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A hlrdetácokat, BlOfIzstisskat a a raklamíclókat a 
kiadóhivatalba kórjuk utasítani.

A lap kiadója ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

A hitszegés évfordulója.
A hosszantartó világháború ziva

taros forgataga május hó 23.-án meg
hozta a hitszegő olaszokkal folytatott 
háborúnk nevezetes évfordulóját is,

A világdrámák klasszikus tragé
diája lesz ennek a hitszegő fajzatuak 
szomorú sorsa.

Harminc esztendti szövetségét a 
hűtlen vér becstelenségével akkor 
szegte meg, amikor minden erőnkre 
szükségünk lett volna, hogy a gorlicei 
dicső diadalmak után halálos csapást 
mérjünk a francia és angol pénzen el
lenünk felbérelt orosz hordára.

Nagy áldozatainkat is eldobta ma
gától. Kielégíthetetlen telhetetlenségé- 
vel határainkra vetette magát s azt 
hitte, bogy jókora darabot kihasíthat 
vérző testünkből.

De csalatkozott az aljas briganti. 
Elszámitotta magát. A lángoló és torró 
olasz vért egy kisBé megcsapoltuk a 
határon. Az Isonzó vonala, a doberdói 
fensik és Tirol magas hegyei útját áll
ták az alattomos betörőnek s a magyar 
fegyverek reákoppiutottak a tolvaj 
banda érzékeny körmeire.

Dicsőségesen megértük az olasz 
hitszegés évfordulóját is.

Nagyképűsködéssel ők ünnepre 
készültek, de azt a hazugságszülte ün
nepi hangulatot alaposan elrontottuk.

Vitéz csapataink leszálltak a tiroli 
hegyek magas ormairól, ágyúink böm
bölő szavainak zivataros orkánja s fegy
vereink éle utat csinált az olaszok föld
jére és az évforduló napján derék ka
tonáink szeges csizmái megtapodták 
Olaszország földjét s hazájukban kö
szöntöttük legevalázatosabb ellen
ségünket.

Ütött a megtorlás órája s belere- 
meg a brigantik népe.

Felelnie kell a hitszegő népnek 
azért, hogy ő volt az, aki kitolta, ki
nyújtotta a világháború gyötrelméé éveit.

Egyedül ő felelős azért a nagy 
embergyilkolásért, amely már majdnem 
két év óta folyik a nagy világban. Az 
ő lelkére tapad minden kiontott drága 
embervér. Az ő fejére száll minden 
átok, amely a gyászba öltözöttek könny
patakját zuhatagként kiséri.

A hitszegés óta mennyi vérrel let
tek nedvesek a határsziklák ! Mennyi 
hiábavaló áldozatot lehetett volna meg
kímélni, ha az olaszoknál a józan be
látás válik úrrá a kapkodás, az elha
markodottság helyett. És amit Olasz
ország könnyű szerrel megkaphatott 
volna, azt nemcsak, hogy nem
kapja, hanem még a reménységet is 

elveszítette arra, hogy ezeket a terüle
teket birtokába vehesse. Olasz földön 
járnak már a mi hős csapataink és 
verik az ellenséget, amely Isten sújtó 
büntetését éri el hűtlensége miatt

Emlékezetesek azok az ünnepé
lyek, amelyek a trónörökösnek a há
ború elején a fővárosban lefolyt fo
gadtatásánál végbe mentek. Őszinte 
szeretetet, ragaszkodást mutatott a ma
gyar nép a trón várományosa iránt, 
aki most ott az olasz harctéren sere
geink elére állott, hogy győzelemre 
vezesse csapatait. Es uapról-uapra jöt
tek a jelentések a legfeuyesebb győ
zelmekről.

A magyar trón fiatal örököse ve
zényli előre vitéz katonáit, akik boszut 
állnak a hitvány bitszegésért.

Újabb felvonásához érkeztünk a 
most már huszonkettedik hónapja folyó 
háborúnak, amely ismét a mi sikerün
ket juttatja előtérbe. Semmi okunk 
sincs kételkedni, hogy ezek a sikerek 
a végső győzelemhez vezetnek és az 
áruló s In tszegő ellenségnek teljes por- 
bahullasát lógják eredményezni.

A háború kezdetén a németek ez
zel a jelszóval indullak a harcba ; Gott 
straie Euglaud! Isten büntesd meg 
Angliát! amelynek világhatalmi hó
bortja, határt nem ismerő gőgje és 
kapzsisága idézte elő a sok vérontást.

Amikor az olaszok hűtlenek leltek 
hozzánk és megüzenték a háborút, a 
mi jelszavunk ez lett ; Büutesd meg 
Isten a tiitszegö taliáut!

És az isten bünteti is mind a két 
kezével.

A hadiárvak biztosítása-
Igen üdvös mozgalom indult meg ab

ban az irányban, hogy a hadiárvák gyámo- 
htására rendelt patiouazs-intézm >ny keretein 
belül, de tisztán társadalmi jótékony alapon 
hadiárva-biztositó intézményt létesítenek.

A mozgalom hullámai már elértek a 
be.ügymmissteriumig, ahonnau ezen kérdés
ben a kövelkozö feivilágositáat adtak ;

A hadiarvák biztosítása érdekében a 
mozgalmai nyo c-tia árvaszék, illetőleg árva
széki elnök indította meg éa most törvény
hatósági ól-törvényhatóságra terjed. A kérdés 
azonban még ’gsn kezdetleges stádiumban 
van. Az aersogtelen, hogy a hadiárvák bia- 
lositá.a elvileg a hadiárvák köavédelme te
rén fölmerült ideák közül a legelőnyösebb. 
De a megoldás sike.ének elengedhetetlenül 
fontos fillésele, bogy ez országszerte egysé
gesen és teljes financiális körültekintéssel 
történjék.

Az á-vaizlkek edd g is odaadó lelkese
déssel intézték a hadiárvák védelmének ne- 
héz úttörő munkáját. U) mozgalmuk fö'ÖUe 

érdemes és figyelemreméltó. Lényege az, 
hogy a társadalom egyes jótevői vagy a ha
diárva képviselője kötelezzék magukat éven- 
kint bizonyos összeg fizetésére, hogy amikor 
az árva életpályát választ vagy a leány férj
hoz megy, bizonyos töke álljon rendelkezé
sére. De ezt zz akciót országosan keli meg
szervezni és b z ositási alapra kell helyezni. 
A kérdéssel különben * belügyminiszter be
hatóan fog átkozik s igy remélhető, hogy az 
akció mielőbb egységes irányitó szervezés
sel helyes mederbe terelődik.

Övé a győzelem.
Boltíves templom zord homálya
Tűnik . . . foszlik . . . semmivé válva.
Szerte a sötét elmenekül.
Villan a mécs és bíboros lángja 
Hajnalt viszi az éjszakába 
Övé a láb ér, diadalt ül.

Fénnyel bevonva Mária szobra 
Előtte térdel a porba omolva
Eyy öreg asszony, egy édes anya
Ezemeben kínzó fekete bánat,
Lelkében kétségek tengere árad,
Jl mgfa'an mozog az ajaka.

Elesett . . vége . . . sohase látom,
Jeltelen sirját meg se találom.
Itt hagyott,. . . elment . . . nincs több remény. 
Hatalmas Isten mért vetted el? . . .
Csurdultig lelik meg már a kehely, 
Nevet a bún . . . zajlik az örvény.

Rózsás volt az arca, kacagott az ajka, 
Virággal dalolva ügy ment el a harcba, 
Vakmerő hős volt a gyermekem.

Borzalmas véres csatatér felett
Gúnyos örömmel halál ül ünnepet . . .
Fiamat ki adja vissza nekem ? . . .

Igazgyöngy csillan Mária szemében, 
Angyli ének csendül az éjben. 
Elcsitul lassan a küzdelem, 
Ragyogva kél a szeretet napja 
Fájó szivekre balzsamot ontva 
Örökre övé a győzelem.

Qá/Jjy Elza.

Az Országos Hadsegélyzö Bi
zottság felhívása.

Az Országos Hadsegélyzö Bizottság a 
következő felhívást intézte a besztercebá
nyai keroskedolmi és iparkamarához: Te
kintettel arra, hogy a bekövetkezendő nyári 
időszak, míg egyfelől biaunyos szü..ségleti 
cikkekben ; íü-es, világitás, ruházkodás te- 
kintetebsn a segeiyre szorulók szükségletét 
jelentékenyen csökkenti s az élelmiszerekkel 
való ellátás az uj termények forgalomba ju
tásával tetemesen köoi-yebbe és olcsóbbá 
válik, addig másfe öl a u.unkaalkalmak meg
felelően izaporittatnak a azok az elemek, 
amelyek rei.des ipari vagy kereskedői fog
lalkozások körében, a maguk és hozzátar
tozóik fsttirtáaéról gondoskodni nem tud
tak, a metögazdasági munkák egyikére vagy
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másikára alkalmasak aa Országos Hadae- 
gélyző Bisottság mint 1915.-ben, úgy as 
idén is, elhatárolta, bogy a kereskedelmi és 
iparkamarák részére megállapított havi szük
ségletet, * négy nyári: juniui, julius, au- 
guutus, ueptember, hónapra az eddigi ellát
mány 2h-ad réezébtn állapítja meg.

Midőn erről a Kamarák igen tisztelt 
Elnökségét értesítjük, úgy az idén, mint ta
valy is hangsúlyozottan ismételjük azt a ké
rést, hogy as igen tisztelt Elnökségek, a 
további segélyakciónak a fentebbiekhez tör
ténendő bossáaik almazása végett, minden 
rendelkezésre álló eszközzel, a legnyomaté
kosabban oda hatni szíveskedjenek, hogy 
az ipari és kereskedelmi lakosság azon ele
mei, amelyek a mesögasdasági munkák egy.- 
kére vagy másikára alkalmasak, minél töme
gesebben és minél hamarább, az utóbbiak 
felvételére reá birassanak.

Budapest, 1916. évi május 17.-én.

Aa Országos Hadsególyzö-Bizottság.

A világháború krónikája.

Májúé 26.

Az olass fronton Borgotól délre elfog
laljuk a Civarou csúcsot; a jobb szárnyon 
Posina völgyébeu Battale helységet. Asiagó- 
tói északra a gráci hadtest egyes részei el
foglalják a Coruo di Campo Verdétől Métáig 
terjedő hegyhátat s a menekülő ellenség tü
zérségi füzünkben nagy, véres vesztesége
ket szenved. As Arsierótól északra as ols- 
ssokat kiverjük Barcarola mellett levő állá
saikból. Szárazföldi repülőink az oUbz front 
mögötti vasutakat, tengerészeti repülőnk pe
dig Grado kikötőjét bombázta. Egy tenger
alattjárónk eredményesen tűs alá vette Elba 
sziget fővárosát, es után pedig elsülyesz- 
tette a Washington nevű olass gőzöst. — 
A németek a Maas keleti prrtján sikerrel 
folytatták támadásaikat, a Thiaumont-ssaka- 
dékot átlépve állásaikat kiszélesítették.

Május 27.
Arsieró-erődcsoport egyik páncélmüvét 

a Casa Rottit elfoglaltuk. Miaker Albin utász
hadnagy behatolt sz erődbe a megakadá
lyozta annak felrobbantását. Asiagótól északra 
csapataink birtokukba kerítették Monté 
Moscbiccet, a Sugana völgyben pedig a 
Cima Mavrára hatoltak elő. As olaszoktól 
zsákmányolt ágyuk száma 284.-re emelke
dett. As Argonneokbsn élénk skuaharc volt. 
A verduni fronton a németek visszaverték 
a francia ellentámadásokat. As Unió közzé
tette a semleges postaküldemények lefogla
lása tárgyában Angliához intézett jegyzékét. 
A Balkánon az olaszok a Vojusa északi 
partján levő községekben sarcolui akartak, 
de járőreink elűzték őket.

Májúé 28.
Csapataink birtokba vették Cornolo 

páncélerődöt Asierótól nyugatra, valamint 
a Vald Ássa állandó, völgyelzáró erődítményt. 
Német földerítő osztagok Cbampagneban as 
arcvonal több pontján behatolnak as ellen
séges vonalakba. A bolgárok a Struma-völgy- 
ben előnyomultak és megszállottak a Rupel- 
azoros déli kijáratát. A Vojusa alsó folyásánál 
aa olass járőrökkel a mieink csatározásba 
bocsátkoztak.

Májúé 29.
Csapataink Aaiagónál ismét két erődöt 

foglaltak el; Roanánál átkeltek as Ássa völ
gyön. A Monté Interotto erődéinek leküz
dése után aa Asiagótól északra fekvő ma
gaslatokat birtokunkba vettük. A Monté 
Zello-Zingarelle-Corno di Campdbianco ma
gaslati vonalat hatalmunkba kerítettük, As 
olaszokat elűztük Bettaletöl délre és nyu
gatra elfoglalt állásaikból A beaszarábiai 
fronton nagyobb orosz haderő megkísérelte, 
bogy árkáasmüvekkel megközelítse harc
vonalunkat. Ütegeink és aknavetőink tüze 
ebbeli szándékukat azonban megbiuaitotta. 
Német és bolgár oazpatok nyomulnak elő a 
Btruma-völgybec.

Májúé 30.

Elfoglaltuk a Punta Corbin páncélerö- 
döt. Ars'erótól nyugatra osztagaink kierő
szakolták az átkelést a Posina-patakon ée 
birtokukba kerítették a déli magaslatokat. 
A Beaszarábiai és Wolhyniai fronton é.énk j 
tüzérharc keletkezeti. Német csapatok egész j 
kiterjedésükben elfoglalták a francia álláso
kat a Mórt Hőmmé déli csúcsa és Cumí- 
éres falu között. A németek a thiaumonti 
erdőben is előrenyomulnak. Német és bolgár 
haderők magszál’ották a Struma-menti Rupel 
szorost, honnan a görög őrség visszavonult, 
miután a görög felségjogok érintetlen ma
radtak. A bolgárok megszállották Demir- 
hisszárt és Szerreszt.

Május 31.
Tirolból előrenyomuló haderőnk elfog

lalta Asiagot és Arsierot, sőt ettől északke
letre (dalióból is elűzték ée rohammal elfog
lalók az északra fekvő magaslati állásokat. 
A Monté Bt Idő és Monté Fíara birtokunk
ban vannak. A Posina patakon átke t erők 
elfoglalták Monté Priaforá*.  Az élénkebb 
harci tevékenység a besszarábisi határon és 
Volhyniában tovább tart. A francia hadszín
téren tüsérharc a labasséei csatorna és as 
Árrés közti fronton. A Caurette-erdöben a 
németek egy beépitett hsjóágyut, 18 gép
fegyvert s több aknavetőt asákmanyo'tak. 
A Balkánon a bolgárok Kavalla felé e'öre- 
nyomulnak. ' ■

Juniue 1.
A német nyílt tengeri hajóhad a Ska- 

gerratc és a Horn szikia között megütkö
zött a túlnyomó számban levő angol hajó
haddal s rajta nagy győzelmet aratott. Et;y 
nagy angol hadihajó, négy páncélos cirkáló, 
egy kis cirkáló, három torpedóromboló ve- 
sérbajó, egy' tengeralattjáró megsemm sült, 
számos más nzgy angol csatahajó súlyosan 
megsérült. Aa olasz fronton csapataink to
vább előrenyomulnak, átmentek a Monté 
Baldótól keletre fekvő utón. Araiero’ó. ke
letre meghódítottuk a Monté Cengiót a Po- 
Bina déli partján csapataink lábukat meg
vetve visszaverték sz olaszok egy erős el
lentámadását. Eddigi zsákmányunk 313 
ágyú, 148 gépii gy ver, 22 aknavető, 6 gép
kocsi, 600 kerékpár és 2250 nagyfajtáju 
bomba, azonkívül igen nagymennyiségű 
lőszer. A törökök a kaukázusi ironton of- 
fenzivába léplok s az oroszokat mintegy 30 
kim. szépségben Mamahatun helységen túl 
visszaszorították.

A megtakarított óra 
értekéből juttassunk 
. valamit a rokkant . 
— hősöknek —

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselő testűiéin május Ló 26 án tartotta 
félévi rendes közgyűlését, melyen a polgár
mester |e entése után tárgyalás alá vették 
Halász Mórnak a vásártéri korcsma bérletén 
vonatkozó szeri ődéa meghosszabitása iránti 
kérvényét, melyet a közgytt és el nem fo
gadott. A Kherndl-féle földek haszonbérle
tének meghoeszabbitásában felemelt bérrel 
hozzájárult a közgyűlés. Felhatalmazta a 
polgármestert a bonvédzáizlóalj parancsnoki 
lakásának bérbe adása iránt. Brlcsák Béla 
mérnök özvegye és gyermekei részére 1000 
korona évi begydijat özv. Vidra Miháiyaé- 
nak pedig egyszer s mindenkorra 50 kor. 
Begélyt szavazott meg. Majd a köigytilea 
elrendelte, bogy Forgáos Mihály anyakönyv- 
czeiőuek az 1016 évi kivonati dijak kiadá
sának, továbia, hogy Csorba Győző taniló 
fizetése 100 körönével kiegészíttessék. A 
körös legeltető társulat állal épített hrd költ
ségeihez a közgyűlés 500 koronával járult. 
A r. kath, tanító részére a város családi 
pótlekot szavazott meg a tiaztviselök részére 
megállapított szabály azt szerint, aminek 

megfelelőig a felekezeti segélyeket feleme 
A honvéd emlék szobor részére 100 □ 
terület átengedését határos'a el. Majd töb 
apróbb illetőségi ügyet tárgyaltak. Az id 
költségvetés tárgyalás sz idő előrehaladó 
miatt elhalasztatott.

— Kertünnepéiy Oroszkán. A 
elesett hősöknek Léván emelendő emlékű .■ 
javára a Garamvölgyi Cukorgyár r. t. leik 
és harafias tisztikarának asztaltársasáj 
Oroszáén, május hó 21-én minden tekinti- 
beu fényes eredménnyel vőgzödött kertü • 
nepélyt rendezett. A kiváló szép siker főké 
a jólelkü hölgyek áldozatkészségének tu 
ható be, akik az elárusító cukrász,- bodeg 
__ bazár, — stb. sátrakban páratlan busg 
lommal értékesítették as önként rendelk 
zésre bocsátott édességeket, friasitöket r 
egyéb ajándékokat. Ezek a hazafias érzeln. i 
derék hö gyek a következők ; Ádám Ágo - 
főnné, Fusek Auguszta, Halbwirth Elza 
Bébi, Kokoska Jóssefné, dr. Me'cher K 
rolyné, Nagy Malvin, Rittler Richárdné, Sá-- 
tavy Annuska, Somogyi Rózsika, Szabó 
Micsike, Szemaák Ilonka, Turner Ilonka ea 
Zsvodszky Samuné. — De nagy részbeu 
hozzájárult az elért Bzép sikerhez Thost 
Emil karmester vezetése mellett az észté - 
gomi 26. gyalogezred, zenekarának müvész.i 
színvonalon álló, általános tetszést és elis
merést aratott hangversenye is. Az ünnepély 
tiszta jövedelme 1031 K. 74 fillér, — ebből 
a nevezett zenekarral történt megállapodás 
éremében 20%, azaz ; 206 K. 20 fillér a 
Hadsegélyzö Hivatalnak küldetett a fenms- 
rsdt 825 K. 54 fillért az ünnepély fáradó «- 
tatian rendezősége aa elesett bősöknek Lé
ván emelendő emlékmű javára fordította. 
Anemeslelkü adományért az emlékmű szer 
vező bizottságának elnöksége I púnk utján 
fejezi őszinte ki köszönetét. A rendezőség 
buzgó tagjai voltak : Ádám Ágoston, Froui- 
mer Zsigmond és dr. Meicber Károly. — 
Hisszük, bogy az orosakaiak szép példája 
több helyen Kővetőkre talál.

— Szomorú szántok. Negyedmillió 
magyar elvesztését jelenti be kimutatásban 
az országos központi statisztikai hivatal. Az 
a kimutatás, amelyről most szó van, tula|- 
donképen veszteségliszta és az elmúlt esz
tendő születési statisztikáját tartalmazz: 
Több mint negyedmillióval kevesebb 
gyermek született Magyarországon 1915.-bei , 
mint a megelőző esztendőben ; oiyam szám 
ez, melynek hallatára megremeg a szivünk 
és köny szökik a szemünkbe. A megsz- 
múlhatatlanul sok testvér után, aaik az ide
gen föld hidegében aluszszák örök álmuka., 
most négy dmillió meg nem született m 
gyár 1 A végtelen s onioruságot, amely e - 
ömlik rajtunk, nem kell eltitkolni. Ez « 
negyedmillió magyar éppen olyan vesztese , 
m>nt az tömeg, amely a harctéren lehelte > 
lelkét; vér abból a vérből, amely immár 
huszonkettedik hónapja csurog Magyarorss*  
testéből. Vájjon van-e még könnyünk, hog 
megsirassuK őket, akiket a háború vetélt el 
Ne kíséreljük meg leplezni a bánatunka 
valljuk meg : kinaó fájdalmat okoa ea a n 
gyedmillió meg nem született magyar. 
bUiyoB áldozatok közölt, amelyeket edd 
hoztunk, talsn ez a legnagyobb, de ne I 
lejtsük el, hogy magunkért hoztuk és az 
kért, akik a jövőben fognak megssületi 
Negyedmillió magyar nem pillantotta meg 
Isten napjrt és sok-sok magyar föláldoz > 
f atal és drága életét, hogy boldog biztc 
Ságban élhessenek az elkövetkezők; 
csonka karok, törött lábak, tátongó se i 
holttestek és elvetélt lelkek között vezet 
ut a jövendő tavasz, a nyugalom és az él 
tele. Ne öljük ki magukból a fájdalmat, cs 
győzzük le, ne irtsuk ki lelkűnkből a gyás 
csak ne rogyjunk össze terhe alatt, hisz 
aki nem szenvedett, nem érdemli meg 
bo dogságot ... Ha már a sors ránk mér 
ezt a nagy csapke', viseljük el türelemm l 
a szebb, boldogabb jövőbe vetett hittel 
reménnyel I

— Kerti ünnep. Az irgalmas nővér 
intézete álul e Ló 6-án, kedvezőtlen id i 
esetén 7-én tartandó a lapunk előző szám 
bzn már említett jótékonycélu kerti ünnep 
Bégnek ez lesz a uűsora: 1. Felvonulás. «. 
Szabadgyakorlatok. Végzik a polgári isko-»



1916. janim 4. 33 A. M S

J2ea növendékei. 3. Botgy*kor'*to l<. Vé£- 
k » polgári iakolai III—IV otnt. növendé-

4. Siöveteégeaeink nemzeti B»inei. 
i .ncjáték. Bemutatja 40 elemi iskolai nö- 

,,dék. 5. ZUaló-füaér. Szereplők ; Hungária 
Vaeaatj Ilona. Angyalkák; Szabó Aranka, 
Ciuri Margit. Magyar lányok : Szénák Vil- 

Bóna Ilona, Saalay Ella, Burkó Irén, 
í'íncoaok : 54 polgári iskolai I—II. oszt. 
..vendékek. 6. Tánc virágbettikke). Bemu- 
jutatja 48 polgári iskolai Hl—IV. oszt, 
övendék. 7. Emléket, a hősüknek I Élőkép. 

A műsor pontjait katonai aenekar kíséri. 
A legnagyobb sikerrel kecsegtető ünnepid
et a közönség szives figyelmébe ajánljuk.

— Halálozás. lioxer Péter,nyug, va- 
uti tisztviselő, Kox r János lévai posta 

t„ itzt édes atyja, f. hó 2.-án este 8 órakor 
„hunyt. Temetése ma délután 5 órakor lesz.

— Vizsgarend, a tanoncziskolák- 
C in. A lévai Kereskedő- es iparos tanoncn-- 
olak záróvizsgáinak sorrendjét a felügyelő 

bizottság így állapította meg: június hó 
12-en d. e. a kereskedö-tanonczískola 1., II. 
es 111. oszt. — Junius 13 án d. u. 5 órakor 
az iparostanoncisko a élők, és III. o., — 
14.-en délután ő órakor I. és II. osziály. 
A lóm. katb. válik’u tenorcok hittant vizs
gája ina d. u. 2 órakor lesz. — A telúgyelő 
bizottság a vizsgákra a kereskedőket, ipa
rosokat és az iskolák iránt érdeklődő Kö- 
zoőségét lapunk utján is meghívja 
ges, hanem káros is.

— Eljegyzés. Tollár István, a magyar 
á. látni vasuiaknas budapesti hivatalnoka 
május hó 27-én jegyezte el Málason néhai 
Lozoncty Pál, vo't málasi Körjegyzőnek 

kedves leányát, Etelkát.
— Gyászhlr. Mel/erber Mór pékmeiter, 

a ievai ág- ev. egyház buzgó gondnoka 
május hó 28 án, munkás eleiének 57., bol
dog házasságának 28. évében hosszas szen- 
veoés után meghalt. Hült tetemeit nagy 
részvét mellett május hó 29 én, délután 5 
ciskor helyezték örök pihenésre.

— Vas huszíilléresek. E hónapban 
kerülnek forgalomba Ausztriában és Magyar- 
oiszágon egyidejűleg aa uj vas huszfilieresek, 
amelyeknek verésével az állami pénzverő- 
uülieiyeaben már egészen elkészültek.

— Esküvő. Hrdina Gyula nagy here is
ijéül r. katb. kanlortanitó május tó 20-án 
esküdött örök hűséget az aranyosmaróli 
p.ebama templomában htkets Vera kisasz- 
saonynak.

— Uszodamegnyitás. A város ke
zelésében levő uszoclalürdö folyó junius hó 
5 -eu megnyílt í — a lurdesi dijak es árak 
ugyanazok, mint a műit evben.

— Maximálják az élőseitések árát. 
A koimuuy vegre erefyeu lépesre rakom el 
magát, hogy a sertéshús es az élősertesek 
ara körül észlelhető visszaéléseknek véget 
messen. A sertéshús és a szalonna, valamint 
a zsír árának maximálása nem segített a 
helyzeten és a kormány beható tanulmányo
zás után azon meggyőződésre jutott, hogy 
maximálni keil az elösertések árát ia. Érde
seit körökben úgy tudják, hogy aa élóser- 
tések, valamint a sertéshús, a szalonna és 
a zsír árának kapcsolatos maximálása már 
legközelebb megtörténik.

— Vásáráthelyezés. (leletnek köz
ség kerelmeie a keresaedulemügyi miniszter 
megengendte, hogy öli a folyó évi junius hó 
19-re eső oraaágos kirakó- es áilatvásar ez 
evben kivételesen junius hó 5-én tartassák.

— Nem kell kérvény. A bonvédeuui 
miniszter értesíti a közönséget, hogy i e 
adjanak be kervéuyt mezei munkára való 
szabadságolás irányéban, mert a katonai 
parancsnokságok a náluk jelentkező gazdá
kat és azoknak fiait araiké idejen úgyis 
szabadságolják.

' — AS árdrágítók ellen. A belügy
miniszter körreuneletet intése t a törvény
hatóságokhoz, melyben az élelmi cikkek 
torgalma terén mutatkozó árdrágítás! visszaé
lések ellen tesz intézkedéseket. Csak ezen 
rendeletnek kíméletlen végrehajtása szün
tetheti meg azokat, a már csakugyan tovább 
nem tűrhető állapotokat, amelyek miatt 
P»na(1októl hangos aa egésa ország.

— Névváltoztatás. irácska Gyula 
dóczitürészi születésű lévai lakos vezeték- ; 
nevét belügyminiszteri engedéllyel Pártos-ri 
változtatta.

— Gazdasági ismertető Wolhy- 
niai területről. At osstras és magyar 
csapatok által megszállott woihin ai terület 
gazdasági iBmertelöje címen a ni. kir. ke
reskedelmi Muzeum kiadásában egy Idietke 
jelent uieg, meiy a megszállott wolhiniai 
területek gazdasági éa kereskedelmi viszo
nyait tárgyalja, A füzetke részletesen leírja 
a terület földrajzi, etnográfiai, mezögazdaia- 
gi, ipari és kereskedelmi ailapotá*,  ismerteti 
nagyobb városait es vasún összeköttetése
it, es közli aa áiuforgalmi lehetőségeket. 
A szöveg Közé nyomott képekkel ellátott 
iüzetbeu a gyakorlati kereskedő megtalál
ja azokat az utbaigaaiiasokat, amelyekre 
szükségé lehet. A kereskedelmi Muzeum 
txporiosztálya készséggel megküldi a füzetet 
aíjmeuteseu az erdekeit cégesnek.

Csak egy anya tudja mennyi gondot 
okos egy gyciuitja. laplatHöa maikor a leges*  
legjobb Upiálóeier, az ftnyalej hiáuysi& 
vagy keveb. Miiyen aokb&or gyötrődik az 
auya au lait, bogy neia tud mn adut gyér*  
meaöuek. Am eaert a gondon anya nem 
bocsátkozik kiserleteitéceKbe, hanem csakis 
kipróbált, megbízható tápszeibez to yamodia, 
b ez uem ehet maa, cjak a Nettüo gyermek
liszt, aitely mar pár nap műi tan ereztöti 
kitűnő batadái. - Egy igen tanú aágos könyv 
jelent meg a Neatie liszi használatáról es 
úgy ezt a könyvet, valamint egy próbádé
hoz Nestlé-iisziet ingyen es bermentve küld 
a Henri Neaile cég, Wien,!., Bibersiraase 30 e.

Nyilvános köszönet.
Mindazok, kik szeretett fiunk, illetve 

teotverűns elhunyta alkalmából fajdalmun
kat szives részvétükkel enyhíteni szívesek 
voltak, fogadjak ez úton is halna köszö- 
netünket.

Léva, 1916. június hó.

Knapp Dávid 
és családja.

Jótékonyság-
A lévai izraelita nőegyletnek;

Kovács A fréd temetése alkalmából: 
Knapp L>*vid  es családjától 100 K., Dsutsch 
Mihály es családjától 20 K.

A.t iparos-tanonciekola kiiálóbb tanulói
nak tuey/utalni ázására :

Wnheim Mór 5 korona.

2923—1916. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1.575—1916. 

M E. számú rendelet folytán c.eres é» szö- 
mörcés jubbőrök ismét szabadon forgalomba 
hozhatók, — az 1.576—1916. sz. M. E. ren
delettel mindenféle ialpbörszei üen kidolgo
zott bőr, továbbá fsuybőr (blankbőr) és hu- 
róbör forgalmát a kereskedelmi miniszter 
utasításai Szerint a Bőripari központ közve
títi _ végül az 1.577 sz. M. E. rendelet 
értelmében > gépsztjböröket csak gépsatjak 
készítésére zabad felhasználni. _

Gépezijbörkereskedök f. évi junius hó 
1 -tői kezdve minden hón.p 1.-én és 15.-én 
készleteiket a Bőripari központtól beszer
zendő űrlapok felhasználásával bejeleutem 
kUtelAki1' a reudelelek ellen vét, hat hóna- 

„m terjedhető elzárással és 2000 körönéig 
terjedhető penzbüntetésiel büntetendő kihá
gás miatt.

Léva, 1916. évi május hó 30.
Bódogh Lajos,

polgármester.

2992—1916. Bz.-hoz.

Uszoda megnyitás 1
Közhírré teszem, hogy a város keze

lésében levő uszoda fürdő folyó junius hó
5.-én  megnyílik,— a fürdési dijak és árak 
ugyanazok, mint a múlt évben voltak.

Bódogh Lajos,
polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi máj. hó 28-től 1916. évi jun. hó 4-ig.

Születés.

A szülök neve i ®
< E a

M Ír, 4i

be

A gyermek 
neve

Herényi Albert Rédiich Berta leány Róza
Bartal János Lender F. leány Anna

Házasság.

Vőlegény es menyasszony ueve | Vallása

Csánó Imre Takács Julianna r. kath. ref.

Halálozás.

az elhunyt neve Kora A halál oka

Arbeit Rafael 20 éves Hősi halál
Öindier Antal Hősi halál
Grygus Mihály 38 éves Hősi halál
bauruu János 3(1 éves Hősi halál
Meiferber Mór 56 éves Genyvérüség
Szarka János ^2 éves Bélcsavarodas
ozv. btipka Györgyné 73 éves Agg. kimerülés
Huszár sándorná 66 éves Szervi szívbaj
Pólya Mihály 65 éves Aggaszály
Roxer Pét r 75 éves Agg. kimerülés

ÜZLETI LEÁNY 
ajánlkozik üzleti alkalmazásra. 
Bővebbet Léván Damjanich-ut 11.

Kiadó lakás.
Közhírré tétetik, hogy a Honvéd-utcza 
24 szám alatt levő, városi tulajdont 
képező, 4 szoba, fürdőszoba, konyha 
és más helyiségekből álló úri lakás 
udvarral és kerttel együtt azonnal 
bérbevehetö. Bővebb lelvilágositást ad 
és a házat megmutatja: Bodó Sándor 
városgazda.

Eladó telek
es gazdaBúgi Jclólz.

Csánk (Hontmegyei) községben egy 
cserepesfedelü ház (üzletnek is alkalmas) 
fél hold kerttel, 2 istálóval és pincével 
árverés utján eladó. Bővebbet hallat 

Abafi János Csánk, Hontmegye.

TEJ
a lévai Uradalomtól beszerezve minden
— mennyiségben kapható. —

Uj vevőket is készséggel
— — szolgálok ki. — —

Singer Izidor
fűszer és csemegekereskedése.

Léva, (Városház épület.)
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Ragályok ellen

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, 6 y A R M A T Á R U- ÉS VASNASYKERESKEPÉSE 

AIAHTTATOT1T 1881. LÉVÁN. TELEFOM

Legjobb fűszer- és csemegeáiuk
Naponta friss felvágottak.

■ Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék.

„Glória*  pörkölt kávé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

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

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. Villamos 'özőedínyek, foiraJok és vasalók.

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

ágfüré8z, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti és lejdazdaíági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott 8cdronyfonat kerítés nagy raktára. — — 

KATONAI evőcsésze, thermos, kulacs, gyorsfoiraló, alun ínium ivópohár, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Campolin vízhatlan bőrkenőcs raktára.

most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
kolera, vörheny, kanyaró, typbus, himlő és 
egyéb ngályos betegségek most fokozottabb 
erővel lépünk fel, mint más időkben, miért 
is szükséges, hogy miudeu háztartásban egy 
megbízható fertőtlenítő szer kéznél legyen. A 
jelenkor legmegb zhatóbb fertőtlenítő szere a

Lysoform
8z< g’alan, rím irérgező, olcsó és eredeti 
üvegekben I koronáért minden gyógyszer
tárban éa drogériában k; pható. Hatása Löff- 
ler, Verten, P^tík, Vas stb. intézeteinek 
vizsgálata szerint gyere és biztos, miért is 
az 'Srzer orvosok betegágyak fertőtlenítésére, 
autiseptik' s kötözéstknéi (sebekre és daga
natokra) kéz- és arcmosásra és ragályok el
hárítására, stb. niiudenkor ajádják.

Lysoform-szappan

Üi orn gyenge pip.reszappan, lysoformot tar
talmaz és antist ptikus hatású. Alkalmazható 
a legkényesebb bőrre is; szépíti, iDegpuhitja 
<s illatossá teszi a bőrt. Egy kísérlet és Ön 
a jövőben kizárólag ezt a szappant fogja 
használni Ára 160 K.

Fodormenta

Ma moziba
megyünk

Az APOLLO mozgószinház

műsora érdekes.

lysoform

erősen sn'iseptikus hatású szájvíz. Szájbüzt 
rögtön és i y t inta latiul eltűntet és a fogakat 
konzerválja. Hssz álandó továbbá orvosi uta
sítás szerint tcroklobnál, gégebántalmaknál, 
és nátha esetén gurgulázásra. Néhány csepp 
elegendő egy fél pohár vízre.

Eredeti üvegje 1 kor. 60 fill-
A*  ÍBszes lysoíormkészilmények kaphatók 
m:odeu gy<5gy»zertárban és drogériában. Ki
vonatra bárkinek Ingyen é. bérnentve meg
küldjük az .Egémég is fertőtlenítés*  ci- 
n II erdekea könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.

Pitetéren, négy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú, gépek: 

Oanz-féle mot-rck minden nagyságban Hopferr és 
Sclirantz gőzceéplö készletek, eredeti Melichárféle 
vetőgépek, Iftcher-féle ekék és talajn űvelö eszközök 
valamint minden e szakba végó gépek és gép részek 

Világhírű BAFID Jánczoskutak.
keoiokb miröséfiíi lai írrránykatrrák elkészítése
es felállítása jutányos araiban.

SS
WÍWaWM)fáliÍ/.

I K őszén—koksz 
megrendelhető kis és légii 
gyobb mennyiségben házhoz 
— — szállítva. — — 

Télre való szállításokat 
— előjegyzésbe vesz. —

8INGEK IZIDOB 

Léva fűszer és csemegekereskedés0-

Nagy 

üzlethelyiség: 
kiadó 

Bővebbet , BARS' kiadóhivata
l A—


