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A LAP KIAbÚJA ; NYITRAI 68 TÁRS A r. t.

Katona-magyarok.
A Kárpátok, a lengyel mezők, 

a balkáu hegyek, Doberdó sziklageriuce 
és az Iionzo völgye beszélnek a ma
gyarokról, akik letették a kapát, kaszát, 
oda hagytak a műhelyt, a szárítót: az 
irouát s fegyvert togtak, hogy megvé- 
deiruezzék az országot a három oldal
ról támadó ellenség ellen. Az alföld 
hegyet sohasem látott t'öldmivelői oly 
hősökké váltak a doberdói sziklák 
meredekén, mintha mindig Tirolbau 
laktak volna. Most mutatta meg a há
ború, bogy micsoda katonák a magya
rok, akikről eddig alig tudott valamit 
a külföld.

A magyarok dicsősége ma túl
szárnyalta országunk határát s a ka
tona-magyarokról ma tisztelettel és 
csodálattal beszél még az ellenség is. 
Mert ha a magyar embtr egyszer 
magara veszi a katonaruhát, nemcsak 
formaruhába bujtatott s pusztán szá- 
motszaporitó emberanyag lesz, hanem 
hős is, aki lelke mélyén érzi es tudja, 
miért kell küzdenie. Ismeri a fáradal
makat és veszélyeket, de nem fél tőlük, 
mert a azive-lelke tele van hazaszere
tettel, lángoló lelkesedéssel, elszántság
gal és bátorsággal és nemzete jövője 
iránt való bizalommal.

A történelem lapjain a csodálat 
hangján és dicsőítve a magyar nevet, 
fog megemlékezni a kor krónikása 
mindarról, amit ez a nép, amelyet 
századokon elnyomtak és pusztítottak, 
akkor cselekedett, amikor az egész 
viiág szeme a harcoló nemzeteken 
csüngött; az egész világ leste a titáui 
küzdelem kimenetelét; amikor már 
mindenki megelégelte a vérontást, ez a 
nép, ez a sokat szenvedett nép állja a 
helyét, sőt az egész világ bamulstra- 
i agadó hősi cselekedeteket visz véghez. 
Ritka példája a magyar nép a kitartó 
Rvü és vitéz nemzetnek. A magyar 

cmea gondolkodásnak, a magyar pá
ratlan vitézségnek és önfeláldozásnak 

i'ök időkre szóló példáját szolgáltatják 
nemzetünk fiai ezen háború folyamán. 

Ahol legnagyobb a küzdelem heve, 
■ hol legjobban van szükség hősi karra, 
férfias, semmitől vissza nem íetteuő 

átorságra és önfeláldozásra, ott látjuk 
az alföld barnaarcu, csillog ószemü
gyermekét egysorban küzdeni e haza 
más fiaival a hon, a szeretett haza 
szabadságáért és boldogabb jövőért.

Minden nap más és más megle
petést boz számunkra, mindennap egy 
ujabb babérkoszorút fon e hon gyer
mekei homlokára, ■ a történelem szá- 

I

I

össze, amely adatok bizonyítják e faj, 
a magyar faj hősiességet és kiválóságát. 
Vizen, szárazon és levegőben egyaránt 
válik ki a magyar katona, s ha a hi
vatalos jelentések nem fukarkodnának, 
minden nap olvasnánk a megyar katona 
hősiességéről, páratlan vitézségéről.

í> ma, a háború második évének 
majdnem végén, még mindig ott álla
nak a katoua-magyarok a harcmezőn 
kifogyhatatlan, megtörhetetlen sorokban. 

Idehaza a sorozások és bevonu
lások rendesen kitö.tik a kereteket. 
Kilenségeink hiába remeuy kednek, mert 
benuüuket nem fog megőrölni a huza
mos állóharc,
az
téli

amiként megőrölte az 
oroszokat a Kárpátokban vívott 
háború.
Bennünk a katona-magyarok ritka 

erényei táplálják a reménységet, hogy 
ez az óriási erőmegfeszitést igénylő 
önvédelmi harc a mi győzelmünkkel 
fog végződni. A sorozások újabb és 
újabb hadsereget állítanak készenlétbe 
s ellenségeink bizonyára már nem is 
olyan sokára kényteleuek lesznek beis
merni, hogy minden további küzdelmük 
hiábavaló.

Nemes korteskedés.
Egyea községekben moat o.yan lázas 

mánk. folyik, mini a legmozgalmasabb kép- 
viselövá'aaatásoz idején a a.róra kitűzése
kor. Azzal a különbséggel, bogy a törlések 
modmind egy párion vannak, Ds azért fel
kutatják moat is a bujká'ókat, huiódoaókat, 
közömböseket, kerlelötet, kétkuiacsosokat, 
beszállítják a betegeket, a a padláson, pin
cében rejt-zkedöáet éa csakugyan még a 
ha.oitakat is megszavaztatnák, ha lehetne. 
Itt a záróra 1 Mindenkinek szint keli valla
nia, senkinek sem szabad e maradni. Jöjjenek 
mind, valamennyien, akik még tartalékban 
vannak.

Május 23.-a sz utolsó nap, amikor még 
lehet hadikö csont jegyezni. Ennek a közös 
szent nemzeti ügynek mentül fényesebb si
kere érdekében folyik a korteakedes, tobor
zás, verbuválás. Egy psrlon vagyunk mind
nyáján, tehát moat ue maradjon párionki- 
vüli Benkiaem. Mert az most nagyobb szé
gyen vtlia, még az ivadékok iv.dékaira is, 
mint aminö msgbélyegrö négyen vo t hsj- 
danta, ha val.ki pénzeit adta el lelkét vagy 
köpenyeget változtatott vagy a pártját 
akármi módon cserbenhagyta.

A nemzeti védelem közös szent ügyét 
nem szabad senkinek cserbenhagynia. Itt, 
ezen a téren még «» asszonyoknak is meg 
v.u a választójog*.  Vs csak egyet választ
hatnak : * kötelességet, meyet a haza iránt 
„őst kivétel nélkül mindenki tartozik tel
je,.teni. Sanki -em bújhat ki ez .lói még

. maotegHoséssei sem, hogy nme. ' I

neki egy rakáson 50 vagy 100 Koronája. 
Nem ia szükséges, bogy együtt legyen. A 
kölcsönre való jegyaéa feltételei oly köny- 
Dyiiek, hogy meg n legszegényebb cseléd
lány is, akinek csak tizenöt*busz  korona 
megtakaritott penaecs-éje van, aa ia vebet 
magának hadikötvényt és még igy ia jól 
jár, mert a bankok azonnal adnak 
csont s ekkor is egy eaázalek halton 
Írónak marad.

Használja fel tehU az utolsó 
kedvező alkalmat m ndenki, ne tegye ki 
inasát az utólagos ezeoarebácyáauk kellőmet*  
lei aégeinek. Jobb későn ia, mint soha.

Akik meg nem jegyezted, jegyezzenek, 
a&ÍK pedig már jegyez ed : szerezzenek még 
iaoaeröaeiK köréből egy-két aláírót! . . .

rá köl
ts alá*

napok

i

Bak a-n. óta. »

Fent az égen csillag ragyog.
Édes babám messze vagyuk,
Messze a kis kedves h íztől, 
Melyoen engem fehér lelked g^á^zui

A’e tirj ) t, sírj, édes babám. 
Visszajövök Hozzad talán . . .

Az a csillag agy ii teget . . .
Xe >irj rózsám az ég Ura veled.

*$' ha 0 veled, megvédelmez, 
Imádkozz hát az Istenhez !
Tedd össze a két kezedet,
U mindenkit megóv, segít, szeret, , , ,

i

2Á- ne gyászolj, visszajövök 
Kejelejcsek, rózsák között, 
Jla győzünk és kisüt a nap 
.4 Kárpátok erdős bérce alatt.

Virágot hint az u:amra
Sok szép kis lány, szőke, barna,
De csak Téged foglak látni, 
Kacsinthat rám bizony mondom bárki.

I

Hanem hogyha hűtlen lennél.
Ha holt lennék, mint hideg szél,
Hogyha élő mint fegyveres
Ülnélek meg, hogy m ist sok’ se szeress.

Jem.

Arcképek.
irta; Bafázeyaé Zalay Masa.

Folytatás.

— Egy gyermek.rckép. Leány. Törött 
bábu fekszik a karjaiban, .melyet kifejez- 
bet.énül bájos odaadással szorít magához. 
Nincs aa arcában semmi szép vagy voor.ó, 
— de kicsi karjának öleléseben már mutat- 
koaik a jóságnak aa a fenaége, aa anyaaag- 
nak az az önzetlensége, amivel be fogja 
egykoron sugározni egész környezetét.

Ma
nagyon 
minden 
Hetekig 
premiereken ia üres, fogatát a barátnőinek 
engedi át, eaenzátiái ruhái kimennek a di

m&r aeaaony, — nagyon előkelő éa 
gasdag, de olyan igénytelen, bogy 
vágyát kielégíti a bölcaőringatás. 
aena látni utcán, a páholya még
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vatból a még mindig nem választott alkal
mat rá, hogy bemutassa, nincs semmire ideje 
a gyermekszobán kívül. Anya- alany. — 
És persze ma sem szép I meg az üdeségétöl 
is korán megfosztotta a bö gyermekáldás,
— Sjönge, beteges, — de fáradbatlanul 
gondos, mint egy jó szellem, aki éjszaka is 
Őrködve vándorol a fehér ágyacskák között.

Most el kell mosolyodnom. Bizarr, ex
centrikus kép következik Borra, merő ellen
téte az előbbinek : Lia asszony I Cigányjel
mezben van megörökítve es senkire nem 
illett volna jobban ez a tarka, csörgő.-pén
zes kosztüm. Már az arcában la elsimitbat- 
lan, áruló vonás, k tanúskodnak mindama 
erkölcsi fogyatkozásokról, amik a cigányfajt 
jellemzik. Ez az asszony becszpott még ed
dig mindenkit, akit a keblére ölelt. Meg
csalta a saját anyját, mert annak az udvar
lójával szökött meg hazulról. Aztán kiját
szotta apját és testvéreit a hirtelen összeülni 
kényszerült hozomány- conferentián, — ké
sőbb az urát is megcsalta egy diplomatával, 
akihez hosstú, botránygszdsg előjáték után 
végre mégis nőül mehetett. Amint rebesge
tik, ebből a házasságból szü etett kis gyer
mekét is félrevezeti az ,apuska*  mesével.

Szép volt, kacér volt, csupa tűz és láng, 
megperzselte azt, aki illatos kezét csak egy
szer megcsókolhatta.

Vele nem cserélt látogatást egyik kő 
rünkbeli asszony sem, de azért ö a város
ból való elköltözésekor mindenikünktöl ilyen 
arcképpel vett búcsút, bogy el ne felejtsük.

Merre járhat azóta ? hány ura volt 
azóta ? hány esezoty gavallérját cigányolta 
el azóta ?

íme egy kép, akire nem emlékszem hir- 
telenében, asszony-e ? leány-e ? nem tudom I 
a szeme sem árul el semmit a „titkok" sej
tett vagy átélt gyönyöreire1. Nagy csokor 
virág előtt áll, de áttekint fölöttük a mesz- 
szeségbe, vár-e valakit, al i elment ? — vagy 
most ment el valak', hogy soha többé vias
szá ne térjen? Az egész alakot beárnyé
kolja valami sötét bánat, a keze tartása 
olyan természetes, néma kifejezője annak a 
mozdulatnak, amely szemérmesen visszahív 
és egyben annyit Ígér, amennyi kibékit egy 
barzgvó félistent. Majdnem bizonyos, hogy 
egy színésznő képe valamelyik szerepéből, 
aminek szövegét a szivével is átérezte. Meg
fordítom és a dedikálás apró betűiből egy
ezerre fölébred tzunnyodó memóriám. „Ilus*  
és semmi több, de rpp-n elégi I us porai
ból régen virágok hajtanak, — csalódott 
szerelmes, könnyenhivő, bizakodó leány volt, 
aki minden kincsét feláldozta vőlegényének. 
Azután a tisztelt ur megható búcsút vett,
— először mis városban igyekezett hamis 
okok kifogásával existentiát teremteni, ké
sőbb beszüntette a levelezést, megszakította 
a jegyességi viszonyt — és Ilus, szegény, a 
nagy, nehéz titokkal szive alatt, önként ke
reste a megváltó halált.

Megérte-e, hogy I'us félreállott arról 
aa útról, amelyen gonoszlelkü partnere emelt 
fővel, gáncs nélkül halad ? Talán még nyí
lott volna virág, dalolt volna madár neki is ?

Kétszer is kiesik kezemből a következő 
fotográfia, mig rápillanthatok. Egy frakkba 
öltözött, merengő szemű úriember. A pan
tallója, mint egy rossz harmonika, olyan re- 
döket vet, valami Irigsnti kalap hever 
előtte aa asztalon, lábéin szűk lakkcipő, a 
kezében két szélterpesstett fehér fceztyű I 
Istenem, ki ö'tözbetik, ki állhat ? ki nézhet 
ki ilyen balogul más, mint egy vérbeli író 

valamikor ezen a képen 1 és a versen, am. 
a hátára volt írva I Hiába zengett a vers 
szépen, — inkább a nadrágot vasalták volna 
ki fényképezés előtt, a briganti kalapot csap
ták volna a pokolba, a cipőn keresztül ne 
látszott volna, hogy mind az ö‘- lábujj hi
ánytalanul megvan, — és mirevaló volt a 
keztyüket föifujni, mint ahogy kínosan pe
dáns gazdaasszonyok szokták hazatéréskor, 
szekrény berakás előtt.

Eh a kacsgás újra msgcsiklandoz, köz
ben a képet nézem, a verset hallucinálom, 
azt az egész napsugaráé, tréfás délutánt 
átéivezem, amit akkor ez a küldemény szer
zett. A neve elmosódott, Lajosnak, Gézának 
hívták- e ? már nem tudom I Köselebb tar
tom a kandalló fényéhez, — de a parázs 
éppen most hunyta le szemét, sötét van, 
csönd van éa kellemes, enyhe meleg.

Künn az e.öszobában ajtó nyiliik, hal
lom drága, csicsergő hangját egyetlen kis 
fiamnak, — éa hallom aa édes uram szerető, 

* • .gyöngéd szavait, eléjük szaladok, ösaseölel- 
kezünk hárman, ahogyan szoktunk, ujjongó 
örömmel, — átveszem a friss virágokat, a- 
mit sétájukról hoztaK, elrendezem a vázában, 
aztán köréje telep.züuk közel a kályhától, 
— és ha valaki, olyan képhez keres thé- 
mat, amire rápillantva édes ny ugalom saállja 
meg a szivet, — akkor ezt a bo.dog triót 
örökítse meg.

Vége.

A világháború krónikája.
M&jUS 10.

A nemetek a franciákat a verduni öUi-as 
magaslatiéi délnyugatra hátrább szorítják s 
ott aiepitm vonalaikat. Az utaztok San Mar
tinónál nagyobb támadást ludnauak, amelyet 
csapataink visszavernek. Az otasz tüzérség 
a karintbiai ez kelet nron fronton ionoson 
tevékenyaegel tejlenek ki. Keiet-Gaüciabau 
ez Woinymaban a biatositó csapatozual vau 
c-upáu tokozott tevékenység. A nemet kor
mány elismeri a Süssek megtorpedózását.

Májúé 11.

Az entente színvallásra akarja aeny- 
zzeriteui Görögorszagot, Numetoisaág, 
Ausziria-Magyarurszag ez Törökország kö
tött hosszúlejáratú ved- es dacszövotseg lé
tesült. Az augoi m.nisaiereiuöa jelenti, hogy 
Oioszoreaag es A.glia a távon keletre vagy
is Törökországra ez Parzsiára vouatkozoiag 
mrgallapodisia jutónak. A franciak a Maas 
nyugati pár jen a Mórt tlommenal megta- 
m«uj«k a nemet kuasoaat, Ue támadásuk a 
neme, gépfegyver ez agyu.uz aovetaezlebeu 
összeomlik. Ai o. ősz ti< dsamieren a nemesen 
a seiourgi paiyauuvartoí északra e.foglalják 
aa oroszuk auasaii.

Május 12

Az oiotz fronton Volbyniában tokuiott 
harci levekenyBeg ke.eiáesik. Csapataink 
az eláss iámsuasosat MraliVrhnei visszave
rik. A nemetek Ilui.ucb mellett as angol 
ál.aa több vonalát rohammá elfoglalják s 
as angoloknak jeientekeuy veres veszteséget 
okosnak. Az Argonneokban es a Thiaumont- 
erdöuen a franciák támadása meghiúsul, 
h rancia csapatos gorög földön megszabják a 
Guva Tepe erődöt. Az olasz flotta megjelelt 
Valoua eioit s áháiainaat eredmény nélkül 
bombázza.

Május 13.

Miuabárom fronton támad az ellenség. 
A Maas területén, a Móri Ilonámétól délnyu
gatra a franciát támadásait verik vissza a 
németek. A Düna fronton a német tüzérség 
csirájában e.fojtja aa oroszok támadásait. 
A mi osapataink pedig aa olaszokat kergetik 
vissza a Monté San M.cbele északi lejtőjén. 
A Skandináv álamok tösös lépésre készül
nek Anglia ellen a semleges nosta zaklatása

Májúé 14
A franciák a 304-aa magaslat ellen 

intézett kéaigránáttámadását a németek 
visszaverik. Armentiereatöl északra egy né
met felderítő osztag behatol aa angolok 
második vonaléba éa néhány fogollyal tér 
viasza. San Martinótól nyugatra magyar 
csapatok visszaverik as olaasok kézigránát- 
támadását. A törökök pedig a kaukázusi fron
ton öt heves orosz támadást vernek viasza.

Május 16.
A francia lapok hevesen támadják Joffre 

fővezért, ki a verduni visszavonulást elren
delte. San Martinétól nyugatra gyalogságunk 
kiverte az olaszokat előretolt árkaikból és 
a tolmeini hídfőtől északra is csapataink 
több helyen behatoltak az olasz árkokba. 
Repülőgépeink as elmúlt éjjel Monfalconenál 
bombákat dobáltak az Adria-müvekre. Wil- 
son jegyzéket intér Angliához a blokádpoli- 
tika ügyében. Aa Unió és Mexicó között a 
háborús veszély fokozódott, mert Wiison és 
Caransa elnökök között az ellentét aa ame
rikai csapatok vissza nem vonása miatt erő
sen kiéleeedett. — Repülőrajuok Valónál 
bombázza.

A megtakarított óra 
értékéből juttassunk 

. valamit a rokkant . 
— hősöknek —

Különfélék.

t

— ▲ lévai honvédem.' . modelljét 
a szoborbizottságnak tegnap mutatták be a 
tervezők. Aa emiék-mü már igy kicsinyben 
is nagy hatást kelt a valóban díszére lesz a 
városnak, s a pozsonyi honvédkerület építési 
osztálya a barai közönség elismerésére és 
hálájára tarthat szamot. A bonvédemiék ter
vezője Weinwurm Frigyes t. hadnagy, mű
építész ; a középén álló honvédsaoboraiakot 
tervezte Lonyarek János t. hadapród, szob
rászművész, aiá igazán nemes ambícióval éa 
művészi ízléssel oldották meg feladatukat. 
Aa emiékmü a városhása nagytermében már 
mai naptól kezdve a nagyközönség által is 
megtekinthető.

— Egy milllárdon felül. A hadikö.- 
caönnek jegyzése nagy, szinte hihetetlen len
dülettel közeledik a befejezéshez. Eddig egy 
milliárdnai nagyobb összeget jegyeztek. Ea 
a szép eredmény mulatja, hogy mindenki 
megteszi hazafias kötelességét, kis- és nagy- 
iozés egyaránt siet diadalra juttatni negye
dik pénzügyi erőfeszítésünket. Az uj badi- 
ao.csön sikere tenyesen fogja tanúsítani gaz
dasági erőnket éa csattanÓB válása lesz 
ellenségeinknek azun állítására, hogy pénaü- 
gyileg immár összeroppantunk. As uj milli
árdos bőségesen elegendők lesznek hadse
regünk ellátásához ea közelebb viaiuek ben
nünket a békéhez.

— Gyésshir. A legmélyebb megilie- 
tödéssel vénük a leverő hírt, bogy folsöeőri 
dr. Lukner Aurél pénzügyi titkár, as 1, hon
ved tábori agyuseared tartalékos hadnagya, 
aki majdnem másfél évig teljesített katonai 
szolgálatot s vitézül, hősiesen végig küzdötte 
a saerbiai es montenegrói nehez harcokat, 
— rövid szenvedés után, negy venegy éves 
korában Budapesten e ho lb.-en meghalt. 
A boldoguuban Lukner László, a lévai ura
dalomnak nyuj. peoatárosa ked.es fiát, dr. 
Lakner Zoitán a lévai köakórhas igazgatója 
pedig fivérét gyásaclja. As áltslánoaan tisz
telt és legszebb terfikorabao elhunyt'pénz
ügyi titkárnak holttestét e bó lti. au a rég
gé i vonattal Lévára zzálutoitak a itt a ro
konságnak, jó barátainak, ismerőseinek és a 
varos közönségének nagy és össinte rész
véte mellett asnap délután 2 órakor a csa
ládi sírboltban helyeslők őrön nyugalomra.

— Fekete keresitek. A hivatalos 
lapban egy bet óta a névmagyarosítások es 
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J aely«k •» elewtt hősök ügyeiről rendal- 

znek, • jövőben fekete keresztet viselnek 
élükön. Az áll»mh*t»lom  tisztelete ez a 

hősi balilt balt katonák emléke előtt. Gyö- 
, yörü tanúsága annak, hogy a hivatalos ha- : 
j om a szürke aktákba is beviszi a kegye
let hogy aa emlék minél maradandóbb 
„ ven hogy az utókor minél tökéletesebben 
tfja meg, kik harcoltak a hazáért? E tö
ltetben az az első intézkedés, hogy az ele

sett katonák örökösödési irataiba a járásin- 
ág mindenkor tartozik belevenni a tényt, 

hogy az örökhagyó hősi halált halt. Most 
v-abb rendelkezések következtek. Fekete 
kereszttel ellátott körrendeletben arra uta
sította a honvédelmi miniszter a csapatokat, 
begy * veszteségi kimutatásokban jövőre 
tüntessék fel az ütközet helyét is. Es fekete 
keresztes rendelet szól a rendeletekröl is. 
Buony ió lesz, ha azok a fekete kereszte 
állandóan figyelmeztetik a közigazgatási ha
tóságokat és az ország lakosait, hogy a hő
sök emlékét a legnagyobb tiszteiéiben keli 
tartani és meg kell becsülni a hősöknek 
hozsátartozóit is.

— EskOVÖ. Szabó S. Zsiguioud bajkai 
rét. lelkész f. hó 15.-én tartotta esküvőjét 
Léván Kastaniczky Ottó nyug, vasúti hiva
talnoknak kedves leányával, Linkével. A landó 
boldogságot kívánunk az uj párnak.

— Kitüntetés. Cteke Miklós tart, tű
iét főhadnagyot ötelsegn a király újólag leg
felsőbb elismerésével tüntette ki az elienseg 
előtt tanúsított vitéz magatartásáért.

— Tíz hónap után adott életjelt 
magáról. Ghimetsy Mihály lévai szabóról, 
aki a háború elején vonult ki a harctérre s 
akitől tíz hónap óta egyetleu sor írás sem 
erkezett hara, — övéi már azt hitték, bogy 
elesett vagy nyomtalanul eltűnt, A csaiad 
legnagyobb örömere Gbimessy Mihályiéi e 
bő 17.-én Kazánból levelezőlap jött, ame yen 
azt írja, hogy hadifogoly, egészséges és a 
zörülmenyeáhez képest tűrhető dolga van.

— Pusztítják; a madár fészkeket. 
A május hónap a madarak iesaokrakasánaa 
ideje. Sajnos, bogy a seidüiet.eu ifjúság ép
pen ilyenkor leli kedvét sbban, hogy a ma
darak fészkeit pusztítsa es a tojásokat ki
szedje. Es is egyia oka annak, hogy nálunk 
igen kevés as euekes madar, de annál több 
a hernyó ez ezek aztan el is pusztítják gyű 
mölcaláinkat. Talán a rendőrség es az isko
lák igazgatói tehetnének nsgy szolgálatot a 
madárvédelem érdekében. A rendőrség a leg
szigorúbb büntetéssel, a tauféifiak pedig jó
akaró figyelmeztetéssel.

— Színház. Szombaton, május 13.-án 
A l.isaiszony férje telt ház e.ött került színre. I 
Szabó FereLCa ig.zgató Doroasmay szerepé- 
non nagy ambioiojahoa mérten, megfelelő 
tehetséggel szép sikert aratott. Szabó Ferenc- 
neröl tudják a tzinhaa.aiogatok, bogy vér
ben sameszod s alakítása eleven erővel tel
jes. hite Lajos törekvéset es Bikeret el kell 
uinernüna Galhy Pál szerepebeu. Vasárnap , 
délután A császárnét adták másodszor. Este 
A kortó szépe előadásban a lelt báa áilaia- 
r-us tetszései vívta ki. Sebestyen Irma Maris
baját nagy d.csérét illeti, Szigetit y Annus 
Ilka saerepébeu igyekezete siaenel járt. , 
kiráyh Lajos Tarnovozky szerepében ügyes . 
' olt. Héttőn nem voit előadás. Kedden Van-e ’ 
f'bája ? című bohózat szórakoztatta a kö
zönségét, kü.öuöaen a karzatot. Ezen elegge 
iijvugo műbe 5/aóó Eereueano, Kiss Lajos, 
■ eúá Gyma, Yiráyh Lajos es Sziyetliy An
nus igyekeztek eletet lelteim. bserusu stabó 
i >reLC társulata nagy sikerrel játszotta a 
•kryiHyóúcsú o. bájos operettet. E darabban 
•<“m. keterteimü szót sem taiaiiuuk. Ze- 
nuje különösen kedves, érzelmes. A same
szok is igen buzgóikodtak, aminek meg is 
‘ett az eredménye. Siket Ült a publikumot 
“ágával ragadniok aa értékes mU tiszia vi
lágába, ahol a poeais üdit b az élet nehéz- 
“'■geit egyelőre eifeledtelie a gyönyörködok- 
“ei. Nagyon elevenen játszott sebestyen Irma, 
h-ueke, mozgása a alakítása sejten ve.uua, 
huKy ő még Lévánál nagyobb belyekeu is 
tvg játszani. Ahol ő szerephez juthat, ott 
éiemeben van Néha miulüa átlagos prima
donna volna. Lie ö legtöbbször igeu nelie- 
"®» meglepetést szerez. Akáynás Attikája 

nyesebb igényeknek ia. Deák Gyula, Lőrinc , 
kocsis szerepében olyan eredeti volt, mint a , 
Atáynas Miskában. ő nemcsak énekelni akar, i 
hanem elevenen is alakítani. Kiss Lajos azo- ' 
kott lelkiismereti stéggel játszik, szép siker
rel. A darab s.keréhea szerepeiknek megfe
lelőiem mindenki hozzájárult. Csütörtökön a 
tegnapi telt ház után is nagyon kevés hely 
maradt üres a színházban. Nem csoda. Stabó 
h erencuó és Szabó Ferenc a Hermelint mű
vésziesen játszották. Stabó Ferenc Pálfi Ti
bor iró, Szabó Ferencné Tóth Hermiu mű
vésznő szerepében, a legnehezebb részlete
ket ia művészi könnyedséggel játszották. Szi- 
yethy Anuuska Tőrdess Síri, naiv nöszere- 
pét kedvesen alakitottz. Az első egypár 
napot kivéve Stabó Ferenc színtársulata iránt 
nagy érdeklődést tapasztalhatunk, pedig az 
élet nagyon drága. Nehány darabot kivéve, 
tiszták a színre került darabok, különösen 
az operettek. Helyes érzékkel válogatta ki 
ezeket Szabó igazgató. A néhány évvel ez
előtt divitos francia sikamlós operettek, víg
játékok koia csakugyan lejárt. Pénteken 
nincs előadás. Szombaton színházi estély voit 
a 19.-ik gyalogezred rokkantjai javára. E 
hét legérdekesebb előadása csütörtökön volt 
az ifjú,kg számára, jobb Bánk bánt éa Me
lindát én meg nem láttam. Stabó Ferencz . 
igazgatónak és Stabó Ferencnének a szere
pek küönöseu megfeleltek. O.yan ambíció
val dolgoztak aa ifjúság o ött, hogy ez soha
sem fogja elfeledni. Ssabó Feiencné Melin
dája c odás alakítás volt. Cstk deákok vol
tak aa előadáson, de kárpótolja önét az a 
tudat, hogy az ifjúság lelkében kitörölhetet
len kedves emléket hagytak hátra.

Cajus kifogásolta a darabok erkölcsi 
nívóját. „Tévedni látsz k,“ mert a közönség 
nagy szama döntött. Igaza vau egypár mü- 
ne , de kivéve az operetteket, amelyek fe
héret. A nagyképűséget csak egyesekre ér
tette a áritiku'. Cajus félreértette, mert 
í em a darabokat, hanem az előadást b rál- 
ták. Azóta pedig még az egyesek is gyö
nyörködnek törekvő színészeink előadásában.

Jótékonyság.
A lévai iparos tanoncziskola kiválóbb 

tanu'óinak megjutalmazására :
Engel József éa fia 20 kor., Fartikó I 

József 10 kor., Klem Benő 10 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916 évi máj’ M 14-Ö1 1916. mój. M 21-ig

Születés-

A szülök nete
"5 D I . 1
6 E | A gyermek 
® ® nev«

Kecskeméti Rozá ia le^ny Erzsébet

Házasság.

Völeaeuv es uieiivasszoiiv neve

Rohács Gusitáv Bélit Margit r. k»th
Sz bí S Zs Kaszinicky M. L ref. ég. h. ev.

Halálozás.

Az elhunyt ucye Kora A hálál <>ka

Schnéberger Róza 
Brand Antal 
Palkovi-'S Irén 
özv. Droveni Jánosnó 
Halász Bé'a 
Nyemecz Erzsébet 
Gáspár András 
Tóth János

I

V

I

19 éves
43 éves

1 hó
74 éves

7 hó
8 hó

61 éves
16 éves

Hoyagog him’ö 
Ho'yagos him ö 

Hörghurut
Agg. kimerülés 

Hörghurut 
Bé huhurut 

Ho'yagos himlő 
Agygyulladás

SVARBA PÁNIEL
szűcsmester elvállal minden szűcs 
szakmába vágó munkákat, téli ruhák.

1980—1916. szám. kig.

Málna, fekete szeder és 
nadragulya szedési jog 

bérbeadása.
Újbánya szab. kir. rendezett taná

csú város az 1915 évi június bő 9-én 
d. e. 10 érakor a városház tanácster
mében tartandó zárt írásbeli ajánlatok
kal egybekötött szóbeli nyilvános árve
résen bérbeadja a város tulajdonát 
képező erdőterületen gyakorolható 
málna, fekete szeder és nadragulya 
szedési jogot 1916. évi július hó 1-től 
1916. évi október hó 15-ig terjedő 3 
és fél; havi időtartamra.

Kikiáltási ár Egyezeregyszázkettő 
(1102) korona.

Bánatpénz ; Egyszáztiz (110) kcr. 
Utóajáulatok el nem fogadtatnak. 
Az árverési és szerződési feltételek 

az újbányáim, kir. járási erdőgonduok- 
ságnál és alulírottnál megtekinthetők.

Újbányán, 1916. évi május 12.

Kotiers Emil,
polgármester.

Kőszén—koksz 
megrendelhető kis és legna
gyobb mennyiségben házhoz 
— — szállítva. — — 

Télre való szállításokat 
— előjegyzésbe vesz — 

SINGER IZIDOR.
Léva fűszer és csemegekereskedése.

GYÓGYHELY
Stu.bnya.f'ü.rcLő 

(Felsömagyarország.) Kénesfürdő 
Rheuma és Ischias elleni beteg
ségeknél. 5 órai ut Budapestről 
Fővonal 10 „ „ Berlin Oder- 
— — berg Ruttkán át. — —

Felvilágosítást díjtalanul ad
az Igazgatóság.

Nagy 
üzlethelyiség 

kiadó
Bővebbet , BARS' kiadóhivata

lában Léván.

TEJ
a lévai Uradalomtól beszerezve minden
— mennyiségben kapható. —

Uj vevőket is készséggel 
— — szolgálok ki. — —

Singer Izidor
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meiögazúasági és varrógépek nagy raktára
Teltfra Síéin : 33. Léván. Tr^tfcn m 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamtan nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganz-féle mctrrck ixinden nagyságban Hopferr és 
Scbrantz gőzcféplö készletek, eiedeti Melichár-iéle 
vetőgépek, racher-íéle ekék és talajművelő erzközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Vfághirű BAPID lánczoskutak.
MF Legjotb mirőséjü lat arirany kamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

Tanulók 
azonnal felvétetnek Nyitrai és 
Társa r t. könyvnyomdájában 

— — Léván. — —

A Lévai Kereskedelmi Bank 
Részvénytársaság 

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

Mindennemű

G u m m i h u 11 a d é k o t 
legmagasabb napi áron vásárol a 
Magyar Rupgyantaárugyár R. T.

Levélcím : Budapest föpostafiók 206.
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A most lefolyt 35. m. kir.

osztálysorsjáték húzásénál 

,600,000 
a 2000

K.-ás jutalmat

„ főnyereménnyel

a

összesen 602,000 Ut
36 300 sz. nálunk vásárolt sorsjegy nyerte, mely fő

nyereményt vevőinknek kifizettük.

Előzőleg is szerencsével kísért íöelárusitóhelylink a már
f. évi május 24 és 25. én kezdődő 36. sorsjáték 
első osztályú húzásához a következő árakon ajánl

szerencsesorsjegyeket:
Egy egész sorsjegy I. oszt ára Kor. 12 —

w I. r. n 9 6 —
F negyed I ” n rr 3 —
n nyolczad „ I. n ” v 150

aAz
tes

sorsjegyeket postafordulattal szíveskedjék nálunk megrendelni.

eredeti sorsjegyeket utánvéttel, vagy
beküldése után küldjük meg a rendelőnek és kérjük, hogy

megfelelő összeg elöze-

FEHÉR LAJOS ES TÁRSA bankháza 
a m. kir. szab, osztálysorsjáték föelárusitóhelye 

Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 39 a.

i Ragályok ellen “W

most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
kolera, vörbeny, kanyaró, typhus, himlő éa 
egyéb ragályos betegségek moat fokozottat b 
erővel lépnek fel, mint más időkben, miért 
ia szükséges, hogy minden háztartásban egy 
megbízható fertőtleritő szer kéznél legyen. A 
je'enkor legmegb:zhatóbb fertőtlenítő szere a

Lysoform
szagtalan, rém rrérgezö, olcsó és eredeti 
üvegekbeu I koronáért mindéi gyógyszer*  
tárban és drogériában kapható. Hatása Löff- 
ler, Vértan, Partik, Vas stb. intézeteinek 
vizsgálata szerint gjcrs és biztos, miért ia 
az Faszéi Orvosok betegágyak f rtötlenitésére, 
autiseptik’s kötözéseknél (sebekre és daga
natokra) kér- és arcrrosásra és ragályok el
hárítására, stb, mindenkor ajáLlják.

Lysoform-szappan

finom gyenge pip re6z»ppau, lyeoformut tar
talmaz és antiseptikus hatasu. Alkalmazható 
a legkényesebb bőrre is; szépíti, megpulrtja 
<■ illatossá teszi a bőrt. Egy kísérlet éa ön 
a jövőben kizárólag ezt a szappant fogja 
használni. Ára I 60 K.

Fodormenta 

lysoform 

erősen sn’iseptikus hatású szájvíz, Szájbüzt 
rögtön és nyomtalanul eltűntet és a fogakat 
konzerválja. Használandó továbbá orvosi uta
sítás szerint tcroklobnál, gégebán’almaknál, 
és nátha esetén gurgulázásra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

Eredeti üvegje 1 kor. 60 fill.
Az csszes lysoformkészi'mécyek kaphatók 
mmden gyógyszertárban és drogériában. Kí
vánatra bárkinek ingyen és béruentve meg- 
küldjük •« .Ege.uéj ia fertStlenltea*  <i- 
n.*t  érdekes könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.


