
XXXVI. évfolyam. 7. szám. Léva, 1916. február hó 18.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

K. — 
K. - 
K. ŐO
20 fillér

Ügy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra .
Egyes szamok

10
5
2 

ára

f. 
f. 
f. BARS

KOZMÜVELÖDÉcI ÉS

HIRDETÉSEI
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Nyílttéri közlemények garmond 
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Gyakori hirdetők ea a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.
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A kéziratok • szsrkssztlisAghsz kUldindbk.

Kéziratuk vissza nem adatnak.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. KKHSKK JÁNOS.

Megjelen vasaiaap reggel. 
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZKBKESZTO FELELŐS. 
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A hirdetéseket, slöllzstsssZst s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP kiaduja ; NYITRAI Ó8 TÁRS A r. t.

A tavaszi gazdasági 
baüjaiat.

Az elmúlt évb«u hazánk összes 
népe teljen erejét felbaaználte, hogy 
földjeink ne maiaüjeLak parlagou. A 
lehetcaeg szerint mihöen talpalatliryi 
ltltlel u egmüvelltliik ea szcrgalmuuk- 
nak meg is volt a várt jutalma, mart 
a súlyon idők dacára, oly au kielégítő 
teimtst produkáltunk, hogy adsz ell«u- 
segeiuknek hieheztetési terve dugába 

dőlt.
Nem koplalunk, csak szükebbeu 

elüLk, mint a béke ídejebeu ; ezért 
azonban nem nyílik ajkunk panaszra, 
mert tudjuk, hogy ha mi, itthoniét ők 
nem cusiakcdhatunk is az Élelmisze
rekben, — a hnclereken vitézséggel 
és hősieeeu küzdő katonáink a legjobb 
eilátaebau részesülnek.

Ez a tudat ad nekünk erőt aira, 
hogy Ljugtdl szívvel a ujuit erővel 
neszünk szembe a tavaszi gazdasági 
hadjárattal.

A lolyó évi termés biztosítása ér
dekében egyébként a lölomivelésügy 1 
miniszter a ttiveny hatóságuk utján a 
következő üzenetei küldte a magyar 
gazdaközönséguek : „Annak a meggyő
ződésnek adok kitejezést, hogy az arra 
hivatottaknak tettekben erős hazaszere
tettől irányított lelkes közreműködése 
biztosítani lógja tavaszi gazdasági had

járatunk sikerét i».“
Minden tekintetben figyelemre

méltó ez a miniszteri rendelet. Első
sorban elismeri, hogy a mezőgazdasagi 
munkák lebonyolítása csaknem ugyan
olyan nehézségekkel jár, mint a had
járat viselése. Elismeri azonkívül a 
miniszter azt is, hogy a mostani nehéz 
köiülményck között nem szabad a me
zőgazdasagi munkák végzésénél a maga 
csekély erejére hagyni a gazdát, ha
nem mindeu illetékes tényezőnek, 
minden arra hívatott egyénnek arra 
kell törekedni, hogy a tavaszi gazda
sági munkák nemcsak elkezdhetők, de 
sikeresen beiejezhetők is legyenek.

Az őszi gazdasági munkák részint 
az időjárás moatohasága, részint más 
kényszerítő körülmények miatt nem 
sikerültek úgy, mint ahogyan kívántuk, 
tiok löld maradt bevetetlen, hol az 
áldott magyar földnek mostanában a 
legnagyobb erőpróbát kell kiállania, 
mert nemcsak a magunk, hanem ba
rátaink élelmezését is kell jó részben 
biztosítani. Ami azonban nem sikerült 
ősszel, az mind befejezhető lesz tavasz
kor. Nem kell hozzá egyéb, mint 
összetartás, céltudatosság és egy kis 
szeretet.

A földmivelésügyi miniszter a ta
vaszi n,unkák léáiutetebeu különösen 
a járási es községi intéző bizottságok 
leiansmeretere apellál s őket hívja fel, 
hogy a szövetkezés, a kollegialitás 
lalbavetesével kövessenek el minden 
lehelül, nehogy egy uipalatinyi szan- 
tolóid is megmüvelelieuül, vetetlenül 
maradjon. Vegyenek ezek a bizottságok 
szamba minőén használható munkaerőt, 
lehal nemcsak embert, nemcsak dolgos 
kezel, hanem haszonállatot, gépel s 
ezeknek számbavételével osszak be s 
végeztessek úgy a munkai, hogy a ha
lasi t eiieio uj ar meg tuujon teleim 
mimen hozzalUzóil varakozasnak.

A löldmivelesügy 1 miniszter az 
említett lenueleibeu anatasba helyezi 
a mezőgazdasagi munkák községi es 
jaiaei luitzaeuo szel veinek a legmesz- 
szemeuöbb hatósági segítségei is. Kilá
tásba helyezi a szükséges tavaszi 
vetőmagot, egyszóval; olt, ahol a jóa
karat, jóindulat s a közérdekre való 
hivatkozás a mezogazuasagi munkák 
végzésénél nem segít, — kényszeresz
közöket is igénybe lehet Venni; de 
miként a u miszier, mi is bízunk löld- 
miveiö népünk jozansagabau es erköl- 
csebeu es mar a helyzet kényszere 
folytan is ícmeiuetjuk, hogy minueu 
munkaképes lern, no es gyermek olt 
lesz a nemzeti leimesi biztosító mun
kánál.

össze kell tehal lógni a társadalmi 
szervezeteknek a közigazgatasi hatósá
gokkal es megleszitett erővel résén kell 
államok, hogy elhárítsanak minden 
akadalyt a nemzeti termetes utjaből.

A beszterczebanyai kereskedelmi es 

iparkamara közgyűlése.

JaLUár hó 28-án tarlóit*  a kamara 
Ausinutier Lajos e.nos.ete alatt ea évi első 
közgy ülése*,  mej en as elnök tekintettel arra, 
hogy * kimar*  e hónapban töltötte be mü- 
SödtseueK 2Ö. eszleLdejet, viezapillaLtást 
veteti * kamara eién uegyedsaazados mű
ködésére s vázolta annak fejlődését és 
pysrapodiskt. Ez alka.ómból üdvözölte a 
kamera a mimiateremököt, a keroskedelmi 
minisztert, továbbá a kamara első megala- 
kilójat: CsipAay Károty közigazgatási bírót 
es e.étben levő egyik rleltöket; Borbély 
Lajost. At.ratban fordul végül * keiüel 
összes főispánjaihoz és törvényhatóságaihoz, 
megköszönve * kamara eddigi támogatását 
és azt jivire is kikérve.

A magyar szőlősgazdák traaágos egye
sültének * szesaes italoknak, különösen a 
bornak jövőben súly szerint forgi lomba 
hozatal*  tárgyában intéaett föiterjesatését 
páriolai.dónak nem találta. Folyó évi költ

ségvetését a miniszter kívánságához kepest 
olykep módosította, hogy aa hiánnyal ne 
végződjék. A zóiyomvsrmegyei adófelszó- 
lamlasi bizottságba rendes tagul Keme Ig- 
oácz, póttagul Szász István kamarai tagokat 
küldte ki. — Kamarai nyugdíjssabáiyzatoi 
a lakbérnyugd.j behozatala aital módosította. 
Elhatározta, hogy a üalkánköspontba tagul 
belep. A törvényhatóságok mellett működő 
ipaiiausucba sz eddigi tagokat választotta. 
Az Ami rikvai kötendő kereskedelmi és 
vzmszeizöaes ügyében megbízta az elnök
ségei, hogy sz aiadi es budapesti kamarák
tól boeraezeLdö operatumokat aa osatályok 
és más erdekkepviséietek Bevonásával tár
gyalja le, essreveleleit * nevezett kamarák
kal későije s enöl a legközelebbi Közgyű
lésnek tegyen jelentest. — Jelentest telt 
elnökség a hadioegelyek kiosztásáról, me.y 
szerint étidig lU2'ölö kor. került kiosztásra.

AZ bhlbZUK CSELE.

Egy migysr nepleikeló, aki resatvett aa 
oroszok ellem diadalmas hadjáratban, írj*  * 
tövelkezöaei; Már hónapok óla jártuk 
Uaiicia begyes-domtos vidékéit. Pusztítottuk 
* mu.zkat nagy igyekezettel es nem keve
sebb erednenuye>. Futott eiöiüuk az orosz 
es néha zug leheteti utolérni. De azután 
muyeu ravaszul csitáa*  néha eal a vissza- 
vouu.ast 1 Enöl sok izo von mar, euemaö- 
nek tartom azonban aa egyik oroz*  vissaa- 
vonuiasi csel e.mondásai. Eiös támadást 
intéztünk aa oioszok egyik hadállás*  ellen, 
amelyet mintegy nyolcsaaa lépésnyire köae- 
ilieliüuK meg. A hatra.evő u at masnap 
kenőit voiua meglenni, valamint a*  egesa 
akció betejezesoui ugyan .aak ekkor Követ
kezeit volna el a rohamlámadks is. Pisáik
ban voituuk zazai, hogy mindezt jól tudja 
a muszka is, mert hiszen minden erőtelje
sebb tsmacasnak a roham * sablonos befeje
zése. Enne*  el.enere is azonban amit akkori
ban úgy magyaráztunk, hogy a musaka 
tudatában vau tuterejeuek, ej jeli tiaenket 
óráig szó.ott náiuk a zene. Kurjongatna, dalo
sa, baboUzaa hangfalt boata iö.uk ál as esti 
szellő „Kémény napunk lesz holnap l*  mondo
gattuk egymisrak ea már előre elképzeltük, 
hogy micsoda Bzitós el.ensliaat lejt majd ki 
aa eLenseg, ha izuronyziukkal megyünk neki. 
Reggel azután mar hajnali három órakor 
tusersegünk kezdte megdolgozni a rajvonalat. 
Vegre gyalogságunk ,s munkához latoit és 
lom kezdtük aa orosz állasokat. Nagy Cso
dálatunkra az eheusegtöl semmi leielet nem 
érkézéit, mire abbahagytuk a lüaelest es 
egyi» e.öor.UnK e.öre Couszott ea a szembe
levő ledezeare kiadva, ka.apleugetezael je
lezte, hogy aa elleuség e.hagyta lövessarkait 
— megsaokött. Aa egesa megfutamodott oroz*  
csapatból, mintegy negyven ember maradt 
vissaz, akiket elfogtunk s etek előadásából 
megtudtuk, hogy a osapat zöme már aa 
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esti ssürkületkor elvonult éa épen csak 
őket hagyták hátra, azzal a szigorú utasitás- 
aal, hogy minél nagyobb lármát csapva 
fedeznék a fősereg visszavonulását. Felada
tuknak hiven meg is föleitek, s ezt elvé
gezvén, nyugodt lelkiismerettel várták be 
érkezésünket. Ilyen ravasz fogással igyeke
zett kimenekülni az orosz csapdájából, de 
azért nem sokat ért a cselével. Nemsokára 
utolértük őket s az egész csapatot bekerí
tettük, nagy réssüket elfogtuk és elpusz
títottuk.

A Stefánia árvahazat fen tartó 
Lévai Nöegylet

f. hó^ö.-én a városi vigidó dísztermé
ben, hangversennyel egybekötött sainielöa- 
dást rendezett a nevezett árvaház javára. 
A hangversenyt a helybeli cs. es kir. IV. 
gyalogezred zenekara nyitotta meg, amelyet 
szakavatott karmestere uüvészi gonddal es 
lendülettel vezetett. Majd Urünteld Zsig- 
mond aratott méltó sikert szép tenorhaug- 
jával és végül Bvensen bánatos románcát 
élveztük a zenekar egyik tagjának hegedű
játékában és a aenekar dnzsrét, lágy Kísé
retében. A meleg eiiomeres tapsviharával 
adózott a köaönség minden egyes szám után.

Ezután Csiky Gergely „A nagymama" 
című vígjátéké került színre, meg pedig 
oly tökéletes alakításban, hogy • jeles mű
kedvelői gárdát méltán részesíthetjük a leg
nagyobb dicséretben és elismerésben. Uf)cr- 
mnnn Ágostonná, mint Nagymama, Balbacli 
Lny, mint Marta, bájosan játszották es fe- 
lejibetetlen perceket szereztek, szívhez szó
ló szereplésükkel. A művészi tökeletesseg 
magaslatán állott h'urkue U.ga ez hőitek 
Ferenc páros alakítása is, megcsodál, uk 
bennük a töieuyes színpadi rutint, amellyel 
aa öreg jegyespár humoros alakjait kidom
borítottak. Koczub lliida kedves komolyság
gal adta Tímár Kaioliu szerepet. Medveczky 
Bősze, btuuesy Íren, Wetnbergír Ette, hur
káé Janka, ’lur^mezky Uiai, Gruyku Olga, 
Bucid diai, ke'lyveei Manci derekasan uieg- 
allták helyüket es osztoznak az est sikerebeu.

Major Kálmán aa ideges, türelmetlen 
nyug, ezredest nagyszerueu alakította, Bárdy 
Jenő megfelelő eioaeiöseggel játszotta Ernő 
gróf szerepót, igen jo voit a tábori lelkese 
szerepében ösűls Jenő, es Ku.mau szerepé
ben Várnay Láaaio is. A pincér szerepében 
feltűnt korányi Deues kabinet aiakitasav I.

Egyszóval emoudhatjui, hogy a izmi- 
elÖadás tényétén sikerűit. De a közönség is 
kitett magáért, ott voit Léva varosának 
aame-java, es ine.eg, le.kés ovzc.onau része
sítette a saerej.iOzet es a rendezőségei. — 
A samieioadásl ábaaivanaira csütörtökön 
megismételtet. Úgy a mu vess-garuanaa, 
mint a közönségnek hálás köszönettel tar
tozunk, hogy nemes fáradozásukkal il.etöieg 
adományaikkal i Idoatak a joieaonysag 
oltárán.

A világháború krónikája.
Február 4.

A cirkáló rajunk lámzdast intetett az 
oiaaa partvidék elten, ürtoua es Bau Vito 
pályaudvarul megrongálta es egy vasúti 
uidat szétrombolt. — Az olaszok a tóiméiul 
hídfő előtt a ligiuy—seioi úttól nyugatra 
levő lejtőkre vonultak vissza. Kövess csapatai 
megszállják Krujat es e.erik Isiin foiyot. 
Woibymában repülőink Bumsa oro.z üaöt»p- 
allomast bombázzák. Egy nemet teugeraiait- 
Jáió közvetlen a Themse tuikoiatábau ei.ü- 
lyesat egy te.tégy vei suli bauigozusl ez 4 
balásagöaost. Megerősítik aa L. IV. számú 
nemet tengereszeti léghajó e.pusztulását.

Február B.

Anglia Olaszországtól 2Ü0 ezer katonát 
követel a balkáni hadszíntérre. As Unió a 
németek által zsákmányolt Appam hajót a 
németek jogos tulajdonának nyilvánította. A 
Lusitania ügyben a németek jegyzékei át

nyújtják az amerikai kotmánynak. Egy német 
léjhajó az orozz Dünaburgot bombázza. Az 
angolok előretörnek Meiopotamiábau, de a 
törökök visszaverik. Egyébként a harctere
ken nincs változás.

Február ö.

ütürmer orosz miniszterelnök a külön 
béke ellen nyilatkoiili. A nemet külügyi 
államtitkár nem teljesíti Amerika újabb 
követelését. A bolgárok Uoiran melleit az 
entente előállásait agyuzzak, a honnan nagy 
francia lovascsapaion indulnak a bolgár 
határ felé. Sarrail francia tábornokot az 
összes Ssaloniki haderő föparat catukáva 
nevezik ki.

Február 7.
Az oroszok sikertelenül lám»d|ák a 

Szcara keleti partján a Barantvice vatul- 
meuti állásokat. Az olasz iSalardra kormány 
lemondását elhárította Anglia azáltal, hogy 
szénszállítást ígért. Bolgár csapatok meg
szálljak ElbasBtaui. Magyar es osztrák csa
patok lumai folyóval megfutamítanak 
egy szerb földerítő csapatot. Aiabasseut 
es Atras kőzett heves tüzérségi baicok 
folynak.

Február 8.
Az albán harctéren e.öcrtt csau.1 iiZárok 

folynak. Az o:oszok TarnopolO. északnyu
gatra előretörnek, de visszavetik őket, A 
nyugati iuüszinieieu honimétól eleire a ne
metek vissza foglaljak a iratcikk aial meg
szállott arokreszT. ltoiszagbau fegyvereket 
es bombákat találnak, smeiy miau számos 
egyént letartóztatnak.

Február &.
Ftrdinánd bolgár kiráij a nemei fobt.- 

diszáliasra utazik Kidusaiavov minisztere.nők 
es Zseb ov főpziatcsnekkal, ahová Botli- 
maun-Hoiveg aaucenar es Jhgew ku.Ugyi 
államtitkár is megérkezik. pataivá A.ba
rnában megsza.ljkk Bresa helységét, az Ola
szok es Eszad pasa zsoldosai baic ueikul bát
rainak. V aljasnál lovid Ütközet, melyben az 
ellenséget visszavetjük. Mouteuegio lelegy- 
verezese be van fejezve. — A IrazOla fiaü- 
Szli leien a Ltuetea Anniéban eiioglaiják a 
franciak e.so vtde.ua vonalát. Uorogorsaag- 
ban elrendelik aa ostiemslupotoi. öULdur 
szerb liőuorökus szinten ikoriuoa eikez.k. 
Aa oroszok Eerasiáuau vereseget szenvednek. 
Aa Umo es Németország a Lusiiau.a Ügyben 
le.jes megegyezésre jutnak.

Február 10.
Németoiszág es AUsaliia-iliagyaiország 

körjegyzőkéi intéznék a temieges balaimas- 
btz, tőgy február 29.-101 késövé minden 
leilegy vérzett bajOl baUihaJOUkh tekintenek 
s e.sUiyesetevek. Az orosz liaüczintereu a 
voibyuiar is ke.eigaiiciat Ilont megélénkül, 
de CrápalatLk az euevseges tsmauaookái 
meg lUojeben meghiúsítják. Br.auu francia 
miniszleiemoá UiassoiBssgu*  erzesik. A 
nemet léghajók a Ibemze loikoiaiküai ievo 
Kamsgaie kikötőjét es gyártelepeit bom
bázzak.

Kulonielek.
— A Kev.czky-lar&aáagbak e hó 

11.-én tarlón AAJX. esteje a .eglartaima- 
sabbak es legsikeiuf.euoea köze soiozbaió. 
A műsort dr. Beemayzr Wnibald, a magyar 
néprajzi rnuzeum igazgatója, eutopai mru 
eluogratus vezette be, aai rendkívül tideses 
es vouző repiajai előadása közien kü.ou- 
fele vad népeknek a . imául ruuaeumuoi 
magával hozott pi íuntív légy vérén is bemu
tatta. Adler Ilonka Baiia Miklós; Az leien 
es utana a druhkx c.mu veikéinek ersoaiui- 
jes elssaváiásavát nagy tetszést kralon. E ve
zettet hallgatta a kozöuseg dr. háttér Ka
roly, a Voros-kereszl ersuyuamaioti kórhaza 
főorvosának muvtszi hegcUuja.esal. A Lzictku 
Angola zorgorakiserete menőit eioauoil re
mek mű Bethoven Variatioja volt. Nagy el
ismerésben részesültek Véyh Istvánnak a 
magyar nép észjárását es pouaoAozksát 
meglepő hűséggel karakténak.ó háború, je_ 
veiei. Dr. hereik János, mint minden aíkr. 

lommal, úgy most is élénk hatást keltett 
tzép háborús verselve1. Biezterezky Aranka 
először Puccininek a Pillangó kisasszony 
című operáló! a Madame Bateflit, — utána 
Franc: Megjött a párom a végül közkívá
natra Székács Airdár: Saenlmiklósi posta 
cimü darabokat énekelte el Czictka Angé
lának precíz és diszkrét zongorakiseretével. 
A kedves budi pesti vendég üde, csengő, 
kellemes es iskolázott szoprán hangjával s 
bájos énekével valóban elbűvölte a nagy
számú közönséget, amely úgy az enekszá- 
rnoktrt, mint as összes szereplők közremű
ködéséért őszinte elismerésetek zajos tap
sokban adott kifejezést. — A legközelebbi 
estély e hó 18.-án lesz.

— GÖZlürdÖ közegészség szempont
jából általában, de ma főként a harctéren 
előforduló betegségi, sebesülési esetekből ki
folyólag elengedhetetlen minden oly város
ban, .amely intézményéi alapján nagyobb 
számú lakosainak,nagy vidékének ellátására 
hivatva van. Léva tízezer lakossal bíró vá
ros, egy nagy vidék központja, kaszárnyá
val, koiházzal, barakkokkal ellátva. Elkép
zelhető tehát, hogy bénulásban, reumában 
szenvedő emue:társaink muy nagy száma 
nyerhetne enyhülést, gyógyulást a gőz, me
leg fürdő okszerű használása mellett. — A 
varos közönségén kívül, ezrekre megy az 
idegeneknek, katonaságnak a szama, kik 
mar régóta valóságban szenvednek a fürdő 
nélkülözésé miatt, — E lapok hasabjaiu 
saamtalanszor vo.t erről mar szó, most u- 
jolag figyelmébe hozzuk Léva város közön
ségének, pénzintézeteinknek, tehetősebb pol
gártársainknak, hogy valósítsák meg végre 
vaialiára Levan is a gőzfürdő iránt táp
lált közóbajtást l A harctérről megérkező 
szenvedő betegeink nagy szama áldani fogja 
a róluk ezen a téren is történendő szeretel- 
lojes gondoskodást!

— A 43—45 és 48—50 évesek 
bevonulása. A bivataos lapnak e ho ö.-au 
megje.eut aBevoi.ulási hirdetménye* 1 szerint 
mindazok a wtgyar állampolgáréit, akik aa
1870., 18/1. es 1872. évben születtek és a 
neptelkeiesi bemutatoszemien, pótszámlán, 
utObemuiatószemieu vagy ueptelaelesi ie.üi- 
vizagálatou fegyveres szolgalatra alkalmas
nak találtattak, 1V1Ö. évi február hó 28.-án; 
aa 18ÖÖ., lbbb. es 18ó7. evüeu született es 
fegyveres szolgálatra aUa.masuak tata.l nép
felkelők pedig lblÖ. március 3.-án ameuy- 
nyiueu név szerint felmentve nincsenek — 
a neptelkeiesi igazolványt Upou te.tüntetett 
kiegészítést parancsnokság saokbelyrre tartoz
nak bevonumi.

— A lévai Izraelita nöegylet es
télyere e napokban mentek szel a meghí
vók. A íeucezösag sereuy tevekenysogei 
fejt ki, hogy az estély sikerei minden te
kintetben biztosítsa. Mmt értesültünk, igeu 
sokau készuluek az eivezelesuek ígérkező 
estélyre. As esttly műsora a kővetkező : 1. 
Nynáuy ; Uoe.be „Egmontjából*  Beelüo 
véntől. 2. Fautasia t „Hugenották*  c. ope
rából, Msyerbertoi. 3. Vieux.emps, Ballada, 
Poiouaise beget ü-solu. 4. Uyermekbailoti; 
„ Virágé.om.“ ö.Eantasia „llotrmaun mese.*  c. 
operauöl. Ulienbachtol. t>. U.uok-ioi-Wagner 
Kiaáidig remiuiaceuciaz, Bcbreiuertői. — 
bzereplők ; iSoiotancoanOk ; Dr. Baiog £>áu- 
dorue és Wotuberger B.ri, mitevedt kis le
ány : Fenyvesi Klára. Világ es latyoitau- 
cosuök ; Adler Adél, Banyai Janka, Lowy 
Lm, Kappeport Kenet', b.r.ger Lenke, btei- 
uer Auce, Thúry Nagy Ireu es VVoisz Vafy. 
Lepkek : Knapp Erzsébet, Neüer Mariska, 
Fóliák Juliska, Poilax Maliska, Ereiéibe 
Íren, behulca Ztófia, ötre.cüer Kamilla, 
Uugár Valy. Torpék : Fenyvesi Juuska, 
Uergely Biri, Rónai Juliska es bai ard Bősze.

— Halálozás. NeUecaei hedeceky 
Vince, a verebelyi járás loazo.gabiraja — 
mint mely részvéttel értesülünk, t. ho ó-au, 
életének TO. évében váratlanul elhunyt. No- 
deczky előzőleg éveken át a lévai jarásuak 
volt szolgabirája, amely idő alatt városunk 
társadalmi eleteueu is hasznos es ktváio 
működést fejtett ki. Halála ismerősei köré
ben Léván is mély fajdalmát okoaott. Hóit 
testét a Verebelyen történt ueszeuteies után 
a komárommegyei Vertpusatara aaállitottaa, 
ahol e hó 9-én helyestek örök nyugalomra 
a családi sírboltban.

vtde.ua
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— A „Burai Ref. Lelkész-egyesü
let® f hó 9,-eu tartotta tieztuji'ó köígyüié- 
sál, mely alkalommal megváiasstották elnök, 
nek : Akuca Lajos peszeki, alelnöknek : I 
&aabó 8. Zaigmond bajkai, jegyzőnek : 0>eg- 
lédy Pál hontvaraányi, könyvtkrnokuak : 
Jubáaz Pál nagyágból lelkészeket.

— A hősök sírja. A közös hadügy- 
miniszter reudeletet adott ki a hősi halait 
balt katonák tkjainak gondozása ügyében. 
A rendelet szerint valamennyi hadteutpa- 
laucsnokság területén egy-egy „hadisir felü
gyelőséget® szerveznek, amely ellenőrizni 
lógja, hogy a la'onák sírjainak apóéra és 
gondozása rendben lörténik-e.

— Jólelkü alapitvauy. Boros Gyű 
iáné, ez. Bretsich Ida — mint értesülünk — 
a lévai izr. íóegyletnol 201)0 korouás ala
pítványt leli egy teiekeztli i ülöobeég nél
kül leieaitendö uepKou> hailap javára. — A 
nemes tett önmagát dicséri.

— Háborús testnevelés a közép
iskolákban. A á özoataiasügy i muiszier 
rendemtől intézett a tsnkeiü éti főigazga
tókhoz, melyben elrendelt, bogy az ál.am 
közvetlen vezetető es rendelkezése alatt átló 
mindazon középiskolákban, amelyekben az 
191a—1G. tanévben a rendes testgyakoriati 
oaiaias a háború miatt szünetel es az ilju- 
sBgnaa a katonai szolgálatra való előkészí
tése sem lehetséges, az iiaszea (1—Vili) 
osztályok, — ott pedig, ahol aa ifjúság ka
tonai szoigalatia való előkészítése a miuisz- 
tér egyik előző rendeleto érteimében a 
VI—Vili, osztályokban toiyik, az 1—V. 
osztályoz lehetőleg rendszeres aoevközi ki
rándulásokon vegyenek reszt. Az ifjúság 
46—50 tanú óból a lo csoportokban, minden 
csoport havonta legfeljebb kot ízben, hét
köznapokon egy-egy de.utanon at egy tansr 
vezeiese mellen modulnak ki. Ilyen kirán
dulok a leli hónapokban is, egeaz m jus 
végéig tarlhaióií. Aa itjuaág az évszakok es 
időjárásnak megteielőleg aikr.lwaa játékok
kal is toglalkosiathaio. — Az üdvös ren
delet erte.mebeu a lévai főgimnázium tanu
lót — habar az intézet uem áll aa allam 
közvetlen rendeikezese alali — szinten ré
szesülnek a háborús testnevelésben.

— Jéggyar Lévau. Mint értesd üuk, 
Braun Jozsei es k iá lévai cég Leváu jeg- 
gyaral rendez be s azt legkesöbü ti—8 hét 
aiatl üzembe is boaza.

— 1 eldult btílielyeinkért 1 Kbuen- 
Hedeivaiy haioly giöt U.a.lias teihivasara 
luiLavaimegye is gyűjtést udiiott a habo
mban leouii lüzhe.yefc ujriieiepiteaere. Ez 
a gy újíts eddig Ö7’it9 koronát eredmé- 
nyeseti. A gyűjtés azonban meg nincs le
zárva. Egyes aozstgek ugyanis meg uem 
szedlek ne a nemes célra megszavazott ö 
%-oa póladot, más aúzsegekbeu pedig az 
kuornsnyokbol várható további tekintélyes 
eieuueny.lg) Tomav ki megye közönségénél 
összadomanya a Vkimegye vezető kőiéinek 
becslése szeriül vvgeredmeuybeu köiü>beiüi 
62.610 koronára tog rúgni. Tomavarmegye 
lehat színien kivette reszel abLó. a haza
fias akc.oboi, me.y erezle.ui kivauja a ha
bom sújtotta felvidéki lakossággal a magyar
ság testven ssereletet.

— A németek hadlzsakiuauja. A 
hitaislus áiizuikiss szeriül a Eemuiomzág 
beisejeüeu levő badizsukmany eddig ; haiti- 
logtyoabtu 1,924.971 ember, agjukosu ke
resed 7900, munícióé esegyeb jármüvekben 
7700, puskásban 1,300.600 es géppuskáé
ban kerek öüüO. Ezea a szamok tény égésén 
kisebbek a tény leges zsákmány uai, mert a 
loglyoa. közül soaai osztrák es magyar fo
golytáborokba vittek ki, aa agyúiból iiasi- 
ua naiallanságuk miatt sósai a harctereken 
Visszahagy lak es a haszuaibaiozal a Csapa- , 
Iuk as eiieuAtig eíleu Mlfeaiiuaz.tub& éviid*.

— Hadifoglyok kérelmezése. Mint
hogy a ka'ouai parancsnokságok a hadifog
lyokat a kérelmező gazdáknak többnyim 
nagy késéssel bocsátják rendelkezésükre, 
felhívjuk az érdekeit gazdaköaonsegei, bogy 
ha a tavaszi munkákhoz hadifoglyokat akar 
használni, a kérvényt a löszolgabuóság ut
ján már most süigöseu adja be, hogy ide
jében megkaphassa a kért foglyokat.

Jótékonyság.
A tüdőbeteg gondozó intézet kisegítő I 

kórházába következő szeretetadományok ér- i 
keztek:

Hortenzia a tüdőbetegeknek 10 koronát. 
Dobay István intéző Garamlökröl 10 koro
nát, Kabina szappangyár ö kg. szappant ado
mányozót. A sebesült katonák karácsonyfájára 
a tiz filléres bizottság 25 K. és Hoffmann 
Ferike 10 koronát adományozott.

Közönség köréből.

Nyilvános köszönet.

A József leír, herczeq Btanatórium Egye
sület tüdőbeteg gondozó intézetének kisegítő 
kórháza tegnapelőtt bocsájtotta el utolsó 
ott ápolt katonáit. Tudvalevő dolog ugyanis, 
hogy ma már nem áll fenn az a szükség, 
hogy kisebb ágyszámmal rei.de kezö intéze
tek is a hadegészségügy szolgálatában ma
radjanak, mivel megfelelő kórházak és üdülő 1 
telepek bőséges férőhellyel biztosíttattak. 
Az egyesület központi vezetősége ennél
fogva elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
intézetünk ismét visszatérjen eredeti ren
deltetéséhez, a tüdőbeteg gondozói tevé
kenységhez, amely idáig a háborús viszo
nyok miatt csak korlátoltan folyhatott éa 
vegye föl ismét egész terjedelmében a 
tuberculozis elleni küzdelmet. Az egyesülői 
lévai fiókja a közeli napokban tartja ren
des évi közgyűlését, addig is, mig ezen a 
hivatott helyen tehetek ez irányban előter
jesztést, fogadják mindazok, akik a kisded 
kórhazunkat oly megható szeretettel felka
rolták és gyámolitották, Őszinte szívből fa
kadó köszöuetemet.

Dr. Frontul er Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi febr. hó 6-t61 1916. évi febr. lié 18-ig

Születés.
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fiú 
t Ú

Ernő 
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Házasság.

Völefim es muuvasszouv neve

hvz. b*  biesiuger S Adler JoaéiA

Halálozás.

tzr.

az elhunyt neve Kora A halál oka

ífj. Hanueka Béla 2 hó Görcsök
Szarka Jánosné 28 éves Méhrepedés
DeUtfch Gusztávnó 53 éves K zárt Hérv
Borján Lajos 6<> év-8 Ált. gümökór
özv. Kot ez Sándorné 84 éves Agg. kimeríilés
özv. Halló Andrásné 8b éves Agg. kimeiülés

Nyilltér.
A tüdőbeteg gondozó inté

zetben hadbavonulás miatt folyó 
évi március 1-én üresedésbe jön a 

szolgai állás. ;
Akik ezen állást elnyerni óhajtják, 

forduljanak bővebb felvilágosítás 
végett Dr. Frommer Ignáozhoz, 
az intézet vezető orvosához.

BAKANCSOK 
munkások részére, munkás 
ruhák és fehérnemüek legol

csóbban szerezhetők be 

özv. Qwitt Miksádénál 
Léva Simor-utca 3.

1816.—462. szám kig.

Újbánya szab. kir. r. t. varos. 1916. 
évi icbiuar uo 25-eu d. e. 16 órakor a 
városház tanácstermében tartandó zárt írás
beli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szó
beli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdőben az 1913, 1914. és 1815. évre kije
lölt vagasterületeken termelhető alább felso
rolt bükk mü es tüzifamennyiseget.

1. Az A. ü. o. 11. vágassorozat 40 osz
tagában kijelölt s 640 ürköbmt. bükhasáb 
es 270 ürköbmt. bükkdorong tűzifára;

2. A A. ü. o. 1. vagássorozat 3. oszta
gában kijelölt s 1830 ürkmt. bükkhasab és 
1100 ürköbmt bükkdorong tűzifára.

3. A B. ü. o. 1. vagassorozat 10. és 11. 
osztagában kijelölt s 1800 ürkmt. bükkhasab 
es 600 ürköbmeter bükkdorong ; valamint az 
elősorolt összes vagasterületeken mintegy 
350 m.3 bükk mütara becsült famennyiséget.

A kikiáltási ar a bükk müfanal m.’-kint 
10 korona.

A bükkhasab tűzifánál ürköbméteren- 
kint 4 korona.

A bükkdorong tűzifánál ürköbméteren- 
kint 2 kor. aO fill.

Bánatpénz 2000 kor. azaz Kétezer korona.
Becsaron aluli, valamint utoajanlatok el 

nem fogadtatnak.
Az árverési és szerződési feltételek az 

újbányái m. kir. járási erdógondnoksagnal es 
alulírottnál a hivatalos orak alatt megtekint
hetők.

Újbányán, 1816. évi február hó 5-én.

Kotiers Emil,
polgármester.

Faeladasi. hirdetmény.
Barsmegye Bükköskút község volt úrbé

resei Geletneken a körjegyzői irodában 1916 
évi lenruar hó 28-an délelőtt 11 órakor 
tartandó nyilvános, — zárt Írásbeli ajánla
tokkal egybekötött szóbeli árverésen eladják 
a község melletti legelőjükön. 1.) tő mellett 
termelt es kereg nélkül mert kocsánytalan 
tölgy haszonfa:

21 drb 31- 40 cm. kőzépátmérőjü 
mintegy 1'44 m.3

41 drb 41 —50 cm. kőzépátmérőjü mint
egy 11’88 m.3

32 drb 51—60 cm. kőzépátmérőjü mint
egy lö’69 m.“

68 drb 61 cm. felüli kőzépátmérőjü 
mintegy 49’58 m.3

összesen lb2 drb 78’71 m.s
Kikiáltási ar: 1810 kor. Bánatpénz: 

180 kor. 11.) tő mellett termelt 240 ürméter 
tölgy hasab es dorong tűzifa.

Kikiáltási ar : 1200 korona, Bánatpénz : 
120 kor. 111.) 83 drb. tölgy törzsrész mintegy 
60 ürméter tölgy tűzifa.

Kikiáltási ar : 134 korona. Bánatpénz:
13 korona. Ajánlatok az egesz faanyagra 
együtt, de minden tételre külön is tehetők.

Becsaron aluli ajánlatok el nem fogad
tatnak.

Árverési feltételek a beszterczebányai 
m. kir. ailami erdőhivatalnál, a garamlado- 
ntéri m. kir. járási erdőgondnokságnál és 
alulirottnál megtekinthetők.

Bükköskút, 1916. évi február hó

Úrbéres elnök.

rei.de
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Meghívó.
A „BÁTVIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

IX. évi rendes közgyűlését
1916. évi február hó 27 -én délután 3 órakor

az intézet tanácstermében fogja megtartani, melyre 
a tisztelt részvényesek ezennel meghivatnak.*)  

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési jegyző választása és a jegyzőkönyv hitelesíté

sére két;, ing kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 

a felügyelő; bizottság jelentésével; a mérleg megállapitasa ; a nye

remény felosztása és a felmentvény iránti határozat hozatal.
3. Az igazgatóság választása az alapszabályok 61. § -a 

értelmében
4 A felügyelő-bizottság választása az alapszabályok VII fej. 

69 §.-a értelmében.
5. A felügyelő-bizottság.tiszteletdijának megállapítása.
6. A választmány választása az alapszabályok VII. fej. 74 

§.-a értelmében.
7. Az intézeti ügyész választass az alapszabályok 86. § -a 

értelmében.
8 E’yéb az alapszabályok 55 §.-a értelmében beadott indít 

ványok feletti határozat, hozatal.
Bát, 1916. január hé 30. igazgatóság.

*1 Megjegyzés Az alapszabályok 51. §-a értelmében mindarou »é»zvénve- 
a-k. kik a kózgyüléseu ré»ztve ui óhajtanak felkéretnek, lioey nevükre szóló 
részvény iket a még le nem járt szelvényeikkel együtt iegkésóbb a gyűlés me?- 
közlési ' akár »x ii téz-t, akár a Lé- ai Takarékpénztár r. t. pénztápán I Jótéte
mény ezzék, mtlyröl letéti jegy-kel nyernek.

Tartozik. Mérleg, 1915. év december hó 31,-én. Követei.

Bát, 1915. december hó 31.-én. A könyvvezetésért:

Í- a
■3 £
H Vagyon korona fillér korona fillér • s

► 59 <
Teher korona fillér korona fillér

r.l.> Készpénz: 1. Alapok:
64 68 Bankoknál folyószámlán 66467 16 31 Tartalékalap 25000 —

12500092 Postatakarékpénztári számlán 99 96
26

66 Részvénytöke (1000 db. 100 k r.) 100000 — —
116 Pénztári maradvány 1915 dec 31 -én 22693 14 89260 1. Betétek:

II. Kölcsönök: 124 Takarékbetétek 604511 14
71 Törlesztéses jelzálogkölcsönök 32133 29 127 Folyószámlái betétek 7755 — 612266 14

107 Folyószámlái adósok 14704 — III Egyéb terhek:108 Kamatozó jelzálogkölcsönök 212725 —
81lló Váltó Kölcsönök 274061 — Óvadékok 20560 —

126 Kölcsön előlegek 579 13 534202 42 879 loo Fel nem vett osztalékok 302

III. Egyéb vagyon: 105 Átmeneti kamatok . 7010 66
121 Készpénz letétek 5371 40 33244 06

35 Értékpapírok 64051 80
59 Berendezések 1600 — |V. Nyereség:
80 Letéti értékpapírok 20560 — 30 Áthozott nyereség 1877 07
90 Házingatlan 46000 — 106 Folyó évi ttszta nyereség 13023 59 14900 66

122 Idegen értékpapírok szelvényei 510 25 132722 05

IV Átmenő vagyon :
82 Hátralékos kamatok 15779 19

105 Átmeneti kamatok 13446 94 29226 13

785410 86 785410. 86
ll

Stiblo Ágoston s. k. Nándory Fái s. k. Fapp Endre s. k.
ügyvezető igazgató.} igazgatóségi elnök. főkönyvelő.

Ezen mérleg a kereskedelmi törvény 192. §. a értelnéken és az alapsztbál^oknak megfelelően készült.

.A. felügyelő bizottság ;
Tóth Kornél *.  k. Adamovits Samuét s. k. Geyer Károly s. k Kohn Sándor s k

f. b tag. f b alelnök. f biz. elnök. f. b tag
Schultz Miksa s. k

f. b tag

Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK
== fűszer-, gyaiiratáiu- és vatiaj $ kereskedése -------

Alapittatott 1881. LÉVÁN. Telefon arám 14

Elsőrendű í tüzér- és csemegeáruk.
Naponta hite lelvágottik és léit prágai sóska, teavaj.

Legjobb minőségű kávék, „Glória*  pörkölt kávé.
Tea, rum, teasütemény.

Déligyümölcsök és dessert cukorkák. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő.

Takaréktüzhelyek, fclytcnégö kályhák, fa- is széntartók, kllyhailtarik, 
szesz-, szia- villam os vasalók, szesz és villamos gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, húsvágógépek kcsyhamérlegek, főzőedények, valamint minden

nemű modern háztartási és konyhafelszerelési cikkek.

KATONAI evőcsésze, thermos, kulacs, gyorsforraló, alumínium ivópohár, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Campolin vízhatlan bőrkenőcs raktára.


