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Hat hóra . 
Ha: .in hóra

FELTÉTELEK.
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K. 50 f. 
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szamok ára 20

HIRDETÉSEK
O centiméterenként - 4 Alléi
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 80 fillér.
Gyakori hirdetők éa a velünk 
•aazeköttetéaben levő hird. irodák 

árengedményben reazeaülnek.

I-T JL'LIL.A EL
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁBSADALMT

A kéziratok a szerkeaztöaéghez küldendők.
Kéziratok viasza nem adatnak.

.....„ébresztő: Dr. KERSKK JÁNOS.

M e g j e 1 e n ■va.sÉixaoap reggel. 
szerkesztésért a föszbbkesztö felelős. 

FŐMUNKATÁRS : JAROSS FERENC.

A hirdetéseket, altifizetéseket • • riklamidókat a 
kledáhlvatalbe kérjük utasítani.

A lap KIAHŐ.IA NYITRAI Ó8 TARSA r. t.

A hadifoglyok.
A Vöröskereszt genfi központi 

bizottiága oly felhívással fordul a 
hadviselő és semleges államokhoz, hogy 
h , .glyokkal, kik a háború kötelékéből 
a fogságba jutásuk által kiváltak, a 
legbumánusabban bánjanak s különö
sen pedig állást foglal a hadifoglyok
kal szemben alkalmazni szokott meg 
toriások ellen.

Állást foglal pedig azért, mert a 
hadifoglyok egyáltalában semmiért 
felelősségre nem vonhatók, nem pedig 
államuk kormányának cselekedetéért, 
sőt a hadvezetőség cselekedeteiért sem 
és ellenkezik a humanizmus alapelvé
vel, sőt magával a hadi és népjoggal 
is, ha az ellenséges hadifoglyokat 
wegtorlásképen sanyargatnák, velük 
durván és brutálisan bánnának.

A hadifoglyul ejtett katona telje
sen ki van szolgáltatva az őt foglyul 
ejtőnek, vele szemben védtelen és 
tehetetlen, a civilizáció legelemibb 
törvényével ellenkeznék az ily védtelen 
embernek bántalmazása, amely tett ép 
a bántalmazó erkölcseire vetne szo
morú fényt.

Nem indokolja a szemet-szemért 
elv alkalmazása sem a megtorlás ezen 
módját a hadifoglyokkal szemben, mert 
a hadifogoly semmiért másért, csupán 
a saját cselekedeteiért vonható felelős
ségre s büntetni is csak a saját maga 
állal elkövetett bűntettekért szabad.

Ebből az elvből kiindulva a Vö
röskereszt nemzetközi bizottsága a leg
erélyesebben tiltakozik a megtorlásnak 
ezen elve és annak alkalmazása ellen, 
A háború már magában véve is örüle- 
tes csapás •— mondja a bizottság — 
hát meg mivé lesz majd akkor, ha hozzá 
halmozzák azt a sok rosszat, mely a 
fölösleges szigorúság és a minden te
kintetet mellőző embertelenség követ
kezménye.

Elveihez híven felszólítja a bizott
ság a hadviselő államokat, hogy sza
kítsanak a megtorlás barbár elvével és 
mellőzzék a hadifoglyokkal szemben 
Alkalmazott büntetéseket. Kgy magát 
műveltnek tartó nemzethez nem méltó 
aa> hogy szigorúsággal nyomást gya
koroljon ellenségeire olyan esetben, 
amikor ezt a szigorúságot ártatlan és 
helyzetüknél fogva már úgyis szánandó 
emberekkel kellene éreztetni. A bosszú 
J0Ros, ha a hatalom a bűnösön áll 
bosszút a megsértett jogrend miatt, de 
jogtalau és vétkes a bosszú, ha ártatlan 

védtelen emberekre önti ki haragját.
Ha valamely hadviselő állam arról 

élesül, hogy fogoly katonáival rosszul 
bánik az ellenséges hatalom, vegye 

igénybe a semleges államok közvetíté
sét, hivatkozzék a saját bánásmódjára, 
melyben az ellenséges hadifoglyokat 
részesíti és kérjen hasonló bánásmó
dot, hasonló humanitást a saját kaionái 
számára.

A megtorlásban való versengést, 
az igazságosságban és a humanizmus
ban való versengésnek kellene felvál
tania, ez kioltaná, vagy legalább is 
csillapítaná a gyűlöletet és százezrek 
leikében a bála emlékét hagyná hátra.

Figyelmébe ajánlja a nemzetközi 
bizottság a hadviselő államoknak, hogy 
valósítsák meg a hadifoglyokkal szem
ben a Vöröskereszt jelszavát : „Inter 
arma caritas“, „szeretet a fegyverek 
közepette“ és az emberiesség, a civi
lizáció nevében enyhitsék vele a háború 
embertelenségét és borzalmait.

Nagy hálával és köszönettel tar
tozik az egész civilizált emberiség a 
genfi bizottságnak ezért az erélyes és 
humánus fellépésért. Lesz-e és ha igen, 
minő eredménye lesz ennek a felhívás
nak, nem tudjuk megmondani, de azt 
mindenki érzi, hogy az újabb időben 
oly sűrűn alkalmazott megtorlás ellen 
végre fel kellett szólalni és bizui lehet 
abban, bogy ha a Vöröskereszt sza
vának a semleges államok külügyi 
képviselői is nyomatéket adnak, az a 
szó nem fog hiába elhangzani.

Ami pedig a hadviselő államokat 
illeti, kétségtelen, hogy a melyiknél 
ez a szó visszhangra talál, annál az 
ellenség hadifoglyaival szemben a bá
násmód a jog és méltányosság csapá
sára terelődik, ha eddig nem haladt 
volna ezen a csapáson. A Vöröskereszt 
nemes száudékanak ugyanis az az alap
feltevése, bogy ha valamely hadviselő 
állam segiteni akar a saját katonáinak 
helyzetén, akkor legyen rajta, hogy 
bármely percben hivatkozhassék arra 
a jobb és emberségesebb bánásmódra, 
melyben nála az ellenséges hadifog
lyoknak részük van. Amely hatalom 
megszívleli tehát a Vöröskereszt fel
szólítását, az megszüntet minden olyan 
intézkedést, mely a hadifoglyokkal 
szemben jogos panaszra okot szolgáltatna.

Nálunk általában emberséges a 
hadifoglyokkal való báuásmód és 
olyannak kell maradnia ezután is. A 
hatóságok és a társadalom egyaránt 
működjenek közre ahhoz, hogy a hadi
foglyok helyzete mindig olyan legyen, 
mint aminő helyzetet kívánunk fogságba 
került fiainknak. Csak ebben az eset
ken veheti igénybe diplomáciánk a 
semleges államok közvetítését és kér
heti hogy idegenben levő fiaink élet
viszonyai a kölcsönösség alapján ren- 
deztessenek.

A pópa báránykái.
— Ruszofil jellemrajz. — Két kém históriája. — 

Itta: Gelsei Biró Zoltán.

Keletgaliciai lövészárok 1916. julius

És ime egy darab orosz-izü lengyel tör
ténelem : e kiáltó paraszti nyomor, jobbágyi 
rozzantság, koldus ínség, kietlen, .jégbe
fagyott szegénység, éhség és szenvedés gő
gös elientéteül, a falu közepén előkelő ke
vélységgel kiemelkedő grófi kastély, lármás 
tornyokkal, finuyás angol parkkal, felhőkar
coló ösfenyökkel, ezer abiaku üvegháazal, 
amelyben tropikus növények illatoznak, lép
csős veranda, előcsarnokában kitaszított 
párduc, zsir. f és antilop bőre, a gróf afri
kai vadászataiból. A oimer-terem ajtó fól
iáján kitömött orrszarvú-fő. Gazdag könyv
tár, dusan aranyozott rokoko bútorok, min
den arany, bronz, bársony, selyem, kénye
lem, bőség és jólét. Aa összes százados nyo
mor, a rozzant lengyel faluk seregéből ide 
vándorolva, hogy ezeknek kölcsönözze a káp
ráztató szláv kényuri fényt.

Ez Wodziczkt Kázmér gróf kastélya.
Elment az oroszokkal. Ment e rueszofil 

készségből vagy a futó orosz generális áény- 
szeritette rá; nem tudja senki. Ds a kin
cseit elvitte magával. Ciak a kertészet hagyta 
ott, hogy fiilaön a drága, tropikus, üveg
házi flórának, mert az afrikai pálma nem 
lengyel paraszt, hogy megfagyhasson. Es a 
kertész, amilyen buzgón öltötte föl a sem
mit nem tudók-látók bamba arcát, épp oly 
buzgón fütötte is az üvegházat. f

A szegény népi ek alig juto't már fá-a, 
míg a kietlen télben a pálmák, kaktuszok, 
harang-virágok, délszaki növények, trópusi 
exotikuuiok gyönyörűen zöldeltek, virágoz
tak, illatoztak. Da e buja Lóra alatt, aa 
álomba ringató hinta-szikekben, sebesült ma
gyar höaö t találtak üdülést,

A kastély az utolsó zugáig akkor már 
kórház volt. A kitömött orrszarvúfövel és a 
cimerterem páncélos-lovagjával, amelyből * 
Wodaiczki-őst Ulászló király lovagi tornáján 
emelték ki nyergéből — most infanteri.zt 
Veszprémi János incselkedett, szabályos 
tüdő-lövéasü.

Ide tehát nem lehet szálláao'ni.
Most itt áll egy őrnagy, egy sereg tiszt, 

kadett, önkéntes és ezer baka, akiknek fél
órán belül, e fárasztó mars után, úgy muszáj 
födél alá jutni, hogy már horko'janak is.

A mustáj nagy úr katonáéknál, de ea 
a „muszáj*  a maga jelentőségénél is fénye
sebben megmutatta, hogy milyen zseniális 
büvésavaráislót tud osinálni egy saállásmes- 
terböl a háború.

Néhány, — sz-ges bottal karcolt — 
ákom-bákom a hóban ; keresztmetszet, mely 
a falut négyfelé síeli, éppen ahány század 
van, ki erre, ki arra, a parancsnokok elsi
etnek, harsány vezénysaavak és félóra alatt 
az utolsó emberig mindenki a kunyhójában 
alszik.
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Teljes reud, semmi lárma, zavar, fel
fordulás.

A részletes kivitel pedig ilyen mintára 
történik :

•
Erélyesen megdörömböltem egy ajtót. 

Mögöttem puccerom, töltött, szuronyos pus
kával.

Almos szemekkel megjelenik egy len
gyel asszony. Villamos zseblámpámmal rávi
lágító!?. Sápadt, sovány, korán megráncoso- 
dott arc. Lengyelül gagyog valamit. Persze, 
nem értem. La látszik, bogy az ilyen éjjeli 
látogatásokat már megszokta:

— Van-e itt két szoba?
Nem felel, de beuézett, látom, hogy 

nyilik egy a konyha mellett. A küszöb előtt 
buzaörlö kézimalom. Kamara lesz. Fütetlen 
bizonyára, de hát: ez a háború ... I

— Két személyen kivül, ki, a másik 
szobába 1

Kiáltom harsányan.
Nem akarja érteni, csak sopánkodik, 

de már megyek is be, az általa elhagyott, 
tartavánkosos meleg ágyban három éves 
lányka aiszik édesen .'

— Ea az asszony fekhs ye 1
A kuckóban egy tömött bajszú lengyel 

paraszt horkol.
Ez lesz a házigazda I
Aa asszony rám néz tétován, könyörgő 

szemekkel, menue is már kifelé a hidegbe, 
de intek, hogy csak maradjanak Kifejezés
telen arccal fekszik vissza a gyerek meilé.

A fal mellett kél keskeny lóca. Ez a 
leg'anácsosabb fekvöbe'y e férges viskókban.

Fürge puccerem pillaualok alatt szal
mát kéri1, sejtelmem sincs honnan, már elő
teremtette és meggyujtotta gyertyámat, hü- 
veyknyi se ég el, már kész az ágy és mi 
a parancsban kiadott időben alszunk ....

(Folyt, köv.j

A viiagnaboru krónikája.
AugU8ZtU8 8.

A görzi hídfőben az Isonzó nyugati part
ján küzdő csapatok augusztus ö.-an délután 
óta nagy túlerőben levő ellenséges csapatok 
számos támadását véresen verték vissza. 
Hogy a hidtö bátor védőit az egyre nagyobb 
veszteségektől megóvjuk, őket ma éj|el az 
Isonzó keleti parijara vonluk vissza. Ten
geri repülöiajunk bombázta az olaszok üteg
állásait as Isonzó tói kolatánál. A üoberdó 
feneikon az ellenség összes támadásait vis
szavertük, valamennyi állásunkat tartjuk. A 
kárpáti csapatok a JabloniCatól keletre a 
Vorocbtánái tért nyertek. Kövess veaereare- 
des csapatni újra erős orosz előretöréseket 
vertek Vissza. Otlyniálól és T.umactól Ke
letre az edenség tegnap délelőtt nagy töme
gekben támadóit. Éter oroszt fogtunk el. 
Tiumacnál a védelmet az elleusegnek egy 
túlerővel vigreh.jtott támadasa e öl a köz
ségtől nyugatra fekvő területre helyeztük át. 
Vertelkától delre csapataiuk megiisztnot ák 
aa ellenségtől a S-ereth balpartját. Zalosce- 
nél Tersztyánszki vezérezredes hadserege ma 
reggel heves orosz támadások egész sorát 
verte vissza.

AugU8ZtU8 9.
Bukovinában a C>pul leiuieteu as oro

szokat viBszavetetiüs, a Vorschtatól nyu
gatra fekvő magaslatokat elfoglaltuk, Otíy- 
níában harco ó erőinket egy nyugatra e ö- 
késailett állásba vontuk vissza. Voibymában 
ember-ember ellen folytatott haicokbau visz- 
szavetettük aa oroszos összes lamadasait.__
Görzöt kiürite tűk. A vidékén a harcok to
vább folynak. A Monti San Michelen es Bán 
Martinénál a székesfehérvári honvedek vis
szaverlek az olaszok minden támadását. Az 
angolok és franciák támadásai a Somaiénál 
és a Masa mellett megtörtek. A törökök 
visszafoglalták Must és Bitliszt,

Augusztus 10.

Zagorát négyszer, Piává ellen három
szor támadtak az olaszok s mindig ■'kert
lenül. Göranél és Doberdói fronton hadállá
saink kiigazítását zavartalanul végrehajtot
ták. Zaloscetöl délre uj csata kezdődött. 
Zabietöl délre, Dalatynnál és Nizniovtól 
északra visszavertük az orosz támadásokat. 
Híndenburg arcvonalán a Sirumen és a 
Stochod mentén az orosrok összes támadá
sai súlyos veszteségeik között összeomlot
tak. Velencét 21 repülőgépünk bombázta. 
Német repülök a flandriai part előtt álló 
angol monitorokat és az öseli orosz repülő
állomásokat bombázták. Maurepas és a Bőmmé 
között a franciák 8 támadása hiúsult meg.

Augusztus 11.

Stgniszlaut harc nélkül kiürítettük. A 
Kárpátokban küzdő csapataink Zibíectöl 
délre újra erŐB orosz támadásokat vertek 
vissza, úgyszintén Zaoscától délnyugatra is, 
az itt megkezdett harcok nagyobb kiterje
dést öltöttek. — Az oroszok támadását, 
amely Bialoglovy és Horodiace között kez
detben tért nyer', a németek ellentámadása 
megállította. — A tenrermelléki harcvona
lon az olaszok megújították az erőfeszítése
ket és a Görztöl keletre f-kvö magaslatokon 
lévő uj áldásainkat is tekintélyes haderővel 
támadták meg. — Mindezeket a támadáso
kat visszavertük. — A tizedikéről tizene
gyedikére virradó éjjel tengeri repülörajaink 
megújították Velence elleni támadásukat.
— A bombázás jó hatást ért el és tűzvé
szeket okozott. A Sommenál minden táma
dást visszavertek a németek.

AugU8ZtU8 Iá*
Az orosz támadásokat az összes fron

tokon visszavertük. — A Kárpátokban 
küzdő németek és osztrák-magyar csapatok 
támadása sikeresen halad előre. — Siobich- 
vától dé re újra összeomlottak az oroszok 
átkelési kísérletei. — A Balkáni harctéren 
az olaszok uj támadásai meghiúsultak. Thi- 
epval és a Foureaux erdő között, valamint 
Guillemontnál nagy angol erők támadtak. — 
A támadások meghiúsultak. — Maurepas és 
a Bőmmé között a franciak heves támadása 
összeomlott. Hőmtől északra egy kis erdő
részbe behatoltak.

Augusztus 13.
Vorochától délkeletre az e*lens Ag telje

sen balsikert szenvedett, közvetlenül Stanis- 
lautól nyugatra két orosz hadosztályt vissza
vetettünk. — Volhymában és a Stochod 
mentén a harc ellanyhult. Görztöl keletre 
az olaBsok hat rohamát verlük vissza. — A 
Valloné völgytől keletre is meghiúsult az 
olaszok több támadása. — Az o asz offen- 
ziva kezdete óta 5(100 foglyot ejtettünk. — 
Tengeri repülörajaink a campoltói olasz 
léghajócearnokot teljesen megsemmisítettek.
— Tbiapval és a Bőmmé-űzött az angolok 
és franciák egész erejükkel egységes táma
dásra indulna^, — As angolok rohamai 
összeomlottak. — A franciákkal Maurepas- 
nál és Hemtöi keletre még folyik a harc.

AugU8ZtU8 14.
Az oroszok az egész Botbmer-fronttal 

érintkezésbe jutottak. Böhm-Ermoiii hadse
rege a Brodytól dé>re véresen visszaverte 
aa elleuség tömegtámadásait. — A harc to
vább folyik. — Bothmer frontját Zeorov- 
Konjuchi közt támadták eredménytelenül. 
Mariampoltól északra szotugrasztottunk egy 
rohamozó orosz dandárt. — Az olaszok 
hétszeres támadását a Wippach és Lokvica 
közt a fehértemplomi éa Bzegedi gyalogezred 
visszaverte. A Sugana szakaszon két olasz 
támadás összeomlott. — Hidropláujaink a 
doherdói olasz állásokat bombátUk. __ A
franciák bet igeu erős támadása összeomlott 
a Maurepas és a Hemtöl keletre fekvő vi
dék közti szakaszon. — A törökök e fog 
lalták Hsmadant Kisázai-ban,

Augusztus lg.
Bukovinábau támadásaink tovább előre

haladtak. — Zászlóaljaink melyeket Voroch- 
tánál orosz túlerő támadott meg, újra a 
Tatárstoroaou levő állásainkba vonultak. — 
Horozankánál az ellenség hat, sőt több 

tömegtámadáet intézett egymás utáu, 
mindenütt a legsúlyosabb veszteségei meib 
visszavertük. — As orosz összes támadás 
a Bródytól délre meghiúsultak. — Görz | 
keletre és Wippachtól délre az olaszok s. 
kadatlanul támadtak. — Öisaes állásain 
megvédtük. — Az angolok a Thiepval-P 
éres-uton ismét benyomultak a legelöl le , 
német árkok egy részébe. Maurepas és H 
közt újra meghiúsultak a franciák 
ráadásai. — A Dojran-tó-ó délre egy e 1 
giges zászlóalj támadását a bolgárok vi»s 
vertek. — A törökök folytatják előnyön . 
lásukat Kasvin és Teherán irányában.

Hadifónykép kiállítás.
A m. kir. honvédelmi miniszter Had - 

gélyzö Hivatala Károly István és József 
és kir. főhercegek legmrgasabb védnöks*  , 
mellett f. évi október hó második felél i 
Budapesten hadi fény képkiáilitást rend , 
melynek tirzta jövedelme a háborúban 
sett hősök özvegyei és árvái javári forr! - 
tátik. Kiállításra kerül minden, a háború ; 
vonatkozó, akár a harctéren, akár a miig ■ 
tes országokban eszközö't felvétel, am iy 
tárgyának háborús vonatkozásánál vagy 
dekességénél fogva a kiállításra alkalmié s 
a művészi mértéket megüti.

A kiállításra szánt kép negaciója és a 
tartós technikai eljárással lehetőleg 18X24 
cm. nagyságban készült, fel nem ragaszt*  :t 
és nem keretezett másolat f. évi szepteml > r
15.-ig  a Had segélyzö Hivatal címére (B - 
d<pest, V., Akadémia-utca 17. sz.) küldene . 
M nden kiálliló negatívot és másolatot Il
iiéi szerinti számban küldhet, de mínd»n 
egyes felvételre megje ölendő a kiállító név , 
a felvétel helye, ideje és tárgya az azokon 
szereplő csapat.

A kísérőlevélben vagy a küldeményen 
magán a beküldő cime is közlendő. A neg 
tivokat a Hadsegélyzö Hivatal a beküldőn*  
annak veszélyére visszaküldi, de az eset
leges másolatok készítésének, kizárólag*  
forgalomba hozatalának és árusításának jo
gát a Hadsegélyzö Hivatal magának tar j- 
fenn, amiért is minden kiállító a bekü drs 
tényével ez öt megillető szellemi tuhjdoi 
jogát a kiállított képekre vonatkozó ag « 
Hadsegélyzö Hivatalra ruházza át. A Had
segélyzö Hivatal a vételár előzetes beku- 
dése ellenében szívesen gondoskodik megt 
lelő lemezek, filmek és eryéb fényképes -i 
cikkek jutányos árban való küldéséről.

A felvevők nevének a felvétel helyén*  
és idejének megjelölésével ellátott, kiállító * 
képek legjobbjaibói egy külön gyűjteni*  ly 
készül, melyneK egyik píldáuya a m. 
honvédelmi minisztérium gyűjteményéi*  
másik példánya a cs. és kir. hadi-levéltárban 
Becsben helyeztetik el, ahol miut a na 
idők leghitilsseb'o emléke, éutforrísául H“ * - 
gál majd messze századok történetíróin, 
és hangosan hirdeti késő unokáknak a m 
gyár nemzet hősies küzdelmét, bátor kiti 
tását és nemes lelkesedését.

Azért a Hadsegélyzö Hivatal vezető, , 
Kirchuer altábornagy, azon kéresse! forrt 
a magyar katonákhoz, lássák el mini 1 tő 
képpel a kiállítást és vegyenek minél i 
gyobb számban részt a hatalmas tűzdeli 
két, szenvedéseiket és győztes kitar ásu 
a távol jövő nemzedékei számára megi 
kilő emlék létrehozásában.

Különfélék.
— A király születésnapja. Ö - 

királyunk, I. Ferenc Jósáéi Istennők kiva 
ságo8 kegy-lméböl pénteken, e hó 18 
érte eí 86-ík születésnapját. A megprób • 
tatások hosszú kálváriáján végighalad 
jelseavában, a magyar nemzet ősi erényei1* 
nem csalatkozva, bizalommal tekint tovább*  a 
is a jövő elé. A nagy vérösön, amely u-» 
kodásánau mostani éveiben zuduit a világi 
újabb fájó sebekkel halmozza el leikét ; 
hiszen szeretett népe vérzik, gyászol, kön • 
nyes, sóhajtozik. A király a mai napou 
minden imáját népei j.váért intézi a'kir - 
lyoo Királyához. Születése napján mi is 
felemeltük szivünket a Mindenhatóhoz es
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_r.üiva öbs királyunk imájával, hazafias 
je%,„.k ogása buagóaágával sóhajtottuk;
l, (e tartsd mag országunk királyát ; áldd 
tt„ , 9 védd a magyar hazát 1

— Az 1885—1897 évben születet, 
tek bevonulása. A hsdügyminiastnr á'tal 
k tott hirde'meny szerint az 188Ó. évtől 
1897. évig bezárólag terjedő időközben 

jtt, továbbá a népfelkelésről vagy a 
j, gáltatásokról szóló törvény alapján 
l . i, de ezen szolgálatból >"dökö,,ben 
,, Aiott összes 1865—1897. évi születésű 
w r állampolgárok, ha a megtartott nép- 
Isi felü'vizsgáiaton, pót- vagy utóseem- 

pfölkelézi fegyveres szolgálatra alkal- 
találtattak, augusztus hó 28-át — 

■, iben névszerint felmentve nincsenek, 
olvauyi lapjukon feltüntetett kerülaii 

csnokság székhelyére népfölkelési tény, 
zo gálatra bevonulni tartozna1!.

— Egyházmegyei közgyűlés A
b f. Egyházmegye t. hó 15.-én tartotta
év agyülését Léván, Pafay Károly esperes 
és Kovács Sebestyén Endre főispán, egyh.
m. udnok elnöklete alatt. A himnusz e1- 
éns' se és az esperes imája után a 
gouduok üdvözölte a megjelenteket és a 
tisztikar u,onnan választott tagjait éa a 
gyi » t megnyitotta. A szokásos alakulás 
n történté utn az újonnan választott 
Kon. oly Tbege Sándor világi főjegyző, 
Pa:ay Lász ó világi Unáesbiró és Kacsa 
Lajos egyházi t. bíró, a szokásos esküt lé
té’ . Az esperesi jelentés után a tárgyso- 
ro . pontjai tárgyaltattak. Dó után 3 óra
kor bírósági gyűlés volt, amikor is fegyelmi 
és özigazgatáei ügyek nyel tek elintézést.

— Elnökválasztás. A Katb. Kör ma 
egy hete, délelőtt 11 órakor rendkivüli 
kő-gyűlést tartott, amely a pre á'us-kauo- 
nokká kinevezett Báthy László távozása 
következtében üresedésbe került elnöki 
Alját töltötte be. A közgyü és egyhangú 
lelkesedéssel Szakács Viktor plébánost válasz
totta meg elnökké, akit ifj. Etáin Ödön 
városi főjegyző vezetése alatt négy tagból 
álló küldöttség hivott meg a közgyűlésre. 
Dodek János, a kör igazgatója szívélyesen 
üdvözölte a megjelent elnököt, aki őszintén 
megköszönvén a tagoknak bizalmát, kijelen
tette, hogy a kör ügyeinek vezetésében 
nagynevű elődjének nyomdokait fogja kö
vetni.

— Esküvő. Ifj. Dr. Medreczky Káro'y 
debreczeni föreáliskolai tanár e bó 12-én 
tarló ta esküvőjét Hajdúböszörményben 
megboldogult Székely T. középiskolai tanár
nak edves leányával, Erzsikével. Állandó 
és bo dog megelégedés kísérje frigyüket.

— Beiratás az újbányái polgári 
fiú- és leányiskolába. Az újbányái (Birs 
vm) polg, f,ú és leányiskola I. II. 111. és 
VI. o.z’ályába a beiratá ok szept, hó 1., 2. 
és 4. napján eaközöltetner. Javító és fei- 
v . i vizsgálatok szept. 4-én tartatnak. 
J ntkezni lehet aug. 20-tól. Évi tandíj 60 K. 
E láirs havi 40-50 K. Klimatikus gyógyhely. 
A sutié orvoBi felügyelet. IigyeneB orvosi 
k s. Megkeresésekre bővebb felvilágosí
tási nyújt az lyazgatósáy.

— Magy. Munkások Rokkant és 
ftyuítdij egyesülete lévai fiókja folyó hó 
27- n d. u. 4 órakor a Kath. Kör disrter- 

rendkivüli közgyűlést tart.
Népföl kelők pótszeiuléje. Az 

aö77-1866. evbei*  ssüiatett ncptőiftelÖK pót- 
881 je Léván, f. évi «zepteu»bor hó 4-én, 
re fél 8 órakor, a városi seiuhaateremben 
Usz megtartva.

Beiratás. A Unitóképzö igazgató- 
8h- lapunk inján értesíti érdekelt psü- 

i, hogy az intését gyakorlóiskolájának 
e osztályába a beiratások eaept. hó elseje 
ölök lesanek.

— Névváltoztatás. Klacsánsticy Já- 
L0,S iratai káutortanitó, a be;ügyo>iniH»ter 
eDí; délyével nevét Kelxsényi re változtatta.

— Halált okozó fámaszás. A Vá- 
góhid-utoában lakó Csákányi Rimán asa’s- 
lobnak 8 éves Vilmos nevű fia ma egy hete 

’ u:ón felmászott a Pered pártján levő 
l°P0,yfára, melynek egyik ága letörött alatta 
8 c nek következtében a fiú 8——10 méter 
^‘gabságból lezuhant s fején, mellén és 

ksrjzin súlyos zuzodásokat szenvedőit. A 
szerencsétlenül járt fiút zzonnsl . kórházba 
szállították ahol e hó 15-én, kedden, belehalt 
nehéz sebeibe.

A lllozi m.i elözdásainak fődarab)*  
a Gyémanthiénák cimü 4 te'v. érdekfeszitő 
dráma, mely meglepő fordulatokban igen 
gizdag. Két, nedves humoroi vígjáték van 
még a Olümron : Pupák tévedése és Klárika 
csinyje, melyek derült pereiket fognak 
szerezni a közönrégnek. Mindez' kiegészítik 
b«Bch*  mester uj háborús felvételei. Szóval 
lesz lá’n-.való elegendő.

Nagy szerencsétlenség a nyári 
hőség okozta nagy gyermekhalandóság, ha 
a tehéntej bam-r megromlik és a szegény 
CH6C83(nökn6-( nincs m**gbia  haló táplálékuk. 
Minden gondos anya tehát idejekorán kísér
letet tesz kedvencénél a rég bevált Nestlé
iéin gyermekliszttel, melyet a kis gyermekek 
nsgyon szívesen vesznek és azonkívül o csón 
megszerezhető. - Próbadobozt d jtalanul küld 
a Henri Nest é cég, Wien I., B berstr. 30 e.

Közönség köréből.

Köszönetnyilvánítás.
Minden jóbarátaink éí ismercs link, akik 

gyászunkban fájdalmunkat részvétükkel eny
híteni szívesek voltak, fogadják ez utón is 
hálás köszönetünket.

Novotny csalatl.

A lévai tisztviselő-egyesület 
fogyasztási siövotkezste

A lévai tisztviselő egylet igazgatósága 
értesíti a t’sztviselöegyesület tagjait, hogy 
ezelőtt egy évvel, a választmánytól nyert 
megbiza'ás folytán, tárgyalást kezdett a 
tisziviselö-egylet igaagatósaga az állami tiszt
viselők központi egyesületével, a Hangya
szövetkezettel, hogy ezeknek anyagi és 
egyéb támogatásával megalakítja a lévai 
tisztviselő-egyesület fogyasztási szövetkeze
tét. D > a mii reudkivü i viszonyok között 
sem ezeknek támogatásával, sem saját ere
jéből a lévai tiaz.tviseiő-egyesület a fogyasz
tási szövetkezetét megalakítani nem képes ; 
s hogy mégis valami módon a tisztviselők 
súlyos anyagi he yzetén segítve legyen, 
tárgyárit kezdett azoubm az igazgatóság 
helyben tekintélyesebb kereskedő cégekkel 
s ezek közül Eogei József és Fia cég tette 
a legkedvezőbb ajánlatot, amely igazán a 
nevezett c‘g rég ismert áldozatkészségének 
egy újabb bizonyítéka.

A Levezett cég ugyanis azt ajánlotta, 
hogy dúsan felszerelt üzletéből bármi árut 
a teizerzési éa kezelési költségen kívül min
den haszon nélkül fogja juttatni a tisztvise ö- 
egyesület tagjainak a tagságijegy felmutatása 
ellenében. Egy jegyzéke: bocsájt mindenki
nek rendelkezésére, amelyben ki lesz tüntetve 
minden árunak a napi ára és azon ár, ame
lyen ezeket a tisztviaelö-egyeaü et tagjainak 
fogja szolgáltatni s igy mindenki betekin
tést nyer abba, hogy miiyeu kedvezmény
ben fog részesülni más beváiárlókkal szem
ben. Ezt termcszoteien csak a háború tar
tamára és a fogysztasi szövetkezet létesítő- 
sóig igérta tenni.

A tisztviselő-egyesület igazgatósága 
tehát <zm ajáuiatot a vá asztmány megbí
zásából kösaöte tel elfog.dta és legközelebb 
a tagok már abban a helyzetben lesznek, 
hogy bevásárlásaikat a nevezett cégnél meg- 
kezdhetik.

Arról is gondoskodva van, hogy egy 
feiügyelöbizottság ellenőrizhesse a nevezett 
cég ajánlatának reá is voltát. Egyébként nem 
kétséges, hogy ez cs.k formalitás, mert a 
nevetett cég jóhirneve garanliát nyújt arra, 
hogy amit Ígért, azt meg is fogja tartani.

Adriai biztosító társulat Trieszthez. A. Adriai 
.. . ,, ..„latnuk 1815.-ik évre vonatkozó 77.-ik
kö’zgyüíéso folyó hó 7.-én tartatott meg A társulat 
un li.lati évben ia eredményesen látta el a reá

Jé; nagy footo. közgazdasági íeladatot. A. üzletév 
nánzBg . ...dménye 1. k.olég.lhetön.k nevezheti,. A. 
Szmaitazi ág.aat lermé.«t.«ülH lény.geseu csők- 

kent hz-rzemóuyt tüntet fel és «2zel egyetemben a ha
lálesetek számottevő gyarapodását. Az elmúlt üzletév 
a társulatra nézve ig >n lényeges, roudk vilii több'etki- 
adással járt, küiöuösnn személyzeti- és a háborús jó
tékonyság k'ilönféle egáljait szolgáló kiadásokkal. Az 
üzletév fő megt *rhel  tetősét képezik szoubau az é-ték- 
papirok átlagában beállott árfolyamveszteség ellensu- 
iynzására szükségessé vált könvvHxerü leírások, 
hek összege 3,052 213 koronát tett ki. Mindezek elle
nére — a r ndelkezésre álló tartalék igénybevétele 
nélkül — a legutolsó 1913.-án, békés év osztalékának 
megfelelő 160* — kor. osztalék (az előző évi 130 koro- 

, nával szembei ) megállapítása volt lehetséges.
A záró szám- dás adataiból a következőket emMi

jük ki: az életbiztosítási A) osztályban 38,530.003 
, korona tőkeö-«szégről szóló ajanl-t terjesztetett be. a 
i kiállított kötve iy‘ k p -dig 35,599,362 koronáról szólnak. 
■ Az üzletév végével az életbiztosítási állomány bizto*  

sitott tőkébeu kerek 546 millió korouát tett ki, bizto- 
• litott járadékokban pedig 1,894.1 9 koronát. Halál- és 

esérési esetekért, valamiül járadékokért a társulat 
13,013,982 koronát fizetett ki. Az életbiztosítási osz
tály dijUrtalékai az év végén a viszontbiztonitott rész 
levonásival 158,325 000 koroi át tettek ki, s ekképen 
a megelőző évvel szemben saját számiara 6,688 000 
k r na növekedőit mutatnak.

Az elemi ágazatok B) osztályában a dijbevétel 
következífkepen alakult ; tűzbiztosítás : 25,655.899
kor., szállítmány biztosítása 3,203 o69 korona, betö
rés elleni biztosítás : 859,753 korona. A viszontbizto
sítások ÖHHzeseu 13,798,547 korouát igényeltek. Az 

I elemi ágazatokban a Indulat károk fejében a viszout- 
bizt( sitott rész levonási után 7,409.000 lorouát fize
tett ki Az elemi ágazatok dijtartalékai a viszontbizto
sított rész levonásával 12 360 996 koronát teszi ek ki.

Az üzletév légével a társulat tőkéje <s t»rt lékai 
következő n alakulnak : teljereu befizetett részvénytőke: 
10,(100.000 kor., vagvontartaiék : 12,000.000 kerona 
net odijtartalMkok : 169 685 649 kerona, <et'okártarta. 
lékok: 7,940 344 korona, összesen kerek 200 millió 
korona

A társulat alkalmazottainak nvugdijpénztára 
5,259.513 korona vagyon felett rendelkezik.

Értesítem a n. é. vevő közönsé
get, hogy a világhírű gyártmányú 
„Tip-Top“ valamint „F. Z. Popper“ 
gyermek-, női- és férficipők 
kereskedésemben ismét kaphatók.

Pollák Adolf
Léva.

Modern 5 szobás lakás 
mellékhelyiségekkel és kerttel f. évi 
szeptember 1.-től, továbbá 1 szo
bás lakás november 1.-től 
kiadó. Értekezhetni: bzauer

— Izidornál, Lé-vám. —
F. 437/1916 s.ana-

Hirdetmóny.
Az arauyosniaróti kir. törvényszék 

közhírré teszi, hogy a lévai vasúti ál
lomás kibővítéséhez szükséges ingatla
nok kisajátítása ügyében a kártalani- 

,tási eljárásnak megkezdésére Léva vá
ros vasúti állomásának felvételi irodá
jába tárgyalási határnapul |9I6. 8VI 
augusztus hó 23-ik napjának d. e. 9 
Orajat kitűzte és erre a kisajátítót, a 
tulajdonosokat és a telekkönyvi össszes 
érdekelteket azzal idézi meg, hogy el
maradásuk a kártalanítás felett hozan
dó batárczatot nem gátolja.

Kisajátítás alá esik a lévai 300, 
356, 237, 322, 2206, 3021, 3020, 
1456, 3091, 1234, 646, 85, 3357, 
2025, 2700, 3594, 3024, 3003, 3083, 
391, 573, 574, 464, 603, 175, 3086, 
3258, 2898, 15ö9, 323, 2095. 2380, 
1972, 673, 68, 1488, 2ü6», 14o4, 
1899, 974, 1292, 967, 952 azámu 
telekkönyvekben foglalt ingatlauoknak 
az összeírásban kitüntetett része.

A netáui távollevők, vagy ismeret
len tartózkodásu érdekeltek részére 
ügygondnokul dr. Kersék Jáuos lévai 
ügyvédet rendelte ki.

Arauyosinarót, 1916. évi augusz
tus bó 1. uapjáu. D . Homoky Kálmán 
s. k. előadó.

A kiadmány hiteléül:
Buttkay segéd hív. tisztviselő.
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KO RCSMA
Csejkö községben egy jó forgalmú 
korcsma f. évi okt. 1-töl bérbeadó 
Bővebbet Uhunk János tulajdonosnál

Csejköu. (Barsm.)

KNAPF DÁVID
mekőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám: 33. LfcV»H. etetőn ,zam_3_3_

Eladó ház
Léván a Csepregi utcában 37 szá
mú ház nyolcezerkoronáért teher 
mentessen áll két utcai lakásból 200 
□ -öl kerttel. Értekezni lehet a tulaj

donosnövel ugyanott.

Földmivesiskolát végzett 
gazdatiszt, vagy ispán kerestetik íel- 
vidéki gazdaságba. Október l.-i be
lépésre. Cim a kiadóhivatalban

Gazdáknak 
csépié s-liez, gózszantás hoz 
elsőrendű KŐSZÉN kapható j 
SINGER IZIDOR nal (LÉVA.) j

Házi fűtéshez is 

köszenet-koliszot 
állandóan tart raktáron.

Eladó ház Zselizen.
Egy jó forgalmú helyen levő ' 
üzletnek is alkalmas ház 
eladó. Bővebbet Ördög Jó

zsefnél Zselizen.

fej Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram || 
fe céljára épült házamban nagy választékú 

i állandó gépkiállítás van berendezve g
fe .

Hazai gyártmányú gépek: “
. Ganz léle motelek minden nagyságban Hopferr és Éa 

fe Schrantz gőzceéplő készletek, eredeti Melichár-féle 
fel vetőgépek, Bftcher-íéle ekék és talajművelő eszközök Éi
fel valamint minden e szakba végé gépek és géprészek g
fe Világhírű RAPID lánczoskntak. És

■sí4Í_ Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése -j
fe es felállítása jutányos árakban. “Wfr"

___ ____ ________ /

IBI
■■

5
Ajánlunk azonnali szállításra a legjutányosabb napiárak mellett | 

Gép-, henger- és autóolajat, 
gépzsiradékot,kocsikenöcsöt 

és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat 
szavatolt jó minőségben.

Weisz Lipöt és Társa
d<pznózíir, szalonna- és olajuagykereskedök 6151

Budapest, IX., Hentes utca 17. Sürgönyeim: WEISSEFETT Budapest.

Interurban telefon: József 14—50.
A’i|

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 
béibevehetö. Bővebb ielvilágositást ad 
és a házal megmutatja: Bodó Sándor 
városgazda.
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KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, 6YARKATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEPÉSF 
kimmun im LÉVÁN.

Eladó ház!
A Koháry utca 77 szám alatt 
levő ház (két szoba, konyha, ka
mara, udvar, félholdas gyümölcsös 
kert) szabadkézből eladó ; föltételek 
a lévai közjegyzői irodában beszél- 

hetök meg.

I‘r b«dobozt és twu'sógns orvosi könyvest ét a 
gyvrmknev élésnél te jesen dijla erű Hi>d a Nestlé- 
fele tyermekU-it társaság. WltN I Bibertresse 30 e.

Legjobb fűszer- és csemegeáiuk.
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj. 
Legjobb minőségű kávék.

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

Virág-, konyhakeiti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. Villan.rs főzőedények, ioiralók és vasalók.

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, c&ákár.y, aczélvilla, fűrész, ojtókós, metszőolló, 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kelti-, n ezőgazdasaG , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodror.yfonat kerítés nagy raktára. — - 

KATONAI evőcsésze, thernoB, kulacs, gyorsfoixaló, alumínium ivópohár, 
hátizsák, viilniiios zf ebien pa. Cr npclin viihatlen bőrkenőcs raktára.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyorssajtóján Léván,


