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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 Aliéi 
Nyílttéri közlemények garmonri 

soronként 89 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.
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A hirdetéseket, elötlzetéeeket s a raklamáclőkat • 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA . NYITRAI Ó8 TÁRSA r. t.

Katona-sírok.
Az ősz sietve közeleg. Harmad

szor hullnak le a fák levelei és a há
ború vihara egyre dúl. A galíciai vi
harokból, a bukovinai zivatarokból, a 
doberdói orkánból, az erdélyi fergeteg 
bői kikerült őszi szellő fiaink vitézsé
géről, hősi haláláról beszél, kik életű 
két és vérüket áldozták a haráért És 
azt kérdi tőlünk : Ti, idehaza marad 
tak, a fűtött kályha mellett imádkozók 
és búsulók, mit adtok érte nekik kö
szönetül ? Mivel viszonozzátok azt a 
glóriás elszántságot, mely az ország 
küszöbénél megállította a pusztító el
lenséget s lehetővé tette, bogy szánt
hassatok, vethessetek, arathassatok ? 
Harmadszor jön az ősz s a hervadó 
avar egyre több sirt borit be a világ 
nÚDd a négy tájéka felől.

Nekem is eszembe jutottak mind 
e kérdések, mikor végigmentem a lé
vai temetőn. Katona-sírokat láttam, 
melyeket a gyom felvert, a gaz benőtt, 
amelyeknek halma behorpadt s a hor
padt mélyedésben összegyűlt az esővíz, 
miut a jó Istennek könnye, aki egye
dül siratja a korán örök pihenőre tért 
hőst, mert az emberek, a boufitársak 
elfeledkeztek róla s most eső lemosta, 
szél letaposta névtelen sírokban alusszák 
örök álmaikat. Eszembe jutottak e kér 
déselt, mert én láttam a katonákat vi
rágosán, zászlóval, bandaszóval kivo
nulni, mikor leányok és asszonyok sze- 
retetük és áldásukkal kisérték nehéz 
Útjukra. És nem tudtam magamnak 
feleletet adni, mert látom az árva sí
rokat, az elhagyatottakat.

A katona-sírokat állítom eléd Léva 
város közönsége: Ne feledkezzél meg 
az elhunyt hősök nyugalomhelyéről. 
Szent az a temető, melyet az a dicső
ség ért, hogy egy hősnek adott nyug
helyét. Szent kötelessége a hálás utó
kornak, hogy hálás kegyelettel ápolja 
a hős sirját, mely a hazaszeretet oltá
rát jelképezi. Léva város közönsége, 
mellnek hazafias felbuzdulását minden 
alkalommal * legimpozánsabban látom 
D'eguyilvánulni, nem feledkezhet meg 
» bősök Birjáról. A lévai katholikus, 
református, evangélikus és zsidó teme
tőkbe eltemetett bősök a nemzet halot- 
l»i, legyenek azok bármily vallásnak 
Vagy bármily nemzetiségűek. Csúnya 
hálátlanságról beszél az elhagyatott 
kstoua-sir, amelynek egyetlen disze 
*z alapergő piros és sárga falevél, mely 
hetakarja a virágtalan, disztelen sirt. 
Léva város temetőjében nem szabad 
hy sírnak lenni. A katona, kit mi te- 
m*ttünk  el, ami halottunkká lett. An
nak a sírját ápolni a mi kötelességünk,

Közeleg a halottak napja. Minden
kinek van egy kedves halottja, min
denki siet a koszorújával a temetőbe. 
Minden sir virágos lesz e napon. Mily 
durva ellentét az, ha a katona-sirok 
elhagyottan, kopáran fognak 'élő vád
ként előmeredni a sok virágos balom 
közül és néma szemrehányást tesznek 
azoknak, akikért meghaltak.

Ennek nem szabad megtörténnie. 
A lévai jótékony nőegy sül tek uj pont
ként vegyék fél programuijukha a ka
tona-sírok gondozását. Bizonyára nem 
egy katona sirt messze földről eljönnek 
felkeresni a bánatos édes anya, a gyá
szoló feleség vagy árva gyermekek. 
Ha eljönnek, hadd lássák Léva város 
közönségének meleg azeretetét, mely 
nem hagyja elfeledve elbagyottau be 
horpadni a hősök sirját, de emlékezet
nek okáért hálás kegyelettel ápolja s 
utódról-utódra hagyja a sirok gondo
zásának kötelezettségét.

Ne legyen itt náluuk elfeledve a 
halott hős. Mert a legkevesebb az, 
amit tőlüuk kérhet, hogy emlékezzünk 
meg róluk s hősi halálukat állítsuk 
követendő példaként gyermekeink elé. 
Valahányszor kimegyüuk a temetőbe, 
álljunk meg egy pillanatra sírjuk mel
lett s szeretettel s áldó kegyelettel gon
doljunk reájuk, kik megtartották éle
tük árán nekünk ezt a drága szent hazát.

Fölemeltek a postadijakat.
A L.vat» os lap múlt vasárnapi száma kö- 

sölte a kereskedelemügyi miniszter rendele
tet a postai díjszabások megváltoztatásáról. 
A rendelet értelmében a lével bérmentesité- 
ti díj*  be,földön, Ausztriába, Boszniába és 
Németországba busz grammig 15 fillér, I 
urndeo tovább húsz gramnurt 6 fillér, a 
helybe i forgalomba 20 grammig 10 fillér és 
minden további busa grammért 5 fillér.

A levelezőlap dija 8 fillér, a válaszos 
levelezőlapé a pósta által frankój.gy benyo
mással kiadva 16 fillér, egyébként 20 
fillér.

A nyomtatvány dija belfödi forgalom
ban 10 grammig 2 fillér, minden más nyom
tatvány dija ötven gram monkéo 3 fillér. 
A két fillérrel bérmentesített nyomtatványok 
.ionban ezentúl ciak kárty.alakúak iehe nek, 
boríték nélkül magára a Küldeményre irt 
cimirattal. A nyomtatvány legmagasabb súlya 
2000 gramm lehet.

(j ieti pap r be földön kéazel írott koa- 
lem.nyekrt tartalmazhat, de személyes le
velezd jellege nélkül. Aa üzlet papír bér- , 
mentesítési dija, úgy a belföldi mint a | 
többi forgslomuan 50 grammonként o fillér, 
de legalább 26 fiHr. A. áruminta bérmen
tesítés! d.ja belföldön ötven grammonként 
5 f, jér Ausztriába, Bss.niábs, Németország

ba ötvau grammonként ö fillér, de legalább 
10 fillér. Egybecsomagolt nyomtatvány, 
üzleti papír és áruminta dija ötven gram
monként 5 fillér. Bérmentesítetten levélért 
a dij kétszerese, elégtelenül bérmentesített 
levélért a hiányzó díjrész kétszerese jár.

Az ajánlásdija úgy belföldi, helyi és 
távolsági, mint a lobbi forgalomban egyaránt 
25 fillér. A pénzes levél legkisebb összdija 
60 fillér. A» értéklevelet bérmentesítve kell 
postára adni.

A csomag dija, ha értéknvilvánitás nélkül 
adják fel, belföldön öt kilogrammig 70 fil
lér, 10 killogrammig 150 fillér, tizenöt 
kilogrammig 250 fillér, húsz kilogrammig 
350 fillér. Ausztriába és Boszniába az 
előbbi sorrendben 80, 200, 300 és 400 fil
lér. A postán szállított csomagok súlya 
ezentúl a busz ki'ogramot meg nem ha
ladhatja.

Utánvételes küldeményért tíz fillér elő- 
mutatási díj jár, A postautalvány dija tíz 
koronáig lő fillér, azonfelül a dij 15 fillér 
alapdijból és az utalvány összegének minden 
ötven korouája, vagy enni k töredéke után 
öt fillér érté díjból alakú1. Németorsaágba 
szóló utalványokért a díj 50 koronánként 

I 25 f iiér.
Postai megbízással esentul csak egy 

követelési okmányon slapuló követelés be
szedése kérhető. A portai megbízást tar
talmazó íjánott levéléit járó díjon felül 10 
fillér e.fimutatási dijat kell » feladáskor a 
levélre ragasatani. Nem okmányon alapuló 
20 koronáig terjedő követelés beszedésére 
eremül, újonnan rendszeritett postai megbi- 
zási lapok szo'gáluak.

A hírlapok díjszabásában beálló válto
zást az 1017. január elsején életbelépő kü
lön rendelet fogj*  közö.ni. Hirlapjegy enge
délyt többé nem kaphatnak az oly sajtóter
mékek, melyek fő eg hirdetési és üzleti 
célokat szolgálnak. Nevezetesen a hirdetési 
lapok, árfolyamlapok, körlevelek, naptárak 
stb. Mindezeket nyomtatványkéot kell majd 
postára adni. De a már hirlapengedéllyel 
rendelkező ily nyomtatványok október vé
géig hirlapjeggyel kü'dhetök.

A tábori postákkal ,valamint a megszál
lóit területekkel való érintkezésben fennálló 
díjmentességek ezentúl isérvénybou maradnak.

Hősök sírja.
Az a munka, melyet a katonai parancs

nokságok keretében slakitott sirfelügyelő- 
ségek és a háborúban Feldúlt Tűzhelyeket 
Ujrafelépitő Országos bizottság a magyar 
lö dön elesett és magyar fö'dben eltemetett 
magyar-osztrák és német katonák tetemeinek 
méltó elhelyezésére együttesen vállaltak, 
serényen folyik.

Uösemk hamvait aa elszórt sírokból 
összegyűjtik és a harcterek közeiébe eső 
nagyobb községek határában katonai sirker- 
teket léteaitenek, ahol aa utókor kegyelete 
lóg őrködni a hazájukért életüket áldozó 
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fiaink felet*.  A katonai sirfelügyelöségeknek, 
amelyek erre a munkára vállalkoztak, még 
csak igen kevés esetben volt alkalmuk 
igénybe venni ea országos bizottság közben
járását abböl a célból, hogy a létesítendő 
katonai sirkertek dolgában érdekelt közsé
gektől elvárható legyen a kegyelet munká
ban való megfelelő részvétel.

A legtöbb szóban forgó város minden 
különösebb közbenjárás és fe'szóliDs nélkül 
igaz magyar szívvel felajánlja nemcsak azt, 
amit tőle kívánnak, banem még azonfelül is 
szívesen vállal magára további terheket, 
csakhogy a határában lét sülő hősi Birkert 
méltó módon hirdesse a város háláját és 
kegyeletét.

Gyönyörű példát szolgáltatott erre 
Ssatmár Németi szabad kir. város, mely a 
kassai katonai parancsnokság keretében lé
tesült katonai sn felügyelőségnek katonai 
temető céljaira dijtaianul engedett át egy 
3 kát. holdnyi értékes területet. A város 
továbbá kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
sirkert fenntartásához és díszítéséhez szük
séges anyagokat, homokot, kavicsot, cserjé
ket, díszfákat, etb. mindenkor dijtaianul 
bocsátja a katonai sirfelügyelöség rendel
kezésére. Kijo’entette továbbá a város, hogy 
ebben a temetőben Halottak napján Szat- 
már-Németi hatósága fog gondoskodni a 
sírok kiviIZgitásáról, az ez alka makkor tar
tandó gyászünnepélyeket pedig egy lelké
szekből s a városi hatóság tagjaiból álló 
bizottság rendezi. M ntbogy pedig a temető 
a város Lelterülelé ö kb. 2 km. távolságra 
fekszik, tervbe van véve egy megfelelő 
hozzájáró sátánt készítése, hogy a kegye
letnek áldozni kívánók könnyen megköze
líthessék.

fSzatmár-Nsmeti város továbbá kösépte- 
rén díszes emlékoszlopot fog Állítani, mely
ről a városnak a katonai sirfelügyelőséghez 
intézett átirata azt mondja, hogy méltó lesz 
a hőtök emlékéhez. Hozzá lehet tenni, hogy 
a síremlék méltó lesz ahhoz a városhoz is, 
mely áldozatkészségében nem ismer határt, 
amikor azoknak az emlékéről van sió, akik 
életüket Magyrrország határt inak védel
mében, a magyar nemaet feuuállásáért küzdve 
vesztették el.

A világháború krónikája.
Szeptember 23.

Dobrudzsában Topraisartól délnyugatra 
nemot, bolgár és törö ' csapatoknak az el
lenség izárnya és háta el'en intézet átkaroló 
el eniátnadára következtében a románok 
menetű ésszerűen vonullak visza. Az orosz 
támadások véresen omlanak össze. Erdélyben 
a heyset változatlan.

Szeptember 24.
A Vulkán-szorost az ellenségtől meg- 

tirz'.i'ották. Nagysaebennél két román ha
dosztály támadását visszavertük. Es alka
lommal 3 tisztet és 626 főből álló legénysé
get elfogtunk. Az olasz harctéren vitéz 
katonáink levegőbe röpítették a Monté 
Cimone csúcsár. Combles vidékén igen heves 
harcok folynak. Amerikában a semleges 
államok hivatalos postájának jogosulatlan 
átkutatása miatt í.öttön nő a felháborodás 
Anglia ellen.

Szeptember 25.
A Kárpátokban visszafoglaltuk állasain

kat és tért nyertünk. A néme’ek a nyugati 
harctérén 24 ellenséges repülőgépet lőttek 
le, közülök húszat a Sommenál, ahol ismét 
erős harcok dúlnak. Görögországban forra
dalom tört ki, amely egyre komolyabb 
mérveket ölt.

Szeptember 26
E bó 25-én tizenöt nagy Z'ppelin tá

madta meg Angliát. Egyes városokban óriási 
károkat okozlak. Egész utcák hevernek 
romokban. Bukarestet is eredménnyel bom
bázta egy Zeppelin. Erdélyben elénk a 
harci tevékenység. Az oroszok áttörési kí
sérlete Perepelnikinél meghiúsult. As olaszok 
minden támadását véresen visszavertük.

Szeptember 27.

A Vulkán- és Ssurdok-szorost nagy 
román erőknek nagy kiterjedésű átkarolása 
elöl kiürítettük. Rettenetes harcok folynak 
a nyugati fronton. Az orosz támadásokat 
visszavertük. Egy léghajónk és repülőgépe
ink újra megtámadták Bukarestet,

Szeptember 23.

A Sommenál tovább tombol a harc. Aa 
angolok elfoglalták Comblest. A nagysae- 
beni csata kedvesben alakul. Bolgár győze
lem Macedóniában. Megverték és üldözik az 
ellensége*.  Aa olasz harctéren ne® volta-' 
nagyobb harcok. A Deutschland társhajója, 
a Bremen Amerikába érkezett. Az angolok 
és franciák a Sommenél eddig félmillió embert 
á doztak fel.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képvise’ötestülete saeptember 27.-én rendkí
vüli közgyűlést tartott, melyen a szokásos 
jelentések után Bódogh Lajos polgármester 
kegyeletéé szavakkal paren'álta el Tolnay 
István elhunyt városi végrehajtót, kinek öz
vegye részére 1000 K. évi nyugdijat és 200 
K. nevelési pótlékot állapított meg. A pol- 
gármes'er egyúttal bejelentette, hogy ideig
lenes végrehajtóul Karácsonyi Pál kir. vég
rehajtót fogadta fel. Tudomásul vette a köz
gyűlés a polgármester azon jelontését, hogy 
Léván 517 erdélyi menetűt van, kik közül 
321 a közös konyháról kap ingyen ellátást 
s hogy a belügymimsator 10 ezer koronával 
járult a menekültek ellátásának községeihez. 
Elfogadta a városi tisztviselők, dijcokok, 
szolgák és rendőrök háborús segélye érde
kében a belügyminisztériumhoz intézendő 
fulterjesztést s egyúttal ezek részére a bazi 
pénz1 álból 6267 K. segélyt szavazóit meg. 
Elhatározta a közgyűlés továbbá, bogy az 
állami fogyasztási adókat 3 évre évi 38000 
K. átalányért megváltja. Jóváhagyta a köz
gyűlés a rögimuazium költség előirányzatát 
és a kereskedő és iprrostanonciskola múlt 
évi zárszámadását. Kónya József nyug, ren
dőrkapitány nyugdiját egy évre 150 koro
nával fe emelte. A virilisták jegyzékének örz- 
szeállitásával Levaticb Gusztáv, dr. Balogh 
Sándor és To/ody István tagokat bízta meg. 
Még több apróbb ügy tárgyalása után a 
közgyűlés véget ért.

— Báthy László érseki helynök. 
Jedlicska Pál prae'áius-karotiok, nagyszom
bati érseki helynök, magas korára hivat
kozva kérte a bibornok hercegprímást, hogy 
a terhes eifoglaltBággal járó hivataltól mentse 
fel. A herczegprimás teljesítette a kérelmet 
s Jedlicska Pai praelátus-hanonokot legtelje
sebb elismerése mellett felmentvén a hely- 
nökuég vezetési tő , be yébe Báthy László 
esztergomi praelátua-kanonokat nevezte ki. 
Mi lévaiak, akik közel báromévtizeden át 
közvetlen szemlélői voltunk Báthy László 
buzgó és fá'adhatatatlan működésénél és 
örömmel gyönyörködünk kulturális s egyéb 
alkotáséiban, — tudjuk, bogy méltán fog- 
la ja el uj, szép és magas állását, ame yben 
ismert tehetségével éa képességeivel sokat 
fog használni a föegyháemegyéuek éa a pap
ságnak. — A magunk részéről Isten áldá
sát kérve működéséhez : szivünk mélyéből 
üdvözöljük uj munkakörében.

— Kitüntetés. A király Zsctdlik Ká
roly pénzügyi ezámtanscsosnak, as aranyos- 
maróti kir. pénaügyigaegatóság mellé ren
delt számvevőség főnőkének a pénzügyi ta
nácsosi címet és jelleget dijment-sen ado
mányozta. A uá'unk is jól ismert és köztizz- 
te.ötben álió fért u legfelsőbb helyen történt 
kitüntetése általános megelégedést és örö
met kelt, mert benne egy po.tos és lelkiis- 
mere'ei hivatalnok önzetlen, buzgó munkás
ságának fejedelmi elismerését látjuk.

— A főlap An elismerő oklevele. 
A király felhatalmazásából a pénzügymi
niszter Mailáth István*,  vármegyénk főispán
ját, a magyar ál ami hadikölcsönök sikeré
nek előmozdítása körül kifejtett kiváló tevé
kenységéért elismerő oklevéllel tüntette ki.

— Erdélyi menekű’tjeink. #w 
hete déli 12 óra után H vasúti kocsid 
újabb 66 menekült érkezett Lévára, akiket 
a népaegitö bizottság tagjai ebéddel vártak 
s azután a barakban helyezték el. A ln8ne. 
kült családok tanköteles gyermekein? ren. 
des beiskolázása iráBt is megtörté ek ( 
szükséges lépések. Tomcsányi János k , t>n. 
felügyelő személyes intézkedése folyté It0^ 
a gyermekek, akik a városban lak k lt 
egyes iskolákban nyernek tanítást, a'zog 
gyermekek számára pedig, akik a bankban 
vannak elhelyezve, ha ez nem ütköz k na- 
gyobb akadályokba a ha erre a kain ai pa. 
rancsnokság engedélye megszerezhető,— ott 
rendeznek be egy iskolatermet, amelyben 
Bartha Mózes, a kiskapusi áll. iskola .gas- 
gatótanitója fogja oktatni a gyáron -eket. 
A szerzet*  tapasztalatok szerint Nagy <alnin 
nem kell a közös konyhát felállítani, mert 
as ott levő menekültek jó ellátásban része
sülnek, ami dicséretére válik a község elöl- 
járóságának és jóielkü lakosságának.

— Hősi halál. Díváid Bila barsber- 
zenesei erdő tanácsost ős nejét, akiknek 
egyik kedves fiuk nehány bét előtt hunyt 
el, — újabb, mélységes gyász érte. Siept, 
bó 27.-én vesztették el Oéza nevű fiukat, 
aki mint es. és kir. tart, hadnagy, a harc
téren szerzett betegsége következtében, éle
tének 28. évében hősi halált halt. Fö di 
maradványait szept. 29.-én nagy részvét 
mellett Barsberzencsén helyezték örök nyu
galomra. A mély gyászba borult szü ők nagy 
fájdalmában rokonaik, jó barátaik és isme
rőseik is őszintén osztoznak.

— Kisegítő káplán Léván. A her
cegprímás Székely Vilmos Erdélyből mene
kült kudsiri adminisztrátort kisegítői minő
ségben Lévára küldötte kápiánaak,

— Közgyűlés. A fögimn. segitö-egye- 
sülét f. bó 4.-én, délelőtt 10 órakor, a főgimo. 
1. oszt, tantermében rendes közgyűlést tart, 
amelyre az igazgatóság ez utón ia meghívja 
az egyesületnek tagjait.

— Gyászhir. Őszinte megilletődéssel 
vettük a gyászjelentést, amely arról értesít, 
bogy Janda Lajos kereskedő munkás életé
nek 76., boldog házasságának 23 évében, 
szept. hó 24.-én Nagyszilében elhunyt. As 
általánosan t.sztelt férfiú egész életén át 
tántoritbatatlanul ragaszkodott a 48.-as és 
függetlenségi eszmékhez. Olyan lelkes tisz
telője volt Kossuth Lajosnak, hogy 1893. 
julius hónapjában, mikor legjobb barátiával, 
Boleman József lévai kereskedővel, aki szin
tén erős függetlenségi volt, — Olaszország
nak egyes vidékeit utazta be, — a két jó 
barát Turniba ia elzarándokolt, ahol miglá- 
lógattál Kossuth Lajost, aki igen barstsá- 
goaan fogadta őket, hosszasan elbeszélge
tett ve ük, kivált a Nagysallónál vívott győ
zelmes csatáról; a bucsuzásnái saját.esü 
aláírásával ellátott aicképével ajándékozta 
meg honfitól síit ás szives készséggel meg
engedte, hogy kertjéből virágot és Őrös söld 
faleveleket vigyenek emlékű1. A boldc.uli- 
nak hűit tetemeit őszinte éa széleskörű , ész
vét mellett szép*,  hó 26.-án, d. u. 3 órakor 
a nagysziléi r. k. temetőben helyezték ■ -rök 
nyugalomra. — Áldás éa béke porain!

— Szomorú szüret. Léván a s/.ürst 
mái régeu volt olyan taomoiú, mint aa idén; 
nemcsak azért, mert háború van, h. .isik 
azért is, mert nincs termés ; a szőlő rosszul 
fizet. Akinek annyi termése less, hogy lóri 
a múlt évinek egyötödét, as boldog. Eél01 
szőlőkben nem is fognak szüretein.. A <<‘0' 
löbetegségek úgy tönkre tették a tava .z* 1 
oly szépnek Ígérkezett terméskilátás, kai. 
De ahol van termés, annak lesz is árz. '-így 
halljuk, hogy a must hektójáért 120—150 
koronát is Ígérnek,

— Kérelem. A népsrgitő bizottság — 
tekintettel azon körülményre, hogy a lévai 
piacon nem bírja beszerezni as erdeiyi 
menekültek ellátásához szükséges tojást, — 
lapunk utján arra kéri a köaségek jegyzőit, 
fani óit éa tanítónőit, hogy a falvakban szí
veskedjenek tojást gyűjteni, illetőleg besze
rezni es azt esetleg megfelelő áron küldjék 
be Lévára.
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_ A tanítók kiképzése tartalékos 

tisztekké. Megbi«h»tó forrásból írják H 
lapok, hogy *®  1866—1882. évfoly.mheli 
haibsío'gk'str*  »lk»'m»s tanítókat, h*  egyé- 
Djs,.gük orra minősíti őket, tartalékos tisi- 
tekké fogják kiképezni. — A tanítóknak 
arevonalbeli, hadtáp és irodai szolgálatra 
T,|ó ■cképeósekülÖD szabály ok saernt történik.

— A táviratok drágulása. Szept. 
hó 2Ó lkától kesdve délutáni 4 9 órák kö- 
,0,., a már egyébként is megdrágult távi. 
raU‘ ért külön egy korona pótdij f estet idő. 
g,- továbbá vasárnap és ünnepnapokon 
p6li csak „eürgös*  távirat címén txpedi- 
ál,. , táviratokat, amelynek éra háromszoros.

— Nem lesz zászló a harctéren. 
A ború kitörésekor minden ezred nem- 
csas a saját, rendszerint tradic ókban gzzdsg 
aász óját vitte magával, hanem az egyes 
azaáastok 1 ülőn feldíszített nemzeti lobo
gókat is szereztek, amelyeket ere! lyeként 
őriztek a fronton is. Később belátták, hogy 
sa a szokás szép ugyan, de a zászlók gon
dozása nehéz, amiért ezután lassan elma
radtak. Ez a sors éri most a hivatalos ez- 
redaászlót is, melyet aa utóbbi időben uzár 
szintén csak a trén vitt magával — becso
magolva. A hadseregfőparancsnokBág elren
delte, hogy ezentúl az ezredzászlókat is 
has*  ked küldeni as ezredek illetékes pót- 
csapatáboz, ahol mint ereklyét fogják azo
kat megőrizni.

— Csak igazolvánnyal lehet tojást 
szállítani. A kormánynak egyik legújabb 
rendelete szerint a baromfi-tojás szállítása 
ezentúl csak zállitáai igazolvánnyal történ
hetik. Legfőbb ideje voina ezzei kspcsolat- 
ban olyan intézkedések életrehivása is, ame
lyek a ehetőség szerint elviselhető áron biz
tosítanák a hazai tojasaiüss Sglet kielégítését,

— A tuberkulózis és az ellene 
való védekezés. A világháborúval k»p- 
csolatosan egyre többen foglalkoznak a tü- 
dövesa nagyarányú elterjedésének jelentő 
Bégével éa a védekezés fontosságával. Dr. 
Fi edricb Vilmos egyet, mi magántanár, fő
orvos a fenti címmel érdekes tanulmányban 
foglalkozik a lüdövész ellen való védeke
zésnek problémájával és könnyen érthető 
módon magyarázza meg a lüdövész terje
désének okait es a védekezés leghaiható- 
sabb eezbötéit. Tudott dolog, hogy a tüdő
vészt csak nagyarányú intézkedésekkel le
het korlátozni és azokat, akik e szörny ü 
betegséget megkapják, csak költséges gyógy
módnál lehet megmenteni az eleti ek. Dr. 
Friediicb Vilmos tanu'máuyának az a leg
nagyobb érdeme, hogy miután rámuta'ott 
as áilrrn nagy kötele.a. geire, magát a lakos
ságot is kitaniija arra, bogy a lehetőséghez 
merieo hogyan vedekezhetik legjobban a 
iertözeeiö.. Természetes, hogy elsősorban a 
nép jólétének emelését a a lakásviszonyok 
javítását követeli a tüdővész terjedésének 
meggatlására. Esek mellett a városi és me
gyei hatóságokat is figyelmezteti arra, hogy 
» keiükbe adott hatalommal milyen sokat 
tehetnek a tüdővész elhárítására. Eaert m:n- 
denképen figyelemre méltó a két íves tanul
óéi) s helyes dolog volna, ha az arra ille
tékes hatóságok arról gondoskodnának, hogy 
* trp körében minél nagyobb körben el ter
jed |»u. Kapható a A'épszava könyvkereskedés
ben (KLl., Erzsébet korút 55.), valamint 
nunúen könyvkereskedésben, ára 2i fillér.

— A rokkantak végelbocsatása. 
A honvédelmi minirtsr elrendelte, hogy a 
felülvizsgálat folytán mindeu n pfalkelesi 
»oigslaira alkalmat annak osziá yozoit <s 
elboc-áiott népfelkelésre köteleseiteké, euau- 
lu vi gelbocaktó levéllel kel' elinti i és ezek 
több : szemléken nem tartoznak megjelenni.

— A mozi ma a Családi ékszer című 
érdekes színmüvet mutatja be, me.y uem 
oa»k «zép felveteleiné1, hanem meséje érdek- 
feszítő voltánál fogva'is elismerésre tarthat 
Mámot, Ezenkívül két bumoroB vígjáték 
•erűi » vászonra: Jó szimat és Krixelhuber 
piptja címmé1. Végűi a Bzokott háboius ké
pek yj sorozata fejsei be a műsort.

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egyletnek.

Szerkesztői üzenet.
P V. Léva A .szenzációs ítélet" cimü közle- ! 

ményt nem kaptuk azon határozott kikötéssé', l.ogv j 
az ■. napilurek rovatában jelenjék meg. Ha ez a fel- 1 
tetei előzőleg tudomásunkra jut: a h r közlését meg- i 
tagadtuk volna. A közérdel et nem szolgáló sorokat 
nevének aláírásával azért tettük a közönség köréből 
cimil rovatba, mert oda való s mert azokért a bs 
küldő felelős. Ezen okokból .óni<;<izoMs“-át, mely 
"agyon hosszadalmas és személyes vonatkozású, - 

I szükségt 'ennek tartjuk közö'ni; elég, ha az i'letékes 
1 helyre beküldőtte.

Jótékonyság.
Az erdélyi menekülteknek Scbüssler 

Gyuláné urmezőny Málaaról 10 zsák krum
plit, a Kabin. József Fia szappaugyár r, t. 
13 k? szappant küldöttek. Az újbányái 
vasúti állomás elő járósága 8 csomag ruhát 
gyűjtött Újbányán. Az ajándékozik ; Kobn 
Gyuládé, Sláger Manóné, Pálkay Gyula, 
Dianoant Márkné, Kalina Alajosná, Pischl 
Bé'áné, N. N. úrasszony, Kobn Mtksáné.

Ugytncazk az erdélyi menekültek javá
ra Boros Gyula 50, — Hetzer Adolf 20,— 
és dr. Horváih Gyula 10 koronát küldöt
tek lapuuk szerkesztő légéhez. A 80 korona 
összeget rendeltetési helyére juttattuk.

Nyilvános számadás.

Az erdélyi menekültek részére özv. losonczi 
Szabó Imréné és Túri Nagy Jánosné 

qyüjtőivén adakoztak:

K'ein Jakabné 5 K. Túri Nagy János 
20 —, losonci Ssabó Imréné 6 —, Palikáué 
4 —, Kern Testvérek 20 —, Frommer 
Mór 5 —, Koczab Vilmos 5 —, Dr. Prisa- 
ner Gyula 50 —, Raehak Edéué 20 —, 
N. N. 20 —, Dr. Frommer Ignác 100 —, 
ö«v. HoffmzDn Ferencné 2 —, Széllné 2 —, 
Bányai Ferenc 10 —, Kabin. Ervinné 
10 —, Novotny Imréné 2 —, Farkas Iaré- 
né 2 —, N. N. 4 —, Alt Jánosné 2 —, 
Jaross Ferencné 10 —, Dr. Mocsy Abáné 
4 —, V.aszaty Ödönné 10 —, Hubertué 
10 —, Czambel Józsefné 6 —, Bleyer , 
Reisöné 3 —, K.bin. József Fis Bzappan- 
gyára r. t. 200 —, Lévai Takarók és 
Hitelintézet 100 —, Kocab Fricyesné
20 —, Weisz Miksa 50 —, N. N. 2 — 
Hendler 4 —, Kürti Gusztáv 20 —, N. 
N. 2 —, N. N. 10 —, Önzésén : 789 K.

Az erdélyi menekültek részére Balbach Lili 
és Jaross Margit gyűjtő ivén adakoztak :

Nyitrai éa Társa r. t. 5 K., N. N. 30 
—, Weisz Simon 1 K.. 50 fill. Greiner 
Z'igmond 1 —, Knapp Ignácaé 3 —, Mo
sdott Teréz 50 fill. DiUtrch 2 —, Nyitray 

—, Halászná
E nma 1

i

1 —, Maaúr Testvérek 1
40 fii*.  Raismann 1 —, Steiner
—, Kmpp Margit 2 —, Ssbück Gyula 2 
—, Rónai 1 —, Kiéin Sándor 2 —, Hege
dűs 40 f ii. özv. Laufer Simonná 2 —. Stei
ner Ernő 2 —, Frommer Ignácné 5 —, 
Weisz Bernét 2 —, Dr. Kiéin Jakab 10 —, 
Karácsouyi E emór 1 —, Himburger József 
4 —, N. N 2. —, N. N. 5 —, Lakner 
László Budapest 10 —, Uif.lussy István 1 
_ Szenes Piroska 2 —, Wml 2—, Krizsá- 
ny’iné 40 fill. Korp'sné 1 —, özv. Weiszré
2 —, Csekey V. 10 —, Schwarcier Sándor 
Nagykálna 50 —, Dukesz L pót 2 —, Csűri 
István 1 Sslik Vencel 1 —, Ke lemé 1 
_  özv. Neumanné 1 —, N. N, 40 fill. Vas 
Janőné 2 Tulwa.y 2-, Fark.. Akosné 2
— N. N. 20f. Obertné 1 —, Sutáry Báláné 
5— özv. Galambos Lajosné 1 —, Boj.za 
Vendelné 1 —, Madarászná 1 —, özv. Fé- 
iáné 4 — özv. Lokotáné 2 —, Moravek 
Józsefné 2 Uhlárik 2 - Bslányiné 1
— Nagy Sándorné 30 fii1. Zolyominé 40 fill.
Klíerndmé 20 Kar.f.áth 20 - Kötlek 
10 Bercely 20 Dn Gellényiné 10 
_ Dr. Vlcsekné 20 Dr. Vlicsek he- 
renc 30 Kaszanicakinó 3 -, Dr.
steiner Oszkár 50 Domb.v Maró... 2
—, Liska Sándorné 4 —, Adler Jzkzb 5 

i

—, Kiss Gyula 2 —, N. N. 20 fill. — Somogy i 
40 fill. N. N. 50 fill. Hengetner 1 —, N. N. 
1 —, Tokodiné 2 —, Halmos 4 —, Fodor 
Aló fűé 5 —, Heyer Vdmosné 1 —, N. N. 
4 —, N. N. 2 Steiner 3 —, Kucsera 1 
—, Nikisoher 40 fill. Jancsovics 20 fill. 
N. N 1 —, Záhorszkiné 2,—Kusner 60 fill. 
Dolegné 40 fill. Toóth K 1 —, Piglerné 
1 —, N. N. 40 fill. Btjuszné 20 fiil. N. 
N. 1 —, Koncáé 60 fiil. N. N. 40 fill. Tóth 
Pálné tíO fill. Amsietter 2 —, N. N. 20 fill. 
N. N. 50 fill. Dr. Károlyi János 10 —, 
Kaicsok Leó 5 —, Boros Antal 5 —, Sin- 
kovics Ferenc 5 —, Vándor József 5 —, 
Burányi Gyula 5 —, Fehér Flóriáu 2 —, 
Söjtöri K roly 5 Muovicsné 2 —, N. N. 
30 fill. Oiszesen : 449 K.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése

ld. özv. Kresko Ferenc 89 éve. Aggkori végkim

1916. évi szept. hó 24-tól 1916. évi okt. hó 1-ig.

Házasság.

Vűleneuy és menyasszony nere Vallása

b’tscher Vilmos Laufer Fani izr.

Halálozás.

az etayi neve A halál oka

Pólya Adorján 4ő éves dűlt veselob

77/1916 végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
AlU'irott bírósági xégrei ajtó az 1881. évi LX. t. c 

102. értelmében ezennel közhírré ttbzi, bogy a 
lévai kir. járásbiróe ágnak 1916. éli 1Ő57 ttzauiu 
végZÍBd következtében Dr. Steiiur Uszkár itvai ügyvéd 
által képviselt Jeuei Bertalan lévai lakos javára — 
700 K. s jár trejéig 1916. tvi június hó 5.éu foga, 
uatottitott biztvtiitái>i végrehajtás utján le- és felülfog. 
Iáit és 304ö kor. fillérre btutüit kővetkező ingóságok 
ii. in. : Koicsmai b<r«ud zések italok, ezekek, ruhák, 
hoidok stb. nyilvános árverésen eladbtuak.

Mely árverésnek a lévai k r járásbíróság 191-ik 
évi P. k. 169b — 4 8/amu végzésé folytán 700 kor. 
tőkekövetelés, ei nek 1916. évi május hó 22 napjától 
járó 5% kamatai, és eddig öeszeseu felmerült és 
biróilag már megalapított költségek erejéig, Ltván 
leendő megtaitáuára 1916. e I oktobtr ho 3-ik napja*  
nak delu áni fél 3 órája batáridőül kítüzetik és ahhoz 
a venui szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
i ak meg. bogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmébeu készpénzfizetés 
me'ktt a legtöbbet igérőuek, szükség esetén becsárou 
alul is el fog >ak adat: i.

Ameuyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felühoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c 120. 
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Keit Léván 11-16. évi szeptember hó 22 napján.

Karácsonyi Fái
kir. jbirósági végrehajtó.

Árverési hirdetés.
Az áll. tanítóképző intézet sző

lőtermése október 1.-én (vasár
nap,/ d. u. 4 órakor fog az intézet 
tanácstermében elárvereztetni.

Köveskuti Jenő,
igazgató.

Iskolakönyvek tartós 

bekötését elvállalja 

Nyitrai ós Társa r. t.
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Üzlethelyiség
lakással és raktárakkal 1917. 
Május 1.-től kiadó. Bőveb
bet Nyitrai és Társánál 

—■ r. t. Léván. —

1ÍK<

KNAPP DÁVID
Telefon szám: 33-

Haszonbérbe egészben, 
vagy részekben, avagy feléből be- z 
vetve egészben vagy részben, az 
erdélyi menekülted számára, a 
szomszéd községben, mintegy száz 
hold jól termő szántóföld, azon 
nal kiadó. Hol? megmondja a
— kiadóhivatal. —

alkalmazást keres.
Schneider János. menekült pék

mester, magyarul, nemeiül ír, beszel, 
valannnö foglalkozást keres.

Schneider Ella polgárit végzett, 
mugyai ui, németül ír, beszél, irodában, 
üzletben mint elárusitónö, esetleg 
gyermekek mellett alkalmazást keres. 
Bővebb íelvilagosiiast heiing János 
evang. s. lelkész ad.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártaányu gépek: 

Ganz-féle motorok miuden nagyságban Hopferr és 
Sclirantz gözcséplő készletek, eredeti Melicliár féle 
vetőgépek, Bácher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint, minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

a

O csaszéii es királyi íensege 
Auguszta itheicegasszony leg
magasabb védnökségé alatt alto 
Auguszta Gyorssegéij-alap

Hadi biztosítási osztálya.
Vasintinyi baicteren most toiyo neves ea 
nagy ciataK bős ktonűinkli.l a legnagyobb 

iroieszitest követelik. Éppen szírt

ne mulas.za el senki lioazátarívzóját * leg
csekélyebb d.jak melleit biztosítani. A nép
tő.kelők mér ölsaör kilenc koiona részletben 
Illethető 45 kérőnkért 11)00 koronára bii- 

tosithatők.
A hadibiztobitás : z e ső róazlot ie- 

■ fizetésével étveuybe lep.

Haláleseti — Rokkantsági 
hadibiztositások!

Felvétel és felvilágosítás nyerhető:

Barsm. központ irodában LÉVA, Kálvín- 
udvar, valamint a lévai ref. ieikésvi hivatal 
is sziveién áH te jesen díjtalanul a felek 

rendelkezésére.

MUNKÁT KERES
Orbán Katalin erdélyi menekült 
varróleány. Bővebb értesítést lapunk

— lKiad.01ii-va.tala ad. —

Hordókat 
petróleumod, olajos, kátrányos, osiruposat, szeszeset a legmsg»»»bb árban 

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

Hcrdcügynökök kerestetnek 1

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

Budapest. IX., Hentes utcza 17.
Interurl ar-Telefon : József 14—50.

o o

NE TÖPRENGJEN ~
hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:

Kern Testvérek
fűszer, csemege rs vasnagykereskedése. 

Alapittatott 1881 LÉVA Telefon 14.

moziba
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
«>»»9 műsora érdekes,
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fűszer és csemegeári k. Vasáruk,Mindennemű
konyhafelszerelési és háztartási cikkek. Vasmozsár, 
ónozott mosó és habüstök. Építési anyagok gazda

sági és műszaki cikkek.
A „lévai tisztviselő egyesület" tagjainak árengedmény!

Üzleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hírnevet es 

megelégedett vevőket szerezni!
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Nyomatott Nyitrai és Társa r. t gyorssajtóján Léván.


