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Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hint. irodák 
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A Milrilok • izarkMitöféflhei kUldendOk. 
Kéziratok viasza nem adatnak.

..■..■(■'■a i1' Dr. KKHSKK JÁNOS.

A siker titka.
Jóformán még két hete sem 

folynak az aláírások a hatodik hadi- 
kölcsönre, de máris örvendetes je
lentések érkeznek az eredmények
ről és ezekből kedvező kilátás 
kínálkozik a végső eredményre is.

Nem túlozunk, ha megállapítjuk, 
hogy a hatodik hadikölcsön a leg
népszerűbb valamennyi eddigi kö
zött. Ennek oka részben az a köz
hangulat, hogy a publikum szívesen 
nevezi ezt a mostani kölcsönt béke
kölcsönnek, amely nemcsak a há
ború tol vő költségeit fedezi, hanem 
részben a békére való átmenetnek 
bázisául szolgál. De hozzájárul a 
kölcsön népszerűségéhez az is, hogv 
a hatodik hadikölcsön igen magas 
kamatozást nyújt a belektetett tőke 
után. Most, amikor a pénz kama
tozási lehetősége általában kedve
zőtlen, amikor a bankok betétekért 
37. százalékot fizetnek, ■— mindenki 
legokosabban cselekszik, ha megta
karított tőkéjét hadikölcsönbe fek
teti. A hadikölcsön a teljes jegyzési 
érték kifizetése mellett 6 százalékot 
jövedelmez, ha pedig valódi kölcsönt 
vesz föl a jegyzett kölcsönre, befek
tetett tőkéjének kamatozása meg
közelíti a tizenegy százalékot. Ennél 
hasznothajtóbb befektetés a mai 
viszonyok között nincsen. Jól tudja 
ezt a mi közönségünk és tömegesen 
keresi fel a jegyzésre kijelölt helye
ket, hogy biztosítsa az első napok
ban való jegyzésnek még fokozot
tabb előnyeit.

Korai volna azonban, ha elbiz- 
nók magunkat és csak pillanatra is 
megnyugodnánk abban, hogy a jó 
kezdetnek a vége is csak jó lehet. 
A jó végért még sokat kell fái adni 
és a megnyugvást csak attól a biz
tos tudattól fogadhatjuk el, hogy 
semmit el nem mulasztottunk, ami 
a hadikölcsön jó eredményének biz
tosításához okvetlenül szükséges.

A sikernek minden feltételét a 
kezünkben tartjuk és csak élnünk 
kell azokkal. Pénz bőven van; hi
szen a hadviselés óriási költségei 
úgyszólván utolsó fillérig oda özön
löttek a termelő, tenyésztő, ipari és 
kereskedői osztályokhoz, amelyek a 
hadsereg összes szükségleteit ellátják, 
halán még a pénzbőségnél is na
gyobb az az államhitel biztonsága 
és a jövedelmezőség, melyet hitele
zőinek az állam nyújt. Állandó harc
téri sikereink is kedvezően befolyá
solják a közhangulatot, mert kezes

kednek arról, hogy a hadiszerencse 
a végső győzelemig hű marad fegy
vereinkhez s ezzel olyan békét te- 
leintünk, mely az ország' soha sem 
látott kulturális és gazdasági felvi
rágzását lógja lehetővé tenni.

Ezért a sokat Ígérő végcélért 
érdemes, de hazafias kötelességünk 
is, hogy siki a szálljunk és hogy 
mindnyájan meghozzuk az áldozatot. 
Senki sem vár többet tőlünk, mint
hogy megtakarított feleslegeinket 
vagy a várható megtakarítást, mely 
az olcsó jegyzési kedvezmények 
folytán már most leszámítolható, 
ajánljuk föl. Akárminő szerény az 
az összeg, szolgálatot tesz ; hiszen 
eddig és hadikölcsöneink sikereit 
éppen az apró jegyzések tömeges 
jelentkezése biztosította. És ennek a 
szerény hozzájárulásnak az értékét 
is még mindig tetézhetjük, még 
pedig azzal, hogy megpótoljuk a 
hadikölcsön népszerűsítésével. Aki
nek ameddig elérnek összeköttetései 
és az ismeretségei, használja ki lelki
ismeretesen és kapácitáljon a hadi
kölcsön jegyzésére. A mások érdek
lődésének (elköltése és ébrentartása 
megsokszorozhatja az eredményt s 
ezáltal kinek-kinek a hazafias cél 
érdekében kifejtett jó szolgálatait.

íme, ezekből áll a hadikölcsön 
sikerének a titka. Ne mulassza el 
senki, hogy kijáró részét a siker 
biztosításából kivegye, mert törté
nelmi hivatásunkat csak igy tölt
hetjük be.

Levél a harctérről.
1917. Aprilit 30.

Kárpátok magas hegyei közt húzódik 
édes hazánk határa, ott vonul a háború ro
mán csatatere. A sok magas hegy közt van 
egy csupa fenyves erdővel boritott hegy, 
amely arról nevezetes, hogy a tetején húzó
dik rajvonalunk azon része, ahol a lévai gép
puskások harcolnak. Tavasz, van. I.enn a 
mély völgyben szépen rügyeznek a fák, virá
goznák a virágok, zöldéinek a füvek. Barát
ságosan mosolyg le az. üde tavaszi nap. De 
sugarainak néha-néha elállják az utjai a 
szürke felhők, amelyekből gyakran friss ta
vaszi eső hull, amely uj erőt nyújt az ébredő 
természetnek Szép, kellemes ott lenn a ta
vaszi élet, de menjünk föl a mi loOO m. 
magas hegytetőnkre, tekintsünk itt szét s 
lássuk a különbséget a mély völgy es a ma

gas hegytető közt.
Mielőtt felindulnánk, messunk magunk

nak egy jó hosszú botot, amely támogat 
maid bennünket a meredek hegymászásban. 
Még a felén se vagyunk a hegynek s már is 
latunk helyenkint alaktalan fehér foltokat.

Hófoltok ezek. Kimelegszünk ebben a fárad
ságos kúszásban, de még nem értük el a 
legmagasabb pontot s mégis kényszerítve va
gyunk ránk venni a felső kabátot, mert tes
tünket csakhamar átjárja a friss, télies levegő. 
A fehér foltok egyre szaporodnak, sűrűsödnek, 
végül összetalálkoznak, egy fehér lepellé 
egyesülnek s elfödik a mind ritkábban lát
ható zöld, kopár foltokat. A nap csak ritkán 
mutatkozik. Annál jobban tömörülnek a fel
hők s hullatják magukból a friss <ehér havat. 
A zöld fenyőfákat telehintik hóval s valósá
gos karácsonyfává változtatják azokat. Lá
bunkat mindig nehezebben és nehezebben 
huzigáljuk ki a térdig érő hóból. Fölértünk 
végre a hegytetőre. De itt fenn s a mi le’- 
künkben még nem tavasz, hanem zord tél 
uralkodik. De nincs kedvünk sokáig gyönyör
ködni ebben a téli képben. Lábunk, fülünk 
csakhamar alaposan megfázik. Gyerünk be 
a meleg kis födözékbe, ahol vígan pattog a 
tűz, mert fa van itt bőven és nem kerül 
pénzbe. Hamar főzetünk egy kis fekete kávét, 
hogy bensőnket is megmelegitsiik. aztán ki
megyünk, megnézzük a raj vonalat. Hosszú 
egy utca ez, amelynek azonban csak az 
egyik felén vannak házak és számtalan mel
lék-utca.

De tulajdonképpen mit keresünk mi itt, 
ahol oly zord téli az idő, miért nem vagyunk 
odahaza, szép hazánk belsejében, ahol a leg
barátságosabb tavasz uralkodik ? Nem kere
sünk mi senkit, már megtaláltuk, itt van 
szemünk előtt 50 — KM) lépésnyire. Királyunk, 
hazánk küldött minket ide, mert a vad ellen
ség el akar pusztítani, szép hazánkat elfog
lalni. De a magyar nem enged, még egy 
csöpp vére meleg. Nem is eresztjük le őt a 
Kárpátokon s ha kell, vérünkkel álljuk el 
hódiló útjukat. Szent kötelességünk érzetében 
bátran harcolunk addig, inig csak ki nem 
vívjuk a győzelem pálmaágát s aztán majd 
dicsőségesen térünk vissza hozzátok, ti ott
honmaradt szerelteink. Ne sírjatok, ne búsul
jatok, visszajövünk hozzátok nemsokára mind 
nyáján. Nagy boldogan megdobban majd a 
szivetek, (elszáradnak arcotokon a könnyek, 
s majd boldogabb, szebb, jobb lesz az élet 
s ezen hosszú, csúnya álom végén virágos 
lesz az ébredés.

Epy géppuskás önkéntes.

Kevesebbet ir|unk.
Xii/imla félmillió a hatlifoyoly-pnsta.

bécsi közös központi tudakozódó Író
dénak hadifogoly osztálya mindnyájunk ér
deklődésére számitó Írást adott ki. Mert 
hisz mindnyájunknak van valakije, aki hadi
fogságban szenved és mindnyájan szenve
dünk, amikor mindenfelől azt a panaszt hall
juk, hogy a mieink hónapokon át nem kap
nak hirt hazulról.

Ez a hivatalos írás aztán rávilágít a 
mieink gyötrő helyzetének legvalószínűbb 
okára.
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Mentöl tovább tart a háború — mondja 
a központi iroda — annál inkább növekszik 
a hadifoglyok száma és annál nagyobb tö
megben érkeznek be a monarchiába és men
nek ki a monarchiából a hadifogolylevelezé
sek. Ma már megközelíti számuk mindennap 
a félmilliót. Mialatt a hazai posta és cenzor
hivatalok ennek a hatalmas anyagnak a ke
zelésében és továbbításában az erők legna
gyobb megfeszítésével, emlitésreméltó hátra
lék nélkül megküzdöttek, addig erre a kül
föld hasonló intézményei, különösen az oro
szokéi, régóta képteleneknek bizonyullak. 
Ennek az az általában panaszolt következ
ménye, hogy az Oroszországba küldött leve
lezőlapok vagy levelek céljukat csak 2 — 3 
hónap múltán vagy még később érik el A 
foglyokkal való levelezés további emelke
dése utóvégre a hazai intézmények teljesítő
képességét is meg fogja bénítani és a fog 
lyok és hozzátartozóik várva-várt híradásai 
még nagyobb késedelmet fognak szenvedni.

A fentemlitett hallatlan levélmennyiség
nek azonban nem egyetlen oka a foglyok 
számának emelkedése. Sokkal inkább okai 
azok, — és számuk ezeknek is sok ezer 
akik másokra, a közérdekre való figyelem- 
nélkiil, hadifogságba jutott hozzátartozóikhoz 
naponta, sőt akárhányszor napja bán több le 
velezőlapol vagy levelet írnak.

Számtalan példát hoz fel a hivatalos írás : 
megállapították, hogy némelyek 8, 9 sőt 10 
levelező-lapot írtak egy nap egy fogolyhoz. 
Bizonyára nem lehet rósz néven venni sen
kitől, hogy hadifogságban levő hozzátartozó
jának lehetőleg minél többször s minél kimé 
rí többen akar hirt adni. Másrészt azonban 
lehetetlen, hogy a többség számban mérsé 
kelt és csak a legfontosabb közlésekre kor 
lálozolt levelezését egy kisebbség túlzott és 
kíméletlen eljárása megnehezítse.

Szívlelje meg tehát mindenki a követ 
kező aranyszabályokat:

1. írj világosan, latin hetükkel és lehe
tőleg pontos címet adj !

2. Ne irj, csak hetenkint egyszer I
3. Levelezőlapra ne irj többet 15 sor

nál, levélben GO sornál.
Aki o szabályokat betartja, a maga ré

széről i? hozzájárul a posta gyorsításához, 
aki ped g nem törődik velük, az magára 
vessen, ha levelezését addig visszatartják, amíg 
a mások jogosult és mérsékelt levelezését 
elintézik.

Eddig van a hivatalos írás. Magunk ré
széről hathatósabb rendszabályt kívánnánk. 
Ilyen volna, ha pl. mindenki igazoló füzet 
mellett, személyesen adhatná postára, mond
juk, hetenkint egyszer levelezőlapját és ha 
vonta egy levelét. A postaszekrényben ta
lált, foglyoknak szóló küldeményt a posta 
visszaadná- A mi közönségünk - ezer ta 
pasztalat van rá — nehezen hallgat arra, ha 
belátásra apellál a közérdek. Minket szigo
rúbban kell fogni e téren is

A magyarosítás lelkes terjesztői.
A garamujfalui, garamapáti, a berek 

aljai, a garamkcszi és a garamsolymosi r. 
kath. népiskolákban mint tudósítónk írja 
— f. évi május hó 14-én tartották meg az 
évi vizsgákat s (íar.unkeszi községben ugyan
akkor tartatott meg a E. M K. E központi 
választmány áltál a 7trpcs/X-alapból szervezeti 
magyar beszélgetési tanfolyam vizsgája is.

Örömnapja volt ez a mély vallásos és 
izzó magyar fajszeretettöl áthatolt lelkű 
Ibii Ily Gyula garamujialusi esperes-plebános, 
iskolaszékek elnöke és llinffner Béla zsem
lén tanügyi esperes-plébánosoknak, a veze
tésük alatt működő veterán ilulyák János,

tanítókra, kik ügybuzgóan 
tolták tanítványaikat, 
örömmel fogadták a l 
tositották a f 
nyian, fáradságot,

Illaványi János, .Vj/iíray János és a habod
ban rokkanttá lett Kalapos József tanítóknak 
s az ifin erőt képviselő A'W/ Hona, /«<««» 
Teréz és Schimesi i Margit tanítónőknek azok 
tanítványainak, a megjelent szillók es Rozsé 
gek képviselőinek egyaránt, mert a vezetők 
nek szeretettel párosult törekvésé áthatott a 

.........  1 és lelkesen tani- 
a tanítványokra kik 

,<tvlvlw, - tanítást s ez által biz- 
fényes sikert, melyre mindany- 

.^..dságot, munkát nem kímélve, 
lankadatlan tevékenységgel törekedtek.

Az iskolás gyermekek játszva szereztek 
meg a tudást s ezzel kapcsolatosan megta
nulták szép magyar nyelvünket; a milyen 
talpraesetten felellek az adott szakkérdésekre, 
olyan látható örömmel, folyékony, tiszta 
magyarsággal tették azt.

Ezen fényes eredmény minden jo hazali 
szivét elismeréssel el tölti el, méltán örül
hetnek a fönt megnevezett szereplők, mert 
haza iránti kötelességük szeretetteljes telje
sítésével bebizonyiltották, hogy idegen nyel 
viiek között magyarul a tudást éppen úgy le
het fejleszteni, mint az anyanyelven s mel
lette azon elengedhctlen követelményt, hogy 
a nemzetiségek az állam nyelvét is megta
nulják, — lehetővé telték.

Ügybuzgó hazafias tevékenységükért a 
haza nevében mondunk köszönetét.

Egyidejűleg meg kell emlékeznünk Gővuy 
l 'i-rencz körjegyzőről is. ki immár 38 ev óta 
működik a garamujfalui körben. Kezdetben 
(•gyedül, később, amidőn Bathy Gyula lelt 
Garamujfaluban a plébános, vele egyetérlóleg 
lelkesen küzdött a magyar nemzeti közmű 
velődés fejlesztése érdekében, s hogy célját 
megvalósíthassa, a községeket áldozalhoza- 
talra buzdítva, keresztülvitte, hogy kerületé
ben a községek nagy áldozattal a kor szín
vonalán álló iskolákat építettek. Sajnos, ezen 
évben közvetlenül nem örülhetett sikeres 
működése eredményének, mert fáradhallan 
tevékenységével járó háboruokozta izgalmak 
folytán keletkezeti betegsége ágyba döntötte őt.

Az arra hivatottak hazafias ténykedése 
által immár eljutottunk odáig, hogy a Léva 
körül levő tótajku községekben az iskolás 
gyermeke’ magyarul megtanulnak; ha Léva 
város polgársága, különösen a kereskedők 
és iparosokban annyi magyar nemzeti sovi
nizmus volna, mint azt a horvát és oláh 
nemzetiségűéinél tapasztaljuk, akik áruikat 
csak végső esetben adjak veszik idegen 
nyelven, akkor a Léva körül lakó lótajkuak 
megmagyarosodása rövid idő alatt bekövet
keznék. Adja Isten, hogv úgy legyen !

Különfélék.
— A Reviczky Taraaság köz

gyűlésé A Reviczky- Társaság e hó 28-án, 1 
holnaphoz egy hétre, délután 5 órakor, a 
városház nagytermében tartja évi rendes 
közgyűlését, melyre az elnökség ez utón is 
meghívja a társaságnak összes tagjait.

— Toruaftnuep. Az. irgalmas nővérek 
intézőiében fennálló elemi és polgári leány 
iskola az elesett hősök árvái javára e b > 
17. én, délután fél 7 órakor tornaünnepet 
rendezett az intézeti kertben, amely tudva
levőleg a vár mellett van. A kiváló gonddal : 
kezelt kertnek tetemes részét a tágas torna- 
tér foglalja el; itt folyt le ez a szép és min I 
den tekintetben fényes eredménnyel sikerült I 
ünnepség, amelyen nemcsak városunkból, 
hanem a vidékről is annyi sokan voltak je
len, hogy az anyagi siker vetekedik az er- I 
kötésivel. A finom Ízlésre valló, változatos i 
műsort a polgári leányiskola összes növen
dékei állal a legügyesebben végzett szabad- ■ 
gyakorlatok nyitották meg; ezek után a III. , 
es IV oszt, növendékei pompásan sikerült 
buzogánygyakorlatokut mutattak be. Klónk ■ 
érdeklődés kísérte a szellemesen összeállított ’ 
verseny-játékokul: Krumpliszedés. Stafétafu- , 
tás. (iuraló. Mind együtt van . . ., melyeknek | 
végén a győztes csoport tagjai közölt jól i 
megérdemlőn jutalmul cukrot osztottak ki. ■ 
Negyvenöt I, oszt növendék igen kedvesen ' 
öltötte he a műsornak. Viráglányok cimü 
szálnál. A magyar sortáncot a II. oszt növelt 
dékei gyönyörűen és meglepő ügyességgel

lejtettek. A logyezötáncban kedvesek voltai, 
a III. és IV. osztályú növendékek, akik 
legnagyobb precizitással végezték ezt a báJ1 
táncot. Lélekemelő, megható és festői ecsetr 
való volt a remekül csoportosított, iinpozir*  
kél élőkép : „Ne feledkezzünk meg azokról’ 
akik legtöbbet vesztettek I' — és; Hódol™ 
Hungária előtt. Az utóbbinak bemutatásnál 
a zenekar, amely az egész inüsor alatt mii 
ködött, a himnuszt játszotta. Virágvásár fe 
jezle be az ünnepséget. Virágot és jelvénve- 
két árulva sok fürge kis leány sürgött a ki 
zönség közölt. A virágokkal lelt kosárkák 
alaposan kiürültek, a csinos jelvények lég 
nagyobb részének akadt vevője s az claru 
sitasból befolyt összeg is gyarapította a be 
vételt. Dicséretet érdemel a tiszt, nővéreknek 
azon szives figyelme, hogy az ünnepségre 
vendégekül meghívta a tanítóképzőben be
rendezett kórházból az lldülö katonákat 
akiknek ez a jószívűség nagy örömet szer 
zott. A közönség maradandó emlékekkel, az 
intézet vezelősé e s a tornál tanító, páratlan 
szorgalmú nővér iránt többszörösen kifejezett 
őszinte hálával eltelve és .. szereplőknek a 
nyújtott kellemes élvezetért legmelegebb elis 
méréssel adózva — hagyta ela kertel.

— TauoncoK jutalmazásé |(.VU| 
kereskedő- és iparostanonciskolák felügyel,-, 
bizottsága lapunk utján is kéri a tanügy 
barátait, kivált a pénzintézeteket, társulati) 
kai. egyesületeket, kereskedőket és iparoso
kat, hogy a nevezett iskolák dicséretes és 
kiváló szorgalmú tanulóinak a tanév végén 
szokásos inegjutalmazásához jólelkü adó 
alanyaikkal járuljanak. A jutalmazások által a 
felügyelő bizottság nemcsak segélyt kivan 
nyújt ni az arra érdemes tanoncoknak, 
hanem egyúttal fokozni óhajtja bennük a 
kereskedői, illetőleg az ipari pályának sze
reidét és megbecsülését. A felügyelő bizott
ságnak ezen humánus és hazafias célt szol
gáló felhívását a legmelegebben ajánljuk az 
illetékes körök jóindulatú ügyeimébe és párt 
fogásába.

— Gyászllir. Őszinte részvéttel közöl
jük a leverő hirt, hogy özv Ilidéi/ l.ászlóné, 
szül, Kaiser Jozefa úrasszony 5 hónapi sú
lyos betegség után forrón szeretett öveinek 
mélységes fájdalmára. Léván, e hó lG-án 
66 éves korában csendesen elhunyt. A jólel
kü úrasszonyban Itáei Jánosné, Itáer János 
osztálymérnöknek neje, kedves artyjal gyá
szolja. Hűlt tetemeit nagy részvét inellett 
f hó 18-án, d u. 5 órakor ideiglenesen a 
lévai róm. kath. sirkerlbe temették ; a Italaira 
után pedig a kiskunfélegyházi családi sírhe
lyen helyezik örök nyugalomra. Áldás es 
béke porain I

— Arany-ünnep. Az áll. tanítóképző 
Arany János születésének ’OO. évfordulója 
alkalmából f hó 20-án vasárnap d. e. 11 
órakor iskolai ünnepet rendez a következő 
műsorral: 1. Ilymnusz. 2. Arany J Mátyás 
anyja. Szavalja: Dómján Lajos, 111. éves 
gyük. isk. növ. 3. .Arany János. Alkalmi 
felolvasás Eekete József tanártól 4. AraiiV 
liévfy: Tetemrehivás. Melodráma. Szavalja- 
Öberth Kálmán, 111. é. tan növ. Zongorán 
kiséri: Surányi Gyula, IV. é. tan. növ. a. 
Arany- dalok. Énekli az ifj. énekkar, fi Szó
zat. Vendégeket szívesen lát az intézet.

— Himenhiret. Kadarász Károly tart, 
honvédfőhadnagy e hó 17-én jegyezte el 
Léván Balbach Lili urleányt. — -'<*<//  Sán
dor, Léva városának állatorvosa f. hó lo-a” 
tartotta esküvőjét Léván — 7’uiassa;/Józ’e 
polgártársunknak kedves leányával, ZvWíu™- 
Állandó és boldog megelégedés kisérje fri
gyüket . ,

— Jegyezzünk azuj hadlkölcsonra 
Pénzintézeteink hazafias ügybuzgalomma 
gyűjtik a hatodik magyar liadiköh-soitre’Z 1 
jegyzéseket. Örömmel értesültünk, hogy IU^ 
az első napokon igen jelentékeny összeg 
írtak alá az egyes pénzintézeteknél

— Vasúti rendelkezések A yon« 
tok gyakori és nagy késéseinek 
rendelettel igyekszik véget vetni a , 
igazgatósága, A rendelkezések. “Ilic.’||)e. 
katonákra is kötelezők, igy szidnak : • 
netjegyek kiadását öt perccel, az u t I ( 
gyász feladását pedig 15 perccé » 
indulása előtt beszüntetik. Az allul
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tolták hogy nem szabad a katonáknak 

""* SI abb kocsiosztályra jegyeket kiadni, 
anie|yek rendfokozatuknál fogva őket 

... .,etlk a gyorsvonatok használata csakis 
"Itnr engedhető meg, ha ez az utazási ok- 

von külön fel van tüntetve, A tiszti- 
"lí"l ák ne"1 utazhatnak a tisztekkel egy 

v«rhan kivéve azt az esetet, ha az 
jTS ápolásra szőrű!.

— Helyettesítések és változások
Ferenc garamuifalui körjegyző beteg- 

Sk tartamára Petrás János segédjegyzö 
rirainszíillösröl, ennek helyébe GídaZi Vilmos 
''„sáliéi segédjegyzö holyettesitlettek; - 
, ebedeczi körjegyzőségben segedjegyzöuek 

l'.tiiai Albin, az aranyosmarótvidéki körjegy 
...................egiiresedett segédjegyzői állásra 
fatoiasiZ' Klek garamszentkereszti segéd
sző választatott meg.

_ A liadlnyereség adóvallomások 
beterjesztése A pénzügyminiszter ren : 
deletet bocsátott ki a pénzügyigazgatóságok 
I1I1Z hogy azokkal a nyilvános számadásra 
kötelezeti vállalatokkal szemben, amelyek 
az 1917. évi kereseti adóra és bányaadóra, 
valamint az 1914-1910. évi hadinyereség- 
adjra vonatkozó vallomásaikat május hó 
ill-éig benyújtják, a 10 - 25%-os pótlék 
alkalmazását mellőzzék. A folyó évi május 
hó 31 ig beadott vallomás tehát kellő időben 
beadottnak tekintendő.

— Táviratozhatunk a harcztérre 
Igen fontos rendeletet bocsátott ki e napok
ban a hadseregfőparancsnokság, amely ezzel 
a rendelettel megengedi, hogy kivételes, fon 
tos esetekben a harctéren levőkhöz is lehes
sen táviratozni. A táviratok küldése csak 
fontos családi esemény, betegség, haláleset 
alkalmából engedélyezhető — legfeljebb 30 
szóig, amibe a ciin is bele van számítva. A 
táviratot természetesen nem lehet a táviró- 
hivatalnál feladni, hanem a katonai állomás
parancsnokságokhoz vagy csendőrparancs 
nokságokhoz kell juttatni, amelyek azután a 
táviratot továbbítják. Egy távirat dija 2 ko 
róna, blanketta 10 fillér.

— Uj bélyegek, ügy értesülünk, hogy 
a megboldogul Ferenc József uralkodó arc 
képével ellátott 15, 20,- 25,- és 30 filléres 
bélyegeket, továbbá levelezőlapokat ezentúl 
Karoly király arcképével fogják forgalomba 
hozni. A királynak profilt imitáló mellképe 
tábornoki egyenruhában lesz az uj bélye
geken.

— Az Idei bab, borsó és lencse 
árának maximálása. A hivatalos lap 
egyik legutóbbi számában megjelent kormány
rendelet megállapítja az 1917. évi termés- , 
böl származó száraz babért, borsóért és 
leneséért követelhető legmagasabb árakat. . 
Eszerint az idei száraz hüvelyesek ára mé- 
lermézsánkint: tarka babé G0, fehér babé 
Ki korona, a borsóé 80 korona, a lencséé 
is 30 korona. A tavalyi hüvelyesekre vonal 
kozó rendeletnek az ármegállapítással kap
csolatos rendelkezései az idei termésre is 
irányadók.

— A petróleum rekvlrálása. A hi
vatalos lap ma egy heti száma a kereske
delmi miniszter rendeletét közli, amely 
álrendeli a kereskedelmi vállalatok birtoká
ban meglevő világító kőolajkészletek zár alá 
vételét. Ezentúl a kereskedelmi vállalatoknak, 
(a szövetkezeteket is beleértve) a világitó 
kőolajat csakis annak a törvényhatóságnak 
engedélyével szabad kiszolgáltatni, amelynek 
területén a készletek vannak. Engedély csakis 
közérdekű célokra, mezőgazdasági és ipari 
üzemek folytatásához szükséges világitó kő- 
°laj kiszolgáltatására adható.

- Egy milliót költőnk el órán- ’ 
■fűt A hadviselő államok között Magyar 
ország még a legszerényebb háboríts kia
dásokkal dolgozik, mert kiadása naponkint 
'a,k 24 millió korona A hadikiadásoknak eme 
egujabbnn megállapított mértéke szerint a 

24 millióból minden óra alatt 1 milliót 
""Iliink s Így minden percre 1G,BG6 korona 
hadikiadás jut.

— A zab mint riupótló. A hadi 
élelmezési hivatal foglalkozik azzal a tervvel, 
hogy a zabot az emberi táplálkozásra alkal- 
®«ssá tegye. Meghámozva és megörülve ke 
éyérliszlbe próbálják vegyítem és Így pótol-

hk m16 a Jabonali«2‘et A zab legjobban 
bevall azonban, mint rizspótló kikészített for
mában E minőségben teljesen pótolja a rizst 
nundenfél- változatban: levesbe húshoz 
gombócnak, tésztának stb Alig lehet megis- 

a y?lód' rli!stö1 és tápereje sem áll 
hátrább. Ezen tapasztalatok alapján nagy 
gyaruzemeket akarnak e célra berendezni, 
hogy így nagyban tudják e rizspótlót forga
lomba hozni a közfogyasztás céljaira is

~ A mozt rövid szünetelés után újra 
fo ytatja előadásait és pedig akként, hogy 
fel i és 9 órakor tart vasár- és ilnnepnapon- 

ent 2-2 előadást. Ma Háborusálom címen 
egy igen szép aktuális drámát ad elő. Ezen 
kívül két humoros vígjátékot. Haldokló vagyok 
és a Nőgyiilölőket fogja bemutatni. Mindkettő 
tele van kacagtató jelenetekkel. A közönség 
igen kellemesen fog szórakozni.

Jótékonvsáií.
A József kir. herceg szanatórium egye 

sólethez legutóbb a következő adományok 
érkeztek: a Lévai Takarék pénztár r. t. I0o 
korona, -- a Lévai Takarék- és Hitelintézet 
50 K., - a Barsmegyei Népbank 25 K. — 
A Lévai Takarékpénztár a föginm. Segítő
egyesületnek 100 koronát adott - A Lévai 
Izr. Nőegyletnek a Barsmegyei Népbank 50, 
— Schuszter Gyula a harctérről zászlóssá 
történt kineveztetése alkalmából 50, — 
Fodor Adolfné 5 koronát adományozott. — 
A lévai Ghevra-Kadisa egyletnek a Barsmegyei 
Népbank 30 koronát küldött.

Az Erzsébet Filléregyletnek a Lévai 
Keresk. Bank rt. 30 koronát, — a József 
kir. herceg szanatórium egyesületnek Hocli- 
berg Józsefné Bajkáról 16 koronát küldött.

Közönség köréből. 
Meghívó.

A Reviczky-Társasán f. hó 28.-án, (/din 
kösd hétfőn), d. u 5 órakor, a városház nagy
termében évi rendes közgyűlést tart, melyre 
az összes rendes, tiszteleti és alapitó tagokat 
tisztelettel meghívom.

Tárgy sor :
1. Elnöki megnyitó és titkári jelentés.

2. Az alapszabályok módosítása. 3. A vá
lasztmány és a tisztikar kiegészítése, zene
szakosztály i elnök, pénztáros ós számvizs
gáló bizottság választása. 4. Tiszteleti tagok 
választása. 5. Kisebb es folyó ügyek. K. In
dítványok.

Léva, 1917. május 17.-én
Kuveskuti Jenő, 

igazgató.

Nyilvános köszönet.
Mindazok, kik felejthetetlen férjem 

elhunyta alkalmából részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezuton is 
Imlás köszönetemel.

Léva, 1917. május hó 18.
Kónya Józsefné

Az anyakönyvi hivalal bejegyzése. 
><ji7 évi máj. hó lá-töl i9i7 év> míj hó aO.-ig. 

SzUletés.

A SZillílk um
tw

A gyeinek 
neve

í’aulik lózsef Veszaráb J. 
Kálmán Gyula Juhász E. leány

László 
Erzsébet

Házasság

Viiletciiv tó meuvasszouv uem

Nagy Sándor Tulasay Etelka
Halálozás.

rkath.

Az eliiQuvl nem Kora A halál oka

Kosenberg József
Kovács Katalin 
ön Hideg Lászlóné

éves 
<a éves 
bó éves

Aggaszaly 
Eves méhgyul. 

Bélrák

2930-1917. szám.

Pályázati hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi uszoda

fürdő folyó évi idényére kiszolgáló vállalkozó 
kerestetik.

Akik ezen alkalmazás betöltésére pályáz
nak, Bodó Sándor városgazdánál (városháza, 
emelet 5 szám alatt) f. hó 22-ig jelentkez 
hétnek.

Léva, 1917. évi május hó 1G.
Polgármester helyett : 

lij Kinin Ödöu. 
főjegyző.

3122—1917. szám.

Felhívás!
Felszólítom a város jobbmódu család 

jait, hogy akik a Németországgal való .szö
vetségit egyiivétarlozás megnyilatkozásaké- 
pen egy-egy németországi tanulót a szüni 
dei 2 hónapra díjazásra való igény nélkül 
magukhoz venni és ellátni hajlandók : ebbeli 
kőtelező nyilatkozatukat a város polgármes 
terénél 1. 14 sz. 10 napon belül szívesked
jenek bejelenteni.

Léva, 1917. évi május hó 17-én.
Polgármester helyett: 

i'j- kClaln Ödöu. 
főjegyző.

2326-1917. szám.

Hirdetmény
A folyó május hó végével mind az elemi 

s polgári — iskolákban, mind a középisko
lákban a tanév befejezést nyer, — igy az ide
gen tanulók Léváról hazamehetnek, miután 
pedig közélelmezésre a hatóság rendelkezé
sére bocsátott liszt mindinkább fogy s a 
helybeli lakosok ellátása mind nehezebbé 
válik : ezért az idegen tanulók részére élel
mezést adó családokat értesítem, hogy június 
hó 1-sö napjától kezdve a ,kosztosok“ ró 
szere lisztet és más közellátási cikkeket i.em 
fogok kiutalványozni, miért kiki gondoskodjék 
róla, hogy az itt eddig ellátásban részesült 
idegen tanulók e hó végével hazamenjenek 
s a három hóig tartó szünidő alatt ellátásra 
senki vidékieket ne vállaljon <ül, — mert a 
mostani szűk időkben elég gondot okoz a 
helybeli lakosok ellátása.

A „kosztadó" családokat fölhívom, hogy 
8 napon belül a városház I. emelet 8. számú 
helyiségében d. e. 9—11 óra közben jelent
sék be az e hó végével eltávozni köteles ta 
uniók neveit, hogy azok törölhetök legyenek, 
mert aki a szünidők folyamata alatt eltávo 
zott kosztosok neveit be nem jelentené s 
részükre fölvenné a liszt és egyéb járandó 
súgókat : kihágás miatt fog megbüntettetni.

Kelt Léván, 1917. május hó 15 napján.

Bódogli Lajos, 
polgármester.

Lakás kerestetik.
4 szobás lakás — lehetőleg kert

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

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, miszerint a néh. 

üzv. Czirok Jánosné hagyatékához tar 
tozó és a leltár 9—11. 14 —17. téte
lei alatt összeirt bútorok örökhagyó la
kásán Léván, f. hó 23 án délután 
3 órakor Belesük László lévai 
kir. közjegyző közbenjöttével a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett 
el fognak adatni.

Dr. Laufer Artliur. 
mint; az örökösök megbízottja.
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Eladó telek.
Léva város belterületén 1 kát. hold 
nagyságú bellelek eladó. Cím a kiadóban.

Kiadó lakás.
Emeleti lakás. 3 utcza és 1 udvari 
Szoba, bérbeadó. Bővebbet Boté 
mán gyógyszertárban. Léván.

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

Ezt lcéxj-ii.lr rolr. denütt'
A lio' nem kapható, oda postái. 1.) kis vfgy G nagy 
üveget tizenhárom koronáért » ü'd ingven ládában a 
k^azitó

KATRENYAK JÁNOS 
gyógyszerész ZSAKNOCZA

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. — —

Eladó zongora.
Használt szárnyzongora jutányos 

áron eladó, özv. Baksay Péterne Al 
sózsadány p. Geletnek. Hars vili.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, 6YARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE 

frtMtnfeW'iin lm LÉVÁN. teleifoh satot i*.

Gyógyhely.

Stubnya-fürdö
(Fel8Öma£y 8rors’zá£.) 

Kenetfürdö rhema es ischlas elleni beb gséyeknel. 
lő vonalon 5 órai ut Budapestő1.

, 10 , Ber*in-Od?rberg  ltuttkán át.
Kórház megszűnt és ig i az ejész fürdőtó ep a n e. k i- 
zönség rcndt Ikekésére ál. Élelmezésről a fürdőbiztos 
gondoskodó t. Felvib gos tástdijta anul az igazgatóság

Vége a kávtliiánjnak
Keverjen egy pohár tejbe egy kávés
kanálnyi Fiecher féle pótkávét és 
édesítse meg egy kocka cukorral 
Kitűnő izü, tápláló reggelihez jut 
és a cukorral is takarékoskodott. A 
Fischer-léle Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a : Fischer-léle 
Folyékony Pótkávé r. t köz
ponti eladási irodájában. Buda 
pest. I. Átlós ut. 22 24 26 28 
»z. Telefon: 10 — 22. Kicsinyben 
minden jobb füszerkereskedésbcn.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, tsavaj. Legjobb minőségű k á v é k „Glória*  pörkölt 

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

Vusnruk éa konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényelt 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, forralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasápi , méhészeti és tejgazdaság! szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 
nyczott sodronyfonat. kerites nagy raktára. — —

Jótállás a biztos

Reitter

eredményért
Törvé
nyesen 
védve

Oszkár
k «•

uagybecskereki ny. főkapitány és 
fajbaromfi tenyésztőnek nagyszerű 

találmánya a 
„PATKANIN" 

l'atkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas és 

felülmúl minden más irtószert. 
1 doboz ára 3 korona 

mely elegendő körülbelül 00 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz, használati uhisitas 
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 Ítész

vény társasig L n g y b eo <r k r re k e n.

-------- —------- -

S1SAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

leírtul szám: 33. Ö V Sí U Telefon »2»m 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz léte motorok minden uagyságbanHopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Meliohár féle 
vetőgépek, BAcher-léle ekék és talajművelő eesközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítőié 

es felállítása jutányos árakban.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t, gyorasajtóján Léván.


