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A kéziratok a azirkaiztOiighíz kllldandtk. 

Kéziratok vibbzs nem adatnak.

; 6SZKRKESZ1Ö: Dr. KKBSKK JÁNOS.

Megjelen vasáiTx'if reggel. 
szerkesztésért a főszerkesztő felelős. 

FŐMUNKATÁRS : JAROSS FERENC.

A hirdetéseket, elBllzeténkst e a raklaméclókat • 
kiadóhivatalba kórjilk utasítani.

A lap kiaduja ; NYITBAI Ö8 TÁRSA r. t.

xá Vöröskereszt Egylet Péter- 
Pál napi gyűjtése.

A Magyar Vöröskereszt Egylet, 
amely a legnagyobb kiegészítő szerve
zete a hadseregnek, beszámolóval és 
kérő szóval fordul a közönséghez. Be
számolóval, mert érzi, hogy számot 
kell adnia majdnem 2 éves háborús 
működéséről azoknak, akik oly bősé
gesen támogatták, de egyúttal kérő 
szóval is, mert a hosszú háború határ
talan feladatok elé állította és hacsak 
működését korlátozni nem akarja, kény
telen a közönség újabb áldozatkészsé
géhez fordulni.

A Magyar Vöröskereizt Egylet 
mintegy 2ÜO0 kórházbau 100.000 be
teget ápol egyszerre és eddig több 
mint 1.000000 katonát részesített ápo
lásban. Fenntartja a tudósító irodát, 
mely a harctéren levő katonák hollé
téről ad értesítést, a hadifoglyokat gyá- 
molitó és tudósító hivatalt, közvetíti a 
harctéren levő katonák részére az ado
mányokat, anyagilag támogatja a sebe
sült és beteg katonákat, valamint a 
harcban elesett hátramaradt család
tagjait,

■Sebesült katonákat szállít a had
színtérről, mely célra 9 kórházi vonal 
áll rendelkezésre. Továbbá szállítja a 
sebesült és beteg katonákat a vasúti 
és hajóállomásokról a kórházakba.

A hadszmhelyre küldött a vona
tokon kívül 165 sebesültszállító kocsit, 
kü tár szekeret, 3ÜÜ hordagyat és hord- 
széket. Egy 200 ágyas tál őri kórházat, 
tábori kápolnával, tábori raktárakat és 
imkraktárakat állított fel.

Hivatásos és önkéntes ápolónőket 
engedett át szolgálattételre a kórhá
zuknak, Azonfelül kórházat állított fel 
bzóliában és Konstantinápolyban is.

A jövő programmjai még nagyob
bak, hiszen a háború csapásai nem 
szűntek meg, sőt ellenkezőleg a hosszú 
háború fokozta annak a társadalomra 
gyakorolt hatását. Hogy a Vöröskereszt 
Egylet hivatásának a jövőben is meg
ölelhessen, kéri a közönség áldozat
készségét. Péter és Pál napja, junius 
2b.-e a Magyar Vöröskereszté. Gyűj
teni fognak ezen a napon az ország 
minden részében, az Alföld rónáin, a 
hegyek bércein, a dombok vidékein, 
gyűjteni fognak e napon a templomok
on, a hivatalokban, a város tereken 

bs utcákon, gyűjteni fognak mindenütt, 
“hol » magyar szent haza érzése él, 
és ahol ezért áldozni adó becsületes 
emberek vaunak, és reméljük, hogy 
nem fog kitérni a gyűjtés elől senki, 

mert lehetetlen, hogy egy ember is 
legyen, aki megtagadja filléreit a se
besült katonák, a háború borzalmai 
által sújtott esdeklödöktöl. Már pedig 
a Péter-Pál napi gyűjtés minden egyes 
fillérje a sebesülteknek, a nyomorgók
nak jut, mint egy ember fog Magyar
ország egész népe ezen a napon ál
dozni és azt, amit az ad, tulajdonképen 
nem a Vöröskeresztnek adja, a Vörös
kereszt Egylet csak az ut, amelyen az 
adományok a legszentebb célhoz jutnak.

A Vöröskereszt Egylet ez utón is 
kéri a jólelkü, emberbarát és a nagy 
idők nagy kötelességei elöl kitérni nem 
akaró embereket, tegyék ünneppé a 
Péter-Pál napot, hogy Késő unokák is 
megemlékezve e napról, azt olyannak 
lássak, ami dicsőséget és becsületet sze
rez a mai kornak.

At uj termes értékesítésé.
A hivatalos lap junius 1 száma közli a 

kormány rendeletét az uj termés értékesí
téséről. A rendelet sokban e lér a múlt év
ben Kiadott hasonló tartalmú rendelettől.

Az uj rendelettel havonkint s fejunkiut 
megállapított gabonaadag mennyiségét nyolc 
kilogrammról felemelték tíz kilogrammra, a 
metögazdaségi népesség lejenkint és liavou- 
kint tiaennyo c kilogramm gabonát használ
hat fel. Uj mtéakedése a rendeletnek as, 
hogy 1916. okióbor 15. napjáig az e'öljárú- 
ság által kiállított vásárlási igazolvány alap
ján bárki is vásárolhat a termelőiül saját liázi 
szükségletére gahouát (eddig csak köavetilő 
utján vásárolhatott.) Egy késöbti kiegészítő 
rendelet fogja majd megállapítani a vásár
lási jogosítványok kiszolgáltatásának módjáC 
Ea a kiegészítő rendelet bizonyára gondos
kodni fog arról is, hogy ezekkel a vásár
lási igazolványokkal visszaélések ne történ
hessenek, mint ahogy történtek a múltban.

Vásárlási igazolványokat a uagyobb vá
rosokban nem lógnak adni. Budapesten pél
dául nem leszuez vásárlási jogosítványok s 
a törvényhatóságok is, mint azt az uj ren
delet előírja, csak a H. T. közvetítésével 
fognak vásárolni. Ea az intézkedés megszün
teti a mvximális árakkal a múltban űzött 
visszaélései er, amikor a törvény hatóságok, 
hogy ehátb.siék magukat gabonával, a maxi
mális áron felül is vásároltak.

A maximalis arakról ama megjelent ren
delet nem intézkedik, valószínű, hogy július 
havában adják ki a maximális árasról a 
rendeletet s amint azt már megiituk, as ed- 
digi áraknál magasabb miximális árak lees
nek. Igaz, hogy ez a fogyasztásnak újabb 
megterhelését jelenti, ámde ha tekintetbe 
vesszük az», boe-y gabonánk 50—60%-át 
Ausztria fogyasztja, tulajdonképpen Ausztria 
fiseti majd meg a magasabb gabonaárakat.

A rendeletnek a malmokra vonatkozó 
réaao azt az újítást foglalja magában, bogy 
ezentúl a inalomvá lalat csak vámörlést vé
gezhet. A büntető rendelkezéseket is szigo
rították, ezentúl hat hónapi elzárással éa 
kétezer korona pénzbüntetéssel auj'ják azt, 
aki a rendelet bármely pontját megszegi. 
Eddig alacsonyabbak volta-, a büntetés té
telek, két hónap és 600 korona pénzbírság.

Ihaj-tyuhaj I bemarsoltak Léváról... 1
Aktuális harctéri tarkaságok:

(A „Bars" számira.) 
Irta: Gelsei Bíró Zoltán.

Keletgaliciai lövészárok, junius 4

E percben tárva-nyitva földkuuyhóm 
ajtaja. A küszöbön éppen hetyke polyák- 
légy pödri a bajszát. Szivárványon frakk
jára ránevet a déli verőfény. Mosdik . . . 
mosdik . . . Vagy tán már a púdert dör
göli és kármiut sminkel gyűrött képére. 
Atféh vén, bakfiskergetö kosaras bácsinak 
képzeiom, mert ... jó nagy feje van. É*  
mert itt az ember rászokik : minden kicsi
ségen eltűnődni. Nekem azonkívül toll van 
a kezemben, hogy éppen írjak és . . . nincs, 
miről Írni , . .

Nézem tovább a legyei ... És rágom 
a tollat . . .

Most összesodorja hátsó sarkantyúit, 
mint egy nyurga trón-kadét, fogpiszkáló 
bricseszben. Azután fölpattan az egyfede
lűre, megperditi a csavarszárnyat és már 
lovagol is, valami léha Zerkovitz-muzsi- 
kát donogva, fői, az zjtó melletti föidha- 
lomra. Ez tálén egy olyzn méretű kirándu
lás számáré, miut mikor zz államtitkár úr 
fölautóa a Semmeriugre. Es szinte látok egy 
szerpentin-utat is, oldalában kerti-izek- 
be1, egy odatévedt saaimaszálból, rajta 
aranykimou^s légy-kisasszony, kacérau 
pislogott ide a lovagra. Tálén ez indította 
meg olyan hevesen a motort . . .

Valami gyöngéd randevú készül I De a 
lovag va ószmüleg nagyon ajtóstul rohan. 
Llgy-kisassaony ijedteu tölrebben;

— Jaj Istenem, mit akar tülem ... I 
— mintha ezt sikoltaná szemérmes pírral és 
rémülten tova menekül. Lovag úr a sarká
ban, hamarosan elfogja. A kisasszony piheg 
és csakhamar zsibbadt tagokkal, meglapulva 
nyugszik meg a vállozbatianban. Végre ő a 
gyöngébb, mit csináljon ezzel zz izmos 
kamasszal és ... és oiyan szép piros áros, 
szivérvéuyos dressze van . . . valami par
fümöt hozott, kábító szektü-virégbúl. Minek 
is kacérkodott vele . . . '<

— Ugyan kis uagysád, ne adja a ban
kot l Csak Kelleti magát I — látszik lágy, 
rábeszélő hangon donogni a szerelmes pi
lóta. Es hosszú cingar karjával általfőnja.

Lehet, hogy ez a légy-világban egy 
Otelló, egy Dou Juan vagy egy oinkotai 
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hozomány vadász • hét pléh-hordóval, 
lirikua vagy Mafisstó . . . as ember nem 
ismeri, olyan kicsiny, de ha badar filozófi
ákba merül, miért ne gondolhatni el, bogy ; 
es lé-gyorsságban is lehet mind úgy, mint 
nálunk a korsón, színpadon, as újság-re
gényekben és a vizsgálóbíró aktáiban . . .

A .légy“-ott befejezésit (sajnos) már 
nem figyelhetem meg, fölriaszt mellöle egy 
élénkebb külső ness . . . Van már mit 
írni: hirtelen .megjött*  a téma . . . Való
ban .jött*  . . . Végig kopog bosszúsor bak
kanca alakjában súlyos nehéz dobogással, a 
lövészárok keskeny padlóján. Kifigyelek éa 
hallom samatoa dunántúli dialektusban, négy 
örömkurjantva :

— Cserbuca födi I Meggyütté ?
— Cierbucz 1 Meg. Te is itt vagy ?
— Itt hát. Haj de már régóta 1
— Tudom I De enné a százodoá ?
— Enne I
— Ajnye ippen de jó is, czerbucs I
— Tedd ral
Esen jelszóra pedig : .tedd rá*,  követ

kezik idegreazentö hargos egy detonáció; 
mintha a fejem fölött fölszerelt masingcwchr 
pattantott volna hirtelen egyet oda a muszka 
front felé, mely robaj azonban nem más, 
mint egyik „cerbuc-födi" fölemelt kérges 
jobb tényerénea a „másik cerbuc-fódi * me
rőleges síkban elhelyezett kérges jobbte- 
nyeréhea való odacsattanódása. Ezt pedig 
követi két automatikus izomrázkódás, 
melytől dekkungom tetején megindul a föld 
és ide hull as asztalomon lapuló papirra.

Ez egy barátságos kézfogás a dunán
túli legényeknél.

Kikiáltok a pucceremnek ;
— Mi van,Pista?
Pista begyün és mondja:
— Bevonult a huszadik mars Lévárul.
— Hányán vaunak ?
— A mi Századunk hó tis regruta gyütt, 

egy káplárral.
— Hat neked nincs köztük ismerősöd ?
— Ebbe a truppba nincs egy se.
— Miért ?
— Teceik tudnyi, esek olyan paraszt

félék, Győr környéki faluinkból. Mi pedig, 
müveit iparosok, finomabb társalkodási 
körbe voltunk aaerveakedve . . .

Erre Pista egy nagyot köp. Éppen 
elém, — valószínűleg fenti magyarázat meg
erősítésére — azután kimegy.

Nesztelen utánuk lopódzom, észrevét
len meghúzódom egy uyirvesszövel font 
földhányás domborulata mögött és hallga
tom őket.

Már javában folyik a terefere. Miről 
a nagy sógorozás . . . ? Miről másról, mint 
— Léváról 1 Az öregek csak Lávát bolygat
nák, ezerféle kérdéssel, a regruták pedig 
idegesen csavargatják a fejüket, kelepet a 
maaingtwebr, eultyog fejük fölött a hegyes 
golyó, élesen el-el sivitgal a srapnell, inkább 
a stellungröl szeretnének beszélni, hogy és 
mint megy itt as élet, minő kvantumban 
osztják a halált ? De aa öregek viszont csak 
csökönyösen a lévai káderéletre kiváncsiak. 
Még az orrukkal is élénken szimatolnak, 
nem eresnek-e egy kis hazai levegőt.

Hiaa annyi a kérdést milyeu volt a 
búcsú as állomáson ? Ott szolga.-e még aa 
X-ék Jutcsája ? Biztosan hütieu leit, rég 
nem irt, nyitván más csapja már neki a 
szelet. Sütött-e tuiós rétest a Marosa? 
0 égy egész batyuval kapott.

— De sütőit ám, nekem ia egy ba
tyura valót 1

— Hoci ide e kis kóstuiót I
— Bolond te, hun van ammá I Hat 

hete megettük I (Folyt köv.j

A világháború krónikája.
Júnlua 9

As oroszok támadásait Koikiná], lsr- 
nopoltól északnyugatra az e'lenaég su.yoe 
veszteségei mellett visszavertük. Aa olasz 
harctéren csapataink az zsiegoi fensikon el 
foglalták Monté Suemolt és Monté Maletts- 
tól északra Mónié Castélgombertot. Nehéz 
mozsaraink tűz alá vették Monté Liasert 
páncelmüvé*.  A franciák Thiaumont és Vaux- 
eröd között tsmrdtak, de a németok vissza
utasították. .

Júnlué 10.
Az orosz fronton rendkívül elkeseredett 

harcok fejlődtek ki. A S.rypa a só folyásá
nál nagy orosz túlerő csapatainkat elkesere
dett küzdelem után a nyugati partra szorí
totta vissza. Ouna és Dobronoutz közölt 
egy helyeu nyo c, más heiyeu öt uehéa tá
madást vertüuk vissza ; úgy szinten Tarno- 
pultól északra meghiusiionuk az oroszok 
számos előretöréseit, valamiül Kolkinál és 
Csartonsktól északra átkelési kísérleteiket. 
Aa oiasz harctéren a toimeini hídfő előtt 
csapataink erőteljes tüzérségi hatás utáu az 
ebeuséges arcvonal egy reszel szétrombol
ták. A nemetek — Vaux erődtől nyugatra 
elfoglaltak egy erős francia tábori erődítés 
müvet; ÖÜO foglyot ejtettek, 22 gépfegy
vert zsákmányolták.

Június 11.
Az oroszokkal nagy, elkeseredett csata 

tovább folyik, különösen heves a harc Tar- 
nopoiuál. Bothmer gróf csapata Bucacnál 
visszaveri a támadó oroszokat. Az olaszo
kat a Dolomitokban, a Brenta es Eis közti 
harcvouaiunson tamadasaiskal visszavertük. 
A Champagueban Periheatöl északra nemet 
földerítő osztagok behatoltak a francia ál
lásokba, rövid harc után elfogtak 3 tisztet 
és több mint 100 főnyi legénységet. 4 gép
fegyvert zsákmányolták.

Junius 12,
Az olasz kamara bizaimatlaussgov sza

vason a kormánynak, minek folytan Ba- 
iaudra miniszterelnök lemondott. Bukovina 
északkeleti reszeben túlerőben levő ellensé
ges badak nyomásukkal szükségessé tették, 
bogy ott csapatainkat az eiieusegtöl eivon- 
jua és visszavegyük, ami heves utóvéd
harcok közt ment vegbe. Tarnopoltól észak
nyugatra szakadatlan nagy harc. A Vorebi- 
orkanál fekvő hada Izsók több ízben cserzi
tek gazdát. Kóláitól nyugatra osapataiuk aa 
oroszosnak egy átkelési kísérteiéi hiúsították 
meg. — Egyik buvárhajórk megtorpedózta 
a „PrlnCipe Umoerio" nagy o.asz seged- 
ciraaiot, aueiyuea fedélaeleu csapatok vo.tak.

Június IS.
Sadagorába, Nnyatinüa és Horodeukuua 

az oroszok bevonultak. Volhyuiaoau az orosz 
lovasság elérte Torczyu vidékét. Burkanov- 
nál a Btrypa mellett, továbbá bapanovnál 
orosz támadásokat meghiúsítottunk. Gróf 
Botbmer tábornok serege Praelovaa’Ol nyu
gatra a Birypánál teljesen visszaverte as 
oroszok támadásait. Egy orosz osapatkü- 
löuiimeuy » Prutiiou át romau területre vo
nult. Aa Eiscb es a Breuta között elénk tű- 
zéisegi harc folyt Az olasz támadási kísér
letek mind bsi il végződték. Jperutöl dél
keletre aa augoiik naponkint támadnék. A 
Maas jobb partján a nemetek előbbre tol
tak hsrcvousiaisat.

Június 14.
Bojantói délre és Useruovio.oi eszania 

visszaver.ük aa orosz tamadato.at. Barauo- 
vicitól észanra a nemet éa osatiaa-magyar 
csapatok a leguebezebb ágyutüzuen adot
tak, eaie az eueusög állasainkat megtámadta, 
de kivétel uoisüi mindenütt visszavet eteti, 
A verduni fronton a nemetek e.iogialtaá a 
Thizumout-majortoi nyugatra es de.re fekvő 
állásokat; eiieubeu Znlebektöi de.nyugatra 
aa augo o az ahasok egy reszel Visssatog- 
laltáa. Tengerészen repu.Ciuk megtámadtak 
San Giorgiv d. Nog.'ro pályaudvarát ea Grado 
beiső kjkbiöjet. Aa Atlanti óceánon tar
tózkodó hadihajóikat az angolok Visssaren- 
deilek.

Különfélék.
— Vármegyei tlsztujltás. Barsv - 

megye törvényhatósága f. hó 15-én tar t 
ülésén közfelkiáltással Rudnyánstky Tit » 
dr. középponti járási főszolgabírót választ.. * 
meg alispánná. Rudnyánszky nem uj em )r 
a vármegye közigazgatásában. Nálunk kéz « 
meg pályáját. Erélyes, szorgalmas, munka' ó 
férfin, ki nemes ambícióval végzi hivat? f. 
Tehetsége, figyelmes modora már ifjú k .. 
bán tisztemé tették a nevét. A váron 9 
osztatlan biza’mát, me'y most feléje ford t, 
igazán megérdemelte. Pártatlansága, min n 
ügyben tanúsított igazságszeretete a ó| 
biztosit bennünket, hogy méltó utóda 1 z 
nagynevű elődeinek s eaek között hold . 
emékü édes atyjának, akit a szeretet ez ai 
fűztek hozzánk, lévaiakhoz. Az uj alisp t, 
akit egyhangúlag történt megválasztása I. 
kalmáböi mi is őszintén és a legsaivélyee i- 
ben üdvözlünk, — Mailáth István föisp. .i, 
pintér Károiy c. apát, A'póly Ferenc espe s 
és Lócsay Imre főidmives gazda üdvözöltek. 
Helyebe központi főszolgabíróvá Rait^y 
Géza aljegyzőt és ennek helyébe aljegyzővé 
tíáldy Ka.mánt va'asztoiták meg. Bsolgabír i 
leitea.: Petrikovics Imre dr. és bimonyi Libor 
gyakornokok. A főispán Pinka Zintan es 
bchuchevits Sándor gyakornokokat tb. szol
ga, irakks, bchindler Artúr dr. ügyvédet tb. 
főügyésszé nevezte ki.

— A Bárki Kei. Tanítóegyesület 
f. évi junius ho 7 en tartotta Levan évi 
rendes közgyűlését. A gyűlés a Himnusz 
eleneklésével es Patay Karoiy esperes im 
jával kezdődött. Targysoroiaí a következő 
volt: 1. lluszár Károly elnök eiöterjeizii 
évi jelentését, melyben megemlékezett a 
múlt eseményeiről, vázolván a tanítóságéi.*  
a mostam háborúban való Óriási teijesitme- 
uyeit. 2. Aa állami és felekezeti tanítok ti- 
zeteseuek egyenlősítéséről beszélt: Várady 
Gyula n.-kálnai tanitó. As egyesület meg
keresést intéz a felsőbb fórumokhoz e tárgy
ban, valamint a háborús segély éa a háborús 
evek kétszeres számítása tárgyában. 3. Vt>yh 
István vámosladányi tanító a Barsmegyei 
Ált. Tan. Egyesület és a Bárki Rét. Tan. 
Egyesület közötti kapcsolatot ismertetet 
Indítványára kimondta a közgyűlés, hogy 
Barsi Ref‘. Tan, Egyesület tagjai aöteiezo 
tagjai a Barmegyei Ált. Tan. Egyesületnek 
és a Tanítók Hazának. 4. Dóka Sándor gr- 
rammikolai tanító tartotta saeatogialóját: zi 
háború pedagógiai tauulsáyai címen. ö. Gyám 
egyesületi ügyek es választások. Megválás, 
latiak 10 évre: Pénztárossá: Huszár Károly 
ellenőrre: Juhász Jenő; számvizsgáló bízót 
sági tagokká ; Péyh István, Dóka István, 
boús Géza.

— Közgyűlés. A Barsmegyei Gazdái. 
Göaekeszoveikeaeie t. évi juuius hó 2ó-ei 
a Barsmegyei Népiank tanáosteimeoen köz 
gyűlést tari.

— Gyászliír. Őszinte részvéttel kü 
zöijük a szomorú hírt, hogy Deutsch Gábor 
nyug, tanító eleiének U0-ik és boldog házas
ságának 62-ik évében rövid szenvedés utál 
meghaü, ilüit tetemeit f. hó ltj án d. e. 11 
órakor nagy részvét mellett a lévai izr. te 
metöben helyezték örök nyugalomra. A 
megbo.dogultuau Deák Adolf, aa izr. népis
kola igaagatótauitója, édes atyját gyászolja,

— Segítő-egyesületi közgyűlés. A 
lévai főgimnázium segítő-egyesülete t. hl 
lö-an ma, d. e. 11 órakor, a tögimn. épu 
leiében tartja ez évi rendes közgyűlését, 
amelyre az egyesület igazgatósága lapun*  
utján is meghívja az összes tagosat.

— Ejegyzés. Ilyefalvi bzáse Józse 
ssolgabiiö, özzsz József Aisóioiier- éa Ma 
roa-Torda varmegyek főispánjának fis, juuius 
bő 10-eu eljegyezve özv. Pischl Paiue, erdő- 
tansososné kedves leányát, — JUaryitot.

— Tolvaj szarkák a piacon. Min 
den becsületes es komolyan goudoiaodo 
embert a legnagyobb megbotrankozAsssI 
toiteuek el azok a rut visszae>esek, amelye 
két piacunkon nap nap után sajnosán esz 
leiboiüua. Ha egy vidéki elárusító tojáai, 
vajat, túrót vagy más eieimioikaet hős a 
piacra, aa asszonyok sáskák módjára rohan 
jog meg a kosarat és többnyire alku séikül 
szetkapkodják * tartalmát. A kosár néhány
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hasznát nem látta, mert a kanzai éa h..s-Ai-_ juuus »eig

*.“S <.7 i! ",‘J ±:; ÍJ, “ ■ Fi.aa.i.aia.wa..’aianszor tepasataltuk, — az áru egy részét 
em is honomra, hanem soha nem fizetésre 
iszik el, vagyis — szinte resteljük kimon- 

dsni, — ellopkodják. Az elárusítók szitko- 
ódozk, sírva panaszkodnak és a legtöbben 
lűgfogadják, hogy Lévára nem hoznak 

.rulttt. A vidéken rossz hírét terjesztik pia
cúinknak a ennek azután az a következése, 

,gy a falusiak még olcsóbban is szívesen 
űuak el otthon mindent az utazó bevásár- 
.■knak. És ha hoznak is valamit hozzánk 
rmak árát, hogy az esetleges lopásokért 
>ár előre is kárpótolják mágusát, — horri- 

lisre szabják es a fogyasrtó közönség 
iiden elképzelhető és eUepzelheteilen árat 
nytelen megadni, ha nem akar koplalni. 

Hrosuuk jó hírnevűnek megőrzése követeli, 
.ogy a piaci to.vaj szarkák ellen a legszi- 
.orubb eszközök igénybevételével védeses- 
'únk. Ez a kötelesség elsősorban a rendőr
égre hárul. Komo yan foglalkozzék a do
ggal és tisztítsa meg a piacot a piszkos 

zárkáktól. A tisztességes vásárlók pedig 
gyeljék meg őket éa ott, a helyssinéu 
b eugerezzék ki a tettenkapott alakokat 

es szolgáltassák át a rendőrségnek,
— UJ körjegyző. A barsendrédi kör

jegyzőségbe egyhangúlag Balogh József 
választatott meg körjegyzőnek.

— Hősi halál. Berger Gyula 14 honv. 
gy, e. népi., Berger Halamon lévai kereskedő 
ha, kiről azt hittek, hogy orosz fogságba 
keiült, 1915. április 26-an Lembergbeu az 
oltani vöröskereszt kórházban még az orosz 
uralom alatt haslövés által kapott sebe kö
vetkeztében elhunyt,

— Zaróüunepély. A kereskedő- és 
iparostanozcisáoiák tanulóinak együttes záró
ünnepélye junius hó Hő-én, vasárnap, d. 
e. 11 órakor a váiosháza dísztermében lese 
megtartva, melyre a szives érdeklődőket 
tisztelettel meghívja a tauonciskolák felügye
lő bizottsága.

— Jubileum Biákfalván. Annak 
időjén eml.'.eitük már, hogy <*-.  Medvecoky 
Károly, városunk szülötte, a debreczeni áll. 
lureáiiskola jeles tanára, — „Jubileum Diák- 
/alván*  címen egy te. vonáson színdarabot irt, 
amelyet a nevezettt isko>a ifjúsága által t. 
évi máro. hó 18-án, a Kárpátokban felépí
tendő Diákfalva javára megtartott es úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerűit 
estelyeu a legszebb sikerrel adták elő. Az 
Országos Vörös-Kereszt debreczeni fiókja 
az önetee, jóízű humorral teit s minden 
komplikált színpadi berendelne nélkül eiö- 
aübató darabot nyomtatásban is kiadta s 
anur’t tiszta jövedelméből Debreczentaiv''n 
esel.eg egy háza*,  fog ieiepit'etni, A füzetet, 
amely aa egy felvonások daraban kívül as 
esteiyen elhaugzott érdekes felolvasásokat is 
tartalmasa és hazafias jótékony célt szolgál, 
-lánijuk lapunk olvasóinak szives figyelmébe. 
A füzet Nyitrai es Terse r. t. üzlete ien is 
kapható. Ara : 1 korona,

— Megszűnt a száj- és körömfá
jás. A tegnap kiadott hivatalos hirdetmény 
■ seriül Léván, a száj- és körömfájás telje
se- megszűnt.

Féltve örsi minden anya kí» ked
vencet * uyari böaeg vesaedeimei eben, 
■helyek a csecsemők kőéül minden évben oly 
akmoa áldozatot követeinek, mert a legiöbu 

-<aeiben egy megfelelő, megunható táplálék 
hiányaik. Adjon azonban gyermekének Nev
etem gyermekligetet, mely már nemzedék

ről nemaedóare aok ezer esetben oiy té
ny ezen i eváit ez akkor nemcsak aok bánatnak 
vese; eiejet, hanem gyermeke nagyazeiü 
lej.ödeaebnu ée gyarapodásban i» gyönyör
ködhetik. Próbadoboaokat kívánatra teljesen 
díjtalanul küld a Honri Nestlé cég, Wien, 1., 
diberatraeae 30 e.

Értesítés.
A lóvéi róm. kath. hitközségi poladó az 

1916, évre aa itkoiasaek által 1916. évi 
június 18-án tartott ülésében kivetieieit. A 
kivetési lajstrom esetleges felszólalások céija-

hetö.
Léva, 1916. junius 18,

AZ Iskolaszék elnöksége.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi jun. hó 11-181 1916. évi jun. hó 18-ig.

Születés.

Á. szülői neve tgé A «er‘u”k
a | Eev*

_ I _ ______
Szedmák Erzsébet fia

Házasság.
Béla

Vőlegény es menvasszuny Leve,

Fischer Ferenci Sovdat A. M.

Halálozás.

Vallást

r. kath

Drutscii Gábor 
Bagócsi István

90 éves Agg. kimerülés
5 hó Béliiurut

3278—1916 szám.

Hirdetmény.
A hadi jótékonysági célokra irányúié 

adomány gyűjtésekre vonatkozólag a m. kir. 
Belügymiuiszter 17210—1916. sz. alatt ren
deletet bocaá'ott ki, melynek az alábbi 
rendelkezéseit — különös figyelembe vétel 
végett — ezennel közhírré teszem.

A háborúval kapcsolatos hadi jótékony
sági célokra akár nyilvánosan, akár nem 
nyilváLOsan csak hatósági engedéllyel szabad 
adományokat gyűjteni. — Nemcsak a köz
vetlen pénzadomány gyűjtéshez, hanem 
annak bármi.y közvetett módjához (pl. jó- 
tékonycéiu mulatság reidaséee, jótékony 
célra árucikkek kisorsolása stb.) is ssüsséges 
a hatósági engedély.

Adomány gyűjtésére áltaUuoeságban 
nem tehet engedélyt adui.

A törvényhatóság területén 60 napot 
meg nem haladó időre az engedélyt a th. 
első tisztviselője, egyéb esetben a belügy
miniszter adja.

A rendeletbe ütköző cselekmény kihá
gást kepez s büntetése két hónapig terjedhető 
elzárás es 2000 aor.-ig terjedhető pénzbírság.

Llva, 1916. évi juoius hó 13.
Bódogh Lajos,

polgármester.

3235—1916. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem a m. kir. Ministerium- 
uak 18Ő3— 19iö M, E. számú rendeletéből 
az alábbi touioa tudnivalókat:

Emberi táplálékul alkalmas szalonnát, 
zairt, természetes vajat, mesterséges vajai 
vagy margarint, maa célra mint emberi 
táplálkozásra felhasználni, feldolgozni, idegen 
anyaggal keverni vagy egyébként átváltós- 
tatni tilos. . , ,

u» a lenti élelmi cikkek bármely okból 
emberi táp síkosáéra alkalmatlanná váltak, 
azok birtokosa köteles as ily készletet a 

Magyar o.aj és zsír ipari központ r. t.*-nak  
^Budapest V. Doiottya-utca 1 sz.) haladék
talanul megve élre bejelenteni. — E ren
delkezés uem vonatkozik e magán haztar- 
láaueii kosz etekre, ha azonban i,y megrom
lott készlet birtokosa azt elidegeníteni eserje, 
szinten köteles megromioit készletét a K. 
T.-nee megve.elre uejelenteni.

A romlo.t készletez ara as emberi 
íveseire alaa.mae eleimioikkek hatóságilag 

„egmlapit”11 fo.galm. árának 80 %-»» meg 
nem haladhatja.

E rendelet mai napon lép életbe, aki 
azt megszegi vagy kijátsza vagy abban 
közreműködik, kihágást követ el és hat hó
napig terjedhető elzárással éa 2000 koronáig 
terjedhető pénzbírsággal büntetendő

Léva, 1916. évi juoius hó 10.

Bódogh Lajos,
polgármester.

0-a.zcLá.lcxxa.k:
i

cséplés-hez, g-ózszétntéis-hoz 
elsőrendű K.ÖSZÉN kapható 
SINGER IZIDORnál (LÉVA.) 

Házi fűtéshez is

köszeuet-kokszot
állandóan tart raktáron.

i :
KIAPO LAKÁSOK ÉS 

BOLTHELYISÉÓ.
A Lévai Takarék- és Hitelintézet 
székhazában egy emeleti lakás, 

j mely Petőfi- és Széchényi-utcákra 
néző 5 utcai szoba, konyha, élés
kamra, pince és padláshelyisé- 
gekböl áll, 1916. november l.-töl 
kiadó. Ugyanott egy a földszinten 
levő, a Széchényi-utcára nyíló 
bolthelyiség s kapcsolatos udvari 
szoba, konyha, pince és padlás 
— 1916. július l.-töl kiadó. —

Eladó ház
'U’jbó.xi.ya.xx.

Újbányán főutca 4 számú házamat 
nagy kerthelyiséggel, tekepályával, 
jégveremmel stb. elutazás miatt 
sürgősen minden elfogadható áron 
— — eladom. — —
WEISZ JÓZSEF Újbányán

Léva város és vidéke n. é. kö
zönségének szives tudomására 
adom, hogy 1916. julius 1-én a 
. városi szálló síinháztermében .

tánckurzust nyitok.
Felnőtt, gyermek és diák csoportok!

Az összes modern táncok tanítása !
A gyermekcsoportoknál rithmikus 
— és plasztikus testképzés I — 
Családok által összeállított külön 
. csoportok tanítását elvállalom. . 
Behatásokat szívességből Schultz 
papirkeresk. fogad el. Jun. 29-töl 
pedig személyesen a helyszínen.

Szives pártfogást kér

KREUTZ GYULA
Ö ca. és kir. Fensége Erzsébet Főhercegnő volt 

tánctanitója.
— Több főv. leányiskola rendes tánctanára — 
Főv. tanintézet ViU. Baross-utca 69. I, emelet.

esel.eg
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KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, (aYARMATÁRU- ÉS VASNAőyKERESKEDÉSE

RLJFiTT^TCTT lim LÉVÁN. TELEIF@1ü SZÁR Mk

TEJ
a lévai Uradalomtól beszerezve mindé
— mennyiségben kapható.

Uj vevőket is készséggel
— — szolgálok ki. —

Singer Izidor
fűszer és csemegekereskedése.

Léva, (Városház épület.)
Legjobb fűszer- és cseiregeáiuk

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 konjhalelszereiési cikkek.
sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház

tartási cikkek. ViiJancs :özétdények, lcirelck es vaialck.

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

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, nező^azdasaei-, méhészeti és te;£azdatági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet náa, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — — 

KATONAI evöcsésze, theriuos, kulacs, gyorelciraló, alun iniuui ivópohár, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Cawpohu viihatltn tcilerccs laltáia.

Eladó telek
és gazdasági Jaéiz.

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.

Ragályok ellen

feé r

I KNAPP DÁVID

most igen alaposan kell ve'dekeznünk, mert 
kolera, vőrheny, kanyaró, typbus, himlő és 
egyéb ngályos betegségek most fokozottabb 
erővel lépnek fel, mint más időkben, miért 
is szükségís, hogy minden háztartásban egy 
megbízható fertőtlenítő szer kéznél legyen. A 
je'enkor leginegb zhatóbb fertőtlenítő szere a

Lysoform

Fitctéien, regy kitti.ecéfű gépisktár&m 
céljára éjült tázamtan nagy választékú 

állandó gépkiállítás ián berendezve 
Hasai gyáitttáiyu gépek: 

Ganzíéle niotrrck níLdeu nagyságban Hcpferr és 
Schrantz ( őzcséylö készletek, eiedeti Jüelichér féle 
velőgélek, I ácher-léle ekék és talajú íive.ő eiíkösök 
valamint minden e szakba vtgó gépek es géprészek 

Világhírű KATID Iánczoskutak.
MF Legjctb miröséjü lat írnirjknrák elkészítése 

es felalhiata jut; njcs írat bar.

sz g'alaiJ, rém mérgező, olcsó és eredeti 
üvegekben I kor. 25 fill., minde.1 gyógyszer
tárban és drogériában k; pható. Hatása Löff- 
ler, Vertun, P.'tík, Vas stb. intézeteinek 
vizt-gálata bZerint gjcrs és biztos, miért is 
az '-sczeí Orvosok betegágyak f. rtőtlenitesére, 
autiseptik'a kötözést kőéi (sebekre éa daga
natokra) kei- éa arcn oaásra és ragályok el- 
hárítására, stb, mindenkor ajánlják.

Lysoform-szappan
ülőid gyenge pip. reszappan, lyeoformot tar
talmaz éa antiatplikus iiatasu. Alkalmaiba’ó 
a legkényesebb bőrre is; szépíti, megpuh tja 
<a illatossá teaki a bőrt. Egy kibérlet éa Öu 
a jövőben kizáróixg ezt a szappant fogja 
használni Ára 2 K.

Fodormenta

lysoform

Kiadó lakás.
3 szobás lákás egy előszo
bával kiadó. Bővebbet Bcrcsá- 
nyi és Cseinák cégnél Lévan.

Nagy 
üzlethelyiség 

kiadó 
Bővebbet , BARS“ kiadóhivata

lában Léván.

Egy hetedikes gimnazista a 
vacátió tartamára megfelelő 

állást keres.
— Czim a kiadóhivatalban. —

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 
bét bevehető. Bővebb felvilágosítást ad 
és a házat megmutatja: Bodó Sándor 
városgazda.

erí'aeu an'iaeptikiis hatású szájvíz. Szájblizt 
rögtön éa Lyon, tál Aliul eltűntet és a fogakat 
konzerválja. Hasa: álandó továbbá orvosi t te
rítse szerint tcroklobuál, gégebántalmaknál, 
és nátha esetén gurgulázÁHra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

Eredeti üvegje 2 korona.
Az < sszes lysoforinkészó mélyek kaphatók 
miudeu gvógyszertárban és drogériában. Kí
vánatra bárkinek ingyen és bérmentve meg- 
küldjük «» .Egésziég ét fertötlenltée*  ti- 
n H erdekes könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.


