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Menekültjeink.
A gyalázatos oláh árulás követ

keztében mintegy félmillió magyarnak 
kellett menekülnie Erdélyből, mert 
rablásra vetemült, gaz ellenség érintette 
szentségtelen, piszkos lábbal a magyar 
Korona legszebb ékkövének szűzies, szent 
földjét.

Földönfutók, hajléktalanok lettek 
azok, akik a nemzetiségi vidékeken 
nehéz megpróbáltatások között képvi
selték a magyar állameszmét. Koldusok 
lettek a székelyek, akik ezer év óta 
védő gátja voltak az erdélyi bérceket 
nyaldosó idegen hullámoknak.

Keserű fájdalmunk égető kinjai 
között ma ne kérdezzük, kit terhel 
mindezekért a felelősség súlya.

Most a mardosó fájdalom zokogó 
szavát nyomja.el leikeinkben a haza
szeretet magasztos kötelessége.

Hadaink már helyeiken vannak, 
hogy feltartóztassák a rabló, vad oláh 
hordákat. Bizzunk a magyar katona
ság őbí nagy erejében, hogy méltó 
elkeseredésében végig tiporja majd a 
nyomorult oláhság bűnös és elvetemült 
földjét.

Nekünk más kötelességeink van
nak ! . . .

Eddig 306 menekültnek adunk 
hajlékot; ennyi menekült napi ellátá
sáról kell most nekünk gondoskodnunk I.

Magyar sziveinknek kell megdob- 
baDia s a napi kenyerünknek sovány 
adagját is meg kell osztanunk az 
éhező menekültekkel.

Szerencsétlen véreink előtt meg 
kell nyitnunk házaink kapuit és el 
kell feledtetnünk velük, hogy földön
futók lettek, hogy elvesztették minde
nüket.

Ki lenne olyan kőszivü, oly em
bertelen és gouoszlelkü, aki becsukná 
ajtaját otthonukból elűzött magyar 
testvéreink előtt ? Kinek a szive nem 
esik meg a legnagyobb szerencsétlen- 
“ég látásán, mely embert érhet ? Ki 
ne osztaná meg szűkösen kimért ke
nyerét azokkal, akiknek az élet ezen 
drága magjából semmi sem jutott ?

Abban a hiszemben tesszük (el 
ezeket a kérdéseket, hogy az azokra 
adandó válasz méltó lesz hozzánk, ma
gyarokhoz.

Az erdélyi menekültek nem fog- 
uak szükséget szenvedni. Ha nincs is 
bőség, a kevésből is juttatunk nekik 
jó szívvel, testvéries érzéssel. Jutni 
lüg nekik a mi kenyerünkből, a mi 
®*aládi  tűzhelyünk melegéből, a mi 
“‘lététünkből.

véreink előtt. S ha sziveink megnyíl
tak, meg fognak nyílni az ajtóink, a 
zsebeink, az erszényeink is.

Az áldozatkészség nemes érsését 
egyformán gyakorolni kell most sze
génynek és gazdagnak, mert ránk 
szakadtak a háború legnehezebb napjai 
es csak úgy lehet súlyúnk a história 
mérlegén, ha megtelnek a'mi lelkeink 
erényekkel, nemes érzésekkel, emberfö
lötti önmegtagadással.

Magyarok ! Magyar testvérek! Aki 
most süketen ereszti el füle mellett az 
irgalmasságra hivó szózatot, bizony el
lensége az a saját hazájának !

Siessüuk hát segítségére ottho
nukból kizavart erdélyi testvéreinkuek 
és ne legyen egy is, aki mostoha test
vérnek erezné magát közöttünk.

Feledtessük el velük az átélt bor
zalmakat. Feledtessük el velük, hogy 
mindenüket elvesztették.

Találjanak itt meg nálunk min
dent a megnyugvásra.

Adjuk vissza reményeiket, költöz
tessük be sziveikbe a törhetetlen bi
zodalmát.

Fel a szivekkel!
Legyüuk nagyok a megpróbálta

tás napjaiban.
Mutassuk meg, hogy a magyar 

vendégszeretet nem puszta szólás, ha
nem magasztos, boldogító tett.

A súlyos napok*  alatt mutassuk 
meg a magyarság nagy erényeit!

De ha mi a legszívesebben meg
osztjuk utolsó falatunkat is a munkára 
már képtelen menekültekkel és gyer
mekeikkel, — viszont elvárjuk, hogy 
közülök azok, akik bírnak dolgozni, 
keressenek megíelelő foglalkozást. Nagy 
a hiány a munkásokban. Tisztességes 
bérért ők pótoljak ezt a hiányt. Nem
csak lévaiak, hanem a vidékről is szá
mosán jelentkeztek már a uépsegitő 
bizottságnál, bogy hajlandók őket al
kalmazni. A lévai uradalom késő őszig 
szintén sok embernek adhat munkát.

Távol szükebb hazájuktól, még a 
nehéz megpróbáltatások idejében is le
gyenek haBzuos tagjai a társadalomnak 
es önerejükre támaszkodva lehetőleg 
ne terheljék az igen sok oldalról igénybe 
vett államot és közönséget.

Miért nincs aprópénz?
Ezen kérdésre vonatkozóiag illetékes 

helyen a következőleg nyilatkoztak :
Az aprópénahiányoak a közönség baza- 

fiatlan magatartása az oki. Az állam óriási 
tömegű vashuszfiilérest veretett, de nem 
tudta csak egy részét forgalomba hozni, mert 
a nikkelpéuzeket, amelyekre a hadvezetö- 
ségnek nagy szüksége volna, nem szolgál- ' 

tátják be kellő mennyiségben. Sőt biztos ér
tesülések vannak arról is, hogy va'óságos 
vásárt csapnak a nikkal-huszfilléresekkel. 
Húsz korona értékű nikkel-pénzért huszon
két korona papírpénzt adnak. A nikkelt ei- 
dugdossák, öppen igy a rézpénzt is, amelyet 
beolvasztanak éa ipari célokra használnak tel.

A spekulációtól tehát az aprópénz sem 
menekült meg és az utóbbi hónapokban a 
két,- tíz- és huszfiliérosek majdnem teljesen 
eltűntek a forgalomból. Az üzletekben és a 
piacokon emiatt a legnagyobb zavarok ural
kodnak ; akik ra vannak szorulva, kényte
lenek az aprópénzre feípónzt fizetni.

A rendőrség teheteüeu ezekkel az üzel
mekkel szemben.

A körmöczbányai pénzverdében — ez 
az egyetlen, amely rendelkezésre áll, — éj
jel-nappal megfeszített munka folyik. Bár- 
mint igyekezünk is azouban, a háború okozta 
muokasbiány s a telepnek félreeső volta nagy 
zavarosat okoz. F őként vas-huszfiliéreseket 
készítettek az utóbbi időben, míg koronáso
kat csak mérsékelt aranyban.

Az osztrák kormánnyal történt megegye
zés alapján nemsokára hozzáfognak a vaa- 
kétfiliéresek verelésóhoa. As előkészítő mun
kálatok a célra már be is fejeződtek, úgy, 
hogy a gyártás megkezdése most már csak 
az intézkedésen múlik.

A legközelebbi napokban — mint érte
sülünk — szigorú rendelet jelenik meg, amely 
hat hónapi e zárással és ezer korouáig ter
jedhető pénzbírsággal sújtja a spekulánso
kat. Ezt a büutetést azozra is kiszabják, 
akik a vétséget a rendelet kibocsátása előtt 
követték el. Ugyancsa- szigorúan fogja bün
tetni a törvény rzokat is, aáik az aprópénzt 
— habár nem üzérkedési célból — elvon
ják a forgalomból.

Csillagok gyúlnak.
Csillagok gyúlnak
A sötét égen,
Szemek hányódnak
Lett port réten.
Bús csatatéren. 
A szellő rezzen, 
Szivek dobbannak, 
Falevél lebben, 
Bánátok szállnak, 
Szomorú árnyak 
Üdvözletét visznek 
A magyar göröngynek!

Kooerniczky Kornél.

A világháború krónikája.
Augusztus 27.

Olaszország hadat üzent Németország
nak. Koronatanács Bukarestben. Az orosz 
harctéren a helyzet változatlan. A Cauriol 
ellen irányított újabb támadásokat az olaszok 
érzékeny veszteségei mellett visszavertük. 
Ugyanez a sors érte az ellenségnek a Fas
zén i Alpok vonalán megkísérelt összes többi 
előretörését. Konyovics sorhajóhadnagy, még 
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két más tengerészeti repülőgéppel együtt a 
Jóni tengeren as ellenség űrhajóinak egy 
csoportját megtámadta és aa egyik hajót 
bombatalálattal elsülyesztette. A repülőgé
pek sértetlenül tértek viasza. Az angol és 
francia támadásokat a németek a Sorométól 
északra a Thiamunt-Fleury szakaszon vissza
verték. A bolgár balszárny a Struoia torko
latához közeledik. A török jobbszárny és 
centrum u,abb előrenyomulása Perzsiában, 
Szaudssbulaknál as oroszok sikeres bekerítő 
mosduistai miatt baissárnyukat a határ felé 
vonták vissza.

Augusztus 28.
Románia augusatus hó 27.-án este ha

dat üzent nekünk. Németország most már 
szintén Romániával hadiáliapotban levőnek 
tekinti magáf. A Vöröstoronyi szorosnál és 
a Brassótól délre és délnyugatra fekvő szo
rosokban hétfőn reggel harcba keveredtek 
as előcsapstok. Visszavert orosz előretörések 
a Kárpátokban, a Kukultól érzaanyugatra 
és a Stara Vibcsynán. A Dnyesztertöl északra 
tetemes orosz erők támadását visszavertük. 
A szaloniki fronton a bolgárok elfoglalták a 
Zborsakótól délre emelkedő magaslatokat. 
A Caurol-h-gy csúcsra elöienyumult olaszo
kat újra elüaiük. A Somme területén bősé
ges tüzérségi elökéssités után a franciák és 
angolok ujult erőfeszítéseket tettek, hogy a 
német vonalakat áttörjék. A támadások meg
hiúsultak.

Augusztus 29.
A német császár a hadsereg vezérkará

nak főnökévé Hindenburg tábornagyot ne
velte ki. Hatssás kilométeres fronton har
colunk a románokkal Orsovától északke
letre, Petrozaénynél, a Vörösloronyi storos 
vidékén, Brassóiéi délié éa a Gyergyói hegy
ségben előbb véres fajjal vertük vissza tá
madásaikat. Később erős román hadosziopok 
nagy kerülővel végrehajtott előnyomulása 
miatt előretolt osztagainkat a hátrább elő
készített állásokba vontuk vissza. ,Ainioa“ 
monitorunk Turna-Szeverinnel több Katonai 
telepet megsemmisített. Dunai hajórajunk a 
Giurgiunál lévő kőolajtmomnó telepet fel
gyújtotta. A Cauriol-csucs az olassox birto
kába jutott. A Bonniétól északra az'ango
lok megismételtek támadásaikat, melyek vé
resen meghiúsultak. A MaastOl jobbra a 
franciák támadtak, a támadás hu>lámai ös
szeomlottak.

Augusztus 30.
Az Orsovától étaakLeletre emelkedő 

magaslatokon csapataink ismételten vissza
verlek román támadásokat. Egyébként a 
határra előretolt eröcsopoi tokát lepésröl-lé- 
pésre éa tervszerűen vissaavoutunk. Petro- 
asényt, Brassót és Kézdivásárhelyt megszál
lották a románok. Nemet csapatok a galí
ciai Erdős-Kárpátokban a Kukul magaslatot 
újra elragadtál az oroszoktól. Dunai flotti- 
iánk Turna-Magurele mellett román uszaly- 
hajókat elpusztított. Zimmcsanál kei meg
rakott uaaklyhajót, egy kikötői állomáshajót 
es két motorcsónakot zsákmányolt. Török
ország hadat üzent Romániának. A Bőmmé 
területen heves támadások követkeate>, as 
egyes helyeken benyomult angoi osztagokat 
auiyos közelharcban ismét kivetettéi. A 
Mázától jobbra francia támadások ismetelten 
össaeomlottak.

Augusztus 31.
A Herkulesfürdötől keletre fekvő ma

gaslatokon romén lámadásokat visszavertük. 
Csíkszeredától nyugatra uj állásokba vonul
tunk. A szófiai román követ kikérte út
leveleit.

Szeptember 1.
Bulgária hadat üzen Romániának. Nagy- 

ssebent és Sepszissentgyörgyőt kiürítettük. 
Oraovánái éa Herkultafürdtnél a románokat 
visszavertük, Bruasilov megkezdte uj táma
dásait. A Kárpátokban es Stanualau vidé
kén visszavertük as oroszok rohamait. A 
Dnyesztertöl Nosovig terjedő 24 liométe- 
res fronton aa ellenség Horuzansanal bsre- 
vona.unkát a falun iui nyomta viasza. A 
Boámétól délre a franoiák megkezdték uj 1 
támadásaikat; vereséget szenvedtek.

B A K i3 .

Szeptember 2.
Oraovánál öt napi harc után a C*ern»  j 

DVUgati partjára vonultunk. A gyeigy ’ »6- 
gyekben uj harcok fejlődtek. Nagyssehennél 
éa Brassótól északra a románok dák ha
bozva követik csapatainkat. Voibyniában 
Litzmann tábornok csap.tai Korytnicza fa
luból kiverték az oroszokat és 1100 fog'yot 
ejtettek. -Zborovnál visszaszereztük elveszett 
állásainkat. Német csapatok a Kukul-ina- 
gaslaton kimélyitették sikereiket. Valónktól 
keletre egy olasz csapatot visszavertünk. A 
kis Pahl ellen támadó olaszokat elűztük.

Szeptember 3.
Az ellenség tüzérségo tegnap Nagy- 

szebenre tüzelt. Ploska hegyet az oroszok 
elkeseredett harcok után elfoglalták. Zbo- 
rovtól északra nemet csapatok az ellenséget 
saját árkain túl ü dözték. Német és bolgár 
csapatok átlépték Dobrudzsa hztárát. A 
Somme vidékén Alaurepas és C'ery közt 
tegnap este erős francia támadások össze
omlottak. Zeppelin-támadások vo tak Lon
don, a délkeleti grófságok és Dél-Angl:a 
ellen.

Szeptember 4.
Kosmárnái bolgár lovasság rendetlen 

futásra kényszerítőit román gyaiogságo*.  
Német tengeri repülőgépek Konstanzát bom
bázták. Brzezanynkl, Zborovnál és Lucslól 
nyugatra számtalan orosz támadás ismételten 
meghiúsult, A Bőmmé fronton az ango.ok es 
franciák 30 kilométeres harcvonalon támad
tak. Hat kilométer szélességben benyomul
tak a németek első vonalába. Guiileiueit és 
La Perest helységeket elfoglalták. A máso
dik vonalon a nemetek megád'toltak a tá
madás'. London bombázásánál egy német 
léghajó lezuhant.

Szeptember 5.
A bolgárok és nemetek a Tutrakan 

hídfő megerősített állásait elfoglalták. To
vábbá Dobricsot, Kuribunart es Akkadin- 
lart. Nemet iegbzjok Bukarestet és Pmjes- 
tii bombázták. A román-orosz harctérén az 
eileuseg minden térnyerést szándékát meg
hiúsítottuk. A nagy Summe-caata tovább 
fart, Chilly falu elvi szolt. A Ferasnál álkeit 
olaszokat újra visszavetettük s Vojusán. 

Szeptember 6.
A Tutrukani román hidlö két erouje 

elesett. A kárpáti lrouton aa oroszos meg
újítottak heves támadásait al. Hallottól ke
letre aa ellenségnek végül sikerült harc vo
nalainkat benyomni. Z.ocsovtól keletre az 
oroszok táiuauasa' összeomlottak. A Bouime- 
csatában 28 angol cs tiancia hadosztály tá
rnád. Ciery a trauciákd. Tengeri repülőink 
Velencei ea Gradot bombázták.

Szeptember 7,
Maroshevunél CBapaUinaat a Helység

től nyugatra fekvő magaslatokra vontuk 
vissza. A Kárpátokban román es oiősz had
erők többszörös támadásait visesaveriük.__
A Ziota-Lipa es * Duyesater között előre 
elkészített hátrább fekvő hadállásba vonul
tunk. A boigar-uemet haderő a megerősített 
Tutrakaot elfoglalta s eddig húszezernél több 
románt közte két tábornokot ős négyszáz 
lisztet foglyul ejtett ea száznál töob agyút 
zsákmányolt. Ugyanekkor az oroszok Dsb- 
rics ellen intéséit támadásait visszavertük. 
A Sommevól dé re a franciak egyez rószlet- 
aiXeien ellentámadással újra meghiúsították 
a nemetek, Vermandovillers a franciaké.

Szeptember 8.
Dobr.estéi északra bv>g» «s usa-

pstok újra visszavetettek uagyoüb orosz
román siókét. Aa Orsovát megsasiiva tartó 
» imán állasokat a bolgárok aikcres oldaltüs 
aia vettet. A potiuzseuy-üatszegi-ui miudket 
o.daiau hsteoa toiyuak. Csiasseredátűl nyu
gatra csapataikat a Hargita hegységre vet
tük vissza, A Kárpátokban nemet vállal
kozások sikerrel jártak.

Szeptember 9.
A pelrozsOny-hátszegi-uv kot u>uaiau aa 

ellenséget négy kilométerre visszavetették. 
Est a haderő csoportunkat uj erős támadás 
következtéből előbbi állásaikba vontuk vissza. 
Cibó völgytől keletre aa ellenség a harovo-

1916. szeptember 17.

nal szakaszokat elfoglalta. Kelet Galíciában 
az ellenség újra megkísérelte vonalain: át
törését, azonban mindenütt visszavertük fa 
ellenség támadásai a Somme mellett , ább 
hagytak.

Szeptember ;o.
Szilisztria elesett. A Cibó vb y Alö| 

nyugatra visszevertük aa oroszok tám».:ását 
Sipottól nyugatra as ellenség tért . yer^ 
Dornavatrá'ól délre német .sapatok rint- 
kenésbe jutottak román erőkkel. A Somtae 
csata újra fellángolt. Longuevalnál éa G : chy. 
nél a harcok még nem fejeződtek be; a, 
angolok rohamai a harcvonal többi részén 
mindenütt megtörtek. Véresen visszavert 
francia támadások a Barleur-Belloy szaka- 
saon.

Szeptember 11
Orsovától északra csapataink töm. el. 

lenséges támadást visszavertek. A gyergyói 
és csiki medencéktől nyugatra barcvota'un- 
kát kissé visszavontuk, A Stochod alsó 
folyásánál az ellenség támadásai összeomlót, 
tak. Megkezdték Bukarest hivatalos kiüríté
sét. Az Etsch és az Astach völgy yösti 
harcvonalon és a Monte-Majon is meghiúsult 
az o aszok támadása. A németek visaaaver- 
ték az angol előretöréseket Poziéresuél, a 
Ginchy-Gobles-BZtkaszon és Bslioy-Vei man- 
dovillers kötött.

Szeptember 12.
Mackensen folytatja előnyomulását a 

Dobrudzsában. A Kárpátokban tóvá' b fo
lyik a harc. Babaludova vidékén, a Cimb- 
loizavánál és a Capulon visszavertük az 
orosz támadásait. A Stochod alsó folyásánál 
az ellenség süiü tömegekben megkísérelte 
vonalaink áttörését. Rohamai akadályaink 
előtt omlottak össze. Az olasz támadásokat 
a Moote-Spilo, Monte-Majo-szakaszon vissza
vertük, Püauzer-Baltin felmentetett.

Szeptember 13.
Erdélyben német csapatOK eriuiKezesue 

jutottak a románokkal. A Kárpátokban 60 
kilométeres fronton összeomlott az oroszok 
• ömegtámadása. A borúmétól é sakra a harc 
újból iöliángolt. A németek Comb les ól 
a Soroméig nehéz harcokat vívnak. A fran
cira bovom'tak Boucbavesnesbe.

Különfélók.
— Az erdélyi menekültek érdeké

ben megalakult nepsegitö biaotiság este 8 
órakor a múlt heten is naponkint megtar
totta üléseit, a melyeken minden intézke
dést megtett, hogy menoaültjeink a viszo
nyok hoz képest jól érezzék magukat Léván. 
A bizottság a legjobb igyekezettel arra 
törekszik, hogy a menekültek rendes szál
lást, tisztességes élelmezést és a szükséghez 
képest ruhát is kapj inak. De a bisoti-ág 
csak akkor teljesítheti nemes és nehéz fela
datát, ha a város és vidékének lakosai,, a is 
támogatja működésében. Léván a pénsg. ej
tést még nem fejeztek be. Berekaljáról meg 
mindig jönnek tdományok. Ennek a köz
ségnek derék lakósai eddig körülbelül 
5—600 korona értékű élelmiszert hoztak be. 
A többi faivakból oaakaazorványoazD külde
nek adományokat s ezeket is többnyire a 
vasút mentén fekvő kösségekböl kaptuk, 
ahol a vasutasok buzgólkodnak a gyűjtéssel, 
"iely leginkább a tojásokra terjed ki. As 
eddig gyűjtött tojások összege 900. K .áló 
és őszinte elismeréssel adósunk a iévai 
uradalom Lástlőmüve pusztája cselédemet, 
akik 230 Kgr. krumplit, 126 Kgr. babot és 
4 Kgr. csioseri borsót adományoztak a nis- 
ne üiteknek. A jósaivü cselédségnek e-.en 
szép cselekedetéért a pusztának derék inté
zője a legnagyobb dicséretet érdemli. A bi
zottság meg akarván kímélni a köastgsk 
lakosait azon fáradságtól, hogy egyen int 
és esetleg gyalog hordjáa be Lévára ado
mányaikat, arra kérte tel a járás lösso ga- 
birói hivatalát, bogy intézkedjék aziránt, 
bogy minden községben egy bizalmi férfi 
pontosan vezetett jegyzék mellett gyüjts# 
össze as ajándékozott terményeket éa ruhá
kat, amelyekre szintén nagy saükségüuk v»n 
éa less, ea a gyűjtött anyagot egyeteme, 
szekéren szállítsák be Lévára, a Tanítók 
üásába, ahol a hivatalos átvétel történik.
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— Géppuska — lövőgyakorlat. A 
kir pozionyi IV. houv. kér. egyesített

■ I „Appuskis tanfolyam harcnaerü lövéssé- 
t/t tart, f. hó 16-tól 19->g, délelőtt 6 órától 
délutá-t 6-ig naegsaakitás né kül ; Kemskény 
yor((j és Horhi kösötti területen Ri.nyo 
BZíi ás melletti harcaaerü lőtéren. Figyelmet- 
telünk mindenkit, hogy a biztonsági örök 
által lörülaárt területre lépni életvessé yes.

_ Gyászhír. Kutassy Dénes nyug, lé
vai ref. tanító, mint részvéttel értesülünk, e 
hó 15.-* “ Mohán 78. éves korában, elhunyt. 
A boldogult hosszú évtizedeken át a lévai 
ref iskola kántortani ója volt, kit szeretet
tel' és tisztelettel vett körül a gyü'ekezet 
aprajs-nagyja, mert egész nemzedéket ne
velt már egyházának s hazájának.Mikor pár 
áv előtt nyugalomba vonult, gyülekezete 
szivot-lelket megindró ünnepségen búcsúzott 
el tőle. Azután is itt élt még egy pár évig 
körünkben, mint a presbitérium tevékeny 
tagi-, de mikor a felesége két év előtt meg
halt, a magára maradt öreg úr fiáho’, Ku- 
tan<> Dezső mohai lelkész házába kötözött, 
hol örök áloaira hajtotta most megfáradt fe
jét. Üo'ttestét Lávára hozatják s ma délu
tán 5 órakor temetik szeretett hitvese mellé 
a lévai ref. temetőben. Áldott lényén emlé
kezete.

_  Kérelem. A népsegitö bizottság a 
Bars utján is arra kéri városunk jóleikü 
közönségét, hogy akinek nélkülözhető vas 
vagy bármilyen ágya van : szíveskedjék ezt 
az erdélyi menekültek számára a b zottságmk 
kikölcsönözni. Az átvétel iránt Bér ing János 
ág. ev. segédlelkész intézked k, A bizot ság 
mindennemű ruhát és cipőt is kér a város 
s vidéke lakosaitól a menekülteknek. A 
kegyes adományokat a városház tenácster- 
méhen veszik át.

— Gyászhir. Mély és megrendítő fáj 
dalom erte özvegy Frecska Istvánné, síül. 
Hlóska Zsuzsanna úrasszonyt, néhai Frecska 
István ág. b. ev. tanítónak özvegyét, akinek 
kedves és forrón szeretett Margit nevű le
ánya életének 22. évében rövid szenvedés 
után, f. bó 12, d. u. 6 órakor elhunyt. Hi- 
lálát testvérein, rokonain kívül » családnak 
jó barátai és ismerősei is őszintén fájlalják. 
Hűlt tetemét e hó 14-én nagy részvét mel
lett az ev. sirkertben helyezték örök nyu
galomra,

— Értesítés. A kegyesrendi főgimná
zium igazgatósága ez utón hozza az érde
keltek tudomására, hogy az izraelita vallá«u 
tanulók ünnepeik következtében október bó 
2-án, hétfőn, délelőtt 9—12-ig iratkozhatnak 
be.

— Lelkészképesitő vizsgálat. Pé. 
pán e hó 3—7-én folyt le a lelkészképesitö 
vizsgálat, amelyet Bolditsár György lévai, 
Aehéz Sándor telsöszecsei ref. segéd e készek 
jeles, Agyagóti Sándor nagysziléi segédlel
kész jó eredménnyel tettek le. A két utób
bi segédlelkéss a hadbavonult tanítót is 
helyettesíti.

— Az irgalmas nővérek intézeté
nek polgári leányiskolájában október 
elsején 8 órakor lesz a „Vem aaocte," u áua 
az iskolai törvények felolvasása, 2-án rendes 
tanítás.

— Esküvő. Tollár István magy. állam- 
vasúti műszaki hivata nők Budapestről szept. 
bó 3-én tartotta esküvőjét Málason özvegy 
Losoi cy Pálné kedves leányával, Etelkával. 
Sok szerencsét as uj párnak.

— A menekültek összeírása Az 
oláhok betörése folytán elmenekültek rész
letes összeírása hatósági utón folyamatban 
vau. Az összes személyi és hol tartózkodást 
feltüntető adatokat a közigazgatási hatósá
gok és egyes menekültek közvetlenül a Vö- 
tbskerojft-Egylet Tudósító Irodájáhot küld
jék be, ahol azokat betűrend szerint feldol
gozása. Akik tehát valamely menekült hol 
tartózkodása iránt érdeklődnek, forduljanak 
•kár személyesen, akár Írásbeli utón a fen
tebb mondott irodához (Budapest, IV. Váci
utca 36.), ahol bárkire nézve pontos felvilá
gosítást kaphatnak.

— Talpbőr a polgáriak részére is van. 
Dlvsssuk a lapokban, hogy első ízben 19 
•«»r kilogramm 12 koronájával lett áten- 
(sdve a közönség szükségletére. Csak as a 

ba|, hogy ennek nagy része a gyárosok és 
a nagyobb városok éberebb cégeinek a ke
zeihez ju'ott. ügy értesülünk, hogy most, I 
az ujonan ugysnily mennyiségben engedé
lyezendő tulpbört cssk kisiparosok kapják 
meg kizárólag „ipartársulataik" utján. Milyen 
jó! eaik naost azon kisiparosodnak, ahol a 
vezetés ügyes, becsületes józansága idejében 
megteremtette az ipar’ársu atokat I H» Lé
ván az értelmes -agy módos iparosközön
ség olvasóköröket, nem egyet, de többet is 
létrehozott, ugyan miért nem alakította 
meg a mai napig sem az ipartársulatot.? 
Feleljenek erre az olvasókörök műveltebb 
vezetőségeinek iparostagjai 1 1 (ösdtt.)

— Visszatérés a régi idöszátni- 
fáshoz, A kereskedelmi miniszter a május 
bó 1-töl szeptember végé g alkalmazandó uj 
időszámításról kiadott rendeletére való hivat
kozással felhívta » vasúti igazgatóságokat, 
hogy intéz edjenek aziránt, hogy a vasúti 
hivata os órákat a szeptember 30-áról októ
ber l-ére virradó éjjelen, éjjel egy órakor 
tizenkét órára igazítsák vissza. A vonatok 
tehát október 1-töl kezdve ismit a közép
európai időszámítás szerint fognak közle
kedni.

— Gyanús idegenek. Már edd g is 
többször elöfo-dúlt, hogy idegenből éré eső 
gyanús viselkedésű egyének előállításával és 
letartóztatásával a rendőrség jó fogást csi
nált. A közönség helyesen cselekeiit, ha 
esetenkint felhívja az ilyenedre a rendőrha
tóság figyelmét, mert ezzel egyúttal hazafias 
ki>te'esse"ét teljesiti.

— Zöldszinü tábori levelezőlap. 
A hadseregföparancsuoksag uj, zöld papír
ból készített tábori levelezőlapokat hozott 
forga ómba, amelyeket akadálytalanul továb
bítanak és kézbesítenek. A levelezőlapon a 
monarchia összes nye vén a következő szö
veg van nyomtatva: „Egészséges vagyok 
ée jó do gom van." Egyéb ötleményt uem 
szabad a levelezőlapon Írni, de igy módja van 
a katonának mindig életjelt adni magáról. 
Zildszinü, közönséges lábori lapokat ezen
túl nem szabad használni.

— Mintha mese volna. Ez a hír, 
melyet egyik újvidéki lapban ó vásunk, a 
mai háborús világban úgy hangzik éppen, 
mintha mese volna. Újvidéken még in» is 
olyen árakon lehet sertéshúst venni, ahogy 
talán sehol az országban. hogy ezt el is 
higyjék, ideírjuk szószerint as újvidéki új
ság hírét, amely »at mondja, hogy: „Újvi
dék városában a háború második evőnek 
derekáig a sertéshús kilója 3.20 és a as r 
szinte az országban páratlanul álló oc.ó;4 
koronás árban került a tisztviselők és a sze
gényebb sorsuak zözt eladásra. M», a há
ború 26.-ik hónapj b>n, Újvidék varos ve
zetőségének előre átáss, élelmessége, hazafias 
kötelességtudása és okos gazdálkodása foly
tán a hatósági élelmiszer üzemben a sertés
hús ára csak 3.60 korona. Egy ki ó ható
sági zsír ára pedig csak 5 Korona. Mindezek 
ékesen bizonyítja, hogy Újvidéken a ható
sági eleimis erüzeiu hivatásának magaslatán 
ál ott és ail ma is és hogy az általános ár
drágulást okos élelmiszer-politikával ellen
súlyozni lehet."

— A hadifoglyoknak tilos az érint
kezés. A honvédelmi mioísa'er rendelete 
érleimében a hadifoglyoknak tilos a polgári 
egyénekkel azon «ú', ami a munka vagy 
szolgálati viszonyúéi lógva föltétlenül szűk- 
eígis, bármiképpen érintkezni. E tilalom á - 
hsgása a fegyelem és rend elleni vétség 
gyanánt büntetetik. A honvédelmi minisz
tert ezen rendelet kiadására azon többször 
előfordult sajnálatos esetek kénysrentették, 
bogy polgár, egyének az állam iránti hűség 
és a ló ízlés e lenére sokszor olyan módon 
érintkeztek a hadifoglyokkal, ami széles kö
rösben visszatetszést és gyakran megbot- 
rúnkozást keltett.

_ Ne küldiüuk a frontra élelmi
szert. A katona! parancsnok-ágok tötkéré- 
sére a belügyminiszter a múlt napokban kö
zölte a hatóságokba1, hogy a tábor, posta
csomagokban küldött élelmiszereket minden 
alkalommal azonnal elkobozzák és megsem
misítik, mert a csomagban kü'dött élelmiszer | 
legtöbbször megromolva érkezik rendelte és, (
helyére. E. ves.élyeztett a harcban álló ka-

fonák egészségét; különben is nincsen sem
mi szükség arra, hogy a fronton levő kato
nákat hamu ról éle'mezzék, mert ellátásuk 
kifogástalan és elég bősége*.

Közönség köréből.
Felszólítás.

A varos t. iparosai és kereskedői fel- 
hivatnair, hogy amennyiben a vallás- és köz
oktatásügyi Minisztérium legújabb rendelete 
szerint a tanonciakolHk szeptember elejével 
megnyitta t**,  a műhelyeikben, illetve üzle
teidben levő tanoucaikat az érdekelt isko
lákba haladéktalanul írássá*  be.

Lívs, 1916. szept. 16.
A tanonciskolák igazgatói. 

Széneladás.
A lévai tieztvise ö egylet fe oszlatandó 

szétrak tárában még 250 mm. széu var ela
dásra. A szénné*,  mely l.-sö rendű legkitű
nőbb porosa kőszén, metermázsankenti ára 
6 kor. 40 fill. a házhoz tzállitva. — A ház
hoz szállítva beraktározás nélkül pedig 6 
kor. 20 fill. Borravaló nem adandó — ez 
benue van az árban. Arra való tekintettel, 
hogy mindenki hozzájuthasson e forráshoz, 
Cíak 5 mm. és se több, se kevesebb elő nem 
jegyezhető. Aa előjegyzés es veteiár lefize
tés szép1, hó 3ü.-ig. —• Deák Kerenc-utca 9. 
számú 1 ajtó történik, földszint, a kiszállítás 
október l.-sö telében.

dOleKuujsug.
Az erdélyi meoekűitoa resztre tSdiwar- 

ger Óandoruu úrasszony Nagyxaluaroi ÓO, 
Lakner László Budapaairői 10 koronát Ke
gyeskedtek kü.deni lapunk szer*euzbősege-  
hez. Az ősszeget, balás s oszöuel nyilvánítása 
uzebett, a uepsegitő bizottsághoz juttattuk.

Az og)ei vasu'.i állomások gyűjtésé 
eddig a következő ; Zie.iz löl tojás, Ke- 
rnend 181 tojás, G-ramKOVácsi Ö tojás, 2 li
ter bsb es 80 fillér, Eeisopel 217 tojás, 
Kóhidgyaimát 84 to|as es 80 fmer, Nagy- 
sat.ó Őő .’ujas, G<ramszeuibeuedek 2 cso
mag liszt, 1 c oiufig dara, 1 kenyér ea 17 
korona, Eelsőssec e 226 tojás. — A többi 
adományokat annak idején kőzsegenkint es 
reszteteken fogjuk közölni.

Az anyakönyvi hivatal nejegyzese
1916. évi aug. hó 27-tól 1916. évi szept. hó 17-ig.

Születés.

A SZUlOi HÍM í *

•

i A gyermek
uev*

Szabó Daniéi Jedncska E. leá ny Erzsi Paulina
Grrnan Mihály Dubtcz Katalin leány Maria
Hübner Lipol Linczig Anna hu Árpád
Szobi andras Gaian.bús Rozi leány Róza na
Szitassy Dezső Kicbler h. leány Kataun Maria
Racz Jenő Ka ez Agnts hu Lajos
Janoss Jenő Janossy Juliana hu György Eidéi

Halálozás.

A halál okaaz tliimi udü j
i

Kora

Hloska S.-ne Lencsi K. 29 éves
uzv. Potoczki Istvánná G7 eves
ozv Janzou Árminná 9U eves
Gapei L-ne Grausz S«. 67 ev.s
Neumann Gy. Eri er E. 41 eves
Bua J.-ne SZiavik E. 60 eves
Adnia u A-ne Hamer J. 67 éves
Bauk Andor 31 eves
Helpioszky Lajos 28 éves
Puuam Mihály 19 éves
Anuruszku István bö éves
Hazmus Béla 22 éves
Wysoczánszki D. János 32 évts
Lachowicz Mihtly 20 éves
Jaworsai Osypowicz 1. 17 éves
Becka o Jakab 21 eves
Beca Antal 32 éves
b'asz Mik<u8 26 eves
Dmitnjszak Uleszka 19 eves
Pacaj Mihály 18 éves
Cbojnacki Simon 2ó éves
Lagdan Mikios 34 eves
Markiss János 25 éves
Mészáros István 62 év 8
Uzv. Euleraz Karoiyné 61 eves
Lupák Anna 19 eves
bdsanek Lajos 4 hó
Erecska Margit 21 éves

Gyermekágyi láz 
Gyomorrak 

Aggkon vegkim. 
Gyomorvtrzes 
Szervi szívbaj 

Mehrak 
Gutaütés 
Hősi halál

Szivbénu’ás 
Ádalános vízkör 

Öngyilkosság 
Helhurut 

Agyhártya gyűl.
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a5033—1916. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a 7806—1916. 

számú f. évi augusztus hó 29-én két s 
kihirdetett aÜBpáni rendelet értelmében a 
kereskedők és piaci árusok a*  ügyletre nem 
tartozó minden kikötés (például: más áru
cikk kőtelező vétele) nélkül a fogyasztók
nak a szokásos mennyiségben a hatóságilag 
megállapított áron készpénz fizetés tne lelt 
az illető maximált árucikket vonakodás nél
kül s kihágási eljárás és büntetés terhe 
alatt kiszolgáltatni kötelesek.

Léva, 1916. évi szeptember hó 11.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

I KKAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telef-n szám: 33. L 6 V á H . Telefon szán. ■■ 33.

I csecsemők 1*114 JüM.URfl
I gyermekek és lábadozók legjobb I 
I tápláléka gyomor-és bélbetegségek utáni 
| Mindenkor kapható. J
Próba dobozt és tanú ságos orvosi könyve sít ét a 
gyem tkneveiesról teljesen dijtaaum küld a Neslle- 
fele gyernieklkzt tarsasag WIEN I. bibertrasse. 30 e.

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

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek: 

Gauz-féle motTOk roiuden nagyságban Hopferr és 
Schrniitz gőzcséplő készletek, etedet! Melicliár-féle 
vetőgépek, Eacher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamin’’ minden e szakba vsgó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjolb minőségű lafcarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jut; nyos arakban. “W81
föl

ALKALMAZÁST KERES.
Schneider János, menekült pék

mester, magyarul, németül ír, beszél, 
valannnö loglaikozást keres.

Schneider Ella, polgárit végzett, 
magyarul, németül ír, beszél, irodában, 
üsletben mint elárusítónö, esetleg 
gyermekek mellett alkalmazást keres. 
Bővebb lelvilagositast Bering János 
evang. s. lelkész ad.

Ő császári és királyi fensége 
Auguszta ióbercegasszony leg
magasabb védnökségé alatt álló 

Auguszta Gyorssegély-alap

Hadi biztosítási osztálya.
Valamennyi baicKreu most folyo heves es 
nagy ciatak bős katonsiuktcl a legnagyobb 

< röieszitést követelik. Éppen azért

ne mulassz*  ei senki boazátsrtczójkl * leg
csekélyebb d.jak mellett biztosítani. A nép- 
t'ölkolök mér ötször kilenc korona részletben 
fizethető 45 koronáért 1UÜO koronára biz

tosíthatók.
A hadibiztositás bz első löezlet le

fizetésével érvénybe lép. 
Haláleseti Rokkantsági 

hadibiztositások!
Felvétel és felvilágosítás nyerhető:

Harsul, körpont irodában LÉVA, Kálvin- 
udvar, valamint a lévai ref. lelkésai hivatal 
ia sziveién áll teljesen díjtalanul a felek 

rendelkezésére.

MA moziba
megyünk

Az Apollo mozgószinház 

«m« műsora érdekes. »»»»

Hordókat
petróleumon, olajos, kátiúi>vos, ss’rupcsat, zzetzeset a legmsgsssbb árbsn 

minden mennyiségben készpénzfizetés mellett 
veszünk úgy helyben, ír,int l áru ely vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva.

Hcrdcügynökök kerestetnek!

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

Indexest. IX., Hentes utcza 17.
luterurlar- Telefon : József 14—50.

NE TÖPRENGJEN
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hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:

Kern Testvérek
fűszer, csemege és vasnagykereskedése.

Alapittatott 1881 LÉVA Telefon 14.

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. Vasáruk, 
konyhafelszerelési és háztartási cikkek. Vasmozsár- 
ónozott mosó és habüstök. Épitési anyagok gazda

sági és műszaki cikkek.
A ,,lévai tisztviselő egyesüket1' tagjainak árengedm ny!

Üzleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hírnevet és 

megelégedett vevőket szerezni!

fűszer és csemegeáruk. Vasáruk,
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Nyomatott Nyitrai és Táras r. t gyorasajtóján Léván,


