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A hadi uyereség adója.
(K.) A kepviselőház most tárgyalj*  

a hauiuycrestg Adóról szóló törvény
javaslatot, melyet minden oldalról ál
talános érdeklődéi kisér. Es méltán, 
mert a hadiköltségek fedezése igen 
nagy összegeket emészt lel s a had.- 
»uo tekintélyes jövedelmi forrást fog 
nyitni a koimáuy számára. Megjegy
zem, hogy a hadiadó egyike a legigaz
ságosabb adóknak, mert a hadi kia
dások szokatlan nagy emelkedése rész
ben az árdrágító spekulációnak követ
kezménye, az a nyereség, melyet a 
spekulánsok, szállítok es tizerek most 
vágtak zsebre, oly jövedelmet képez
nek, melyet a 111. oszt, kereseti adó
kat kivető bizottság aunak idején szá
mításba uem vett s amely mint rend
kívüli, előre uem látott jövedelem 
semmiféle adóval megróva nem lett. 
Eem igazságos és nem méltányos do
log, hogy ezek a uem vart, jövedel
mek adózatlan maradjanak akkor, ami
kor az ország szegény eb b része ugyan
csak nyögi ennek a terhét,

A nyereségadó végeredményben 
tehát jó és okos dolog a az államra 
nezve tekintélyes haszonnal jár. A kép
viselőházi vita soráu is az a nézet ala
kul., ki, hogy a háborús jövedelmek 
feltétlenül megadóztatandók, mert csak 
most látni a nagy tőke hatalmát, amely 
a piacokra ránehezedik s mint diktá
tor szabja meg a kis fogyasztóknak 
az arakat. A háborús viszony ok a nagy 
tőkéseket es a gazdákat emeltek. A 
gazdák a gazdasági terményeikért ed
dig soha uem álmodott árakat kapnak, 
ülar az *kk eut kialakult árak is erő
sen ránehezedtek a fogyasztókra, de 
ennek tetejébe jött az üzérkedő s nye
részkedő tőke, mely nagy méretekben, 
órasi anyagi eszközökkel halmozta ösz- 
sze a legkelendőbb és legszüksegesebb 
fogyasztást cikkeket, amelyekért azután 
oly.n árat követelhetett, amilyet csak 
akart.

Kiképzelhető tehát, hogy mily 
óriási jövedelemre tett Bzert ez a két 
Közgazdasági faktor. Oly összegeket, 
húzott ki a magyar társadalom zsebé
hó:, amely semmivel sem indokolható, 
llogy most ez a jövedelem adózás uel- 
kui szabaduljon, nem lenne igazságon. 
Adóval es pedig oly adóval kell meg
róni, amely aranyuan fog általi a jö
vedelem nagyságával.

Elvben tehát talán mindenki he
lyesli a törvényjavaslat intencióját. 
Csupáu a kivitel módozataira s az ará
nyos elosztásra nézve különböznek a 
Kifogások, Többen kifogásolják, hogy 

a javaslat szerint az adózás már igen 
alacsony pozícióknál kezdődik. Erre az 
ellenvetésre csak egy lehet a válasz, 
hogy a háborús nyereség összegét uem 
lehet tekintetbe venni, mert a kisebb 
jövedelem ép úgy elbirja a kisebb 
adót, mint a nagyobb a nagyobbat. 
A jövedelmek forrása ugyanazon hábo
rús viszonyokban fakad s ezért azok 

I között nem lehet különbséget tenni.
Ellenben már szó férhet ahhoz, hogy 
a javaslatban a progresszió csak a 
szazkétezer koronás jövedelmekig vau 
tervezve, mert ez a nagy tőkére nézve 
nagy kedvezmény. A nagy tőke által 
megindított forgalom rendesen kétszáz
ezer koronás jövedelmen túl spekulál. 
Ott, ahol a társaságok dolgoznak s for
gatják a pénzt, kétszázezer koronás 
haszon meg uem is oly uagy dolgot 
jelent reájuk nézve. Ók milliókat gör
getnek a spekulációk uagy hegyein 
tel es le, milliókkal intézik el a piacok 
árfolyam hullámzásait s milliókra menő 
nyereséget könyvelnek is el. Nincs 
semmi ludoka aunak, hogy a pro
gresszió már a kétszázezer koronás jö
vedelemnél megálljon, tíöt, itt kell az 
igazi progresszivitásnak érvényesülni, 
mert aakur el fog esni magától a javas
lat ellenzőinek azon erve, hogy a javas
lat protekcionista szellemű. Azt gon
dolom, bogy ezáltal az adóbevétel 
tekintélyes összeggel fog emelkedni.

Az bizonyos, hogy nem lehet egy
forma adókulcsút alkalmazni, s bogy 
a részvény társasaguk is iizikai szemé
lyek érdekeltségéből alakul s azok 
igazgatása alatt áll s így az ezek kö
zölt vaio diszparitas uebezmenyezese 
teljesen indokolatlan. Az állami kia
dások legnagyobb részét mégis csak 
adóteherrel keli fedezni, ennélfogva 
fontos dolog az adóteher igazságos és 
méltányos elosztása. Mivel pedig a most 
tárgyait törvényjavaslat is ezt a célt 
szolgaija, ep azért azt szükségesnek s 
az ország erdekébeu állónak kell el
fogadnunk.

Azt az egy gondolatot azonban 
megfontolandónak tartjuk, hogy a vál
lalatok meg sem ereznék, ha ugyan
azon kulcs szerint adóznának, mint a ma
gán személyek, mert otí a tebervise- 
les a jövedelem aranyában sok részre 
oszlik s az ilyen vállalatokban az egyes 
emberek rendszerint vagyonuknak csak 
egy kisebu részével vannkk érdekelve, 
a vállalat adója őket nem érinti oly 
kiterjedésben, mint a magán személye
ket a sajat adójuk.

Nem kis gondot fog adni a tör
vény végrehajtása, hogy minden hábo
rús jövedelem kipuhatoitassék. Itt már 
helyt kell foglalni bizonyos diskrecio-

nális jogoknak, melyeket akár a mi
niszter, akár az adófelszólamlási bizott
ságok fognak gyakorolni, mert énéi- 
kül a több bevétel, mely hadinyere
ségnek tekintendő, csakugyan meg uem 
állapítható.

A lévai Reviczky-Társasig ll-ik 
esztendeje.

A főtitkár jelentése.

Folytatás.

Ez *s  esztendő az irodalmi estéken 
kívül még azért ia helyet Kér a TarssBág 
történetében, mert 1915. április 24-én a 
választmány mega akitotta a Reviczity-Tár- 
saeág múzeumát oiyképen, bogy átveszi a 
R.kerBjla, Erdélyi József és Fekete József 
ugo által már összegyűjtött a aa elnös 
szivessegebői « lévai állatai tanítóképző in
tézet hely ségében őrzött anyagot s ily ér
telemben tesz előterjesztést a közgyűlésnek. 
E határozta, hogy a lévai uradalom tuajdo- 
uosát telkéri, hogy a muieum részére a vár- 
epuletbon egy helyiséget átengedni kegyes
kedjék. A muzeum ügyének közvetlen ve
zetéseié gondnokságot alakú, melynek elnö
kévé dr. K.r.tiáib Mariust az irodalmi 
szakosztály elnökéi, tagjaivá pedig id. Ériek 
J no, Rassovszky Kaimán, Suráuyi Gyula, 
Baker Bele, Erdélyi József, Fekete Józset, 
dr. L<ufer Anhur, dr. Lauter Lipót, Jaross 
Fereuca, Konya József, dr. Hsicsi Rámán, 
A1 illái h István alispán, Tomcsauyi Jáuos, 
Fizé.y Odor, M osni litván, Kántor István, 
íAobolovsaái István, Nccsei vereüé.yi pos
tamestert es Vegh litván tanítót választja 
meg. A muzeum ügyének elökesaitesére 
ideiglenes bizottságot szervez id. Kriak 
Jenő e^öklele alatt Rassovszky Kálmán, 
Burányi Gyula, Baker Béia, Etdilyí Józsit 
es Fekete József tagokból.

A Rav.czky-Tarsaság muaeutna uagy és 
nemes szo'galatra képes, mert nemcsak a 
tudomány cstjail mozdítja elő, de a várme- 
gyéoen es városunkban saétsaórtan található 
Ös>, ó, közép- és ujabbkori régiségeket 
magánosoknál eldugott, félredobott, pusztu
lásnak indu ó régi emlékeket, műtárgyakat 
kiragadván a mindent megsemmhilö pusz
tulás karmaiból, egy mindenki által hozzá
férhető múzeumba összegyűjtve közkmccsé 
tiazi s a késő jövendő számára megőrzi.

Már eddig te számos tárgy van a mu
zeum birtokában.

Ei hogy Ltva város közönsége melegen 
szivén vicén a muzeum ügyét, igazolja aa 
érdeklődés, amelyet a muzeum alapításának 
bejelentése keltett. Meg keil emlékeznem 
Boros Gyula tagtársuukról, ki közéletünk 
minden fázisában lelkesedéssel karol fel 
minden szép és nemes ügyet, múzeumunk 
céljaira is 100 K.-át adományozott
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Örömmel jelenthetem, hogy 1914. évi 
október elején megnyitott zeneiskolánk tel
jesen va*óra  váltotta a hozzáfűzött remé
nyeket. Már aa első évoen 27 növendék 
nyert oktatást a zeneiskolában, amelyet 
az 1914—16. tanév végéig Csíczka Angéla 
aenetanárnÖ vezetett u hogy mily kitűnő 
eredményt ért el, bizonyitotta a növendé
kekkel 1915. év julius 20. napján megtartott 
vizsgálat, amely szemünk előtt folyt le.

A zeneiskola egy előkészítő és nyolc év
folyamú iskolának van szervezve. Az első 
évben az eiökéaaitő osztályt és a négy alsó 
évfolyamot végezték a növendékekkel • a 
kezdők és a haladók is a legszebb ered
ményt mutatták.— A növendékek kösül6-an 
a nemzeti zenedében a 3. és 4. osztályból 
vizsgálatra jelentkeztek s mindnyájan jó 
sikerrel tették le a vizsgát.

Az érdeklődés fokozódott s a pompás 
eredmény arra ösztönözte a szülőket, hogy 
több és több növendéket írassanak az isko
lába. Már 1915. év szeptember havában 60 
növendék jelentkezett, ami arra bírta a 
zeneasakosztály választmányát, hogy egy 
másik tanerőt alkalmazzon, akit meg is ta
lált Kregczy Anna zenetanárnő személyében, 
ki állását a tanév elején el is foglalta.

A zeneiskola növendékei 1 előkészítő, 
és 5 évfolyamú osztályban nyernek oktatást 
és pedig akik 16 K. havi dijat fizetnek 
heti 3 órában, a kik 12 K. dijat fizetnek, 
heti 2 órában nyernek oktatást. Miután a 
növendékek ssáma valószínűleg még emel
kedni fog, ezért a szakosztály, illetve a 
választmány még egy tanerő alkalmazását 
tervezi olyképen, bogy a hegedüoktatás is 
bevezettessék aa iskolába.

A zeneiskola a zenei asakosstály ér
demdús elnökének Belcaák Lászlóra! felü
gyelete alatt áll a tudjuk, hogy amit ő vesz 
kezébe, az nemcsak lelkiismeretes pontos
sággal, de az ügy iránt való meleg érdeklő
déssel és aa ö ismert sseretetével is van 
megtéve. Ezért amidőn elismeréssel emléke
sem meg a zeneiskola tanerőinek odaadó te
vékenységéről, a legnagyobb bálával gon
dolok a szakosztály elnökére s indítványo
zom : fejezze ki előtte a közgyűlés őszinte 
köszönetét.

Tekintettel arra, hogy a zeneiskola ve
zetése és igazgatása már es idő szerint ia 
Clicska Angéla tanárnő gondozására van 
bízva, indítványozom, hogy az alapszabá
lyokban gyökerező jogánál fogva a közgyű
lés neki a zeneiskola igazgatói cinét adja, 
illetve a zeneiskola igazgatójául válasBaa meg.

Miután pedig Kregosy Anna ideiglenes 
minőségben lett alkalmazva, indítványozom, 
bogy a közgyűlés véglegesítse s rendes ze- 
netanárnönek válassza meg.

A zeneiskolával kaposolatosan dalos 
körről is beszélnek alapszabályaink, de ez 
még nem alakult meg és pedig a háború 
miatt, mert a térti tagoltnak éppen az a 
része zömét fogja alkotni, amely htdíiavonult. 
De amint as alkalom megnyílik, a vezető
ség haladéktaianul gondoskodni fog, bogy a 
Társaság működésének keretébe a dalos 
kört is beállítsa.

As 1915. év folyamán tartottunk 3 vá
lasztmányi ülést és egy közgyűlést.

A múlt évi közgyűlés as irodalmi szak
osztály választmányába tagokul beválasz
totta: Baker Béla, Erdélyi József, Fekete 
József, Fxély Ödön, Iisring János, Burányi 
Gyula éa dr. Porubszky Gésa rendes tago
kat s az akként kiegészített választmány 
intézte ezután a tisztikarral a Társaság ügyeit.

Kétségtelen, hogy normális viszonyok 
. között talán szebb és nagyobb eredményt 

tudtunk volna produkálni, de legyen meg
győződve a mélyen tisztelt közgyűlés, hogy 
mindenkor szivünkön viseltük a Társaság 
érdekeit s törekvésünk arra irányult, hogy 
Léva város és Barsvármegye közönsége no
csak megismerje, de meg is szeresse a Be- 
vicsky-Társaságot, amely már messze ide
genben ia annyira felkeltette zz érdeklő
dést, hogy a folyó évben rendezett felolvasó 
estélyeken már a főváros és Vidék több 
kiváló tudósát nyertük meg kösremüködésre.

Ékesen szó'ó bizonyítéka a Társaság 
életrevalóságának, bogy tagjainak száma 
nemcsak nem fogyott, de növekedett, s hogy 
a tél folyamán rendezett felolvasó estélyek 
saját költségünk fedezésén kívül katonáink 
számára is mindig hoztak egy pár koronát.

Miután pedig a folyó közgyűléssel a 
tisztikar és a választmány megbízatása vé
get ért, tisztünket hálás köszönetünk kife
jezése mellett visszaadjuk a közgyűlésnek 
és magunkat szives jóindulatukba ajánljuk.

Ezekben a rövid sorokban voltam bá
tor számolni a Társaság múlt évi működé
séről, kérvén ezen jelentésem szives tudo
másulvételét.

Léván, 1916. május 25.
Dr. Korsók János,

főtitkár.
Vége.

A vészmadarak.
Hallom a vészmadaraknak rémlátó fecsegését: 
Nem győz már a magyar, mert sok a muszka sereg i 
Harc mezejéről ezt üzenik büszkén a vitézek: 
Gyászmagyarok vagytok, reszket a telketek isi 
Már a remény*  k szent heve is kiveszett szivetekből 'f 
Pusztul az ősi erény f Lankad a hon szer elet V 
Mit félték ti kicsinyhitüek ? Biztos honotokban 
Nem érhet srapnelt; puskagolyó se' fütyül / 
Nem lehet az, hogy vérünk hullásán ne derüljön 
hagy dia dalműk után isteni béke nekünk. 
Már közeleg az idő, amikor letiporjuk az ellent. 
Mert mivelünk van az Kg, lelki erő s bizalom!

Jaross Ferenc.

A világháború krónikája.
Július 4.

Tiumacsnál 10 kilométernél melyebbre 
nyomtuk vissza as oroszokat. Kolomeánál a 
harc változatlan hevességgel tovább folyik. 
Voihyniábau Liusmgen támadása újra tért 
nyert. A tenger és a Montodéi sei Busi közti 
harcvonalunk tegnap este és egész ej jel leg
ei ösebb tüzérségi tűz alatt állt és as ola
szok ellene szakadatlanul támadásokat in
téztek. As olaszok egyéb támadásait is viaz- 
szautasitottuk. Aa angolok éa franciák tá
madásait a Boriimétól északra és delre 
visszaverték a németek. A törökök meg
szállták Kermansacbt.

Július B.
Barissnái, Bucsaostól nyugatra eredeti 

védelmi vonalainkat visszahódítottuk. Buko- 
vinában a Kirlibabától északkeletre fekvő 
magaslatokon aa ellenség lovasságával osa- 
tározás folyik. Kolomeától nyugatra déltáj
ban egy támadásra előnyomuló orosz dan
dárt tüaérségűuk arra kénysseritett, bogy 
menekülesaserüen vonuljon vissza. Este
felé aa ellenség Badsavkalói délre nagy had
erővel támadott. Mindenütt visszavertük.__
A Doberdó front deli részén visszavertük 
aa olaszokat. A németek suiyos harcokat 
folytatnak Bőmmé partján.

Július 8.

As oroszok Kolomeától nyugatra Ssd- 
aavkanál behatoltak állásainkba. Hat kilo
méternyi kiterjedésben egy 3006 lépésnyire 
nyugatra fekvő uj védelmi vonalat száll
tunk meg. Kolomeától északra éc délnyu

gatra nem sikerült az orossok előretörése. 
Bucsaostól délnyugatra frontunkataKoropiec- 
ssakasshoz vettük vissza. A franoia harcté
ren az Auore és Sósamé között és Somosétól 
délre még tart a haro. A franciáknak síke 
rült behatolni a rommá lőtt Uem és Belloy 
falvakba. As olass harctéren a harci tévé 
kenység csekély volt.

Július 7.
A Styr-kauyarulatbaD, Kolkitól ésaakri 

legelső vonalainkat, amelyeket kétszeres át
karolás fenyegetett, visssavetiűk. Soku 
mindkét oldalán összeomlottak ss orossoic 
támadásai. Eredményes harcok Bukovinában ; 
500 foglyot ejtettünk és 4 gépfegyvert zsák 
mányoltunk. Delatyn és Badzavka közöt 
több orosz támadást liiusilottunk meg. A 
Somme mindkét oldalán élénk harcok vol
tak. A Maastól keletre a Froide Térré hegy 
háton, valamint a Vaux erődtől délnyugatra 
erős franoia támadások meghiúsultak. Bek 
töl keletre as olass támadásokkal ssembei 
megvédtük állásainkat. Lloyd Georget had 
ügyminissterré nevezték ki.

Július 8.
Bukovinábzn csapztaink aa ellensége*  a 

felső Moldava völgyébe vetették vissza. — 
Bucsaostól nyugatra és északnyugatra meg 
hiúsultak as orossok heves támadásai. Lusfe 
tói délnyugatra újra hátrább szorítottuk 
az oroszokat; A Sugana völgytől délre a 
hat gyalogsági hadosztályból és alpini cső 
portokból álló olass haderő támadásait leg
súlyosabb veszteségei mellett vertük vissza. 
Élénk tUzérbaro az Isonzó harcvonal görzí 
es tolmeini szakaszain. Véresen visesaver- 
tük as olasz támadásokat Monfalcone mel
lett. A Bőmmé mindkét oldalán a német 
csapataink hősiessége éa kitartásáról a francia 
bullák rengeteg ssáma tesz tanúbizonyságot.

Junius 9.
Bukovinában csapataink harcai xierő- 

szakolták a Breaaanál a Moldván való át
kelést. Volhyniában Baranoviositöl északke
letre erős orosa támadó oszlopok omlottak 
össze. Kolomeától délnyugatra orosz oszta
gok Mikulicaynen túl tapogatódzva igyekez
nek előnyomulni. As olaszok kisebb támadó 
vállalkozásai a görzí hídfőnél és a Monfal 
conotöl keletre fekvő hegyhátnál megbiu 
sultak. A németek visszaverték a francia és 
angol támadásokat.

Július 10.
A Btochod-vonal ellen tapogatódzva 

elöreigyekvö ellenséget mindenütt vissza
vertük. Hasonlóképen meghiúsultak aa el
lenség előretörései Lucktói nyugatra éa dél 
nyugatra. Elkeseredett haro volt as Etscb 
éa a Brenta között. A Cima Dieoitől délre 
lévő vonalaink ellen intézett olasz támadó 
sok az ellenség véres veszteségei közben om
lottak össze, A Novara öt fö fegyverzett 
acgol őrhajót sülyesztett el as CLrantoi szó 
rosban. A németek sikeres eileutímadásokst 
folytattak as angoi-franoia fronton. Roham
mal elragadják aa angoloktól a Tremes oser- 
jést; La Maisonette majort és Barleux falut 
visszafoglalták a franciáktól. Herbecourt 
irányában előre küsdötték magukat. Bar
iéul éa Belloy között a franciák támadásai 
legnagyobb veaateségeik közben omlottsk 
össze.

Július 11.
Hulevicenél, a Btochod mentén, as el

lenséget német éa osztrák-magyar csapató*  
elkeseredett és változó lefolyású harcok után 
visszavetették. As ellenségnek a Btocbod 
vidékén megkísérelt különböző előtörései 
is teljesen meghiúsultak. Huleviciénél elke
seredett harcok után eredeti állásain tűi ve
tettük vissza aa ellenséget. Az Anore és 
Bőmmé között as angolok nagy erőkkel in
tézett támadásai összeomlottak. Élénk tüsér- 
haro volt a verduni fronton. Baltimoreba 
egy német lobogót viselő és kereskedelmi 
oélokat szolgáló német tengeralattjáró 
érkezett.

Adakozzunk a Vörös 
kereszt Egyesületnek!
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— A negyedik magyar hadlköl- 
osön számadásait asár lesáriái és 1930 
m,i ó koronát számoltak össze névértékben. 
A bárom első kölcsön össsegébes mérve est 
,a ujsbb nemzeti áldozatot, teljes szépségé
be,, domborodik ki a magyarságnak minden 
ví.-. kosáét meghaladó gazdasági ereje és a 
kánonival szemben tanúsított morális nagy
sága.

— A bolgár király kegyelete. 1916. 
junius hó 27-en múlt el 90 éve annak, bogy 
a nagynevű Koháry-család utolsó férfisarja, 

herceg Oroszváron meghalt. Tete- 
a garamszentbenedeki zpátsági templom 

családi sirboltjában helyezték el, hol a csa
lád »k többi tagjai is pihennek. E napon 

apátsági templomban e családért éven- 
tint szentmise szokott tartatni, melyen 1912- 
ben > Kobáry-osaládnak leányágon leszár
mazottja, I. Kerdinand bolgár oár is részi
vett. Ez idén sem feledkezett meg az ősei 
iránt való kegyeletről, miként a plébános
hoz junius 27-én intézett következő távirata 
tanúsítja : jE/utczl Kálmán dr. plébános ur
nák Uaramsaentbenedek. Mialatt mi itten 
érte a szent misét mondjuk, lelkem kedves 
templomában az én drága halottaimnál idő
zik. Murányi.

— Látogatás a sebesülteknél. 
Knllemes meglepetést szerzett ma egy hete, 
vasárnap délután, a lévai állami tanítóképző 
épületben berendezett hadikórház betegeinek 
a lévai uradalom tulajdonosának áldott jó
lelkü neje, lovag Ochoeller Gmztávné, Ligeti 
Anna úrasszony, aki Lévára érkezése alkal
mából meglátogatta aebesUltjeinket; őket 
gazdagon megvendégelte ; szivarral, cigaret
tával megajándékozta. Mindegyikhez volt 
egy szives, jóságos szava, többekkel hosz- 
ssaob ideig elbeszélgetett. A katonák nevé
ben Ütakács Viktor, lévai plébános üdvözölte 
meleg szavakkal lovag Schoeller Gusztáv
nál, aki keresetlen bensöséggel köszönte 
meg a szives fogadtatást, b annak aa óha
jának adott kifejezést, hogy saivéuek hajia
mat követi, amidőn Léva város hazafias és 
kultúrintézményeivel meg akar ismerkedni 
a ásókban tevékenyen is részt kíván venni. 
Léva város közönsége, amelynnk eddig oly 
kevés alkalma volt aa uradalom úrasszonyá
val érintkezni, bizonyára örömmel veszi ezt 
a kijelentését, s mielőtt megismerte volna, 
már meg is szerette. — Ezzel kapcsolat
ban szívesen említjük meg azt is, hogy a jólelkü 
úrasszony a lévai plébánia templomát Álarc 
Anion Lrancetchini híres festőnek, aki 1648- 
ban született ea 1729-ben hal*,  meg, díszes 
aranyaeretbo foglalt Madonna-képével aján- 
dekosta meg. Aa igen értékes és gyönyörű 
kép a templom szentélye falán van a leg- 
meiióbb helyen.

— Haláleset. Lapunk zártakor kaptuk 
a szomorú bírt, bogy öav. Ohimesty Jó
esetne, szül, Laktist Mária tegnap délután 
2 órakor, hosszas aaenvedés után 75 eves 
koréban elhunyt. A jólelkü úrasszony ha
lála igen széles körben keltett őszinte rész
vétet. Hűlt tetemeit e hó 17-én d. u. 4 
órakor a lévai r, katb. temetőben helyezik 
nyugalomra.

— Felvétel a Tanítók Házába A 
Levha létesített József Föhereeg Barsvárme- 
gyes Tanítók Házában as 1916/17. tanévre 
néhány hely megüresedvén, — e.eu helyedre 
elsősorban az lutimátust fenntartó Bars- 
Vái-megyei Általános Tanító-egyesület tagjai
nak középiskolát látogató fiai, azután táti
tők s végül nem tanítók gyermekei vétetnek 
lel. Az internátusbán aa egyesület tagja fia 
után teljes ellátásért — mosáson kívül — 
eM hónapra 60 koronát, nem egyesületi 
tag es nem tanító 80 koronát tizet. A fel
vételi és orvoai kezelési díj aa egész tan
évre 10, illetőleg lö korona. A felvétel 
iránt való kérvényeket, amelyekhez a fo ya- 
“°dó tanulónak 1910/16. tanévi iskolsi és 
orvosi bizonyítványa ia csatolandó, — julius 
nó végéig Lévára, aa internálna gondnokáé- 
kához kép beküldeni. Elkésve éraeaö folya- 
“•udványok figyelembe nőm vétetnek. Bő
vebb felvilágosítást készséggel ad és tájé- 
*0£tatót kjjld a Tanítók Házának gondnoka.

— A femek rekvirálása már na- 
gyón aozel van, ezért a városi hatóság is 
X'""*' 1'/ feö,ö«”<8«‘, hogy « hó 18-áig 

u üt szolgáltassa be a réz, nikkel, lom
bak Btb. konyhaeszközöket és nagyobb au 
V°kat. A dísztárgyak még nincsenek a be
szolgáltatandó tárgyak közé felvéve. Legfel
jebb a gyertyatartókat és a tálcákat lehet 
azok kosé számítani.

Közgyűlés. A Magyarországi Mun
kások Kukkant- éa Nyugdijegyleténes lévai 
fiókja julius 23-áD, vasárnap, délután 4 óra
kor tartja a városháza nagytermében évi 
rendes közgyűlését, melyre a tagokat lapunk 
utján is meghívja az elnökség.

Gyászhir. őszinte megilietődéBeel 
vettük a leverő hírt, hogy ífj. Ohlárik Sán
dor körjegyzői gyakornok e hó 12-én, hosz- 
szas szenvedés után, életének 22-ik évében, 
Vizkeleten elhunyt. A fiatal embernek ha
lálát Léván lakó rokonai iu inélyeu fájlalják. 
Hült tetemeit nagy részvét inellett e hó 14- 
én a viskeleti rám. katb. sirkerlben helyez
ték örök nyugalomra.

— Vízbe lultak. Hogy a szabadban 
való lürdés megkezdődött, mindig van egy
két Áldozata a gondatlan fürdőzésnek. Va
sárnap két tragikus fürdés is történt. Az 
egyri Nagykoszmá you, hol Mucska Mihály 
lö éves fiút sodorta el a Garam hulláma 
pajtásai szemei áltála, kik neui mertek segít
ségére menni. A másik eset Nagykál. áu 
történt. l<t özv. Julidat Pálué, Ctimer Aran
ka, egy halai asszony fürdőit barátnőjévé, 
a Garambau, miközben egy veszedelmes 
forgóba került, abol elmerült. Úgy lógták 
ki halva a vízbe 1.

— Az aprópénz rejtegetése. A 
pénzügyminisztérium renüeio.et aduit ki, 
amely szerint a dohány tusárusok d. hány ve
tél alkalmával kötelesen, a vételár 10 szá
zalékát aprópénzben fizetni s ha azt nem 
teszik, a uobany nagy árus jogosult a dohá
nyok kiszolgáltatásai megtagadói. Ezen ren
deletnek az a célja, bogy az apiópéuz o- 
dugását megakadaiyózza, miu áu a jelensé
gek azt mutatjuk, bogy különösen f.lubeyeu 
a nép minden os ueluül aa aprópénzt e.rejti 
es ezzel a pina forgalmát megbénítja.

Csak egy hajszálon függ a cse
csemő élete, ha emesz.ése u uc.on rend
ben. Éppen ezért ne mulasszon el gyerme
kének lUejekorán Nest.e-lisr.tei »dm, ami ál
tal a jövőre nézve magát csak suiyos fáj
dalmaméi es szemie hány ásóktól óvja meg. 
Próuadoöozokat ea lanulsagis röpiratot a 
gyermeunevelesröi tejesen díj alauul küld a 
Henri Nest é cég, Wien, 1., Biüerslraste 306.

Az anyakönyvi hivatal bajegyzese
1916. évi julla hó 9-töl 1916. évi jull. hó 16-ig.

Születés.

A szálúk ucíe
•5 .

-s 5 5 A gyermek
uev«

►»"

Balog Mátyás Szakács Mária leány 
Fotyi Karoly Po.ak Mária .eany 
Krausz Rudolf Csornák Kalalin leány

Házasság.

Kamilla M.
Margit 
Julianna

Voltam cs menyasszony neve
Polcsák Lajos Krizsan Jozefa rkath.

Halálozás.

az clhnuyl ucve
Karászi L&nzIó
Gr. csilla József 
ürünfeld Sándor 
Róth L-né Wilhtim S.

Kora A halál oka

9 hó ksnyaró
26 éves hősi halál
28 éve* hősi halál
84 éve* Aggkori végűm.

Ftiszerkereskedö segéd
azonnal belépésre kerestetik Sláger 

__ Izidor cégnél Léván. —

3775—1916. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a m. kir. Mi- 
niaterium az idei termésnek zár alá vételé
ről szóló rendeletét 2.282—1916. M. E., 
számú újabb rendeletével azzal egészítette 
ki, hogy gazdasági szükséglet címén búzát, 
rozsát, vagy kétszerest aa állatállomány 
szügségletére számítóiba venni senkinek sem 
szabad és akár a háai, a gazdasági szükség
let címén megtartott vagy megvásárolt bú
zát, rozsot, kétszerest állatok etetésére fel
használni tilos.

Aki e tilalmat megszegi az alaprende
let szerint büntetendő.

A hadi termény r. t. vagy bizományosa 
az 1916. évi terméstől származó rozsért és 
takarmány árpáért, ha azt aa eladó a Hadi 
Termény r. t. avagy a társaság bizományo
sának raktárába a jelzett napig beszállítja, 
oly vételárát köteles fizetni, amely a minis- 
terium által az 1916. évi termésre megálla
pítandó legmagasabb árt métermázsánként 
2 koronával meghaladja.

Léva, 1916 évi julius hó 9. 
polgármester helyett: 

ífj. Klaln Ödön, főjegyző.

Egy árva úri leány 
foglalkozást keres 

Léva, Ladányi-utca 22. szám.
Braakó Gizella.

VÍZIMALOM bérbeapó
Nemes-Orosziban, Barsmegyében, a 
Perecz patakon 1917. febr. l.-jétöl. 
Értekezni lehet dr. Kmoskó Béla 
------- ügyvéd úrral, Léván.---------

Graz. dó. Kel alt 
CBéplés-bez, gőzszóntó-S-hoz 
elsőrendű K.Ofc>2LÉISl kapható 
S INGER IZIDOR nál (LÉVA.)

Házi fűtéshez is 

köszenet-kokszot 
állandóan tart raktáron.

Kiadó lakások, és boltheljiség.
A Lévai Takarék- és Hitelintézet 
székhazában egy emeleti lakás, 
mely Petőfi- és Széchényi-utcákra 
néző 5 utcai szoba, konyha, élés
kamra, pince és padláshelyisé- 
gekböl áll, 1916. október l.-töl 
kiadó. Ugyanott egy a földszinten 
levő, a Petöli-utcára nyiló 
bolthelyiség s kapcsolatos udvari 
szoba, konyha, pince és padlás 
— 1916, július l.-töl kiadó. —

2880. szám. kig. 1916.

Hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. város ta

nácsa ezennel közhírré teszi, hogy a 
város tulajdonát képező alsó vendég; 
fogadó 1916. évi Július hó 28 -án 
d. e. 10 órakor a városház tanács
termében megtartandó nyilvános ár
verésen bérbe adatni fog.

A bérlet tart 1917. évi január 
1.-től, ugyanazon évi deczember hó 
81. éig.

Kikiáltási ár 1000 korona, — bá
natpénz 100 korona.

Az árverési — szerződés feltéte
lek többi pontjai a hivatalos órák alatt 
a város polgármesterénél megtekint
hetők.

Újbányán, 1916. évi jul. 11.-én,
Kotiers Emil,

polgármester.
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Gép-, henger- és autóolajat, 
gépzsiradékot,kocsikenőcsöt 

és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat 
szavatolt jó minőségben.

Weisz Lipöt és Társa
dlfjnóztir, szalonna- és olrjragykereskedők 6151

Budapest, IX, Hentes utca 17. Sürgönyeim : WEISSE ETT Budapest.

Interurban telefon; József 14—50.

KNAPP DÁVID

Kiadó lakás.
Közhírré tétetik, hogy a Honvéd-utcz 
24 szám alatt levő, városi tulajdon! 
képező, 4 szoba, fürdőszoba, konyb 
és más helyiségekből álló úri lakó 
udvarral és kerttel együtt azonna 
bél bevehető. Bővebb felvilágosítást a<: 
és a házat megmutatja: Bodó Sándor 
városgazda.

Nagy 
üzlethelyiség 

kiadó
Bővebbet , BARS' kiadóbivata

Iában Léván.

tteic£aídas8ÉÍ is vaiic^épek nagy raktára
Teltfc n nam : 33 g ti afcr ik n ;3

Fitctéien, r.egy hitei.ecéeü gépiektéi&ir 
céljára épült t.éient&n négy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú. gépek:

Gauz-léle nict'rck Iliiden nagyságban Hcpferr es 
Echxsntz t őzcfíyiö késztetek, eledet! Melichar léle 
velcgéjek, lécbei ie.'e ekék <s talajú íiveíő erzküzök 
valamint minden e ezslba vegó gépek és géprészek 

Viághiiű tariD lénczoskutak.
SV Leg'oth irirősé(ü ül írnarjkanrak elkészítése 

es fciallilata jelt rjos araiban.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE  

áláhhátott t&zi. LÉVÁN. merni k.

Legjobb fűszer- és etetiegeaiuk
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 konthaíelszereléei cikkek.

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. Vniau cs özőedenyek, leire lók es vasalok.

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

ágíürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasagi-, méhészeti és tejaazdaiágt szerszámok.

Építési anyagok ; cement, gipsz, mennyezet náa, vasgerendák, horga
nyozott sodrenyfonat kerítés nagy raktára. — — 

KATONAI evőcsésze, therwos, kulacs, gyorsíorralő, aluminium ívópohár, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Cenpohn vízhatlan bőrkenőcs laktál a.

Ragályok ellen

most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
bokra, vörbeny, kanyaró, •yphaa, himlő és 
egyéb r." gAlycs betegségek most fokozottal b 
erővel lépnek fel, mint más időkben, miért 
is szükséges, hogy minden háztartásban egy 
megbízható fért őtlei i’ő szer kéznél legyen. A 
jelenkor legmegb /hatóbb fertőtlenítő szere a

Lysoform
éx»g’slan, iem nérgeső, olcsó és eredeti 
üvegek bei. I kor. 25 fill., minden gyógyszer*  
tárban és drogériában k phatd. Hatása Löff*  
ier, Vértan, P tik, Vas stb. intézeteinek 
vizsgálata sxeiint g)fr« és biztos, miért is 
az .H?ze*  orvosok b-tegágyak t rtötlenit« aére, 
antieeptik's kötözés*  kndi (sebekre és daga
natokra) kéz- es aretrosásra ég ragályok el
hárítására, stb. mindenkor ajai Ijuk.

Lysoform-szappan

Fodormenta

lysoform

Eredsti üvegje 2 korona.

erősen sn'iseptikus hatása ssájvis. Szájbüzt 
rögtön és nyomtalanul eltüntet és a fogakat 
kouzr rválja. Hasa álaudó tevábbá orvosi i tr- 
nitás szerint teroklobnál, gegebán’almak ml, 
és oá'ha esetén gurgulázásra. Néhány csepp 
elegendő egy lel pohár vízre.

Dr. Keleti és Murányi 
vegyészeti gyára Újpesten.

a í sszes lysofonnkészi menyek kaphatók 
minden gyógyszertárban és drogériában. Kí
vánatra berkinek ingyen és bérmentve meg
küldjük az ..Egészség ée fertöt'en tee* <i- 
n ’i erdekes könyvet.

iii om gyeogf pip rtszí jpan, lysoformot tar* 
taimaz és sutié ptikus listáén. Alkalmazba'ó 
a legkéi ye* ebb bérre is; sz-piti, ufegpuh-tja 
<s illatossá tes/i a tőrt. Egy kísérlet és Ou 
a jövőben fizáróhg «»t a sza}pant fogja 
Iims/. .álui Ára 2 K.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyorssajtóján Léván.

I
G


