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Je<r\ rzztink hadikölcsönt!

Ha az előjelek nem csalnak, az 
európai hatalmak most látnak az 
utolsó erökifeszitéshez. Ha eddio- is 
hazafias kötelesség volt mindenkinek 
a hadikölcsönjegyzéseket elősegíte
ni és a hadvezetőséget és kormányt 
legalább a háború anyagi gondjai
tól mentesíteni, — most az eddigi 
nél még fokozottabb mértékben szük
ség van minden erő koncentrálására 
és érvényesítésére.

Május és november; ez a két 
periódusa van a magyar hadiköl- 
csönöknek. Elérkezett tehát a ha
todik hadiemisszió ideje, mert a 
németek hatodik hadikölcsönét most 
zártak le 12 és 7 tized milliárd 
eredménnyel, ami valóban nagysze
rű és ujabbi demonstráció a német
ség nagy és erős győzelmi hite 
mellett.

Minél tovább tart a háború, 
annál teljesebb mértékben s annál 
szervezettebben siet a fölös tőkék 
tömege a hadiérdek szolgálatába. 
Ma már nem az ösztönszerüség és 
nem a hazaíiui becsület hoz áldoza
tot a háború érdekében a hadiköl
csön jegyezésével, hanem az öntu
datos és üzleti megfontoltság veszi 
rá a tökét a hadiemissiókban való 
részvételre.

Szinte egészen pontosan meg 
lehet állapítani a várható eredményt ; 
hiszen tudjuk, hogy milyen beszór 
zések, milyen elhasználódások tör
téntek egyik kibocsájtástól a mási 
kig s tudjuk, hogy a megtakarított 
és fölös tőkék hány százalékára 
lehet egészen biztosan számítani. 
Nem szükséges már, hogy dagadó 
frázisokkal csináljanak propagandát 
a kölcsön jegyzéséhez. Mindenki 
tudja és ismeri ma már a kölcsön 
célját, természetét, bonitását és 
rentabilitását egyaránt.

Az uj hadikölcsön kibocsátása 
megtörtént. A magyar állam hatod
szor fordul a hazafias polgársághoz 
azzal a felhívással, hogy megtaka
rított és csak mérsékelten kamatozó 
fölöslegeivel álljon nagy háborús 
céljainak szolgálatába s ezen iszonyú 
küzdelem alatt soha egy pillanatra 
nent lankadt erős hazafias érzésével 
legve lehetővé, hogy a reánk erő
szakolt és megsemmisítésünkre irá
nyuló mérkőzésből hazánk csorbí
tatlanul, nemzeti becsületünk uj 
évezerre megizmosodva kerülhessen 
k> I cselszövő ellenségeink pedig 

olyan leckét kaphassanak, amely 
hosszú időre elvegye a kedvüket 
attól, hogy megint belénk kössenek.

A magyar állam ennek a szol
gálatnak a teljesítését egész joggal 
kérheti és elvárhatja a nemzettől. 
Ez a szolgálat nem jár semmi ál
dozattal. Látjuk, hogv az előző öt 
hadikölcsön kötvényei a legjövedel
mezőbbek, a legbiztosabbak s ezért a 
legbecsültebb papírokká váltak és Így 
mindenki a maga jól felfogott anyagi 
érdekében cselekszik, midőn a hadi 
kölcsönre jegyez. Tovább megyünk : 
Ezenkívül is kiki magának tesz 
szolgálatot a hadikölcsön jegyzésé
vel, mert hiszen midőn hadseregün
ket a szükséges anyagi eszközök 
biztosításával képessé tesszük, hogy 
diadalmas küzdelmét győzelemmel 
fejezhesse be: ez a győzelem tulaj
donképpen erkölcsi javainkon kívül 
anyagi jólétünket is megóvja, a 
csatavesztéssel járó feltétlen pusz
tulástól.

És még egyet ajánlunk min
denkinek figyelmébe. Ennek a mai 
pénzbőségnek, mely mind csak a 
háborúnak a polgársághoz utolsó 
fillérig visszatérő költségeiből táplál
kozik, a háború befejezésével vége 
szakad. A pénz, szűkének arra az 
idejére a megtakarított és mindig 
teljes értékű és könnyen mozgósít
ható hadikölcsönkötvényekbe fekte 
tett érték megbecsülhetetlen áldás 
lesz tulajdonosára nézve. Azok kö
zött a nehéz pénzügyi vis-onvok 
között nem kell majd kapkodnia, 
drága kamatokra kölcsönt vennie : 
a készhez nyúlhat és abból pótol
hatja, fedezheti az okvetlenül nehéz 
átmenet szükségleteit.

Itne tehát minden erkölcsi és 
anyagi ok a hadikölcsön mellé so
rakozik és ez kötelességünkké teszi, 
hogy' ügyét a magunkénak tekint 
síik és sikerét filléreinkkel éppen 
úgy, mint mások cselekvésre ser
kentésével lehetőleg minél fénye
sebbre fokozzuk. I )e azt sem szabad 
felednünk, hogv éppen most, ennek 
a hadikölcsönnek az ideje alatt a 
háború döntő pillanatait éljük és a 
javunkra szóló döntésre csak any- 
nyiban lehet igényünk, amennyiben 
az erre való jogot megváltjuk ma
gunknak.

Bizonyosan nem csalódunk ab
ban a határozott reményünkben, 
hogy a hatodik magyar hadikölcsön 
sikere még inkább meg fogja haladni 
az eddigiekét. Azelsőjelcntkezo maga 
a király volt, aki a hadikölcsön kibo

csátásakor a következő táviratot 
küldte Teleszky János pénzügymi
niszterhez :
Schloss Laxenburg, 1917 május 8.

A hatodik hadikölcsön előmun
kálataira vonatkozó jelentését tudó 
másul vettem. Hálával gondolok az 
eddigi hadikölcsönöknél a lakosság 
összes rétegéinek rendkívüli teljesít
ményeire és annak a reményemnek 
adok kifejezést, hogy a magyaror
szági tőke és a megtakarítások felett 
rendelkezők nagy köre a háború 
szerencsés befejezésére különösen 
fontos mostani időben újból teljes 
értékű bizonyítékát fogja szolgáltatni 
törhetetlen anyagi erőnknek és hajt
hatatlan elhatározásunknak.

Én tizenkét milliót jegyzek a 
hatodik magyar hadikölcsönre.

KÁROLY.
A király példáját bizonyára 

követni fogja mindenki, még az 
egyszerű nép is, amely eddig is 
legelöl járt a jegyzésekben.

József kir. herceu a tizennégyeseknél.

liománia orvtámadásával uj fejezet kez
dődött sziikebb búzánk ezredének, a 14. Iion- 
védgyalogezrednek, dicsőséges történetében.

A román támadás idején Volhynia egyik 
legexponáltabb pontján, a hivatalos jelenté
sekben annak idején állandóan szereplő Za- 
tureynál, Terstyánszky vezérezredes hadse
regében küzdött az ezred, a világháborúban 
szerzett jó hírnevéhez méltóképpen. Itt is — 
hadosztály testvér ezredéivel — ez az ezred 
tompította le az ellenséges frontnak előre 
ugró ékét nagyszerűen lendületes támadásai
val, melyek ismételten a legfelsőbb szolgá
lat dicsérő, elismerését szerezték még szá
mára. Majd hosszú időn által rendületlen 
kitartással állta s verte vissza az orosz tö- 
mcglániadásokal, melyek, mint ismeretes, 
Kowel és Wladimir-W'olinski elfoglalására 
irányultak, de hasztalanul.

Szeptember elején a hadosztályt a porosz 
hadsereg részei váltották fel s a hadosztál
lyal a 14. ezred is a hazai föld megvédel- 
mezésére Erdélybe küldetett.

A hadosztály s annak jelentős tényezője, 
a 14 ezred vitézségének fenyes dokumen
tuma az a meleghangú buesuparancs, amit 
a wolhyniai harciéiról való távozása alkui 
mával a 10. hadtest parancsnoka adott ki s 
napiparancsban közöltetett a legénységgel. 
Megérdemli, hogy a tizennégyesek pátriája 
is tudomást vegyen róla, azért ide iktatjuk.

— „A m. kir. 37. honvédgyaloghad- 
osztály kiválik a hadtest kötelékéből.

Ez alkalommal kellemes kötelességem 
nek tartom, hogy a hadosztály mindenkor 
bevált harc működéséről megemlékezzek.
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Különösen kiválóan nyilvánult meg a 
hadosztály belső értéke a lucli-i áttörés után 
következő nehéz napokban, mely időben szám 
bán megfogyatkozva, de hősi bátorságban es 
vitézségben meg nem törve, tiszt és legény
ség egyaránt fényes példáját mutatta a hü 
kötelesség teljesítésének. Ezáltal az ellenség 
előnyomulása nemcsak hogy késlelteteti, ha
nem a hadtest kötelékében csakhamar vég 
rehajlott ellentámadással az ellenség vissza 
is vettetett és addig elért eredményének gyü
mölcseitől nagyrészben megfosztalott.

A hadosztály a későbbi harcokban is 
elismerésre méltóan, tántoritluitallanul, híven 
teljesítette feladatát.

Ezen derék hadosztálynak a legfelsőbb 
szolgálat nevében elismerésemet és köszöne
téinél fejezem ki.

Kísérje a hadosztályt továbbra is állan
dóan a hadiszerencse ... I I

Az ezred szeptember közepén érkezeit 
meg az erdélyi harctérre, hol a báró Arz 
Artúr tábornok vezérlete alatt álló I. hadse
reg kötelékébe lépett.

Az erdélyi magyar hadsereg felvonulása 
után az ezred a Maros völgyében megkezdte 
az előnyomulást. A könnyű győzelem mámo
rától megittasult garázda román csapatokat 
az ezred gyors egymásutánban szorította föl 
felé a Maros mentén, miközben emberfölötti 
erővel győzedelmeskedett a hegyi terep ret
tenetes nehézségein is.

A román csapatok szégyenteljes vere 
ségei után, az ezred a gyergyói hegyekben 
már oroszokkal, cserkész és kozák csapatok 
kai találta magát szemben, melyek az erő
sen megcsappant létszámú román köteléke
ket felváltották. Az oroszok erős támadáso
kat indítottak, azonban eredményt elérni 
hatalmas túlerejük dacára sem tudtak, mind
össze csak egyszer kényszerültünk vissza
vonulni (;gy kissé, mire rövidesen bajor se
gítő csapatok érkeztek, kiknek támogatásával 
ismét elfoglaltuk előbbi állásainkat.

Október végén és november elején az 
oroszok újólag sürü egymásutánban indítot
tak támadásokat a tizennégyesek állásai ellen, 
azonban minden támadásuk véresen lett 
visszaverve I

Igy tehát az ellenségnek az a terve, hogy 
éket verjen bukovinai és erdélyi frontunk 
közé, — kudarcot vallott.

Az ezred az őszi előnyomulás után a 
magyar-román határ mentén elvonuló hava
sok tetején épített védelmi állást, a szigorú 
léiben is éjjel-nappal erősítette s biztos kéz
zel tartotta.

Az ezredet itt az a kitüntetés érte, hogy 
a hadsereg csoport parancsnoka, József fő
herceg, a napokban felkereste magaslati álla
sában s a honvédekkel elbeszélgetve, kitün
tetéseket osztott ki a legénység között.

Derűs, tiszta idő volt, állásunk fölött 
egy ellenséges repülő szállt és a jó megfi
gyelési lehetőséget ki asználva, az orosz lii 
zérség dolgozni kezdett, mire a főherceg 
nevetve, tréfásan jegyezte meg:

— Bizonyára a muszka is tudja, hogy 
itt jár József főherceg.

A fenséges ur előtt névünnepe alkalmá
ból a hadosztály parancsnokié tábornoka 
tolmácsolta a csapatok törhetetlen ragaszko
dását és kitartását kifejező érzelmeit, mire a 
főherceg a következő választ adta: — „A 
vitéz 37. hadosztálynak szeretetteljes üdvöz- 

Jetkivánatail igaz szívből köszönöm. Hogy 
éppen a mai napot a legkülsőbb harcvonal
ban töltöttem, nem véletlen, mert ott akar
tam lenni, hová legjobban vonzódom — csa 
patáimnál — kikben bizalmam és hitem gyö
kerezik. “

Az ezred napiparancsban a főherceg 
látogatásával kapcsolatban a következő dicsé- 

rét közöl teteit.
Ö csász. és kir. Fensége József toher- 

cég a dandár csapatai fölött tartott szemléje 
alkalmából kegyeskedett nekem legmagasabb 
megelégedéséi és dicséretet kifejezni. Hajat 
kegyes szavai szerint mindaz, amit látott, 

-teljes megelégedésére szolgait és úgy az al 
lásokban a szorgalmas szép munka, mint az 
emberek magatartása a vonalban és tarta
lékban levő részeknél dicséretet érdemel. 
Őszinte örömmel adom ezt a magas dicsé
retet a csapatoknak tudomására és büszke 
vagyok, hogy parancsnokuk lehetek . . .

A ’enséges urnák — aki Barsvármegyé- 
nek első földesura, a harctéren meg a barsi 
honvédeknek is hadsereg esoportparanesnoka 
— ez a magyaros, érző szívből fakadó tette, 
hogy névnapjai a mi frontunkon ilyeténkép
pen ünnepelte meg, érthető lelkesedést 

váltott ki.
Koperniczky Kornél

Hajnal.
Kopasz fák közi, u hegytetőn 
Világot gyújt szenf égi két: 
Felcsillan a nap ezüstje 
S bátran küzdő Ilonunkra néz.
Szivbenyuló hu?" ngcseng «?« 
í'diözli a hajnal fiái. 
Ezer szívben felzsonganak 
A könyörgő x hálainták . . .
Mini rég', pogány áldozáskor, 
Kékes füst szállt föl az égnek 
Úgy repül a bíbor trónhoz 
A szívből jött, csendes ének . . .
Mi'/ a rűzsacp"kr"S hajnal 
Nap-ajka úgg bíztál, kacag, 
Hé kés jövőt kér a magyar 
A Kárpátok bérce alatt . . .
A biztató nap sugara 
(Jlóriát fői véres főkre 
8 a szürke ég esőt önt széf 
Magyarország mindé i könnyéi 
Elsírjá szent Iemelői be' . . .

)(olpaszl(u /)■ Jenő.

Különfélék.
— Vrt.ru egyénk fogadalmi ünaepe. 

Vármegyénk a szokásos kegyelettel ülte meg 
e hó 3 -án évszázados fogadalmi ünnepét 
(iaramszentbenedeken A vármegye képvise
letében Pcrsaij Ferenez tisz'i főügyész, Ujváni 
Sándor pénzügyigazgató, dr. liajcey Géza 
főszolgabíró és liinkovieh Guidó tb. ’öszol- 
gabiró voltak jelen A fogadalmi kápolnában 
a magyar beszédet dr. Fekete Vincze zselizi 
plébános mondotta; a szabadban pedig 
JluukA barsberzencei plébános tótul prédikált, 
i nnepség után dr. Ilaiczl Kálmán garam- 
szenlbenedeki plébános a megjelent vendé
geket szívesen latta asztalánál. Ebé alatt 
Persay Eerenc igen szép, költői szárnyalásu 
felköszöntöt mondott, amelyre a vendégsze
rető házigazda felelt s többek között azt is 
megemlítette, hogy Garamszentbenedeknek 
e napon 7<>0 éves jubileuma is van, inért 
1217-ben II. Endre király szab. kir. várossá 
tette Szentbeuedekct.

— Elviszik a harangokat. A kul 
tuszminiszter leiratot intézett az illetékes 
hatóságokhoz, amelyben tudatja, hogy a ha 
rangoknak eddig meghagyott részét is haza
fias cél szolgálatába állítsák. A harangok 
rekvirálásárol a bonvédelmi miniszter lég 
közelebb rendeletilegfog intézkedni Az igény
bevétel alól csupán csak azok a harangok 
mentesek, amelyek történelmi vagy művé
szi beesüek s igy mint műkincsük megha- 
gyandók. A honvédelmi miniszteri rendelet az 
egyházaknak módot fog rá nyújtani, hogy a 
rckvirálás alá cső harangjaikat a hazafias 
célra terítés ellenében annak idején önként 
is felajánlhassak.

___________________ (9(7, május lj__

— Arany János ünnepély. a u 
főgimnázium május hó 20 án mához e!" 
hétre délelőtt 11 órakor, a főgnm^j 
rajztermében Arany János - ünnepélyt rendé" 
amelyre a tanári kar lapunk utján ls 
hívja a laniigy baratait. Az ünnepi beszédei 
Söjtiri Káról kegyesrendi tanár mondja

— Gvászlitr Részvéttel közöljük 
gyászos hirt, hogy özv. id, JotSefcwl- |;..' 
ro yné, szül, lóra;/ Mária úrasszony, néhai 
Jozsefcsek Károly lévai vendéglősnek és főid' 
birtokosnak neje, áldásos éleiének 79. üvV. 
ben, övéinek legnagyobb fájdalmára, Léván 
e hó 8-án este 9 órakor csendesen elhunyt’ 
Halála rokonai és ismerősei közölt igen szé- 
les körben keltett őszinte részvétei. ' \ meg. 
boldogultban Jozsefcsek Géza, a Lévai Taka. 
rék és Hitelintézetnek főkönyvelője fom',n 
szeretett édes anyját gyászolja. Földi ma 
radványait e hó 10 én, délután 5 órakor a 
róni. kath. temetőben helyezték nyugalomra
— Beke porain I

— Protestánsok ünnepe A protes- 
lantizmus 400 éves évfordulóját a magyar 
protestánsok is nagyobb fénnyel készülnek 
megünnepelni. A barsi ref. és ág. ev egy
házmegyék bizottsága e hó 10 én 
Károly ref. esperes és Bándy Endre h. ev. 
esperes elnöklete alatt közös értekezletet 
tartott, melyen elhatározták, hogy az évfor
dulót Lóvá ez évi szeptember első felében 
lógják közösen együttesen megünnepelni és 
pedig az ünnepség mindkét felekezet lemp- 
lótnában istenitisztclettel veszi kezdetet. Ez
után a ref. templomban mindkét egyházmegye 

' megtartja saját ünnepi közgyűlését. Este pe- 
I dig a ref. templomban előkelő műsora val

lásos estélyt lógnak tartani, amelynek rész
letes programmját most fogja egy szükebb 

i bizottság megállapítani.

— Szakfelügyelőt látogatás A 
I lévai kereskedő- és iparostanonciskolákban 
I Őröli István, orsz. iparmüv. isk tanár, szak- 
I felügyelő e hó 9 -ón végezte hivatalos láto

gatását. A tapasztaltakkal, a folyó tanévben 
már a szakrajzra is kiterjedő rajztanitásnál 
i ddig elért szép eredménnyel — teljesen 
meg volt el gedve. A tantestületi konferen
cián a kivái > képzettségű, rokonszenves szak
felügyelő őszinte elismeréssel konstatálta, 
hogy a nevezett iskolákban lelkes komoly, 
alapos és sikeres munka folyik s egynltal 
megígérte, hogy az illetékes helyen oda fog 
hatni, hogy a városnak ezen iskolái megfe
lelő államsegélyben részesüljenek.

— Tornaünnepély. Az irgalmas nő
vérek intézetében fennálló elemi és polgári 
leányiskola, az elesett hősök árvái javára, e 
hó 17-én, délután fél 7 órakor, az intézeti 
kertben tornaünnepet tart, amelynek legszebb 
sikerét előre is biztosítja azon körülmény, 
hogy városunk és vidékének közönségé évről- 
évre a legnagyobb rokonszenvel tanúsítja az 
intézet ünnepélyei iránt. — Ülőhely az 1-3 
sorban 3 kor, a többi sorban 2 kor., álló 
hely 1 kor. gyermekjegy 50 fill. l e 
zetéseket a nemes ügy javára köszönettel 
fogadnak, — Ha az idő nem kedvez, az 
ünnepséget 20-án fel 7 órakor tartják meg
— A kiváló gonddal összeállított és kelle
mes szórakozást Ígérő műsor itt következik :
1. Szabadgyakorlatok. Végzik a polgári le 
ányiskola összes növendékei. 2. Buzogány 
gyakorlatok. Végzik a polg. isk. Ili—IV oszl 
növendékek. 3. Versenyjátékok. Polg !■ oszt- 
Krumpliszedés. II.oszt. Stafétafutás. Ili oszt. 
Guruló IV. oszt Mind együtt van . ’• 
Viráglányok Előadja 45 I. polg oszt no 
vendek. 5 Magyar sortánc. Bemutatják a 
polg. isk. II oszt, növendékek, li „N<’ fe'e“ 
kezzünk meg azokról, akik legtöbbet vesz
tetlek 1“ Élőkép. 7. Legyezötáne. Szereplőt 
a polg. isk Hl—IV. oszt növendékek ■■ 
Hódolat Hungária előtt. Élőkép 9. Virág 
vásár. Kisleányok a jelzett jótékony eelra 
virágokat s jelvényeket árusítanak, 
műsor pontjait zenekar kiséri.

— Halálozás. Lapunk zártakor kaplak 
a szomorú hirt, hogy Kónya József, Le» 
városának nyug, rendőrkapitánya tegnap o 
után meghalt.

— Belilváe A hadvezetőség 
Jánost, a lévai ág. ev. egyháznak 
készét tábori lelkeszi szolgálatra hívta

Vrt.ru
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__ Az országos únnepek uj sor
aíé A belügyminiszter leiratban értesi- 

f*,'  törvényhatóságokat, hogy hivatalos 
leleteket jövőben az alább felsorolt 

tnn fo"nak tartani: Április 11 nemzeti 
"’l",K. .jpi-jis 27. Zita királyné névnapja; 
an”e?9 Zita királyné születésnapja; írnap- 
"111J"amely az idén junius 7 -re esik ; augusz- 
)S"'17 Károly király születésnapja; szep- 
IUS h»r 10 Erzsébet királyné halálának év
uniója : november 4. Károly király név- 

j, végre november 20 1. Forene József 
Sly’halálanak évfordulója.

_ uzsoráskodó és munkakerülő 
asszonyok Városunk fogyasztó közönsége 
í>lvtonosan arról panaszkodik, hogy még a 
hetivásárok napjain sem hoznak be a vidé
kiek tejet, vajat, túrót, tojást s egyéb élei 
mieikket a piacra Utána néztünk a dolog
nak hogy a lévai piac miért üres állandóan ? 
Megbízható fonásból s alapos kutatás után 
megtudtok ennek okát, amely a következő: 
A város végen levő utcák asszonyai — 
ahelyett, hogy napszámba mennének - a 
falukról bejövő elárusítókat elfogjak és tőlük 
minden néven nevezendő árut dohányért 
vagy készpénzért megvesznek. Az igy szer 
a>tt árukat azután vagy Léván adják el mé
regdrágán vagy más helyekre viszik Az 
uzsoráskodásban különösen a A/unAvís-utcai 
asszonyok tűnnek ki, akik a tótajku falukról 
behozott élelmicikket szedik össze. A ren
dőrséget a legkomolyabban figyelmeztetjük 
ezekre a piszkos visszaélésekre. Nem elég, 
hogy a katonai rendőrség csupán a város 
belterületén ügyeljen a közbiztonságra. Ter
jessze ki figyelmét a külső utcákra is ; szi 
goruan ellenőrizze, hogy ezek a renyhe, 
többnyire hadisegélyt élvező asszonyok ne 
sütkérezzenek a napon és uzsoráskodásukkal 
ne fosszák meg a város közönségét a leg
szükségesebb élelmieikkektöl. Munkára kell 
kényszeríteni és irgalmatlanul meg kell bün
tetni ezeket a lelketlen asszonyokat s ha 
vonakodnának dologba állani, vegyék el tőlük 
a hadisegélyt. Igen sok visszaélésnek venné 
elejét a dohány- és szivarjegyek alkalmazása, 
amelyeke a trafikosok felsőbb utasítás 
folytán csakis férfiaknak adhatnának ki 
dohányt, ilictőleg szivart. Ite meg kellene 
szorítani a cukor- és kávéjegyek kiadását is, 
mert igen sok asszony özeket a jegyeket 
használja fel a meg nem engedett csereke 
repedésnél.

— Katonai kitüutetén Árral/ József 
hadnagy az ellenség elüti tanúsított vitéz 
magatartásáért n legfelsőbb elismerést kapta, 
a kardok egyidejű adományozásával

— Házasság;. CervmOx m: Szaniszló 
rzyezki, gimn. tanár és /{ocli/elder Erna 
póstakezelönö, Léván, április hó 2G án há
zasságot kötöttek.

— Érettségi vizsgálatok A lévai 
főgimnáziumban az Írásbeli érettségi vizsgá
latok e hó I4-1G án lesznek. A szóbeli érett
ségi vizsgálatokat pedig e hó 29 én fogják 
megtartani.

— Bevonják a tizfliléreseket is. 
A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amely
ben utasítja az állami hivatalokat és pénz
tárakat, hogy a nikkel tizfilléreseket tartsák 
vissza. Ezek helyett szintén vasból vert uj 
lizfilléresek lesznek, amelyek már a forga
lomba hozatalra készen is vannak a pénz
verő műhelyekben.

Houvédzeneka- a Sport-telepen, 
“a délután 4 órától a ,Káká“ bán levő 
sporttelepen sétahangversenyt rendez a 
fői Sport-egylet, melynek tagjai és azok 
vendégei ez utón meghivatnak. Belépő dij 
’zemélyonkint 1 K.

— Magyarul Írhatnak oroszorszá 
»> hadifoglyaink. A Kiilihjy-lhiiliiny je- 

“b, hogy — nyilván az orosz forradalom 
mtása nlait — hadifoglyaink sokkal hmna- 
'éabb ellátásban részesülnek és ezentúl 
'agyarul is írhatnak haza. Az oroszországi 

' orokban uj levelező-lapokat osztottak ki, 
'“elyekre magyarul nyomtatták rá : Levele 
11 aP hadifoglyod részére.

.. ~ Biketnómák felvétele. A kör- 
.“fhanyai siketnémák intézetébe 7-10 éves 

hó b‘"‘"l,' .ll"k és leányok felvételéért június 
•ózepéig lehet folyamodni. Megsiketültek 

is pályázhatnak 18 éven alul. Az érdeklő 
lók írjanak tájékoztatásért a siketnémák in 
tezete igazgatóságának. - A nevelt, tanult 
sikelnema a dolgos kezek számat szaporít
ja. Ezért emberséges, hazafias cselekedet 
ezen intézetnék anyagilag való támogatású

- Ne küldjüuk levelet Amerikába 
A belügyminiszter körrendeletben figyelmez
teti a közönséget, hogy mivel az Amerika 
ba szóló levelek nagy része ellenségünk cen
zúrája és postarablása következtében elvész, 
-- egyátalán ne Írjunk levelet Amerikába ; 
attól meg ejmenséggel óvakodjék mindenki’, 
hogy leveleihez okmányokat vagy értéket 
csatoljon.

Mr Kiutálják a húsárakat. A 
közélelmezési Tanács a szerdai hústalan na|> 
eltörlésével kapcsolatosan a hús áramik meg
határozásáról és a luis fogyasztásának más 
irányú szabályozásáról is tanácskozott. A 
húst miután a sertéshúson kívül minden 
fajta hús árát maximálni fogják — jegyrend
szerrel hozzák forgalomba Az erre vonat
kozó rendelet rövid időn belül megjelenik.

Jótékonyság.
Báthy Gyula, garaimijfalusi esperes a 

József Főherceg Tanítók Házának 5 koronát 
adományozott. —

Szklenár Mária, budapesti villamos 
kalauznő a részére egy büntető ügyben 
megítélt 50 korona összeget a hadiárváknak 
ajándékozta A lapunk szerkesztőségéhez 
küldött 50 koronát illetékes helyre juttattuk. -

Cziczka Angéla, mint az 1917. márt*,  
hó 27 én tartott egyházi hangverseny 
rendezője, a hangverseny tiszta jövedelméből 
513 K 14 fillért, Boscnberg Károly Csatáról 
Berczelly Miklós koszorumegvaltására 100 
koronát küldött a Stefánia-árvaház céljaira. —

A Barsmegyei Népbank rt lévai telepe 
utján 25 koronát adományozott a lévai 
önkéntes tűzoltó-egylet céljaira

Nyilvános köszönet.
Mindazoknak, kik felejthetetlen lérjem 

temetésén személyesen és részvétükkel eny
híteni akarták fajdal inamat, ez utón mondok 
hálás köszönetét.

özv. Berczelly Miklosne, 
sz. Vince Tinike.

Nyilvános köszönet.
Mindazok, — kik felejthetetlen emlékű, 

szeleteli jó anyánk elhunytával élt fájdal
munkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, - 
fogadjak ez. utón is halas köszönetünket.

Gyászoló esalad nevében: 
Jozsefcsek Irén és Géza.

Az anyakönyvi hivatal bejeqyzése 
l<;i7. évi Illái lm ó-l-.l 1:117. évi máj hó 13-ig. 

Születés.

A SZiilÜk lltlVi:

Hajdú János L»ukó Zs. I 
Eriedmann Zs llétla J.
Czudor F. Lehoczky M.

Halálozás.

A gyeinek 
neve

Julianna 
I Janiéi 
László

Az diiuuvi utae

özv. Stefánek János
I’óka András
Kosztolányi l’álnr 
l’olcsák Alajos 
özv. Józsefének K.-ne
Strtickmüller Simon

A halál okaKora

■74 éves Szivbénulás
'2.’ éves 1 Iősihalál
38 éves Szervi szívbaj
18 éves Tüdővész
19 éves Agyvérzés
5* éves 1 ütlővész

29Gt>-líH7« sz:u,b
Hirdetmény.

Közhírré teszcm s az érdekelteket ér- 
hnav 1 ni. kir. Mimsteriumnak I. 

tesitem, |() én életbe léjiell rendeleté
vei a ‘tüzelő anyagokkal való takarékosság 
érdekében eddig érvényben lew reudelkezé- 
sek annyiban módosulnak, hogy.

1. a nyilvános étkező helyiségek (ven
déglők, korcsmák, italmérő vagy elárusító 
helyok, kávéházak, cukrászdák stb ) zárórá
ját a rendelet éjjeli tizenegy óráról tizenkét 
' rára emelte fel s mindezeket a helyisége
ket reggeli 5 ó a előtt nem szabad kinyitni ;

2. az egyesületek (társaskörök, kaszinók 
stb.) mindazon helyiségeit, melyek a tagok 
vagy vendégek összejövetelére vagy befoga 
dúsára szolgálnak, éjjeli 12 órán túl nem 
szabad nyitva tartani ;

3. nyílt árusítási üzleteket (boltokat) az 
azokhoz tartozó irodai és raktárhelyiségekkel 
együtt reggeli 6 óra elölt kinyitni és este 7 
órán túl nyitva tartani,-—

azokat az üzleteket pedig, amelyekben 
kizárólag vagy túlnyomóan élelmi vagy egyed 
árusági cikkeket árusítanak, reggeli 5 óra 
előtt kinyitni és esti 8 órán túl nyitva tar 
tani nem szabad

Az eddig érvényben volt, többi rendel
kezés változatlan marad.

Így nem módosul a szórakozóhelyek 
(színházak, kabarék, mozgókép-színházak, 
kerti mulatóhelyek stb.) továbbá az összes 
mulatóhelyek és a tánciskolák eddigi esti lü 
órai zárórája sem.

A rendelet megszegése kihágást képez, 
melyet a rendőrhatóság 2 hónapig terjedhe
tő elzárással és B00 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel torol meg.

Léva, 1917. évi május hó II.

Polgármester helyett 
ifi. KI Mu Ödön, 

főjegyző.

2972 — 1917. szám.

Hirdetmény
a vaj. tehéntúró és sajt legmagasabb árairól.

Közhírré teszem, hogy az országos Köz
élelmezési lliv'tál elnökének 39lo() és 39 000 
számú rendeletéivel f. évi május hó G-atól 
további rendelkezésig a kereskedő és fogyasz
tó közti viszonylatban az alábbi legmagasabb 
árak állapíttattak meg:

I. Vaj: 1. Első rendű vaj kilogrammun
kéit 11 kor. 40 fill

2 Másodrendű vaj (irósvaj, főzővaj, fa
lusi, piaci vaj) 7. kor. -»0 fill.

Az olvasztott vaj elsőrendű vajnak te
kintendő.

II. Tehéntúró 3 kor.
III. Tehéntej termékek :
I. Félkövér kemény sajt 7. kor. 20 fill
2 Sovány 3. kor. 50 íill.
3. Kvargli darabja 12 fill.
IV. Juhtejlerrnékek.
1. Juhgomolya 7. kor.
2. Kevert gomolya I. rendű G kor. 10 fill. 
II. rendű 5. kor. 30 fill.
3. Elsőrendű liptói, székely stb. túró 

S kor. GO fill.
4. másodrendű liptói, székely stb. 4 kor. 

rto fin.
5. Sovány túró I kor. »>() fill.
Léva, 1917. évi május hó 11.

Polgármester helyett : 
ifj. Klaiu Ödön, 

főjegyző.

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, miszerint a 

néh. özv. Czirok Jánosné hagyatéká
hoz tartozó és a leltár 9 11. 1 l 17.
tételei alatt összeirt bútorok örökhagyó 
lakásán Léván, 1917 évi május 
hó 16 án délután 3 órakor Belcsák 
László lévai kir. közjegyző közben 
jöttével a legtöbbet ígérőnek készpénz
fizetés mellett el lógnak adatni.

Dr Laufer Arthur, 
mtnt az örökösök megbízottja.
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Vége a kMhiánjnat
Keverjen egy pohár tejbe egy kávés
kanálnyi Fiáékor féle pótkávét és 
édesítse meg egy kocka cukorral. 
Kitűnő izü, tápláló reggelihez jut 
és a cukorral is takarékoskodott. A 
Fiocher-féle Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a : Fiooher-féle 
Folyékony Pótkávé r. t. köz
ponti eladási irodájában. Buda
pest, I. Átlós ut. 22242628 
»z. Telefon: 10—22. Kicsinyben 
minden jobb füszerkereskedésben.

Lakás kerestetik.
4 szobás lakás — lehetőleg kert

tel — 1917 november 1-től keres 
tetik. Bővebbet e lap kiadóhivatalában

töröttel, 40 
darabonként, 
tudakozódás

Pezsgődugót
használtai, de nem 
fillérért veszünk 
Küldhető előzetes 
nélkül utánvéttel.

Uj palack-dugókat
minták előzetes beküldése mel
lett a legmagasabb árban ve
szünk

Frommer Testvérek
Budapest, Teréz körút 23. !

4

fotó"
FÉNYKÉPÉSZETI 

szaküzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

Jótállás a biztos

Reitter

eredményért
Törvé
nyesen 
védve

Oszkár
6«

n agyaiért*

L c 
nagy becs*  ereki ny. főkapitány 

fajba rom íi tenyésztőnek 
találmánya a

„P A T K A N I Nu 
l’tttkányirtó-szcr, (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 utasítás 
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 íiész- 

vénytársaság, N agy beciker ekeit.

A hatodik magyar hadikölcsön
A hosszan elhúzódó háború nagy pénz- 

ügyi követelményeket támasztván az allam- 
hatalommal szemben, a hadiszukseglet®k “ 
vartalan ellátása céljából uj hadtkolcson 
kibocsátású vált szükségessé. A hadvtsc és 
költségeinek fedezésére a pénzugyminisztei 
ezúttal kizárólag 6»/.ia« taiato adómén es 
iáradékkölesön kötvényeket bocsát nyilvános 
aláírásra. A pénzügyminiszter tehát ez alka
lommal is közvetlenül fordul a közönséghez.

Az aláírás tartama és az aláírási helyek.

Az aláírás időtartama 1917. május 12- 
töl junius 12 ig bezárólag terjed. Aláírási 
helyekül fognak szerepelni az összes akarni 
pénztárak és adóhivatalok, a postatakarék
pénztár és annak közvetítő helyeiül szolgáló 
összes postahivatalok, valamint az összes 
számottevő hazai pénzintézetek.

Az aláírási ár.
A 6°/(, kai kamatazó járadékkölesönkot- 

vény kibocsátási áru tulajdonképpen Ih K 
13 f-rel van számítva. Ile arra való tekintet
tel, hogy a járadékkötvény kamatozása csak 
folyó évi augusztus 1 én veszi kezdetét s a 
jegyzéstől 1917. augusztus 1 ig járó kamatok 
az aláírási árba be vannak számítva, a köt
vény aláírási ára minden 10(1 korona név
értékért a következő összegekben van meg
állapítva : ,. • • ,

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az 
aláirt összeg egész ellenértéké befizettetik .

a) az 1917. évi május 12-től május 
25-ig bezárólag történő aláírás esetén 96 K:

l>) az 1917. évi május 25-ét követő 
időben 1917. évi junius 12-éig bezárólag 
történő aláírás esetén 9G korona 30 fillér ;

2. ha pedig az alább ismertetendő ked
vezményes (részletekben történő) fizetési 
módozat vétetik igénybe, az Aláírási határidő 
egész tartamára szólólag 96 K 80 t-ben.

Részletfizetési kedvezmény.

Az esetben, haaün/(l-os járadékkölcsönre 
aláirt összeg 100 koronát meg nem halad, 
az aláírás alkalmával az alairt összeg egész 
ellenértéke befizetendő. A 6“/(,-os járadék- 
kölcsönre történő és 100 koronát meghaladó 
aláírásoknál ellenben a befizetés réseletekben 
is teljesíthető. Ez esetben az aláírás alkal
mával az aláirt összeg 10'1 „ a biztositékképen 
leteendő és pedig készpénzben vagy niegfe 
lelő értékpapírokban. A részletek pedig a 
következőkép fizetendők :

a jegyzett összeg ellenértékének 25%-a 
legkésőbb 1917 junius

a jegyzetl összeg 
legkésőbb 1917. július

a jegyzett összeg 
legkésőbb 1917. július

a jegyzett összeg 
legkésőbb 1917. július 28-ig.

Az utolsó belizetés alkalmával az alá
írási hely' a letett biztosítékot elszámolja, 
illetőleg visszaadja.
A befizetési elismervények kiállítása és a 

végleges címletek kiadása.
A befizetés alkalmával az aláíró fél az 

aláírási helytől pént'ári elismervényt kap, 
amely a fél kívánságára 1917. julius 5-étöl 
kezdve a ni. kir. pénzügyminisztérium részé
ről kiállított ideiglenes e'ismervényre fog ki
cseréltetni, amennyiben várakotás ellenére

26 ig, 
ellenértékének 25“!o- a 
7-ig,
ellenértékének 25° 0-a 
17dg,
ellenértékének 25’%-a

Kiadó lakás.
Emeleti lakás, 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
mu gyógyszertárban, Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 1 K. 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f. 
W jaalxidaxiAltt!
A lio’ nem kapható, oda postáu Iá ki. v- gy g 
üveget tizenlifcr in körönért mid ingyen lAdAb.n a 
ké.titú

KATRENYAK JÁNOS 
gyógyírén/ ZSAHNÓCZA.

a

étidig ai időpontig a végleges címletek 
hatók nem testnek. A végleges címletek kin' 
dúsára nézve, illetve a fél kivánat.ira kiadott 
ideiglenes elismervényeknek a végleges köt 
vényekre való kicserélésére nézve idejekorán 
hirdetmény utján fog a felhívás közzé 
tétetni. A végleges kötvények kiadása 
költségmentesen ugyanazon a helyen fog 
megtörténni, ahol a pénztári i-íismervé- 
nyék, illetve a fél kívánatéra kiadóit ideig, 
lenes elismervények kiadattak.

Az aláíró felek a cimletbeosztásra 
irányuló esetleges kívánságukat a jegyzi 
alkalmával az .Aláírási nyilatkozat- mkerte 
a célra megjelölt helyén kifejezhetik Ily ki. 
vánság hiányában a jegyzett összegeket a 
legnagyobb címletekben fogják kiszolgáltatni

Betétek felhasználása.
A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél 

s más ily cégeknél 1914. augii.-l,is j 
előtt betéti könyvre elhelyezett, egyébként e 
moratórium feloldó rendeletben lóglak kor
látozások alá eső betétek a kibocsálásra 
kerülő kölcsönre történő befizetések céljaira 
- önérthetöleg a kikö'ött /elnr.mt'ísi hli 

ségbenlarlása mellett — teljes :'gökl<m 
igénybevehetök

Ezen általános szabály alól kivételt 
csal, a román betörés állal sújtott erdélyi 
megyékben működő pénzintézeteknél elhe
lyezett belétek képeznek ; ezek a betétek a 
jegyzés céljaira egyáltalában nem vehetők 
igénybe.

Azok, akik a befizetésekre pénzintézeti 
betétjüket kívánják igénybe vonni, annak az 
intézetnek vagy cégnek közvetítésével tar
toznak jegyezni, amelynél a betét el van 
helyezve.
Különleges kedvezmény a hatodik hadiktfl- 

csönnél.
A most kibocsátásra kerülő li’i'-os 

iáradékkölvények felhasználhatók lesznek az 
1916 évi XXIX. t.-c. alapján kivetendő Mi 
nyereségadó fizetésére

A kormány gondoskodni fog arról, hogy 
az Osztrák-Magyar Bank és a M. kir. hadi- 
kölcsönpénztár által a jelen pont érteimében 
1917. évi december 31-ig nyújtott kedvez
mények ezen idő eltelte után 1922. évi jú
nius 30 ig terjedő hatállyal a jegybank vagy 
valamely más a kormány által kijelölendő 
intézet áltál nyujtassanak.

A hatodik hadikölcsön előnyös feltételei, 
a pénzpiac kedvező helyzete, a háborút a 
végső döntés felé érlelő győzelmeink és 
annak világos felismerése, hogy a leiünkért 
folytatott nagy küzdelem diadalain befeje
zésére szükséges kölcsön jegyzc.-eben *»1"  
minél nagyobb részvétellel mai/it'édekend 
mellett a közérdeket is hathatósan szolgál
hatjuk : bizlositékai annak hogy a hatodik 
hadikö csőn jegyzésének eredményében elő
reláthatólag még impozánsakban fog meg
nyilvánulni az ország lelkes önbizalma és 
nagy teherbírásáról ismételten fényes bi
zonyságot tevő közgazdasági ereje, mint az 
előző hadikölcsönöknél.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- ős Széchényi ut 
cák sarkán levő uradalmi épül*  
ben 2 üzlethelyiség 1917 j»n“ 
hó 1.-től bérbeadó. Bővebb fel*' 1’' 
gositás a lévai uradalmi irodlM
— — nyerhető

Eladó zongora.
Használt szárnyzongora j|llí*" ’.| 

áron eladó, özv. Baksay Petern 
sózsadány p. Geletnek. Bars vin^

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyoraaajtójta Léván.


