víz és zöld nélkül való sivatag.

Az ember szeme kinyílott s meg 
'eoult vele nézni és látni a Halál 
^tétjén keresztül a feltámadás által 
!*.  túlvilágba és az ember lelke is 

■nyílott a megtanult hinni és bízni a 
I 'endőbeu és kinyílott az ember szive 
■t s megtanulta újra szeretni azt az 

•ttt, meiy minden tövise mellett is 
rózsái nevel számunkra.

Krisztus feltámadott. És meg va
jon írva, hogy az ii feltámadása az

Megje e r, fasámap xeg-g.l, 
S/.hUKKSZTÉSÉBI A FÓSZEIiKKSZTŐ FELELŐS. 
_ _______'' ■' JABOSS FEKENC.

egész emberiség feltámadása leszen, 
Éppen azért bármiként dühöng is a 
Halál rombolása ebben a rettenetes 
vérzivatarban, a mi ünneplésünk ma 
kétszeres erővel bizoiyitja a feltáma
dásban vetett erős hitü iket. A Halál 
mai rombolása csak azt fogja előidézni, 
hogy a zaklatott emberiség annál gör
csösebben fog bele kapa zkodni a re
ménység horgonyába, annál közelebb 
fog húzódni a krisztusi szeretet, örök 
szeretet meleg tűséhez s anuál jobban 
fogja hinni a megváltás tényében rejlő 
örök igazságot.

Ma nem fognak a harangok mind 
a tornyokban megkondulni, de a fron
tokon ágyukká változott harangok dör
gése ép úgy hirdeti a feltámadást, ép 
oly bizonyosokká tesz bennünket az 
Élet diadaláról, mert azt is hirdetik, 
hogy az ágyuk újra harangok lesznek 
a békességet hirdetni az emberiségnek 
újra visszakerülnek a tornyokba.

így van az tehát, hogy ünneplé
sünk ma sem áll ellentétben a feltáma
dás örök igazságával, mert ebben leli 
tápláló erejét minden nemzeti és állami 
szervezet s ebből táplálkozik az álta
lános emberi béke tájának örökzöld 
levele. Mennél jobban dúl és pusztit a 
rombolás szelleme, annálinkább meg
erősödik az emberi lelkekben a test
véries összetartozás érzete s mennél 
inkább távolabb visz bennünket a 
Halál Krisztus keresztjétől, annálin
kább közeledünk a Husvét reggelén 
üresen maradt kő koporsóhoz, melyből 
a diadalmas Élet t (támadott.

Menttel jobban sújt bennünket a 
Hslál minden nyomorttsága, annál
inkább szomjuhozzuk a krisztusi igaz-
ságok örölí toirasi 
támadása nyitott t 
és nemzetek s i 
szertekorbáesoj 1 
csend beálltává. » 
valamennyien.

Ezért lesz ne 
és ma kétszerese 
ünnepe. Az Ur 
feltámadása az Is 
deti. Az Élet pedi 
eég az örök bálin

Ünnepdjü tk 
és reménys ggel. 
az t et le;. 
mostani gonosz W 
mint sötét intője 
beriség elő . 
téveilyedett ember, 
sál jár egy ui0“

Ü .népétjük a 
Krisztus f •’ '
madása az c .meri 
Iásáliak titka is.

melyet az ő fel
ig minden népek 
a. És bármennyire 
Imiinket a vihar, a 
to. mik tatálkozni

luk szent mindig 
az a feltámadás 
us Krisztusnak 
győzedelmét hir- 

maga a remény- 
itfmságr*.  
bizalommal, hittel 

[ r eljön egyszer 
áldásé: a Béke s a ' 

. : ötét emléke csak 
fog állani az etil- 
hova juthat, a még
ha nem a Krisztus- j

hirdessük bátran : 
mert az ö fsltá- 

tsdalom meguju-

HIRDETÉSEK

0 centiméterenként — 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fülét-.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

A hlrdstósskst, előfizetéseket < a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A ' *!•  kiadója . NYITRAI és TÁRSA r. t.

á 46—50 évesek uj sorozása.
A hivatalos lap száma közli & hon*  

víde'mi min szter körrende'eté1- és utasitását 
az 1867. évtől 1871 évig bezárólag terjedő 
időhan saühtetf, tehát a 46—50 éves, vala- 
m az 1893—1867 évi szü'etéui, törlendő
nek, vagy mindennemű népfölkelési szolgálatra 
alkalmatlannak nyilvánított és eddig a szemlén 
való megjelenés a1 ól /ölmente t, össaes népfő1* 
ke énre '• étkezett >k ujbó'i összeírása, pót- 
sremléje és behívás) iránt.

M űt a rendelet emuból id megállapít
ható, a rendelte*ések  két különböző cso
portra vonatkoznak, A? e'sö csoportba tar
toznak az 1867. évtol 1871. évig bezárólag 
terjedő időben született összes népföl kelésre 
kötelezettek, akik jelenleg a köxös hadsereg
ben, hadi'eogerészelnéJ, honvédségnél, vagy 
caendőrségnél Detn szol’á'nak, tekintet nél
kül arra, hogy a sorozáskor va-ry a szemlén 
a'ka'mttlanoknsk találtattak, vagy alkalmas
saguk fo'ytán bevonultak éj később a tény
leges szolgálatból alkalmatlanságuk miatt 
e'bocsátta’Uk, valamint tekintet nélkül arra, 
v az il'e‘0 egyének magyar, illetőleg
osztrák állampolgárok, bo^znia-hercegovinai 
tartományi i'letőaégüek-e. Az eme születésű 
évfo'yamokhoz tartozó és ténv'eges szolgá
la' ■v '* akár meghatározott, akár bizonytalan 
időre fölmentett va^y a népfölkelési be- 
m-i'-atószemlén való megjelenés alól foglal- 
koi'^uk vagy fogyatkozásuk alapján eddig 
fÖ mentett összes népfölke'ésre kötelezettek, 
úgymint a vasutaknál, postánál, távirdáuál, 
htjózá°i vállalatoknál. szénbányákbau, határ- 
rendőrségné1, a m. kir. állami vasgyáraknál 
stb. alkalmazottak, továbbá a lelkészek, papi 
jellegű tanárok, a nyilvánvalóan alkalmat
lanok, az eskórosok. a katonai vagy honvéd 
felü’vi sgVaton, illetőleg te'ülvissgá’at nélkül 
e bocsátott, összeg tehát a nyugdíjjal ellátott 
egyének, a katonai rangjukat mag nem tar
tott vo’t tisz‘ek, valamint a fentemlitelt osü- 
let és í évfolyamokba tartotó összes fölmentett, 
n‘pl öl kelésre kötelezettek, tehát a fölmentett 
katonai rangjukat meg nem tartott volt fisz 
tek is, jelentkezni kötelesek, jogcímük iga
zolása végett.

A második kategóriába tartoznak mind
azok az 1865 — 1899. évi szü'etésü néptőlke- 
léare kötelezettük, akik az eddigi elrendelt 
népfö'kelési bemutató vagy utóbemutató 
szem’én, illetőleg pótszemlén megjelenni tar
tós'ak, de ebbili kötelezettségüknek eleget nem 
tettek :

továbbá azon 1893 —1867. évi születésű 
egyének, akik a sorozó vegyes vagy kato- 
tonri felü'ziz igá'ó-hizottság által annak ide
ién törlendőnek, illetőleg mindennemű népföl
kelési szolgálatra alkat inatlannak osztályoztalak, 
fi ezt az utóbbi körülményt, az eddigi pót
szemlék alkalmával montesitő igazolvánnyal, 
v‘g«lboc<áfó levéllé', vagy kilépti bisonyit- 
vánnyal igazo'ták és ennek következtében 
a szemlén való megjelenés alól étidéig fel vol
tak mentve. t
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Ab öaeaeiráanak 1917. évi április 20-ig 
kell megtörténnie. A népfölkeléei bemutató 
pótszámlán, melyet májúé 2-ától legfeljebb 
májul 25 éig terjedő időben kell megtartani, 
* fant fslsoroltakmk meg kell jelenniük 
még akkor is, ha a pénzügyőrségnél, a vas 
útnál ée a vasutak bármiféle saolgálatábao, 
gyárában, Uaemébeo, a poéta- éa távirds-in- 
tózetaknél, bármely hajósáéi hatóságoknál, 
hajósáéi vállalatnál, vagy es eeekbes tarto- 
aó gyárakban éa műhelyekben a kősaénbá- 
nya munkásosztagokban, a m. kir. állami 
vasgyárak kasponti igaagatóaágánál ée as 
annak vesetéao alatt álló gyárakban éa üae 
mekben a végül a határrendőrségoél alkal
maivá vannak. Nem tartósnak megjelenni 
a nyilvánvalóan alkalmatlanok rendes kate
góriái és a névuerint fölmentettek, akik 
már eddig önként beléptek a hadseregbe, 
vagy a osendőrség kötelékéből felülvízsgá- 
lat utján 1916 november 30-ika után nyil
váníttattak mindennemű népfölkeléei saolgá- 
latra alkalmatlannak, a háború tartamára 
kinevezett honvéd vagy népfölkalő orvosok, 
valamint mindaaou népfőlkelésre kötelesett 
orvosok, akik a hadseregnél vagy honvéd
ségnél as önkéntes betegápo'ásnál a Rok- 
kantügyi Hivatal egéssségügyi intézeténé1, 
vagy polgári kórhásaknál a bonvédelmi 
minisster által elrendelt, hadrendi beosatás 
alapján teljesítenek katonai ssolgálatot. Átok 
a törlendőnek ée mindennemű népfölkelést 
szolgálatra alkalmatlannak osztályozott egyé
nek, akik ae összeírás alkalmával igazolják, 
hogy u'mleköteleoeUségüknek már a legutóbbi 
(IV.) pótuomlén eleget tett-k,a jelenlegi szem 
lére nem veoetendők elő ée vizsgálat alá nem 
veendők.

A rendelet külön utasitásokat tartalmas 
a vasúti, hajózási, posta és távirdai, vala
mint ssénbánya-alkalmasottskra vonstko- 
aólag, aa önkéntesi kedvezményre, fölmen
tésre, a fölmentések ellenőrzésére is-

A népfölkelési bemutatói remién fegy
veres ssolgálaira alkalmadnak talált 1893—72. 
évi születésű és annak idején törlendőnek 
vagy mindennemű népfölke'ési sso'gtlatra 
alkalmatlannak nyilvánított, valamint ae 
1871—1869. évi ssülrfisU magyar, illetőleg 
osztrák állampolgár népfÖ'kelésre kötelozet- 
tok juaius 15-én, as 1868. és 1867. évi 
ssületésü magyar illetőleg osztrák állampol
gárok junius 28 ál vonulnak be. A fővé- 
roenek a 46—60 évesek uj sorosáéiról ssó'ó 
plakátja a napokban jelenik meg.

Harctéri otthonokat a 
magyar katonáknak!

A világháború nagy tavaaai orkánjának 
árnyékában, a vérző Európa világtörténelmi 
lázának végaő feaaűltaégében drága magyar 
véreink nevével azólunk táraadalmuok forró 
áldozatos szivéhez: teremtsünk otthonokat 
hsretéri katonáinknak, bűvöljük a lövéazár- 
kok vérködöa közelségébe mindazt a polgári 
kényelmet, mindazt z testilelki pihenést, 
melegséget, amit hogy iltbon, a kapunkat 
döngető ellenségek minden nekiiramodáea 
daoára megtarthattunk, élvezhetünk, as 
•gyedül a mi herotéri katonáink osodálatos 
hősiességének érdeme, diosősége.

őfelségéik IV. Károly király ée Z-ta 
királyné legfelsőbb védnökségével nagyaaivü 
királyunk legszemélyesebb kezdeményezé
sére és paranosoló óhajára a m. kir. honvé
delmi minisztérium Hadsegélyző Hivstsla 
intézi a mozgalom egységes vezetését ée a 
Herotéri Katonaotthonok Bisottsága öröm
mel vállalta a társadalmi munkát e nemes 
ekeié támogatásira. Adományt kérünk, 
amely a halál rettentő világába hódolatunk, 
,Hrstatllak és gyöngédségünk üoonstsit 

i

viasi i könyveket, hangszereket, játékokat, 
levélpapírt, Írószereket, fsliképeket, ovőesz- 
kötöket, virágvázákat, egyéb dísztárgyakat 
kérünk, de lehetőleg pénzadományokat ké- 
rünk, mert csak igy áll módunkban se ott- 
hono at ogységesoo és alkalmas tárgyakká 
fölszerelni. Kövessük filléreitkkel fenkö't 
királyasszonyunk példáját, aki a “•87*'  
katonaothonok oéljaira 120000 koronát 
ajándékozott. Mindezt azért tegyük, hogy 
odaküon a harctereken katonaottbonok ala
kulhassanak, ahol abroaaos, virágos asztalok
nál fiaink lelke megfürödheasék a jóérzésben, 
a szellemi élvezetek meleg áraméban.

Teremtsünk harctéri otthonokat a ma
gyar katonáknak, nemcsak a háború, hanem 
a béke jegyében is. Mert esek aa otthonok 
nemoaak srrsva'ók, hogy a fegyverek nagy 
pörlekedésébe a szeretet galambját röpítsék, 
hanem arra is, hogy ha majd a várva-várt 
Galamb végre megjelenik Európa égboltján, 
a hazakésaülödés talán hnsssu óráit olyan 
környezetben tölthessék katonáink, ahol 
visssatsnulnak a békébe, ahol az igaz-, a 
boldog otthont Ízlelhetik.

Otthon . . . mily szomorú, édes szó ez 
a halál bátor jegyeseinek I Mindenki, akinek 
puha otthona van, segitson otthont tirsmteni 
messze harco'ó véreinknek I
A Harctéri Katonaotlhonok Bizottsága nevében : 

Kirchner s. k. Cternoch János s. k.
cs és kir. altábornagy. bíboros hercegprímás.

Különfélék.
— A lévai Kovlciky-Táraaeág ve- 

setösége e'hztárosts, hogy a tél folyamán 
tervesett 10 felolvasó estélyből a ssénhiány 
miatt elmaradt 3 estélyt most a melegebb és 
hosszabb napok beálltával fogja pótolni. És 
pedig április 27., május 4. és 11. napján 
mindenkor délután b órakor fogja megtar
tatni aa eredeti műsorral. As utolsó estély 
Arany-Ünnepély less, amelynek sorrendjét 
annak idején lapunk utján fogja a társaság 
a tagok a es érdeklődő közönség tudomására 
bosni. A fenntartott helyek esen három es
tére is érvényesek.

— Uj gyorsvonat Béna éa Buda- 
pest között. Szerdától kezdve Budapest 
és Béos között második gyorsvonat is köz
lekedik : ez a vonat Budapestről, a nyugati 
pályaudvarról délután 6 óra 16 perckor in
dul és 9 óra 36 perckor érkezik Bécsbe; a 
vissontvooat Bicéből 4 óra 50 perekor indul 
és este 9 óra 5 perckor ér Budapestre.

— Vallásos estély. A lévai rof. 
egyház április elsején nagy érdeklődés mel
lett tartotta meg ae idei utolaó valláaoa es
télyét, me'yet gyülekezeti ének és Boldiasár 
György segédlelkésa áhi'atos ssép imája nyi
tott meg. As estélyen több ssáp szavalat 
volt, mely n-gy lelki gyönyörűséget szerzett 
a híveknek. Nagyon helyes volt a kis Birtha 
Mártuska imádsága, kitűntek aaép e'őadásuk- 
ka : Ssalay Irén, Birtha Jósai, Konca Gisella, 
Dóka G sells, Kész Jolán, Graoa Gizella, 
Galambot Eseti, Tolnai Rési és Gutrai Mar
git- N így -etaaést aratott Burányi Gyula és 
Schindler Ede hegedű ée zongora duettje. 
Általános figyelmet ébreastett Duó 1 ona óvó
nőnek a háború utáni kötelességekről írott 
•sáp értekezése. A leányegylst jól összevágó 
éneke ped-g a lelkes tanító, Ceekey Aranká
nak aaerzett dicséretet éa elismerést. Végűi 
Birtha József mélyen szántó bibliamagya
rázata ée imája után as estély a gyülekeset 
énekével nyert befejosést. As estélyen a 
hadiárvák részére kitett persely is szép öss- 
•seget hozott a jótékony óéinak.

— Közgyűlés. A Lévai Tometkeaési 
Tár.u'at f. hó 9.-én, holnap, délelőtt 11 óra
kor a kath. kör helyiségében rendkívüli köz
gyűlést tart, amelyre aa elnökség lapunk 
utján is megbivja a társulat tagjait. A gyű
lés tárgya: aa alapszabályok módosítása 
ügyében leérkezett belügyminiszteri határo
zat beterjesztése.

— Földmlvos ifjak előadása. A 
folaössecsei ifjúság a lévaiak támogatásával 
e hó 14.-én szombaton Léván a városi szín- 
háa termében műkedvelő előadást rendes a 
Lévén fölállítandó smlékanohor javára, £i 
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alkalommal előadják a Titok című nénssi 
müvet, amellyel a télen odahaas oly 
ajkért arattak. As előadás este 6 órakor k.? 
dődik. — A derék fiatalság eme nemesen,' 
vállalkozását bizonyára nem kell külön " 
gyeimébe ajánlani a lévai kösöoséguek, n,| 
minden szép és nemes dolog iránt ai'udsJ 
kor oly meleg érdeklődést tanúsított.

— Az adóvallomások elhalasztása 
A hivatalos lapnak egyik legutóbbi szén, 
közölte a pénzügyminiszter rendeletét, emel,, 
lyel kimondja, hogy as adóvallomásokst 
amelyeket április elsejéig kellett volna bele,’ 
jeseteni, as adóhivatalok április 3Ö,íg köt.' 
letek elfogadni.

— Nyugdíjazás. Vármegyénk |,„. 
többi közgyűlése Ltpossy Albin garataszölősi 
éa Hiarinyi Gyula msgssmarti körj«gytöket 
nyugdíjazta.

— As oroszországi hadifoglyod 
helyset*.  Bécsből érkezett a hivatalos hír 
hogy a közös központi nyilvántartó iroda’ 
badifogoly-gyámolitó osztálya nyomban sí 
orosz forradalmi birek megérkezése mán táv- 
iratozott a dán és svéd Vöröskeresztkor 
hogy a mostani mozgalmas időpontban kü
lönösen karolják föl had foglyaink sorsát. A 
svéd Vöröskereszt már táviratilag válaszolt, 
hogy a hadifoglyok helyzetén nem történt 
változás; aggodalomra nincsen ok.

— Gyászhlr. R isivé‘tel közöljük a 
szomorú hirt, hogy Petereoz Ignác iné, síül. 
Renner Etelka, Petoreco Ferenc, ny. gsrsia- 
révi tanítónak, a ssarnócaai népbank köny
velőjének jóloikü neje, e hó 4.-én, életének 
57., boldog hássssfgának 36. évében, Zűr- 
nóezán, hosszas szenvedés után elhunyt. Ha- 
lálát osa'ádja, számos rokona és ismerősei 
is őszintén fájlalják. Temetése e hó 7. én, 
délután 3 órakor volt.

— Figyelmeztetés. A város lakos
ságának kivá'ó f gyeimébe ajánljuk a pol
gármesternek a lapunk mai számában s 
lisstjárandóságra éa a villanyvilágításra vo
natkozó hivatalos hirdetményét.

— Kitüntetés. Kaoy László tart, dzsi
dáé főhadnagy, néhai Kazy László nemes- 
oroasii földbirtokos fia már két kitüntetés
ben (eignum laudis) részesült. A kiváló ka
tona valamennyi fron'on megfordult. A há
ború kitörésekor Boszniába a szerb harctérre 
vezényelték. Részt vett a belgrádi bevonu
lásban is. Be’grádból kivonulva rosss emlék
kel hagyta el Szerbiát, mert itt tífuszba 
esett éa hat hétig feküdt a serajevói kór
házban. Felgyógyulása után Montenegróban, 
majd Albániában küzdött, ahonnan as olus 
frontra került. Majd aa orosz harctérre s 
innen Erdélybe szólitá a felsőbb rendelke
zés. Jelenleg a román fronton teljesiti köte
lességét a hasáért és a királyért.

— A vasúti toheráruforgalotn kor- 
látó zásának megszűntetése At Orszá
gos Köséle'meséai Hivatal elnöke leiratban 
értesítette a törvényhalóságokat, liogy as 
államvasutak Aromásain most már mindaz- 
féle élelmiszer’, egészségügyi, tüzelő- és vi
lágitó anyagokat, gépalkataserasánaokat, ta
karmányt, sióval bármit szállításra akadály
talanul újra folveeinak. Hogy a font elöso- 
roltakon kívül mégis moly áruk saállithatók, 
arra nézve, as állomástőnökségok adnak feL 
világoti'ást.

— Lelkéssi meghívás. A mobi rof. 
egybás a hó ő-én tartott kösgyü'éie » o,í' 
üresedett lelkéssi állásra egyhangúlag Bol
dizsár György lévai aegédlolkészt hívta mag. 
A derék törekvő fiatal pap még ottani kóp
ián korában megnyerte a hívok »eratet't> 
a mezt eszel zz egyhangú bizalommal jutal
mazták meg.

— A harmlnoharmadlk hadüzenet. 
Wlson Uaenotével, mely szerint az észak- 
amerikai Egyeaült-Á'lamok ée Némotorsrá*  
között hadiállapot áll fenn, a hadüzenet*  
saáma 1914. jálius 28 óta harmiocbárosr 
emelkedett a most már a háború vaóbM 
az egész földtekére kiterjed és a szó ssor 
értelmében világháberunak mondható.

— Árdrágítók. A lévai rend#rk*r  
tanyaég kérlelhetetlenül üldözi aa ár“. *'. k 
kát, kik már hihetetlen módon felhajtó 
aa ólelmiaeerárakat úgy, hogy asegóny •I
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nem >• képei • “»pi
b<r ■" a uigoru büntető. .ionban kod-

„egoi *■  árdrágítóknak. Mint ér
vé*  » l a legutóbbi napokban * követkelő 

történtek : Jókay Jekebnd, mert a 
fülért kivételt, 10 körönével meg- 

'±. ó 1 e«pi *•  10 k<"-»»8.
eolymoii lakot, mert 1 gomolya tu- 

u 30 filMrért iru.itott, 5 K. 1 népi el.á- 
jó k , P&árizky Mórit garamiaőllőn 

. Pál Andréené garnmlöki lakotok, mert 
é,úiirt 50 fillért követeltek 20 K., 1 napi 
‘íJb é. 10-10 K., Lukáss Pél gartmke- 
’é„i la* 88. "8r‘ 1 kl,(r- ,eBí8rit 60
Hírért adott 6 K> pónabüntetéere, Kor 

Kíroyué hentoi, mert a laalonnaki 
Mlgiliit i»eg'»S»í‘* 60 korona. Laufer 
M.lli mert a lüteményt aránytalan magéi 
áron éruaitoit*,  60 körönével megvéltha’ó 
3 napi eltirítri ét 50 K. pémbüntetéire, 
Mlich IgnAciné, mert a tej literjét 62 fi1- 
léríri órutitotta, 100 körönével megvéltható 
; „pi illíréire ói 60 K„ Sínyér Itidor bé
rlikad# P«<lig ugyanezért 100 körönével 
„•Hltbató 5 népi eleéréira ói 100 K. 
péotbünteieere ítéltetett.

_ a törvényhatósági lpartanácu
A beeeteroaebényai kereekedelmi éa 

jpirltaaart • ntpokban tartott közgyiilété- 
„a Btrtvármegye tőrvényhatóaégi iparta- 
oiciíba a folyó évre rendet tagokul: £iat« 
htra Károly iranyoemaróti, Ctibulka Rttiö 
lírai lakóit; póttagokul: Uhrik Sindor lévai 
ÍI Bakotuky litván aranyoimaróti lakott 
riliiitotta meg.

_ Az iskolák nemzeti jelvényei. 
A népoktatási törvény értelmében minden 
iikolít éa óvódét el kell látni nemzeti nioU 
dM'ikval ét magyar címerrel. Eit a bédog- 
únart aa iskola ktt'tö faléra kell feleaegeani, 
a taatermekben pedig papirosból kóstülf oi- 
■trak helyeeendök el. Ezeken kivül aa la
kaiét falén a himnnsa tébléjénak is ott kell 
Iliéit t gondolkodni kell a gyásalobogó ba 
„értéléről is.

— A burgonya Ara. Aa ültetés ide 
jíntk elérkeatével igen nagy köröztetnek in
dáit a burgonya, amit a boldog krunsp'itu- 
líjdonoiok iparkodnak ia kibasanálni leha
tolni érik körétével, pedig aa utolsó árja- 
süléi méroiut 1.-én lépett életbe, de akkor 
ii oiak aa étkeuéai, tehát a róasa, magnum- 
bsuum, kifi, a sárgabáju éa húré burgo- 
íjéra aéave, amelyeknek éra moat métermé- 
siánkint 16 korona, mg minden méa bur
gonya csak 1*  korona. Esek aa érek most 
■ér véltoaatlanok ia maradnak,

- A F. M, K.E háborús kortjei 
é Felvidéki Magyar Köamive'ödéii Egye
nlít) a múlt év tavaeaén aaéleikörU mozgat
nál indított éa ludva'evöle? a felvidék 259 
bösságlben léptette életbe az úgynevezett há
borúi gformokkartekol, ahol aa óvodakötalea 
éi eeekeé' ia k'aobb gyermekek reggeltől 
eitlg állandó felUgyo'ot a'att voltak, hogy a 
oialádanyák azalatt a földet müveibenik. A 
boligyminiiater moat meleghangú étiratban 
iiuarte el es rgyeaület eredményit mtlkö. 
délét ét a gyermekvéde'om érdekében ki
fejtett nagytrényu éa buménui munkélkodá- 
•éért öninte eliimeréiét él köaaönetét fe- 
jHti ki.

— Az önkéntesek oa»k harm-.dlk 
MlUlyon ntMhatnnk. Aa egyévea ön- 
kénteieket a hadveiotöaég utaaitotta, hogy 
uluáiailtnél otakie a harmadik oaatélyt haia- 
eUbatjék. Ma>aeabb kooiioiatélyba még a 
l88ykulöuoöaet érének megfizetőn elitén 

léphetnek be. Ezen rendelkezőt aa uta- 
íóéeknál va'ö torlódónkra vezetendő vizezz.

— A moll ma éi holnap, huivét Un- 
»«pein két-két előadóit tart eata 6 éa 8 óra
kor igen nép mUiorra). A mai érdekea aaé- 
■°k közül kiemelkedik a Párbaj a véytiM 
0IB® é felvonéaoa irénydréma, mely aaép 
f“d«aÓiével keltett méltó feltűnőét. — Hol- 
MP P’dig a Ltha világ eimü amerikai dró- 
•« fogja bemutatni. Ezenkívül '•irélyunknak, 
• oÍBol ciéeaérnak éa Hindenburgnak talél- 
‘°'hít t óta,, fobadiazélléaon. Béjoi kia 
‘Prwégot fogunk létni a Lfány fwfang 
8*<i  vígjátékban. A mdaort a Mtniazter ur 
8|M kaeigsató bohózat fogja befejezni. — 
“•Sülriőkön a Haaunotilui 1U. réazót fogja

A9v P 1 m,8 ”°“^atra« • hó 14.-ére . Etek tudóméira hosáia Mellett figyel-
eiöadÁ«?h* Dder °8tÓt * Hu,a^‘- virtua [ iBestetem a lakosságod hogy ba Április 2- 

AD* I ik hetére kevesebb mennyiségű liszt járan-
I dóság fog neki jutni és adatni: annak sem 

a kereskedő vagy a he'yi hatóság lesz aa 
oka, — hanem a rajtunk nem álló háborús 
állapotok, melyekről mi itt Léván nem se
gíthetünk. — Ésért kiki béketüréssel alkal- 
maakodjék a rajtunk nem váltoitatbitó 
sorshos.

Keit L4váo, 1917. évi április hó 5-én. 
Bódogh Lajos, 

polgármester.

Szerkesztői üzenet.

Többeknik. A «»erkenz'öség(inkMi beküldött 
kéziratok közösénél szí es türelmet kérünk; mert a 
nyomdai tehuikai akadályok annyira metHZüki»ették 
laPuok keretót. hogy ejvelőr csak a szorosan vett 
közérdekű c«kk két, napihire et es hivatalos hirde
téseket közölhetjük.

Jótékonyság.
Kachelmann Károly vihnyei gyáros a 

József Főhercseg Bsrsmegyei Tanítók iiisá- 
oak 20 koronát adományozott.

Csorba Győző Budapestről koszorumeg- 
váltás óimén 10 koronát küldött szerkesztő
ségünkhöz a 14. honvédgya’ogezred elesett 
ösvegyei és árvái alapja javára. Az összeget 
as illetékes helyre juttattuk.

Nagysárói Franki Ede nagybirtokos a 
Lévai Izraelita Nőegylethez 10 zsák burgo
nyát küldött.

A Lévai Takarék- és Hitelintézet R. T. 
a lévai Poei Uzedek egyletnek 20 koronát. 
A Lévai Kereskedelmi Bank R. T. ugyana
zon egyletnek és a lévai Cbevra Ksdisa 
egyletnek 30—30 koronát adományozott.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
191?. évi ápt'l hó Mól. 1917. évi áprl hó I -ig.

Születét.

A gyeinek 
neveA uölU uete

1 ü v .SE
9 c1 ___________

Simon Péter Szolcián J. 
Halász K. Lieszkovszky I. 
Uj'aki József Török Mária 
Mészáros Miklós Bori E 
Madarász Jónás Silingi R.

fii 
leány 
leány 
leány

fiú

János
Margit 
Ilona

Gizella 
Béla

I Halálozás.

Az eiüuuvl ue»e

Rusznyák József 
Balog László 
özv. Vitek Jóssefné 
Benkő Ferencz 
Bartos Mihályné

Kora

70 éves
2 éves

38 éves
8 évet

78 éves

A halál oka

Gutaütés
Agyh gyulladás 

’elvérzés 
Toroklob 
Aggaszály

J

í

Gyógyhely.

Stubnya-fürdö
(Fel«6niagysrormág.)

Ken.ifürdö rhima ti lichlai tllinl betegaégekoel. 
Fővonalon 5 órai ut Budapoutöl.

10 , Berhn-Oderberg Ruttkán át.
Kórhbi miaiiünt él ijf «i rflíaz fürdőto’bp • » W- 
lüotag rendelka'.éaáraal. Eleluieióarfll a fllrdöbutoa 
gondolkodott. Felvil ■ gui.taitdijta'anul ar lgit|itói«g.

í 1292/1917. nám.
Hirdetmény.

Birivármegye ahtpánja 2901/1917. 
laámu határozatával érteiitett, bogy a Léva 
várói lakoitága réuére » eddig — iélek- 
■aám iierint megállapítva volt■ — kavon- 
kénti 7 vaggou hatólági Iliit )árandótágot ÍÍnélata dióéra nem I... módjában ..után 
kiutalni, hanem .ónál . **'»•'•••»  J4""44’ 
,éga havonta mindig koveiibb leia, miért 
■aükiéget, hogy a nyert liiat-kéialetet min
denki takarékonn ottta be.

Ebbea képeit a mároiue hó 16-tól— 
aprilii 16-ig terjedő hóra Léva várói -ár 
ónk két viggon buialmtet él két vaggon 
kukorica liiatet kapott, így “n-n.1* 
iaraeliták huivítjs miatt aa ö lilát llle40*̂  
gük kilététünkből nem lelt kiadva e hit 
Végén már »« eddigi l‘randóiágot nim 
tudjuk a lakoiságnak kioaatani, baoiak ké- 
relm«ak-e még egy vaggon kuzaliiat aa 
utolió napon aa Aliipáoi hivatal éa Hadi 
termény által ki zen utaltatok.

város osár

Pályázati hirdetmény.
A Magyar üazdausz<>ny.>k Országos Egyesüle

tének cinkotai Idáuyuevelö intézeti interuátnaábH őt 
teljesen díjmentes és 24 évi 800 korona tartásdij fi
zetésével egybekötött hely tölthető be a háborúban 
elesett tényleges állományú, tsvábbá tartalékos és 
szolgálaton kivüli viszouybeli honvéd, illetőleg nép- 
fölkelő tisztek leányárváival.

Az intézetben 4 osztályú elemi, 4 osztályú pol
gári leányiskola és 2 osztálvu továbbképző kézimunka 
tanfolyam vau úgy, hogy az elemi ;skola I. osztályába 
felvett nő 10 év tartamára, tehát 6—14 éves koráig 
nyerhet elhelyezést.

A mellékleteikkel együtt szabályszsrüeu bélyeg
zett folyamodványok közvetlenül hozzám nyújtandók 
be.

A fo'yamodványok benyújtást határidőhöz kötve 
ugyau mncsen, ajáulatos azonban azokat lehetőleg 
minélelőbb benyújtani.

Ezen folyamodványokhoz molléklendlk ;
1. ) a felvétetni kért gyermek születési anya

könyvi kivonata.
2. ) a himlőoltási, illetőleg az ujraoltási bizo

nyítvány.
3. ) a gyermek, illetőleg az özvegy anya vagyoni 

viszonyait igazoló hatósági bizouyitváuy.
4) az utolsó iskolai évvégi és a folyóévi isko

lalátogatási bizonyítvány.
5 ) aa illetékes katonai hatóság igazo'ása, hogy 

a gyerm-k atyja a jeleulegi háborubau elesett.
Budapest, 1917. évi március hó 24-ikéu.

A m kir honvédelmi minisztertől.

I 
I

I

2081—1917. szám.
Hirdetmény.

Léva város tanácsának mai napon 
hozott 2084 —1917. számú határozata 
folytán köshirré teszem, hogy miután 
az országos hadi állapotok folytán a 
városok és egyesek szén szükségleté
nek beszerzése nagy akadályokkal 
jár s majdnem lehetetlenné vált, — 
ezért a villamos közvilágítás és 
magán fogyasztás a legkisebb fokra 
annál inkább mérsékelendő, mert 
kisegitöképen petróleumot se kaptunk. 
Ezért a következőkhöz kell alkal 
mazkodni:

1. A holdvilágos éjjeleken az utcai 
villamos lámpák nem égnek, — más 
napokon az estéli besőtétedést ‘/« órá
val megelőzőleg fognak az utczai vil
lamos lámpák közül azok fölgyujtatni, 
melyek az utczák sarkán és a fordu
lópontokon vannak elhelyezve, — a 
többi összes villamos lámpák leszerel
tetnek.

2. A magán világítás félórával a 
besötétedés elölt veszi kezdetét és a vil
lamos áram éjjeli 12 óráig lesz szol
gáltatva, — ugyanezen időtartam 
alatt az állami tanitóképezde és városi 
szálloda vizhajtó motorjai szabadon 
működhetnek.

3. Az összes többi motoroknak csak 
éjjeli 9—12 óra közben szabad mű
ködniük, más időben azoknak tilos a 
villamos áramot fogyasztaniok.

Ezen hatósági intézkedések azon
nal életbelépnek s azok megszegése 
kihágást képez é» az az ellen vétők 
büntetésnek teszik ki magukat, — mi
ért a rendőrkapitányságot fölhívom a 
megtartására való felügyelet szigorú 
gyakorlására.

Léva, 1917. évi április hó 4.-én. 
Bódogh Lajos, 

polgármeator,
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Iskola vagy iroda szol
gának ajánlkozik. Cim a 

kiadóhivatalba.

Kiadó lakás.
Emeleti lakás, 3 Utcza és 1 udvari 
Szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
mán gyógyszertárban. Léván.

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

Ezt Icérj-tik: roir.denütt'<3^. 
A bo*  nem kapható, uda postai- II) kis vgy 6 uagy 
üveget tizenhárom koronáért kü d ingyen ládában a 
készítő

KATRENYÁK JÁNOS
gyógyszerész ZSARNOCZA

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. — —

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, fiyARMATÁRU- ÉS VASjNAÚYKERESKEPÉSE 

aÜOTrraTOTT LÉVÁN. telefom szhj m.

Legjobb fi. zer- és cseutegeárnk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű te á v é k „Glória” pörkölt 

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

Vasáruk és konthafelszevelési cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényak 
modern háztartási cikkek. VI Iíb>.b lözcedínyek, forralók és vasalók

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

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, njezőgazdaeáti-, nuhetzefi és re gazdasági szerszámok.

Építési anyagéi ■ cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára — -

FÉNYKÉPÉSZETI 
szak üzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

Az polló iMozgószinliiiz
előzetes műsorjelentése:

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

Jótállás a biztos

Reitter

eredményért
Törvé
nyesen 
védve

Oszkár

április 9.-én Léha világ, 12.-en Homunculus III, 
14-én Huszárvirtus, 15 -én Királytigris I, 19 én 
Az öreg Löwy, 22.-én Királytigris 11, 26.-án Nős
tény tigris, 29.-én A golem, május 3.-án Pog
rom, 6.-án Királytigris Ül, 10.-én Ex királynő.

uagybecskereki ny. főkapitány és 
fajbarouiíi tényé ztőuok nagyszerű 

találmánya a
„P A T K A N I N”

Patkányirtó-sztr, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas és 

felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 3 korona

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati u-asitás 
van mellékelve Ismertető prospektust, mely 
ben le van írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Rész

vénytársaság, N agybecskv rekeu.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
—- >2 I": 33- Jj é V á H. Telefon szám 33.

PUűtsren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmánya gspek:

Ganz fele motorok minden nagyságbanHopfeir és 
Sclirentz gözceéplő készletek, eredeti Meliohár féle 
ve ogépek, Eftoher-teie ekek ou talajművelő eszközök 
valamin, minden o < znl.bn vágó gének 6b géprészek 

i HAPI» -ánozoskutak.
•*.*  Legjobb inti ösegü íat-armanykantrák elkészítése 

es feiailítasd jutányos arakban.1 Ifitt

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t, gyorssajtóján Léván.


