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Az ötödik hadikölcsön.
Közeledik az ötödik badikö’csönre 

való jegyzék. A magyar nemzet áldo- 
zaikészsége eddig is felülmúlt minden 
várakozást. Most, azt hisszük, szinte ha
tártalan lesz. Mert ez a hidikölcsön 
legtííkép az áruló Románia orvtámadá- 
sának megbüntetéséhez szükséges esz
közök előteremtésére és szapori'ására 
kell. Ennél népszerűbb hsdikölcaön te
hát, merjük állítani, a háború kezdete 
ói*  nem volt még Magyarországon 
Ebben részt fog venni mindenki, mél
ázok is, akik az előző kölcsönökből akármi 
okon kimaradtak. Ezért reméljük, hogy 
az eddigiekhez képest is kiváló sikere 
lesz. Bobbzu Erdélyért! Boss/u a ro
mán rablók ellen ! Ez olyan jelszó, 
amely ökölbe szorítja a nyílt marko
kat, ellenben kinyitja a szűk matko
kat és felpattantja a legroz-dásabb zá
rakat is a Wertheim-szekrenyekről és 
elrejtett ládafiákról egyaránt.

De az érzelmi okokon kivül sok 
minden rtális alapja is van az uj hadi- 
kölcsöu sikerének. Leginkább íz, hogy 
a pénzintézetekben országszerte szinte 
tslhalmozódiak a betétek.

Már pedig nincs olyan takarék
pénztár ma talán az egész világon, ahol 
olyan gyümölcsözőiig el lehetne he
lyezni nélkülözhető koronáinkat, mintha 
hadikölcsönbe fektetjük. De még a nél
külözhetetlenből is el kell csípnünk 
most valamit és feláldoznunk azért az 
erkölcsi és házi fiúi kötelességért, hogy 
Románián bosszút vehessünk. Majd 
megtérül később minden busásan !

Reális alapja az uj hadikölcsön 
sikerének az a feltétlen bizalom is, 
mely dicső szövetségeseinkkel együtt 
harcoló vitéz katonáink győzelmes elő- 
hahdását vagy ellenállását minden 
fronton kiséri. Ezeknek a felülmúlha
tatlan erővel előhaladó és kitartó har
cosoknak végső diadalában semmi két
ség nem lehet, ha megadjuk nekik 
mindazokat az eszközöket, amelyek a 
hadviseléshez szükségesek.

Tehát ne fukarkodjék senki sem. 
Legyen méltó mindenki önmagához s 
a hazához s végül ahhoz a becsvágy
hoz íb, hogy mi, mint aránylag eddig 
sem maradtunk, ezentúl sem maradha
tunk mögötte Németországnak, mely a 
maga legutolsó hadikölcsönét ismét pél
dátlan sikerre tudta vezetni.

A negyvenkettes vagy harmincz 
és feles legprecízebb találata semmi 
ahhoz a pusztításhoz képest, amit az 
ötödik hadikölcsön minden várakozást 
megszégyenítő eredménye ellenségeink 
illúzióiban véghez visz. Tiz és fél mil

liárd márkánál is több. Szinte álomnak 
is sok már, amit a német győzelmi 
elszántság ebben az egy adatban is a 
világ elé tár s aminek lenyűgöző ereje 
lehetetlen, hogy előbb-utóbb ne ejtse 
kétségbe azt a kába bizakodást, amely- 
lyel ellenségeink egymást áltatják.

Hogy a frontokon a magyar nem- 
I zet a legmesszebbmenő igényekuek is 
, megfelel, s ami fegyveres erőtől csak 

kitelhetik, katonáink hősiessége mind
azt megszerzi a magyar névnek, — 
ezt tudjuk. Erről tanúskodik az eddig 
elért sok siker s a német hadvezérek 

I egyike, aki szemtől-szembe magyar nyel-
■ ven dicsőíti nonvédeinknek példátlan 
! magatartását és a másik szövetséges
■ táborból a bolgár miniszterelnök hir

deti, hogy az erdélyi katonai teljesít
mények megnyugtató zálogai végleges 
győzelmünknek.

Katonáink iránt tartozó hálánkat 
méltáu csak úgy róhatjuk le, ha önfel
áldozó példájukon nemcsak lelkesedünk, 
de hasonló áldozatkészséggel követjük 
is azt. Erre a küszöbön álló uj hadi
kölcsön a legtágabb teret kinalja fel s 
az adott pénzviszonyok is megadják rá 
a lehetőséget.

Nem szabad szövetségeseink mö
gött maradnunk ezen a téren sem s 
mindezek felett nem szabad ellensége
inknek megszereznünk azt az örömet, 
hogy az uj hadikölcsön iránt tanúsí
tandó magatartásunkból a legcseké
lyebb ellanyhulisunkra következtet
hessenek. Hadd lássák mind, akik 
pusztulásunkra szövetkeztek, hogy nem
csak a gazdag Németország, hanem a 
tőkében sokkal szegényebb és kisebb 
Magyarország is rendületlen a kitartás
ban és hogy amint nem múlik ellen
állhatatlan fegyvereink hatalmán, ak
ként polgárainak áldozatkészségén 
sem fog múlni, hogy a végső diadal a 
mi igazságos ügyünknek jusson osztály
részű1.

Föl ! Összes ellenségeink, de kivált 
Románia ellen ! Ez lelkesítsen bennün
ket, növelje áldozatkészségünket, hogy 
a föigyülemiő milliárdokon olyan és 
anuyi golyót önthessünk, melyek vég
kép szíven találják a legújabb, legga- 
ládabb, áruló ellenséget!

Háborús önérzet.
A a-om.. édo J.L .u lakóit egy kalapos- 

meBter. Nagyon derék ember volt, valóság
gal borbély modora volt neki, ami köznyel
ven finom beszédű embert jelent. Emellett 
megvolt neki as a» érdekes szokása, hogy 
folyton a csehekkel bíbelődött, a cseheket 
d csérte, merthogy onnan származott el ide 
miköténk. És ha dicsérté, én fisony nem 

bántam I Csak hadd dicsérje. Tudom ea azt 
jó1, hogy minden ember szavában van vala
mi igazság.

Es most azonban mellékes. A fontos 
nz, hogy neki is be kellett vonulnia, mint 
harminckét e-ztendös póttartalékosnak. Ettől 
fogva aztán ide-oda esetletf-bodott, ebben 
m»g abban a katonai irodában, m g végre 
aztán a múlt hónapban levelet kaptam tőle 
a . . . i kórházból. (Böhmen, K. U. k. Rés. 
Spitá1,) A-.t Írja benne, hogy nagyon jól érzi 
ma>át, de m'-gis szeretőé, ha hazajöhetne a 
mi kórházunkba. S mint jó szomszédhoz és 
régi vevöj'heu, do úgy is mn' ilyen do'- 
gokban járatos emberhez, hozzám fordul, 
hogy járjam ki neki a bazsjutbatásf.

En hát csupa hazafias kötelességtudás- 
bél elkezdtem a kijárást. Be mind a négy 
kórházban azt mondták, hogy valamennyi 
hely el van fjgla va, pár hátig várni kell.

L-ü!tem tehát és megírtam az én kala
posomra^, hogy legyen egy darabig türelem
mel. Di egyúttal megkérdeztem tőle azt is, 
hogy miért akar hazajönni, hiszen az a 
kórház, ahogy én tudom, elsőrendű kórház, 
csupa egyetemi tanár benne a doktor ; aztán 
ott bizonyosan “O . cseh is van ; idehaza 
ugyi« mii dg azokat emlegette, hát most 
kibeszélheti magét az egykori földiéivel. Az 
ut is nehezére esne, meg hogy úgyis egye
dül álló ember, egy szál rokona sincs itt 
minálunk, a boltja igy is-uzy is ciukva ma
rad; szóval majdnem mindegy, zkár itt, 
a'cár olt fekszik.

No hiszen I Kaptam én erre egy két- 
ségboeseif 'evdet I Hogy aa Isten szerei mé- 
ér‘, ne legyet hozzá kegyetlen, sürgessem 
a dolgot, mert igaz ugyan mind, amit én 
írtam, meg jó dolga ia lenne, hanem a bá
násmód nagyon sérti az önérzetét.

Ejnye, ejnye, szegény emberi gondol
tam m ga » a . H 0<- ■ hol -"m h yi»
békén a magyar emberi I Rögtön futok es 
megmozgatok minden követ. Ciak nem 
hagy ha’Om azok között a magyarfalók kö
zött »z én kalaposomat I

Nem is hagytam. Egy hét múlva itthon 
volt.

Amint ezt megtudta », rögtön futottam 
hozza a kórházba, telve fölháborodással és 
keserű kíváncsisággal a magyar ember 
önérzetét aériö bánásmód részletei iránt.

— Jó napot, kedves barátom, hát meg
érkezeti ? Hogy érzi magái?

— Köszöni™ kérdését, jól vagyok, 
fe'eltn aa én párifogol'am egészségtől duz
zadó arccal.

— Hat U’y-e sokat szenvedett?
— Nem én, kór*  m I
— Nem?l No nem a betegségét értem, 

hanem a lelki fájdalmat.
- - A ie k fájdalmat ? I
— No i'enl Ugy-», sokat gúnyolták, 

csúfolták a magysriága miatt?
__ Engem? Dsbogy gúnyoltak 1 Inkább 

majd megettek bennünket, magyarokat, úgy 
sserettek.
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— Igazán? No én pedig ast hittem ...
— Tévedések iskolájába tataiéit be

iratkozni.
— Hát akkor nem értem I Hiszen ma

ga ast irta, hogy a bánásmód sértette as 
önérzetét.

— Hát hogyne sértette volna, — mondta 
nekibevillve as én magyarom, ssashogy 
magyarrá vedlett osebem, — mikor nagyon 
jól tudtuk, hogy csak asért bánnak velünk 
olyan jól, hogy minél előbb meggyógyuljunk 
és megint a harctérre küldbtasenek ben
nünket 1

— Hja úgy 1 Perese, persze . . . Na, 
Isten vele barátom, csak gyógyuljon meg 
szép nyugodtan, talán majd eboen a kórbár
ban nem sértegetik as önérsetét. — Mon
dám és faképnél hagytam az én kalaposomat.

Se aselőtt, se aióta nem láttam ilyen 
finoman önérzetes embert.

Hering János.

Üzennek a holtak.
Éezakl harctér, 1916. okt Isi.

Ha majdan eljön a tárt béke, az áldott — 
Sírunkra — ember hozz egy szál virágot. 
A színe legyen : izzó tűznek a lángja. 
Vagy gondold, hogy a vérünk hullott rája. 

A magyar vér, a drága.

És tégy melléje egy másik szálat, kéket — 
Legszebb nefelejtsböl való emléket.
Olyat, mint a tiszta égnek szűzi, kék ege.
Ez lesz kis árvánk sirató, bús szeme, 
Apátián, könnyes, két szeme.

Ha csendes éjszakákon néma már a táj
S minden dalos madar fészekbe száll
S mint szőke asszony néz le ránk ezüst holdunk: 
0 vidd el akkor sápaat, hitvesi csókunk 
Azoknak, kikiöl álmodunk.

Köröttünk néha kósza árnyak járnak . . . 
Ásó koppan . . . Tán uj sírokat ásnak ? 
Vagyunk elég sokan lent Csak űzd el messze óketi 

Ne zavarják a békén pihenőket,
Csak űzd, űzd el őket:

Korhadt csontjainknak szegény álomporán 
Mit settenkedik a halál oly korán ?
Miért hoz kínos, véres ölelésül 
Nyugvó /iákhoz vén apát, ki őszül K 
Gondtól, bajtól őszül . . .

Azért ha itt lesz a várt tarász, az áldott . . . 
ö buján nyílnak a réti ver-virágok 
Es sirhalmunkon dúsan sarjad a fü: 
Hogy csontjainknak legyen a föld könnyü, 
Hulljon szemedből egy pár yyászkönyü . . .

forubszky Qéza.

A világháború krónikája.

Október 17.
Volhyniában ée Qal'ciátau aa e.luLSjg 

aehol sem tud tért nyerni. A Narajovkánál 
a vitazaözönlö ellenségnek a nemet gya og- 
aág uiana nyomult, elfoglalta legelső árka
it. A bukovinai fronton, a Nesgra-patsktól 
keletre emelkedő magaslatokat eifogisltua. 
A románok a gyergyji hegységben még el
lenállának. Eredmény télén francia ée angol 
támadások a Somme-troulon,

Október 18.
A Narajovkánál bajor csapaloa h.u.- 

mukba kerítettek egy erős oross támaszpon
tot. Zvicm mellett as osztrák magyar hl ásó a 
eilen támadó gya ogságot tüzelésünkkel sú
lyos veszteségei mellett Árkaikba üatük 
viaaaa. Hevea hircok a Bőmmé ironton. Sailly 
faluba benyomultak a franciak. Veresen 
viasaavert olass előretörések Dél-Tirolban.

Október 19.
A román haláron átvesetö s*uio.e*nai  

sikeres harcok tolynak. A S.ccuod felső 
folyásánál néhány oross árkot e iogla.tuuk. 
Testőrcsapatok támadásait visszavertük. Le 

Sara és Morvái között a németek nehéz 
küzdelemben meghiúsították a franciák és 
angolok újabb áttörési kísérletét. A Pasubió- 
területen, Dél-Tirolban, fokozott e'keseredée- 
sel újultak meg * harcok. Az olaszok újabb 
támadását visszavertük. Uj harcok fejlődnek 
a Caerna-mentén, Macedóniában.

Október 20.
Dornavatrától délkeletre, a Neagra pa

taktól beleire elfoglaltuk a Monté Rusulu t. 
Az erdélyi hatarhegygerinceken tovább fo
lyik a harc. A Narajovka nyugati partján 
német zászlóaljak rohammal e foglaltak egy 
oroaz magaslatot. Az olaszok újabb véres 
vereséget szenvedtek a Pasubion. A mace
dóniai fronton a C-erna-könyökben a bolgá
rok megá'litották a szerbek támadását. Egy 
támadás elragadta az angoloktól az Euau- 
court Fzbbaye-Labargue országúitól nyugatra 
október 18.-án kezükön maradt árkok leg
nagyobb részét.

Október 21.
Dr. Adler Frigyes szocialista iró agyon

lőtte gróf Stürgkh Károly osztrák miniszter- 
e'nököt. Német, bolgár és török csapatok a 
Rasova-Agemler-Tuzia vonaltól délre több 
ponton behatoltak az ellenség főállásaiba. 
Hevea hsrcok utón elfoglalták Tualát a 
Topraisartól északkeletre, a Cocargeától 
északra és Mulcio’á'ól emelkedő mogaslato- 
kát. A Narajovkánál német csapatok Szo- 
morochytói északnyugatra orom állásokat 
foglaltak. A magyar román haláron hóban 
és fagyban tovább tartanak a sikeres harcok. 
A Somme vidékén az angol támadások kö
zelharcban meghiúsultak.

Október 22.
Mackensen uj dobrudasai csatája eldoit. 

A szövetséges csapatok győztek, as orosz 
román csapatokat kivetettek az egész fronton 
áliásaikbó', Cobadinut es Toprsisart e fog
lalták, a visszavonuló ellenséget üldözik. 
Német csapatok rohammal elfoglalták a 
Narajovka nyugati partján fekvő orosz ál
lásokat. A kímélet nélküli emberpasarlás 
árán sikerű t az angoloknak Grandecourt-Pus 
irányában tért nyerni.

Október 23.
Mackensen csapatai bevonultak Kostan- 

ciába. A balssárnyon pedig Csernavodáboz 
közelednek. Narajovka nyugati partját tel
jesen megtisztítottuk aa ellenségtől. Albáni
ában aa eöenséget a Cseraa könyökben 
német és bo'gar csapatos támadása véde
kezésre szorította.

Október 24.
Predeált, Medasidiét és Rasováí elfog

laltuk. A vöröstoronyi szorosnál megtörtük 
a románok el euállását. Mackensen jobb
szárnyának lovassága elérte Ciramurat vi
déket. A< angolok es franciás újabb át öré
si kiiérlete a ÍSommeóI északra véresen 
meghiúsult.

Október 2B.
Csernavoda elesett. Egy bolgár htdosz- 

iá y foglalta el a hídfőt. Mackensen hadcso
portja tervszerűen folytatja aa üldözést. A 
Vulkán Biorosl rohammal elfoglaltuk. A 82. 
izékely gyalogezred a berecki hegységben 
elkeseredett kéaitusa után elfoglalt egy erő 
sen eliáLColt hatarmagaslatot. A Verduni- 
fronton a franciak támadása Douaumont 
erődig tért nyert. A Sommt-fronton csökkent 
a harci tevékenység.

Október 26.
Uampo'ungtól északra a románok euen- 

támadástit visszavertük. A Barecki hegység, 
ben a bajorok megtisztítottak egy határge
rincet. Zaturoytól északra orosz zászlóaljak 
támadása összeomlott. A romárok is eg^az 
esernsvodai JJunahidat felrobbantották. Az 
ellenség az egész dobrudzsai arcvonalon 
tejvesztetten vonul vissza H raova-felé. A 
németek megállították a franciák verduni 
offanaiváját. Uj állásaikba visszaverték a 
a traroiák minden támadását. Douaumont 
erődje a franciák káaére került.

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egyletnek!

Különfélék.
— A Bírok kivilágítása. A hadügy. 

miniszter felkérte az egyházi főhat/nágo. 
kot, hassanak oda, hogy a hivek a vi Agitó 
anyagok nagy hiányára való tekiotetiel ez 
évben halottak napján a sírok kivilA^itását 
erősen korlátozzák vagy ami még helye ebb 
teljesen mellöisék. Számos helyen nem 
fogják kivilágítani a sírokat. Sö'—minta 
Liptó cimü lap'ársunk Írja— L'ptóváraegye 
anspanja a sirhelyek kivilágítását az egén 
vármegye területére betiltotta. Az id “n Li
viin is mellözbetnŐK a kivilágitáat. línzan 
kegyeletünknek másképpel is adhatunk 
méltó kifejezést. Ma nem a külsőségekben 
kell megnyilvá' u rra a kegyeleten mcgemlé. 
kezésnek, hanem izivben és lélekb n. A 
nappali órak alatt hintsük be virággal sze
retett baiottaiiK sírjait, végezzük el imáin
kat a temetőkben, az esti órákban pedig 
legyenek nyitva a templomok az ájtatog. 
ködök számára. A világítás elhagyásából 
megtakarított összeget mindenki ajándékoasa 
oda a harctereken elhunyt katonák árvái
nak segélyezésére.

— A megyei választások, mivel az 
1915. évi VI. t. c. 2. §-a a törvényható
sági bizottsági tagok megbízatását a béke
kötés napját követő 3 hónapig meghosszab
bítja, esiden nem lesznek megtartva ; azonban 
az elhalt tagok helyét 1916. november 28- 
án megejtendő választáson betöltik. Ennél
fogva a vármegyeben csupán a lévai 1. ez. 
választókerületben Lakner László bízott- 
sági tag helyére a békekötés napját követő 
három hónapig terjedő megbízással es az 
oszlányí XXI11. sz. kerületben Hyross János 
helyere az 1919. év végéig terjedő megbí
zássai fog egy-egy megye bizottsági tag 
választatni.

— Közgyűlés. A Lévai Tisztviselők 
Egyesülete ma de előtt, 11 órakor, a vá- 
iőshaza nagytermében tartja évi közgyűlé
sét, melyre aa elnökség lapunk utján is 
meghívja aa egyesület tagjait.

— Gyászünnepély a katonasirok 
Hál. A lévai rom. kath. temetőben nyugvó 
katonák sirjainál nov. bó 1.-án, délután lel 
4 órakor lesz a gyászünnepély, amelynek 
torrendje a kővetkező.- a főgimnázium ve
gyes kara gyaizd.it énekel,-szavalat, ünnep 
beszed, tartja: dr. ricseh hereuc ügyved, 
gyászdal, énekli a taunókepzö intését ének
kara.

— Csak egy virág szálat I A lévai 
Szanatór.un-tgyei ü.et ba.oltak ni p|án es 
idéu is megtartja szokásos gyűjtését. A teme
tőkben a perselyeket ki fogják tenni s a 
nemescélu egyesület csak egy virágszái érté
két kéri a temető látogatóitól as élő bete
gek számára, akiket még gondos ápolással 
meg leltet mentem az etetnek. A tüdővé.z 
elleni küzdelem megérdemli a közönség párt
fogását, mert a halottak legnagyobb száza
léka ma is ennek a rettenetes betegségnek 
áldozata.

— Halálozás. Botból kaptuk a gyssz- 
hirt, hogy ott felpíczi Gyeörgy Kálmáone, 
esti’, szeutgyörgivölgyi ZVemess Ilona ursss- 
szony, Kovács Jó.sef ball gj Ógyszeress 
anyósa, uldasos életének 50., boldog házas
ságának 30. éveben csaladjának és rokon
ságának legnagyobb fajdalmára csendesei! 
elhunyt. Hűli tetemeit őszinte részvét mel
lett f. bó 26-ár, délután 3 órakor a bsti 
róm. kath, temetőben helyezték örök nyuga
lomra.

— HskÜVÖ. Saalsy Pál fővárosi ősi. 
rajztanár, festőművész tegnap tartotta es
küvőjét Tolnay Mariska urleannyal, m iiai 
Tolnay István váron végrehajtó kedves 
leányával.

— Hősi halál. Balogh Lisz’ó média- 
ni*us,  cs.és kir. moasárűteg ezredbeii tüser, 
Balogh Lajos vármegyei utbiatosnnk kiváló 
szorgalmú, derék és ssépreményü fia, élőiének 
21. evében, az ólai sok el en hat hónapi foly
tonos harcban lét után, f. évi szeptember 
hó 17-én, ellenséges granátlövegtöl találva, 
hősi halált halt. Az ifjú hősnek hűk tele
mét a ref. vallás szertartása szerint as Ison
zó bsroieri Nova Vas és Huddog községek 
közölt levő Lukatios magánbáa mellett he*  
lyesték nyugalomra.

gyaizd.it
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— Kerék) Ártó Duói hangversenye. 

Flsőrzogu műélvezetben volt része t. hó 23- 
in közönségünknek. Ekkor tartotta az euró- 
,„erte ismert tizenöt éves hegedüoaüiásr. 

P|öre hirdetett hangversenyé*,  melynek sike- 
"a v«lóiago» Ámulatot váltott ki nagy si-á- 
au h»Hg»‘5ságából, Kerékjkrtó Duci nem 
ffé'e k»tn»8Z’e8f,D*>  h* n®“ elbűvölő jelenség 

és csupa komoly intellgencis. Hvendnl ün- 
n0pies lisngulaiu Larghettója volt rendkivü! 
árteljes hangversenyének beveze‘ője. Má- 
itt feltűntek széléé, komoly tónusai, melyek 
sötéten omlottak a hurokró’. Hita tnia erő', 
fényes technikát és megértést mutatott a 
Corelli La Foliájkbiv. Paganini boszorkA- 
nyos és szédítő nehézségeit játszva bírta le 
, Lamermoori Luciáin. Bü bájjal játstott 
eieij után négy darabot Dvoráktó1, Schu- 
bertlől, Hubaytól. A két utóbbinak d»r«b- 
jait meg kellett isméte nie. Sirass te spa
nyol művész magyar szerzeményének egye
nesen ragyogó előadása s ennek zajos tap
sok közt történt ismétlése zárta be a hang
versenyt, moly méltó arra, hogy örök emle. 
kezeiben maradjon köztünk. Úgy tudjuk, 
hogy e kedves művészhez lesz még szeren
csénk.

— Takarékoskodunk a petróle
ummal- A kereekedeimi miniszter körren
deletben arra u'esitotta a hatóságokat, hogy 
szigorúan ellenőrizzék a világító o'sj-kerea- 
kedöket. A késslethalmozást szigorúin bün
tetni kell. A világ-tókőo »jat elsősorban köz
világítási cfiókra szabad fordíts.!’, de szigo
rú intelmet kell kiadni, hogy a t özvi'átstátü 
berendezések fenntartói a legszélsőbb ha
tárig laktrékoskodjanak. A krrtskedők a 
rendes fogyasztóknak csak reduá á t -eny 
nyiségben adhatnak petró eumo’.

— Igazságos napszám. A gazdasági 
munkára Kivezényelt muukásosatigoktt a 
birtokosok kö*ÜI  számosán inyyeues mun
kaerőnek tekintették s igen csekély napi
bért adtak az egyes katonáknak. Persze így 
azután jó nyereségük volt a földekből. Most 
a mm'sztérium elrendelte, hogy a kivezényelt 
ka oník éppen oly napszámot kapj*nsb,  m nt 
amiyent azon a videóen a többi munkátok 
kapnak.

— Egy koronás bankjegyek. A kö- 
lönség mar repóta panaszkodni a váltás 
nehézségei miatt. A. kérdés izéba'.erült a 
kamara ü éscn is, anol aa eluö*  kije öntette, 
hogy értesülése szerint as egyKoronás pa
pírpénz mar nyomtatás alatt van és a vas
pénz is kielégítő mennyiségben keiü. for
galomba.

Jótékonyság.
A lévai izr. nőegy ethez következő 

adományok étkeztek:
Seblüssler Gyuláné u-nötö', Nagymálás 

10 zsák burgonya, S mek A min urtó , Le
kor 100 áor., és Veisz Benő urtó1, Lova 
20 kor.

Kimutatás-
Léva varos polgármesteréhez a mene
kültek segélyezesere alakult „intéző 

bizottság*  elnöke október 2. an az alabbi 
gyüjtöivet adta be;

3 sorszám. I, körzet, Gyüjtök nevei ; tíirtha 
Józsefné és Jakabfalvay Birusné, Pelcarik 
Viiwosné és Tóth Úma.

Siollár Mihály 2 —, Sárhegyi János
4 , Laufer Adó fűé 60 fnl., Karca Sándorné 
j- —, özv. Belopotoczkyne 4 —, özv. Brr.os 
Károlyne 1 —, Kuepp János 50 fill. N. N. 
*0 fill., N. N. 40 fill. Halasi Józsefné 40 fill., 
ömkó Józsefné 2 —, Valacb Simonná 40 fill., 
Kriek Jenő 4 —, Novotuy Sáudor 20 fill. 
Jtruach József 20 fill., Eromberger Berta 
4° ‘ül-, Dúsba Imre 10 —, N. N. 10 fill., 
Szenei Mályásne 40 fiil., Tonka Istvánná

> N. N. 40 fill,, Kovács Mblyásné 20 fili., 
lóth Ferencné 2 —, Donáth 40 fill., N. N. 
j > N. N. 20 fill., Svarba József 5 —, 
Mooródszky Károly 40 fill., Gregóri Mária 
• N. N. 30 fiil., N. N. 40 f.H., N. N.

Üli., Major Józsefné 10 fill., N. N. 20 fill., 
l®ubam«r Ferencz 2 —, N. N. 50 fül., 
«*bíta  Pál 1 fl. N. 56 fiil., Poiragyay 
Károlyné 2 —, N. N. 30 Ül., N. N. 20 fill.

özv. Veress Lajosué
, Thuróezy Jíuc 

N. N. 40 fill., Szabó 
nos 1 —, Pivonka 
60 fi1,, Pulpiter Esi 
özv. Záborsaky Gyi 
csekré 20 fill., Freu 
40 fül , N. N. 90 fül 
50 fü1., N. N. 60 f li 
csuha Joseiín 40

1 , Nyitray Józsefné
>s 1 —, Mácsziné 4 —, 
József 2 —, E Jer Já- 

Iüván <30 fill., W. N. 
'* 1 —, N. N. &0 fili., 
J áné 30 fill., Cierni- 
nd Gusztáv 4 — N. N.

N. N. 20 fiil.,’ K N. 
Í-, Hribikné 1 —, Ma- 

. fill., Peternák Jánosné
tÜlÜ‘’ 40 Páüas Livánné 

£0 fillér., Dangyei Audorné 80 fill., Koskó 
Bjiáné 1 —, Baiányi József 1 _ -,.
12 sorszám. VII. körzet. Gyűjtők nevei: 
Pirt/ia Józsefné és Jakab/alvuy Bsrnáné 
Pekarik Vümosné és lóth D.na.

S em Sándorné 5 —, özv. Veres L»- 
josne 50 t P., Pairóczyue 40 fii)., özv. Kovács 
Sindorne 20 hl.. Vörös L<josr.é 2 —, özv. 
Varauuay L.josnó 2 —, Madarasa István 
50 fili., Kvmner Karoly 1 —, ÁKossy Ist
vánná 30 fill., ISiehér Jánosné 40 f ii,, özv. 
V.ranuay I-ae 40 fül., Bogdán Gaspárnó 
10 fiil,, Demeter István 60 fül., Ric Já
nosáé 40 fill., ifj. Foruay István 2 —, Stad- 
ler 40 t llér, Bscsa Flóriáné 30 fnl., id. Váci 
Jónásné 2 —, Kis Sándor 40 fill., Bsjscsek 
Jánosné 4 —, Züay István 2—, Gál János 
10 —, özv. Horváth Painé 1 —, Brakó Já
nos 40 fill., Déli Józsefné 40 till., K'em 
Lajosué 2 —, Tamas Sándorné 40 t II., R-icz 
Jónás, é 40 tül., özv. Kis Jóuasné 40 tol , 
Ksc Jánosáé 10 fnl., Verebss 40 fii)., Koncs 
Jóasotue 2 —, Madarász János 1 —, id. For
uay István 2 —, Tolnai Istvánue 1 —, Kazy 
Laszióue 1 — , it). Vacy Jóuásne 2—, Pig- 
mond Gyulane 1 —, Tóth Józsetué 1 —, 
Palaay Gsrgeiyue 40 fü !., Zilál Sándorné 
30 fiil., Jakab Jónásné 30 fül., Tóth János
4 —, Tomay András 2 —, Weiuer Jakab
5 —, Koula Sándorné 20 fid., Jakab San- 
dome 1 —, özv. Kis Auüiasue 80 üli., Barka 
Audrasne 20 tűi., Göbőne 30 túl., Dohány 
Jouásue 2 —, Madarasa Jauosue 1 —, Dósa 
Jónás 2 —, Saekesváryné 1 —, Vacay 
lstvama 2 —, ifj. Stabó Damelne 2 —, 
Varanuay János 2 —, Bábut L-josné 1 —, 
i<j. Guiray Jónásue 2 —, Saveuánszky Mi- 
haiyue 60 fiil., B.ödi Zsigmondoé 40 fül,, 
özv. Madarász Jouasué 1 —, Varga Janosne 
40 fiit., Szabó János 40 fnl. özv. Kuícs 
Istvánná 2 —, Szabó Jánosáé 40 ti))., Fá
bián Gszáue 2 —, Vízi Sándorné 1 — Gál 
Sándorné 30 ini,, özv. Kacs Sauuorne 60 mi., 
,d. Szabó Dauieiue 40 ti 1., Lázár Isivanue
1 —, Vö t Jánosné 1 —, Szólnia Jóaset 40 fill
Kösa Jánosné 1 —, Özv. Dóka Károlyne 
4 —, özv. Szabó Petemé 2 —, Szűcs 
Istvauua 2 —, Po.gár Jánosné 2—, Várán- 
uay Janosué 1 —, Krammor Juzsttue 40 
fiil., ö*v.  Faragó Isivanue 40 fill., Vaczy 
Miüáiyué 2 —, özv. Doh ny lstvauué 40 
fill,, S-abo Lijos 1 —, öav. Dömötör Ist
vánná 1 —, özv. Váczy Audrasne 30 üli., 
Galambos János 4 —, Műnk Adóit 4 ,
N. N. 40 lm., N. N. 40 fin., Latar Vm- 
cemi ) —, Miaus Is.venne 1 —, koaep 
Galambos István 5 “, LulOvszkyue 20 fill.,
Murányi Lukács 30 fd., J*u° auo
2 —, özv. Síg. Jánosné 60 fül., PuKJ Jo- 
nasue 1 —, Bslla Andrásáé 40 t’1*-,  Aiiay 
Istvánná 40 fill., Fekete János
Bura Puierué 40 fill., ifj., Vaczy Isivanue
1 —, özv, Asossy Lásalóné 1 —, Gutray 
István 1 —, Rica Jónásné 2 —, Szohy 
Audrasne 2 —, N. N. 30 fill., Bura Jóuáo
2 K.
A ké‘ gyütö IV Összege : 222 koroua 26 fill.
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a loheremag zár alá vételéről.
Közhírré tesze o, hogy a m. kir. Minisz

tériumiak 3.514 — 1916. M. E. számú rende
lete erej'né fogva f. évi ok.óber hó 24. 
napjá Ól a ó'ieremag kész etek (vöröshere) 
zár alá vétett eh, azonban saját gazdaságában 
vetőmag ól jára felhasználhatók.

Más odra fü nem használható'-, fel nem 
dolgozhatók s csak a Had termény r. t.- 
n9k adhatók el.

Mmdazooálla' termeik terme'őkoek 
vetőmagul egy-igy métermázsát meg nem 
haladó mennyiséget eladhatnak.

A követelhető legmagasabb árak 100 
kg. tiszta súlyban :

1. nagy arankamentes nyers lóheremag 
320 kor.

2. nagy arankás tisztítható nyers lóhe
remag, 285 kor.

3. nagy arankás tisatithatlan nyers ló
heremag 255 kor.

4. arankamenteskéut hivatalosan ó’om- 
zárolt lóheremag 445 kor.

5. tisatiiott, de nem teljesen aranka
mentes lóheremag 415 kor.

Kicsinyben 25 kg. s ezen a'ul való el- 
dásuál a 4. pont alatti lóheremagért köve- 
te'hetö legmigasabb ár kg-kint 4 kor. 80 
fJl.-nél az 5. pont alattiért 4 kor. 60 fillér
nél magasabb nem lehe*.

Kereskedők, ha ilyen magvak vásárlá
sával eddig is fogla koztak, lóheremsgot 
ezentúl is vásárolhatnak, de csak olyanoktól, 
akiknek eadásra szánt lóheremag Készlete 
10 métermázsát meg nem halad. Az ily 
kereskedő a megvett késüetet csak a Hadi 
teimény r. t.-nek adhatja el s köteles kész- 
le'é'. két hetenkint bejelenteni és a társa
ságnak megvételre felajánlani.

Aki a rendeletet megszegi, büntetendő 
kihágást követ e1.

Liva, 1916. évi október hó 25. 
polgármester helyett :

Ifj. Klaln Ödön,
főjegyző.

6086—1916 sí in.
Hirdetmény

Feliérem Li’va r. t. város hazafias 
közönségét, bogy a háborús viszonyokot és 
as uralgó uagy drágaságot tekintetbe véve, 
halottak napján szíveskedjék melőzni a 
szokásos sir kivilágításokat.

Tudomásom szerint a Hercegprímás 
Őeminenciája is mellőzni kiváuja az idén a 
bivilágitást, Budapest főváros pedig azt ható
ságilag be is tiltotta s más városok is me- 
lőzik azt Eaért a viszonyokkal megegyező
nek tartom, ha a mi városunk népe is alkal
mazkodik aa uralkodó helyzethez s a gyász 
kifejezését nőm küllő diszber, hanem csu- 
páu belső kegyeleten érzelemben nyilatkoz
tatja meg elhunyt szerefle- és elesett hősei 
iránt.

Líva, 1916. évi október hó 28.
Bódogh Bajos,

DolgtrinegtHr.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi okt. hó 15-'öl 1916. évi okt hó 29-ig.

Születés.

A szülök ÜCR
XI 5,

« 6 B

►» “ ho

A gyermek
KtlV-

Kú esek Luki es Bárói Mária fiú Lajos
Kain Ödön Bdogh Mária leány D ra
Hacsko Mihály Rusnyák Ilona fiú Mihály
Dohány Sánnor Kucmin Anna eány Aranka
Horváth Zoltán Hetzer Dorotty a fiú Tasziiló
Mészá os Ign-icz Svarcz I oua leány Jolán
Kotrus< Jhdos Varga Pau'ina eány Mária

Házasság.
Sza'ay Pál Tolniy Mária rkath. r f.

Vőlegény és menyasszony neve Valása

Halálozás.

az elhunyt neve Ko-n A halál oka

özv. Kliuesok Jánosné 90 • vés Végiluy’ngülés
Deutsch Jenőné 28 éves Hagihagymáz
Déuai Lina 52 éves Agy ák-yu ás
lvatncs J ízset 10 nap Veeszü'ettt gy.
Horth’ Ko ács M rit 63 vés Tüdővizenyő

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.
Kis üveg 88 f. dupla üveg; 1 K.50f.

Ezt Inérj-iXlc x» In di.ezi.-a.tt I
A ho' nem kapható, oda postán 10 kis v»-gy 6 Hagy 
üveget kilenc*  koronáért i>űd ingyen ládában a ké
szítő.

KATRENIAK JÁNOS 
gyógyszerész ZSAHNÓCZA.
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Sok oldalról panasa hangzott tel a mi
att, hogy a háborús helyzetet a favágók a 
kötönség kizsákmányolására használják fel. 
Ennek megakadályozása végett aa 6600— 
1914. számú B. M. rendelet alapján alábbi
akban közzé teszem azon legmagasabb ára
kat, melyeknek túllépése kihágázi eljárást 
von maga után s a kihágást elkövetőket a 
hivatkozott rendelet alapján lö napi e'zá- 
rással és 200 áororáig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetni fogom.

l.sd. tüsitának 3 vápására íür.síelése, 
felaprózáss, berakása 4 korona.

1. mü. tűzifának 4 vágására fürésselé- 
se, telaprózása, bars kása 5 korona.

1. mO. tűzifának 3 vágására fürészelése,
2 korona.

1. !»□. tűzifának 4 vágására fürészelése,
3 korona.

Léva, 1916. évi október 23.-án.
Dr Horváth 

rendörkafitá.iy.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon mám: 33. 0 -y , Telefon szám ■■ 33.

Kérek ajánlatot
a következő eddig még nem korlá- | 

tozott termékekről: i
Hajdina, lóbab, csillagfúrt, cscsoka. 
8:elid gesztenye, moi armac, őszi 

borsó, cigöria, circgmap, bükköny.
Szállítási engedélyről az eladó tarto

zik gondoskodni. 
Én fizetem a legmagasabb árakat.

Spiler József
Budapest, VI., Csata utca 30.

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

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Gauz-féle motorok miudau nagyságban Hopferr és 
Schrantz gözcséplö készletek, eredeti Mellchár-féle 
vetőgépek, Bücher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID Jánczoskutak.
Legjobb miröségü iakarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. TR

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917, január 
hó 1.-től bérbeadó. Bővebb fel ilá-
gosítás a lévai uradalmi irodában

— — nyerhető. — —

A r^kvlrált ke derrpárgát teljesen póto'ia az 
Tlsöransu *s  az eddig forg-lo ba levő minő
ségekkel össze nem hason itható

„PATRIA44 
papír spárga

Raktárról bármily menayl égben aionnal 
siá'IHható Áta !*/>.  2. 2*/ t 3, 4 mm 

. vastagságban K 3 60 Legkev< sebt*  faj- 
, .fánkként 5 kg-os postacsomag kötsé- 
AllandOgek és ért k utáuvéttel 
na0Y ZSÁKZSiNEG vágva és kö’egeivo 
ra**ar ág ként K 4. Minden megret delést ké 

fedelem nélkül elintétü*  k.

„PATRIA41 
papírgyár

. Papirspár a 
X eladási irodája 
B Magyaroszág 
® részére

Budapest, VII. Rakóczi-ut 6 
Telefon 83 63.

Megyei képviselők Ügynökök Utazók ke ettetnek.

Üzlethelyiség
lakással és raktárakkal 1917. 
Május 1, tői kiadó. Bőveb
bet Nyitrai és Társánál

— r. t. Léván. —

Hordókat
petróleumon, olajos, kátrányos, sziruposat, szeszeset a legmagasabb árban 

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

Hcrdóügynökök kerestetnek!

w élsz Lipót es Társa
olaj, gépzsir, kocsisenó'es-nngykereskedők.

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

QQOQQOOOOO.OOOIOOOOO-OOOqqqOOC

NE TÖPRENGJEN
azon, hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:

Kern Testvérek
fűszer, csemege ts vasnagykereskedése.

Alá pitta tott 1881 LÉVA Telefon 14.

Mindennemű fűszer és csemegeárck. Vasáruk, 
konyhafelszerelési és háztartási cikkek. Vasmozsár, 
ónozott mosó és habüstök. Épilési anyagok gazda

sági és műszaki cikkek.
A „lévai tisztviselő egyesivel1' tagjainak árengedmény!

Üzleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hirnevet es 

megelégedett vevőket szerezni!

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyonsajtójáo Léván.
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