
XXXVI. évfolyam. 36. szám. Léva, 1916. szeptember hó 3.

HIRDETÉSEK
n centiméterenként - 4 Alléi
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

HETILAP.
A kéziratok a izarkaiztölíghaz kUldendük. Megjelen vasárnap reggel.

Kéziratok viasza nem adatnak. SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS.
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ÜIÖFIZBTÉSI FELTÉTELEK.

Egy erre . •
Hat hóra . .
Három hóra .
Egyes számok ára 20 fillér

A hirdetéseket, el&tlzetéseket t a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA NYITRAI Ó8 TÁRSA r. t.

Románia hadüzenete,
Ma egy hete este 3 órakor a bé

csi román követ a külügyminisztéri
umban átadta kormányának előre el
készített s a követ Íróasztalának fiók
jában ki tudja mióta őrzött hadüzenetét. 
Távirataink arról számolnak be, hogy 
még a hadüzenet meg sem történt, 
már előbb megtámadta a derék oláh 
szövetséges a mi határőreinket.

Megváltjuk őszintén, minket neru 
lepett meg ez a hadüzenet. Vártuk ezt 
már régebben, mert ismertük az el- 
korcsosult oláh jellemet, mely a rómaiak 
utódának tartja magát, holott egész 
világ tudja, hogy az a bastard szláv 
nép csak hóditójának a nyelvét vette 
fel a maga romlott tájszólásában, de 
szokásaiban s erkölcseiben megmaradt 
aiiuak, a ki volt, mielőtt még az 
oroszlánbőrt magára vette volna. Vár
tuk ezt a hadüzenetet, mert nem volt 
kétségünk a felől, bogy az oláhok ép 
úgy szerződésszegők lesznek, mint a 
vitéz taliánok. Az egyik Bécsbe, a 
másik Kolozsvárra, vagy talán Buda
pestre szeretne besétálni. Vártuk ezt a 
hadüzenetet, mert ismertük az entente 
féktelen izgatását, vesztegetését, terror
ját, a melynek oly gyönge jellem nem 
tudhatott ellenállni. És mintha meg
könnyebbült volna az egész ország, 
mert legalább tudjuk, hogy hányadán 
állunk.

Románia sohasem volt barátunk. 
A magyar nemzet ősi ellensége ő, 
mely csak rabolni szeretne a nemzet 
testéből egy darabot. Most lehullott a 
derék szövetséges alattomosságáról az 
álarc s mi is azt mondjuk, hogy bála 
Istennek, végre leszáncolhzttunk ezzel 
h perfid orvtámadóval, a ki nálunk is 
ép úgy szeretett volna besétálni Er
délybe, mint a bolgár-szerb háború 
idején Dobrudsába. De mi ott állunk
* határon Istenbe és az igazság dia
dalába vetett szilárd hittel, hideg vér- 
r«l, erős karral felvesszük a harcot; 
mert tudjuk, hogy most már nemcsak
* gyűlölt ellenséggel, de az utált áru
lásra vetemedett hitvány szövetséges
ül fogunk szembeállani, a kit fegy
verrel kell megtanítani a becsületre, a 
tisztességre és a szótartásra.

Harcban állunk egy egész világ
gal. Most eggyel több az ellenség so- 
fábau nem számit, mert ennek a gyű
lölt ellenségnek nemcsak velünk kell 
szeiubeszállania, de szembeszállnia 
*̂11  a saját lelkiismeretével, ha ugyan 
évszázadok során az is el nem durvult 
annyira, hogy már ily arculütésre és 
rulásra sem emeli fel szavát.

Jóságos, ősz királyunkat, az egész 
világ által olyannyira tisztelt és sze
retett pátriárkát nagy és kemény pró
bára tette a jó IsteD, de vegyünk pél
dát róla most is, mily fenséges nyu
galommal, mily rendíthetetlen bizalom
mal áll ebben a rettenetes vérzivatar
ban. Bátr n, szilárd kitartással csopor
tosul a magyar nemzet minden tagja 
körülötte s a mig egyetlen magyar 
lesz ebben a hazában, nem lesz itt 
úrrá az áruló szövetséges, mert meg 
fogjuk védelmezni az utolsó csepp 
vérig.

Itt a leszámolás ideje ; ők maguk 
siettették. Hát le fogunk számolni. 
Azt hiszik, jól választották meg az 
időt. Azt hiszik, belefáradtunk a hosz- 
szu, véres küzdelembe. Hát keservesen 
fognak csalódni.

Mindent megtettünk, hogy a be
törőt illendő módon fogadhassuk. Ha
zánknak egy drága ékkövéről, a kin
cses Erdélyről van szó. Ott leszünk a 
gáton, bogy körmére koppinthassunk 
a gálád támadónak. Mindnyájan össze
fogunk, mint a büszke tiroliak, kik 
hazájuk védelmére családostól Biettek. 
Ott lesznek az apák fiaikkal és ha 
kell, a nagyapák az unokáikkal s nem 
lesz addig béke, amig egyetlen piszkos 
román láb ellenségként tapossa Erdély 
földjének vérrel szentelt göröngyeit.

Itt van a megpróbáltatások ideje. 
Kormányunk a közrend és nyugalom 
fenntartására a fenyegetett területen 
mindent megtett, a lakosság és vagyo
nok biztonságba helyezéséről gondos
kodott. Alapos a reményünk, hogy a 
háborút nemsokára átvisszük a pél
dátlan orvtámadó fészkébe, ki előzetes 
tárgyalás és kívánság nélkül üzente 
meg nekünk a háborút.

Nem vagyunk egyedül, mert ve
lünk vannak becsületes, derék szövet
ségeseink, kik előtt szent az adott szó. 
Velünk vaunak a németek, a bolgárok 
és a törökök, akik kivont fegyverüket 
addig nem teszik hüvelyébe, mig eb
ből a ránk kényszeritett világháború
ból a végső diadal napja felénk nem 
sugárzik.

Da velünk van az Isten, aki nem 
szankcionálhatja győzelemmel az árulást 
és hitszegést.

Az oláhok nem tanultak Szerbia 
példájából, majd meg fogják tanulni 
saját kárukból, hogy az isteni és er
kölcsi törvények a nemzetre nézve 
ép oly kötelezők, mint az egyes em
berre. A ki ezek ellen vét, előbb-utóbb 
utóléri a büntetése.

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

Irta: Gelsei Bíró Zoltán.
Keletgaliclal Iövészárok 1916. julius. 

(Folytatás.)

Két perc múlva ott állt két szuronyos 
bika. Amint megjött a faképü ember, azon 
pillanatban kirepitették. Kapálódzott, alig 
akart elmenni. Nem akarta megérteni se- 
bogysem, hogy innen most már ki van rúgva.

Esti tizenegy órakor kilépett a küszö
bön. Ott áll mereven, néz rám meredten, 
batyuja a kezében és áll I V.ssza akar jönni. 
Elvezettetem 1 Hiába i érdeztetem, nem felel 1

Hajnali három órakor megint kinézek, 
megint ott találom. így ment ez négy napig. 
Minden éjjel makacsul olt állt a küszöb előtt 
regge ig és ahányszor elvezettettem, mind
annyiszor visszajöt*.  Puccerem feikénelte, el
verte, a harmadik házig pálcázta, ismét visz- 
szajött és nézett mered’, karika szemelve1.

Ötödik nap átadtam a tábori csendőrök
nek. Többé nem láttam. Egy hét múlva jön 
ám a puccerem és ujsagoja:

— A faképü ember a fán lóg.
— A tán ?
— Igen I A csendőrök kimotozták, olyan 

iratokat találtak nála, amelyből kiderítették, 
hogy oross kém. Véresszájú rueszofd agitá
tor volt, a mesterségere tanító, lázitó beszé
deket mondott a községedben, már régen 
keresik. Halálra volt ítélve, bát nyomban 
felkötötték . . .

Mikor a frontra jöttünk, a puccerom 
meg is mutatta, melyik fán huabálta a síél 
a „néma**  agitátort.

Éu nem tudtam megnézni, kötélen lógva 
ezt a borza'mas faarcu embert.

*
Derék tolmácsommal alig bírtam meg

vigasztalni az asszonyt.
Egy hétig kelepelte lengyelül a fülembe, 

különféle varaciókban ismételve, bogy mint 
tudtam én azt a csavargót az ő férjének nézni?

Odajöttek a czomsiédokból az öreg asz- 
szonyok, azoknak is azt beszélte. Egész ha
ditanácsokat tartottak a sérelem fölött.

Éu rösteltem ée ajándékokkal igyekez
tem e lovagiatlanságot jóvátenni.

Ea mindig lecsititotta. Másnap pedig 
újra kezdte. Tudtam már, hogy rum kell 
neki, vagy a gyereknek csokoládé. Talán 
inkább ez, mint az ast szimbolizáló elégtétel.

Aggódó puccerem mondta is :
— Eu azt vélem, kéremalássan, hogy 

mindezt nem érdemli meg ez az asszony .,.
— Hagyd el János, a né külözés rí le róla I 
Tíz ujjával magyarázta, hogy az ö férje, 

a falu legtekintélyesebb embere, a legjobb 
férj, a legszebb férfi, a legbübb hazafi, a 
legle'kesebb polgára a monarchiának.

Tolmácsom által megkérdeatettem * 
nevét:

— Joaef O enyik 1 — mondta és hos- 
sátette, hogy mondja meg a tolmács:
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— Elért az emberért csókolja ö meg 
mindennap a tőidet I Hogy latén őt aa orosz 
fogságból visszahozza . . . ?

Ez megrenditett 1
Valóban asszonyt ennyi ájtatossággal 

imádkozni még nem láttam.
Letérdelt naponta tiaszer a szentképek 

elé, amelyekkel itt is tele volt aggatva a 
szoba négy fala. Ugyanaz az orosz egyházi 
képművésaet, a moazkvai nyomdából, a 
Saüa-Anya fején a cári korona és Nikola- 
jevits nagyherceg, mint Egyiptomba futó 
szent József, kaukázusi hegymászó szamár
ral, koaáknyeregben, cserkesz csizmaszá- 
rakban.

Ezek előtt sóhajtoata el keservét a sze
gény asszony, hatalmas fohászok közt mor
molva imáit a cinóber palástos szentekhez.

Azután lehajolt és háromszor megcsó
kolta a lábainkkal agyontaposott, piszkos, 
nyirkos főidet.

Az elnyomatás vallását legklasszikusab- 
bán jellemző szokás I

A pópák prédikálták rájuk 1 . . .
Mikor a frontra jöttem, meghalott, mily 

őszintén sajnálkozó siránkozások kösött bú
csúzott el tőlem. Megint csak megcsókolta 
a köpenyemet. Én hagytam I . . .

Minden áldást kért rám és nagyon 
átkozta a musakát. Hisz ezek ellen esküdött 
boasaut mindennap. így tolmácsoltatta a ma
nipulációmmal . . .

•

Most kaptam a hírét, hogy az ájtatos 
asszonyt kémkedés miatt elfogták, letartóz
tatták és haaaárulásért el is Ítélték.

Bigott russaofil volt.
A férje . . . ?
A férjét már akkor rég felkötötték 

ugyan-e miatt, . . . mikor én ott jártam és 
annyira sajnáltam szegényt az . . . orosz 
rabláncon

Vége.

A világháború krónikája.
Augusztus 16.

Capul vidékén a szövetséges csapa’ok 
sikert értek a Stara-Vipcsyna magaslat elfog
lalásával, Horosankánál újra heves orosz 
támadásokat vertek vissza. A görzí szaka
szon az ellenség heves támadásait megismé
telte. Összes állásaink szilárdan csapataink 
birtokában maradtak. Egy tengeri repülöra- 
junk támadást intézett Valona ellen. Az el
lenségnek hét tengeri repülőjármüve, három 
francia harci repülő védelme alatt és ellen
séges torpedóegysógek Triesztet megtámad
ták. Banfield sorhajóhadnagy légiharcban 
egy ellenséges repü őjármüvet leszállásra 
kényszerítőit, egy másik repülöjármüvet le
lőtt, Paiérea vidékén az angolok sikertelen 
támadásaikat tegnap reggelig folytatták. A 
Doiran-tótól délre néhány francia zászlóalj 
támadási kísérletét könnyű szerrel vissza
vertük.

AUgU8ZtU8 17.
Zaloacetói nyugatra az orossok több 

mint 12 órán át szakadatlanul támadtak. A 
legtöbb roham már akadályainknál om ott 
össze, ahol as ellenség futólag állásainkba 
nyomult, tartalékaink vetették vissza. As 
olaszok ötszörös támadásai összeomlottak. 
Ruaakij tábornokot aa északi fronton lévő 
hadseregek főparancsnokává nevezték ki. 
Az angolok Poziére*  és a Foureaux erdő 
közt támadtak eredménytelenül. A franciák 
öt éjjeli rohama Gouilemont es a Soromé 
közt makacs harcok után meghiúsult. A 
Sommetól délre 500 méteren benyomultak 
a legelső német ársokba.

AugU8ZtU8 18.
Horozankától délre osatrák-magyar zász

lóaljak az ellenséget egy előretört árokból 
kivetették, A gróf Bothmer tábornok hadse

regéhez beosztott császári török csapatok 
aa orosz támadási kísérleteit visszaverték. 
As olaszoknak a San Gradó di Márnától dél
nyugatra emelkedő magaslatok ellen intézett 
és visszavert támadásától eltekintve, más 
gyalogsági harc nem volt. — A szövetséges 
csapatok Florinát a saerb Duna-hadosatály 
elleni harc után elfoglalták. Az angolok 
Mzrtinquichtól délnyugatra a német vonalat 
csekély szélességben visszanyomták. Harde- 
courttól északra elkeseredett és eddig eldön
tetlen haro folyik a franciákkal. A Mázától 
jobbra a franciák Thiaumont-erőd és a Gba- 
pietre-erdő közt széles arcvonalon támadtak.

AUgU8ZtU8 19’
Bukovinában honvédgya'ogság és német 

zászlóaljak rohammal elfoglalták a Magúra 
magaslatot. Zabietö! nyugatra előretolt csa
patainkat heves harcok után a Crnahóra 
hegyhát felé vettük vissza. Plavától észak
keletre csapataink a folyó balpartjáról ki
sebb olasz oeztagokat elűztek. Monté Zebio 
vidékén elönyomuló o'asz csapatot visszaver
tük. Florinánál e'őrehalad ellentámadásunk. 
A Strumátói keletre átléptük a Vrundi Bal
kánt. A Sommetól ésaakra húsz kilométeres 
fronton indultak rohamra angol-francia töme
gek. Guillemonttól kétoldalt az ellenség el
szigetelt árokrészekben még tartja magái. 
A Thiaumont-Fleury-Chapitre szakaszon el
keseredett harc után a franciák támadása 
megtört. Fieurinél még folyik a harc. Az 
erdős begyen a németek átengedtek néhány 
előretolt árokrészt.

Augusztus 20.
A Magurán több támadást visszavertünk. 

Német csapatok elfoglalták a Kréta hegyet. 
A Crnahóra lejtőin tovább folyik a harc. 
A Tatár-szorostól északra az ellenség előre
törései meghiúsultak. Stocbod mellett még 
folyik a harc. A németek a Balkánon B-k- 
liatát és Banicát elfoglalták. Az Oatrovoiói 
északra a szerb Drioa-hadoBztályt a domi
náló magaslatokról elűzték. A Sommenál 
ellanyhult a harci tevékenység. A franciák 
megismételték támadásaikat Thiaumonf-Fleu- 
ry szakaszon. Fleury-faluba ismét behatol
tak. A Magurán és a Tatárszorostól északra 
visszavertük az orosz támadásokat. Zabietől 
délre német csapatok elfoglalták a Kréta 
hegyet. Német tengeralattjárók egy ellensé
ges kiscirkálót és egy torpedórombolót 
megsemmisítettek éa egy sorbajót és egy 
kiscirkálót su'yosan megrongáltak.

AugU8ZtU8 21.
Bukovinában az ellenség hasztalanul 

erőlködik, hogy az elveszített területet visz- 
szafoglalja. A Tatár-szorosnál kétoldalt to
vább folynak a harcok, Rudka-Cerviszcenél 
aa oroszok minden kísérletei legsúlyosabb 
veszteségeik mellett meghiúsultak. A Kárpá
tokban elfoglaltuk a Fekete Ceremosz-völgy- 
töl nyugatra Stepanszky magaslat láncot A 
bolgár és német csapatok a j-ibbszároyon 
Florinától délre és délkelotre meghódították 
a Vice-hegyet és a Malareka hegygerincet. 
Banicától keletre a Malka Nidtsa fensi on 
levő szerb állásokat rohammal elfoglalták. 
A centrumban Ljumnicánál egy gyenge el
lenséges előretörést visszavertek. A balszfr 
nyon a bolgár csapatok megszállták Damir- 
hisssárt és az angol-francia erőket Szereez- 
nél a Struma jobbp.rtjára vetették vissza, 
A Struma és Mesta kösött operáló hadosz- 
iopok Kavala felé nyomulnak, A Sommenál 
éa Verdunnél a franciák támadó kisérleteit 
már a német tüzérségi tűz meghiúsította.

Augusztus 22.
Böhm-Ermolli hadserege elleu az oro

ssok uj oftenzivát kezdtek. Egy keskeny 
árokrész kivételével as oroszok legsúlyosabb 
áldozatai ellenére összes állásainkat megtar
tottuk. A Stochodoál, Rudka Cierevrcse vi- 
dékén az oroszok makacs támadásait rendre 
visszavertük. Visrzavert orosz támadások a 
Kárpátokban, Zsbicnái és a Tatárszorosnál 
Heves angol-francia támadások a Sommetól 
északra éa délre Khiepval éa Poaiéres kösött 
* egT ’,iugró réi,ét <’|vosz-
tet ék. A Malka-Nidse Blaninán levő összes 
szerb állásokat elfoglaltuk. A franoia hade
rőket a Strumán túl vetettük vissza. Tovább 
keletre elfoglaltuk Sjeminioa-Planina hegy- 
germoset. J

Augusztus 23
A Moldavától nyugatra német csapat ., 

rohammal elfoglalták az oroszoknak egy t.,. 
vábbi gyalogsági állását. Zabienél orosz <■ . 
retörésekot visszavertünk. A Kukul terű 
tén álló harc folyik. Valona területén az I. 
lenség tevékenysége fokozottabb volt. A b. . 
gárok a Struma völgyén az ellenséget m 
verték. Az oroszok fokozott tevékenysé.-e 
Valónknál. A Deutschland augusztus 23. n 
délután a Weser torkolatánál horgonyt vetett.

Augusztus 24.
Az orosz harctéren nem történt jelen

tős esemény. Az olaszok a Coltorondó Ci>-a 
di Cece arcvonal eVen több támadást int . 
tek, amelyeket visszavertünk. As Okcsih - 
Buk Drama-Argiszta-Szeresz-Demirhiss: r 
vasúti vonal a bolgárok kezére jutott A 
szerb Duna és Vardar-hadosatályokkal as 
Osztrovo tónál tovább folyik a harc. A bol
gár jobb szárny megszállta Kasztodét. V 
szavert francia és angol támadások a So ti- 
menál és Thiamonttól délre.

Augusztus 2t>.
Moldavától nyugatra és a Tatár-szoros 

vidékén az orossok több rendbeli támadását 
részint kézitueában az ellenség nagy vesz
teségei mellett visszavertük. A Perepelniki- 
Pieniaki szakaszon újra visszavettük az el
lenségtől azt a keskeny lövöárokrészlxtet, 
amelyet 22.-én elfoglalt. Tegnap Wippaoh <>1 
délre fekvő állásaink ellen számos földerítő 
osztag nyomult elő, valamennyit visszaver- 
tűs. A Thiepvaltól Sommeig terjedő egész 
fronton uj támadások kezdődtek. Ovillerslől 
északra as árkok legelső szétlőtt részeit a 
németek feladták. A Longueval-Delvilie-erdö 
szokássán előnyöket vívták ki az ango o . 
Mauiepast elfoglalták a franciák. Zeppelinek 
bombázták Londont és as angol keliti 
partokat.

Augusztus 2G.
A bolgár-német jobbszárny az Osztrovo 

tótól északra ismét teret hódított. A bal- 
ssárny átkergette az angol-francia csapato
kat a Strumán és megszállotta Demirhisezár 
várost, Aa orosz harctéren még nincs újság. 
Az olaszok tengermeiléki offonzivája a nagy
nak kikiáltott görci giker óta nem jut előre. 
A nyugati harctéren a Sommetól északra 
folyó tartósan heves tüzérségi harcokat a 
Thiepval-Foureaux-ordő szakaszon éa Mau- 
repasnál este ellenséges gyalogsági támadá
sok követték, amelyeket a németek vissza
vertek.

Különfélék.
— Erdélyi menekülök segélyezé

se. A harctereken ellenségeink száma isrost 
szaporodott. A prédára leső, nyomorult Ro
mánia ma egy hete váratlanul megüzente a 
háborút éa seregivel Erdolybo tört, melynek 
határszéli vármegyéiből a lakosság egy rés e 
az ország belsejébe kénytelenek meneküli i. 
Városa-nk és községeink mindenütt szeri 
tettel fogadják otthonuktól megfosztott vé
reinket. Tejes erővel indult meg az állami 
éa társadalmi akció az erdélyi menekül' k 
felsegélyesésére s hogy Erdélyország sze
rencsétlen földönfutóit biztos hallév, me g 
étel éa anyagi segítség várja. Ezen akco- 
ból Léva város közönsége is kiveszi a maga 
részét. A polgármester ma délután 4 órára, 
a városháza nagytermébe értekezletre hí a 
össze a hadbavoiiuitak özvegyei és A' -i 
segítésére alakult birottságo*,  hogy bőveb
ben foglalkozzék a fontos üggyel. A vaiuti 
állomás főnökségéhez érkezett tudósítás -rc- 
rint valószínűleg 150 menekült vasutas -*  
Iád — körülbelül 4—500 személy — 105 
vagon holmival érkezik Lévára. Előre >8 
meg vagyunk győződve, hogy városunk 
zafias, jólelkü lakossága szintén a legöszt 
tébb szeretettel fogadja a körünkbe érkező 
menekülteket.

— Iskolai beiratások. Megtörtéit 
már as újabb intéakedás, melynek értei*  ■ 
ben a lévai főgimnáziumba a beiratásoz 
Meptember hó 28., 29. i» 30.-án lesznek. — 
A magántanulók vizsgáját 26. és 27.-én, * 
felvételi-, pótló- éa javitóvizagálatokat pedig 
27.-én fogják megtartani. Október hó 1.-én 
nVeni Sancte" éa a tanév megnyitása.
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i u 11*  j d 2* 16 r — - ——
Sícnte röl Aranyosmarótra áthelyezte és őt 
a kir.
biata meg.

Gyászhir. A legnagyobb megille- 
tődésiel közöljük a mólyen leverő hirt, 
hot-y Altmann Antalné, szül. Hafner Jozelm 
úrnő, Állmán*  Antal lévai uradalmi főmol- 
nórnák jólelkü neje, családjának, rokonai- 
n,l; s tmerőeeinek őszinte fájdalmára f, 
hó 2 .n, d. e. 11 órakor, életének 67., bol- 
jOg osságának 42. évében rövid szenvedés 
Után ? hunyt. Földi maradványait e hó 4-én, 
d, u 4 órakor a róm. kath. temetőben he
lyezi örök nyugalomra. — Áldás és béke 
poraira 1

- Az irgalmas nővérek intézeté
nek 1 mi leányiskolájában és a kisdedovodá- 
b.n . beiratáaok szept. 1. 2. 3. és 4. nap
ján t r latnak délelőtt 8—11 óráig, délután 
3-5 óráig; szept. 5-én Veni sanc'e. A női 
kérést odaírni szaktanfolyamban szept. 9-én 
beiratas, 10-én Veni saticte, U-én rendes 
előadna. A polgári leányiskolában a beira'ás 
isept. 11. 12. 13. és 14. napján lesz; ugyan
akkor lesznek a felvételi és javitó vizsgá
latok délelőtt 11 órakor. Szept. 15-én Vaui 
ssucte.

— Tiszti kinevezések. A király 
1916. augusztus bó 1-töl saamitandó rang
gal Kinevezte tartalékos hadnagyokká: Mi- 
haiovits Jáno.', Lel-es István, Tiuszka Zo- 
ián, Thuránszky Ernő, SzorkovBzky Tivadar, 
Akúcs István és Be uch Imre tisztjelölteket.

— Hősi halál. Horváth Sándor 26. 
gyalogezredben, repülőgéphez beosztott őr
vezető, Horváth Imre lévai iparospolgár- 
tfrruuk fia a harctéren szerzett betegségé
ben e bó 14-én 22 éves korában Budapesten 
elhunyt s e hó 16-án helyeslés katonai 
dieszei örök nyugalomra. A hasa kegyelete 
fog virrasstani a hős sírja felett 1

— A hadisegély kifizetési ideje. 
A péi zügyminiszter megengedte, hogy a 
katonai szolgálatra bevonultak családtagjai
nak járó hadísegélyek ezután havonkmt egy
szer legyenek kifizetve.

— A cigarettázó gyerekek. A leg
nagyobb sajnálattal észleljü--, hogy a gyerme
kes — mert az apák nagy részé a harc
tereken van — sok anyának gyöngesége ée 
nemtörődömsége miatt napról-napra rosszab
bak lesznek. Beszédük trágár; viselkedésűn 
durva és neveletlen ; aenai iránt nem tanú
sítanak tiszteletet; eöt ha valaki jóakaratu- 
iag figyeimezteti hibájukra: gorombák es 
szemtelenek, A háború előtt meg csak a 
kamaszkorban levő -uhancok mertek nyil
vánosan lopva cigarettázni. Ma már 6—7 
éves gyerekek is vígan cigarettázva járjak 
az utcákat. Ha a szülök uem tuduak gyer
mekeiknek parancsolni ée nem bírjak náluk 
megakadályozni a cigarettazást, ami testi és 
szenemi fejlődésükre igen káros hatással 
vau e» amellett a mai uehéz viszonyok kö
zött meg haszontalan pénzpazarlás is, — a 
társadalomnak és hatóságoknak kell intez- 
keuui aziránt, hogy a gyerekek ne jutbar- 
sauak cigarettához. Adjanak ki ssigoiuren- 
deiefei, amely szerint a trafikosok csak fel
nőtteknek átusithassi nak dohányt és ciga
rettát.

Oj piaci rend. A városi hatóság 
elrendelte, bogy a zöldségpiacon az árusítók 
Vermelök és kofák egyaránt) az ott eladásra 
keru ő termékeket csakis súlyra, a meg- 
•záhott maximális árakon adhatják. Ma már 
■tűdén Kofa előtt ott a mérleg s hisszük, 

ez aa újítás igen üdvös lesz. A »öd- 
s»gpiacon kifüggesztett táblák figyelmoztotik
* v-i.áiló közönséget as érvényben levő

a hatósági mérlegen a súlyt hitet
* euórizni s így a visszaélések kizártnak 
8 mtlietók. — Irigykedve olvassuk est a 
lrt * ,Kecslceméti C/jságu-ben Kecskemét vá-

te^aró , Jé vo ua náluuk is utánozni ezt a 
P°‘d ', mert a mi piacunkon a darabonkint 
v» o árusítás csak arra jó, hogy a termelők 
es Suták zsebeit tömje a fogyasztók kárárs.

~ A bevásárlási igazolványok 
megőrzése. A gabonabevásár.ási igazol
ványok *t  valószínűleg oaak igen kevesen 
tudjak zsajd érvényesíteni, mert a piacra 
nem ke*ül  gabona. As ig»aoiványokat “ég 

térről Aranyosmsrótrs áthelyezte ée öt vissza fogja díulg4|{at^ ‘ “ ’8,z0 VÍDy‘ 
■ áilsmépitésaeti hivatalnak vezetésével _ w . . ha>p ~R®^alják ahizoU sertéseket.

a i .. ... i J0 értesült forrásból jelentik hocv « kor
élvaszhlr. A legnagyobb meeille- mi™ ■ i...i.ixi.__i_ , .. ’ * uoru*ény  a hizlalóknak adandó takarmány ol- 

lenébBn közcé'okra leköti . hizott értése - 
Kát. A hizlalók a kukoricát maximális úron 
fogják kapni a kormánytól aminek ellené
ben a kihizlalt sertéseket kötelesek lesznek 
megállapított időbeli, súlyban és árban a 
kormány rendelkezésére bocsátani. így az
tán a nagyközönségnek zsírral való ellátása 
az egyenlő elbánás elvén tog alspului. A 
kormány terve a házissükséglet céljaira 
eszközölt hizlalásra nem vonatkozik.

— A mozi ma egy bájos vígjátékkal 
vezeti be mai műsorát, amelynek címe 
Ámor a kvártélyon. Nemkülönben kedves 
dolog A bendita jó szive cimü dráma, me y 
az előbbi méitó párja, A kettő között a 
legújabb háborús felvételeket mutatják be. 
Mind a három e!öadást megtartják.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Mindazon jóakaróim, kik felejthe
tetlen nőm elhunyta alkalmából szives rész
vétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ez utón is hálás közöné
tünkét.

Léva, tölti, szeptember 2.
Hlóska Samu 
és családja.

A lévai tisztviselő egyesület által tag
jai részére nyert elöryös bevásárlási eljárás 
életbeléptetése alkalmából, Kern Oszkár 
úr, a Kern Testvérek cég beltagja e lapok 
augusztus bó 27.-én megjelent számában oly 
iránybau tett megjegyzést, mintha a választ
mány egyetlen helybeli cégnek — a többi 
cég rovásara — kizárólagos |ogot biztosított 
vo na azáltal, bogy «z egyesület tagjait ezeu 
cégnél leendő bevásárlásra kötelezte volna.

Miután a lévai tisztviselők egyesületé
nek szervezkedése kezdettől fogva tagjainak 
szabad elhatározása melleit, a cse ekves kor
látozása nélkül, azon alapokon épült fa, 
hogy aa egyesülettel szemben sérelmet senki 
ne szenvedjen, tévedésen alapszik Kern Usz
kár úrnak azon feltevése, hogy a válasz - 
máuy az egyesület tagjait — a lévai keres
kedő cégek mellőzésével — egy oéghez bö- 
lötte volna le bevásárlás szempontjából.

Ezt teiu tette, sőt mint a követ eső 
jegyző*  önyvi kivonat elnöki eiőlerjesztese 
es a választmány határozata igazolja, maga 
a kedvező árajanlaiot nyújtó cég beltagjá
nak Engel Gyula úrnak kívánatéi a mondot
tuk k', bogy a tagoz bevásárlásaikat ezen
túl is báruey cignél eszközölhetik.

Erre vouatko ó ag a választmányi ülés 
jegyzőkönyvében fog’alt előterjesztés és ha
tározat, melyuek közzétételéből az egyesü
let tagja*  ez utón is tájékozást nyerhetnek 
igy szói t

,Az elnök végül indítványozza, hogy 
az Eugel József es fia cég egyenes kiváua- 
tára mondassék ki halározatilag, hogy az 
egyeiület tagjai a cégnél leendő vásárlásra 
kötelezve nincsenek.

I

petroleumos, olajos, kátrányos, sziruposat, szeszeset a legmagasabb árban 

minden mennyiségben készpénzfizetés mellett 
veszünk úgy helyben, hqnt bármely vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva.

Hcrdoügy nökök kerestetnek!

Weisz Lipót és Társa
olaj, gépzsir, kobgikenőcs-nagykereskedők.

Budapest. IX.,\^lentes utcza 17. 
Interurban-Telefon :\^0zsef 14-—50.

Határozat :
Az elnök ezen bejelentését a választ

mány a mega részéről is célszerűnek és 
helyesnek látva, aa inditványt a az elnöki 
intézkedést egyhangúlag tudomásul veszi és 
erröi a tagokat értesiteni rendeli,

A lévai tisztviselő egyesület elnöksége.

4845—1916 szám

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy UarBvármegye 

Alispánját a Minisztérium fölhatalmazta an
nak közhírré tételére, hogy Léva r. t. város 
lakossága nemcsak saját területén, de a lé
vai és verebélyt járás területén levő közsé
gekben is házi szükségletére gabonát szaba
don vásárolhat.-

Egyidejüleg azt is közhírré teszem, hogy 
a lévai piacra a gabona elárueitás végett be
hozható, azt senki se tiltotta meg s az er
re vonatkozó ellenkező híresztelések mind 
alaptalanok.

Közhírré teszem azt is, bogy a ma ér
kezett rendelet szerint tengeri (kukorica) 
vásárlásra igazolvány ki nem adható.

Léva, 1916. évi szeptember bó 2.
Bódogh Lajos,

polgármester.

I

46b7—1'JlÖ. azaui.

Hirdetmény.
Barnváruipgye alispánjának a 2117—1916. 

M. E. szánni rendelet alapjáu kiadott utasí
tása folytán a Ii9»*  és búza ellAtásra jogo
sultak összeírására véghatáridőül szeptember 
hó 10-ik napját ábapitá meg s kötelezte 
Őket igényük bejelentésére. Bejelentendő 
tehát a há'«i szükséglet lisztben és bútában 
a gazdasághzüséglet, amennyiben azt a 
termelő saját termése nem fedezi.

A búza vásárlásra igazolvánnyal bírók 
I ászt éli á< ás alá nem vétetnek föl.

A miniszteri és alispáui utasítások 
megérkezte előtt alulírott po gármester már 
augusztus havában foganatosította a liszttel 
és buaávali ellátásra igényt támaszték 
ösazeiratásáf, - azonban még sokan nem 
jelentkeztek, ezért a még meg rém jeient 
igényjogosultakat és akik hibás jelentéseket 
tettek, újból t>gye meztetem, hogy folyó évi 
szeptember hó 4, 5, 6, 7, és 9-ig napjain 
d U, 3 5 óra kczbun - a városház nagy
termében személyesen jelentkezzenek, ígé- 
nyeiket-esetbg bizonyítékkal kai együtt-any- 
nyivai bizonyosabban beje'entsek, mert ké
sőbb az összeirasbe fölvehetők nem lesznek 
es az 1917. évi augusztus 15-ig terjedő ha
tósági ellátás kiszabásánál a Ministerium 
által szamba nem vétetnek.

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

polgármester.

jr csecsemők ini4HŰMz”rT<l
I gyermekek és lábadozók legjobb 1 
I tápláléka gyomor- és bétbetegsegek i/tá/il 
í Mindenkor kapható. j

Br^-bs dobozt és t-nu’ságos orvosi könyvecskét a 
gyermeknevelésről teljesen dijta’anul küld a Neatlé- 
fele gyermekli-zt társaság WIEN I. Bibertrasse. 30 e.



4 B A B. S 191G. szeptember 3,

4753—1916 »»A».

Hirdetmény.
A i». kir. Minisiterium 2117 —1916. M. 

E. aeaiau reLdeieie »z 17o0—1916. M. E. 
stámu rendeletben megszabott - sz 1916. 
évi termésű — uj gabona vásárlására vonat- 
kosó igazolványokról, őrlési tanúsítványok
ról s a lakosságnak gabonával és liszttel 
való hatósági ellátásáról és a termény feles
legek bejelentéséről intézkedvén, - arra vo
natkozólag a hatóság közhírré teteti hir
detménye folyo évi julius 8-án 3771—1916. 
sz. alatt lett Láva r. t. város területen 
kibocsátva ; azon hirdetményt a 2117—1916. 
szám M. E. R. 24 §-a érteimében most új
ból megismétlem es a város területen folyó 
évi szeptember hó 1—3 úgy október 10- 
13 napja közötti idősben közhírré tétetni 
rendelem, miért utasítom a kiadót, hogy 
ezen éa a 3771—1916 számú hirdetményt 
város hirdető tablójára függesaiésse ki s ott 
okt. lő-ig közsaemien tarisasmégazokat a kia
dóhivatalban is tegye köaszemlere és október 
15-ig bárkinek megmutassa; - a Rendőrka
pitány ped g ezen es a 3771—1916. számú 
hirdetményt szeptember 1-3 s október 10- 
13 napjain minden nap ; úgy október 15-ig 
minden szerdán és vasárnap dobszó mellett 
hirdettesse ki, - ezenle üi a városgazdának 
azokból egy-egy példányt keabesitteaseu es 
azok tartalmát a uóia megjelenő termelők
nek magyarázza meg s ludomá^usra hozza.

E hirdetmény a B.rnbau október 8-an 
1-szer es a „Lévai örál.ó*-bau  augusztus 
31-én közzéteendő.

Mindezek megtörténtétől a kiadó ok
tóber 1Ö én támiapok becsatolása mellett 
hozzám jelentest tenni köteles.

Kelt Léván, 1916. évi augusztus bó 29-én.

Bódogh Lajos, 
polgármester.

EK

Eladó ház.
-A. K ozxxzbíIk— féle ház 
Léván a Zöldkert-utcában szabad 
kézből eladó. Bővebbet Tokody 
— — István kántornál. — —

Értesítem a n. é. vevő közönsé
get, hogy a világhírű gyártmányú 
,Tip-Top“ valamint „F. L. Popper14 1 
gyermek-, női- és férficipők 
kere skedésen,ben honét kaphatók.

Pollák £> dőlt
L é V a.

MA moziba 
megyünk.

I

Az Apollo mozgószinház 

•m* műsora érdekes.

Gazdákn ak 
oaépléB-hez, gőzszántás-hoz 
elsőrendű ÜÖSZ2É3TQ kapható 
S1NGER IZIDOR-nál (LÉVA.)

Házi fűtéshez is 

köszenet-kokszot 
állandóan tart raktáron.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám: 33. Jj © V 8, H • Telef°" 8záln ' 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gözcséplö készletek, eredeti Melichár-féle 
vetőgépek, Bűcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

ír,

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
disznózsír, szalonna- és olajuagykereskedők 6151

Budapest, IX., Hentes-utca 17. Sürgönyeim : WEISSEEETT Budapest.

Interurban telefon : József 14—50.
3L.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE

Kmmmn feea. LÉVÁN. sz&r iá.

Legjobb fűszer- és cs'emegeáruk.
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj. 
Legjobb minőségű kávék. 

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

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

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények modern ház
tartási cikkek. Villamos főzőedények, forralók es vasalok.

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

agfuresz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezögazdasagi , méhészeti és tejdazdasági szerszámok.

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

KfL?NAw e’<jC8ét,se> theru-0tí, kulacs, gyorsforraló, alumínium ivópohár, 
hátizsák, vLlnmos zteblsnpa. Cempolin vishatien bőikenőos raktára.

Nyomatott Nyitrai 6a Társa r. L gyorssajtóján Léván,


