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A LAP KIADÓJA . NYITRAI ös TAKSA r. t.

Háborús fényűzés
Mindig felszólaltunk a divat maj

molása ellen, de ma, mikor minden 
cikk ára oly horribilis módon emelke
dett s annak dacára mir.denütt a leg
nagyobb fényűzést tapasztaljuk, két
szeres kötelességünknek tartjuk, hogy 
a pazarlás ellen ily nehéz időkben 
szót emeljünk. Különösen pedig a ru
házkodásra vouatkozólag kell hangsú
lyoznunk a takarékosságot.

Elismerjük azon régi magyar 
közmondás igaszságát, hogy a ruha 
tisztesség. Valaki iránt azzal is meg 
mutatjuk tiszteletünket, hogy bizonyos 
alkalomkor ünnepi ruhába öltözve je
lenünk meg.

Ámde hányán vannak, akik a ru
házkodásban is túlzásig mentiek. A 
divatot majmolják s ha egy idényben 
háromszor változik a divat, akkor is 
iparkodnak mindig a legújabb divatot 
magukon bemutatni az ismerősölnek, 
amellyel legtöbbször az irigylést ipar
kodnak felkelteni,

A divat ellen beszélni, a fényűző 
ruházkodás ellen harcolni teljesen cél
talannak tartjuk, de a mostani válságos 
időben, amikor nemcsak a nehéz meg
élhetés, hanem a kötelező jótékonyság ' 
gyakorlása is eléggé igéuybe veszi az 
embereket, szinte büuül kell felrónunk ! 
a divat tultengését, különösen a női 
ruhák készítésében és díszítésében.

Hogy a fényűzés járványa a mi 
városunkat sem kímélte meg, arról 
kereskedőink tudnának tanúságot tenni, 
de a figyelmes szemlélő is látja, hogy | 
különösen segélyosztás alkalmával nem 
csupán a legszükségesebb dolgokra, 
hanem legnagyobbrészt piperére meny
nyit áldoznak azok, akiknek gytrme- 
kei lábbeli hiányában a téli időben 
iskolába is alig mehettek.

Az a legnagyobb baj, hogy a 
gazdag és feltűnő öltözködés ma nem 
főúri kedvtelés, mert a vásárlási düh, 
melynek jelszava azt megvenni, «mi a 
drága és fölösleges, leginkább az al
sóbbrendű néposztályokat pusztítja.

A közép- és polgári osztály kö
rében legjobban elterjedt a céltalan 
pazarlás, mellyel nemcsak magukat, de 
igen Eokszor csa'ádjukat is tönkre 
teszik.

Igen sokan nem gondolják uie •, 
hogy a franci*  és amerikai szabóság 
az uj divatot, melynél a csipke, bár
sony és selyem domiuál, ravasz céltu
datossággal azért eszelik ki, hogy ezzel 
egyrészt a mi a«y*gi  erőinket gyön
gítsék, másrészt pedig az idegen áruk 
behozatalával saját erejüket növeljék, 

hogy igy bennünket, a gyűlölt ellen
séget, annál jobban kis?ipolyozbassanak.

Éppen ez okból dicséretes az a 
cél, melynek szolgálatában ötven mág
násasszony ligát alakított az oktala 1 
f nyüzés ellen.

Akiknek nemcsak pún-ük és mód
juk, hanem fejlelt Ízlésük is volna a 
fényűzés követéséhez, hadat üzentek a 
cifra pipsrézés ellen s felszólítják 
a nőket, hogy a hiú és cifrálkodó 
pazarlással szaiitsanak s kövessenek 
el .mindent annak a fényűzésnek meg
fékezésére, mely leginkább a jobbmódú, 
vagy annak látszani akaró nők között 
tombol legj ibban.

E célból szakemberek bevonásával 
központot fognak létesíteni, mely a 
francia és amerikai divattól teljesen 
függetlenül fogja az uj női divatokat 
megállapítani.

Ez a divat nemcsak a külföldről 
behozott selymet, bársonyt és csipkét 
fogja száműzni, hanem lehetővé fogj*  
tenni a már meglevő ruhák anyagának 
felhasználását is.

A liga felhívásokat f>4 szétküldené, 
a magyar asszonyokhoz és lányokhoz, 
hogy csatlakozzanak a női fényűzés 
ellen alakítandó ligához és aláírással 
szigorú kötelezettséget vállaljanak a 
megállapítandó szigorú feltételek meg
tartására.

Akik a ligához csatlakoznak, azok 
feltűnően viselendő jelvényt kapnak, 1 
mely azt fogja jelképezni, hogy viselő
jét nem kéuytel nség, vagy szegénység 
kényszeríti az egyszerű öltözködésre, 
hanem önként tett fogadalma.

Az egyszerű és minden nő részére 
egyforma jelvény meg fogja szüutetni 
a hiúság vtrsenyét, mert a legtöbb nő 
nem pazarlásból tény űző, hanem csak 
azért, hogy az ismerősök meg ne szól
ják, sőt inkább csodálják.

Hisszük, hogy a mozgalom, mely
nek már mind n magyar főrangú nő 
kötebző tagja, náluuk is sok követőre 
talal s a méltó siker nem fog elma
radni.

A jegyzési idő taitama
A hadikö i-BÖnjegyadai idöta’-tauiuak 

több hétre lerjedöleg törtéül ue;á Ispitáaa 
azt a cé't szolgája, hogy egyrészt a jegy- j 
zési tor ódna >k elkerít tessenek, másrészt, 
hogy * tájékozódásra, a kéznél nem lévő, I 
de jegyiéire ssánt összegek előteremtésére, • 
a hata propagaudira kellő idő álljon 
rendelkezésre. Fel kell atonban a közönség I 
figyelmét hívnunk arra, hogy a múlt hó 19-től . 
május hó 23-;káig terjedő jegyzési rdö a 
kötvények k.bocsá'ási ára szempontjából két 
részre oszlik. Ugyanis a 6»j0-o» járadékköt

vénye r ára aweunyiben a jegyzés május hó 
Ó ikéig bezárólag történik és az ár egy 
összegben fizettetik ki — száz koronánként 
30 fillérrel kisebb (97 K 20 f.), mint a má
jus 6- sátó! május 23 lkáig terjedő idősen 
esaköiö t és egy összegben kifize ett jegy
zéseknél, amidőn a kötvényért már száz 
koronánként 97 korona 50 fillért kell tizein-. 
Ugyarcrak 30 f 1 ér a küöubözet az 
5 *|i°/o ’,e állami péuztá i jegyeknél is, 
amennyiben a jegyzési idő e'sö feliben az 
áfarni pénztár jegy ára 91 K. 90 f.i'., m'g 
a mieodik isiében már 92 korona 20 fillér. 
A ké féleképpen megáliap tott jegyzési ár 
abban leli msgyaráza'át, hogy az időközi 
kamatokat a későbben történő j gyzéseknél 
figyel >mbe kellett vésni. Tehát különösen 
aro'r, akik otthon tartogatott pénzüket 
szánták a bzdisölcsönre, a saját érdekükben 
jól teszik, ha már a jegyztsi idő első felé
ben sietnek a jegyzéseitet megtenni, meit 
ezzel 30 fillér árfolyam-nyereséghez jutnak.

Dl egyébként is kivánatos, hogy a 
jegyzések túlnyomó részt már az e célra 
megszabott időtartam első felében megtör
ténjenek. A 30 fi lérea árlo y au> Lü öoi özet 
a gyüiaö'csözöen elhelyezett tökénél is lehe
tővé teszi a korai jegyzést minden kamat
veszteség nélkü'. A műiéi korá iban történő 
jigyzéseknek foutossága abban rejlik, hogy 
buzdító hatással vanuak aa ingadozókra, a 
késedelmesükre s igy a kölcsön sikerét je
lentős mértékben emelik.

Messze útra mennek a 
harangok.

al/c8sze útra mennek a harangok 
Nem halljuk mijd hivogttó lángjuk. 
Leun a földön « szárnyain a szélnek' 
Más ólukban, más hangon beszélnek.

Imádságra s zálogaitok eddig,
Hogy megnyerjük a jó Isten kedvit. 
Az ö dolguk ezután más lészen, 
Állanak majd pusztításra készen.

Lángol fűdül, bömböl valamennyi ■ 
Rettentő lesz kötelükbe menni 
ks ahová éremogvaik hatnak, 
Sok száz élet száll ottan nyugatnak.

Haltainkra szív megrendül s borzad,
8 kérdve kérdi, mit hoz majd a holnap ' 
Igazság győz vagy megejt az ármány ?
8 népünk marad leliporca, árván ?

Nem, az nem lesz, még egy ágyunk szólhat, 
Míg egy ajkon, zendiili.et a Szózat.
l)e lesz harc mely győzelemmé válik, 
Hogy élhessünk boldogok halálig.

S birtokában édes nagy örömük
4 harangok újra hazajönnek,
8 mit csatákról szólnak a toronyban, 
Hallgatjuk azt békés nyugalomban.

De meg aztán másról beszélnek, 
Szelíd szárnyán hagy menjen a szólnék : 
Nyelvükön lesz az Is'en jósága, 
Hogy gondot tart s'ép Magyarországra.

JCéva. tót/] Jutván
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Háborús apróságok.
Szabályszerűen.

A katonáknak szigorúan tilos * saját 
telükre rekvirálni. Annyira áronban nem 
lehet a szigort alkalmazni, hogy néha nap
ján ne kerüljön a konyhára csirke, malac, 
liba vagy más idegen, eajátkezüleg rövid 
utón rekvirólt hadizsákmány.

A hadnagy éppen ellenőrző szemlét tart, 
amikor egy baka hátizsákjából egy malac 
teteme kerUl elő.

— Hogyan kerül ez hozzád ? Nem meg
mondtam, hogy nem szabid semmit Bem 
elemelni I ?

— Jelentem alássan, — vágja ki a ba
ka — nem emeltem én ezt el, hanem a leg
szigorúbb szabályok szerint jutottam hozzá. 
Őrt álltam. Egyszerre csak valami mozog 
előttem. Szabályszerűen rákiáltottam : Ha't 1 
Wer da ? Nem felelt és erre én kötelesség- 
szerűen lelőttem. Es a malac vo't az.

•

A gavalleros pipa.
A sebesült huszárt faggatják, hogy ho

gyan sabesült meg. Végre is megunja a sok 
zaklatást éa kurtán veti oda.

— Elveszett a pipám. Gavalléros kis 
pipa volt, makra, rojtos, tajtéknyelü. Na
gyon haragudtam. Ilyet nem lehet ebben a 
koldus országban szerezi’. Egyszer éppen 
srapnel-tüz elöl vágtattunk, Vágtatás köz
ben észreveszem, hogy az utón egy kis pipa 
hever. Gyönyörű jószág. Gavalléros kis p'pa. 
Szakasztott olyan, amilyen az enyém volt. 
Ezt nem hagyom itt — gondoltam — hát 
visszafordultam, felvettem. Akkor ért a 
srapne1.

És szeretettel nézi a kis p'póf,
—- Gavalléros jószág I Nincsen párja az 

ezredben I
♦

A fogoly.
A tanyán, a családházban nagy a szén

áié ó, Öröm és bánat vég} esen. K:b Nagy 
János, a polgári életben béres, aki öt hónap 
óta semmiféle életjeit nem adott msgáró1, 
kártyát irt aa asszonynak. Mimiről jött a 
kurta írás: Szibériából. Az van benne, hogy 
Kis Nagy Jánost hetvened magával belép
tették a muszkák és most hadifogolysorban 
várja a szabadulás szép napját. Aa asszony 
zokog, a többi asszooy pedig segit neki a 
könny hullatásban. As öreg Verebes, igás- 
kocaia, nem helyesli ezt az érzékenységet.

— Nincs esen mit sirni I Nem olyan 
rossz élet az a fogolyi élet. Ezt én nagyon 
jól tudom, mert magam is próbáltam, még 
pedig nam is egy-két napig, baoem másfél 
etzteudeig I

Az asszony ránéz :
— Kend? Hát hol volt kend fogoly?
— Hol vótam ? Hát Egeiben vótirn.
Az asszony érzi a műfaji különbséget 

és bántja as összehasonlítás. É'eaen mondja :
— Bolond ásó ez 1 Kendet nem a há

borúban fogták el, hanem azért, mert rcsiz 
fát tett a tűzre I As i'yenröi jobb nem is 
beszélni 1

Aa öreg Ver-bes megütödik. Értetlenül 
és dühösen néz az asszonyra, megsodorja 
bajuszát, azután keméuyen mondja :

— Jobb-e ? . , . Hét igaz, hogy akkor 
nem vót háború. l)e attúl én nem tehe
tek. Hit OBz'án mit tzégye lenék rajta? A 
te urad hetvened magával vót, mégis meg
fogták. Éu meg csak éppen egymagám vó
tam bárom ctöndér ellen; osztán még csak 
egy bot se vót a kezemügyében 1 i

Kórelem a Magyar Nemzethez 1
A magyar királyi kormány a háború 

tartama alatti kivéte'es rendelkezési jogának 
alapján elrendelte, hogy április 30-áról má
jus 1-re virradó éjszaka tizenegy órakor a 
Magyar Szent Korona országainak területén 
mindenütt aa óramutatót tizenkét órára tol
ják előre és ezzel az egyszerű mohanikai 
művelettel uj időmérés kezdődik.

Históriai értékű, egész életrendünket 
megváltoztató, új korszakot jelentő intéz
kedés ez.

A május elsejével kezdődő uj nyári 
időszámítás, amely a matematikai időmérés
sel ellentétben, de a nyári évszak napállá- 
sának természetes figyelembevételével, a 
kronológiát egy órával előbbre viszi, a his
tóriában páratlanul álló intézkedés.

Est a kortörténelmi eseményt akarja 
okmányszerűen megörökíteni az Auguszta 
Alap akkor, amikor a nevezetes időmérési 
vá tozás órájáról emléklapot ad ki és e kiad
mányának jövedelmét a világháborúban 
tejesun megrokkant hősök otthona, a Nem
zet Háza javára fordítja, hogy fit a szana
tórium rendszerű rokkant-otthont még az idei 
nyáron felépíthesse.

Az emléklap maga csak tárgyi meg
örökítése a nevezetes kronológiai aktusnak, 
amely a jövőben elkövetkező korok szamára 
megőrzi a világháború egyik jelentős ese
ményének .' az ídöreformnak emlékét.

Ormánya a Nemzet Háza egy akciójá
nak, smelynek tulajdonképeni lényege a 
megtakarított egy órának h»djótékonycélra 
való megadóztatása. Aikaiomnyuj'ás arra, 
hogy a közönség a maga jószántából, önkén
tesen adakozzék a háború rokkantjsinak az 
uj idöreformmal megtakarított óra ertékébö1.

Tudós matematikusok ugyanis kiszámí
tották, bogy az órák rendjében történő egy 
órai eiőreugráasal a nyári időszakban vilá
gítási anyagban és költségben Magyarország 
körülbelül hatvan millió koronát takarít meg.

Az üzletek, irodák, műhelyek, gyárak, 
hivatalok, bankok és magánosok egy órával 
rövidebb ideig világítják helyiségüket, ami 
eftektív megtakarítást je‘eut az egyeseknek is.

Ebből a megtakaritott összegből kér 
valamit az Auguszta Al«p a Nsmzet Házának.

Az Auguszta Alap bizalommal fordul az 
egész ország közönségéhez, egyesekhez, tes
tületet hoz, cégekhez, részvénytársaságo ;hor, 
bankokhoz, pénzintézetekhez, társaskörökhöz, 
kaszinókhoz stb., hogy a megtakaritott egy 
óra értekéből juttasson a rokkantaknak.

A nagy idők minden pillanata a bistoiiáé. 
Egyetlen perc se múljék el haszontalanul, 
A most e'röppeuö egy óra legyen a rokkan
také, szóké a hősöké, akik vérükkel éie.üs- 
kel csiná jók a történelmi nagy időket 1

Budapest, 1916. április 30 — május 1.

Az Auguszta Gyorssegély Alap nevében:

Lónyay Éáudorué,
ügyvezető igazgató.

A viláqhaboru krónikája.
Ápr: 118 27.

Az o'r.arokat Belitől keletre visszaver
jük s a Fhtrchnél is elűzzük őket egy tá
maszpontjukból, Az olasz tüzérség hevesen 
ágyúsra a Monté Bán Michelet. A berlini 
amerikai nagykövei a német főhadiszállásra 
utazott a császárhoz. Epy német légbajóraj 
Margate angol kikötőt es vaBUtait bombázza. 
A Döf garzátonyon német hadihajók elsülyesz- 
teuek egy nagyobb angol őrbajót s elfognak 
egy halászgózöst. Görögország visszauta
sítja az enteute azon követelését, bogy szerb 
csapatszá litásokra a Patrasz-Athen harissza- 
vaiutvonalat engidje át. Német tepülöraj 
Saalonikit bombázza.

Április 28.
Az ír lásadáB eyyre terjed. Egész Íror

szágban k h rdetik az ostromállapotot. Az 
aogo okát a suezi fronton újabb vereség éri 
mert a török Katia falunál négy angol lovar- 
izízadot részben elfognak, részben levágnak. 
Német repülök megtámadnak egy croBa sor

hajót a rigai öbölben. Ruisel angol sorhajó 
j a földközi tengeren akna-robbanás folytán 

elsil yed. Az enteute tiltakozik Románia és 
a központi hatalmak gazdasági egyezménye 
miatt.

Április 29
A kisázsiai Kutelamarában körülzárt an

gol haderő a törököknek megadja magát, 
ezzel 13000 angol kerül török fogságba. — 
A németek az orosz fronton a Naroc tótól 
délre előretörnek s elfoglalj ik az orosz állá
sokat, 6600 foglyot ejtenek, 28 gépfegyvert 
és 10 aknavetőt zsákmányolnak. As Jkva 
mentén pedig József Ferdinand csapatai ve
tik ki az oroszokat előállásaikból. A Col di 
Lanán az olasz újra támadásokkal próbál
kozik, de csapataink visszaverik, valamint 
a németek is meghiúsítják a franciáknak a 
Mórt Hőmmé ellen intézett támadásait. Az 
U. C. 6. német tengeralattjárót az angol je
lentés szerint az ango'ok megsemmisítették 
és személyzetét elfogták.

Áprili8 30.
Az olaszok az Adamelló-szakaszou a 

Topete szorosban levő hadállásainkat támad
jak. Időnként Görz városát is tűz a'á ve
szik. Az ir forradalom leverésére az angol 
kormány nagyszámú csapatokat küld, melyek 
formális harcot vívnak a felkelőkkel. Az 
orosz hadszíntéren Mieyrovtól északra túle
rőé ellenséges ámrdás elöl visszavonjuk osz
tagain! at az elfoglalt orosz állásokból.

Május 1.
Aa Adamelio-szakaszon as olasz táma

dásokat visszaverjük. Az olasz a'p’ni csapa
tó; a Fragorida-szoros elleni támadásnál is 
súlyos veszteségeket szenvednek. A francia 
harctéren a Mórt Hommo körül heves kési 
harcok dúlnak. A holland miniszteri tanács 
visszautasítja azon angol javaslatot, hogy ve
gyen részt az OBtromzárban. Az ír fe Kelés 
vehetői egyonkint kezdik magukat megadni. 
Bolgár képviselők magyar-bolgár társadalmi 
Közeledés létesítése érdekeben Budapestre 
jönnek, hol a kormány, a főváros és a kép- 
vise őhaz részéröl rendkívül szívélyes fogad
tatásban létesülnek.

Májua 2.
A Douaumonttól délre kifejlődött több 

órás kézi tusa a németek győző mével vég
ződik, mert minden állásukat megtartották 
s a trsnciák valamennyi támadását visszau
tasítottuk. A Dolomitokban csapataink vis
szavernek egy o'asz támadást. Német lég
hajók bombázzák az Özei Bzigetén emelt 
katonai építményeket. Angol hivatalos jelen
tés szerint Dublinben valamennyi ir felkelő 
megadta magát.

Különfélék.
— Kárpátok napja. Hazánk földjé

nek a Kárpáton között történt hősi megvé
dése a késő nemzedékek előtt is öröKké 
emlékezetes lesz, a világháború ezen részle
tét emlékezetessé teszi. E történeti jelentő
ségű esemény erősítését célozta a éallás- és 
közoktatásügyi miniszter azon rendelete, a 
melyben meghagyta, hogy május elsejét aa 
ország minden iskolájában Kárpátok napja 
gyanánt ünnepeljék meg. Ezt a szép ünnep
séget városunk összes iskolái hazafias 
lelkesedéssel meg is tartották és — m nt 
erte< ü ünk — a gyűjtésekből igen szép ősz
szeg ioyt be a Kárpátokban eipusatult fal
vak, javára.

— Uj plébános. Az esztergomi kano
nokká kinevezett Jiátliy László eltávozása 
következtében megüresedett lévai plébániára 
a hercigprimás Szakács Viktor óbarsi plé
bánost nevezte ki, aki — mint értesülünk 
— rövid idő alatt el is fog alja hivatalát. 
Léva város kath. híveinek uj plébánosát ki- 
neveatetese alkalmából őszintén üdvözöljük 
és azon reméunyol várjuk körüucbe, hogy 
méltó utódja lesz nagynevű elődjének.

— A vármegye fogadalmi ünnepe. 
Barsvármegye május hó 3.-án ez evbeu is 
méltó* 0 e“ u,gJ kegyelettel ülte meg Ga- 
ramB* eotbenedesen fogadalmi ünnepéi, ame
lyen Mailáth litván főispán vezetése alatt 
jelenvoltak a vármegye székhelyén levő öex.
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es bivata'ok főnökei és a szomszédos köz 1 

.igékből i« ezer ™eg ezernyi kör.önség. A 
,,é dás rendben lefolyt ünnepi körmeoet régi 

.okás szerint st apátsági temp'omból indult 
; a fogadalmi kápolcához, amelyben Surányi 

Gyula, a lévai főgimn. kegyesreodi tanára . 
ö tői ezárnyalásu, hazafias és mélyen mrg- I 

. ató ünnepi beszédet mondott. A szent mi- 1 
t Kovotny János barstsBzári plébár.oi vé- 

ezte a vidéki papság fényes segédlete mel- 
tt. Mile után llaiczl Kálmán garsmezeut- 
uedeki plébános veudegszerolő asztalánál 

héd volt, amely bővelkedett a szebbnél 
ebb felköszöntökben.

— A F. M. K. E. gyűlése. A F- 
i.K.E. lévai városi és lévai járási választ- 
ánya április hó 30.-án, d. u. 4 órakor, a 
aszinóbau gyűlést tartott, amelyen az e- 
aki tieatet ürdódy Eodre ügyvezető alel- 

tök töltötte öe, aki a gyűlés megnyitása 
an felolvasott kimerítő jelentésében igen 
dekesen és behalóan ismertette a váhezt- 

.Hánynak eddig kifejtett hszatias mü'iödiset 
s a magyarositás terén elért szép sikereit. 

A választmány a legnagyobb elismeréssel 
V ette tudomásul a je entéal. A bemutatott és 
már megvizsgál számadások szerint az 1915. 
évben • bevétel : 4287 K. 59 fillér, — a 
kiadás: 940 K. 48 tip., a pénztári marad
vány: 3347 K. 11 fillér. — Az 1917. évi 
sölissgvetés így áliapittato't meg: bevétel; 
4195 K. 11 filter, — a kiadás : 2660 K.,— 
maradvány: 1535 K. 11 fillér. — tíátliy 
László kanoioáor, aki * választmánynak 
bosssu időn áv buzgó ehöke voit, zz egye
süket ügykörében szerzett nagy érdemeinek 
eusmerese melle t egyhangúlag tnzleietbeli 
elnökké választották. Végül a tisr.tvise ök 
választás*  huberth Vilmos eloöklese alatt a 
következőleg estetett meg : 1916. évtől bzú- 
aiiiolt 6 évre elnök : Ordódy Endre, — 
tiizteieibeli e.nök : Batby Gyula, — ügyve
zető alemök : Bercseuy Miklós, — aleinök : 
Medveczky Sándor, — pénztáros : Szi assy 
jj.zsö, — jegyző : Kottea Ferenc. Szamvizi- 
g*.ó  bizottsági tagok ; dr. Kmoskó Béia, dr. 
Mocsy Aba es dr. Weiss Lipól.

£- — A Keviczky-Tarsasag ez évi
rendes koagyüieset junius no 4 tápján d. u. 
4 órakor fogja megtartani a tá őshaza kis 
tanácstermében. Mivel a közgyűlés főtár
gyat a tisatujitás Képezi, a vá aiz mauy ea- 
mou is ken a tagosat, hogy minél nagyobb 
szambán jelenjenek meg.

— Az 1866—1897. évi népfelke
lők bevonulása. 1 loieaes helyről jelentik, 
bogy az 1866—1897. évi szü etésü nepfe - 
keledre kötelezettek bemutató pótszemlejéu 
alkalmasnak ta.ált ogyeueket tlOre áthatóan 
csak az aralasi munka*  beteiezéBe után fog
jak uepteiKeiéai fegyveres szolgálatra be- 
uivii. A nepteikelus második osztályába 
tartozó egyéneket aa eddig is követett eljá
ráshoz képest egyelőre csak az ország bel
sőjében éa * hadiaptiörletben je.enleg bzo - 
galaiot teljesítő fiztatok es aicvonalbeli 
so.galatr*  alkalmas egyének Ríva tasora 

Ingja*  felhasználni.
— Bősl haléi. Irikrillizvö, kö.spia- 

o ai tanárjelölt, * 26. gja ogezred had.p- 
rodja xdlö, évi juuius bo 21.-én az eszasi 

■ arctéreu hősi halált bait. ISsüiei földi ma- 
tdványait most hasasak htoiták és ssü.őta- 
“jának, Garamrévnek róm. kath. teme'öjé- 

u e bó 4.-éu helyeztetlek örök nyuga ómra,
— A vásárok koilátozAsa. Nagy- 

-ulossígu aettklanacskozás vo,t a mu t na- 
'‘k alatt a kereskeőelmi minisaliriumbau a 
ett, hogy a háborús korszak alatt megtart- 

ak-e * mostani vázái ok izámát vagy nemé 
Az összes jelenvolt ttálképviselők kijelen

nék, bogy sz áUatváenokat feltétlenül meg 
áol tartam, A kirakodó es hetivásárokat 

dig szín'en nem lehet korlátosul, amenyi- 
’iyiben ezek a vásárok a nép bözszükiég e- 

nek kielégítésére szolgálnak.
— Előjegyzés a zeneiskolai felvé

telre. A Revicsky-Társaság vezetősége Is- 
punk utján felkéri mindazon snü őket, akik 
Ky«rmeke’^et — jártak edd g, akár
nem, a seneiakolába a*  1916—17. tanévre 
felvétetni óhajtják, iráni va'ó k.vánaágu- 
hat május hó fo ysuán Cticska Angels ta
nárnőnél tziveakedjenek bejelenteni.

A EJÍaolat hiteléül : 
Dr Fanta 

irodaveiettf.
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esetleges beoltás végett Budapestre kii döfte. 
1 A renr’" ‘ ‘

— A harapós kutya. Livin, a Síé- I 
cheryi-utcában, e hó 3.-án délelőtt egy hu- 
tya hat embert harapott meg. Mivel zz a 
gyanú merült fel, hogy a kutya, ame'yet a 
rendőrség azonnal «gyonlött> — meg volt 
veszve, — a hatóság a megmart egyéneket

A reudörségtöl nyert értesítői alapján a la
kosság megnyugtatására most azt közölhet
jük, hogy a boncolás után nyilvánított állat
orvosi vélemény szerint a kutya nem volt 
veszstt és csak nagy kínjából harapta összt , 
az embereket, mert a gyomrában kócot, tüt, 
szeget találtak. Valószínűleg va'ami rossz- 
lelkű ember el akarta pusztítani aa állatot. 
A rendőrkapitány még ennek dacára is és 
tekintettel arra, hogy a városban sok a kó
bor I utya, — a 40 napi; tartó ebzárlatot 
elrendelte.

— Színház. Április 29.-én, szombaton 
Linden P.iierneK 4 felvonásos színmüve : az 
A'yt/ test, két lelik is igen sikerült előadás
ban került színre. A címszerepet, Haitens 
áilamügyészt, Szabó Ferenc gazgató a ná'a 
megszokott bravúrral játszotta. Jó partnerei 
vo t»k a nők közül: Berengliné Ilona, Ko- 
toukay Rózsi, S igethy Anm; — a férfiak 
közül pedig: Sorr Jsnö, Virágh Lajos, Deák 
Gyű a, Kiss Lajos és Kovács Jenő. — Va
sárnap két előadás volt. Délután megismé
telték a Vagy én vagy senki c mü operettet, 
— este pedig Str.usz Oizkárnik a Bájos 
ismertlen című operettje volt sziuen, amely 
darabnak minden tei'.intetben kifogástalan 
előadását gén sokszor jutalmazta élénk e- 
ismercsévei a közönség, mely ezen estéu te 
jesen n egtö lőtte a színház termé*.  A leg
jobb alakítást produkálták ; Korokvy Rózsi, 
Sebestyén Irma, — Virágh Lvjos, Dokk 
Gyula, Kiss Gyula, Sorr Jsnö. — Hétfőn 
N ed bal Oszkárnak kedves operettjét, a Len
gyel vér-t a legnagyobb elismerésremelto si
kerrel adták elő. A darabnak szebbnél-szebb 
aeneszámai kitünően érvényesültek a kato
nai zenekar és az egyes szereplők precíz 
e öadásában. Kiválóan töltőt ök be szerepei
ket: Sebestyen btui (H lena), Tíiurzó Mar
git (Vanda, táncosnő;, akiknek nohány ének
számát zajosan megtapsolták. A férfiszerep
lök közül dicséretet érdemelnek : Deák 
Gyula (Baránezky), Sorr Janő (Popéi), Kiss 
L’jos (Zarembe.) — Kedden Az ezred apja 
enekes bohózat kedves zenéjében és jó si
kerrel vig'.ett előadásában gyönyörködtünk. 
Hantin szerepében Kiss Lajos alakítását di
cséret illeti. Deák Gyula Morris szerepét 
szép tehetséggel játszotta. A női szereplők 
közül kü ö lösen meg kell említenünk Sebes
tyén Irmát, aki Misa Gittát nagy igyekeze;- 
lol akarta mege eveu teni. Siepen játszott 
Szigelhi Annus. Mind a férfi, mind a női 
lobbi szerep űk is megfeleltek feladatuknak. 
Szerdán aa Kvát adtak elő, >z előre hirde
tett Mágnás Miska helyett. A női szereplők 
közül Sebestyén Irma Pipszi, Koronkai Ró
zsik*  Éva izerepében határozottan sikert 
arattak. A férfiszerepben kiváltak Deák 
Gyula, Kiss Lajos, Sorr Jenő stb. Csütörtö
kön művészi előadásban láttuk a Cikláment, 
Meglepően szépen alaki ottzk; Lehoiai szi- 
repeben Szabó Ferenc, Magda szerepebeu 
pedig Szabó Foreucue. ÍNagyou megérdem
lőitek a közönség érdeklődés t. Iyen szép 
előadás me lett a mg) városi színházakban 
Képzeltük magunkat. Aí«s Lajos Szeuderey 
szerepében valob.n értékesen játazott. A női 
szereplő*  közül meg különösen Kivált ö’í»- 
oelbi Terei’. A mai est sikeréhez megfele
lően járullak hozzá a többi szereplői is.
Pénteken este a Karikagyűrűt láttuk élve- 
zeies előadásban. A női szereptök kézül meg
nyerő játékot produkált boronkay Rózsik*.  
Sziuethi Annu.k*  is kiérdemelte eusmerésUu- 
ket Ami a térti szerepeket illeti: Deák 
Uyúia szokott redetieegevei nagy hátast 
e/t e1. Kiss L>jo« törés vés*  is szép ered- 

mutatóit tel. Eléggé megfeleli Virág 
Lajo. is. A több, szeiepiőá ■*  hozzájárd ilsk 
a mm est ->kereh’ z. Tegnap a Lwn Leót 
ad’ák, V.sarnap pedig * Császárné kerü 
símre. Srjnoa, hogy közönségünk v.gyono- 
B£.bb réize értbe et.en módon nem igen á- 
mogaúa ssabó Ferenc érdeme, a.intáraula- 
lát. Egyesektö! nagyon szigorú knt.kát hal- 
ionunk, a.u.lyb'0 a v.dékl e-b<r*knagy-  
képüségével töubet varnak, mint • főváron 
nagy színházaktól.

I

— A főzelékek és a kukorloza. A 
miniaatóriuia rendeletet bocsátott ki, amely
ben a bab métermázvájánsk árit 56 koro
ngban, a borsóét 66 koronában, a lencséét 
szintén 66 koronában állapította mag. A 
morzsolt kukorica ára 1916. augusztusban 
80 koron*,  azután havonkint emelkedik ŐO 
fillérrel rs 1917. májusban 34 korona lesz 
egy métermáasznzk ára.

— Eljegyzés, Kiteker Vilmos lévai ke
reskedő ejegyezto Laufer Stefit Livin.

Beukő sorsjegye Bankó! Est ne 
felejtse el senki I Köztudomású, hogy l. üz
letfeleink: ek sok millió koronát fizettünk ki 
eddig és valószínű, hogy az uj 36.-ik osz- 
tálysi rsjátékbsn is kedvezni fog a szeren
cse. A május 24,-én kezdődő sorsjátékra a 
sorsjrg/késslet kevés, miért is Kérjük a n. 
é. i özönséget, hegy a szerencse számokra 
szó ó megrendelésedet postafordultával szí
veskedjenek beküloeui Benkő BankRísz- 
vénytársaságnak, Budapest, Andrassy ut 60.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi ápr. hó 23-től 1916. évi máj. I><5 7-ig

Születés.
I

I
I

Seémann József Lcufer Ilona 
Kon a Lajos Patrás Mária 
Géni r J »zsef B lóg Margit 
Sz rőt i András Varga Mária 
Pitő János Botka I ona

JÉ

►» “ 
bt

A gyermek 
l!üV»

leány Mária 1 ona
fiú László

leány Margit
fiú István
fiú Gju a

Házasság.

I

Vóleaeuy es menyasszony neve Vallása

ijf. Kovács András Demeter J 
Zsag«r Dezső Bedos Mária

ref. 
r. katb.

Halálozás.

az elhunyt neve Kora
1

A hulál oka

Kovács Gizella 
Brodnyáns'ky Mihály 
öíV Drobni Jánosne 
Laklis Jakab

2 éves 
41 eves 
67 éves 
58 éves

Tüdővész 
Hasihagymász 
SSzívgyu tadás

Tüdővtsz

ívA

a kü'földi örökösök, b«gyomínyo«o»- «’■ hitelexökhü*.

i Bárdos Gyűlt baiikhivatalnok, bevouu't mint zá|i~ 
lón legutóbb Wi«n 11. Taborstrf H8ts 31 tzám Blatt la 
kott, köin.öcibáuyai illetőségű magyar állampolgár 1914 
november 18.-áu meghalt. Hagyatéki iu’éaktdés vagy 
végreudelkezéa uem találtatott.

Felbivatnak miudaaou állampolgárok és ittai ál- 
lanibnu V rtózk dó idegen örökös'dÓB jogosult kés hite
lezők, hogy ezeu hagyaték iránti igéuj őket alulírott 
hatóságnál

1916. május hó 20.-ig
jelentsük be. Ellenes tben a hág'aték tekintet nélkül 
esen hirdetményre a külföldi hatóságnak, vagy azon 
hatóság áltál megjelelendő egyénnek kiadatik

A belföldi illetőségű örökösök megkeresték a*  
csatrák bíróságot, hogy a hagyatéki eljárást tárgyalja le.

A külföldi örökösök és hagyományosok felhivat
nak, hegy igényeiket íenutjelzett határidőig bejelent
sék és tudassuk, bogy a külföldi hatóság intéskedését 
kifogásolják e ? Különben — ha csak a külft Idi ható
ság ille'ékesüégéről le nem m<n<i — a tárgyalás itt 

csak a megj lent örökösö kül meg lesz tartva.
A Usász. éa kir. járásbíróság Leopoldstadt Abt IV.

Wien, 1916, április hó 11.-én.
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Ragályok ellen “W

& Piactéren, r.agy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

u állandó gépkiállítás van berendezve 
£ Hazai gyártmányú gépek:

Ganz féle motrck n irden uegysEgbau Hcpferr és 
Sfc Schrsntz i özet éj lő részletek, etedet! löelichár-léle 
Sfc vetó'gépek, Ificlter-féle ekék és talajú íávelő erzkösök 
& valamint ntirden e szakba vrgó géyek és gépréezek 

Vi'ághírű B£fiD iánezoskutak.
W Lfgjolb niirősé(ü lat«rn ár.yksn rák elkészítése 

«*•  es ftlállitáfa jeti rjcs iratban,
i&._________________________________________

most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
kolera, vörheny, kanyaró, typbus, himlő és 
egyéb r.'gályoa betegségek most fokozottal b 
erőv*l  lépnek fel, miut más időkben, mié't 
is szükség?*,  hogy minden háztartásban egy 
megbízható fertőtlei ílő szer kéznél legyen. A 
je'enkor legmegb zhatóbb fertőtlenítő szere a

<7*3  

>'k£S 

i'ÜS

HSs 
•'<£s 
\»3
o-ifi 

íÜs 
«j§ 

éís 

Üűö 
f££s

Lysoform
SZ'g'alan, rém nérgeiö, olcsó és eredeti 
üvegekben | koronáért mindéi gyógyszer
tárban és drogériában k pható. II fása Löff- 
ler, Verten, P »tik, Va< stb intézeteinek 
vizsgálata szerint gyrrs és biztos, miért is 
az 'ssze3 orvosok betegágyak f. rtőtlenitf gém, 
autiseptik' s kötözési knél (sebekre és daga
natokra) kéz- és arerrosásra és ragályok el
hárítására, stb, mindenkor jjAi ljik.

Lysoform-szappan

W
1L

 ...ijm
i

finom gyeng. pip reszappan, lycoformot tar 
talmaz és antis-ptikus hatású. Alkalmazható 
a legkéi.ye-ebb bérre is; szépíti, megpuh'tja 
és illatossá teszi a bőrt. Egy kísérlet és Ön 
a jövőben kizárólag ezt a szappant fogja 
használni Ára I 60 K.

Fodormenta 

lysoform 
rrösen en'iseptikus hatású szájvíz, Szájbőzt 
rögtön és ryomtalanul el.untét és a fogakat 
konzerválja. Hasz álsndó továbbá orvosi ntr- 
sitág szerint t<roklobnál, ge'gebán'almaknál 
és nátha esetén gurgulázásra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

Eredíti üvegje i kor. 60 fill.
Az í eszes lyroformkész''menyek kaphatók 
m ódén gyógyszertárban és drogériában. Kí
vánatra bárkinek Ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészség és fertőt en'fés*  <i- 
n fi érdekes könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, ^YAR^ATÁRU- ÉS VASNAőyKERESKEDÉSE 

M1MTTMTOTT IMI. LÉVÁN. TEUFOM Stfoj J4.

Legjobb íűtzei- és cteiregeáiuk.
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék.

„Glória" pörkölt kévé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és konjhafelsrerelési cikkek.

sphinx zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. ViJlamcs ÖJÖtdínyek, foiralok és vasalók.

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

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszíj gyári áron ’ 
Összes kerti- mezöf az dm ári, nrbézzHi és teídazda.ági szerszámok
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Tanulók
azonnal felvétetnek Nyitrai és 
Társi r t. könyvnyomdájában 

— — Léván. — —

A Lévai Kereskedelmi Bank 
Részvénytársaság 

mint hivatalos aláírási hely 
1916 május 23-ikáig elfogad 
jegyzéseket a IV ik magyar 
— — hadikölcsönre. — —

KIAPÓ LAKÁS.
Közhírré tétetik, hogy a Honvéd 
utca 24 szám alatt levő, városi 
tulajdont- képező, 4 szoba, fürdő
szoba, konyha és más helyisé 
gekböl álló url lakás — udvarral 
Es kerttel együtt — azonnal bérbe 
vehető. Bővebb felvilágosítást ad 
es a házat megmutatja.- Bodó 
— — Sándor varosgazda. — —


