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A király a nemzethez,
A világháború iitá»odik évforduló

határkövénél jó öreg királyunk 
u .állott a szivének egész mdegével 
fordult a nemzet felé s a következő 
levelet intézte a miniszterelnökhöz ;

Aedves yróf Tisza !
Második évfordulóját érjük azok- 

n> a napoknak, amelyekben ellensé- 
g(-;nk engesztelhetetlen érzülete harcra 
ke yazeritett bennünket.

Mélyen fájlaljam bár, hogy ilyen 
boKskU ideig tart az emberiségre súlyo
sodé nehéz megpróbáltatás, fölemelő 
elégtétellel tölti el keblemet, ha arra a 
kemény tusára visszatekintek, amely a 
monarchia megtörhetetlen erejébe vetett 
bizalmamat újra meg újra igazolja.

Az ellenséges túlerő folyton meg- 
Ujuió támadásait d cső szövetségeseink
kel vállvetve hősiesen vissza'erő bátor 
fiainkhoz méltón otthon is azt a lelke
sült kötelességérzetet tanúsítja a nemzet, 
amely egyedül méltó a mai nagy és 
komoly időkhöz. A győzelem kiví
vására irányuló egyetlen nagy elhatá
rozásban egyesülve, férfias elszántsággal 
hoz meg a dicsőséges és ál andó béke 
kiküzdésére szüksé , is minden áldozatot. 
A haza javára szükséges ieudszabá yok 
helyes megértésével viseli el a gazda
sasi elemek a háború igényelte korlá
tozásait és hiúsítja meg ellenségeinknek 
a békés lakosssag létének rendszeres 
veszély esztetésere irányuló gonosz 
száudékait.

Szivem atyai együttérzéssel osz.ja 
meg minden egyes hívemnek olyan 
álhatatos lelki erővel viselt gondjait: 
a gyászt az elesettekért, a harcba; álló 
szeretteik miatti aggodalmat, az áldásos 
bekemunka megzavarását, az összes 
életviszonyok érzékeny súlyosbodását. 
De a mögöttünk lévő két hadiév lélek
emelő tapasztalataira támaszkodva, teljes 
bizalommal nézek a lassanként kiala
kuló jövőbe, abban a boldogító tudatban, 
h> gy derék nemzetem valóban megér
demli a diadalt s a hívőnek avvai a 
eményével, hogy az Úristen kegyelme 
s igazságossága nem fogja tőlünk a 
y őzeimet megtagadni.

Szükségét érzem, hogy ezekben a 
omoly, de remenyteljes emléknapok
ban kifejezésre juttassam, hogy büszke 
nőmmel tölt eí a nemzetnek soha nem 

lankadó hazatiui áldozatkészsége és 
iogy hálás szívvel ismerem el a végle
te sikert biztosító elszánt magatartását.

Megbízom önt, hogy ezt nevemben 
öztudomásra juttassa.

Kelt Bécsben, 1916. julius 31-ém 
Ferencz József s. k.

Gróf fin# István s. k.

Megjelen vasárnap xegrpel. 
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS. 

FŐNI NKATArs JAROSS KERENG.

Soha még szebb dokumentuma 
nem volt annak, hogy a király 
és a magyar nemzet a kölcsönös sze
retetheti összeforrott, hogy felséges 
személyét hódolsttal, tisztelettel és sze
retettel Allj* körül a nemzet kicsiny je- 
nagyja, mint az atyát, a gyöngéd és 
mindenre gondos jó családfőt az ő 
kedves gyermekei.

Illő hogy ez az Írás eljusson a 
legutolsó kunyhóba is. Mindenütt, ahol 
ennek a világháborúnak nyomasztó 
gondjait erezik, tudják meg, hogy a 
magyarok fenkölt széllé ü királya fel
keresi legutolsó alattvalóját is, vele 
együttérez s a gyászban és szegény
ségben élőt vigasztalja s Istenben vetett 
rendületlen bizalommal hirdeti, hogy a 
küzdő nemzetet nem fogja elhagyni a 
Mindenható kegyelme, mert győzni kell 
annak a példátlan egyetértésnek, mely 
szövetségét összefűzi, annak a szeretet
nek, mellyel a nemzet és király egy
más iránt viseltetnek s annak a való
ban örök példaképen ragyogó áldozat
készségnek, melyet a nemzet harctéren 
küzdő s itthon munkálkodó tagjai 
egyaránt tanúsítottak.

A H ibsburg-trón körűi cszpdosnak 
a világháború véreB hullámat, s ime 
történeti hagyományos hűséggel állja 
körül a fegyveres magyar nemzet, hogy 
ismét elmondja a vitám et sangvinem 
pro rege nostro c mü fogadását, Ek’sen 
bizonyítja a király levele, hogy a má
sodik évforduló után sem apadt a 
nemzet lelkesedésének tüze 8 hogy 
méltó a király bizalmára s szeretetére.

1. Fereuc József felséges alakja 
még a fejedelmek között is kimagaslik. 
Hosszú pátriárkái élete folyamán a jó 
Isten sok megpróbáltatásnak vetette 
alá az ő nemes szivét, melyek még 
tiszteletreméltóbbá tették őt a világ 
előtt. Ma is, ebben a véres csatazajban, 
ágy udörgés és halálhörgés közepette 
bátoritó, felemelő szózatként hangzik 
az ő szeretettel megirt levele, amely
ből reménység, buzdítás hangzik a 
jövendőre.

Ilálas köszönettel fogadjuk szere
tett jó öreg királyunk atyailag gyön
géd figyelmét s ahol csak magyarok 
élnek, esdő ima lóg felszáliani az egek 
Urához, hogy engedje meg neki azt 
az örömet, bogy diadalmasan b*fejezvén  
ezt a nagy háborút, tovább vihesse há- 
£ nemzetünket a fejlődés és boldo

gulás utján.

A hlrdatáseket, előflzetésekst • a raklamáalókat a 
kiadóhivatalba kérfilk utasítani.

A lap kiaiio.ia . NYITRAI és TABSA r. t.

A magyar erő-
A negyedik magyar hadikölcaön ered

ményéről megjelent már a végleges kimuta
tás.*  1930 millió koroná*  teás ki.

Ez a nagy eredmény, miüt egy végte
lenségbe nyúló mérföldmutató eme'kedik ki 
és hirdeti ország-világ számára, legfőképpen 
pedig megátalkodott ellenségeinknek, hogy 
a magyar erő a népek életében olyan ténye
zővé izmosodott, amelyet bármely téren 
provokáljanak is, mindenütt és mindig 
lenyűgöző megnyilvánu ásban jelentkezik 
és azért többé nem kezelhető a megszokott 
könnyű szerrel, hanem komolyan kell szá
molni ve'e.

Összesen eddig már hat miiliárdnál 
nagyobbra rúg a tétel, amivel ea a szegény
nek ismert és hirdetett nemzet a maga 
nemzeti akaratának megvalósításához anya
giakban hozzájárult és ime, még mindig nem 
roskad össze ; még egyre végleges győzelem
ben való teljes bizakodással állja a rettene
tes világháborút és várja készen a további 
áldozatokat, melyeket szent ügye vállairaró.

Pedig hát mindez a msgyar erő meg
nyilvánulásából tisztán csak a rideg anyagi 
vonatkozás. Micsoda magasságban lebeg s 
fölött az erkölcsi értéke, mely katonáinak 
rettenthetetlenségében biztosított tiszteletet a 
nemzetnek s amely harci erényeinket már- 
már legendás körbe burkolja.

És a háborús front mögött dolgozó 
békés polgári társadalom szinte hihetetlen 
önmegtagadása, amellyel dicsekedve viseljük 
a háború minden megpróbáltatását s amely 
a harcvonalon diadalmaskodó lelkesedésün
ké*  napról-napra újabb fellángoiásra éleszti.

Aztán az a csodás varázs, mely a leg
ellentétesebb faji kü'önbeégeket széles egy
séggé tudta kovácsolni, hogy hiába döngetik 
a kívülről elég sűrűn jövő megbontási kísér
letek, — egyik » másik után pattan le 
összetartásunkról, sőt minden egyes Kísérlet 
után csak annál szivósabbá edződik egyet
értésünk.

Még a pártpolitika is, amely pedig 
sokszor viharzott közöttünk, most megen- 
geestelődve illeszti erőit a legfőbb hazafias 
cél szo'gálatába.

Nem lehet máskén*  : ez maga aa őserö, 
mely beoltatván ebbe a nemzetbe, biztosit 
a számára mindent, amit komolyan és kitar
tással akar. Azért csak mosolyogni való, 
hogyha vizeinken idönkint egy-egy hullám 
támad, ellenségeink minő mohósággal kap
kodnak rajta és magyarázzák ki belőle, 

I bogy a magyar is gyöngül. A tapasatalat 
nyugodtá tett minket: azt a hullámot a 
nemzeti erő egy-egy feleslege veti a felszínre, 
de mára a hullám mér el ia ült; az eröfelea- 
leg visszatért és as is tovább szolgálja a 
közös nemzeti célokat.

Csak örüljenek ellenségeink. Legalább 
annyival is többet — csalódnak.
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Elmentek a honvédek.
Jón az este, a bús, bágyadt . . . 
Feleségem most az ágyat 
Bontogatja s sirdogál 
Kevesebb az ágy most egqyel: 
Honvédfiunk tegnap ment el. 
Isten tudja, merre hál.

Estharangszót már nem hallja, 
Muszka rög a feje alja. 
Feleségem rám tekint: 
9Bo*sz  hireket hallunk onnét, 
A fiunk, a vitéz honvéd, 
Vissza mikor jő megint

Megered a nyári zápor . . 
Hol, merre a magyar tábor ? 
Hol, merre jár a fiúnk ? 
Záporeső merre mossa f 
Mu*zka  szélvész hol tapossa ? 
S elaludni nem bírunk.

Merre elment, merre eltűnt, 
A nyomában jár a lelkünk 
S nem merjük bevallani, 
Valamitől visszaretten. 
Hogy úgy félünk mind a kelten, 
Oly nagyon fáj valami.

Oly kemény ma puha ágyunk 
Sóhajtásunk, minden vágyunk 
Ostromolja az eget.
Ó te Isten, magyar Isten, 
Könnyeinket lásd meg itten, 
S állj a magyar hős megett 1

Xersék "János.

Jatzenák.
(Folytatás.)

A dolog annál ia inkább bosssntó volt, 
nert födösékemen ott tátongott aa ablaknak 
alánt réa, azt ia pontosan meg lehetett álla
pítani, hogy boldogabb napokon üveg >s 
volt benne, nyilván elment aa elődöm után. 
Ob, ca aa elődöm 1

Haragosan jártam, keltem napokig; 
annyira leltemre vettem a dolgot, hogy nem 
is ettem. Jaszenák ara'ott. Erről jutott as 
eszembe, hogy hát voltaképen az a Jasse- 
nák hiába eszi meg a porciómat?!

— Te, Jassenák, lopj ablakot, ha a po
kolból is 1

— Igen.
— Ét micsoda dolog as, csupa piszok 

a képed ?!
Valóban, egy ssutyok volt.
— Alásatosan jelentem nekung, sics ab

lak, petrólist égetung, minden ember korom ..
— Mars megmosakodni I
Aztán a Tónit fogtam elő. (öt is én 

táplálom I)
— Nekem legyen ablak, ha a pokolból is I 
— Igen.
— Igen, igen. Könnyű mondani, de 

honnan ?
Olyas valamit mondott, hogy a muszka 

rajvonal, meg a mi rajvonalunk kösött van 
egy hás, azon kell ablaknak lenti, Kikan
dikáltam as árokból, a hás valóban ott ál
lott. Mindjárt ki ia jelentettem :

— Na, ha valaki odamerészkedik menni 
ablakért, azt én kikőttetem I

— Igen.
— Igen, igen. Könnyű est mondani, oh, 

aa as elődöm I
Másnap Janaenák, mikor menázsiért 

megjelent, feltűnően tiszta volt. Pár perc 
múlva megint megnéztem, akkor meg csupa 
korom volt.

— Tel
Olyan nagyot kiáltottam, a milyet csak 

egy Jaesenákra lehet. Vigyáss-ba vágta 
magát a akkor osodálkostam csak igazén : a 
jobb profilja óriásán tiszta, a bal profilja 

ellenben szerfölött kormos volt. Csak hosz- 
szas magyarázat után értettem meg az esetet, 
a melynek a nyitja abban rejlett, hogy bár 
parancs értelmében megmosdott, alvás köz
ben a korom mégÍB csak be'epte. 8 minek- . 
utána a korom felülről lefelé száll, szükség- [ 
szerűen a bal képét éktelenitette el, aludván 
Jaszenák — mint minden rendes ember 
a jobb felén.

Erről megint aa ablak jutott az eszembe. 
— Lesz ablak, vagy nem lesz ablak I ? 
— Igen I
A katonaságnál az az „igen11 tette 

tönkre az idegeimet. A legképtelenebb do
logra is azt kell mondani: igen. Kell, muszáj, 
még ha tudjuk is, hogy hazudunk vele. 
Például a Jaszenák is az ablakkal. Igen . . . 
igen . . . Pedig tudhatja, hogy igenis : nem I

, . . Este nyolc óra felé járt aa idő, 
esett az eső, a'udni késsültem. Vslaki sza
ladva igyekezett a födözékem felé, hallottam 
a szapora loccsanó lépéseket. Tóni volt. 
Kezében egy ablak, arcán rémület.

— A Jaszenák megsebesült I . . . 
Megszédültem.
— Hol ? . . . A házban ?
— Ott, egy muszka is éppen az abla

kot akarta elvinni . . . belelőtt a Jaszenák 
lábába . . . Jaszenák erre agyonütötte . . . 
aztán lecsúszott az ablakkal.

— Hol van az a gazember ? 1
— Már elvitték a aebeaültvivök . . .
Rohantam a segélyhelyre. Az orvos azt 

a felvilágosítást adta, hogy nem életveszé
lyes, de súlyos . . .

— Hol van ? . . .
Hogy tüstént kórházba kellett küldeni, 

ha netán operáció . . . Szóval Jaszenákot 
már nem találtam meg. Szerencséje I

Mindezt, nagyon valóssinü, hogy soha
sem írom meg, sőt bizonyosan merem A’-litani, 
hogy ez a kis eset is a megrendelt harclei- 
rások sorsára jut, ha a napokban nem ‘ör- 
ténik velem egy merőben kü'önös história.

Tetszik tudni, kórházban vagyok Még 
pedig olyan kórházban, a hol nem csinál 
mást az ember, csak gyógyul. Reggeltől es- 
t g szakadatlanul gyógyul. Én például egy 
legionista hadnaggyal és egy csernovici 
zászlóssal lakom egy szobában; ők csak 
lengyelül, én csak magyarul tudó . Könyv 
nincs. Újság ritkán. Mondom, kérem, lehe- 
tet'enség mást csinálni, mint gyógyulni és 
gyógyulni.

Az már óriási ünnepségek közé tartozik, 
ha a déli órákban sütkérezhetünK a napon. 
Mert aa is van. Sőt gyep is van, nem sok, 
de azért nem férünk el rajta. Ilyenkor a 
.mancsait1* — ők a szomszéd épületben 
gyógyulnak — sétál föl s alá a ők is sze
retnének sütkérezni.

Egy ilyen alka'ommal javában sütkére- 
aek, széttárt sarokkal dőzsölök a nap suga
raiban, egyszerre csak nagy kiabálás :

— Hadnagy ur, baduagy . . .
... és Jaszenákot látom sántítva, dö

cögve felém igyekezni.
— Megkapta ablak, hadnagy ur ? . . .
Ez voit az első a nyilván a legfontosabb 

mondanivalója.
Hónapokon keresztül talán másra zom 

gondolt, csak erre.
— Megkaptam Jaszenák, hanem te 1 

gazember ... I
És már szidni akartam, de a szavamba 1 

vágott.
— Az a muszka Tóni ütte agyon • , .
— Hát ö is veled volt ? 
Jassenák mosolygott, hogy igen.

... És most tessék nekem megmondani; 
van-e még egy társaság a világon, ahol 
annyi haszontalan ember van egy rakáson 
mint nálunk ?

Szilárd János
Vége.

A világháború krónikája.
Julius 26

Lesniovtól délre frontunkat a Boldu ka 
patak mögé vontuk. Radsivilov közeléb B a 
vasút mindkét oldalán as orossok csal lé
nyegtelen előnyt tudtak elérni. Meghiú ült 
orosz támadások a Lobacsevkától délre. Já
rom orosz hadosztály rohama meghiu ilt 
Gorodissétői délre és délkeletre. A Súg á- 
tól délre as olaszok sulyoB veszteségeik u án 
nem kíséreltek meg semmiféle támadást.

Július 27.
Berestecskótól nyugatra as oroszok egy 

éjjeli támadását visssavertük. Radsivilov és 
a Styr kösött elkeseredett harc után vissza
vetettük őket és 1000 foglyot hagytak ke
zünkben. A Prizlop-nyeregtől északra csa
pataink megkezdték as előnyomulást, átkel
tek a Fekete Cseremoson és egy részük 
elfoglalta a folyó túlsó partján emelkedő 
magaslatokat. Paneveggionnál heves olasz 
támadásokat vertünk vissza. A francia táma
dásokat a Sommetól délre és Cote Froide 
Terre-Fíeury vidékén a németek visssavertélr.

Július 2 a.
A fekete Cseremossná! több orosz tá

madás meghiusu't. Aa oroszoknak Leszni- 
ovtól Brodyba vezető úttól keletre siker ült 
állásainkba benyomulniok, Volhyniában Svi- 
ninchytól keletre ellentámadást indítottunk 
meg. A német Skrobova-Vygoda arcvonal 
el'en hat ízben két hadtesttel hasztalanul 
támadtak. Aa olasz harcvonalon nem volt 
nagyobb tevékenység. A francia harctéren 
a Somaiétól északra roppant erős augol tü
zelés után erős támadások következtek, me
lyek összeomlottak. A Tbiaumont erőd ellen 
intézett francia vállalkozások ia eredmény
telenek meredtek.

Július 29.
As orossok kiterjedt arcvonalon újra 

megkezdték támadásaikat, Tiumacstól ke
letre második védelmi vonalunk előtt m sg- 
állitottuk az ellenség támadásait. Monaater- 
zyskától délkeletre és északkeletre as oro
szok rohamait mindenütt visszavertük. Vol
hyniában Zvíniacsenél meghiúsult aa oroszok 
áttörési kísérlete. Lucktól nyugatra a teg
nap feladott terület tekintélyes részét vis
szanyerték a szövetséges csapatok. Sokuitól 
észiknyugatra az orosz tömegtámadá-ok 
összeomlottak. Trysteu környékén a Stocfod 
előtt tartott hadállásainkat föladtuk. A ma
cedóniai harcvonal mentén a szerb Sumed js- 
hadosztály több százada megkisérelte, h- gy 
elfoglalja a Pajor falutól északra lévő ri
gailatokat éa ott megvesse a lábát, de a I ol- 
gárok ellentámadással visszavetették. As 
oroszok megszállották Erzinghiant Kisíi sí
kban.

Júllue 30.
Kelet-Galiciában és Volhyniában a it

ták változatlan hevességgel folynak. Molo íy- 
lovnál, Kolomeától északnyugatra, Buciéi
tól északra és éssaknyugatra az ellei ég 
erőfeszítése legau'yosabb veszteségei köt m 
hiúsult meg. A Beresstecsko és a Stocl d- 
menti Stobychva közötti orosz támad k 
többnyire már a tüzérség füzében omlo' *k  
össze. Lucktól nyugatra Teratyánssky ve ír
ezredes hadserege as állásainkba bah*  alt 
oroszokat ellentámadásaival újra elűzte A 
Stochod menti Kasovkánál harcvonalui at 
a Stoobod-ivről a rövid saélsövonalra hely 
tűk át. As angol előretörések a Som e- 
fronton kudarcot vallottak.

Július 31
A Kirlibabától keletre emelkedő máso

latokon a Pf anser-Baltin hadsereg ossp- 
sz utolsóelőtti éjjel visszavertek egy orosz 
előretörést. Buostostói nyugatra éa észok
nyugatra as ellenség támadásait váltóssal-
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* Iegnegyobi> •■‘VÓssággal folytatja. A 

(,vétségé# osepatok összes állásaikat meg
tolták. As ellenség tegnap Volhyniában 

, minden eredmény nélkül áldotta fel bar 
centinek olvaratlan ezreit. Posiéres éa a 
ggnaa kötött a németek visszaverték az 

<olok és franoiák támadását. Az ellenség 
..alattnyi tért sem tudott nyerni. Romá- 

mában a helyzet lényegesen enyhült, az 
■ossbarátok minden izgatása dacára.

Augusztus 1.
Molodylovnál az ellenségre nézve a 

,»röok tegnap is te'jes eredménytelenséggel 
,-égzödtek. Bucsacsnál és VoleBniovnál ‘ei- 
jesen visszavertük. Lucktól délnyugatra és 
nyugatra szünetelteti támadásait, ellenben 
■- legfe'sö Túrijától északra, továbbá a Sto- 
chod-könyökben és a Sarnyból Köveibe ve
zető vasúttól északra nem csökkenő hevei- 
-éggelfolytatja rohamozásait, mindenütt visz- 
szavertük. 350000 embert vesztettek a fran
ciák ésángolok a Somme-nál. Az ellenség 
újabb támadásait a Fouraux-ordőtől nyugatra, 
Maurepas vidékén éa a Monacu majornál 
visszaverték a németek. Zeppelinek bom
bázták Londont és a keleti grófságokat.

AugU8ZtU8 2.
A szövetségesek több hadceoportját 

Hndenburg parancsnoksága alá rendelték. 
A« oroszok összes támadásai Pinszktől észak
nyugat fa, a Nóbel tónál, a S’.ochod mellett, 
a Turia ér. a rovno. koveli vasút között tel
jesen összeomlottak. Ugyanekkor visstavert 
újabb orosz támadások Brodynál, a Strypá- 
nál és a Koroplecznéi. 14 nagy olasz harci 
repülőgépből álló raj betört Isztriába. Bin- 
field sorhajóhadnagy Fiume felett utolérte 
és lelőtt*  agy nagy harci repülőgépet. Elfog
tunk egy olasz tengeralattjárót. A németek 
e foglalták Souville-erödtöl északkeletre a 
hegy ormot és vreszasioritották a franciákat a 
lautéei efdöeskében. ,

Ü-.. Í ? Augusztus 3.
Hindepburgancvonalán egészen Brodyg 

az összes orosz támadásokat visszavertük. 
A Panneweggiotó) délnyugatra az ellenség 
legsúlyosabb veszteségei Közt vertünk vissza 
kdf-hárqm olasz zászlóaljat. Torpedójármü
veink Moltettát ágyuzták, a visszatérés al
kalmával:, rövid, sikeres tűzharcba kevered
tek egy ellenségeshajó-osztaggal. Öt olasz 
repülőgép Durazzót bombázta, egyet lelőt
tünk. Magnót nevű torpedójármüvünket egy 
ellenséges tengeralattjáró megrongálta. Sú
lyos harcok voltak a Somme-tól északra és 
a JKaas <• jobopartjáu. z angol támadások 
összeomlottak. A franciák hétszeri roham 
után Mbhicu majorba behatoltak. A Mázé
tól jobbra ia nagy erőkkel támadtak a fran
ciák, a Poivre hegyhát nyugati részén és 
Fleuritól délkeletre a legelöl lévő német vo
nalak egyes részeiben megvetették lábukat 
és a Lyufée-oniöcakébea elvesztett árkokat 
is visszaszerezték.

Különfélék.
— Szakács Viktor lévai plébános 

ünnepélyen- beiktatása ju'ius 23-án 
ment végbe. Á rém. katb. templom ez alka

lommal zsúfolásig megtelt a hívők seregé
vel, bogy réeztvegyen a lélekemelő szertár 
tisoktfn. Bátky Gyula, esperes-plébános és 
b i’wtso Jóssef-rend lovagja szép szavak
kal üdvözölte az új lelkipásztort, majd 
Kuliéi' Ferenc eegédlelkész latin és magyar 
nyelveit , a kinevezési okmányt olvasta fel. 
A plébánosi eskü letétele és a hivatalos jei- 

1 vényeknek, nevezetesen a templomkulcsnak 
eyangél'Umos könyvnek, ünnepélyes 

átvétele után 'fellépett Szakáét Viktor, immár 
•' VbiÍMttbtt "NvU‘ le'kipásztor a szószékre, 
» hagy nagyarányú, szívhez szóló szentbeszé- 

dével egy csapásra megnyerje a lévai hívők 
' fokonaisnvét. A’ mély hatású szent beszéd 

után éneken. nagy misét mondott as uj le1- 
kipásztor, gki mély meghatottsággal osstá 
első áldását uj híveire. Majd a plébánia hí- 
vaáilbat>l«,'hivatalos tisztelgéseket fogadta, 
elsősorban a zárda, árvaháa és kórház t. fő- 

'-kath. tanítótestület Sárhegyi 
JánMr ágóogatóvai as élén, asután Pély Ist

ván elnök vezetése me'lett a Temetkezési 
Egyesület fejezték kj hódolatukat. Julius 
n& Kath. Kör választmánya nevében 
Dodek János igazgató, a Kath. Legény egye
sült nevében Kuller Ferenc segéd'elkész 
mondott üdvözlő beszédet, Stukáét Viktor 
plébános a küldöttségek elölt is isméteken 
kifejezte, hogy a legnagyobb szeretettel jött 
hívei köz 4,^ akiknek lelki érdekeit husga- 
lommal fogja gondozni és ápolni. Lovag 
ixhoeller Gusztávné nagybecsű ajándékát 
(egy régi Madonna képet) a beiktatás alkal
mával á'dotta meg Báthy Gvula esperes- 
p'ébános a templom szentélyében.

— A lakosság figyelmébe. Láva 
város polgármestere lapunk utján is felszó
lítja mindazokat, akik hatósági lisztéi iátárra 
* fényt tartanak, hogy f. hó 7-étöl 12-ig be
zárólag jelentkezzenek a városháza nagyter
mében, hogy a közellátás céljából az egész 
évre biztosítandó iisztmennyiség idejében 
megállapítható legyen. Az összeírás délelőtt 
8—'/a 19, — délután pedig 3—*/ s6 óráig 
tart. — 7., 9. és 11-én a páratlan számú 
házakban lakók, — 8., 10. és 12-én a pá
ros számú házak lakói kerülnek össszeirás 
alá.

— A fögimnáziutui értesítők ki 
Osztása. A lévai főg muásium igazgatósága 
értesíti a tanuló ifjúságot, hogy az évvégi 
értesítőket a jövő héten, aug. 8, 9., és 10. 
napjain, d, e. 11—12 óra között, az ifjúsági 
könyvtárban Söjtöri Károly tanár úrtól át
veheti. Személyes meg nem jelerés esetén a 
megbízottnak felhatalmazást ke l a megbízó 
tói fe'muta'nia.

— Aranymise. Fába Simon bar eid- 
rédi p ébános, ssentszéki ülnök, a>i a >nu t 
század hetvenes éveiben Láván is működött 
mint káplán, junius hó 25.-én érts meg a 
legjobb egészségben á'dozópappá szente t i- 
tésének óO.-ik évfordu óját. A jólelkü, álta
lánosan tisztelt aranymisés plébánost ea al
kalomma' Bzámosan a legszivélyesőbben üd
vözölték.

— Vas huszfllléresek. Augusztus 
hó 3.-átó kezdve a nkkol husztilléreseket 
vas husiiilleresekuel cserél k ki az á ami 
pé. ztárak és adóhivatalok. Az uj húsai Té
rések alakja és nagysága ugyanolyan, mint 
a nikkel huszfi léreseké, Magyarorsságou 15, 
Ausztriában 35 millió korona értékű vas
pénzt hoznak iorga ómba. A nikkel husafil- 
iéreeeket ez év december 31.-én kivonják a 
forgalom’ ól.

— A fényűzés ellenszere Német
országban. A múlt napokban érdekes kis 
hir já-Ua be a Ispokat. Münchenben egy 
mtzssheteket élő fiatal asszonykát a ren
dőrségre kisértek, mert a szemfüles rendőr 
észrevette, hogy esököpenye alatt selyem ru
hája van; — tekintettel as enyhítő körül
ményre, nem büntették meg, csak megdor
gálták b könnyek között mgg-rtették vele, 
hogy jövőben óvakodni lóg a fényűzéstől. 
Milyen más a helyzet nálunk I Itt senki 
sem botránkoaik meg, ha bármily fényes se
lyem és bársony vagy csipkedisaes ruhák
ban jelennek meg a hölgyek ; sőt határo
zottan mondhatni, bogy épp >n a háború óta 
sokkal nagyobb a nők ruházatában a fény 
üzss, mint a béke idején volt. A fényűzés 
elleni liga fáradsága, fájdabm, uem ért el 
ez ideig látható eredményt. Gyászos erköl
csök, hova fognak ezek vezrtn’ I

— A fémtárgyak beszolgáltatását 
elhalasztották. A hivatalos lap ma egy 
hete Közölte, hogy a honvédelmi miniszter 
a hadicélokra igénybe vettnek kijelentett 
fémtárgyakra vonatkozó ju ius bó 31.-ig ki
terjesztett azt a határidőt, amelynek lejárta 
után a bir okosok az addig be nem vont 
fémtárgyakkal szabadon rendelkezhetnek, 
újból és pedig december hó 31.-ig kiter
jeszti. A rendelet kihirdetése napján lépett 
é'etbe.

__ A. tisztviselők hadiéve. A tör
vény értelmében minden köztisztviselő, aki 
jelenleg a háborúban van, a háborúban e'- 
töliött éveket kétsser számithntja be a nyug
díjba. Kétségtelen, hogy ezek a tisztviselők 
méltán rástogáltak erre a kedvezményre, 
azonban aa ia tény, bogy azok a tisztvise
lők ázik nem tejesitet'ek katonai szolgá
latot, szintén megérdemlik, hogy kivételes 

elbánásban részesüljenek. Ha a katonáknak 
megadják a háborús éveknek kétszeres be
számítását, akkor e kedvezményt a katonai 
szolgálatot nem teljesítő tisztviselők is meg
érdemlik, akik különben esen ügyben már 
megtették a lépéseket. Legutóbb a községi 
jegyzők mozdultak meg, hogy ezen kedvez
ményben ők is részesüljenek. Tulajdonkép
pen igy tudtuk most meg, hogy maga a kor 
mány is foglalkozott az üggyel, még pedig 
igen kedvező kilátások mellett. A miniszter
elnök már kijelentette, hogy igenis a kor
mány az összes tisztviselőkre ki akarja ter
jeszteni a háborús évek kétszeres beszá
mítását.

— Gazdasági ismertetők. A m. kir. 
kereskedelmi Muzeum kiadásában újólag 
megjelent „Anatolia a világháború után11 és 
„Gazdasági ismertető a szerb területekről." 
A füze‘eket az érdekeltek a m. kir. keres
kedelmi Muzeum igazgatóságától díjmente
sen kapják.

— Megmarad a nyári Időszámítás. 
Valamennyi porosz miniszter felszólította a 
hivatalfőnököket, hogy a nyári időszámítás 
körül szerzett tapasztaltaikról jelentést 
tegyenek. Beavatott körökben biztosra ve
szik, hogy a nyári időszámítás nemcsak a 
háború egész tartamára, hanem még az át
meneti időre is érvényben marad.

— Háuyan tudnak olvasni a ka
tonák köztll ? Érdekes világot vet aa egy
mással hadb'a álló országok közmivelödési 
viszonyaira sz olvasni nem tudók (analfabé
ták) statisztikája. E szerint az Írni- olvasni 
nem tudók száma minden ezer katona kö
zűi : az oroszoknál 617, a szerbeknél 413, 
a« olaszoknál 306, a magyar és osztrák had
seregben 220, a belgáknál 92, a franciák
nál 30, az angoloknál 10 s a nemeteknél 5. 
A ku túrában tehát német szövetségesünk 
vezet és hisszük, hogy velünk egyesült erő
vel a harctéren is nemsokára miénk lesz a 
diadal.

— Koreák, és iparkamarai érte
sítés. A német birodalmi Reicbsentschüdi ■ 
gungakomissioJ a hozzá lömegével érkező 
kérdezösködésekből azt a tapasztalatot me
rítette, hogy az ellenséges külföldi adósok
kal szemben követeléseket bejelentő cégek 
több irányban téves feltevésekből indulnak 
ki s azért szükségesnek látta azokat a sajtó 
utján a bejoleu'ések körül követendő eljá
rás tekin'etében kellőképpen tájékoztatni. 
Közelebbi felvilágosítással a besztercebányai 
kereskedő mi éa iparkamara izolgál az ér
dekelteknek.

— A népfelkelő szemle uem ériutl 
a rendes sorozást. Sokat vitatott kérdés, 
hogy azok a 21 , 22. es 23 éves if)ak, akik 
most, mint népfelkelők, szemlén jelentkez
tek, tartoznak-e később a szokásos rendes 
sorozásnál újból megjelenni. A honvédelmi 
miniszter most erre nézve rendeletileg in
tézkedett és kimondja, hogy a népfelkelő 
szemle a rendes sorozást nem érinti, vagyis, 
aki sorozási korban van, az köteles lesz 
majd a rendes sorozásokon újból megjelenni.

— A gyógyszerek áremelkedése. 
Az egyes gyógyszerek ára á landóan emel
kedik és ehhez képest változáson meunek 
ár a belügyminisz'er által kiadott gyógyszer
árszabály egyes tetelei is. Moat jelent meg 
a hivatalos árszabványuak egy uj függeléke, 
amely a legutóbbi árváltozásokat tartalmazza.

— Mi a legdrágább. Erre a kér
désre a feleletet a kormányhoz felterjesztett 
egyik memorandumban olvashatjuk, ahol a 
tisztviselők országos átlagban kimutatják az 
élelmicikkek árának emelkedését. A kimu
tatás szerint a zsír ára négyszeresére, a bús 
ára hatszorosára, a vöröshagyma nyolcszoro
sára, a rizs kilencszeresére emelkedett. Leg
nagyobb emelkedés a fokhagyma áránál vau, 
amely meghusaonötszörösödött.

— A mozi mai előadásán Küzdelem 
a létért cimen egy igen érdekes társadalmi 
drámát mutat be, mely a becsületes munka 
küzdelmét festi. Ezenkívül As ősök című 
vígjáték fogja szórakoztatni a közönséget. A 
szép műsort Messter legújabb harctéri fel
vételei egésaitik ki. A legközelebbi előadás 
mához egy hétre, augusztus 13-án less.
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Jótékonyság.
Kreufe Gyula tánctanitó julius bó 23.-4n 

tartotta meg növendékeivel a t&ccvizsgét, 
amely alkalommal a „Lívai rokkant honvé
dek*  javára 33 K. 10 fillér folyt be, mint 
felülfiaetée. A szerkesztőségünkhöz bekül 
döt összeget rendeltetési helyére juttattuk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi jull. hó 80-tól 1916. évi aug. hó 6-ig.

Születés.

A szülők neve A
 

gy
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m
e A gyermek

nev»

Simon István Dreveny Anna leány Mária
Gaái Ernő Zilai Erzsébet fiú László
Bhu Salamon Schweiger G. fiú Ármin
Prohászka M. Rutter-tuta V fiú Maxm. Leop.

Házasság.

Völeeeny os menyasszony neve Vallása

özv. Németh Ferenc .
özv. Balogh Andrásné Koszién M.

Halálozás.

az elhunyt neve Kora A halál oka

Lvonszki Jolán 5 hó Hörghurut

4141—1916. saám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy szél ódák, ven

déglők, tütök, pékek, cukrászok, továbbá 
gabonát vrgy lisztet felhasznál — a 2.369- 
1916. M. E. rerdelettel külön rendelkezés 
alá nem eső — egyéb iparvállalatok is, ezen 
rendelet értelmében az 1916. évi termésből 
ipsri üzemük céljaira a f. hó 16.-tól szüksé
ges lisatmennyiséggel a törvényhatóság által 
láttatnak el, tehát szükségletük tekin'etébeu 
a vármegye alispánjához kell fordulniok.

ÁHathialalással iparszerüen foglalkozók 
pedig az állatok etetésére fel nem használ
ható búza, rozs vagy kétszeres kivételével 
e tila'om alá nem eső egyéb terményeket 
ssereabetik csak be állathizlalás célja:ra, de 
ezeket is kizárólag a Hadi Termény r. t. 
utján. — Ehhez as engedélyt esetről-esetre 
és pedig a közelebbi feltételek kitűzése mel 
lett a kereskedelmi miniszter adja meg.

As iparvállalatok az általuk a Hadi 
Termény r. t.-tól beszerzett gabona ée liszt
mennyiségeket másnak, mint a Hadi Termény 
r. t.-nek el nem idegenithetik s azokra más
nak jogot nem engedhetnek.

Aki a rendelkezéseket megszegi, kihá
gás miatt büntettotik.

Léva, 1916. évi augusatus hó 2.

Bódogh Lajos,
polgár jaester.

3765—1916 szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a vörösrézből, 

vörösrésötvözetböl, sárgarézből, nikkelből, 
ónból, tombaklemesből, bronzból való vagy 
ily anyagot tartalmazó háai edények és 
egyéb felszerelési tárgyak, melyek a már 
közzé tett rendeletek szerint hadi célokra 
igénybe vannak véve Barsvármegye A'ispán- 
jának 5756—1916 számú rendelete folytán, 
a büntető rendelkezések terhe alatt beszol- 
gáltatandók.

Az átvétel gyűjtő helyre való beszállít ás 
utján történik s annak kezdő időpontját f. 
1916 augusztus 7 napjában állapítom meg^ 
L naptól kezdve folytatólagosan minden nap 
délutánján 3—6 órák között a város tanácsa 
által megalakított átvételi bisotteág aa 
átvételi helyiségül kijelölt széukénegraktár,

(Háti utca) f. hó 12 napjáig bezárólag ál- 
iandó működésben lesz s ott a fémtárgyak 
az átvételi bizottság hásonkénti megjele
nésének bevárása nélkül a kitűzött határidő 
leteltéig beszállitandók s elismervény ellené
ben átadandók.

A birtokosok a beszolgáltatandó tárgya
kat, nevüket és lakhelyüket feltüntető, tar
tósan felerősített címkével ellátni tartoznak.

Közelebbi rendelkezések a kiadott a a 
Bizottság rendelkezésére adott „Felhívásban*  
foglaltatnak. A fémtárgyak a beszolgáltatás
ra kitűzött napot megelőző naptól a fémbe
váltó helyen többé szabadkézből el nem ad
hatók.

A beszolgáltatási kötelezettség teljesíté
sének ellenőrzésére a kitűzött végső határi
dő után helyszíni szemle fog megejtetni. Aki 
a hadi célokra igénybe vettnek kijelentett 
fémtárgyakat eltitkolja, beszolgáltatandó tár
gyait be nem szolgáltatja, kihágás miatt 
büntettetik.

Léva, 1916. évi augusztus hó 3.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

4285—1916. szám.

Hirdetmény.
Tapasztaltzm, hogy Léva város népe 

azon hiedelemben van, mikép a tarlózás és 
böngézés szabad s azt minden földtulajdonos 
köteles eltűrni, — igy azután különösen 
most aratáskor a szántóföldeket a „böngésző" 
népség ellepi, s a földtulajdonosok tiltako
zása ellenére is a kalász-szedést túlzott 
módon gyakorolják, — sőt az egész határ
ban általános a panasz mindenféle más ter
mények elidegenitése miatt is.

Ezért felvilágositom a lakosság iliető 
részét, hogy böngészni és tarlózni csak a 
fö'dtulajdonos engedélye folytán szabad, — 
mert az 1894. évi XII. t. ez. 9. §. h. pontja 
értelmében aki „jogosulatlanul tarlóz vagy 
böngész" kihágás miatt 100 koronáig terjed
hető pénzbüntetés s be nem hajthatlanság 
esőién megfelelő elzárással büntethető.

Léva, 1916. évi augusztus hó 5.
Bódogh Lajost,

polgármester.

4277—1916. saám.

Hirdetmény
A hatósági listtelláldgra jogosultak össse- 

Írásáról,

A 2117—1916 M. E. számú rendelet 
folytán közsirré lett téve, hogy a nem ter
melő egész házi saükségletének éa a termelő 
háai és gazdasági szükséglete — termésével 
nem fedezett részének — biztosítása végett, 
— amennyiben vásárlási igazolványa nincsen, 
legkésőbb szeptember hó ló. napjáig a'uli- 
rottnál köteles jelentkezni.

Miután pedig folyó augusztus 15-én az 
1915. évi termés hatósági lisztje elfogy, __
elkerülhetetlenül szükségesnek tartom, hogy 
* felsőbb rendsietek által hosszú határidők
ből szabott részletes intézkedések és utasí
tások megérkeztéig elölegesen munkába is 
fogjunk.

Eaért folyó augusztus 7—12 napjainak 
ó. 8 *,>12  és d. u. 3—51/, óráira álta
lam ezennel kitűzött határidőkre a városház 
közgyűlési nagytermében (emelet 1 se.) tar
tandó hivatalos összeírásra ezennel meghívom 
Léva r. t. város mindazon lakosait, akik 
hatósági liszt által való ellátásra tartanak 
igény , vagy háztartásuk és gazdaságuknak 
gabonává1! ellátására e hirdetmény l-sö 
pontja értelméhen igényjogosultak; mikép 
a 2117. sz. M. E. K. 11. § a értelmében 
bejelentéseket elöltem megtegyék, — A tor
lódás elkerülése végett a jövő hét páratl in 
7-ik, 9-ik és 11-ik napjain a páratlan hái- 
szám alatt lakók, a jövő hét páros 8—10 és 
12-ik napjain pedig a páros házsaám alatt 
lakók iparkodjanak az általam kiküldött 
hatósági megbizot'ak eött jelentkezni. — 
Minden háatartásból a családfő vagy he- 
lyetteae keli hogy jöjjön.

Ugyanosak azt is közhírré tea. m 
hogy augusztus hó 7-ik napjától ke? 9* 
minden höznapon d. u. 3—5 óra közbe- . 
városház I. emelet 8. sz. a. hivatalos he vj. 
ségben — kiküldöttem előtt — gabona á- 
aárlási igazolványok éa őrlési tanúsítván jk 
kérése tárgyában, valamint a gabona- és 
lisztügyekben bárki jelentkelhet.

Keit Léván, 1916. évi augusztus 4

Bódogh Lajos
polgármester.

P. 437/1916 s«ám-

Hirdetmény.
Az aranyosmaróti kir. törvéuyszék 

közhírré teszi, hogy a lévai vasúti ál
lomás kibővítéséhez szükséges ingatla
nok kisajátítása ügyében a kártalaui- 
tási eljárásnak megkezdésére Léva vá
ros vasúti állomásának felvételi irodá
jába tárgyalási határnapul 1916. évi 
atgu$2tus hó 23-ik napjának d. e. 9 
Órr jót kitűzte és erre a kisajátítót, a 
tulajdonosokat és a telekkönyvi össszes 
érdekelteket azzal idézi meg, hogy el
maradásuk a kártalanítás felett hozan
dó határozatot nem gátolja.

Kisajátítás alá esik a lévai 300, 
356, 287, 322, 2206, 3021, 3020, 
1456, 3091, 1234, 646, 85, 3357, 
2025, 2700, 3594, 3024, 3003, 3083, 
391, 573, 574, 464, 608, 175, 3086, 
3258, 2898, 15fe9, 323, 2095, 2380, 
1972, 673, 68, 1488, 2ő69, 14o4, 
1899, 974, 1292, 967, 952 számú 
telekköuyvekben foglalt ingatlanoknak 
az összeírásban kitüntetett része.

A netáni távollevők, vagy ismeret
len tarlózkodásu érdekeltek ' részére 
ügygondnokul dr. Kersék János lévai 
ügyvédet rendelte ki,

Arauyosmarót, 1»16. évi augusz 
tus hó 1. napján. D . Homoky Kálmán 
s. k. előadó.

tí / , f, ■> :
A kiadmány hiteléül.

Ruttkay
seged hív. tisztviselő.

1439—1916. kjr/ám.

Hirdetmény.
Ujlót község határában — Szel 

cse vasút állomás közelébeu az 1883 
évi XX. t. ez. 3 §. értelmében ki 
2200 kát. hold területen gyakorolt

vadászati jog 
a háborús állapot miatt szünetelt szer 
ződés feltételei mellett 1916. augusz 
tus 10. d. e. 11 órakor Ujlót köz 
ség házánál tartandó nyilvános árve
résen — esetleg szabad kózbÖl — eg) 
évre haszonbérbe fog adatni;

Kikiáltási ár 471 korona.
Kelt Ujlóton, 1916. julius 20. ■ 

Nlicsik János, Ocsoyszky Flórls, 
büó- í körjegyző. , t.
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ESTLÉ féle

■ GYERMEKLISZTcsecsemők ______ ______
gyermekek és lábadozók legjobb I 

taplóiéba gyomor-és béibetegségek után\ 
Mindenkor kapható. J

l'í.b’doboit és tmu ságos orvosi könyveli ét a 
meknevelésröl teljesen dijta’auul kii'd a Nestlé- 

f, qyermeklhit társaság WIEN I Blbertrasse 30 e.

Női munkások
iszonyok, lányok papírgyárunk- 

bán könnyű munkára papirváloga- 
:asra és zacskőragasztásra alkalma
it nyernek hermándi gyártelepün

kön. (Besztercebánya mellett.) Felvi
lágosítást ad a Hermaneci Papírgyár 
r. t. Igazgatósága Hermándon. Zó-

— — lyoni megye. — —

MA moziba 
megyünk.

I

»

KNAPP DÁVID
mekögazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon nám : 33 £ -^r y| Telefon szám 33

Pi&ctéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmánya gépek: 

Ganzíéle motorok uindeu nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő Vészietek, eiedeti Melichárféle 
vetőgépek, Eácher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID láuczoskutak.
Legjobb minőségű takarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

Ajánlunk azonnali szállításra a lég jutányosabb napiárak mellett: 

Gép-, henger- és autóolajat, 
gépzsiradékot,kocsikenöcsöt 

és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat 
szavatolt jó minőségben.

Az Apollo mozgószinhaz 
műsora érdekes.

G- a. z d.ö.ltn el kz

csépié e-hez, g-Ő2Széxité.e-hoz 

eisörendü KOSZÉN kapható 
S1NGER IZIDORnál (LÉVA.)

Házi fűtéshez is 

köszenet-kokszot 
állandóan tart raktáron.

w eisz Lipót és Társa
difínéztir. szalonna- és olrjragyíereskedők tílől

Budapest, IX., Hentes utca 17. ECrgönjcfm: WEISSEFE.TT Budapest.

Interurban telefon : József 14—50.

Eladó ház Zselizen.

Egy jó forgalmú helyen levő 
üzletnek is alkalmas ház 
eladó. Bó'vebbet Ördög Jó

zsefnél Zselizen.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, 6 y A R M A T Á R U- ÉS yASNAÓYKERESKEDÉSE 
jjOHnaTOH B8i. LÉVÁN.

Kiadó lakás.
Közhírré tétetik, hogy a Honvéd-utcza 
-4 szám alatt levő, városi tulajdont 

1 épezö, 4 szoba, fürdőszoba, konyha 
és más helyiségekből álló úri lakás 
udvarral és kerttel együtt azonnal 
öérbevehetö. Bővebb felvilágosítást ad 
és a házat megmutatja: Bodó Sándor 

irosgazda.

T A N O N C Z 
felvétetik NYITRAI és TI*  r. t 

könyvnyomdájában LÉVÁN-

Legjobb fűszer- és csemegeáiuk.
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék.

„Gloria“ pörkölt kávé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasaruk és konyhafelszerelési cikkek.

sohinx zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház- 
k tartási cikkek. Villan es őzőedények, foiralók és vasalók.

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

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gé^szij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági, méhészeti és tejdazdatágl szerszámok.

ÉDitési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga- 
P nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

KATONAI evőcsétze, thernoB, kulacs, gyorslonaló, alumínium ivópohár, 
hátlzpa)' villamos zttblanpe. Ctupclin vishet'tn bőrkenőcs raktára.
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Meghívó.

Az Újbányái Malomkőgyár r. t 1916. évi aug. 
hó 15-én d. e. 10 órakor Újbányán, a társulat tanács
termében

XXIII. évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a t részvényeseket ezennel meghívja

Az igazgatóság.

A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:

1. A közgyűlés megalakulása a jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése
2. Az igazgatóság es felügyelő-bizottság jelentése
3. Az 1915 16 üzleti évről szerkesztett számadás és mérleg meg

állapítása, a nyereség feletti intézkedés és a felmentvények 
megadása

4. A társaság felszámolása iránti határozathozatal s ezzel kapcso
latban a felszámolók kirendelése s ezeknek dijazasa

5 Időközben megüresedett igazgatósági tag megvalasztása.
6. Indítványok

Figyeimezteté
alapszabályok •«. á-a r-.TÍrr.. n a re- ■•.-n -két a k'zgytt ea - az pen ’.ianai terit-
vény mellett bemutatni.

2984/1916. szám.

Hirdetmény.
A mezőhegyrsi m»gyar királyi állami méueabirtoi 

Hímet.-hali tény-széféből i-zármazó tenyészbikák ét*  »,.á 
felettivé vált telisnek és üszők
1916 évi augusztus hó 22-én reggel 9 órakor 

kezdődő s'óbeli árv-réteo a legtöbbet Ígérőnek elfog 
adatni.

Árverésre kerül :
62 darab saját tenyésztésű tuberkulin oltásra nfc 

reagált l‘j éves simenthali tenyészbika.
98 darab saját tenyésztésből szárm»zó tuberkulin 

tá«ra nem reagált különböző korú részben hasas. részb 
borja, tehén és 3 éves hasas üsző.

22 darab 1 onybád-vidéki részben hasas, részbt 
borjas 3 éves tehén.

A árveresre kerülő szarvasmarha ieirásár feltüntet í 
kimuta’ások, mely az árverési feltételeket is tartalmazz 
a vezetésem alatt álló minisztérium X-ik főosztályában. . 
a me-őhegvesi m. kir. lián i méuesbirtok igazgatóságát 
betekinthetők és kívánatra Mezőhegyesről portán met 
küldetn- k

K-lt Búd pest, 1916. évi julius hó.
M kit-. fö'dmi'.-e:ésüg?t miniszter

MEGHÍVÁS.

A NYITRAI és TÁRSA irodalmi 
és nyomdai részvénytársulat

HATODIK ÉVI =

rendes közgyűlését
1916 évi augusztus hó 27-én délelőtt 11 órakor

A Lévai Takarékpénztár igazgatóság, gyűlés-termében fogja meg
tartani. melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

Tartozik

1916. junius hó 30-án.

Fkl VAGYON K f. K f

60 Gépek, eszközök, betűk 17860
61 Nyomdai berendezések 900 _
58 Üzleti berendezések 800 __
59 Kölcsön könyvtár 1200 _
62 Jogok 8500 __

137 Árúk 18005 30
109 Adósok 13045 85

76 Előlegek 625
94 Értékpapírok 3727 50

112 Bélyegek 465
104 M kir. Postatakarékpénztár 361 26
116 Pénztár 13414 50

78904 41

Követe'

Fkl TEHER K. f. K f.

54 Részvényalaptöke 60000
86 Gépek, szersz értékcsökk. alap 2307 44
87 Osztalék biztosító alap 1153 72
89 Rendelkezési alap 5472
70 \ eszteségi tartalék alap 1679 11 10612 27

149 Hitelezők 3843 3’’
88 1910 11. évi fel nem vett oszt. 10 _

110 1911'12. „ „ . „ 30
111 1912 13 „ n „ „ 40 —
55 1913 14. . . B , n 72 _

127 Kölcsön könyvtár betét 122
Nyereméoy mint egyenleg 4174 79

Léván,

Schubert Pál 
ü V. igazgató.

TÁRGYAI:

1 A közgyűlés határozottképességének megállapítása, jegyző vála ■ 
tása és a jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése

2 A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a fel
ügyelő bizottság jelentésével: a mérleg megállapitáva; a nyeremény fel
használása és felmentvény iránti határozathozatal.

3 Báthy László igazg tag részvényei kiadatási iránti határozat
4 Az igazgatóság és felügyelő bizottság választása.
5. Az alapszabályok i8,-a alapján netán beérkező indítván} 

tárgyalása

Ke.t Léván, 1916. évi augusztus hó 4.-én.

Az igazgatóság

Kivonat az alapszabályok 9. ?s.-ából. -Szavazati joggal csak azon részvét. 
bírnak. kiknek névért ú részvétnek a k-.zgk iés megtartása előtt le_ulabb 60 nappal a • 
könyben átírattak."

A részvények az tsziet pénztáránál a gyűlést megel<*»/ő  nap esti 6 órájáig eiisnv 
ellenében letétbe helyezendők.

Horatelk János
üzletvezető.

Ezen mérleg számla a kereskedelmi törvény 192 §-a értelmében a fő- ( .......................

értékek leltaroztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.
és mellékkönyvekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutat- tt

Jánosa .Teuö
felügy. biz tag

Szilaasy Dezső
felügy biz elnök Fodor Adolf

felügy. biz. tag.
Nyomatott Nyitrai éa Társa r. L gyorssajtóján Léván.


