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\ trafik.
Az élelmiszerek forgalmának ba* 

jairól múlt szamunkban beszéltünk. 
Hasonlatos ehhez a tralik, nem le 
bet tehat hallgatással napirendre lép
nünk e lelett sem. Láthattuk azt a 
népvándorlást, mely a dohányáruk 
árusítása alkalmával a nagytözsde 
környékére megindult. Nincs az a 
professzió, ahova úgy tolongtak vol
na az emberek, mint ide. A háború 
alatt a kormány háromszor emelte a 
dohány es szivarok arát és azért 
nem használt semmit. A tolongás 
csak olyan nagy volt, mint azelőtt. 
Es különös, hogy csak egyedül a 
nagytözsde előtt. A kis tőzsdések 
közül, tudomásunk szerint, legfeljebb 
egynek az üzletéhez kellett csendőrt 
kiállítani a rendfenntartás végett.

A pénzügyminisztérium, amint 
értesülünk, dohányjegyek behozatala 
áltál szándékozik a torlódást meg
szüntetni. E tekintetben meg a kir. 
pénzügy igazgatóság!>k véleményeit 
varjak. Előre megniondhhtiuk, hogy 
a jegyrendszer nem fogja megszün
tetni a bajokat, sőt újak forrásává 
fog válni. Mert ezután a jegyekhez, 
azok is hozzá fognak jutni, akik éle
tükben nem dohányoztak és éppen a 
jegyiendszer nem alkalmazható a 
dohánykiosztásban, mert ez nem 
olyan, mint a liszt, hogy egyenlő 
lejkvótát lehetne megállapítani. Van
nak ugyanis nagy dohányosok, kik
nek mindig a szájában van a do
hány vagy a pipa. Egyik szivarról a 
másikra gyújtanak rá. Viszont van 
olyan, akinek naponta elég egy-két 
szivar. 1 lát miként fogja a pénzügyi 
közeg ezek között a fejkvótát meg
határozni ? Sehogy. Csak zúgolódás 
es türelmetlenkedés támadna nyo
mában. léhát a jegyrendről jobb 
nem is beszélni

I lanem mi megmondjuk, hogy 
hol a hiba? Ott a hiba, hogy a vi
déki nagy tőzsdések kénytelenek 
dohánykészletük kjlencven-kilencvcn- 
öt százalékát a kistraíikosoknak ki 
adni, akik között azután úgy cltii 
nik a dohány és a szivar, hogy sem 
Ilire, sem hamva, Ne menjünk mesz- 
szire, csak a lévai nagytözsdéshez 
utalt kis trafikosokat nézzük meg. 
Egy-két, a tisztességre nemileg töb
bet adó trafikosnál látjuk, hogy a 
kapott trafikárut nyomban elárusítja. 
Azt meg is rohanják nyomban, úgy 
hogy csendőrnek kell őrizni a bolt- 
ajtot. Azonban a többi trafikosok 
egyszerűen bűvész mollon eltünte
tik az árut. Oda ugyan hiába megy 
valaki szivart, dohányt venni pénz

ért, mert nincs. Különösen lévai 
embernek nincs, mert az nem tud 
vajat, tojást, csirkét, lisztet, gabonát, 
babot, lencsét, krumplit, bort, mézet, 
diót,mákot ésisten tudja mit adni. Ezek 
az áruk úgy eltűntek a piacról, 
mintha soha nem is lettek volna a 
világon. Persze van elegendő, csak
hogy nem pénzért adják ám.

Ila a főtrafikos nem könyörülne 
a lévai közönségen, a kistrafikosok 
jóvoltából még egy drága, de rossz 
szivarka se jutna. Ezért kérte a lé
vai közönség, hogy engedje meg a 
pénzügyigazgatóság a nagytözsdés- 
nek, hogy árujának legalább egy 
harmadrészét kicsinyben eladhassa. 
Mindjárt megszűnt volna a nagy do
hánymizéria s nem lett volna oly 
tolongás.

Most végre a pénzügyi kormány 
is kezdi belátni, hogy ez az állapot 
tarthatatlan s az állami egyedáruval 
nem szabad a polgárság kiuzsorázá- 
sanak eszközeid szolgálni. Ha már 
dohánymonopolium van, legalább is 
illendő, hogy a dohánygyártmányok 
a közforgalomból illetéktelen, ravasz 
spekulánsok által ki ne vonassanak. 
A kormány ennek óhajt véget vet
ni azáltal, hogy sorba bevonja a 
kistrafikosok engedélyét s helyettük 
hadiözvegyeknek, érdemes nyug
díjasoknak vagy rokkantaknak ad 
ki. Nincs szükség arra, hogy trafik
engedéllyel bírjon olyan üzlettulaj
donos, akinek más szakmaja van. 
Az megél abbéd is; azonban lesz 
sok szegény özvegy és árva, akinek 
jo lesz a trafik, mint kegyelemke
nyér.

Mint ol\ássuk a lapokban, sok 
helyen már meg is kezdtek az enge
délyek bevonását Csak helyeselni 
tudjuk a pénzügyminiszter intézke
dését. Csak ne álljon meg félúton, 
hanem végig kell seperni az egész 
országon.

I >e addig is, inig valamelyes 
rend lesz, arra kérjük a pénzügyi 
hatóságokat, hogy engedjék meg a 
nagytözsdéseknek, hogy készletük
nek legalább egyharmadrészét ki
csinyben is eladhassák a közönség
nek, mert higyjék el, hogy a városi 
polgárság csak egyetlenegy helyről 
kap dohányárut pénzért, de külön
ben is a polgárság békeidőben is 
innen szerezte be a szivart és do
hányt magának. Magának az állam
nak’ is érdeke, hogy rend legyen, 
mert bizony a sok kellemetlenkedés 
következtében már eddig is sokan 

•felhagytak a dohányzással. Ez. pe
dig nem az állam érdeke.

Háború és babona.

Olyan idő, mint a mostani, a maga 
nagy feladataival, veszedelmeivel és szüksé
geivel kemény tusát követel meg, szellemi 
erőt és a lélek heroizmusát, amelynek sokan, 
sajnos, híjával vannak ; ilyenkor ösztönsze- 
rüleg a babonával keres menedékét az ember, 
— ezért kapott annyira lábra a babona 
a háború alatt.

Minden babona, akar indus, akár görög, 
akar keleti, akár amolyan mostani háborús 
fajta legyen, közös vonása a csodában való 
hit. E hit, továbbá a szerencsét hozó tár
gyakhoz való ragaszkodás és az az ösztön
szerű vágy, hogy ilyenekkel rendelkezzünk, 
a világháború borzalmai és szokatlan esemé
nyei következtében hatalmas aranyokat öl 
tött

Az az állandó veszedelem, amely' a ka
tona életét a lövészárukban szakadatlanul 
fenyegeti, különösen hálás talaja mindenféle 
babonának, amely az önmagának és az 
egyedüllétnek kiszolgáltatott katona agyában 
gazdagon burjánzik, a leglehetetlenebb virá
gokat fakasztva. A falusi katonák talizmá
nokkal vigasztaljak önmagukat, amelyeket 
övéiktől kaptak és gondosan őrzött ereklye
kent hordoznak, amelyektől a világért sem 
válnának meg egy pillanatra, mert az a bal
sors legjobb és legbiztosabb ellenszere. Hadi- 
amulettek gyártására egész iparok keletkez 
tok, amelyek a háboru-szitotta babona óriási 
mérveiből valósággal tökét kovácsolnák.

A legtöbb katona nyakan hordja amu
lettjét, képpel és irassal ellátott fémlemezt 
vagy érmeszerü függeléket, amelynek az a 
rendeltetése, hogy hordozóját minden földi 
betegseg vagy veszedelem ellen megollal 
mázzá.

Bakáink legkedveltebb hadiamulettjei 
Jézus- vagy Szűz Mária-képpel ellá’.ott leme- 
zecskék, továbbá világító radiumkeresztecs- 
kék vagy kis zacskók egyházilag megszentelt 
füvecskékkel, amelyek szerencsét hoznak.

Különösen kedveltek a lövedékek és 
gránátszilánkok, amelyeket sebekből távolí
tottak el szerencsésen, továbbá töltő-golyók 
és robbantási darabkák, amelyek érmekről, 
szivarkaszelencékről, igazolványi tokról, főző
edényekről, gombokról pattantak le vagy 
jegyzőkönyvekben akadtak fenn. Ezeknek a 
tárgyaknak az óvóerejéről bakáink valóságos 
csodákat regélnek. Nem érdektelenek az 
amulettekbe vésett mondások sem Az egyik 
Szűz Máriás amuletten ez áll:

„ila hordod ezt a szent jelet, 
Az ellen fotósnak ered “

Egy patkóra ez a kivAnság volt bevésve ;

„Hordd ezt a csaták füzében, 
Akkor visszajösz te éppen.*

A Szent Borbála képét mutató egv tüzér 
amuletten ez volt olvasható :

„Szent Borbála, légy mindig velőnk. 
Segíts minket, — győzd le ellenünk.*
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A borzalmas háború, amelynek résztve
vői óráról-órára ezerféle veszélynek vannak 
kitéve, magától értetődőleg felélesztette ben
nük azt a törekvést, hogy a sorsot és a 
szerencsét a maguk pártjára hódítsák.

Ha egy csapattest legénységét megmo
toznak, a leghihetetlenebb dolgokat találnák a 
katonáknál, amelyeket a veszedelmek ellen1 
óvszerekként hordanak maguknál.

A szerencsegyűrűk különös népszerű
ségnek örvendenek. Ilyen gyűrűket olyasféle 
felírásokkal, hogy „Harcon át a győzelemhez*, 
,Hadiszerenese“, „Isten óvjon’ stb. a háború 
első idejében a mögöttes területről szállítot
tak a frontra. Ma már minden zászlóaljnál 
vannak katonák, akik szerencsegyűrűket 
gyártanak és bajtársaiknak eladják.

Nem ritkán találni katonáknál golyók és 
fegyverek elleni óvszerként úgynevezett ,Go- 
lyóaldás“ t. Példa kedvéért közöljük a Kár
pátokban elesett egyik katonánál talált ,.Go- 
yóáldás* szószerinti szövegét: „Kedves
unokaöcséninek a világháborúba utravalóul 
adtam minden ellenség és betegség ellen. A 
rád irányzott lövedékek változtassák meg 
irányukat. Imádkoztam Istenhez es imámat 
meghallgatta. Viseld e sorokat mindig ma
gadnál és akkor életed meg lesz óva Nagy
bátyád, János “

A patkó, mint a szerencse szimbóluma, 
szintén nagy szerepet játszik A cikkíró maga 
tapasztalta, hogy egy gyalogos két felszedett 
régi patkót állandóan hátizsákjában tartott. 
Az egyiket azelőtt találta, hogy a XVIII 
menetzászlóaljjal Zomborból távozott, a má
sikat egy zborovi utcán.

Nevezetes, hogy a négylevelű lóhere 
csodás hatásában való hit a háborúban ismét 
a régi erővel éledt fel. Sokan vannak, akik
nek, mielőtt a táborba vonullak, gyöngéd 
kezek négy levelű lóherét nyújtottak át áldást- 
hozó amulettként.

Az a Frégi balhit, hogy szerencsétlen 
napok és szerencsétlen szamok vannak, 
amelyek emberek és események sor

sát döntik el. a cikkíró ezredében is fog
ható formát öltött.

Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi habom, 
csak úgy, mint az emberiségnek minden na
gyobb megrázkódtatása, kedvez a babonának 
nemcsak a táborban levő katonaságnál, ha
nem a mögöttes területen levő polgári lakó 
soknál is.

Az a sok babonás legenda, amely a 
fronton fogamzik meg, megfejthető abból a 
miszticizmusból, amely eltölti a katona ele
iét, akinek mindig készen kell állania a 
halálra.

Bármennyire különöseknek tessenek is 
ezek a babonás szokások és erkölcsök, nép
rajzi tekintetben mégis igen érdekesek és a 
katona együgyű gondolkodásmódjáról tesznek 
tanúságot.

Gyakran hallani azt az. állítást, hogy a 
babona ott kezdődik, ahol a hit megszűnik ; 
a valóságban azonban a hit az. amely a 
hitnél régibb babonában gyökerezik, lévén 
a babona, Grimm szerint, tisztára a legala- 
csonyabbrendű háziszükségletre szánt vallás.

A jelenlegi háborús időkben általában 
azt a tapasztaltuk, hogy a babona közeli 
viszonyban all a valláshoz és a vallásossághoz. 
Kidet ült, hogy a vallás és az istenfelelem 
olyan időkben, amikor a babona nagyobb 
mértéket ölt, jobban él a lelkekben.

Goethe mondja : „A babona az embernek 
lényétől elválaszthatatlan. A babona az élet 
költészete.*

A sértéstartó gazdák figyelmébe!

Az Országos Közélelmezési Hivatalt ve
zető m. kir miniszter ur 56974 1918 VI.
szánni rendeletével az Országos Sertésforgal
mi Irodát bízta meg a hadsereg és az ország 
zsirellátasának biztosítása vegeit szükséges 
ipari hizlalás! akció megszervezésével és le 
bonyolításával, felhatalmazva az irodát, hogy 
a hizlaláshoz kellő sovány sertésanyagot 
szükség esetén rekvirálás utján szerezze meg. 
Az Országos Sertésforgalmi Iroda felhatal 
mazást nyert arra is, hogy mindazon állat
tartóknak (tenyésztőknek), kik sovány sertése
iket a rekvirálás elkerülése végett az alább 
kitűzött határideig önként felajánljak, ameny- 
nyiben azok az iroda által alkalmasoknak 
találtatnak és tényleg átvétetnek, sajat hizla 
lásuk elmaradása folytan elvesztett hasznuk 
kárpótlásául a maximális áron felül élősúlyért 
kilogrammonként 1 korotia prémiumot fizessen

Felhívjuk ennélfogva mindazon állattar
tókat (tenyésztőket), akik páronként legalább 
100 kg. súlyú soványscriésekkel rendelkez 
nek hogy soványsertés-állományukat legké
sőbb folyó évi március 10.-ig az Országos 
Sertésforgalmi Iroda II főosztályának (Buda
pest, V. Sas—utca 27 szám) sajat érdekük
ben önkent ajánlják fel, mert a felajánlás 
elmulasztása esetén soványsertés állományuk 
a legszigorúbb rekvirálás keres tülvilelérel fog 
megszereztetni s elesnek a fenti, anyagi előnyt 
nyújtó prümiumtól. A bejelentésnek a való 
Sághoz híven tartalmaznia kell a sertések 
darabszámat, életkorai, az átvészeltség mér 
vét, a páronkénti atlagsuiyt s annak megje
lölését, hogy a sertések miskaroltak és he
réitek-e? .Mihelyt a páronként 100 kg. súlyt 
elérték, bejelentendők azon sertések is, me
lyek jelenleg páronként 100 kgon alul vannak. 
A fenti pramium az ilyen sertések után csak 
akkor fizettetik, ha azok bejelentése legké
sőbb folyó évi április hó 30 ig megtörteink 
és ha e bejelentett sertesek az iroda által 
alkalmasaknak találtattak és tényleg átvétet 
lek. 20 darabon aluli tetelek nem jelenlen- 
dők l.e Azok a mezőgazdasági hizlalók, 
akik korábban is rendszeresen foglalkoztak 
hizlalással, lehat megfelelő hizlaló teleppel 
rendelkeznek, sertésbejelentesükkel egyidejű 
lég ajánlatot tehetnek arra, hogy a birtokuk
ban levő beállításra alkalmas sovanysertéseket 
a szükséges takarmány kiutalása ellenében 
önmaguk hizlaljak ki megállapítandó feltéte
lek mellett Az Országos Sertésforgalmi Iroda 
az összes figyelembe jöhető körülmények 
gondos mérlegelése és felettes hatosaimnak 
irányítása alapján csetről-esetre fogja : be 
érkező ajánlatokat elbírálni.

Az Országos Sertésforgalmi Iroda nyo 
matékosan figyelmezteti « gazdakai, hogy 
soviiuyserl' seiki I u. kitűzött bili ’rideiy S"k>'n> 
ajánlják fel, nemcsak azért, mert ezáltal je 
lentékeny anyagi előnyhöz jutnak es elke
rülik a szigorú rekviralassai jaro kellemet
lenségeket, hanem azért is, mert az iroda a 
jövőben a soványsertések szállítását engede 
lyezni nem fogja s Így a felajánlást elmu
lasztó gazdák amúgy sem értékesíthetik majd 
más módon sertéseiket.

Különfélék.
— Nemzeti érdekeink érvény esi 

tése. W ekerle miniszterelnök érdekes nyi
latkozatot tett a közigazgatási tisztviselők 
élethosszig való kinevezéséről, melyhez azért 
ragaszkodik, hogy igy egy emberöltőn al 
biztosítva legyen a közigazgatás magyar 
nemzeti jellege; azutan majd k<‘»vetkőzhetik 
az. államosítás. Ugyancsak nemzeti érdekeink 
érvényesítése szempontjából fogjuk követelni 
Daltnáczia visszacsatolását Végül határozott 
kijelentést tett arra nézve is hogy a len
gyel kérdésben és a német kereskedelmi 
szerződésekben is a nemzeti érdekek érvé
nyesítése a kormány legfőbb célja l'gyanily 
megnyugtató nyilatkozatot telt Sz.terényi 
kereskedelemügyi miniszter a vámunió kér
désében, a melyről szó sem lehel, mert 
közgazdasagi függetlenségünket még a ve
lünk szövetségben élő államokkal is meg 
lógjuk őrizni.

— Kitüntetések Ferenet Salvator 
főherceg, mint az osztrák Vörös Kereszt 
egylet es a magyar szent korona országai 
Vörös Kereszt egyletének védnökhelyettese 
a királytól átruházott hatáskörében — a 
habom alatt a katonai egészségügy körül 
szerzett kiváló érdemeik elismeréséül var
megyénk területén újabban a következőket 
tüntette ki : Vörös Kereszt hadiékitményes 
II oszt, díszjelvényt kaptak : t'ottka Zoltán
ná, önk ápolónők Kínöknője. Aranyosmarót, • 
özv. gróf Coudonhove Kunóné, hölgy
bizottság elnöknője. Zseliz, — hihrmann 
Andor, vörös kereszt választmány ügyvezető 
áléin ke, Aranyosmarót, — lluberOi Béla, 
kórházvezető, Kőrinöczbánva, — dr. b'rnessey 
Kálmán orvos, Zseliz, — Mailáth Istvánná, 
vörös kereszt választmány ügyvezető elnöke, 
Aranyosmarót — A Vörös Kereszt hadi
ékitményes ezüst diszérmét kaptak : Baitz 
Lipótné, Czangó Laszlóné, Fekete Vera, 
Gruv Eelka, dr. Horváth Józsefné, Koczab 
Vilmosáé, Marcsanyi Elvira, Marcsánvi J dán, 
K’adó Íren, Rudnyánszky Olga, Szakalos 
Boriska, dr. Török Mórné, Virág Teréz, 
Belicza Margit, Fekete M iria, Flórián Trajánné, 
Guggenberger Lajosné, Király Margit, Link- 
niann Klára, Mittelmann Tivadarné, Nizsnik 
Béláné, Kandik Anna. Seefranz Emi. Szigeti 
Mihalyné, Vidats Elemérné, dr. Wildntann 
Jenőné önk ápolónők, Tekala Mihály, felü
gyelő altiszt. - A Vörös Kereszt hadi
ékitményes bronz diszérmét kapták : Baurnli 
M Apparitia, Schéda M. Clélia betegápoló 
irgalmas nővérek.

— Hőseink h a diai b urna. A cs és 
kir. 26-ik gyalogezred, amelynek keretebe 
tartozik a mi varmegyénk is, - - a világ
háború emlékére és haditetteinek meg
örökítéséül egy hadialbumot szándékozik 
kiadni Ezért az ezred parancsnoksága lapunk 
utján is felkéri mindazokat akik az ezred 
harcaiban résztvettek. hogy a tulajdonaikban 
levő hadifelvételeket, naplójegyzeteket, érdekes 
tábori lapokat, valamint az elesett és eltűnt 
hősök 'ényképeit és rövid élettörténetét az 
ezred pótzászlóalj- parancsnoksága címére. 
Hsrltrgomba, megküldeni szíveskedjenek Az 
ezred minden ad:.tót köszönettel visza- 
juttat.

— A Léván létesítendő honvéd
emlék és a Szurmai alap javára tegnap 
rendezett műsoros estélyről egyelőre csak 
annyit Írhatunk, hogy az estely minden 
tekintetben várakozáson felül s a legfénye
sebben sikerült Részletes méltatását lapunk 
jövő számában ‘ogjuk közölni.

5 tiszteletbeli, 
rendes, — 

Alapitó 
('sernucll 

Béla, dr. 
Horcsányi

289 
tagja, 
dr

— A Kath Kör. közgyűlése. A 
lévai Kath. Kör. múlt vasárnap délután, sajat 
helyisége nagytermében tartotta évi rendes 
közgyűlését, Oodek János igazgató elnök
lete mellett; Szakács Viktor plébánost 
egészségi állapota akadályozta elnöki tiszte 
betöltésében, Mielőtt az igazgató — évi 
jelentéseben beszámolt volna a Kör mull 
évi működéséről Kiiller Ferenc segédlelkész 
sikerült beszédben ismertette a nagyszámban 
megjelent tagok előtt, a kath. sajtó pártolása 
érdekében megindult országos mozgalmat 
és lelkes szavakkal buzdította a tagokat a 
kath. sajtó támogatására Az igazgatói 
jelentés szerint a Kör a múlt év lefolyása 
alatt fi választmányi gyűlést tartott; a felvett 
tagok szama — 1917 -ben 36 volt; elköltözött 
(>. kilépett 2, meghalt 8 tag. Ez idő szerint a 
Körnek van : 16 alapitó, 
36 vidéki, 1 pártoló es 
vagyis összesen : 347
tagok lettek újabban : 
János hercegprímás, őr. Kmoskó 
Vlesek Ferenc, Kuller Ferenc és 
Béla. A közgyűlés folyamán tidvözlő távirat 
menesztetett Báthy László érseki helynökhöz, 
mint a Kath. Kor. teledhetlen megalapítójához 
és diszelnökéhez A tagoknak több, mint fele 
katonai szolgalatot teljesít; ez a körülmény 
adja magyarázatát annak, hogy a jövő évi 
költségvetésben a kiadás 912 kor. 81 fillérrel 
fölülmúlja a bevételt. A hiányt, a tagsági 
d:jak felemelése helyett, a tagok önkéntes 
adományával véli a vezetőség pótolni. A 
közgyűlés a Kör összes tisztviselőinek jegyző
könyvileg elismerő köszönetét szavazott 
buzgó fáradozásáért Az 1918-ik évre egy
hangúlag választmányi tagok: Andruska
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Andor Bodó Sándor, Bódogh Lajos, Borcsányi 
Béla, Csernák Izidor, Guba János, Iványi 
András, ifj. Klain Ödön, Kuller Ferenc, 
Kostyek József Nappel Rezső Nyúly József, 
Ondrejkovics Adolf, Peternák János, dr 
Porubszky Géza Presztolánszky BéG, Stugel 
József, Tokody István, Thuróczy János és 
Varga János.

— Alakuló-gyűlést tart a lévai róni, 
kath. egyházi ének egyesület a Kath. Kör. 
termében f hó 5 én (kedden i este 6 órakor. 
A gyűlésre az elnökség ez' utón is meghívja 
az érdeklődő kath. híveket.

— A közéleimezés biztosítása cél
jából a termést mint értesülünk, mar az 
aratásnál foglalja le a kormány, mely az 
ipari cikkeket is maximálni fogja, amire 
nézve meg is történték az első intézkedések. 
Két nagy fontosságú dolog ez; itt az ideje, 
hogy mindakettóben erős kezzel rendet te 
remisen a kormány, mert, sajnos, a jó ter
més dacáia közelelmezésünket szűkebbre 
kellett szorítanunk ; ruha és lábbeli dolgában 
pedig immár csakugyan csehül vagyunk. 
Megelégedéssel fogadjuk tehát a kormány
nyilatkozatokat s reméljük, hogy most már 
legalább a közel jövőben nem fogunk annyi 
aggodalmat kiállni a kenyér és ruha miatt

— Gyanzhlrek. Mély részvéttel ( 
vesszük a gyászhirt, hogy empfner Jakab- I 
né szül Klopfer Maria Kempfner Jakab, 
köztiszteletben allo lévai kereskedő neje 
1918 évi február hó 25.-én 74 evében, 
boldog házasságának 52. évében hosszas ■ 
szenvedés után elhunyt. A megboldogult hűlt I 
tetemeit I. hó 27 én, helyeztek örök nyugalomra 
a gyászoló csalad, nagy számú jóbarát ’ 
részvété mellett. Halálát férjén kívül hat fia 
és leánya, unokái, dédunoka és kiterjedt I 
rokonság gyászolja. Beke poraira !

Siimegh János, városunkból Selmecz- 
bányára származott polgártársunkat súlyos 
veszteség erte, a mennyiben neje Sümegh \ 
Janosne szül Irmler Margit f. évi február hó ' 
21.-en életének 39-ik, boldog hazassaganak ' 
17. ik eveben hosszú szenvedés után jobb- | 
letre szenderült 11 (ittestet nagy részvét j 
mellett f. hó 23.-án helyezték örök nyugalom- ■ 
ra. Nyugodjék békeben I

— A nők választójogosultsaga. 
Spddy Adél a vidéki feministák szervező | 
titkára ma, délután 4 órakor, a varosháza 1 
közgyűlési termében a női választói jogrol 1 
előadást fog tartani, amelyre lapunk utján 
is felhívjuk az érdeklődők figyelmét.

- A nyolcadik hadikölceön ki
bocsátására, értesülésünk szerint, megkezdték 
az előmunkálatokat A kibocsátás időpontja 
még nincs megállapítva, a pénzintézetek azon 
bán mar elfogadnak előjegyzéseket az uj 
hadikölcsönre Az altalános helyzetnek ked • 
vező megítélésére vall, hogy a nyolcadik 
hadikölcsönre már is jelentékeny összegű i 
előjegyzéseket eszközölnek.

— Az uj nyári idő. A I <ormány az ' 
utolsó jiét esztendő ‘apasztalatai alapján, '■ 
különösen a világítással való takarékosságra 
tekintettel, a folyó évben is el fogja t endelni, 
hogy az április 1-től virradó éjjel az 
órak egy óraval előbbre igazitandók. Szep
tember 15-én az órak ismét egy órával 
visszaigazitandok lesznek.

— Ismeretterjesztő előadás. Múlt 
vasárnap este G órakor a kath kör. nagy
termében zsúfolásig betöltő közönség jelen 
létében tartatott meg az előző évekről any- 
nyira megkedvelt ismeretterjesztő előadások 
újabb sorozata. Az érdekes műsor minden 
száma Kuller Ferenc főrendezőnek művészi 
érzékéről tanúskodott, akinek úgy harmónium,- 
mint fuvolajátekát őszinte elismeréssel 
honorálta a közönség. 'eekmann István 
szoló- énekevei aratott nagy sikert. A minden 
szám után meg-megujuló taps volt a hall
gatóság tetszésének legszebb jele Mráse 
Margit dr. Kriiger Aladárnak: ítélet című 
költeményét remekül szavalta; a közönség 
áhítattal hallgatta minden szavát. Oberth 
Kálmán tanítójelölt mostani fellépésével csak 
fokozta az előző szerepléseiben szerzett 
hálás elismerést A vetített képek bemutatá
sával élért kiváló siker is Kuller Ferencnek 

ügyességét és szakértelmét dicséri. A válto
zatos műsor végén a közönség a himnuszt 
énekelte. — A mai előadás műsora : 
1). Harmónium- megnyitó, előadja: Kul
ler Ferenc 2). Holló: A hős. Szavalja: 
lieindl Janka. 3). Hegedű-szóló. Előadja-; 
Heckmann István harmónium kísérettel. 4) 
Vetített képek „Magyarországáról, előadja : 
Fekete József, vetíti: Kuller Ferenc 5). 
Gács : Honvédek. Szavalja : lieindl Janka. 
6) Kavatina a „Bűvös vadászból" énekli ; 
[tartós Mária, harmóniurn-kiserettel.

— Tartalékos tisztek aktiválása. 
A honvédelmi miniszter rendelete szerint a há
ború aiatt a áatonaallomanyu tisztek hivatásos 
állomanyába való áthelyezésnél csak a 
tartalékos tisztek és tisztjelöltek jöhetnek 
tekintetbe, akik az egyévi önkéntesi tényleges 
szolgalatot 1913—1914-ben, vagy később 
kezdtek meg. Csak azokkal a pályázókkal 
tesznek kivételt, akiknek a iiivatasos ka
tonatisztek állományába való áthelyezése 
kivaló alkalmassaguk és érdemük aiapjan 
különösen kívánatos és ténylegesitesük 
határozott nyereséget jelent.

— A sertések rekviráláaa. A köz
élelmezési miniszter felhívást küldött a 
hatóságoknak, szóllitsak fel a sovány sertést 
hizlaló gazdákat, hogy állatállományukat 
bocsássák az Országos Sertésforgalmi Iroda 
rendelkezésére. A közélelmezési miniszter 
azoknak a gazdáknak, akik önként ajánljak 
fel sovány sertéseiket, kilónként külön egy 
korona jutalmat ad. Ha azonban ez az akció 
nem sikerül, akkor a földmivelésügyi 
miniszterrel történt megállapodás szerint az 
egész országban rekvirálni fogják a sovány 
sertéseket. A közélelmezési miniszter az erre 
vonatkozó rendeletet is elküldte a vármegyék 
alispánjainak Az átvételi idő letelte után a 
még szükséges sovány sertéseket hatósági 
utón fogják rekvirálni. Ezen esetben azonban 
a hizlalási haszonból való részesedésre a 
sertéstulajdonosok nem tarthatnak számot. 
A sovány sertések önkéntes felajánlásának 
határidejét, módját es feltételeit a közeli 
napokban fogjak megállapítani.

— A Legjobb Könyvek sikere. 
Kevés vállalkozás lett népszerűvé olyan 
rövid idő alatt, mint a Legjobb Könyvek. 
Pár nap múlva jelenik meg tizedik száma és 
eddigi kilenc fűz te is elég volt arra, hogy 
a magyar közönséggel ezt a páratlan regény 
gyűjteményt megkedveltesse. Nem is csoda, 
mert ami érdekfeszitő és emellett irodalmi 
alkotása van a világirodalomnak, az mind 
helyett kap a legjobb magyar Írók mellett a 
Legjobb Könyvekben A tiz dik szám Conan 
Doyle-nak legszenzációsabb detektív regényéi. 
A Sáhín kutyáját tartalmazza. Egyes szám 
ara fíO fillér

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1918. évi felír. bd 24-töl i9i8. évi maré hó 3.-ig-

Születés.
-K

A szülök ueie g.*
A gyermek 

neve

Bojsza József Márkly E. leány

Házasság.

Katalin E.

Vóleienv és menyasszony neve Vallása

Szankovits Lóránt Hengetner K r. kath

Halálozás

az eliimiYt neve Kora A balti oka
1 1

Kámpfner Jakabné 74 éves Aggk. elmezav
l’ovraznyik Mária >0 éves l'üdóvész
Kristóf János 65 w gyomorrák
Tóth János 17 n l'üdóvész

Nyilvános köszönet
Mindazon jóbarátok és ismerősök, kik 

felejthetetlen halottunk özvegy Máig Pálné 
elhunyta alkalmából szives részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogad 
jak ezúton is hálás köszönetiinket.

Léva, 1918. február hó
A gyAaaoló 0SA1A0.

Jótékonyság.
A lévai izr. nőegylethez újabban a 

következő adományok érkeztek : A Lévai 
T karékpénztártól 50, Wertheimer Vilmos- 
nétól, Hontvarsányból, 10 korona amely 
kegyes adományokért a nevezett egyesület 
elnöksége lapunk utján is hálás köszönetét 
nyilvánítja.

A munkások tüdőszanatóriumára újab
ban a következő adományok folytak be : a 
Lévai Takarékpénztártól 100. — Nagysáró, 
Kissáró, Szódó, Nemesoroszi községektől a 
jegyzők utján egyenkint 20 —2 ' —Goldstein 
Henriktől 50, — Kovács Sándortól 10 K 
Az eddig befolyt összeg : 1798 korona.

Faeladási hirdetmény.
Oszlány község (Bars vm.) volt úrbéres 

birtokossága 191*. évi március hó 18-án 
délelőtt 10 órakor a községházán tartandó 
nyilvános árverésen kizárólag zárt írásbeli 
ajánlatok utján eladja a tulajdonát képező 
erdőnek 1915., 1916. és 1917. évi vágás
területein kihasználásra kijelölt mintegy 
1500 drb. tölgyfából vevő által termelendő 
tölgyhaszonfát.

K i k i á
21=30 cm. 

m3-ént 45 kor.
31—40 cm. 

m8-ént 55 kor.
- 41—50 cm. 

m8 ént 75 kor.
51— feljebb cm. középátmérőjü rönké

ért m8-ént 85 kor.
Az átmérők kéreg nélkül mérve értendők. 
Bánatpénz .5000 korona.
A fenti bánatpénzzel felszerelt és 1 

koronás bélyeggel ellátott zárt írásbeli aján 
latok, melyekben vevő kijelenteni tartozik, 
hogy az árverési és szerződési teltételeket 
ismeri és magát azoknak aláveti, az árverés 
napja előtti napon, vagyis 1918. évi március 
hó 17-én délután 6 óráig adandók be az 
alólirt urb. elnöknél — Később beérkező, 
valamint becsáron alóli ajánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak

Az ajánlatok a kikiáltási ár százalékaiban 
teendők.

Az eladás alá kerülő faanyag nagyugróczi 
vasúti állomástól 8 — 10 km. re fekszik-

Az árverési és szerződési feltételek 
Oszlány község volt úrbéreseinek elnökénél, 
az aranyosmaróti m kir járási erdőgond
nokságnál és a beszterczebányai m. kir. ál
lami erdőhivatalnál tekinthetők meg

Oszlány, 1918 évi február hó 24.

Mixa Károly
i urb. elnök

1 t á s i á r :
középátmérőjü

r'nköért

rönkőért

1395—1918 szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy az országos szén
bizottság a folyó évben úgy kíván gondos
kodni a csépléshez és az őszi szántáshoz 
szükséges szénmennyiségről, hogy a lehető
séghez képest minden termelő idejekorán 
jusson a szükséges szénmennyiség birtokába.

Annak a megállapítása, hogy kinek, mi
kor és mily mennyiségű szénre van szüksége, 
összeíró ivek utján fog történni.

Felhívom ez okból mindazokat a gaz
dákat, akiknek 200 magyar, illetve 150 ka 
tasztrális hold, vagy ennél nagyobb a gabo
nával bevetett területük és széntüzelésre 
berendezett cséplőgépük van. hogy a két 
egyenlő példányban kitöltendő összeirási ivek 
átvétele czéljából Kucsera Josze* h, város
gazdánál (városház 1 emelet 6 ajtó) legké
sőbb marczius hó 15 ig jelentkezzenek.

i Az ivek kitöltésére és elküldésére vo- 
| natkozó utasítások az iveken olvashatók s 

azok pontos betartása a gazdáknak érdeké- 
| ben áll

Léva, 1918, évi február hó 27,

Bódogh Lajos, 
pulráruieatar
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1351 — 1918. szám.
Meghívó.

Az 1848. március !5.-ik napjának mint a 
magyar sajtószabadság nemzeti örömünnepé 
nek évfordulóját Léva város népe eddig 
évenként megünnepelte es azt a 48 as 
választott bizottság rendezte. — e tárgyban 
a folyó évre vonatkozó intézkedés vegeit a 
rendező bizottságot a városház közgyűlési 
nagytermében 1918 évi március lio 3-ik 
napjának - vasárnapnak deli óraja
kor tartandó! értekezletre tisztelettel meghívom.

Léva 1918. évi március hó 2
Bódogh Bajos, 

untgArma'ter.

1459- 1918. szám

Hirdetmény.
Közhírré teszem, mikép a M. kir 

Ministerium 764 M. E. 1918 számú rende
letével az 1918 évi termésből származó s 
alább felsorolt mezőgazdasági terményekért 
követelhető legmagasabb árakat méter- 
mázsánkint (100 kg) tiszta súlyra az aláb
biakban állapította meg : Búza 60 kor ; rozs, 
kétszeres, árpa, zab, köles, közönséges és 
kevert tengeri 52 ; faj tengeri 60 ; pohánka 
(tatárka) 150; bab 100; borsó 120; lencse 
150 ; lóbab 90 ; takarmányborsó 90 ; takar 
mány bükköny 140; káposzta repce 120, 
répa-repce 110 ; vadrepce 55 ; kender, len, [ 
tök. napraforgó mag 150; gomborka mag 
100; mák 350; cukorrépa 14; takarmány | 
répa 8; tarlórépa 23; burgonya 18 kor.

Egyéb számos tudnivalók a városnál ] 
levő hiv. hirdetményből részletesen megtud
hatók Aki az árakat meg nem tartja, kihá
gást kővel el, ennek büntetése (> hónapig 
terjedhető elzárás és 2000 korona pénzbiin | 
tetés ; azonban aki magasabb áron vásárol 
ugyan, de az eladót feljelenti, önmaga bűn 
tetés alá nem esik.

Léva, 1918 évi február hó 25.
Bódogh Lajos, 

polgármeste *.

Ház eladó.
Báthy-utoa 20.

Budai Máté, vendéglős

Kiadó:
Kákái Villasorban" 2 szoba, 

előszoba, konyha, éléskamra és fás
kamrából álló lakás, szép gyümöl
csös árnyas udvarral. — Ugyanott 
I ttj hálószoba bútor eladó

Puha gyujtó-fa kötelen
ként K. 3.50 Szintén kősze
net maximált áron házhoz szállít.

Tonhaiser és társa
Telefonál Ozman-tér 6.

Szolgai állás
betöltendő a lévai tüdőbeteg gon
dozó intézetnél folyó évi Április 
elsejétől. Bővebb felvilágosítást ad 
az intézet vezetője Dr Froiumer 

Ignác vármegyei tb. főorvos.

Kitűnő CipÖtalp-pótló!

w Felülmúl minden eddigit. "W
A talpbőr összes tulajdonságait bírja. 

Egy próbarendelést tenni mindenkinek saját érdekében áll. 
Fél li-cipörc 7 kor., női cipőre b kor., gyermek-cipőre 3 50 kor.

Kapható Schen keiig el A e varrógép üzletében
Esztergom Ferencz |ózsel-ul 43.

Eladó fa.
8ü0 méter kitűnő száraz cser hasáb 
fa erdőben eladó Bővebbet Tonhaiser 
és Társa Ozmán tér 6 telefon 61

ÜZLETI ÁLLVÁNYOK 
és áruasztalok eladók. Léván Ka- 
zincy-utca 3

Egy jó kárban levő, 24 méter 
hosszú kukoriozaszáritó ju

tányosán eladó Mokra Izidor jegy
zőnél Kőit idgyar maion.

Asztalossegédek és asztalos- 
tanonozok felvétetnek Szauer Izi
dor és Mórnál, Léván.

MA moziba 
megyünk.

s

Meghívó
A ZSARNÓCZAI NÉPBANK 

mint RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1918. évi íuaroius hó 25 tk napjának délutáni 3 úrikor Z.sar 

nóez.án az. intézet hivatalos hely i-egében megtartandó 
harminczkettedik évi 

rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. Az. igaz.vatósag és feliigyelöbizottsag jelentéseinek tárgyalása.
3. Az. 1917. évi mérleg es eredményszamlának megállapitasa, 

felmentvények megadása és a kimutatott nyereménynek fölosztása 
iránti határozathozatal

4. Nyolcz igazgatósagi és öt felügyelő-bizottsági tagnak meg 
választása és javadalmuk megallapitásn.

5 Indítványok tárgyalása.
Zsarnócza, 1918 évi február hó 21-én

Az igazgatóság

Mérlegszámla 1917 évi december hó 31-én.

Zsarnócza, 1917. évi december hó 31-én
A pénztárért:

ZsilincBáu Jolán s. k. Trusska Antal s. k
Chnielo András s k. vez- igazgató

Ekl. Vagyon Kor. ' ‘.
•L ' ;

Kor. f. Ekl. Teher Kor. t
i

Kor. f.
1

258 Pénztári maradvány 1917. dec 31 7264240 169 Részvénytőke 150000 —
277 Váltók : Zsarnócza 269332 — 236 Tartalékalap <500711-

„ (telelnek 81978 15 351310 15 274 Betétek tőkésített kain Zsarnócza 1187883 62
138580158281 .leizálogkölcsönök : Zsarnócza ■ 2080"1 „ - . ('leletnek 197417 91

„ (leletnek 10567 218568 — 280 Fel nem vett osztalék 886 -
288 Fo'yószámla 674236.39 275 Letétek 37 1 őh
200 l.ombardkohsön 382182 269 Kétes követelések tartalékalapja 5000 —
168 Átmeneti és értékpapír kamatok 10298 46 261 Tőkekamatadó 245968
257 Értékpapír 355145 29 287 Folyószámla 10172447
208 Pénzintézeti központ 1200 168 Átmeneti kamatok 3784 2l<
171 Intézeti ház 35565 8-1 231 Múlt évi nyeremény áthozat 2707 51

1917. évi nyeremény 17092 66 19800jl7

1719348 76 1719348 76
1

A könyvelésért:
Petereoz lgnacr

Megvizsgálta es helyesli k lalalta a felügyelő bizottság 
Kollár János s. k. FeJdiuájer Ágoston s k. Knopp Mihály s k.

elnök.

thomítotl; NWii óh Tárni r. t. gYorwájtójinLivin’

Kovalevssky Rsssö s. k


