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összeköttetésben levő bírd, irodák
árengedményben részesülnek.

KÖZM.LJVELÖDÉtI ÉS TÁBtADALMI HETILAP.
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
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Kéziratok vissza nem adatnak.

SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS.

főszerkesztő:

Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hadiözvegyek.
Bajos volna eldönteni; ki szolgál
reá jobban legfájdalmasabb részvé
teinkre ? A letört dalia, aki egész éle
tére martirja marad a diplomácia csőd
jének, a kalmár-szellem erőszakosságá
nak, kultúránk tökéletességének ; vagy
a tölgyfát repkény módjára körülölelő
feleség, aki mellől kidőlt a tápláló
tölgy ? De nemcsak nem lehet, nem is
szabad különbséget tenni köztük ; tel
jesen egyenlő mértékben felelős az ál
lam mindkettőjük életöröméért, hiányos
munkaképességéért, teljes egyéniségé
nek rövidítéséért.
A rokkantak szomorú hadserege
már békéB gyakorlatot végez: megta
nul elbánni a neki került speciális szer
számmal, géppel ; nemsokára hozzálát
hat az önfentartő munkához. Ez való
ban az egyedüli tudat, amely némileg
enyhítheti sorsukon érzett nagy fájdal
munkat.
Azonban az özvegyek sorsa eddig
még ezt a vigasztalást sem nyújtja.
Alamizsna, illetve állítólagos nyugdíj
jár nekik, ha ugyan szabad ezt a szót
alkalmaznunk az évi 72—240 korona
között váltakozó összegekre.
Elhisszük, hogy többet az állam
pénztár nem bír hosszú éveken keresz
tül ; sőt biztosan tudjuk, hogy ezt is
súlyos tehernek fogj
*
érezni. De mind
ezeknél biztosabban tudjuk azt, hogy
ebből a nyugdíjból megélni senki sem
képes.
Mi történjék tehát ?
Alkalmazzák az özvegyekre azt a
józan belátást, amely a rokkantaknak
ügyét egy fokkal kevésbé kétségbeejtőnek tünteti föl : képeztessék ki őket
is olyan munkára, amelyre a mezőgaz
daságnak, iparnak, kereskedelemnek,
szellemi munkának, szóval a munka
piacnak szüksége van.
Adjanak alkalmat a kenyérkere
setre szoruló asszonynak, hogy meg
tanulhassa azt a munkát, amely ezek
közül neki legjobban megfelel; lássák
el időközben lakással, ellátással ; szab
ják meg a bérminimumokat, hogy ne
élhessenek vissza velük szemben a
munkaadók.
Elsősorban a városoknak, testüle
teknek erkölcsi kötelességük, hogy a
nekik megfelelő munkát a hadiözve
gyeknek adják, őket részesítsék minde
nütt előnybeu. Erkölcsi kötelességünk
ez azokkal szemben, akik életüket ál
dozták fel a közcélért azon remény
ben, hogy árván maradt családjuk s
támogató nélkül maradt hitveseik segí
tésben fognak részesülni azok részéről,

FŐMUNKATÁRS:

JABOSS FEKENC.

akiktől nem követelte meg ez az irtó
zatos világháború az egyedüli nagyot,
az életnek feláldozását.
Ha nem ez lebeg folyton az itthonmaradottak szemei előtt, vétkeznek
a szociális és erkölcsi igazságszolgálta
tással szemben ; de vétkeznek elsősor
ban a haza ellen, mert csak igy vár
hatunk önfeláldozást, hősiességet, azok
részéről, akik itthon hagyták családja
ikat, ha tudják, hogy azok, h
* árvák
lesznek is, de nem lesznek a nyomor
mostohái.
Legyen ez az akció már egyszer
őszinte, megfelelő és nekilendülő, mert
eddig sok részvétet hallottunk, ds ke
vés praktikus tettet.
Hisszük, hogy úgy az állam, mint
a társadalom ezen a téren is sürgőseu
teljesíteni fogja szép, nemes és hazafias
kötelességét.
Családi élet a táborban.
Folytatás.

— Kzdzivill harcsgé — mondj
*
és
élénlr taglejtésekkel kísérve beszél. — N»gyón gazlag e uber * herceg és nagyon jó
ember is. Bír öreg, ősz és uzgy U-, szereti
a szegény embereket. Még a gyerekekkel
is megáll beszélgetni és megs'mo'ztj
*
arcu
kat. Á felesige porosz nö.
— Mikor az oroszok leszedték fenpló
mainkban a harangodat és elvitték, * nép
naeyon sír'. Ekbor * jó herceg azt mondott
*
nekünk: Ne sírjatok; hanem vigasztaljátok
és el ne hagyjatok egymást. A> orosz úgy
is meg fog bukni, akkor majd éu uj ha
rangokat csináltató ■ nektek.
__ 0 . . . .u van a kriptáé temploma
a hercegnek. Ennek a templomnak a papj
*
sok-sok pénzt szedett fel a néptö', hogr
majd földalatti lakásokat csináltat, ahol el
lehet rejtőzni. De a p»p megbolondult és
nem tudják : hová lett a pénz ? A herceg,
amikor ezt megtudta, összehivatta a népet
és a pap helyeit mindenkinek vissaaadta
pinaét. Három napig folyton folyvást fize
tett ezüstben. Végén íztán még három zsák
ezüstöt szét ib szóratott Közöltük a fő dön.

A hirdetéseket, alőfIzatésakat i a reklamációkat a
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA:

NYITRAI és TÁRSA r. t

miut te vagy. Még a haja is olyan fekete,
göndör . . .
A szép, tiszt
*
idő azonban vesaedelmet hozott a házra és a családias életünk
nek ezzel vége is szakadt.
As ellenséges tüzérség valahogyan föl
fedezett benLÜnket s ebédre tizenhárom lö
vést kú'dött hozzánk. Egy hatalnas gránát
éppsn a ház elölt ciapóuott le. Nagy su
gárban szökkent fel a föld magasba, A
rettenetes detonáció kivág!
*
az ablakokat,
ajiókat s ha történetesen nem tagerendákból van összetákolva a ház, hanem téglából
vagy köböl építették volna, úgy bizonyos,
hogy ránk szakad.
Legjobban sajuá'tam a kis leánykákat,
akik minden izükben remegve kapaszkodtak
nagyanyjukba, sietve menekültek ki a
házból.
I
Kintről a kutyák iszonyú siüköléssel
futottak be a lecsapódó gránátok eiöl és az
ágy alá rejtőztek. Csak a tyúkok maradtak
nyugodtan, azok észre sem vették, hogy a
! lábaik alatt mozog a főid, Zzvarialanul
> kapargáitak tovább.
Mivel még másnap, sőt harmadnap sem
' hagyott föl az orosz tüzérség a lövésekkel,
[ a házat elhagytuk. A municiópazarláer
*
valló
tüzelésnek összes eredménye annyi volt, hogy
egy gránát eltépte a telefonvezetéket.
Mikor háziasszonyunkat kérdeztem, hogy
; miért nem költözik ki a házból — ezt
I felel e :
__ Uram, kiskorom óta ezen ház körül
do'gsatam; négyszáz rubelembe került ; nem
' régen háromizáz rubelt tizetteaa az oroszok' nak, hogy fel ne gyújtsák. Inkább meghalok,
de el nem hagyom. Ha van azivüz hoazá,
I __ gyújtsák föl, löjjék szét, — de én a
hkatmmal együtt pusztulok.!
íme pondentj
*
aunak a csodálatos lolki
1 erőnek, amely a bombázott görzi lakosokat

áthatja.
Istenem, milyen megindító ea 1 Mi is
ezért küzdünk I . . .

Koperniozky Kornél.
Vége.

Fiamnak.
Iskola padjairól a király hívóit katonának
ljüszkén vetted fel szép csukaszürke ruhád.
' Mint öreg ember nem vehetek részt már a csatákban ,

__ Úgy ám I Nagyon jó ember a bercsg,
— fejezte be bgendáa elbeszélését házi 1 Nincsen erő bennem, védni veled honomat.

Légy te erős és bátran küzdj a mi elleneinkkel

asszonyom.
Hős hadaink sikerén béke virága fakad.
__g, hol van most a herceg ? kérdeztem. 1 S míg ti, vitéz daliák, tusakodtak a sok csatatéren,
_ Nem tudjuk; eltűnt. Egyszer egy Édes anyád és én csendes imát rebegiink:
Oh, magyaroknak 1 dene védd meg drága hazánkat t
német aeroplán jött érte, hogy elvigye; de
Áldd és védd fiait; gyözedelemre segítsd I
ö nem akart fa ülni rá . . .
S majd ha a harcok után diadallal térsz szüléidhez :
Aa asszony fáradt szemeinek meleg Csík és cserkoszorú vár fiam itt tereád.
sugaraival végig<i«n>to'‘« aroomat és köny-

Jaross fértne.

nyesve fordult eh
— Mi baj
*
? — Kérdezőm.
— Ura®, családomnak tis tagja szolgál
a. orosz hadseregben. A fizza éppen olyan,

Műveljünk meg minden
talpalattnyi földet!
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Könyvet a harctérrel
Minél tovább Űrt * háború, annál eürübbeo ballba'ó a harctéren levő katonák
kérő szava, hogy küldjünk nekik olvasni va ót
a lövéeaárokba. A könyv a legjobb eszKöa
arra, hogy összeköttetést teremtsen a messze
idegenben tábororó katona és bsü öföldje
közölt. A katorai parancsnokságok ismétel
ten megállapították, hogy ar. olvasás feltűnően
jó hatással van a magyar csapatok szellemére,
mert a pozi'iós baro egyhangúsága közepeit
is megvédi őket a fásultságtól és fokossá
lelki erejüket.
Mivel a csapatok eddig csak szórványo
san es rendssertelei ül tudtak magyar köny
vekhez jutni, as országos Hsdtegelyzö Bi
zottság es a Vörös kereszt egylet közös
mozgalmat indítanak oiy célból, hogy as
ellenség elölt álló magyar katonákat rend
szeresen ellássák olvasmányok xal.
Tisztelettel kérjük a vidéki magyar
sajtót és a müveit o.vasó közönséget, amely
a háború folyamán már annyi megkapó jelét
adta nagyszeiü áldozatkészségének, hogy
támogasson minket hazafias, emDerbarán es
kulturális szempontból egyesült fontos vál
lalkozásunkban. A közös nagy cél érdekében
Bzükség van erre as újabb á'dozalra is.
Minuenkinek vannak otthon könyvei,
füzetei és képes újságjai, amelyek régóta
érintetlenül és haszon nélkül bevernek a
pocokon es amelyek valódi kinccsé lesznek,
ha a harctéren levő katonás kezébe kerülnek.
Tisztelettel es hazafias biza ómmal kér
jük Magyarország nemes érzésű hő gyeit és
lelkes tauuló ifjai', hogy gyűjtsék össze
otthon és ismerőseik körében az ilyen nyom
tatványokat és aján ják fel a barco ó
katonáknak.
A nagylelkű adományodat a Bzcretetadomány osztály Budapest, V., Lipót-körut 1.
sióin veszi át ób továbbítja az e.ienseg előtt
a..O csapatoknak. A kir. pósta díjmentesen
szállítja a kü Reményeket, ha a csomagra
ráírjuk, hogy ,tizeretetadoinány a harctéren
leró katonáknak, porté mentes.
*
Amit erre a ce.ra áldozunk, azt Ma
gyarország fegyverben ál ó ifjúságának ad
juk, a nemzet virágának, amely csodálatos
aidosatkeszséggel védi meg hazáját es mind
annyiunk életet és vagyonát.
As Országos Hadsegélyző Biaottság és
a Magyar Szent Korona Országainak Völőskeieszt Egylete megbízásától: Herciey
Ferenci.

A világháború krónikája.
Március 20.
6 hónapi hősies vedelu-czco után kivo
nultunk Usoieskótól északnyugatra levő, rom
halmazzá összelőtt hidsátcbol. Hiudeuburg
troniján as oroszok támadása eredménytelen
maradt. Aa olasz hadszíntéren Boigora előtt
a görzi hídfőnél csapataink felgyújtják aa
olasz állásokat. Bevmánál eliogiaiuuk egy
erős olasz állást. Az oiasaok ellentámadá
sait meghiúsítjuk. A franciák Vaux falut
akarván visszafoglalni nagy támadásokat iuditanak meg, de hiába. Nemet repü.ögépek
bombázzak Dovert, Daaia és Ramsgater. A
belgiumi tökormáuyzo kijelenti Mercier bí
borunknak, bogy nem tűri tovább a pásatorlevelekael történő izgatásait.
Márclu8 21.
Bajor ezredek és würtcmoiigi zászlóstjak rohammal elfoglaljuk az avrcouri erdő
ben éB az erdő mellett kiépített összes fran
cia hadállásokat. 32 tisztet és 2500 főnyi
legénységet elfognak. Aa oroszok ottenaivájukat a rigai szárnyra is kiterjesztik, de a
németek aa összes orosz támadásokat vére
sen visszaverik. Ptlanser-Ba tin tábornok
frontján iokoaódik aa oroszok harci tevé
kenysége. Repülőink Valona kikötőjét bom
bázzák. Aa olaszok Hmzdásait a Romboton
és Mrali Vrhen elfoglalt állásaink ellen viszszaverjük. A görög határon járőr csatározá
sok folytak.
Márclue 22.
Az orosz frent egyre élénkebb lesz Az
oroBiok rendkívül nagy veszteségeik mellett
is újból nagy erővel támadnak, A Strypa
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mellett és a Kormin szakaszon orosz gya
logsági osztagok törtek elő ; mindenütt viszszavertük őket. Az oroszoknak a német
fronton sem sikerült eredményt elérni. Az
oroizok eddig 1.942610 halottat veszítettek.
A francia hadszíntéren tüzérségi harc. Por
tugáliában kihirdették aa ostromállapotot.
Angliában sokan megtagadják a hadi szó gálatot.
Március 23.

As oroszok a jakobstadti hídfőnél tá
madnak, Vidsytől északra pedig több Ízben
,
*
előretörne
de a harcba vetott nagy ember
és lősaertömegek sem szerezhettek legkisebb
előnyt Bem az oroszoknak. A francia had
színtéren a németek a Harcourttól délnyu
gatra húzódó hegygerincen elfoglalják a fran
ciák támaszpontjait. Aa oroszok Perasiában
megszállják lspahánt. Poincaré a szerb trón
örökös tiszteletére adott lakomán bzerbia
felszabadítását Ígéri. Ernában helyreállítják
a köztársasági államformát.
Március 24.
Az uj német hadiköictöuie 10.4 mi..iárd márkát jegyeztek. A janubstadti, dünaburgi és vidsyi szakassokon a heves orosz
támadások a nemet tüzelésben összeomlanak.
Cbampagneban éa az Argonneok han foko
zódik a lüaérBég harca. A Graií német se
géd cirkáló eisu.yeszt egy 15 ezer tonnás
angol Cirkálót, azután magát a levegőbe röpíti.
Márclue 25.

Verdunt a nénet ágyuk lángba borít
ják. Az orosz harctéren a Sirypa mentéu
Burkanov közelében honvédek behatolnak
aa oroszok árkaiba és szétrombolják a védömüveket. H ndenburg arcvonala ellen az
orosz erőfeszítések eredménytelenek ma
radónk.
Március 25.
Az oroszok nagy erősbe, lamaüu.a a
Postavy-Naroc-Viszniev ironton. A francia
uadsziutéren heves tüzérharc. Douaumonttói dé.kelelie a közel harcok a németek
javára dőlnek el Öt angol hidroplán, melyet
egy cirkáló raj és egy torpedóromboló raj
kísért, támadást intéz a Bchleiwigi német
léghajó csarnox ellen, melyet körül harmat
a németek leszállásra kenyszeritenek. A
Piöcken-szorostói keletre csapataink benyo
mulnak egy olasz állásba.

Március 27.
As oroszok Jakobstadtól esaannyugaira
példátlan emberanyaggal és iösaermennyiséggel támaduak, de példátlan veszteséget is
szenveduex s eredményt még sem tudnak
elírni. A Nsroc lólói délre a németet a márOiUs 20.-án elvesztett állásaikat visszafoglal
ják, 21 tisatet, 2140 katonát eifoguak a
gépfegyvereket zsákmányolnak. Az olt ez
támadást a P.öckeu szorosnál visszaverjük,
a Podgora magaslaton pedig egy egész el
lenséges hadabást e.foglalunk.
Március 28.
Postavejnál a német csapatom az ellenrég súlyos veszteségei mellett visszaverték
az oroszok buliámsaerü rohamait. Aa oro
szok n ár uj hadosztályokat állítanak csa
tasorba. Bojamól északra csapataink vissza
kergetik a támadó oroszokat. A Satrypa
torkolatánál az oroszos e örenyomulési kísér
lete aknáinkon hiusui meg. A görai hídfő
nél a harcok továDb ioiynak. A Piöcken
szakaszon meghiúsulnak az olasz támadások.
Itt egy helyen több, mint 500 hűl a fekszik.
Német repülöraj Saaloniki kikötőjét bom
bázza. Amerikában a Susetx elsülyeeztése
miatt a Németországgal való viszony kié
lezed.k.

Március 29.
A németek Malancourttól északra két
kilométer szélességben rohammal e foglalták
a franciák állásait, foglyokat ejtették és
gépfegyvereket zsákmányoltak. As oroszok
a Naroc-tólol délre éjjel-nappal folytatták
támadásaikat, de a németek azuronyrobambán hé'stér verték viasza. A görzi hídfőnél
és a Doberdó ironton élénk tüaérhaic van,
Béliétől keietre az olaszok néhány árkunk
ba benyomulnak, Aa olasao. több harcvo

nalon már a hátsó állások kiépítésén dolgo
nak. Aa angolok Dublinben ostromállapot o
hirdetnek az ir zavargások miatt.

Március 30.
A görsi hídfőnél as olaszok nagy erők
kel támadnak s a doberdói fronton is élén1;
tüzérségi harc indul. Tengeri repülő rajunk
a Sdobba torkolatánál az olasz ütegeket
bombázza. Az otosz harctéren helyenként
előőrsi harcok. A németek a franciák téma
dósát az avacouorti erdőnél viszaverik. Négy
repülőgépünk bombákat dob Valonára.
Március 31.

A németek elfoglalják Malancourt-t. Az
olasz harctéren a kedvezőtlen időjárás foly
tán szünetelnek a támadások. Az entente
hajóvesztesége 136 ezer tonna.

Április 1.
Az orosz offenziva ellankad; az oro
szok veszteségét az uj offensivában a né
metek. 140 ezer emberre teszik. A francia
hadszíntéren heves tüzérségi harc folyik. Az
olaszok a nagy és kis Pahl szakaszán tá
madnak újból, de teljesen sikertelenül. Né
met Zeppelinek sikeresen bombázzák Lon
dont és a környékbeli gyárakat, valamint
Anglia keleti partjait. Egy német léghajó a
Témáén leszállani kénytelen. Anglia hir sze
rint szabad átvonulást és a német határ el
zárását követeli Hollandiától, mely semle
gességének fegyverrel való megóvása érd kében a hadsereg készenlétbe helyezései
rendelte el.
Április 2.
A németek Vaux falunál elfoglalják a
franciak védömüveit és 731 foglyot ejtenek.
Haucourttól északkeletre szintén benyomul
nak a franciák sáucaiba. Német léghajók
újból megtámadják Anglia keleti partvidé
két. Asquith angol miniszterelnök megláto
gatja a pápát.

Különfélék.
— Hősi halál. A jelenleg Láván ál
lomásozó, a trónörökös nevét viselő, 19.-ik
gyalogezrednek vitéz ezredese, nemes teleki
Bech Sándor, a Lipótrend lovagkeresztjének,
a 3. oszt, vaskoronarend, a 3. oszt, katonai
érdemkereszt, a 2. oszt, vaskereszt és több
más katonai érdemrend tulajdonosa, f. évi
márc. hó 31-én, az északi harctéren hősi
halált halt. A hős katonának emlékét nem
csak tiszttársai, hanem az egész ország nagy
kegyelettel fogja őrizni. — Dr. Kevtczky
Lajos bakabányai orvos — mint őszinte
részvéttel értesültünk — a harctéren szer
zett betegsége következtében, 35 éves ko
rában, Bakabányán e hó 7-én meghalt.
— Főrangú nők a fényűző divat
ellen. Ö-ven főrangú hölgy elhatározta,
hogy ligát alakit a divat tultengése s a
feltűnően iábrakapott nőt fényűzés ellen,
A dicséretreméltó hazafias mozgalom már
túl van as előkészítés stádiumán, a napok
ban már kész felhívást adott ki az ötvenes
bizottság és felszólítja a jobbmódu osztályok
asszonyait és leányait, hogy ruházkodásuk
ban legyenek mérsékeltek és tüntető pazar
lással ne sértsék azoknak érzelmeit, akik a
háború minden borzalmát áUzenvedik. A
bizottság gondoskodni kíván arról, hogy egy
központ alakuljon, mely a francia és amer.kai divattól független uj női divatot teremt.
Az uj divat egyik jelentős része aa lesz,
hogy mellőzi a selymet, bársonyt, csipkét e»
mindazt as anyagot, melyet az ellenséges
külföldről kell beszállítani. A fe.hívás arra
is fel fogja szólítani a nőket, hogy csatlaknazatak a női fényűzés ellen alakítandó
ligához és aláírással kötelezzék magukat a
megállapítandó feltételek megtartásara. A
liga tagjai látható jelvényt fognak viBelni.
Úgy értesülünk, hogy a magyar főrangú nők
már tömegesen beleptek a ligába. Nagyou
kívánatos, hogy ea a szép mozgalom no
legyen afféle saalmaiáng, amely hamarosan
ellobban és azután csak as emléke mirad
meg.

1916. áptilia 9.
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— Elnökválasztás. A lévai takarékpénatir réaavénytáraulat mérőim hó 26 Au
tartott közgyűlésében az igazgatóság elnö
kévé egyhangu'ag Holló Sirdort, aa intézet
volt elnökét választotta meg.

—

Ismeretterjesztő előadás.

A

Katb. Kör. mű t vasárnapi előadását is
nagvBtámu közönség látogatta, dr. Poruhstky
Géza adminieztrá'or óidékor felolvasását
sikerült vetített képek tették változatos’A.
Dr. Kersék Jánosnak Jéaus a csatatéren című
aktuális és megható költeménye klekért E'za
kedves előadásában igen Bzépan érvényesült,
ha már az első fa lépése is ily nagy siker
rel járt, akkor az a sok taps bizonyára a
jövőben sem marad ei. A katonai zenekar
pedig úgy, mint az előző alkalommal, most
is derekasan kitett magáért; nagy tetszésben
részesült nrnden egyes száma. A zenészedet
mindkét oatéu dr. Porubstky Gáza vendég
szerető gondoskodása juttatta jó m gérdamait áldomáshoz. A u?a , utoltó előadás
programmja ; Fe olvasás, vettéssel kapcso
latban. Staval : Reindl Janka. Kuli r Ferenc
káp'án barmonium-kiséreta mel ett énekei :
Tokody O ga. Játszik a katonai zenekar.
Belépődíj nincsen, de a készkiadások rész
néni fedezésére személyenkirt 40 fillér ti<eteudö. Vendégeiét szívesen fogadnak.

— A lb. évesek bemutató szem
léje. Az 1898. evoen síületett uepfeikelők
bemutató szemléje Láván, a városház tinácatermében f. évi április hó 17-én, d. e.
tel nyo'cz órakor lesz megtartva. A varos
rendőrkapitánya hirae'.taeuy uiján hívja fel
az említett népfelkelőket, hogy a fentirt
tápon és helyen pontosan jelenjenek meg.

— Tilos a húsvéti piros tojás. A
háború ridegsége es as élelmiszerek drága
sága eitöiftlte a húsvéti ünnepeknek egy k
kedves ssokáeát.
*
a piros tojást. A minirzlerelnők
kiadott reudeletebeu szigorúan
megtilija a húsvéti ünnepek alkalmából a
tyúktojásnak szokásos fesreast vagy hasonló
kikészítéséi, továbbá az ilyen kifestett va(*y
kiáéaziteit lyaktojasnak tergaomba hozata
lát >z ország egesz ’-erüiotér. Aki ezt a
rendel nézést megszegi, kihágást követ el
s esetleg két hónapig .erjedhető elzárással
es bstizaz koronáig terjedhető pénzbírsággal
büntethető. Ez a rendelet a múlt heten mar
eletbe is lépett.
— Kitüntetés. A király háti lierkó
István 30. honvéd gyaiogesredbeli százados
nak, aki jelenleg a honvédelmi miniBzlénumba
van beosztva, a haborubau teljesített kitűnő
szolgálatai elismerésiül a hadidiasitmenyes
3. osz>. katonai érdemkeresz'el adományozta.
— Letört Virág. Fajdslmsa veszteség
és mely gyász eite Tootli Kaiiaáu városi
leveháriokot és nejét Olgyay Apollóniát,
akiknek forrón szeretett Mariska uevü leá
nyuk életérek lö-ik évében, íövid szenvedés
után, e bo 3-an elhunyt. A kedves leánynak
balkiat melyen sujioit aiü.őkön es testvérein
kívül a rokonság és a családnak ismerősei
IS őszintén fájlalják. Fö di maradványait
őszinte resavet mellett e hó 4-én d. u. 4
órakor a róm. kath. temetőben helyezték
örök pihenőre.
— Gyaszlllr. Budapestről kaptuk a
sionooru es leverő hírt, hogy Vargha Kál
mán nyug. ref. tanitó április hó ö eu, áldá
sos életének 67-ik, boidog barasségauak 39-ik
évében, hosszas szenvedés u au csendesen
elhunyt. Halálát özvegje, ízül. Kmoskó
Mária, gyermekei, nagyszámú rokonsága es
ismerősei őszintén fájlalján. A boldoguhbsn
dr. Kmoskó Béla sógorát gyásao ja. Hü t
tetemeit e hó 7-éu a budapesti rákon lemetöbeo helyezték örök nyugalomra.
__ Házasság. Faragó Béla tart. 13-aa
honvédhadnagy, soproni siketnéma-intézeti
tanár a pozsonyi ág. ev, temp'omban házas
ságot kötött irányi és boldogfalvi Bibizár
Búsaiké urleánnyai.
— Halálozás. Részvéttel közöljük a
a ryászhirt, bogy kotessói P'ranciscy János,
aranyműves, Léva városának általánosan iá
mért polgára életének 68. évében, e hó ( ón
elhunyt. Temetése tegnap d. u. 5 órakor vol’.
_ HadlblZtokltás As Auguaata
Gyorasegé y-Alapja hadibiaiositó osatályt
létesített, amelytél mii den hidbavonult

biatoaitbató csekély díjért úgy, hogy halála

A.
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esetén c?aládja tetemes ösazeget sáp készpénzben. A népfelkelő CdtlÁdja például 45
koronáért 1000 koronát kap. Ni nca orvosi
vizsgálat, A htdbavonult távollétében is naeg
lehiv kötni a biztosítást. A biztosítás egy
egész évre érvényes s egy óv múlva megujithktó. A h&d biztosító osztály részéröl —
mint értesülünk — a szép és humánus in
tézmény megszervezése céljából vármegyénk
területére Kiss Ernő fővárosi tanító, városunk
szülötte küldetett ki, aki a legszélesebb
körben terjeszti és >8 nerteti a hadibiztositásuak nemes célját, A hidibiztosítást legmele
gebben ajánljuk a hadbavonultak itlbonmaridt. családtagjainak figyelni in.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
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Születés.
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A gyermek
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A szülök neve
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leány
leány
fiú

Pa'kov cs Pál Raniák Márii
Schmidt Ju'ianna
Hitk» István Boros Anna

|
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Irén
Mária
József

Halálozás.

az clbnuvt um

A halál <>ka

K 'fa

Jótékonyság.

következő szeretetadományok érkeztek :
Lévai Takarékpóiz’ár r. 1.-tól 100 kor.,
L'vai Kereskedelmi banktól 50 kor., Lívai
takarók éa hitelintézettől 50 kor., Barsm-gyei népbanktól 25 kor., Hochberg Józseféé
uruőtöl B.jka 16 kor., Boros Gyű éné 10
korona.
A Vörös Keresztnek
Kovács János vo t vámoa'adányi iako->,
aki je en'eg Amerikában van, 10 koronát
1 ü döt’.

51
15
80
62
34
z9

özv. Weisz Fü öpné
Tocth Mária
Szinai Jánosa ■
Francziszczy J<nos
Kovács Mihá y
redyszyn Tivadar

A József kir. herceg Hsanatórium Kgycsülét lévai fiókjához

éves
éves
éves
éves
éves
éves

Hasib&gymáz
Tüdögyudadás
Agz. ki'xerü'és
üégerák
Hősi ha á1
Hősi hf-lál

I
|
i

1916. évi 141 szám.

Árverési hirdetmény.

I
I

A barsberzenczei püspökuradalmi erdő
gondnokság kezelése alá tartozó „B“ sarjerdő üzemosztály az 1917 évre eső vágásaiban
található tölgyfakészlet a cserkéreggel együtt
m. p :
A lévai önkéntes tűzoltó egyesületnek
<
az I. vágássorozatban 44 1 k. h.
a Lévai T.karó'ipénziár 100, — a L'a II.
„
„
11 4 „ n
vai Takarék- és Hitelintézet 30, — a Lévai I
a 111.
„
,
19 4 „ „
Keresaedeimi Bank 30 t oronát adományozol
.
*
összesen mintegy 74 9 kát. holdon
mintegy 1000 m.3-re becsült mintegy 20 éves
A lévai Chtvrs-kadisa egyletnek
a L ívai Takarék pénztár 50, — a Bari fatömeg Barsberzenczén az uradalmi erdő
megyei Népbank 30, — a Lévai Kereske gondnokság irodájában 1916. évi április hó
-én
14.
délelőtt 10 órakor az uradalomnál
delmi Bauk 30 koronát adományozott.
szokásos feltételek mellett nyilvános árverés
A Lévai Stefánia árvaháznak
utján fog eladatni.
Dautsch Mihály a lévai Gambriuu -sörKikiáltási ár 3 cm. legkisebb vastagság
ciaruuk bér öie 50 koronát r dohányozott.
tól kezdve fölfelé vastag, lehámozott doron
gokból álló 1. m. magas 1. m. mély és 1'2
Tüdőbeteg gondosó intéseinek
m. magas rakatonként 12 korona.

üauiach M-há'y 50 koronát.

Püspöki uradalmi erdőhivatal
Lutillán, 1916 évi április hó 3-án.

1843—1916. szám.

Hiidetménv.

Hirdetmény.
Közhírré teszem a 2342 számú alispáni
feihivasra, hogy miod.zou gazdák, kik arató
<s egy<b gazdasági munkásaik részére sózott szaiouuat óhajiauak beszerezni, az előjegyzésre a városgazda hivatalában város
háza eme'et 5 az. helyiségben 8 napon beiül
jehntkeszenek, amely alkalommal az elöjegyzett aza onna menny ség átvé'e éré kötelező
nyilatko at állítandó ki j a szalonna ara utó
lagosan lesz megáilap ive.
Láva, 1916. évi április hó 7.

polgármester helyett:

j

i
1
i
,

Nemcsény, 1916. április 4.

Bíró József,

i

körjegyző, mint megbízott

ifj. Klain Ödön,
főjegyző.

Melynél fogva alulírott az aranyosmaróti
Kir. Járásbíróságnak P. k. 317—916. szám
végzése folytán közhírré teszem, hogy özv.
Podhányi Jánosné hagyatékát képező ingat
lanok úgy mint ruhanemű, szobabútor s
különféle egyéb tárgyak f. é. április hó 13-án
s következő napokon d. e. 9 órakor Nemcsényben nyilvános árverésen a legtöbbet
ígérőknek el fognak adatni.

I 1916. évi 1251 szám.
I

Tölgy fagyártmányok

1893—1916. szám.

Hirdetmény.
A lévai Uradalom tu'ajdonát képező s
Láva város használatára átengedett nyári
uszoda fürdő kezelésére és ellátására pályá
jától birde'ek. — Felhívom as erre vállal
kozni kívánókat, hogv kimentő a|án'ataikat
t. hó 22-ig d. e. H óráig hivatalomba
nyújtsák be.
Líva, 1916. évi április hó 8.

Bódogh Laos,
polgármester

Icést keresek
nyári vendéglőbe azonnali balépésre. Mészáros Lajosné Léva
_ _ Halásx-osárda. — —

eladása

(vasúti rakodókon )
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal garamrudnói, zsarnóczai, garamszentkereszti és
garamberzenczei vasúti rakodóin készletezett
mintegy ( 7 m.8 tölgypadló, 2035 drb kerítés
oszlop, 1678 drb kerékvető és 106 drb utkorlát oszlop 14 csoportban zárt Írásbeli
ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson
eladatik.
Az ajánlatok 1916 évi április hó 27-én
délután 5 óráig a zsarnóczai erdőhivatalnál
nyújtandók be, ahol azok április hó 28-án
délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak fel
bontatni
Részletes adatok az árverési és egyúttal
szerződési feltételek, továbbá ajánlati űrlap
és boríték a zsarnóczai ni. kir erdőhivatal
' nál szerezhetők be.
Zsarnócza, 1916 évi április hóban.

(

M. kir. erdőgondnokság.

JS>
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Ö

moziba
megyünk

Tanulók
azonnal felvétetnek Nyitrai és
Társa r t. könyvnyomdájában.
— —Léván. — —

Kákában

Az APOLLO mozgószinház

1 villa szőlővel és földte
rülettel esetleg enélkül
is kiaoó. Bővebbet Bodó Sán-

■r.

— dór városi közgyámnál. —

műsora érdekes.

Kiadó lakás.
3 szobás lakás egy előszo
bával kiadó Bővebbet Borosa

KN&PS DÁVID

nyi és Csernák cégnél Léván.

Kiadó lakás.
Mártonfy u. 12. szám alatt
utcai esetleg üzletnek is
használható lakás május
1.-tól kiadó Bővebbet ott a
házban. Özv. Vankay Pálnénál

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram
céljára épült házamban nagy választékú

| állandó gépkiállítás van berendezve
|
Hasai gyártmányú gépek:

Két szobából konyhából és
kamrából álló lakás kiaaó. Ugyanott bútorozott szobák is
kiadók. Cim a kiadóhivatalba.

Gar.z féle niotrck ninden nagyságban Hopferr és
Scbiartz gözctéplö késztetek, etedet! Melichár-íéle
vetőpépek, E&cber-léte ekek is tatajn üvelö eszközök
& valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek
Vi ágbirü RAF1D lánczoskutak.
00>' Legjot b rriröségü tál erirénykóirrák elkészítése
es felállítása juttnyos arakban. "W.‘.
Áfe
&

PÉNZTÁRNOKNÖI ÁLLÁS
betöltendő lévai nagykereske
désben. Cim a kiadóhivatalban.

Legjobb

bevásárlási

KERN
fűszer-,
Afapittatott 1881.

forrás!

TESTVÉREK

gjsinstéiu- és vasnagykereekedése
.........
LÉVÁN.
Telefon szám 14.

==

Elsőrendű lőszer- és cseni egeáiuk.
Naponta fiiss felvágottak és főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb n.inöségű kávék, „Glória" pörkölt kávé.
Tea, inni, teasütemény.

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

Takaréktüzhelyek, folytcxiégö

kályhák, fa- és széttartók, kályhaellenzök,

szesz-, szén- villan os vasalók, szesz és villamos gyorsforralók,
kávé és teafezek, htsvágógépek konyhamérlegek, főzőedények, valamint minden,nemü íredéin háztartási és kcnyhafelszerelési cikkek.

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

byematott Nyitrai és Társa r. L gyorssajtóján Léván.

