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KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TA JrttiT3-A. T.IVIT HETILAP

A kíilratok s sisrkssztísághsz kUldsndSk. Megjelen vasainap xeggal. A hír dal étaka t, alfif Izatiiakat t a rakltmítlóktt •
Kéziratok vissza nem adatnak SZERKESZTÉSÉRT á FŐSZERKESZTŐ FELELŐS kiadóhivatalba k«r|Ük utasítani.

FŐSZERKESZTŐ: Dr. KffRSEK JÁNOS. fómiinkatArs JAROSS FERENC. A laf kíaiiö.ia ; NYITR AI es TÁRS A r. t.

I I US vét.
A harangok áhitatos csilingelőse 

helyett megint csak ágyiidörges hir
deti a Megváltó feltámadásának ün
nepét. A harangok ezek; csak inás 
alakban, hogy hathatósabb, erősebb 
hangon kiáltsák oda az ellenségnek : 
Az igazságot megölni nem lehet. 
Már kétezer eve csaknem, hogy a 
Megváltó kimondotta ezeket az igé
két cp akkor, mikor az emberi sza
badságot és jogot csaknem végve
széllyel lényegétté a romai elnyoma
tás, a romai zsarnokság. Ma kétsze
resen érezzük ennek a fenséges 
mondásnak jelentőseget, amidőn 
igazságunk védelmében fegyverrel 
állunk szemben oly hatalmas ellen
séggel, mint az entente.

Amidőn ahitatos imádság köze
pette örülnünk kellene a Megváltó 
feltámadása ünnepének, a Husvétnak, 
aggódva kell néznünk a keresztre- 
leszitett igazság kínos vergődését. 
Ellenségeink számbeli fölényükben, 
gazdasagukban bizakodva, meg a 
negyedik esztendőben sem fogadtak 
el az áltálunk nagylelkűen felkínált 
beket, <>k bennünket cs szövetsége 
srinket ej akartak takarítani a nagy 
világverseny szeles piacáról, hogy 
minden haszon az ó zse bükbe foly
jon s ne legyen itt a földön oly nép, 
amely nem o nekik dolgozik s nem 
az o vagyonukat és gazdagságukat 
gyarapítja.

Szabadsagot, egyenlőséget hirdet
tek a kis népeknek, mintha mi 
azoknak elnyomói volnánk. Íme 
Görögország és legújabban I lollandia 
ékes tanubizonysagul szolgálhatnak 
arra nézve, hogyan értelmezik ők a 
szabadságol és testvériséget. Akkor, 
mikor az ir nemzet keservesen at
kozza angol elnyomóit, mikor az 
indus páriák milliói nyögnek a zsar
nok angol iga alatt, akkor igazan 
megdöbben az emberi lelek, hogy 
ezek meg szabadságról és egyenlő
ségről mernek prédikálni.

Az önző célok követesében mes
ter az angol. Gőgjében es elbizako
dottságában nem ismert határt. De 
ime, az Isten megalázza a felfuval- 
kodottakat. Es az angol és francia 
házakra husvét szent ünnepén rá
fekszik a bűnös lelkiismerct fekete 
arnya és minden olasz szivet meg
remegtet a keserű önvad husvet 
szent ünnepén, mert nem lehet többé 
azt a népbolonditást folytatni, amit 
eddig tettek. Nyílnak már a szemek 
és terjed a világosság. Belátni már 
az entente boszorkánykonyháiba.

ebied már az igazság s nemso

kára el kell következnie a Béke 
feltámadásának. Még háborús han
gulat nehezedik lelkünkre llusvét 
szent ünnepének reggelén. Meg dö
rögnek az ágyuk a fronton, meg 
piroslik a ver a nyugati golgotákon, 
de mar a Keménység zöldje csillan 
meg a gránátok által letarolt mező
kön s a szív bizalommal telik meg, 
hogy a kétezer éves Igazság ma is 
csak megmarad változhatatlan örök 
igazságnak.

Ünnepeljünk tehát bizalommal, 
reménységgel. Ünneplésünkben gon
doljunk arra, hogy tavaly ilyenkor 
még több veszély környezeti, a jó 
Isten mégis megsegített. I logyha 
mi úgy a harcmezőn, mint a fronto
kon szilárdan összetartunk, köteles
ségeinket pontosan cs lelkiismerete
sen teljesítjük, a szenvedést, a szük
séget bátor önmegtagadással visel
jük, az eredmény nem lehet kétsé
ges s elvégre is el fogjuk nyerni a 
győzelem babérágát.

A reménység', áldozatkészség, 
kitartás cs bátorság legyenek ezután 
is vezetőink. Ezért esedezzünk hus
vét szent ünnepén, akkor nemsoká
ra veget ei a szörnyű.vérontás s 
az nj harangok békességes csilinge
lőse örömteljesen fogja hirdetni 
hazánk és nemzetünk szebb, jobb 
jövendőjét.

Mert a Beké is fel fog támadni 
egyszer. I )e feltámadásának csak 
azok nem fognak örülni, kik kereszt
re feszítettek.

Emlekbeszed és székfoglaló.
I a 1 tolla Dr Gergely Fülöp városi tisztiorvos 1918. ev

. március hó n-j-iki városi közgyűlésen
Mélyen Tisztelt 1‘olyármester Ur ég l'oro.si 

Tanács ' lek túlélés Ké/>viselöte»tHifit!
Antidén Léva r. 1 város tisztiorvosává 

történt megválasztatásomal hálásán meg
köszönöm és amidőn első alkalommal van 
szerencsém ily minőségemben a képviselő
testület szilié előtt megjelenthetnem, kegyes
kedjék megengedni, hogy legmélyebb kegye 
let, az elévülhetetlen elismerés és hála adójat 
lerójam megboldogult hivatali elődöm : néhai 
dr. Medveczky Károllyal szemben.

Néhai dr. Medveczky Karoly 1879.-ben 
választatott meg Léva r. t. várog tiszti orvo
sává, 3b éven keresztül állott tehat teljes 
odaadással és meg teljesebb önzetlenséggel 
a város szolgálatában. Eme csaknem négy 
deccnnium alatt kis városunk rohamos fejlő
désnek indulva valóságos vidéki centrummá 
nőtte ki magát. Dr. Medveczky Karoly a vá
ros minden közegészségügyi, társadalmi, kul
turális és humanitárius mozgalmából — mind 
annyian nagyon jói tudjuk — a legnemesebb 
altruizmus jegyében hűségesen kivette a ré 
szét Mint a bnrsmegyei orvos gyógyszerész 

egyesület, mint az Országos Orvosszövetség 
barsmegyei fiókjának alelnöke az orvosi kar 
erkölcsi rivójáért és gazdasági boldogulá
sáért küzdött. Életének legkimagaslóbb tény 
kedése ama 40 évi teljesen önzetlen, önfel 
áldozó és határtalan gyöngéd orvosi miikö 
dés volt, melyet a Stefánia-árvaház kebelében 
fejtett ki Az apátlan-anyátlan árváknak jósá
gos atyai istápolója volt, ki gyengéd, behí
zelgő modorával, valóban kedvesen mosolygó 
megjelenésével Jerüt, enyhülést, gyógyulást 
csepegtetett a kis árvák elhagyatott szivecs 
kéibe. Es hogy hány ilyen csepp lelket men
tett meg gondos — lelkiismeretes orvosi 
készségével az életnek, a városnak, a hazá
nak 40 év alatt, elképzelhetetlen;

Körültekintő, hangyaszorgalmú, ügybuzgó 
tisztviselője volt a városnak, ki 38 évi hiva
tali ténykedése alatt — nem hinném — hogy 
összesen egy hónapot is távoltöltött volna 
ama hőnszeretett munkakörtől, mellyel sziv- 
vel-lélekkel olyannyira összeforrt

Az ő nevéhez fűződik több célirányos 
közegészségügyi vonatkozású városi szabály
rendelet, mint az 1878. XIV. t. c.-et módo
sító 1908 XXXV1I1 t. e értelmében a vá
rosi közegészségügyi szolgálatot módosító, 
valamint a bábákról, a fertőtlenítésről etc. 
alkotott szabályrendeletek.

Az <> határtalan jóságát a mindig akadó 
rossz emberek sokszor rutul kihasználták. 
Tudta ő ezt nagyon jól, de soha ezért egy 
szemrehányó tekintet, avagy indulatos szó 
ajakát el nem hagyta.

Léva varos polgármestere markánsan 
és talaloan búcsúztatja el gyászjelentésében 
a buzgó tisztviselőjét, mondván róla : 
„Hosszas hivatali működése alatt önzetlen
ségével, szelíd — jolelkü modorával a város 
egesz lakosságának általános szeretetét és 
nagyrabecsülését érdemelte ki.“

Es midőn élte alkonyán az egész 
földgolyót megrázkódtató világháború kitört 
— bár gyenge, de akaraterős szervezetét 
az a'attontos kór már kikezdette — physi- 
kuma és psycheje emberfölötti megerőlteté- 
vel fárasztó utakon feljárt a sebesült és be
tegült hősökhöz, mert a részünkről tisztán 
nemzet és illetőleg létfentartó gigászi küzde
lemnek ő is készséges és önzetlen harcosa 
kívánt lenni.

Páratlanul példás családi élete, testvé
reivel szemben — saját egojának teljes hát 
térbeszoritásával — megnyilvánult önfeláldo
zó készséges szeretete, megkülönböztetett 
tiszteletet érdemel.

Fordítsuk e pillanatban is gondolatban 
lelkünket ama frissen hantolt sir felé, mely
nek rideg - hideg hantjai ama igaz és teljes 
férfiú porhüvelyét takarják, aki életében csak 
jót, szépet és nemeset tudott cselekedni. ..

A közegészségügy és illetőleg az egész
ségügyi közigazgatás mindig mostoha gyér 
mek volt, csak az utolsó 1-2 évtizedben 
kezdték az illetékes faktorok belátni a köz
egészségügy fejlesztésének nemzet- és lét-
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fentartó fontosságát. Eigler Gusztáv híres 
hygienikusunk nagy közegészségtanának elő 
szavában azt mondja: „Minden nemzet, 
mely a népek nagy versengésében helyét 
megállani kívánja, mohón ragadja rneg a 
tudomány azon vívmányait, a melyek polgá 
rainak testi és szellemi jólétét előmozdítani 
hivatvák “ És ez a modern hygiene. Eolyo- 
mánya pedig annak az, hogy a közegész
ségügy és az egészségyügyi közigazgatás 
minden államban oly eredményekre tekint 
bet vissza az utolsó pár évtizedben, ami
lyenekről azelőtt álmodni sem mertünk volna

Az elmúlt év októberében megtartott I 
népegészségügyi kogrcsszus, melynek élén 
országunk és szakembereink nagyjai állottak, 
oly széleskörű tárgysorozatot ölelt fel és 
tárgyalt le (anya- és csecsemővédelem, a 
venereás betegségek; a tuberkulózis, a fer
tőző betegségek elleni hathatós védekezés, 
a lakásügy, faj- és socialis hygiene etc), 
hogyha ennek évről évre successive csak egy 
kicsi töredéke fog megvalósulást nyerői, 
úgy hazánk közegészségügye a kultur álla
mok között a legelső helyek egyikén fog állni.

A gazdag tárgysorozat külön pontja 
gyanánt szerepelt a városok és községek 
közegészségügye. Lefestették, hogy egy mo
dern városnak miféle közegészségügyi insti- 
tutiókkal kell felszerelve lennie : vízvezeték, 
csatornázás, gőzfürdő, fertőzőkórház etc. 
Városunk mindezzel nem rendelkezik. Hiszen 
mindazt mi is azonnal megvalósitanók, ha 
anyagi erőnk ezt elbírná. De azért szilárd a 
meggyőződésem, ko^y mindeme intézmények 
Léva r. t. városban a megvalósulási stádi
umba is fognak jutni A győzedelmesen be
fejezendő bábom minden téren, úgy tehát 
kis városunk részére is sokirányú és nagy
arányú evolutiot rejt méhében Sokat lóg 
akkor közegészségügyi téren tenni a varos 
saját erejéből is, de sokat várok a köz
egészségügy államosításától, a mely csak ké
sik, de okvetlen be fog következni. És akkor 
egy közegészségügyi miniszter vagy állam
titkár szakember, hogy mit tehet a vidéki 
emporiumok közegészségügyének ideális 
fejlesztésére, beláthatatlan.

Léva r. t. varos egyik igen nagy és sür
gős megoldást követelő közegészségügyi hí 
anya, hogy nincs fertőzőkórháza. A várme
gyei közkórházban 'levő !) ágyas u. n. elkü
lönítő osztály csak az egyes fertőzésre 
gyanús esetek konstatálását és 'ezen időre 
való elkülönítését czélozza. A Koháry-utcza 
végén levő nagyon primitív 6 ágyas kolera 
barak rendeltetésének egyáltalában nem felel 
meg. A katonai kincstár a háború elején az 
Ujmajorral szemben egy modernül felszerelt 
50 ágyas fertőzökórházut, illetőleg duplavazú ■ 
harakot építtetett A gorliezei áttörés után a 
felszabadult Galicziaból varosunkba és kör- ; 
nyékére mintegy 20,000 lengyel érkezett a 
hiányos qvaraniin folytán kolerával es kiír 
téses typhussal fertőzve. Hogy eme, kis vá 
fosunk méreteihez képest óriási embertömeg 
végzetessé válható járványokat nem hurczolt 
városunkba, azt csaknem tisztán a fertőző
kórháznak köszönhetjük, mert nemcsak a 
fertőzöttek, de még a gyanúsak is sürgősen ; 
és szigorúan izoláltattak.

Mert — ugy-e bár — azzal csaknem 1 
teszünk eleget egy esetleges fenyegető jár- * 
vánnyal szemben, ha a fertőzött házra a 
piros járványlapot kifüggesztettük, hanem 
igen is sürgősen izolálnunk kell a fertőző 
beteget az esetleg egy szűk szobácskábán 
lakó 5—6 és még több családtagtól. A varos 
közönségének oda kell törekednie tollat, hogy 
még u háború befejezése előtt u katonai

kincstártól eme objektumot a város részére 
megszerezzük.

Nincs a városnak gőzfürdője. Örömmel 
üdvözlöm a polgármester úrnak a mai köz
gyűlési tárgysorozatban már szereplő ily 
irányú előterjesztését Igen kérem a Tekin
tetes Képviselőtestületei, necsak elvi jelentő
ségű határozatot provokáljon eme fontos 
kérdésben, hanem áldozatkészségben is töre
kedjék arra, hogy eme nagyon fontos köz- 

1 egészségügyi intézmény varosunkban mielőbb 
megvalósulási is nyerjen.

A derített szennyvizek és főleg az állami 
tanitóképzőintézetből a kórház mellett a 
kákái szőllők felé, valamint a városi szállói 
ból a Teleky- es Bém utczán lefolyó, nyár
időben penetrans bűzt árasztó szennyvizek 
kérdése csak egy, az ördögárokba vezető 
részleges canalisatióval oldható meg.

Az emésztögödrök tisztításának, a sze 
métkihordásnak rendszeresen kell történnie, 
úgyszintén a csatornatisztogatásnak, az uteza- 
öntözésnek és seprésnek is. Ha a háború 
után megfelelő számú alkalmatosság és em
ber fog rendelkezésre állni, úgy mindez a 
legpontosabban meg is fog történni.

A közterek, közkutak, közhelyisegek, 
úgyszintén a piaczi közegézségügyének gya
kori es szigorú ellenőrzésére Léva város 
agilis rendőrkapitányával különös súlyt kivá
rniuk helyezni.

A prostitntio ellenőrzésének kérdése a 
mai formájában egyoldalii, sürgős módosí
tást követelő Szlerényi kereskedelmi minisz
ter néhány hét előtt Brassóban tartott pro 
grammbeszédében a dúló, veres háború okozta 
óriási emberveszteség folytan leendő népe
sedési statisztikánk szomorú képét festette, 
A venereás betegségek ellen tehát a legszi 
gombban es legkörültekintőbben fel kell 
vennünk a küzdelmet, mert ha a megmaradt 
és leendő generatio még ezekkel is fertő
ződve, magtalanság következik be avagy be
teg és korcs utódok termelődnek, úgy népe
sedési statisztikánk perspektívája a legszo- 
morubb leend.

Érzem, nagyon is méltatlan epigonja 
vagyok ama Elődnek, kinek ritka, tartalmas 
és sikerekben dús élete (olyasat az imént 
voltam bátor jól tudom — érdemem alul 
es avatatlanul ecsetelni.

I>e igerem es megfogadom, hogy férfias 
készséggel és lelkiismeretes szorgalommal 
fogom néhai Dr Medveczky Karoly jóságos 
szellemében Léva varos közegészségügyét a 
szivemen viselni és azt szerény tehetségem
hez képest fejleszteni. Suaviter in tnodo, 
fortiter in re.

Ehhez kérem a polgármester ur, a vá
rosi tanács és főleg Dr. Horváth Gyula ren
dőrkapitány ip készséges támogatását, akire 
a poigarmestei ur az elsőfokú közegészség 
ügyi teendőket ráruházni szives volt és a 
kinek közegészségügyi kérdésekben megnyil
vánuló határozott szakértelmével számtalan 
szór volt alkalmam találkozhatni, de kikérem 
felelősségteljes munkámhoz a képviselőtes
tület, de sőt a varos minden egyes polgárá
nak hathatós támogatását!

A Beszterczebányai Hatósági Munka
közvetítő megnyitása.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
92,815 —IV. 1916. számú rendeletével ható
sági munkaközvetítő hivataloknak és pedig 
az. egész országban 17 ilyen hivatalnak felál
lítását rendelte el Ezen rendelet folytán a 
hatósági munkaközvetítők országszerte szerve j 
ziidnek, több helyen mar meg is nyíltak és , 
hivatalos működésüket, megkezdték. így a j 
Beszterczebányai 1 latósági Munkaközvetítő ’ 

Hivatal f. hó 10.-én szintén megnyílt; szék
helye Beszterczebánya (.Városháza, IV. Béla 
Király- tér 1. sz.:), Árva, Bars. Hont, Liptó, 
Nógrád és Zólyom vármegyék, s Selmecz— 
Bélabánya városok területére vonatkozó ille 
tékességgel.

A miniszteri rendelet értelmében célja 
a munkakadóknak munkakinálatát, — 
a munkásoknak pedig munkakeresletét 
kielégíteni. Hatásköre kiterjedt az ipari 
munka minden nemere, valamint bányászat 
és kereskedelemre is. A közvetítés teljesen 
ingyenes. Hivatalos órak hétköznapokon dél 
előtt 8 órától délután 2 óráig. A hivatal 
forgalma már az első héten szép mederben 
indult meg; nagy számban keresték fel ujfy 
a munkások, mint a munkaadók, ami szem
betűnő előnyeinél fogva természetes is.

A magánközvetitők ellen ugyanis úgy a 
munkaadók, mint még inkább a munkások 
részéről sok panasz hallható Az eddigi el
szigetelten űzött egyesületi munkaközvetítés 
pedig meg az illető egyesület munkai es 
munkást kereső tagjait sem elégítette ki, 
annyival kevésbé szolgait azoknak, kik más, 
tálán az illetővel ellenséges lábon álló egye
sületek tagjai voltak, vagy semmiféle egye
sülethez nem tartoztak.

Ezzel szemben a hatósági munkaközve
títő hivatal elsősorban a teljes pártatlanság 
elvén épült Nem tesz különbséget semmiféle 
tekintetek közt. Továbbá nemcsak maga a 
hivatal elvezi levelezéseiben az általános por
tómentességet. hanem munkaközvetítés ügyé
ben őt levélbelileg felkereső munkások és 
munkaadók is, kik portómentesen levelezhet
nek vele, ha ezen körülményt a boríték 
címzett oldalán megjelölik pl. ekképen „:Mun- 
kaközvetitési ügyben portómentes “

A munkaközvetítő hivatal minden igényt 
gyorsan kielégít A gyorsan változó munka
piac adatai állandóan rendelkezésére allanak.

Különfélék.
— Városi közgyűlés Léva varos kép 

viselőtestülete március hó 23 án rendkívüli 
közgyűlést tartott, melyen az elnöki jelentés 
után dr. Gergely Eülöp városi tiszti orvos 
tartotta székfoglalóját és emlékbeszedét előde 
néhai dr. Medveczky Károly felett. A szép 
beszédet egész terjedelmében lapunk más 
helyén közöljük. Tudomásul vette a közgyti 
lés, hogy a polgármester a város kőtörő 
gépet a beszerzési áron felül adta el Bizott
ságot kiddött ki, hogy a városi kocsisok és 
istállók részére a iibamalom vagy a városi 
major épületének felhasználásával megfelelő 
helyiségekről gondoskodjék s arról a közgyű
lésnek javaslatot tegyen. Egyhangú lelkese 
dést keltett a polgármesternek a gőzfürdő 
felállítása ügyében tett előterjesztése s nyom 
bán meg is bízta a közgyűlés az előmunká
latok megtételével a javaslat készítésével. 
Tudomásul vette a közgyűlés dr. Laufer 
Arthurnak az árvaszéki előadói tisztéről való 
lemondását s megbízta a polgármestert, 
hogy Léva város ügyvédei közül kér 
jen tel kettőt, e teendők elvégzésére. — 
Elrendelte a közgyűlés, hogy dr. Mocsy Aha, 
l arkas Tódor, Kucsera Andor Nagy Sán 
dór es Csorba Kálmán városi tisztviselőknek 
a katonai szolgálat alól leendő felmentése 
kérelmeztessék. Nagyobb vitat provokált a 
polgári fiúiskola ügyében kiküldött bizottság 
jelentése, a melynek elfogadásával kimon 
dolta a közgyűlés, hogy ;r polgári fiúiskola 
létesítését sürgős szükségnek tartja s magva 
lósitasa céljából a kultuszminiszterhez me 
morandummal fordul Az előmunkálatok el
készítésére bizottságot alakit, melynek tag
jaiul megválasztattak: Bandy Endre, Birtha 
József. Boros Gyula Holló Sándor, Köves 
kuti Jenő, dr. Kersék János, Liebermann 
Jakab, Szakács Viktor és Tokody István. 
Kiutalta a közgyűlés az uj kantortanitó illet
ményeit — A Léván meghalt katonák teme
tője részére a lévai ref. egyház áltál adott 
területet hasonló nagyságú területtel fogja 
kárpótblni Kirendelte a honvéd utcai városi 
ház nyilvános árverésen leendő eladását. 
Még több apróbb ügy letárgynlása után a 
közgyűlés véget ért



1918. március 31- B A. TI S 8

— A király és királyné hadikölcsönbiz- 
tositása. A kir. Honvédelmi Minisztérium 
Hadsegélyző Hivatalának állandó ellenőrzése 
mellett működő.l/m/t/ar Országos fíittositó In
tétel részvénytársaságot az a legmagasabb 
kitüntetés érte, hogy ő felségeik a király 
és a királyné, a Hadsegélyző Hivatal hadi
árva alapja javara, külön-külön l0<><>0<> 
koronára biztosították az életüket.

— Hangverseny. A Reviczkv-Társaság 
ápr. 20-iki hangversenyének végleges műso
rát. még nincs módunkban közölni, .lövő 
számaink valamelyikében lesz. Értesüléseink 
szerint a műsornak mind ének , mind zon- 
goraszárnai a régi és modern zeneirodalom
nak legszebb gyöngyei lesznek A műsoron 
zongoraszáinként szerepelnek majd : Erkel. 
Paganini-Schumann. Schubert, Rachmaninoff 
és Pótikiewicz; énekszámul pedig: Verdi, 
Schumann, Mozart, Brahms, Strauss, Reger, 
Pfitzner, Meyerbeer. Jtús, előkelő s művészi 
lesz a műsor. A hangverseny iránt máris 
nagy érdeklődés mutatkozik. I gy látszik, a 
lévai közönség már teljesen jóllakott a Bu
dapestről valósággal ideözönlő, hangosan 
reklámozott budapesti művészeknek budapesti 
(üzletszerű) művészetével, amely a jóhiszemű 
magyar vidék műveltségi színvonalát sem
mibe sem veszi, lesajnálja s csak kizsák
mányolható dús kincsesterületnek néz ben 
nőnket. Más. igazi művészetre szomjazik a 
lévai közönség.

— Uj közelelmezési összeírás A lakos 
Ságot, az állatállományt és n vetésterületet 
április közepén újból össze fogjak írni. A 
kormányrendelet, mely az összeírásról in
tézkedik, úgy szól, hogy a polgári népes
séget állandó lakóhelyén az április 15-iki 
állapot szerint április 16—20 napján kell 
összeírni ; ugyanakkor kell végrehajtani a 
szarvasmarha, — |ó — sertés és juhállomány 
összeírását is. A lakosság összeírása ház- 
tartásonkint, lajstromok utján történik a térti 
és női népességnek és foglalkozásának rész
letezésével. Összeírják április végéig a vetés
területet is, amelynek felvétele gazdaságon- 
kint történik. A számláló biztos tennivalóival 
elsősorban az elemi iskolai tanítókat bízzák 
meg. akik ezen megbízatást külön díjazás 
mellett kötelesek elvállalni.

- ,A Huszonhaton Hadiemlékkönyv**. 
Mar többször megemlékeztünk arról, hogy 
háziezredünk is kiadja háborús életének 
történetét és ezzel is méltó módon hódol a 
hazáért hősi halált halt derék katonái em 
lékének. A nagy papirinség és anyaghiány 
nehéz feladat elé állította a mü kiadóit. 
Örömmel jelenthetjük, hogy immár sikerül e 
nehézségeket is leküzdeni, s igy a munka 
oly pompás formában jelenik meg, hogy 
mindenki igaz gyönyörűségét lelheti az 
emlékkőm v művészi képeiben, s a több 
száz oldalnyi szövegben Természetes, a mü 
kiadása körül sok költség merül fel 1 Azért a 
r Huszonhatos Hadiemlékkönyv** szerkesz
tősége ezúton is kéri az ezred barátait, hogy 
a mii előállításának költségéhez - tehet
ségükhöz mérten — hozzájáruljanak. Aki 50 
koronát vagy ennél nagyobb összeget áldoz 
a célra, annak nevét a hadiemlékkönyv — 
külön fejezetben — megörökíti és ezenkívül 
megkapja a művet is. Hogy közönségünk mi
nél könnyebben juthasson a Huszonhatos 
Hadiemlékkönyvhőz — amely éppen a fentebb 
jelzett okoknál fogva csak annyi példányban 
fog megjelenni, mint ahány megrendelés 
történik — lapunk szerkesztősége is elfogad 
előfizetéseket. Célszerű a mű árát a meg 
rendeléssel egyidejűleg megküldeni. inmthog\ 
igy a mű lényegesen olcsóbb, mint utánvét
tel. A mű ára ( : kartontáblával ) előre 
fizetőknek 30 K; a mii megjelenése után 
( : tehát utánvéttel is : 1 50 K I tiszkötésben 
40. illetve 60 K A mű előreláthatólag 1918 
második felében jelenik meg. A tiszta jő 
vedelniet az ezred rokkantjai és hősi halált 
halt huszonhatos hősök árvái és özvegyei 
javara fordítják.

— A Lévai Tisztviselők Egyesületének 
Elnöksége ezúton is értesíti l. tagjait, hogy 
családonként 25 kgr. burgonyát kaphatnak 
Az utalvány 12 kor. 50 fill befizetése el 
Jenében hétfőn cs kedden reggel 9—12 ura

között a takarékpénztár irodájában átvehető. 
A burgonya az öreg Nyitrai-féle ház alsó 
udvarában (: Mángorló-utcai bejárat :) lesz 
kiadva.

— Esküvők. Frank Antal, a lévai áll., 
tanítóképző intézet tanára, e hó 24 én tar
totta esküvőjét Lévan özv. László Imréné 
kedves leányával, Lenkével. — Hadarást 
Károly tart, honvédföhadnagy f. hó 26-án 
kötött házasságot Balbach Lili urleánnyal-— 
Állandó és boldog megelégedés kisérje fri
gyüket.

— Gyermekek a gyermekekért. Igen 
sok szó volt a lévai gyermekotthonról, annak 
fejlesztéséről, igyekeztünk a társadalom mi 
nél szélesebb rétegét megnyerni ezen esz
mének, ezen jótékony intézmény fejleszté
sének Igyekeztünk megmozdítani a társadalom 
szivét, hogy jótékony adományaival láruljon 
hozza ezen otthon tökéletessé tételéhez. Most 
a legilletékesebb szivek s a leggyönyörűbb 
alakban nyilatkoznak meg, a gyermekek 
igyekeznek gyermektársaik feisegitéséhez hoz 
zájárulni az április 25 én tartandó jótékony
étól" yyerniekelőadós keretében, melynek be
tanítását Bús Ilona óvónő végzi lankadatlan 
kitartással. Mintegy TÓ gyermek működik 
közre, s a műsor is szép lesz. 1) Kis dok
tor ; vigjelenet 2) Tündértánc. 3) A 12 
hónap : daljáték 4.) Magyar dalok, melyeket 
a gyermekénekkar ad elő Duschek Béla 
karmester vezetésével. 5.1 Hófehérke ; élőkép 
3 képben 6.) Csárdás. — Tehát a műsor 
elég tartalmas a gyermekekben is meg
van a legjobb igyekezet, s ha a közönség 
is olv lelkesedéssel fogja kezelni ezen 
ügyet, mint a gyermekek, akkor a siket
fényes lesz.

— Gyászhir. Mely megilletődéssel kö
zöljük a leverő hirt, hogy Steiner Henrik, 
volt lévai szállodatulajdonos, a lévai Chevra 
Kadischa egyletnek elnöke, családjának, 
kiterjedt rokonságának és ismerőseinek nagy
fájdalmára március hó 23.-án. áidásdus es 
munkás életenek 71.. boldog házasságának 
47. évében elhunyt. Földi maradványait 
őszinte részvét mellett e hó 25 én, délután 
2 órakor a helybeli izr. sirkertben helyezték 
örök nyugalomra.

— Hatósági Munkaközvetítő Hivatal. 
A Beszterczebányán fellállitott hatósági mun
kaközvetítő hivatal március hó 1”. én kezdte 
meg működését Az ipari munka minden 
neméből, valamint a bányászat és kereskede
lem köréből mindennemű munkást gyorsan 
közvetít. A munkásközvetités ügyeiben a 
hivatalt levelileg felkereső munkások és 
munkaadók is portómentesen levelezhetnek 
vele, ha ezen körülményt a boríték címzett 
oldalán megjelölik |

— Megkezdik a zsír rekviralásat. A kor 
many által régebben kiadott rendelet alap 
ián a zsír rekvirálását is megkezdik. Az el
járást az Országos Sertésforgalmi Iroda 
foganatosítja Egyes megyékben a katonai 
rekvirálások elkerülése céljából megállapodás 
jött létre, hogy a kívánt szalonnu- és zsir- 
mennyiséget önkéntes felajánlások utján hoz 
zák össze. A hátralevő fogyasztási időre, 
azaz a legközelebbi sertésvágási idényig, 
zsírból és szalonnából együttvéve fejenkint 
az őstermelők 12 kilogrammot, a nehezebb 
testi munkát végzők 16 kilogrammot az értei 
miségi osztályhoz tartozók pedig 8 kilogram
mot és külön a füstölt húsból is ugyanan
nyit tarthatnak meg a készletekből azzal a 
korlátozással, hogy a 4 evett aluli gyerme
kek után szalonna zsír es füstölt hús nem 
számítható,

— Az utcákon tilos a gyermekek játé
ka Dr. Horváth Gyula, városunk rendőrka
pitánya, e napokban hirdetményt tett közzé, j 
amelyben szigorúan eltiltja a gyerekeknek a I 
város utcáin slajderrel (gumipuska/ s egyéb 
módon való játékait, mert ezek a járó közön- ■ 
seg testi épségét, villanvlámpakal, ablakokat 
stb veszélyeztetik. A rendőrkapitány azzal j 
figyelmezteti a szülőket a tilalomra, hogy az 
ilyen játékok következtében előforduló bár
mily károkért őket fogja felelősségre vonni. 
A minden tekintetben helyes intézkedésnek

megemlítése kapcsán kiváló figyelmébe ajánl
juk a rendőrségnek a felnőttebb sihedereket 
is, akik főleg vasár- és ünnepnapokon, egyes 
helyeken csoportokba verődve, pénzre szoktak 
játszan-, amely játékokkal nemcsak egymást 

I fosztogatják ki, hanem gátolják a járdákon 
i való közlekedést és rongálják a házaknak 
- falait is.

— A nyári időisámitás csak április 
15-én kezdődik. A hivatalos lap nemrég 
kormányrendeletet közölt, mely a nyári idő
számítást április 1 tői lépteti életbe- Ezt a 
rendeletet a hivatalos lap ma egy heti száma 

■ módosítja annyiban, hogy a nyári idő- 
! számítás csak április 15-én reggel 2 órakor 
i kezdődik és szeptember 16-ig tart.

— Ne utazzunk huevétkor. A Máv 
igazgatóságának értesítése szerint a husvét 
ünnepek alkalmából jelentkezni szokott nagy
számú utas elszállítása nem biztosítható, mert 
a jelenleg csak korlátolt számban közlekedő 
vonatok még az ünnepek alatt sem szapo
ríthatok. Ennélfogva a Máv. igazgatósága 
figyelmezteti a közönséget, hogy utazását, 
amennyiben csak lehetséges, korlátozza.

— A vak és béna huszár trafikja. 
Dobrovitzki János, a bronz és nagy ezüst
eremmel kitüntetett vak és béna buszárti- 
zedes, akinek javára gyűjtést eszközöltünk, 
— újabb levélben arról értesíti lapunk 
szerkesztőségét, hogy Léváit dohány kis- 
tőzsdét szándékozik nyitni. Ezen célra lapunk 
utján — esetleg lakás nélkül — megfelelő 
helyiséget keres. Akinek ilyen alkalmas ki
adó helyisége van: szíveskedjék ezt a 
fizetendő bérrel együtt a Hars kiadóhiva
talával vagy közvetlen Dobrovitzki Jánossal 
(Budapest. Vak katonák intézete. 2. kerület. 
Debröi ut 15) közölni, aki a bért posta
fordulóval elküldi.

— Három érettségi vizsga a középis
kolákban. Az idén minden középiskolában 
három érettségi vizsgálatot tartanak. A há 
ború miatt ugyanis az iskolák kénytelenek 
úgynevezett katonai előkészítő tanfolyamokat 
rendezni. Külön érettségit tesznek azok az 
1900 bnn született diákok, akiknek február 
6-án kelleti volna bevonulni és akik most 6 
hetes tanfolyamon veszik át az összevont 
tananyagot Külön maturálnak azon diákok, 
akik már katonai szolgálatot teljesítenek és 
április 1 tői előkészítő tanfolyamon fognak 
résztvenni És külön érettségiznek azok a 
Vili ik osztályú növendékek, akik most vég 
zik tanulmányaikat és nem váltak be kato 
nának

— Fölemelik a véresők államsegélyét. 
Budapestről jelentik, hogy a városok az ál
lamsegély fölemelését kérték a behigyminisz 
tértől, mert az idén nagyon megszaporodtak 
a hadikiadások. A belügyminiszter megvizs
gálta az esetet es kijelentette, hogy a váro
sok államsegélyét a kiadások arányában fel 
fogja emelni.

— A nagysallói 48-as alkotmánypárt 
f hó 20-án Nagysallóban megtartott alakuló 
üléséből táviratilag üdvözölte H’ekerle Sándor 
kormányelnököt és a párt vezérét, gróf And 
rássy Gyulát. Ezen üdvözlő táviratokra a 
következő válaszok érkeztek Alalkomes Béla 
báró pártelnökhöz: ,Szives üdvözletüket ő- 
szintén köszöni és melegen viszonozza We- 
kerle4 — „Örömmel értesültem a nagysallói 
választókerület 48-as alkotmánypártjának 
megalakulásáról Szíveskedjék tolmácsolni 
elvbarátaink előtt üdvözletükért meleg kö- 
szönetemet azzal, hogy bizalmukra és támo 
gátasukra számitok abban a nehéz munká
ban, melyre pártunk hazánk érdekében vál
lalkozott Andrássy Gyula4.

— Alapszabályok lattamozása. A bel 
ügy miniszter a Léván „Keviczky-Társasáy* 

elnevezés alatt alakult irodalmi és művészeti 
egyesületnek alapszabályait f. évi 25767. 
szám alatt láttamozta.

— Uj pénzek a király képével. A lapok 
híradása szerint a legközelebbi jövőben arany, 
azután pedig ezüstpénzek verését kezdik 
meg, amelyeket már Károly király képe fog 
ékesíteni.
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— Csak háromnapi élelmet szabad 
vinni a vasúton. Tudvalévőén miniszteri ren 
delet van arról, hogy a szeinélypodgyászban 
szabad élelmiszereket szállítani. Ezt a ren 
deletet sok helyen kijátszottak A közélel
mezési miniszter most táviratban utasította 
a hatóságokat, hogy szeinélypodgyászban 
csak háromnapi élelmiszeri szabad vinni; az 
ezenfelül levő mennyiséget el kell kobozni.

— Művészeit. Apr. hó 4 -én, csütörtö
kön, rendkívül érdekes irodalmi kabaré estben 
lesz része Léva város intelligens közönségé
nek. Czeglédy Gyula, a népszerű és nálunk 
közkedvelt tiatal zeneszerző és előadóművész 
ezúttal társult az ország legszellemesebb és 
legismertebb humoristájával Kovács Andorral, 
aki Nagy Endrén kívül az egyetlen tökéletes 
konferansziénk Teljesen önálló konferanszo 
kát mond, saját tréfáit adja elő, utánozha
tatlan öt letességgel ostorozva közéletünk 
fonákságait. — A hölgy-star K. Balogh 
Böske, egyike a legkiválóbb kabaré-művész 
nőknek. — Ha még külön kiemeljük, hogy 
Czeglédy Gyula teljesen uj slágereit énekli, 
bizonyára nem kell a közönséget kapacitálni, 
hogy a szezon legnagyobb eseményére fel
készüljön. Jegyek előre válthatók Eertikonál.

— A megszállott olasz lefülel en ér 
dekeltek, azaz vagyonnal, vagy követeléssel 
bírókat ez utón is felhívja a brsz.ten ebant ai 
kereskedelmi es iparkamara, hogy olasz 
területen levő ingó és ingatlan vagyonukat 
a m. kir. kormánynak a délnyugati aicvo- 
nalparancsnokságnál lévő képviselőjénél 
(: Tábori posta 259. W. S.:) jelentsék be, 
a követelések pedig a Délkeleti Megszállott 
Területek Hitelezői Központjánál (: Budapest 
Kereskedelmi és Iparkamara :) jelentenünk be.

— A bor ara nem emelkedik. Szinte 
hihetetlenül hangzik, hogy az általános drá
gulás mellett nemcsak nem emelkedik, de 
határozott csökkenő irányzatot mutat a bor 
ára Olaszország megszállott gazdag földjén 
mérhetetlen mennyiségű bor jutott győzelmes 
seregeink birtokába s Így a részesedési arány 
szerinti mennyiségen felül Németország igen 
sok bort szállított az ország területere s 
azért a magyar borok kereslete megcsappant 

az árák estek.

— Az Ukrániába való üzleti kiutazás
hoz rendőrségi utlevel szükséges, mely a m. 
kir. Kereskedelmi Múzeumnak Budapestre 
beküldendő, az utazás céljai és kérelmező ' 
személyét részletesen feltüntető kísérő levelid. 
Magánszemély egyelőre nem kaphat utazási 1 
engedélyt, csupán háborús artiközpontnak i 
hivatalos kiküldöttei.

A döntő harcok a nyugati fronton 
immár megkezdődlek. A békét áhítozó világ 
feszült érdeklődéssel varjú a harctéri hireket. 
Van-e, lehet-e intelligens ember, aki ily idő
ben nem olvas újságot ? Azért ligyelmeztet- i 
jük a tisztelt olvasóközönséget, hogy a Pesti 1 
Hírlap uj előfizetést nyit 4O.-ik évfolyamának 
második negyedére (április—június) A Pesti , 
Hírlap a magyar olvasóközönség kedvenc l 
lapja, mert kormányokkal és pártokkal szem- I 
ben mindig megőrizte függetlenségét és poli
tikája évtizedeken át szabadelvű, demokrati- ' 
kus és nemzeti irányú volt. Melegen ajánl 
hatjuk magunk részéről is a Pesti Hirlapot 
t. olvasóink ügyeimébe. A Pesti Hírlap elő 
fizetési ura negyedévre 13 koronu, egy hóra 
4 korona 60 fillér. Az előfizetési összeget j 
legcélszerűbb postautalványon a kiadóhivatal 
címére küldeni. (Budapest, V., Vilmos csá
szár-ut 78.)

A beké é* a háború eseményei, a mai 
mozgalmas idők szenzációi és mindaz, ami 1 
ellenségeink táborából bennünket érdekel, I 
mind pompás mélynyomása fényképekben ' 
vonulnak fel Az Érdekes Ujsay bán Ez a ' 
képes lap ma versenyen kívül all a magyar I 
illusztrált lapok sorában. Szépirodalmi tova I 
tabun a legjobb magyar hódúimat hozza, 1 
kedvezményei ea ünnepi szamai páratlanok, i 
Aki április 1 tol egy negyedévre előfizet < 
korona 81) fillérért, ingyen kapja meg a hús 
véti és pünkösdi ünnepi szamokat összes 
mellékleteivel.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazon hölgyek és urak, akik a kath 
kör. ismeretterjesztő előadásain szives sze 
repiésükkel resztvettek s ezzel az előadások 
erkölcsi sikereit előmozdították; fogadjak a 
kör nevében hálás köszönetemet.

Léva, 1918. marc, 28.
Dodek János.

igazgató.

Faeladási hirdetmény

A beszterczebányai püspökség zárt aján
latok utján megtartandó versenytárgyaláson 
és pedig tövön az erdőben áruba bocsátja 
az illetékes korinányhatósagok áltál jóvá 
hagyandó üzemterv szerint a garamszent- 
kereszti uradalom összes üzemosztályaiban 
az 1919. - 1923. években kihasználásra ke
rülő, részben tisztán, részben inas fanemek 
kel elegyesen álló és vetővágás utján ki
használandó mintegy évi 8000 m3-t tevő le 
nyí> haszonfát.

Az árverelni szándékozok- tartoznak az 
árverésnek megkezdése előtt 4o 000 koronát 
mint bánatpénzt kés pénzben vag^ óvadék 
képes értékpapírokban letenni illetve a zár 
ajánlathoz csatolni.

Az eladó püspökség fenntartja magának 
azt a jo 'ot, hogy a tett vagy benyújtott 
ajánlatok közül elfogadásra szabadon választ
hassa azt, amelyet tekintet nélkül az ajánlat 
nagyságára, saját belátása szerint legmeg
felelőbbnek talál, és esetleg az összes 
ajánlatokat vissza is utasíthassa

Az az ajánlattevő, akinek ajánlata el- 
fogadtatot’, köteles az illető jogügyletre 
vonatkozó szerződést az ajánlatának eifoga 
dast tudató értesítés vételének napjától 
számítandó 14 nap alatt alairni.

A szerződésnek uláirásáig az elfogadott 
ajánlat benyújtóra nézve ezen általános, 
valamint a közszemlére kitett feltételek 
jogérvenyesek és kötelezők.

Ha azon árverelő, akinek ajánlata el
fogadtatott, ajánlatát megbánná s vissza
lépne, vagy a szerződést a fentebb kitűzött 
határillőn belül alairni vonakodnék, — szer
ződésszegőnek fog tekintetni s mint ilyen 
bánatpénzét elveszti, — s az esetben a 
püspökség jogosítva lesz, a visszatartott 
bánatpénzt magának mini sujáljat megtűr 
tani s az ajánlat tárgyút képező vállalati 
tárgyát a szerződésszegő ajánlattevőnek 
terhére es költségére ha csak egyetlenegy a 
szerződésszegő ajánlattevő kizárásává! meg 
tartandó uj vt-rsenylargyaias utján, vagy 
szabadkézből is bárkinek atadni.

Ily esetben a szerződésszegő ajanlettevő 
a netalán kedvezőtlenebb uj ajánlatból a 
püspökségre haroinolhato veszteségert, úgy
szintén a versenytárgyalás költségeiért es 
minden további karokért összes vagyonával 
felelős; mig ellenben ha az uj árverésnél 
vagy a szabad kézből való eladás utján 
netán kedvezőbb ajánlat tétetnék, a külön
bözetié az elmozdított ajánlattevő semmiféle 
igényi sem tarthat.

A versenytárgyalás eredménye az uján- 
1< I megtételétől kezdve azormul és pedig 
teljes szerződésszerű liatálylyal bir, inig 
ellenben a püspökségre az ügylet csak az 
alakszerű szerződésnek a vallás és közok
tatásügyi m. kir. minisztérium altat történt 
jóváhagyásával válik kötelezővé.

A szerződési felteteiek alulírottnál Garain- 
szentkereszten, valamint a lutillai erilőhiva- 
tálnál megtekinthetők, amely utóbbi helyen 
bővebb felvilágosításokat is lehet szerezni.

- Az árverés 1918. Ovi április hó 16-áu 
délo>őtt 11 órakor lesz Garamszentkeresz- 
ten megtartva.
iTaiamszentkereszten, 1918. évi iiiácitis 16-áu.

Séffel János, 
pllspökuradalmi titkár.
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Portland cement
állandóan kapható

Silbinger Zsigáit >ndnál. Léván.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
iqiS. évi márc hó 31 -töl r*l 18 évi ápr hó l.<g

Születés

A szuluk uevi;
Juhász László Danis E 
\ aszaráb Elilöp Miehel M

Házasság

£ £ A gyermek 
< £ £ neve

>1 cbo
leány Jolán 
leány ! Erzsébet

Halálozás

Vöieiény és meuvasszonv nm Vallása

I- ránk Antal László Lenke r kath re).
Kadarasz Károly Balbach Júlia r. kath.

i Az diiuuvl ueve Kora A halál oka

Steiner Henrik 71 éves Didó gyulladás
Konvz Erzsébet 13 ., tíe lafurodas
Paksa János B „ T íidögyuladás
özv < zaban laitosne 7K . A gaszálv
özv, Sztvc-hlik R. Bt „ Végkimerülés

Ajánlunk
kötelezettség nélkül a párkányi rak

tárunkból bármily mennyiségben 
ÖrlÖtt SÓt lót) kg. K 34'—, 
csomagolt faszenet 100 csoma

gonként K. .'>()•—, 
svéd gyufát naP' •'«»■<»» ís 
különféle cukorkákat

Haár Adolf Fiai nag y kereskedők
Párkány

moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
műsora érdekes, <»*>
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szaküzlet Budapest 
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18. i»i8, végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré leszi, 
hogy az Aranyosmaroti kir törvényszék mint 
csődbíróság i917 évi Cs 7,26. szánni végzése kö
vetkeztében Dr Kersék János csódtömeggondnok 
ügyvéd áltai képviselt vb Lővy Ernő csődtömege 
elten I9I7. évi január hó 17-én foganatosított 
csődleltározás alkalmával leltározott és 758I kor. . 
$0 fillérre becsült kövétkező ingóságok, ti. m : 
könyvkövetelések nyilvános árverésen eladatnak. ,

Mety árverésnek az Aranyosmaróti kir tör
vényszék I0I7 évi Cs 7,2(> számú végzésé foly- I 
tán Léván a lévai kir járásbíróságnál 1 szánni • 
termében leendő megtartására >918 évi április hó 1 
2-ik napjának délután ■! órá|a határidőül kitüzctik É 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingósá
gok az 188I. évi LX. t.-e. Io7 és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérő
nek szükség esetén becsáron alul is el fotjnak 
adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le es felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna ezen árverés az t<.81 
évi LX t.-c 120. § értelmében ezek javára is el
rendeltetik.

Kelt Léván 1918. évi március 12-én.
Karácsonyi Fái 

kir. jbirósági végrehajtó.

Bognár-mester
gazdaságnál áilast vállal. Cim : 

Koszter Nándor C,t nyepuszta u. p..

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
Léva, Barsmegye.

Eladó vendéglő.

Marosfalva községhez tartozó ven
déglő eladó. Bővebbet: Eorcsányi 
es Csemák uraknal Léván.

FŰSZER-, 6 Y A R ATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEPÉSE

Mxm wevir issi. LÉVÁN.

Kiadó üzlet.
Eischer Náthái házban Kazinczy- 
utcza egy üzlet helység 2 mellék
helységgel kiadó. Bővebbet Grotte 
— — Vilmos urnái.

A legrosszabb cipőket 
is meg veszem, úgyszintén ruhane
műt, bútort, régiségi tárgyakat.

Házhoz jövök.
Özv. Quitt Miksáné 1 

L E V A, Simor u 3.

Bútorszállítás.
Tisztelettel értesítem a n. é kö

zönséget, hogy szállítási vállalaté- . 
inat egy hatméteres bútoros ko 
óéival kibővítettem. — Elvállalok 
helybeli és vidéki szállításokat.

Blumenfeld Ármin szállító, Léván.

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

Tonhaiser cs társa.
Telefonál. Ozman-tér 6.

Legjobb fűszer- és cseniegeáruk Naponta friss felvágottak.

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségü k a v é k. „Glória* pörköli 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és konvhafelszerelésí cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, forralók és vasaló

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolió 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron, 

összes kerti-, n ezőgazdaeapi , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.
Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Eladó földek.
Pest megyeben 50 hold 
príma szántó föld, eladó. 

Bővebbet a lap kiadóhivatalában,

I -

Telefon szám . 33.

V

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Te'eNn .ne: 33. L C V E H
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Gauz-íéle motorok n Iliden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melichár-féle 
vetőgép ak, Eftcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vngó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.
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Haszonbérlet
• beszterczsbányai püspöki uradalom a tulajdonát képszó s alabb 
felsorolt ingatlanokat és jogokat zárt ajánlatokkal egybekapcsolt 
nyilvános árverésen haszonbérbe adja :

1. 12 évre az 1918 évi október 1.-től 1930. évi szeptember 
hó 30,-áig terjedő időre:

a) a 834 hold szántóból, 176 hold rétből és 1830 hold lege
lőből álló kupái (kupcsei) és csolnoki (chlnoki) majorsági birtokot 
együtt, avagy pedig külön a kupái és külön a csolnoki majorsagi 
birtokot,

b) a 200 hold szántóból, 3 hold kertből, 22 hold rétből és 
117 hold legelőből álló garamszőllősi majorsagi birtokot,

c) a 165 hold szántóból, 2 hold kertből és 170 hold rétből 
álló garamnémeti majorsagi birtokot,

d) a Kiszelfalu község határában lévő u n. Chlebova szállást,
e) a Majláth község határában lévő u n. Benyov szállást,
f) a Kislócsa község hatarában lévő u n. Námeszny szállást,
g) a Karvaly község határúban levő u. n. Boroje szállást,
h) a Garamkürtös község hatarában lévő u. n. Szulina szállást,
i) a Koszorús község határúban lévő Paleje l.azy nevű területet,
k) a Garamkürtös község határában lévő Medokis és Utopolje 

nevű területet.
l) a Mogyorómái község határában lévő erdei rétterületet,
in) az Ujgyarmat község határában lévő u. n. kiaki mezőgaz

daságot,
n) a Karvaly község határában lévő mezőgazdaságot,
o) az Ókörmöcske község határában lévő mezőgazdaságot,
p) a Bartos község határában lévő mézőgazdasagot,
q) a Garamkürtös község határában lévő Karkus szállást.
II t> évre és pedig 1918. évi julius 1.-től 1924. évi junius 

30,-áig terjedő időre :
r) Garamnémethi község határában gyakorolható vadászati 

jogot,
s) a Barskaproncza, Lutiila, Garamszentkereszt Okörniöczke, 

Kiszelfaiu, Karvaly és Bartos községekben a dallosi és barskap 
roncsai fővölgyek között gyakorolható vadászati jogot,

t) a Barskaproncza, Mogyorómul, Koszorús és Jánosgyarmat 
községek határában a barskapronczai fővölgytől nyugati irányban 
gyakorolható vadászati jogot,

u) a Majláth, Garamkürtös. Kislócsa és Ujgyarmat községek 

határában valamint a jánosgyarmati erdőgazdasági üzemterv 3O.-ik 
tagjában gyakorolható vadászati jogot.

Az árverezni szándékozók tartoznak az a) b) és c) alatt meg 
jelölt haszonbértárgyakra 5009—5000 koronát, a d—p alatt meg
említett bérturgyakra 500—500 koronát, az r—u alatt felsorolt 
bertargvakra pedig 1000—1000 koronát mint bánatpénzt készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírokban letenni, illetve a zárt aján
lathoz csatolni.

A zárt ajánlatot tevőkről feltételeztetik, hogy azok úgy az 
árverési, mint a szerződési feltételeket ismerik s azokat elfogadják, 
a nyilvános árverésen résztvevők pedig kötelesek ezen feltételeket, 
mint általuk elfogadottakat, sajátkezüleg alá is írni.

A püspöki uradalom az ajánlatokhoz kötve nincs és azok 
között, tekintet nélkül a megajánlt bérösszegnek nagyságára telje
sen szabadon választhat s esetleg valamennyi ajánlatot is vissza
utasíthatja

Az ajánlatnak a püspökség részéről való elfogadása esetén 
is a haszonbérleti jogügylet csak a szerződésnek a vallás-és köz
oktatásügyi m kir. minisztérium részéről történt jóváhagyásával 
válik joghatályossá

Azon ajánlattevő, aki ajánlatától visszalép, nemcsak bánat
pénzét veszti el, de tartozik azonfelül a püspöki uradalomnak 
minden ezen visszalépésből származható, s különösen az altaln 
megajánlt s a visszalépése folytán megtartandó egyetlen uj árve
résnél elért bérösszeg közötti különbözeiben mutatkozó kart az 
erről nyert értesítéstől számított 15 nap alatt, megtéríteni.

Az el nem fogadott ajánlatokhoz tartozó bánatpénzeket köte
lesek az árvereiők azonnal visszavenni, s a visszavételt elismerni, 
mert ellenkező esetben azok az. illetőknek költségére bírói letétbe 
lesznek helyezve

A szerződési feltételek az árverést megelőzőleg is Garamszent- 
kereszten az uradalmi titkárnál megszerezhetők, l.utilhui az erdő- 
tiivataluál és Barsberzem-zén az erdógoiultiokságnál pedig megte
kinthetők.

Az árverés az r—u alatti bértárgyakra 1918. évi április 16-án 
délelőtti 11 órakor az a--q alatti bértárgyakra pedig 1918. évi 
április 17-én délelőtti 9 órakor fog Garamszentkeresztcn a püspök
ség uradalmi helyiségében megtartatni

Garamszentkereszten, 1918. évi márczius 16.-án.
S ti ff el János, 

püspökuradalini titkár

{• VILÁGRA- SZQLO-U.I DONSA
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C I PÖKR.É/A-VIASZK

Megnyílt a
Beszterczebányai Hatósági Munkaközve'itö.

Beszterczebánya. (Városháza.)

Ipar, kereskedelem, bányászat, közlekedési 
dolgos kezek, állást, foglalkozást, munkát kere

sők forduljanak a

Beszterczebányai Hatósági Munkaközvetítőhöz

.A. közvetítés ingyon.es !

Ipari munkaközvetítés.

A Beezterczebányai Hatósági Munkaközvetítőnél

kaniialoak fonJalkozast:
1 betűszedő,
1 nvomdagepmester,
1 szállodai portás,
2 gazdatiszt (ispán),
I 4o-ö() éves kávéházi 

fel írónő.

keres Máltai:
1 mezőgazdasagi gya

kornok.

Öt perczalatt
I • •egy adag Lurion cipökrém-viaszkböl 

barki-eqy-neqyed-kiló-leq fi nomabb 
. cipocrémetfözhet 
ARA2;K. aa in de nü tv kapható! 
Montonviaszk-Müvek-Riszvénytársasácp 
—----------------B.U PAPÉST VI ANnRft5Sv.iip tu.
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Kereskedelmi munkaközvetítés.

A Beszterczebányai Hatósági Munkaközvetítőnél

kaphatnak íuclalkoznst ■
1 irodai gyakornok (nő), 

gép- és gyors-iró,
I üzleti csomagolóleány.

keresnek foglalkozást;
1 irodai gyakornok (nő),

1 üzleti elárusitónő.

Nyomatott Nyitrol H Tina r. t, nomaitöian Lévőn-

ingyon.es

