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A tavaszi munkáról.
Szép és poetikus idő a tavasz. 

Azonban nekünk most nem az a 
fontos, hogy milyen szivet derítő, 
kedves látvány a Iáknak rügyczése, 
a virágok nyílása. Nekünk az a 
fontos, hogy a tavasz a gazdasági 
munkák megkezdését jelenti

Tudjuk, hogy a gazdasági mun
ka eg\ részét már el is végezték. 
Tudjuk, hogy a nagy gazdasagok
ban elvetették a búzát, — ültetni 
fogják vagy néhol ültetik is már a 
kukoricát, burgonyát, babot és hogy 
a földmives gazda szabadságot is 
kap, hogy földjét megnövelhesse, — 
tudjuk mindezt és nem is ezekre 
nézve akarunk laikus ésszel feles
leges tanácsokat osztogatni. Arról 
akarunk nehány szót ejteni, hogy 
mivel itt van a tavasz, hát a háború 
negyedik évében, amikor amugyis 
annyi mindenfele bajjal küzdünk, — 
végre fogadjuk meg már a tapasz
talatok adta tanácsot ; alkalmazzuk 
a háború mulatta tanulságot és ves
sünk be minden szabad területet 
zöldséggel és termeljünk minél több 
főzeléket.

Ne álljon elő senki ellenérvvel. 
I'öld van elég A vasúti pályák 
mentén ezer meg ezer holdnyi te
rület hever parlagon, Valamikor, meg 
a beké idején, úgy tudjuk, okos cs 
célravezető tervezetet is készítettek 
ezekről a földekről; ki \olt mutatva, 
hogy mi mindent le|ieltie ott ter
meszteni azon a földön, amely a 
sínek két oldalán több méteres 
sávban elterül. A terv megvolt; de 
a megvalósítása elmaradt. Ilál a 
falvakban hány üres telek, kert, 
dudvas rét, országút menti földdarab 
marad megtnüvelctlenül ? Sok, igen 
spk ! A varosokban üres háztelkek, 
park-tisztások, céltalanul maradt te
rületek terpeszkednek. Ezeken tiiip 
deniitt zöldséget és főzeléket ítéltette 
terniesztenj.

A kereskedelem jól tudja, hogy 
mire van szükség. Lám, hogy hir
detik a zöldségmagvakat mindenfele! 
Mag tehát van, föld is van, munka
erő is akad. Komoly akarattal, rep- 
(lületlen elhatározással segíteni lehet 
a bajon.

Meg nincsen késő; még jóvá 
lehet tenni a mulasztást, apiely or
szágszerte mindenkit terhel, akinek 
módjában van zöldséget, főzeléket 
termelni és nem tetie. A városok 
némelyike már foglalkozik zöldség
termelő-telep létesítésével és ez an
nál fontosabb, mert a falusi lakosság 
elvesztene minden érzéket a pénz 

értéke iránt. ()t megzsarolják, ha 
iparcikket kell vásárolnia ; viszont 
tehat meg zsarolja azt, aki az ő 
terményeire szorul. Az a zöldség cs 
főzelék, amely a városi piacokra 
kerül, — drága, túlságosan drága. 
De kevés is, meg pedig azért, mert 
mar a falukban összevásárolják és 
elszállítják az arukat. Es ez a hely
zet nem fog javulni, hanem való
színűleg még rosszabbodni lóg. Meg 
pedig azért, mert a Zöldscgközpont 
lefoglalja az ország zöldség termését, 
de arról még semmit sem tudunk, 
hogy miképpen fogja a lakosságot 
zöldséggel ellátni. Biztosra vehető, 
hogy bajok és hibák lesznek.

Így áll a dolog. Ez a rideg való
ság. Ezért kell most, az utolsó pil
lanatban minden rendelkezésre álló, 
minden szabad területet bevetni 
zöldségmaggal; ezért .kell városi 
zöldségtermelő telepeket létesíteni. 
Ezért, de még azért is, mert nincs 
és nem is lesz sertéshús. Elviszi a 
Haditermény és azt mondja, hogy 
a katonaságnak kell. Hát hiszen ha 
annak kell, akkor rendben van ; de 
félő, hogy nálunk nem lesz, illetve 
már alig van sertéshús és másutt, 
országunk határain kívül pedig lesz. 
A sovány sertéseket is elviszik. Majd 
hizlalnak a nagy hizlalók. Biztos, 
hogy az ott hizlalt seitésrkből ne 
künk nagyon kev< s fog jutni. A 
szarvasmarha- es birka vásárláshoz 
igazolvány kell. Egy ket rendelke
zés és teljesen meg lesz szorítva a 
hússal való drága táplálkozás is.

Mi marad ? A zöldség cs főzelék. 
Ezeket termesszük tehát, ahol csak 
lehet és annyit, amennyit csak lehet. 
Gyorsan lassúnk a munkához, amíg 
nem késő, hl a tavasz, itt az ideje : 
cselekedjünk !

A társadalom a
gyermekszanatóriumokért

A magyar gyermekvédelem egyik lég 
fontosabb ágazatának, a beteg gy ermekek 
megvédésének ügyét szolgaija a „Zsófia 
Országos (iyervtelksiaualvrii,tw. Egyesület," 
amely most számol be dr. Fodor Oszkár 
kir. tanácsos, főigazgató jelentésében há
borus tevékenységéről. Szinte leküzdhetlennek 
látszó nehézségek dacára megépítette liala- 
tonszabadin a beteg hadiárvak első gyermek
szanatóriumai amely háborús komoly al
kotás felavatása iránt az ország társadalma 
osztatlan lelkesedést tanúsított.

Ezen intézetben is, mint az egyesület 
másik balatoni szanatóriumába^ almádiban, 
díjtalanul kezelik a pemzet beteg kisdedeit, 
akiket kísérőjükkel együtt ingven vasúti
jeggyel is ellát a Gyermekszanatóriumok köz

pontja (Budapest, Vili., Stáhly-u 15.), a ho
vá a bélyegtelen (elvételi folyamodások 
intézendök.

Balatonszabadin legelsösorban hadiárvá
kat, fogságban sínylődök, rokkantak és ka 
tonai szolgálatot teljesítők kisdedeit veszik fel.

A társadalom magyar viszonyok között 
szinte páratlannak mondható érdeklődéssel 
és áldozatkészséggel kísérte állandóan a 
Zsófia Gyermekszanatórium céltudatos mun
káját, amennyiben hét évi fennállása alatt 
2,786.488 korona vagyonhoz, segitette.

A lefolyt évben a balatonszabadi gyér 
mekszanatóriumra 411.554 koronát, az al
mádi szanatóriumra és egyéb gyermekvédel
mi eélokra 97.734 koronát fordított az 
egyesület, míg a Központi Zsófia Gyűjtő 
Gyermekkórházra amely a főváros egyik 
legszebb helyére, a Rózsadombra kerül, első 
építési részlet gyanánt 300 ezer koronát 
irányzott elő. Amikor olcsóbb lett a felnőttek 
halála, drágább a gyermekek élete, akkor a 
Gyermekszanatórium kormányzó tanácsa 
csak azt kéri a nemzet társadalmától, hogy 
gondoljon némi adománnyal arra a védtelen 
gyermekvilágra, amelynek megmentését az 
első magyar gyermekszanatóriumok feladatul 
tűztek. Adományokat lapunk is elfogad.

Képek Albániából.

Miként a pusztán ménesek nyargalász- 
nak, a Bakonyerdőn disznók hemzsegnek, 
úgy az albán havasok juhnyájakkal vannak 
tele. Ma is, a háború negyedik esztendejében, 
a réteken mindenfelé juhnyajak láthatók és 
abból a rettenetes kárból, ami itt is érte a 
legutóbbi időkben az.' állattenyésztést, első 
pillanatra mitsem látni. Ameddig a szem el
hatol, valamennyi hegyen dombon és völ
gyön beláthatatlan, fehér tengere vakít a 
gyapjúnak és a rikító napsütésben ragyogó 
frissen hullott hópehely módjára kápráztatja 
a szemet

A háború kezdetéig nem volt ritkaság, 
hogy egy alban ember, aki hajléktalan koldus 
módjára rongyokban járt és külseje után 
Ítélve alig különbözött az ország legnyomo- 
ruságosabb parasztjától, vagy 100,000 darab
ból álló juhnyájnak volt a tulajdonosa. A 
kis falvak, amelyekben alig áll száz kunyhó, 
ma is tízezrekre menő juhnak adnak szállást. 
Sok helyütt 100,000 juh is akad. A juh ör 
zése, ápolása és vezetése nem kivan sok 
munkát. A falu kinetje (polgármestere) hét- 
ről hétre kijelöl nyolc-tiz. embert, akiknek 
feladatává teszi, hogy az állatokat őrizzék 
a farkasoktól és a rablóktól. De minden éber
ségük ellenére naponta mégis érzékenyen 
meg szokták dézsmálni' a nyájakat.

A legrettenetesebb csapása azonban Al 
bániának, mint ismeretes, a számtalan rabló
banda, amelyek a legmodernebb fegyverek
kel vannak felfegyverkezve. Mintha a föld
ből teremnének elő, olyan gyorsan bukkan 
nak fel. leütik az. őröket, azután ép oly 
gyorsan, ahogy jöttek, eltűnnek a fensikok 
szakadékaiban, ezerszámra hurcolva a juhokat.

Álláshelyemtől nyolc óra járásnyira több 
falu fekszik, amelyek hatalmas készleteiket 
még a béke idejében halmozták fel. Az 
egyes élelmiszerek, amelyeket itt olyan fan
tasztikus árakon árulnak, mint Európában 
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•ehol (egy kilogramm cukorért 36 koronát 
ii elkérnek), ezen a vidéken olcsóbbak, mint 
bárhol másutt Albániában. De nincs albán 
ember, aki erre az útra elindulni merészel 
ne, mert eddig még senki sem tért vissza 
azok közül, akik ott bevásárolni akartak. 
Ezen a rablótanyán sem török, sem szerb, 
sem osztrák vagy magyar esendörőrs nem 
volt még képes sértetlenül átjutni. Úgy lat
szik, mintha itt a természet maga kötött 
volna véd-és dac-szövetséget a rablókkal és 
a falvakat bevehetetlen várakká alakította 
volna át. A sziklák, szakadékok és jégmezők 
borzalmas szövetségesei a rablóknak és ré
mei ellenségeiknek.

Szerencsére, ezidőszerint a közbizton 
sági viszonyok sokkal kedvezőbbek, mint 
béke idején. Különösen a császári és királyi 
csendőrség, amely fáradhatatlan és vitéz 
küzdelmet folytat a rablóbandák ellen, albán 
ifjakat képezve ki csendőrökké alkalmazva 
járőrökként, rendkívüli munkát végzett Al
bániában. Az országot éveken át fenyegető 
legmerészebb bandák közül sokat tettek 
ártalmatlanná ; azt a néhány bandát, amely 
még a hegyekben tengeti életét, erősen meg
tizedelték, úgy hogy most tehetetlenek a 
falusi lakossággal szemben, amelyet katonai 
hatóságaink gondosan megszerveztek és a 
védekezésre kellően kioktattak Meg három 
évvel ezelőtt az élénkebb forgalmú utak és 
a nagyobb helységek rettenetes jeleneteknek 
voltak színhelyei Már Prizrend a szerbiai 
határváros mögött minden úton veszedelem
ben forogtak az utasok. Fegyver nélkül senki 
sem merészkedhetett még haza elé sem, 
nemhogy nagyobb [útra indulhatott volna el. 
A lakosok előttünk, nyugateurópaiak előtt 
hihetetlen és a maguk nemében idillikus 
eseteket beszélnek és az ember úgy hall 
gatja történeteiket, mint valami régi időkről 
szóló mesét, mint valami ezeregyéjszakái 
regét.

Most már vége a rabló-romantika rette
netes napjainak is. Az itt még dúló harcok 
ugyanolyan véresek és borzalmasak, mint 
azok, amelyek künt a frontokon tombolnak. 
A mostani rablók saját tapasztalatukból is
merik a háborút A török, bolgár és szerb 
hadseregből megszökött katonák verődnek 
itt össze, komitácsik és szabadcsapatbeliek, 
csatakerülők és más semmirekeiők, akik 
minden Balkán-háború után tömegesen buk
kannak fel és veszélyeztetik a biztonságot; 
csupa olyan ember, aki be van avatva a 
modern hadviselés tapasztalataiba, Ugvan 
csak ember legyen a talpán, aki velük harcba 
száll, és jól ügyeljen, hogy minden lépésében 
előrelátás és körültekintés vezesse

Csendőrségünknek, sajnos, számos em- 
beráldozatába került zúlyos feladatának a 
teljesítése Drága vérüket az albán nép ja 
váért ontották.

Jönnek............. egyre jönnek.

Mikor a népirtó nayy vérözön után
Meyjelen Bereszt-Litovszk egén ti szivárvány, 
ís a fehér galamb töld ágyai csőrében 
Viszi a békehírt nyilsebes röptében : 
Messze Ázsiában s az Vralheyy alján, 
Krassnojarszk vidékén s a Volga két partján 
Megelevenednek a fogolytáborok
S fölocsúdnak útra szegény rab magyarok. 
Uram, kérlek I szánd meg a már csüegedőket; 
Népek börtönéből szabadítsd ki őket, 
S akik ősi földön éltek zord időket: 
Magyarok Iztene, seyitsd haza őket /

Mint szél űzött felhők, viharvert madarak 
Egyesek bujdosva hazaszáyuldunak.
A többiek, sokan, falkába verődve 
Szásával, ezrével indulnak előre.
Szomorú az ütjük. Amerre ők járnak 
Jeges végtelenén a zordon tundráknak, 
Társuk a némaság. Kullognak mögöttük 
As éhes farkasok. Kárognak fölöttük,
Vijjognak a varjak. — Mentsd meg, uram, őket, 
El ne hagyd, erősítsd szegény szenvedőket 
Hóviharban, kemény fagyban ressketöket, 
Magyarok Istene, seyitsd haza őket I

Jönnek . . egyre jönnek; lassan közelednek.
Távol, a hegyek t* föl-föl tünedeznek, 
Integet feléjük Kárpátok szent bérce : 
,Jtrtsh, úh jertek a bús anya öltre / •

Ima köszönti a hótakart tetőket;
Magyarok Istene, segítsd haza őket I ... . 
„Én Uram ' hozod-e. kiket régen várunk, 
Kikért nap-nap után Te elejbéd járunk 'f 
Hotod-e 1 kik vitték életünknek felét. 
Ha megjönnek : hozzák annak kétszeresét ‘ 
Mi remegve várunk; mert várjuk jövőnket. 
Magyarok Istene, seyitsd haza őket '

Xtrrjény X. ferenc.

Különfélék.
— A Lévai Nóegylet közgyűlése. A 

Stefánia-árvaházat fentartó Lévai Nőegylet f 
hó 14 -én, mához egv hétre d. u. 4 órakor, 
az árvaház helyiségeiben évi rendes közgyü 
lést tart, amelyre az elnökség lapunk utján 
is meghívja az egyesület tagjait. A közgyű
lés tárgysorozata: 1. A választmány részéről 
szóló jelentések tárgyalása. 2 A számvizs
gáló bizottság jelentése, a felmentvény meg 
adása ; az 1918. évi költségvetés megállapí
tása 3. A választmányi tagoknak hat évre 
leendő választása. 4. Indítványok .

— Orsz képviselő Léván Bartos János 
orsz. képviselő márc hó 25 -ikén a lévai 
kath. körben nagyszámú hallgatóság előtt 
hatalmas beszédben ismertette a mostani 
politikai helyzetet s a keresztény szociális 
néppárt uj programmját Házafias érzéstől lük
tető, a nép forró szeretetéröl tanúskodó, színes 
beszéde nagy hatást kelteit. Utána Fekete Jó
zsef tanár beszelt, ki a mar nálunk is elhara 
pódzó bolsevikizmus s a háború után óriási 
izgatásra törekvő s hatalmas terjeszkedésre 
számitó nemzetközi szociáldemokrácia ellen
súlyozására a keresztény erőknek társadalmi 
és politikai szervezkedését — a keresztény 
szocializmus alapján — korszükségletkent 
hangoztatta. Szakács Viktor plébános köszö
netét mondott Bartos János képviselőnek 
gyönyörű beszédjéért, ö is erővel teljes és 
tömör szavakban hangsúlyozta a keresztény 
szervezkedés fontosságát. Javaslatára a jelen
voltak kimondották a kér. szociális néppárt 
helyi szervezetének megalakulását Elnökké : 
Szakács Viktort titkárrá : kekete Józsefet 
választották

— Gyászhir. Dr. Balbach Béla újbányái 
ügyvéd az ottani Népbank agilis igazgatója, 
városunk szülötte, mint részvéttel értesülünk, 
életének 64. ik, házasságának 30 -ik évében 
március 30. án este 9 órakor hosszas szén 
védés után meghalt A boldogult vármegyénk 
és Újbánya város közéletében tevékeny részt 
vett, miért is általános tisztelet környezte éle 
tében és kisérte sírjába. Halálát gyászba 
borult nején kívül még 3 élő testvére, apósa 
és nagyszámú rokonság gyászolja. Áldás 
lebegjen porai felett 1

— A Lévai Tisztviselők Egyesületének 
elnöksége felhívja az egyesület ama tagjait, 
kik burgonya illetményeikre vonatkozó utal
ványukat át nem vették s erre igényt tarta
nak, hogy annak átvétele végett e hó 8-án 
hétfőn még jelentkezhetnek. Kedden, c hó 
9-én, a maradvány a varos lakossága között 
fog szétosztatni

— Esküvő. Meder Ferenc a lévai ura
dalomnak kasznárja f. hó 2 -án tartotta es
küvőjét Léván özvegy Hoffmann Ferencné 
kedves leányával, Iltnkával. - Állandó 
boldogságot kívánunk az uj jegyeseknek

— Hangverseny. A Reviczky Társaság 
ápr. 20.-iki hangversenyének műsorát a foko 
zódó érdeklődésre való tekintettel már közre
adhatjuk : 1 Erkel : Részlet a Hunyadi
László c. operából. Zongorán játssza : Cziczka 
Angéla. 2. Verdi : Traviata nagy ária. Énekli: 
Novák Eveline. 3. a ) Rachmaninoff: Praelu- 
dium; b.) Schubert: Ballett; játssza:
Cziczka Angéla. 4 a.) Schumann : Dér Nuss- 
baum. b.) Mozart. Das Veilchen, c.) Brahms : 
Schwalbe sag mir an . . . Énekli: Novák 
Eveline — 10 perc szünet. . 5. a.) Hiller: 
Concert.-Studin b.i Paganini-Schuntann : 
Capriccio. Játsza: Cziczka Angéla 6 a) Strauss 
R. Stándchen. b ) Reger: Maria Wie- 
genlied c ) Pfitzner : Gretel. Énekli : Novak 
Évelin. 7 Portkievicz : a) Mazurka. b. Po 
lonaise, Játssza : Cziczka Angéla. 8. Meyer 
beer: Dinorah árnyektpnca (ária). Énekli 

Novák Evelin. Az énekszámokat zongorán 
Cziczka Angéla kiséri. A mutatkozó nagy 
érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a 
jegyeket előre megváltani. Kaphatók Nyitrai 
és T. sa üzletében. Helyárak : ülőhely 6 ko 
róna. Földszinti állóhely 3 kor, karzati álló
hely 1 kor. A hangverseny a városház nagy 
termében lesz. A Reviczky Társaság estéire 
szóló fenntartott helyek érvénytelenek. A 
hangverseny este 8 órakor kezdődik

— Elismerő oklevél. A pénzügy miniszter 
az 1914 évben kitört világháború dicsőséges 
megvivhatása érdekében kibocsátott magyar 
állami hadikölcsönök sikerének előmozdítása 
közül szerzett érdemek elismeréséül a király 
legfelső elhatározásával nyert felhatalmazás 
alapján vármegyénkben elismerő oklevelet 
kaptak: Bartos Frigyes az Aranyosmaróti 
Takarékpénztár r. t. főkönyvelője,—Gletaeiit 
Aladár a Körmöczbányai Takarékpénztár 
könyvelője,— Bitijei Zsigmond a Barsmegyei 
Népbank lévai fiókjának ügyvezetője,— Hont 
Frigyes Vilmos a Körmöczbányai Népbank 
igazgatója, Schiller József a kör
möczbányai Takarékpénztár igazgatója, — 
Vajda Béla és Závodszky Károly a Barsme

gyei Népbank könyvelői.
— Gyászhir Általános niegilletődést 

keltett Léván a szomorú hir, liogv Csépány 
Elemér, kir. járásbiró életének 45., boldog 
házasságának 9 évében, március hó 31.-én, 
este 7 órakor elhunyt. Halálát a mély fáj
dalomtól megtört nejével, szül. Bitben Mária 
úrasszonnyal együtt rokonai, jó barátai és 
ismerősei is őszintén gyászoljak. A legszebb 
korában elköltözött, buzgó, kiváló szorgalmú 
s igen széles körben tisztelt járásbirónak 
hült tetemeit a város közönségének nagy 
részvéte mellett, e hó 2-án, délután 5 óra
kor a lévai róm. kath temetőben helyezték 
örök nyugalomra — Aidás és béke porain.

— Hazajönnek katonáink az orosz fog
ságból. Orosz fogságban sínylődő katonáink, 
az Az Est szerint, legközelebb megindul
hatnak hazafelé. Vécsey Artúr, a Magyar 
Vöröskereszt főmegbizottja. kiutazott már 
Krasznojarszkba, hogy a létrejött megállapo
dások értelmében a foglyok hazatérését köz
vetítse A foglyokat turnusokba fogják be
osztani Krasznojarszkban. Elsősorban a 41 
évnél idősebb katonákat indítják útnak. Utá- 
nok a nős és családos katonákra kerül a 
sor és végül indul a legénység. A megálla
podások végrehajtása természetesen jó időbe 
bele fog még telni.

— A Wodianer-jufalom nyertese. A Ma
gyar Tudományos Akadémia legutóbb tartott 
összes ülésén osztották ki az arra érdemes 
nek talált két tanító közt az ezer-ezer koro 
nás Wodianer-jutalmat is. Az egyik jutalmat 
Végh István vámosladányi ref. tanító, a Bars 
megyei Általános Tamtó-Egyesület buzgó és 
agilis elnöke nyerte el, akinek a József Fő 
herceg Barsmegyei Tanítók Háza létesítésé
ben és fennállásában is kiválói érdemei van 
nak — Jól megérdemelt kitüntetése alkal
mából mi is őszintén üdvözöljük.

— Műkedvelő előadás A felsőszecsei 
földmivelő ifjak műkedvelő csoportja, amely
nek vezetője Mészáros Gyula, e hó 20. án, 
a hadiárvák javára, a vigadó színháztermé
ben előadást tart, amelyet ajánlunk a közön
ség szives figyelmébe. Színre kerül a Próba
házasság cimü pompás vígjáték. A darabban 
a főszerepet Mészáros Gyula fogja játszani.

— Halálozás Részvéttel vettük a szó- 
moru hirt, hogv Reviczky Sámuel Hátban, 
f hó 3 án, munkás életének 73., boldog há
zasságának 45-ik évében, hosszas szenvedés 
után elhunyt Halálát özvegyén és négy 
gyermekén kívül a rokonság, jó barátai és 
ismerősei is mélyen fájlalják. Temetése e hó 
5-én d. u. 3 órakor volt.

— Az orosz foglyok itt maradhatnak. 
A katonai felsőbb parancsnokság az alispánok 
utján leiratot intézett a városok polgármeste
reihez, amelyben i zt közli, hogy a városok
ban levő orosz foglyok felszólitandók, hogy 
hajlandók-e ott vagy az ország más helyén le
telepedni ?

— Műdohany vagy dohánypótlék. A do
hányfélék árának folytonos emelése dacára, 
a szivar, a cigaretta mindig elfogy és a
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szükséglet ölj' nagy, hogy a dohányjövedék 
nem is képes kielégíteni a dohányzókat. A 
mindenféle aesorgáshoz jött a trafikok előtt 
való nagy ácsorgás és ugy látszik, ezeken 
esett meg a pénzügyminiszter szive. Nem 
lesz újabb trafikemelés ; nem ; ez már mégis 
sok lenne, hanem megörvendeztették a d<> 
leányzókat a műdohánnyal. Szerény kis hi- 
reeskét helyezett el az újságokban, amely 
körülbelül ezeket tartalmazza : A kormány — 
irja a hivatalos jelentés azzal a tervvel 
foglalkozik, hogy a dohányinség elhárítása 
céljából monopolizálja a dohánypótló anya
gok termelését és forgalombahozatalát Uj 
cigaretták készítését tervezik, amelyek 70 
százalék dohánypótlékból és 30 százalék 
dohányból fognak allani Ezek a cigaretták 
a közel jövőben már forgalomba is kerülnek. 
— A hivatalos értesítéshez igazán nincs már 
más hozzátenni való, mint az, hogy a mi
niszter a magas trafikárakkal nem tudta az 
embereket a dohányzásról leszoktatni, most 
megpróbálják, hátha meggy-és répalevelet is 
elfogad a dohányzó közönség dohány helyett I

— A mozi ma egy művész tragédiája 
címén Beethovennek, a világhírű zeneköltő
nek életét fogja bemutatni ritka szép felvé
telekben Az érdekes film technikai rendezése 
is feltétlen elismerésre méltó, koncepciója 
pedig megható. Bizonyara szívesen fogja a 
közönség fogadni.

Közönség köréből. '
Nyilvános köszönet

Ezennel van szerencsém tisztelt 
vevőimnek tudomására hozni, hogy 
40 év óta fennálló kézmü és divat
áru üzletemet teljesen feloszlattam 
Egyben hálás köszönetemet fejezem 
ki t. vevőimnek a hosszú évek so
rán irántam tanúsított bizalomért és 
kérem engemet szives emlékezetük
ben továbbra is megőrizni

Kitűnő tisztelettel : 
Grotte Vilmos i

Portland cement
állandóan kapható

Silbinger Zsigmondiról, Léván-

Faeladási hirdetmény.

Pálosnagymező község, mint 
erkölcsi testület 1918. évi április 
hó 23.-án délelőtt 10 orakor a 
községházánál tartandó, zárt, Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött, nyilvános, 
szóbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező erdőben lövőn álló megje
lölt következő 1918. évi vágásfaho- 
zamokat:

I., „A“ gazd oszt. 24 sz. erdő
részletében 5’83 kát. holdon ösz- 
szesen : 1200 drb. kéreg nélkül 184;. 
9 m3 haszonfára és 142 in .* tű
zifára becsült jegenyefenyőt.

IT, ,D“. gazd. oszt 14 sz. er
dőrészletében 156 kát. holdon és 
12 sz. erdőrészletében 2’04 kát. hol
don 1378 drb, bükkfából termelendő 
mintegy 898 ürméter tűzifát.

Kikiáltási ár ad 1, 56200 koro
na ; ad II.. 8 korona ürméterenként.

Bánatpénz ad I, 5600 korona; 
ad II., 600 korona.

Kiszállítási határidő bezárólag 
1919. évi december hó 31.-ig.

Kikiáltási áron aluli és utóaján
latok el nem fogadtatnak.

A részletes árverési és szerző
dési feltételek a beszterczebányai 
m. kir állami erdőhivatalnál, a kör- 
möczbányai m. kir. járási erdőgond
nokságnál és alulírottnál megtekint
hetők.
Pálosnagymező, 1918. március 25.

Elöljáróság

Uj gépraktár.
Tisztelettel értesítem a mezőgazdasági érdekelt közönséget, hogy 

Léván (< )zmán-tér 6. sz. alatt) elsőrendű Magyar, (Osztrák és Né
met gyártmányú mezőgazdasági gépraktárt rendeztem be, 
ahol is különféle mezőgazdasági s főképpen motoros cséplő garnitú
rákat raktáron tartok.

A venni szándékozók szives pártfogását kéri teljes tisztelettel:
Tonhaiser József

— Telefon 61 — elektrotechnikus.

Köszönet nyilvánítás.
Családunk minden jóbarátai és isme 

rősei, kik szeretett férjem halálával ért 
mély' bánatomat szives részvétükkel enyhi 
teni kegyeskedtek, fogadják ez utón is háiás 
köszönetemel.

Léva 1918. április 5.
özv. Csépány Elemérné

Jótékonyság.
A Stefánia-árvaháznak Vojnarovszky 

Gyula 10 koronát adományozott.
Az Oroszkai Cukorgyár iparosai által feb

ruár!) én rendezett mulatság alkalmával a vak 
katonák javara 11*0 K. 15 fillér tiszta jö
vedelem folyt be, mely összeg rendeltetési 
helyére beküldeteti.

VILÁG RA- SZÓLO-UJ DONSÁQÍ

JzurioiL
CI PŐKR.E/A-VIABZK

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1918. évi márc. hó 31.-től évi ápr hó 1.-ig

Születés.

A SZlllük UCYtl A gyermek 
neve

Váradi József Akács Anna leány Anna
Házasság

Völegcuv és meuvasszüuv kde van*s.i
ifj. Méder Ferenci ilofítnann I. r. kath.

Halálozás

Az eibQuvt neve Kor*1 A hálád oka

Csépány Elemér 45 éves tüdőgüniökór 
Bártfai István Béla 24 , tiblőgOmökór
öiv. Zacska Istvánné 67 , tlldövész
özv Janyiár Jánosné 78 „ agg kimerülés

Öt perez alatt 
egyadag Lurion dpökrém-viaszkből 
barki-egynegyedkilóteg fi nomabb 
x cipöcrémeb főzhet 
ara2-k. mindenütt kapható! 
Montonviaszk-Müvek-RiszvcnyUrsasfa* 

----  BUUAPLST VI ANDRÁ^Y-Uf/^___
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Bognár-mester
gazdaságnál állást vállal. Cilii : 

Koszter Nándor Gényepuszta u. p. 
Léva, Barsmegye.

Kiadó üzlet. |
Fischer Náthái házban Kazinczy- > 
utcza egy üzlet helység 2 mellék- 1 
helységgel kiadó. Bővebbet Grotte 
— — Vilmos urnái. — — j

I 
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A legrosszabb cipőket ; 
is megveszem, úgyszintén ruhane
műt, bútort, régiségi tárgyakat.

Házhoz jövök.
Özv. Quitt Miksáné

LÉVA, Simor u 3.

Puha gyújtó “fa kötegeli- í 
ként K. 3.50 Szintén kösse 
net maximált áron házhoz szállít

Tonhaiser és társa.
Telelőn 61. Ozman-tér 6.

Bútorszállítás.
Tisztelettel értesítem a n. é. kö

zönséget, hogy szállítási vállalato
mat egy hatméteres bútoros ko- 
csival kibővítettem. — Fivállalok 
helybeli és vidéki szállításokat.

Blumenfeld Ármin szállító, Léván.

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

Bővebbet a lap kiadóhivatalában.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

ISSH. LÉVÁN.

Legjobb fűszer és csemegeáruk Naponta friss felvágottak

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségü k a v e k. „Glória" pörkölt 

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

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Vilian:os főzőedények, forralók és vasaló

Eladó kástély.
Szódó községben egv kastély 

75 méter széles, 150 méter hosszú, 
1 és fél hold területtel, vas-sorom
póval kerítve 25.000 koronáért eladó. 
Bővebbet: KűSS IStVüU, Szódó (Bars m.)

GAZDASÁGI CIKKEK:

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

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

Összes kerti-, ruezőgazdasagi, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.
Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Tessék 
próbarendelést 

eszközölni 
! [NAGYBAN - KICSINYBEN.

Nyomatott Nyitni éi Tana r. 1.

FÉNYKÉPÉSZtri 
szaküzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

mezőgazdasági es varrógépek nagy raktara
Telefon szám : 33. Telefon szám 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült’házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek

Geuz-fé/e motorok m inden nugyfzgban Hopferr 
Schrautz gözcnéplő készletek, eiedeti Melichar féle 
vetőgép sk, Bficber-léle ekek és talajművelő eszközök 
valamint u tűdén e szakba vrgó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű tat armanykanirak elkészítésé 

es felállítása jüt.nyos arabban.


