
XXXVI. évfolyam. 8Zám______ Léva. 1916. szeptember hó 10.

ÜIÖPIZKTÉSI

H’gy evre .
Hat hóra . .
Három hóra . 
..gyes szamok

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
5K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
Ql centiméterenként - 4 Alléi
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 80 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
•Rszeköttetésben levő hird. irodAk 

írengedményben resipRüineh

HETILAP.
KÖZMŰVELŐDÉSI és TÁbwADALMI

A kéziratok i tzarkatzifitéghaz kUldanrlök.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

főszerkesztő: Dr. KERSEK JÁNOS.

Megjelen vasárnap zejgel. 
szerkesztésért a főszerkesztő felelős. 

főmunkatArs JAKOSS FEKENC.

A hlrdstótsket, alöfIzetésekat > a rakiamkclókat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap KIADÓJA NYITRAI éö TÁRSA r. t.

Szózat. )
Vérzik a haza ! A magyar szent 

korona területének ezeréves tettéből a 
legszebb és legféltettebb tagot akarja 
kitépni az európai népek legbitványab- 
bika, az ólálkodva ránktörő, hitszegő 
és rabló oláh. Szép Erdélyünk drága 
földjét, Magyarország erősséget, gaz 
ellenség tiporja és dúlja. Székely test
véreink hontalanná váltak, Eidély né
pe földönfutóvá lett: futva kénytelen 
menekülni az olahok vad csordája elől 
az otthontalanságba, a nit esetlenségbe. 
Védtelen nők, gyönge gyermekek, 
erőtlen öregek keserves futásukban 
királyhágóninneni magyar testvéreik
nél keresnek menedéket, védelmet 
puszta életük biztosítására és fenntar
tására.

Az otthontalanoknak otthont, a 
mindenükből kifosztottaknak eleimet 
és ellátást, az aljas gyűlöletből és 
rabló szándékból kivertekuek fuiró 
testvéri szeretetet kell ta:áluiok az 
anyaországban! Megtaláljak ezt majd 
a Lévára és vidékére érkező erdélyi 
menekültek is.

Hogy fogadásuk, elhelyezésük, 
segítésük és ellátásuk ne legyen fejet
len, tervtelen, Léva város katonai és 
városi hatósága és társadalma ennek 
az ügynek kifogástalan intézésére az 
eddigi népBegitŐ bizottság kibővítésével 
egy külön népjóléti bizottságot szer
vezett. A bizottság már megkezdte 
működését s most munkájának hatha
tós támogatása végett Léva városnak 
és vidékének polgárságához fordul s 
e tekintetben a következőket tudatja :

1) Az erdélyi menekültek pilla
natnyi és ideiglenes segélyezésére na- 
gyobbkörü gyűjtést indít a helybeli 
Lóegyletek utján. Eliogad pénzt, ter
ményt vagy máB természetben való 
adományt ^élelmiszert, ruhát stb.) Az 
adományokat a helybeli lapokbau 
üyugtatja. — A szegény ne szegyelje 
* filléreket, a gazdag ne sajualja a 
koronákat!

2) A bizottság gondoskodik a 
hosszú úttól, éhségtől, szomjúságtól s 
lelki fájdalmaktól elgyötörve érkező 
menekültek felüditéBeröl és ideiglenes 
élelmezéséről. E végből a bizottság 
kén Léva városnak és vidékének la
kosait, hogy tehetségükhöz képeBt te- 
bb kenyeret, egyéb élelmiszert es 
üdítő italokat (tea, kávé, limonádé, 
•Lalnaazörp, savanyuviz, ásványvíz)

’) Minden kommentár nélkül, a reánk lövet- 
aezett események teljes tudatában, meyet miudnyá- 

egyformán érezüuk, közöljük a lévai uép- 
segito bizottságnak városunk és vidéké lakosságához 
intézett eme szép felhívását és a menekü.leket 
janijuk lapunk olvasóinak szives pártfogásába. 

tartsanak készenlétben, bogy élelem a 
kellő pillanatban a szükséges mennyi
ségben álljon a bizottság rendelkezé
sére. Az adományokat a rend biztosí
tása és fenntartása végett a bizottság 
veszi át és osztja ki. Termények és 
nyers élelmiszerek átvételére Jaross 

1 Ferenc, a tanítók házának gondnoka 
I jogosult.

3. A város uemesszivü hölgyeit 
I arra kéri a bizottság, hogy a mene

kültek fogadásakor az ételek és itelok 
kiosztásában szíveskedjenek a bizott- 

i ságnak segíteni. Erre való jeleutkezé- 
i seket a nőegyletek veszik számon. — 
I A helybeli diákságot pedig fölhívja a 
I bizottság, hogy a fogadásnál, elszállá

solásnál és egyéb munkában legyen 
a bizottság segítségére. Jelentkezniük 
Fekete József tanárnál kell.

4) A menekültek családjait a bi
zottság lehetőleg magánosoknál, egyes 
családoknál akarja elhelyezni. Kéri 
tehát a bizottság Léva városának es 
vidékének azokat a lakóit, akiknek 
nélkülözhető szobájuk van s a mene
kült családoknak adnának lakást, bár
csak egy szobát is, jelentsék ezt be a 
népsegitő bizottságnál ! — Tudatja a 
bizottság, hogy a menekültek számára 
való lakások katonai requirálásához a 
kér. katonai parancsnokságtól fölhatal
mazás érkezett.

5) Léváról vagy vidékéről szíves
kedjenek azok is jelentkezni a bizott
ságnál, akik bármitéle munkaadásával 
vagy foglalkoztatással tudnák az arra- 
való és vállalkozó menekültek megél
hetését biztosítani s helyzetük sanya- 
ruságát enyhíteni.

6) A bizottság a tagokat, a foga
dás és étellel-itallal való ellátás mun
kájában segítő hölgyeket s a lakossá
got dobszó, hirdetmény és diákok ut
ján értesíti a menekültek érkezéséről. 
Az adakozók szíveskedjenek az étel- 
nemü-adományokat a menekültek ér
kezése előtt 1—2 órával előbb a vas
úti állomásra kihozni. Aki maga nem 
tudná kihozni; jelentse a bizottságnál! 
Ugyanekkor edényféléket (bádogedé
nyeket, csészéket, poharakat) is szí
veskedjenek magukkal hozni! A kocsi
val rendelkező lakosokat pedig arra 
kéri a bizottság, bogy a menekültek 
holmijainak behozatalát legyenek szi
vének magukra vállalni!

A közönség is minél nagyobb 
számban jelenjen meg, hogy melegen 
fogadhassuk szerencsétlen magyar test
véreinket !

7) A bizottság állandóan együtt 
vau : naponkint este 8 órakor a város
háza kis termében gyülésezik. Bővebb 
felvilágosítást ott ad. — Működéséről I

a város lakosságát a helybeli lapok 
utján értés.ti. Sürgős esetekben hirdet
mény vagy dobszó utján.

8) A segitőmozgalomnak Léva 
vidékén való megindítására, szervezé
sére a bizottság a lelkész, a tanító s 
jegyző urakat kéri föl.

Hiszi és várja a bizottság, hogy 
Léva városnak és vidékének lakossága 
nemes hagyományaihoz híven a mos
tani szomorú vendéglátásban is kitesz 
magáért s mindenben a bizottság ke
zére jár ; megosztja otthonát az ott
hontalanokkal s megosztja megkisseb- 

I bedett falatját is azokkal a magyarok
kal, akiknek szájából a betévő falatot 

! egy hitvány, rabló nép vette ki; sze
reidével, vigasztaló szavával, a végső 
győzelemben való rendíthetetlen bité- 

j vei pedig kivertségük s egyéb lelki 
bajaik gyötrő és marcangoló érzéséit 
^nyhitgeti: szomorú testvéreit szerető 
testvérkéut fogadja és látja.

Nagy idők komoly szüksége és 
kötelessége ez !

Léva, 1916. szeptember 4. 
Hazaiias tisztelettel 

a ntpsetitö bizottság.

Bevonultak a harangok.
A nagy világháború óriási Küzdelmei, 

a borzalmas hadi mérkőzések nemcsak az 
emberek, hanem a hsdiszerek gyártására 
alkalmas femek bevonulását is szükségessé 
tették.

Ilyen fém az is, melyből a harangok 
készü uek.

Legendás, szép szabadságharcunkból 
reánk maradt emlékezet szerint (labor Áron 
ágyutat öntött a harangokból a máról hol
napra előteremtett honvédség szamára.

Az akkori kornak primitív eszközeivel 
csak néhány harang változtatta meg alak
ját, hogy miut ágyú szóljon bele a küzdel
mes csata zajába.

A mostani világháborúban, midőn go
nosz ellenségeink mindent elzárnak tőlünk, 
szükséges volt, hogy a harangok leszáilja- 
n»k aa Isten hazának magas tornyáról s uj 
alakot öltve az öntő műhelyben, együtt 
küzdjenek katonáinkkal és biztosítsák vég
ső, naey győzelmünket.

fiadba szólították már a lévai haran
gokat is.

A református templom tornyáról e hó 
4-eo, heiiöu délután vették le a két haran
got. A plébánia templomának tornyában 
öt harang voit; esek közül szerdán kettőt 
darabotra szedve kelleit leszállítani aa egyik 
toronyból, mert a szűk ablakokon nem bo
csáthatták le. A két toronyban bárom 
harang maradt meg : a legnagyobb, as úgy
nevezett Saent Mihály harang, a legkisebb : és
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* lélekharang, amelyet halálesetek alkalmá
val saoktak használni. A piaristák templo
mának tornyából három a a kálváriáról két 
kisebb harangot saedtek le.

A harangok levételét állandóan nagy 
sokaság néate. Nagyon megható látvány 
vol’, hogy a vallásoa hívek hogyan bucsus- 
tak el régi, kedvei emlékeiktől.

Virágokkal, koasorukkal éa szalagok
kal diaaitették fel a harangokat. Valóaágos 
emberáradat gyűlt össze a harangok átadá- 
aára a mikor útnak indították azokat, a plé
bániai templom tornyában megkondult aa 
öreg, nagy harang. Buosuzott társaitól. 
Biiankén .. . bánatosan.

Számtalanszor hallottuk már gyönyörű, 
messzire elhallatsaó, szép hangját, de ilyen 
mély megindulással scba még . . ,

A nép kegyelete kíséri a nagy útra a 
virágokkal, aöld lombokkal gaadagon disai- 
tett harangokat, akárcsak a hadrakelt sere
get. Itthonmaradt társaik búcsúszava mel
lett távoanak oda, ahová a hasa hivja: a 
osatameaöre.

A harangok is bevonultak. Elmentek, 
bogy augó hangjukkal beleszóljanak a vi
lágháború csatazajába és megkUsdjenek 
ádáa ellenségeinkkel.

Elmentek, hogy diadalmas ütjük után 
elhosaák nekünk aa áldásos béke olajágát.

Oh jöjjetek vissaa megvédett fiainkkal 
egyUtt minél előbb 1

Szánjatok fel újra szentelt hajlékai
tokra éa hirdessétek kongva zengve, búgva 
a megbékült emberiség Krisztusi ölök bé
kéjét 1

Budai néni búcsúzik 
a harangOKtól.

Elnémult harangok I Ti komorak, szentek, 
Elszakadtok tölünk, háborúba mentek;
Nem fogtok templomba minket hivogutni, 
Nem fogjátok többé haloltunk siratni.
Üres lesz a lorong. Délben, este csend lesz . . . 
l/yy oda voltatok nőve a szivemhez, 
Te kis, csilingelő, te nagy, búsan kongó, 
Jaj, a lelkem melyén szépen csengö-bonyo. 
Árván matadl tornyunk nyitott ablakábul, 
0 dráya harangok, halálos csend bámul 
Úgy néz utánatok szomorún, meredten, 
Szivem is megdöbben, lelkem is megretten: 
Most lesz csak szomorú imánk, éneklésünk, 
Most lesz csak bánatos, minden temetésünk, 
Most lesz csak igazan szegény az Urusztul, 
Áldott, szép harang szó senkit nem vigasztal 
Ez a bús haranyszö szivünk büszkesége, 
Munkára serkentő, vasárnapi béke, 
Alikor összeesett dűli, hullt reánk az áldás, 
Ha holtat siratott, az ígért megváltás. 
Jámikezdő gyermek, hogy csengett érted, 
Te szuvad volt első, amelyet megértett j 
ti mikor reáborult a rideg koporsó, 
Aki szóltál hozzá, voltál legutolsó 
Elnémult harangok, jaj, hogyan búcsúzzam, 
Amikor elmentek cifrán, koszorúsán, 
Hogy többé ne lássunk, többé ne is halljunk '< 
Jaj Istenem, akár utanatok haljunk . . . 
Elnémult harangok, még is elbocsatlak, 
Meg is koszoruzlak s szivemből megáldlak. 
Én, az édes anya, én mondom tinéktek: 
Menjetek s az Urnák nevét hirdessétek 
Elnémult harangok, eltün szivünk buja; 
Agyuk érc-szavában megismerünk újra.
Amikor fiaink mennek a zászlóval, 
Köszönttétek őket dörgő ágyúszóval 
Hirdessétek bátran, hallja meg az ellen 
Hozzátok hasonló az ösmayyar jellem, 
Belekiáltsátok csaták viharába: 
Ez a délceg, hős nép soha nem volt gyáva. 
Elnémult harangok! Régi szép napokba’ 
Méláztam rajtatok sírva, andalogva; 
Könnyezzen a szemem és a szivem fájjon, 
De búcsúzom mégis : az Isten megáldjon. 
Hirdessetek bátran népünk dicsőségét, 
Küzdjétek ki nekünk azt az áldott békét 
ti majd jöjjetek vissza élőt hívogatni, 
Jó Istent dicsérni, holtat elsiratni

farsék János.

Különfélék.
— Az erdélyi menekültek érdeké

ben. Láva város polgármestere a lévai va
súti állomás főnökségétől e hó 2.-án tudo
mást szervezvén arról, hogy az Erdélybe 
orvul betört vad oláhok által otthonuktól 
megfosztott véreink közül többen nálunk ke
resnek menedéket, — ma egy hete, délután 
4 órára a városház tanácstermébe, értekez
letre hívta össze a népsegi'ö bizottságot, 
amely beható és kimerítő tanácskozás után 
elhatározta, hogy a legnagyobb szeretettel 
fogadja a menekülteket, akiknek fogadására, 
elszállásolására, anyagi támogatására és min
den további intézkedés megtételére Köves
kuti Jenő elnöklete alatt 21 tagból álló, in
téző bizottságot vá asztott, melynek tagjai.*  
Bányai Ferenc, Bsnkovich Guidó, Bodó Sán
dor, Bojsz*  József, Bunciek Rezső, Deák 
Adolf, Fekete József, Fodor Adolf, GladitBch 
Pál, Girmessy János. Hering János, Jskab- 
faivay Barna, Jaross Ferenc, Joseícsek Géza, 
Kiss Gyula, Koczab Vilmos, Kuller Ferenc, 
dr. Perger Kálmán, Rataticii István, Svarba 
Endre éa Várady Ferenc. — Elhatározta to
vábbá as értekezlet, hogy a bizottság ren
delkezésére álló, előzőleg gyűjtött 9700 ko
rona összegből fedezi a felmentendő költsé
geket. — Az értekezlet által kiküldőit in
téző bisottság azonnal és azután naponkint 
este 8 órakor gyűlést tartott. Ezeken a gyű
léseken a legapróbb részletekre is kiterjedő 
gonddal megállapította és tagjai által telje- 
Bittette as összes teendőket úgy, bogy bár
mely pillanatban érkéz, ének meg a mene
kültek, megérkezésük a várost ne találja ké- 
ezü etlenül. öisaeiratta a városban levő és 
a menekültek elhelyezésére alkalmas lakáso
kat, amelyeknek legtöbbjét díjtalanul aján
lotta fel a jószivü lakosság, — a nöegylete- 
ket gyűjtések eBsközléséie kérte meg; a 
város és vidék lakosainak alapos tájékozta
tása céljából kétezer példányban kinyomatta 
a „Ozózat*  cimil, szép, lelkes és hazafias 
felhívását, amelyet lapunk mai számában köz
lünk. A bizottság s annak legtöbb tagja 
a legbuzgóbban éa fáradságot nem ismerve 
teljesítette és teljesíteni is fo>j» elvállalt 
szent éa nemes kötelességét, mihez kéri vá
rosunk és vidéke jóle kü közönségének bzí- 
ves áldozatkészségét és kegyes támogatását. 
E bó 6.-án reggel 8 óra előtt kaptuk a va
súti állomás főnökétől telefonon az értesí
tést, hogy egy menekülteket szállító vonat, 
amely tulajdonképpen Érsekújvárra volt irá
nyítva, —- egy óra múlva Lévára érkezik. 
Teljesen váratlanul vettük a hírt; de azért 
a dobató éa a folytonosan ssolgálatot te je- 
s'tö fögimn. éa tanítóképző intézet tanulói
ból megalakult rendező bizottság tagjai né
hány perc alatt Bsétvitték a hírt a város
ban. Amikor a vonat a 230 menekü ttel 
megérkezett, a perronra kihordott asztalo
kon már elegendő étel és ital várta a több
nyire kiskapusi székely menekülteket, akik
nek nemesssivü asszonyok és leányok a leg
nagyobb vendégszeretettel szolgáltak ki az 
enni- és innivalókat, amelye_böl időközben 
olyan nagy mennyiséget hordottak össze a 
lako’ok, hogy as élelmiszereknek egy részét 
a menekültek által elfoglalt katonai barakba 
szállították. Dacára annak, hogy as intéző 
bizottság igen későn kapta meg as értesítést, 
as elszállásolás simán és rendesen folyt le; 
délután az összes családok megkapták ide
iglenes otthonukat. A barakba 75 személy 
jutott; a többit magánlakásokban helyezte 
el a bisottság, amely lapunk utján arra kéri 
városunk közönségét, hogy aki még hajlandó 
menekülteket befogadni, ezen szives szándé
kát jelentse be as intésö bizottság bármely 
tagjánál. Szükségüok lehet a szállásokra. 
Egy honvrdfőhaduagy segítsége mellett egy 
kedves urasssony és két úrleány az állomás 
fütöházában fürdőt rögtönöztek, amelyben a 
menekülteknek összes gyermekeit a szü.ők 
és gyermekeiknek legnagyobb örömére jói 
megfűröastötték és as általuk hamarosan 
összegyűjtött szép és 'hat a ruhába öltöatet- 
ték. Szerénységük tiltja, hogy nevüket kö- 
söljük. Külön kell kiemelnünk ez alkalom
mal városunknak jólelkü éa fáradhatatlan 
középiskolai tanuló ifjúságát. A derék ifjak | 
kerékpárokon nemoaak híreket közvetítettek
• város és vasúti állomás között, hanem a 1 

közeli falvakba széthordották a népsegn; bi. 
sottság által kibocsátott felhívást, a v» mi 
kocsikból leszedték és ssekorekre rak- , 
menekülteknek tömérdek holmiját és a „e. 
nekülieket kalauzolták szállásaik elfogl. „4. 
nál. Többen érdemelnek hálás elisni rést 
azért, • hogy szekereiket a bizottság rendel, 
kenésére bocsátották. Csütörtökön az esti 
vonattal Ssebenmegyeböl 70 és éjfélkor < g» 
külön vonattal 96 újabb menekült jött Lé- 
vára. Ezek közül csak nehány családot ilr. 
lőttünk vissaa a városban; a többit— ért 
összes háziállataikat is magukkal hoz k s 
ezért nekik megfelelő lakásokat nem adhat- 
tünk, — a lehelő legjobb ellátás után, niég 
az nap este, illetőleg aa éjfélkor érkezette
ket d. e. 9 órakor külön vonattal Na^y. 
kálnáia helyeztük ki. — Szivünkből kíván
juk, hogy szőkébb hazájukból msne. tilm 
kényszerű.! kedves véreink jól érozzék un. 
gitkat körünkben.

— Adományok a menekülteknek. 
Kerekalja község jószívű lakosai voltak az 
elsők, akik az erdélyi meneküllek segélye
zésére városunkban megalakult bizottsági,alt 
felhívására kenyeret, lisztet, tejet, tojás", 
káposztát, krumplit, babot gyümö csőt es 
egyeb enuivalót adakoztak. Két nap alatt 
több métermáasára becsülhető elelml anya
got hordottak össze a gyűjtőhelyre. H eszük, 
hogy a többi községek lakosai is követül 
fogjak a berekaljaiak szép es nemes példá
ját és szives adományaikkal ők is hozzájá
rulnák a menekültek eleimezésanea mez
könnyítéséhez. A kegyes adományoz a 'Ja
nitok Húsába kü.dendók,

— 26. 08 hadifoglyok. Kemény Mik
lós 26. 0a kadét értesíti «a esztergomi Friss 
Újságot,hogy a kővetkező 26. gyalogearod- 
beli tisztek kerüllek ve.e együtt orosz fog
ságba: Mártsa százados, Giasner, Wertoer 
főhadnagyok, Tóth, Molnár, Graso, Schöo- 
beck, Essösi, bunkó hadnagyok, Siarke, Gé
pész, Pető aszalósok, Schmiedt, Sebőméi, 
Siöger, Tury, Kémény, Bányai Kötne! bau- 
apródok es Magos, Koiecseuyi, Tóth, Tamás, 
Dametrov.Cs hadaprodjeloltek. Mivel többen 
köiüíök varosunk es vármegyénkből vaiOt, 
hozzátartozóik megnyugtatására közöljük.

— Halálokét. Entrese Arpádno, egy 
kiskapusi íöldoiriosoa neje, o hó 6.-án a 
többi menekülttel oiyan auiyos betegen 
érkézéit Lévára, hogy hordágyon kenet, ot 
a varosba szállítani. A rögtön alkalmazóit 
orvosi srgely dacára a 6ü eves úrasszony 
másnap meghalt.

— Főegyhaztuegyel hírek. Dr. ko- 
rubszky Géza mv*i  ea Urszáyh E ok garam- 
szeulbeMteleki segedleiaesaek aaiouaielaeszi 
szolgalatra hivattak be; — Anderka Nándor 
Bareiasaárou segedleikesa leit.

— Az iparosok műidig arulhatu.. 
a piacon. Bök feje teveaeu ertO’Uie&Ldk ■ 
ben VköMiun apaoabaoa iargyab<».
kiadóit mniuateri reudeietel. Több heiyui 
eltiltónak « piacokou arüfó iparútokat, nugy 
uímü napoauu u kirakhatjuk aiuikai, miui 
heiti vaaar mega lapítón napjain. A kormai 
BfQőt tuagyarkBo rendeletét adou mi, amely 
aaennt a helybeli ipar ee keiedaedeimi varo 
ttoknak jogua vau uhiudaunap a piAOOu Áru- 
sicani a a korlatoake csak a videai aiudOaia 
vonaikoaik.

— Kém marad meg a nyári idő 
számítás. A nőmet Kormány tudva.evő.va., 
a^uu tervvel lóg alaoaotb9 hogy a uykii idu 
eeamitAdi a többi evtuakra m kiterjeszt*,  mi 
vei a reform addig uagy gaKdaaagi U«<iíí.u‘>L 
eredményezett, Ka ügyoeu iegutónd a m»*  
gyár őd O:utra& iileieaea tényezők bevouK- 
eavai Berlinben ankét voit, ainuty a kitcr- 
Jeaalett elun foglalt kllkat. i^aenub tehat o*-  
lóoer emejevei a regi ídöjeiaéa lep eietne. 
Aa órákat •zuubau uem aaeptemuer 30. au 
éjfélkor, hanem ójíeiutani 1 órakor lógjak 
megigazítani.

Kftlalozás. ZamLoy Béla vihnyei 
plébános, aki be.meCsk- e« BóiabAuya vAroa 
kanala mint kegjúr f. évi jú.iua hó 2O.-Au 

meg vihnyei pióbAnoeaA, augusalud 
hó ^D.-én Barskaproncan, élőbbem aiókhe- 
iyén9 hirtelen meghalt.
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. (jngyllkOSSág. Lupák Araok*,  
,.„xn¥, születésű, 19 eve*  bonná, * feletti 
bánatában, bogy Erdélyből menekülni kény 

ült szüleiről semmi hírt nem szerezhetett 
^'"boj.y vőlegényétől, aki a harctéren vau, 
8 „r hónapok ót*  értesítést nem kapott, — 
18 hó 7.-ÓO véget vetett ifjú életének.

— Halálozás, Staxun János verebé- 
I j kir. aljárásbíró e bó 4-én hosszas szen
vedés útón 34 éves j-orában ehunyt. Te
metésen, mely o hó 5-én volt, * bí
róság eaentélyzetén kívül az aranyosmaróti 
törvényszék kü'döttaége is megjelent.

_  A mozi m» Költészet és valósát/ 
címen egy kedves 4 felvonásos társadalmi 
animziivet fog bemutatni, mely a fővárosban 
sokait nagy hatás mellett volt műsoron. 
Eieu.ivül két jóízű vígjáték fogja szóra
koztatni a közönséget: A fekete két és a 
tíüátn vőlegény cimüek. Mindezt ki> gészitik 
, rókáról felvett szép képek.

I

megnyílt az Auguszta gyorsáé 
gélyulap hadiblztositási osztályának 
Bamvárm. központja, liadioiztosita»i 
iLtesmeLy bámulatosan rövid idő alatt nem 
tett még szert olyan példátlan népszerűség
re mint az Ö császári és királyi fensege 
Auguszta főhetcegasszouy legmagasabb véd
nökségé alatt álló Auguszta gyorssegéiyalap 
hadibiziositási osztálya. E páratlan népsze
rűség oka sz, hogy az Auguszta gyorssegély
alap merőben aiiruisatikus intézmény, aiue y 
uem nyerészkedésre alakult ée éppen ezert 
a biztosítás díjtételei is a legolcsóbbal'. A 
népszerűség, ameíy az intézmény iránt or- 
siagszerte megnyilvánult, maga után vont*  
a biztosítási osztály decentralizációját. Az 
orszig nagyobb helyein mindenütt mega.a- 
kult egy-egy központ, amely működését 
egy vagy több megyére terjeszti ki, hogy 
minél nagyobb érdekeltséget, minél inten
zivebben vonjon be a hadibiatosuás körebe. 
Léván is megalakult as Auguszta gyorsse
gély alap hadibiztositási osztályának bars- 
megyei központja. A központ helyisége a 
Kaivin-udvarban, földszinten van. A köz
pont vezetője Erdős Gyula titkár. Bizalmi 
férfiak : Birtha József ref. leikész és Mo- 
issry János állami iskolai igazgaió, aki*  
lelkes agitációval dolgoznak megy eszel te 
a fontos cél érdekében. Úgy a halálesetre, 
mint a hadirokkantság eseteié szóló badi- 
biatositásról részletes tájékoztatást nyújt a 
Baismegyei központ, Léva, Kálviu-udvar 
es a ref. lelkészt hivatal. Hol mindenféle 
felvilágosítások megkapható*  es * ievélbeli 
megkeresések intézhetők.

Közönség köréből.

Nyilvános köszönet.
Mindazon isméi őseinknek és barátaink

nak, kik édes anyánk baiál*  alkalmából 
fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szíve
sek voltak — es utón hálás kdszönetünkel 
fejezzük ki.

Léva, 1916, szeptember 9.
Altmann csalad.

Értesítés.

A Lévai tisztviselő egyesület tagjait ér
tesítem, hogy saénszállitásra Sinyer Izidor 
Úr volt szives vállalkozni. Egyenlőre az egye
sület tagjai 3 métermazsat vehetnek at es 
pedig elsomiuósegü darabos tatabauyai sit
tel — ez idíaaeriut — Ö 60, porosa dara
bos szenet 6 60 koronáért, aeszpenzfizetes 
“ellett házhoz szállítva.

A >agok uévsora a vállalkozó urnái van, 
ez alapon igazolható a vásárlási jogosultság.

Léva, 1916. szeptember hó 6.
Holló Sándor, 
egyesületi elnök.

lévai kir. járásbíróság szenzációs ítélete

bi - Porubstky Géza által Birtha József 
•J en becsületsértés vétsége miatt emelt I 
untetőügyben. A lévai kir. járásbíróság ál-

1Wle‘> “ely ‘ L6vai őrállóban is 
öbb ízben lett birálgatva, a pozsonyi kir. 

táblától már leérkezvén, a nevezett másod
fokú bíróság, ez ügyben legfelsőbb fórum 
egészben a lévai kir. járásbíróság Ítéletét 
hagyta helybeu. A Lévai örállóuak azou 
közleménye, hogy az Ítélet megsemmisitte- 
tett, csak annyiban felel meg a valóságnak, 
hogy a kir. tábla a lévai kir. járáabiróaág 
ítéletét hagyta helyben, az aranyosmaróti 
kir. törvényszék ítéletével szemben, mely 
utóbbi szerint Birtha Józsefnek 300 kor. 
pénzbüntetését melyre elmarasztalóit, feltétle
nül meg kellett vöm*  fizetni,-e leuben a lévai 
kir. járásbíróság ítélete úgy bzóI, hogyha 
három éven belül Birtha József hasouló 
bűncselekményt el nem követ, úgy ezen 
pénzbüntetés 3 év elteltével el lesz enged
ve. Vagy jogászil.g fejezvén ki a dolgot: a 
kir, törvényszék a büntetés végrehajtásának 
felfüggesztését mellőzte, ellenben a pozso
nyi kir. ítélőtábla a lévai kir. járásbíróság 
ítéletét hagyta helyben, amely szerint a bün
tetés végrehajtása az e Ítélt megjavulásának 
reményében fölfüggesztetett. Minthogy már 
a lévai kir- járisbiróság ez ügyben Ítélete 
a nevezett lapban szellőztetett és a legutób
bi rövidke közleménye félreértésekre adhat 
alkalmat, hivatalos megállapítással ezen köz
lemény lesz hivatva teljesen felderíteni ezen 
ügynek végleges elintézését.

Közli; csehi Pogány Virgil,
kir. járásbirö.

A lévai iiszfviaelöt{jylfct husaru-S2Üksey- 
letensk biztosítása.

A nevezett egylet te.kéri a lévai mé
szárosokat és henteseket, hogy e hó 15-ig 
Pogány Virgil igszgató aie'nöknél tegyék 
meg szóval vagy irásbau ajánlataikat arra 
nézve, hogy sz üzletükben kiszolgáltatott 
húsárukat hány °/o árkedvezménnyel lesznek 
hajlandók a lévai tiBztvicelö-egyiet körül
belül másfeiszáz családjának árusítani. Ha 
a tisztviselő-egylet tagjai megfelelő árked
vezményt tudnak ny módon elérni, akkor 
más, a nevezeti üzleteket ériniö konkurens 
módoktól, az egylet el fog leáiuteui. Léva, 
1916. szeptember 7. Pogány Virgil igazgató- 
aleiuök,

4986/1916. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. ministerium 2978/1916. M. 

E. számú reudeiete által a Törvényhatóság 
első tisztviselője utasítva van a termelő*  
búza, rozs, kétszeres, árpa és zab feleslegé
nek rekvirálasára, azou területen, ahol es 
el lesz rendelve, az 1750/1916 és 2117/1916 
SZ. miniszteri Vendeleteken aiapu ó vásárlási 
jogosultság megszűnik es a kiadott igazolvá
nyok hatályukat vesztik, a rekvirálás előtt 
kiadott vásárlási igazolványok es azok alap
ján örtént eladások, ha azok a saját ház
tartási szükséglet beszerzésére vonatkoznak: 
érvényesek maradnak. — Léva r. t. varos 
lakosai részére a verebeiyi és lévai Járá
sokra kiadott vásárlási igazolványok mai 
naptói érvényüket vesztették. — Uj vá
sárlási igazolvány többe ki ue^ *dhaio,

A termelő azonnal kötele8 * kic*épjós-  
ről gondoskodni.

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

minden mennyiségben készpénzfizetés mellett 
veszünk úgy helyben, mint bármely vidéki vasul vagy hajóállomáshoz szállítva. 

Hcrdóügynökök kerestetnek!

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

Budapest IX Hentes-utcza 17. 
Interurban-Telefon : József 14—50.

Mindezek folytán figyelmeztetem azo
kat, akik busa bevásárlási igazolványt kér
tek a búzát nem bírtak venni, hogy 3 na
pon belül hoazák be igazolványaikat, ha 
helyette hatósági lisztet kívánnak, mert az 
időből kimaradnak s a mulasztók liszthez 
nem juthatnak.

Léva, 1916- évi szeptember hó 9.
Bódogh Lajos,

polgármester.

21UU-1916. szám. Hiruetmeny.
Közhírré teszem, bogy a m. kir. minisz

tériumnak 2.864—1916. M. E. rendeiete 
értelmében az 1916. évi bab, borsó, és 
lencsetermés zár alá helyeztetik s a terme
lő termésének csak azou részével rendelkez
hetik ssabadon, amelyet a polgármester 
megállapítása szerint saját házi és gazdasági 
szükségletére megtartani jogosítva van. Ezen 
szükséglet megállapításánál csak a jövő
1917. évi aug. bó 15 napjáig terjedő időt 
lehet számításba venni.

Házisiűkségiet címén a termelő ház
tartásban természetben ellátást élvező sze
mélyek utáni mennyiség, gazdasAgi szükség
let címén pedig csak a vetőmag es a termé
szetben emberi élelemre kiszolgáltatandó 
termenybeli járandóság vehető számításba. 
A zár alá vett termésnek a saját házi és 
gazdasági szükség étét meghaladó részét a 
termelőnek adásvétel utján, vagy más mó
don csak a Haditermény r. t.,e társaság 
bizományosa, vagy olyanok részére szabad 
elidegeuitenie, akik a rendelet értelmében 
miit fogyasztók, vagy mint kereskedők a 
termelőtől ily terményeket vásárolni jogosít
va vannak. Ily jogosítottak :

1. a város területén lakó fogyasztók,
2. nyílt piacon a közvetlen fogyasztás cél
jaira vásárló vevők,

3. oly helybeli kereskedők, akik hüve
lyeseknek k csínyben való elárusitásával 
foglalkoznak. Ezen jogosítottak részére is 
azonban csak 1916 évi december hó 15 
napjáig árusiihatok a nezezett termények es 
pedig * logyasaió csak a polgármester által 
igazolt saját házi- és gazdasági szükséglete 

i erejéig vásárolhat, kereskedők pedig megle
vő, valamint a rendelet korlátái között vá
sárolt hüvelyes készleteiket a Haditermény 
r. r.-ou kívül csak a helybe 1 fogyasztók 
iészére kicsinyben árusíthatják, a kereskedő 
azonban nem tarthat rendelkezése alatt több 
babot, borsot, és lencsét, mint amennyit aa 
1915. évben közvetlen fogyásztás céljaira 
torgaiomb*  hozott.

Vételár a hatóságilag megállapított leg
magasabb ár es pedig:

a száraz bab 56 kor. a száras borsó 
66 kor. a zárás lencse 66 kor. metermázsáu- 
séuti tiszta súlyban, zsák nélkül.

Termelők, fogyasztók a kicsinyben! 
kereskedők fenti jogigényeiket megállapíts*  
végett a poigáimesternél írásban jelentsék be.

Később kiadandó rendelet szerinti 
időpontig a termelő köteles zár alá vett 
érmésének szükségletet meghaladó s a 

logosultaknak még el nem adott részét a 
H.ditermeuy r. t.-nek megvételre felajáu- 
ani és a polgármesternél bejelenteni.

A rendelet megszegése kihágást képez 
izanfelüi a készlet elkoooztatik.

Léva, 1916. évi szeptember hó 7.
Bódogh Lajos,

polgármester.
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4912—1916 t'Bám.

Hirdetmény
mindennemű /tétnek bejelentésről.

Köibirré temem, hogy a m. kir. minia- 
teriumnak 2903—1916. M. E. ezámu rende
leté értelmében mindaaon egyének, jogi 
személyek és cégek, akik szénnek termelé
sével, eladáséval vagy egyébként forgalom
ba hozataléval foglalkoznak, kötelesek el
adatlanul meglevő, vagy mér eladott, de 
még a vevőnek el nem saéllitott mindenne
mű és birtokukban vagy üzletükben levő 
bérmely mennyiségű szén, brikett és fűtő 
koksz készletüket hónaponkint legkésőbb a 
hónap 8 napjéig bezárólag, első Ízben pe 
dig t. hó 12 napjéig az előző hónap utolsó 
napjén volt étlapot szerint bejelenteni.

Ezen bejelentési kötelezettség kiterjed 
mindeu egyén ipari vállalatra vagy közha- 
tóségi és közintézet birtokában levő összes 
szénzészletre is, a magánosok készleieire 
csak annyiban, amennyiben készletük 100 
métermázsát meghalad.

A fuvarozás alatt álló készleteket a 
címzett köteles bejelenteni.

A bejelentést a polgármesteri hivatal
ban városház 12 ajtó kapható bejelentő 
lapokon követieuü! a m. kir. központi 
statisztizai hivatalhoz Budapest II. Heitai 
Ferenci-utca kell beküldeni.

A faszénkészletekre éa a kösiorgaimu 
vasutakia ezen rendelet nem vonatkozót.

Aki a rendedet megszegi 6 hónapig 
terjedhető elzárással és 2000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetik kihágás 
miatt.

Láva, 1916. évi szeptember hó 5.
Bódogh Lajos,

polgármester.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

_ , . T XX -w-r rá W Telefon szám: 33.Telefon szám : 33. | Á 0 V He ---------------------

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Sclirantz gözcaéplö készletek, eredeti Mellchár-féle 
vetőgépek, Bacher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és g éprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
•KF Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban. *

í&í

NESTLÉBE
—I GYERMEKLISZTí csecsemők ______ ____________

I gyermekek és lábadozók legjobb f 
I táplálékagyomor-és bé/betegsegek után.1 
I Mindenkor kapható. J
Pr<b'dobozt és tanú sagos orvosi könyve*  síét a 
gyermeknevelesról teljesen dijta auu< kuid a Neslle- 
fele oyermekiisztt tarsasay. WltN I. tíibertrasse. 30 e.

Ajánlunk azonnali szállításra a legjutányosa bb napiárak mellett: 

Gép-, henger- és autóolajat, 
gépzsiradékot, kocsikenöcsöt 

és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat 
szavatolt jó minőségben.

Weisz Lipót és Társa
dieznóz.-ir, szalonna- és olajnagykereskedök 6161

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

Interurban telefon: József 14—50.

Gazda k. xx ak 
cBéplés-bez, gozBzantas-lioz 1 
elsőrendű M-ÓkaZ. JBJXi kapható 
S1NGEK IZlUOBnal (LLVA.)

Házi fűtéshez is 

köszenet-kojkszot 
állandóan tart raktáron.

O császári és királyi fensége 
Auguszta ioheioegasszony leg
magasabb védnökségé alatt alio 

Auguszta Gyorssegély-alap 
Hadi biztosítási osztálya.
Va.amu.uyt biuctueu u-ubt lo.jo ueiea ea j 
vagy ctatak bőa k.tontiuklul * legnagyobb

1 rOieszileat követelik. Éppen azért
ne mulauza 01 senki Lua.ainriezújai * leg
csekélyebb d.jak mellett biztosítani. A nép- 
töikeiok mér ötiiör kilenc koiona részletben 
illethető 45 koronáért 1UÜ0 koronára bti- 

loeithatók.
A hadibiztositás az első réssiet le

fizetésével érvénybe lép.
Haláleseti — Rokkantsági 

hadi biztosítások!
t elve ei ea leivilugobiuts nyerhető;

Barim, központ irodában LÉVA, Kálvin- 
udvar, valamint a lévai ref. leikemi hivatal 
11 Hívesen all tejesen díjtalanul a felek 1 

rendelkezésére.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, 6YARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE 

ami. LÉVÁN. nEixroM si&r w.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk.
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj. 
Legjobb minőségű kávék.

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

Virág-, konyhakelti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasaruk és konyhafelszereléei cikkek.

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

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

ágfüresz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, u.ezógazdasagi, méhészeti és tejdazdasági szerszámok.

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

KATONAI evöcsésze, therwoe, kulacs, gyorsíorraló, alumínium Ívópohár, 
hátizsák, villamos ZEeblanpa. Campolin vízhatlan börkenöos raktára.

Nyomatott Nyitrai éa Táraa r. t gyoraaajtóján Léván.


