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Az uj rekvirálás.
A múlt évben közepesen jó ter

mésünk volt gabonában. De mivel 
a krumpli és a hüvelyes vetemények 
igen silány termést adtak, de mert 
a gabona a termés betakarítása után 
nem vétetett zár alá s a beszolgál- 
tatási rendelet alól sokan kibújni 
igyekeztek, igazolják az uj rekvirá- 
lási rendelet kiadásai. Most sok ha
difoglyunk érkezik vissza Oroszor
szágból, Ukrajnából és Romániából, 
akiknek ellátása szintén a mi válla- 
inkra nehezül. De ezenfelül köteles
sége a front mögött levőknek, hogy 
a katonaság ellátása akadálytalanul 
történjék. Nem szólva arról, hogy 
körültekinti) s mindjárt aratás után 
érvényesíthető igazságos elosztás 
esetleg jobb helyzetet teremthetett 
volna, kénytelenek vagyunk beis
merni, hogy az uj rekvirálási rende
let elkerülhetetlen szükség, követ
kezménye a termelők eddigi eljárá
sának. Mert az tény, hogy Magyar
országon még senki sem halt meg 
éhen, van is gabonakészlet még 
elég helyen, csakhogy rekvirálás 
nélkül nem lehet hozzáférni.

Próbálták szép szerével össze
gyűjteni az országban kétségtelenül 
meglevő, de nem egy helyen fur
fangosan elrejtett készleteket. Az 
eredmény egyszerűen szánalmas volt. 
Már pedig uj termésig való zavarta
lan élelmezéshez olyan életbevágó 
érdekeink fűződnek, hogy ha más
ként nem megy, nem marad más 
hátra, minthogy azokat szigorított 
rek\ hálással biztosítsuk.

I fogy mi minden függne a rekvi- 
rálásnak minél teljesebb eredményé
től, azt egyetlen körülménnyel is kéz
zel foghatóvá tehetjük. A hadsereg 
csak megfelelő ellátás mellett bir- 
kózhatik meg a háború mostani for
dulóján ráháruló és háborús sor
sunkra döntő feladataival. Ezzel pár
huzamosan itthon milliók és milliók 
közellátásban részesülnek. I la kép
telenek vagyunk kellően élelmezni ' 
a fronton és az itthon rászoruló mii- ; 
liókat, a fronton is, itthon is meg- ' 
bénult erőkifejtésünk. Ki ne tudná, ' 
hogy ez egyet jelent minden eddig I 
hozott nagy áldozataink kockáztatá
sával ; s ki ne erezné át a veszedel
met, mellyel az elernyedés háborús 
végső célunkat s általa az ország 
jövőjét fenyegeti.

Legutolsó termésünkről szám
szerűen megállapítottuk, hogy taka
rékossággal elégséges az uj termé
sünkig. Az utolsó hónapok szükség
jelei tehát megvannak. Részint a

háztartások apró feleslegeiben, ré
szint pedig azoknak a nyilvánosság 
elől elvont készletekben, melyekből 
egy kis hányad az előző kíméletes 
rekvirálások során elő is került már. 
Itt a legfőbb ideje, hogy most azután 
véget érjen minden további tartóz
kodás és kímélet; adjuk össze a 
háztartások még olyan csekély fe
leslegeit is ; és elő a rejtett készle
tekkel. amelyekből lelkiismeretes 
gazdálkodással aratásig a hadsereget 
is s a hatósági ellátásra utalt milli
ókat is biztosíthatjuk a katasztrófát 
jelentő nélkülözésektől.

Az ország több részében ön
ként ajánlotta fel a lakosság, hogy 
a maga igényeit leszorítja a leg
szükségesebb mértékre, csakhogy a 
közérdek ne vallja kárát az élelmi
szerek szűkének, vagy éppenséggel 
teljes hiányának. Az után a nemes 
áldozatkészség után, mellyel idáig a 
háború minden megpróbáltatását el
viseltük, bízunk benne, hogy az. ön
megtagadásnak ezek a szép példái 
országszerte követésre találnak. Ám 
ha mégis akadnának olyanok, akik 
e hazafias kötelesség teljesítése alól 
könnyelműen kivonnák magukat, 
ezek szemben fogják magukat talál
ni a törvén}’ szigorával.

Léva város polgárai is úgy cse- 
lekesznek a legcélszerűbben s úgy 
szabadulnak meg a rekvirálás kisebb- 
nagyobb kellemetlenségeitől, ha min
denki számot vet készletével s azt 
a felesleget, mely a fejkvótát meg
haladja, önként beszolgáltatja. —Ara- 

, tásig kell kihúznunk, ami nincs is 
, oly messze.

Egy kis önmegtagadás, nagyobb 
és túlzott igényekről való lemondás 
és hozzá hazafias áldozatkészség 
meg fogja hozni a kívánt eredményt.

Házassági félszegségek.
A sok kérdés között, melyeknek a há

borít fokozott jelentőséget adott, első hely 
jutott a házasság intézményének, mint olyan 
tényezőnek, mely hivatva van a népesség 
rendkívüli veszteségeit lehetőleg pótolni.

Fájdalom, azt kell latnunk, hogy nem 
minden társadalmi osztály méltányolja elég
gé azt a kötelességét, melyet házasságkötés 
révén a népesedés rendes mederbe való 
terelése érdekében teljesítenie kellene.

A szegény férfi, akinek vagyona két 
karjában, munkaképességében rejlik és a 
szegény leány, kinek hozománya az egészség, 
a munkakedv — összeállanak és vállvetve 
nekimennek az. életnek; küzdenek, nélkü
löznek, boldogulnak, mert egyszerű igényeik 
könnyen kielégíthetők A középosztályban, 
müveit leánynak, akinek műveltsége abban 

áll, hogy kínozza a zongorát és franciául 
parliroz, — nagy igényei vannak : kényelem, 
fényűzés után vágyik Nem akarja az életet 
élűiről kezdeni, férjével együtt felfelé tör
ni, - hanem az a vágya, hogy a már kész 
jólétbe üljön belé azonkívül még rangjá
nak megfelelő parti legyen Úgy akar élni, 
mint a gazdag és ha gazdag, mint a még- 
gazdagabb

Ez az őrült verseny feldúlja a ház 
békéjét. Csak legyen meg a látszat kifelé, 
ha befelé megszűnik is a nyugalom, a meg
elégedés. Ez a hajsza a látszólagos jólét 
után sírja a boldog házaséletnek és oka an 
nak, hogy annyi sok leány nem mehet férjhez

Még utálatosabb a pénz és jólét után 
való hajsza házasság utján a férfiaknál. Visz- 
szariadnak a család alapításától és annak 
saját erejükből való fentartásától, mert nem 
merik a vele járó anyagi és erkölcsi terhe
ket magukra vállalni. Tehát nem a nőt 
keresik, hanem a nővel járó hozományt, 
a pénzt

I logy ezek a félszegség, ha .azoknak 
kiküszöbölése érdekében nem teszünk sem
mit, — háború után még inkább el fognak 
fajulni, —- azt mindenki tudja, aki társadalmi 
kérdésekkel foglalkozik és tudja azt is. hogy 
okvetetleniil tenni kell valamit, hogy a há
zasságok száma még jobban meg ne csap
panjon. Minthogy pedig maga a baj nemcsak 
anyagi, hanem erkölcsi ferdeségekböl is fakad, 
azt csak úgy orvosolhatjuk sikeresen, ha 
mindkét irányban lépünk fel ellene : erkölcsi 
lég — helyes nevelés, a meggyökerezett 
rossz, szokások és felfogások megváltozta 
tása, — anyagilag pedig a megélhetési vi
szonyok megjavítása által.

Nehéz feladat' De megoldása elől kitér
ni meg sem szabad, ha nem akarjuk, hogy 
a nemzet erejét képező népességen a háború 
által épített sebek hosszú időn át gyógyit- 
lanok maradjanak.

/ Hazánk Ifjúsága.
1 A létünkért folyó rettenetes küzdelem 

nemcsak azoknak a kedélyére hat, kik érett 
ésszel követik az események lezajlását és 
akiket ezek az események közvetlenül vagy 
közvetve érintenek, - nem, - a véres láng
ostorral történelmet iró hadisten öklével ifjú 
Ságunkra is sújt Nemcsak arra a fiatalságra, 
mely minden percben várja a zászlók ala 
szólitó parancsot, hanem a kisebbek is tes 
tileg és lelkileg érzik az idók súlyát ás ha 
látjuk is őket játszani és ugrándozni, mégis 
tudjuk, mily nyomasztólag hat az otthonuk
ban uralkodó komoly hangulat millió és 
millió hatat kedélyre.

Mi, felnőttek már beletörődtünk abba, 
hogy az annakelőtte megszokott rendes vi
szonyok visszatértét nem fogjuk megérni 
A háború ködét a béke napsugarai még 
éveken át sem fogják teljesen eloszlatni. 
Tudjuk tehát, hogy nem magunkért, gyér 
mekeinkért, unokáinkért küzdünk, küszkö
dünk most. Ezeknek — a jövő évtizedek 
magyarságának — más lesz a struktúrája, 
mint a mai nemzedéké.
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Sok panaszt hallani arról, hogy fiatal 
súgunk most romlik Ezek a panaszok nem 
alaptalanok ugyan de komoly aggodalomba 
okot mégsem szolgáltatnak. Az atyák távol
létében az anyáknak megszaporodnak teen 
dóik, gondjaik és ezért még sokkal kevésbbé, 
mint valaha, alkalmasak arra, hogy az apát 
a nevelésnél helyettesítsék. Ez nem marad
hat befolyás nélkül a gyermekekre. De vi 
gasztalhatjuk magunkat azzal, hogy az anyag 
maga jó és amit a nevelésben most elmulasz
tunk, azt békében nem nagyon hosszú idő 
alatt ki fogjuk pótolhatni.

Sokkal komolyabb a kérdés, hogyan ne
veljük fiatalságunkat arra, hogy a béke esz
tendőiben reá várakozó nagy és kemény 
munka végzésére alkalmas legyen? Két irány 
bán kell erre az ifjúságot képezni. Testileg és 
szellemileg ruganyossá kei! tennünk és tan
anyagát a követelményekhez alkalmazni, vagy
is minden, a gyakorlati életben nem értéke
síthető tantárgynak elsajátítása alól, hacsak 
azok az általános műveltség megszerzéséhez 
feltétlenül nem szükségesek, fel kell sza
badítani. Tanrendszerünk már évtizedek óta 
elavult, régen sutba kellett volna dobni. 
Tovább vele boldogulni lehetetlen. Félre 
végre az öreg, pápaszemes professzorok meg
csontosodott maradiságával 1 Az élet, a ma
gyar nemzet praktikusan nevelt ifjúságot 
követel.

A háború, mely oly temérdek sok kin
cset pusztított, hála Istennek, sok haszon- 
talanságot is megsemmisített. Évszázados 
terébelyes tölgyeket gyökerestül szétroncsolt, 
de a „csalánba nem ütött a ménkű“. Úgy 
látszik, a világot megrendítő bősz orkánnal 
is dacolva, a háborút is túlélni akarja fél
szeg, minden praktikus életfelfogást kigu- 
nyoló tanrendszerünk.

Ezt nem szabad megengedni. A jövő élet 
egészen más lesz, mint volt a régi — munka 
— és tetterős ifuságot követel. Le kell dobni 
magunkról a mozgást, az erők szabad ki 
fejlődését gátló elméletek cafrangját — sze 
métbe vele 1 A jövőben becse csak annak 
lesz, csak annak lehet, aminek az életben 
kézzelfogható hasznát lehet venni. Amiből 
azonban — szükségtelen tán megjegyezni • 
korántsem szabad azt a következtetést vonni, 
hogy a praktikus életre való nevelés mellett 
az általános műveltségre és az erkölcsiségre 
figyelmet fordítani nem kell

Jussanak végre is arra a belátásra, hogy 
rég elavult nevelési és tanítási rendszerünk
kel nem lehet előkészíteni a jövő nemzedé
ket arra nehéz munkára, mely reá vár és 
amelyre hazánknak boldogulhatása érdeké
ben múlhatatlan szüksége van.

A komor idők elég erélyesen intenek erre !

Elment szabadságra

Nem volt a vonalban boldogabb őnála, 
Hisz' holnap már mehet haza szabadságra. 
Ádáz, vad harcokban megvédte az Isten 
Istenfélő volt O, s otthon minden este 
Öt ajak rebegé, összekulcsolt kézzel: 
„A mi jó apuskánk, hozd viisza jó Isteni' 
Öröm volt elnézni, mini készült az útra, 
Apró kis tárgyait kirakta mind sorba 
Piciny, kis gyürücshék. — „Én magam csináltam, 
Ezt a Böskémnek, ezt a Juliskámnak' 
És körül mutatja, mielőtt ellenné, 
Érdeklődve nézik, akik körülvették
Megszólal közülük egy fiatal honvéd;
„András bácsi, kérem, hogy ha arra mennék, 
Szóljon be és mondja meg a Mariskámnak, 
Hogy gyakrabban írjon. Es a jó Anyámnak, 
Ne sírjon utánam; jövök nemsokára, 
Én is szabadságra".
Fejével biccentett csak András e szókra, 
Az ajándékokat tovább mutogatja.
Két muszka patronból, két kis sípot csatáit, 
„Hej, Pista és Gyurka csinál zene-bonát !* 
Előkerül még pár srapnell karikája.
Egy pár ólomgolyó, és apróbb kis tárgyak. 
Örömtől sugárzott András bácsi arca, 
Amint a kenyeret tarisznyába rakta.
„Ezt sem eszem meg most, elviszem az útra, 
S kóstolónak otthon édes lesz, mint manna," 
Elkészült mindennel, még csuk ez az áj jel, 
Holnapután már tán otthon is ebédel. 
Mindenki üzenni akar hasa véle, 
i^gyik az anyjának, másik hitvesének.

Leszállóit már az éj csendesült a tábor, 
Aki nem volt őrszem, pihenni tért már most 
Mindenki aludt már, csak András volt ébren 
Az öröm nem hagyta, aludni az éjjel.
Lelke már otthon járt, mikor bsz már hajnal f 
Sokára, de eljött; felkelt a fényes nap. 
Búcsúzott s elindult, hogy megy szabadságra, 
Amikor egg golyó pont, szivén találta. 
Összeroskadt szólta'1 ; — s elment szabadságra, 
....... .... a szép menyországba.

Jfincs f.

Különfélék.
— Hangverseny. A Hevictky Társaság 

által e hó ‘20-án, szombaton, este 8 órakor, 
a városháza dísztermében tartandó hangver
seny iránt az érdeklődés olyan élénk hogy 
értesülésünk szerint, a jegyek legnagyobb 
része már el is fogyott A hangversenyre 
me?hívók nem bocsáttatnak k: Jegyek vált
hatók Nyitrai és Társa R T könyvkeres
kedésében Helyárak : ülőhely 6 K ; Földszinti 
állóhely 3 K,. Karzati állóhely 1 korona — A 
műsornak egy-két számára hívjuk fel a kö
zönség figyelmét A modern orosz muzsikát 
két szám képviseli: Portkiewicz darabja és 
Rachman inoff. Ez ut bbinak Cis-moll prelú
diuma a zeneirodalom legnépszerűbb darabja ; 
harmonikus, sajátszerű, hatalmas és mély 
zeneszerzemény, rendkívül hatásos Paga
ninitől, a világhírű hegedű-komponistától 
Schumann átdolgozásában lesz eo'y remek 
zenedarab A modern német zenét Pfitzner, 
ez az izig-vérig muzsikus lélek, — Reger, a 
régi német népdal motívumainak kiváló mo
dern költője és Stranss R , a nap szimfónia 
Író és dalköltő képviselik A régi klassziku
sokat, Erkel magyar muzsikáját, Verdi 
világhírű nagy áriáját stb. a zeneértő közön
ség előtt nem kell jellemezni

— A nyári menetrend változatlan A 
Mav -nál a békében május elsején és október 
elsején szokott a menetrend megváltozni 
Mint a Pol Ért. jelenti, az eddigi dispozi- 
ciók szerint a nyári menetrend ugyanaz 
lesz, mint a téli volt Csupán a nyári idő
számítás lép életbe és pedig április hó 15-én 
reggel 2 órakor

— A rom. kath. egyházi-ének-egyesület 
énekkara Heckmann István karnagy vezetése 
mellett husvét vasárnap és hétfőn szerepelt 
először a kath. istentiszteleten Az énekkar 
buzgó tagjait nagy dicséret, a karn gyot 
őszinte elismerés illeti hogy a nemrég meg 
alakult egyesület már is feljegyezheti év
könyvébe első szép sikerét, amelyet - amint 
hirűl vettük — Stehle nagyszabású vegyes 
karra irt miséjének pünkösdkor való előadá
sával fog tetézni.

— Gyászhir Aranyosmarótról kaptuk 
a leverő hirt hogy ott dr. Pongrácz József 
ügyvéd, ügyészi megbízott, Harsvármegye 
tb főügyésze és törvényhatósági bizottság 
nak tagja munkás, reményteljes életének 40 , 
boldog házasságának 13 évében, e hó 9 -én 
váratlanul meghalt. Szeretetreméltó, nyílt, 
egy enes jellemű, előzékeny férfi volt, kit e- 
miatt mindenütt szerettek. Törhetetlen híve 
volt a függetlenségi eszméknek s ezek meg 
valósítása volt közéleti küzdelmének célja. 
Lapunknak is az utóbbi időben tudósítója 
volt; mint ilyen szigorú pártatlanságával 
méltán rászolgált az elismerésre Halálát 
neje sz Krachun Adrién úrasszony, az 
aranyosmaróti polgári leányiskola tanárnője 
gyászolja Temetése e hó 11.-én ment vég
be gyászoló családja, ügyvédkartársai, a 
vármegyei, törvényszéki és járásbirósági 
tisztviselők részvéte mellett Az Országos 
Ügyvédszövetség barsvármegyci osztálya, 
melynek az elhunyt lelkes, hű tagja volt, 
külön gyászjelentésben emlékezett meg a 
kedves kollega elhuny tárói. Nyugodjék 
békében

— Áthelyezés. Az igazsagügyminiszter 
Beleseik László lévai kir közjegyzőt Breznó- 
bányára és dr. Belesük Sándor breznóbányai 
kir közjegyzőt Lévára helyezte at.

— A kultuszminiszter a néptanítókhoz- 
A Néptanítók Lapja legutóbbi számában gróf 
Apponyi Albert kultuszminiszter irt vezető 
cikket a néptanítókhoz A miniszter bizalom
mal fordul a tanítókhoz és arra kéri őket, 
hogy ezekben a súlyos órákban bocsássák 
a haza rendelkezésére azt a befolyást amely
ivei a népnél rendelkeznek ; azt a munka
erőt, amelyet képviselnek, adják oda a há
borús közigazgatás nehéz és gyakran odiozus 
feladatainak megoldására. A haza nem párán 
csői, de kér teszi ezt abban a tudatban, 
hogy kérése a mai sorsdöntő órákban a 
parancsnál is hatásosabb

— A Huszonhatos Hadiemlékkönyv képe
inek bemutatása. Április 12.-én az eszter 
gomi közönségnek igen érdekes látványos 
Ságban volt része a Korona Mozgófénykép- 
szinházban. Farkas Tódor, városunk szülöttje, 
aki mint a es és kir. 26- gy. e. tartalékos 
tisztje, végig küzdötte az egész orosz had
járatot. szép tartalmas előadásban számolt 
be az ezred háborús életéről. Farkas Tódor 
előadását mintegy 110 vetített kép kisérte, 
amelyeket a készülő Huszonhatos Hadiem 
lékkönyv képeiből válogatott össze. Az elő
adás mindvégig lekötötte a Korona mozit — 
zsúfolásig megtöltő közönség figyelmét. Az 
elöadas jövedelme meghaladta az 1600 K.-t 
Ezt a huszonhatos rokkantalap javára fordít
ják, minthogy Porgesz Béla, a korona —mozi 
tulajdonosa, a helyiséget, a felszerelést, két 
aktuális filmet, az elektromosmüvek üzemve
zetősége az áramot díjtalanul szolgáltatta. 
Tudomásunk szerint Farkas Tódor Léván és 
Aranyosmaróton is megismétli az előadást. 
Léván előreláthatólag még április kürepe tá
ján, de erről legközelebb bővebben

— Egy fiatal asszony halála. Mély és 
őszinte részvéttel vettük a megdöbbentő hírt, 
hogy Walter Gyula rutkai áll. el iskolai 
tanító, tartalékos hadnagynak fiatal és kedves 
neje, szül Halják Margit, életének 2G, 
boldog hazassagának második évében, Garam- 
újfalun, atyjánál, Hulják János kántortanitó- 
nál, e hó 8. án reggel rövid szenvedés után, 
övéinek mélységes fájdalmára meghalt A 
fiatal és jólelkű úrasszonynak vár tlanul 
bekövetkezett halála Léván is nagy részvétet 
keltett rokonai és ismerősei között. Hült 
tetemeit f. hó. 9 -én, délután 5 órakor a 
garatnujfalusi temetőben helyezték nyugalom
ra. Áldás és béke porain 1

— Nyugdíjas vármegyei tisztviselők 
háborús segélye. Mint a Vármegye eimű lap 
feltétlenül megbízható helyről értesül, még e 
hónap folyamán rendelet fog megjelenni, 
amely a nyugdíjas vármegyei tisztviselők 
háborús segélyét megállapítja és annak folyó
sításáról intézkedik

— Esküvők Késik Herold cs. és kir. 
hadbiztossági százados f hó 10 én délelőtt 
tartotta esküvőjét Léván özvegy Pólya 
Andorné úrasszony kedves leányával. Gizivel. 
— Argai István géptehnikus cs kir. tart, 
főhadnagy e hó 10-én délután a kegyes
rendiek templomában esküdött örök hűseget 
Túrna Idának Túrna Pál posta-és távirda- 
főnök kedves leányának Az esketést Burányi 
Gyula kegyesrendi tanár végezte, aki a 
szertartás befejezése után gyönyörű beszédet 
intézett az uj párhoz — Állandó és boldog 
megelégedés kisérje a két frigyet 1

— Mezőgazdasági munkabérek. A város 
polgármestere helyett Klaiti Ödön főjegyző 
a vármegye alispánjától nyert felhatalmazás 
alapján megállapította a mezőgazdasági 
munkabéreket, illetőleg a személyes szol
gáltatásra kirendeltek téritési dijait s azokat 
hirdetményileg közli a város lakosságával 
Figyelmeztetjük úgy a munkaadókat, mint a 
munkavállalókat, hogy a rendelkezést pon
tosan tartsák be, mert ellenkező esetben 
kihágás miatt a rendőrkapitány áltál büntetés 
alá vonatnak

— Gyászosat. Megrendítő fájdalom és 
mérhetetlen gyász érte Steril Sándort, Léva 
város javadaimi hivatalának ügyvezetőjét és 
nejét: Wilheim Júliát, akiknek forrón szere 
tett, egyetlen gyermekük, Ertsébet 16 éves 
korában, súlyos szenvedés után, e hó 12-én 
reggel elhunyt Az élete virágában elköltö
zött kedves leánynak hűit tetemeit mu
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délután 2 órakor fogják a helybeli izraelita 
sirkertben örök nyugalomra helyezni A 
nagy fájdalomtól megtört bánatos szülök 
mélységes gyászában nemcsak a rokonok, 
hanem jó barátaik és ismerőseik is őszintén 
osztoznak

— Müvészesl. Rátkai Márton a Király 
Színháznak kiváló és elsőrendű művésze és 
Nagy Magda, a Modern Színpad jeles 
művésznője, országos kőrútjukban május liá 
8-án Léván, a városi vigadó színháztermé
ben, nagyszabású, magas művészi színvonalon 
álló programmal művészestét rendeznek, 
amelyre már most felhívjuk az érdeklődő 

. közönség figyelmét. Az est műsorát annak 
idején fogjuk közölni.

— Gyermek-előadás jótékony célra 
Lapunk előző számában említettük már 
hogy a lovag Schoeller Gusztávné úrasszony 
védnöksége alatt álló és a szanatórium egye
sület áltál fenti rtott gyermekotthon javára 
április hó 27.-én, a városi vigadó nagyter
mében kedves és rendkívül érdekes műsorral 
gyermek-előadás lesz, amelyre most bo
csátották ki a meghívókat Az előadás 
teljes műsorát jövőre közöljük Belépődíj : 
nagypáholy 50 K.. kispáholy 30 K , föld
szinti ülőhely 5 K , állóhely 2 K.

— A hazatérő foglyok yyamolitása. A 
Hadsegélyző Hivatal a hazatérő foglyok gyá 
indítására és szeretetadományokkal való el 
látására a Vöröskereszt által kezdett akció
val párhuzamosan mélyreható társadalmi 
mozgalmat indít. A foglyok — mint ismere
tes — bizonyos ideig zárlat alatt kénytele 
nek maradni, az tehat a cél, hogy a haza
tértek az otthonukba indulás nehéz várako
zási ideje alatt is érezzék, hogy már az or
szág határán figyelemmel és gyöngédséggel 
üdvözli őket egy hálás ország szeretete A 
Hadsegélyző Hivatal a katona-otthonok szer
vezetét állítja e cél szolgálatába, hogy azon
ban a gyüjtőál lomások otthonait kellően 
szerelhessük fel, s e mellett a tényleges se
gítés és támogatás munkája is kezdetét ve 
hesse: a társadalom sürgős támogatására 
van szükség. A Hadsegélyző Hivatal ezért 
újból pénzt és szeretetadományokat kér a 
társadalomtól Ruházati cikkeket, kefét, fésűt 
dohányt, gyufát hangszert, játékszert, köny
veket stb , hogy az otthonokat felszerelhes 
se és pénzt, hogy a szükségben szenvedő
ket pénzzel is segíthesse Az akció eredmé
nyeit a Vöröskereszt hasonló mozgalma iránt 
tájékozódva oda juttatjuk, ahol azokra leg
nagyobb a szükség Tekintve, hogy a haza
térők nagy száma jogi és társadalmi támo
gatásra is rá lesz utalva, a Hadsegélyző 
Hivatal tájékoztató és útbaigazító irodát 
szervezett Az erre vonatkozó bővebb adató 
kát a hazatérők jelentkezésükkor — pa
rancsnokságuk utján kapják meg Pénz 
adományok a Hadsegélyző Hivatal főpénz
tára (Budapest Képviselöhaz, magas földszint) 
címre küldendők, de irányíthatók ezek a m 
kii Postatakarékpénztárhoz is, mely esetben 
az utaiványszelvényre rá kell Írni • Hazatérő 
hadifoglyok részére, a Hadsegélyző Hivatal 
6458 sz csekkszámlája javara Szeretetado 
inányok a Hadsegélyző Hivatal átvételi-kü
lönítménye címere Budapest, IV.. Váci-utca 
38 sz. alá küldendők.

— „A próbaházasságu ciniű műkedvelői 
előadás elé nagy érdeklődéssel néz közön
ségünk. amely újabb értesülésünk szerint 
nem 20-án hanem április 18-án, csütör ükön 
este fél 8 órakor kezdődik a városi szinhát- 
ban A kibocsátott jegyek jorésze már el
fogyott, a meglévőket .Jeszenszky István 
vendéglőjében lehet váltani — Páholyülés : 
5 kor; Zártszék : 5 kor; 1-sö hely: 4 kor; 
Il-ik hely : 3 kor; állóhely : 2 kor

— Intézkedés a vasúti fosztogatások 
ellen. Mivel az egyre gyakrabban ismétlődő 
vasúti fosztogatásokkal és lopásokkal szem
ben több oldalról erélyes intézkedésre kértek 
a postaigazgatóságot, — az egyelőre elren
delte hogy ezentúl a mellékkocsikon is egy 
kisérő ör utazzék, aki a kocsi szállítmányára 
az egész vonalon ügyelni tartozik. Ha a 
vasúti fosztogatások és lopások még ezentúl 
sem szűnnének meg, a munkaerő hiányára 
való tekintettel azon gondolattal foglalkoznak, 
hogy a vasút és a posta katonai felügyeletet 
fog igénybevenni.

— Madarak és fák napja A vallás és 
közoktatásügyi miniszter a tanévenkint tar 
tandó madarak és fák napját a folyó tan
évben május hó elsejére, kedvezőtlen idő 
esetén pedig május hó első hetének inás 
napjára tűzte ki az állami, községi és társu
lati elemi iskolákban

— Számozott helyek a vonatokon. A 
Máv igazgatósága és a kereskedelmi minisz
térium élénken foglalkoznak a vonatok túl
zsúfoltságának kérdésével és keresik a meg 
oldást, hogy a mai helyzetet orvosoljak. 
Hir szerint rövidesen fontos reformmal ki 
sérleteznek, a vonatokra megállapított számú 
jegyeket adnak ki, igy a helyeket megszámoz
zák az összes kocsiosztályokon Egyelőre 
két-három vonalon tesznek próbát s ha az 
újítás beválik, még e hónapban életbe lép
tetik az uj rendszert A szükséges előkészü
letek már legközelebb megtörténnek.

— A burgonya ára 24 K: hsz. Érte 
sütésünk szerint a közélelmezési miniszter 
heiytadott az Országos Magyar Gazd Egyesület 
felterjesztésének és az idei termésű burgonya 
árának 18 K-ról 24 K ra való felemelése 
mellett foglalt állást A kérdésben legközelebb 
a minisztertanács dönt s kétségtelen, hogy 
elfogadja a közélelmezési miniszter javasla 
tát Ez a körülmény bizonyára serkentőleg 
fog hatni a termelő gazdákra a tekintetben, 
hogy minél nagyobb területet ültessenek be 
burgonyával, amelynek most már egészen 
elfogadható maximális ára lesz a 24 K. 
alakjában

— Füst nélkül mennek a vonatok majd 
azután, mert egy államvasuti mérnök fel 
találta a füsteniésztö készülékeket s már a 
budapest-zimonyí vonalon közlekedő gyors
vonaton állítólag eredményesen ki is próbál 
ták Mennyi haszon fog származni ebből 
a találmányból 1 Nem lesz annyi erdő- és 
mező-égés mert a szikra nem hull a moz
donyok kéményéből. A városok közepén levő 
gyárkéményekre mindenesetre rá kell sze
reltetni ezt a készüléket, ha forgalomba 
hozzák.

Közönség köréből.
Ny i 1 a t k o z a t.

Alulírott Dohány Sándor lévai lakos a 
Vojnarovszky-féle vendéglőben 1918 évi 
marczius hó 17. napján István fivéremről 
állított tények valótlanságáról meggyőződést 
szereztem, miért is bocsánatot kértem

Lévan, 1918 évi április hó 11 napján
Dohány Sándor

Jótékonyság.
A Lévai Kereskedelmi Bank az Erzsé 

bet Eillér-egyletnek 50 és egy névtelen 80 
koronát küldött. — A Stefánia-árvaháznak 
dr. Priszner Gyuládé 10 koronát adományo 
zott Hálás köszönet a kegyes adományokért.

207511918. szám.
i

Hirdetmény.
I. A m kir minisztériumnak 121 1918 

szánni rendelete értelmében a közélelmezés 
tervszerű intézkedése céljából a polgári né

Uj gépraktár.
Tisztelettel értesítem a mezőgazdasági érdekelt közönséget, hogy 

Léván (Ozmán-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. — 

pességet állandó lakóhelyén az 1918. évi áp 
rilis 15 iki állapot szerint a f. ho 16 — 20 
napjain össze kell írni. Ugyanakkor össze 
írandó a szarvasmarha-, ló-, sertés és juh
állomány is

II Ugyanazon okokból s ugyancsak f. 
hó 16—20 ka között lesznek összeirandók a 
bevetett és a bevetetlenül hagyott területek is.

Ili A város területén levő gőzcséplőgé
peket és a benzinnel, petróleummal vagy 
más motorikus erővel hajtott, nemkülönben a 
járgányos cséplőgépeket is az 1918 évi áp 
rilis 15 iki állapot szerint kell összeírni. E 
célból felvételi lapok állanak a géptulajdo
nosok rendelkezésére, amelyek Tokody Ist
ván tanácsnok hivatalos helyiségében a hi
vatalos órak alatt bármikor átvehetők s 
ugyanannál legkésőbb f. hó 20 ig kitöltve s 
alairva beszolgaltatandók A cséplőgéptulaj
donosokban v. a cséplőgépre vonatkozó más 
adatokban beálló változások a városi ható
ságnál haladéktalanul bejelentendők.

IV. Hasonlóképen összeirandók s a tu
lajdonosok által bejelentendők a gabona ta 
rolására alkalmas oly magtárak, raktárak is, 
amelyekben legalább 50 métermázsa gabona 
hosszabb ideig jó állapotban s kellő bizton
ságban helyezhető el s őrizhető meg.

V. A számlálóbiztosok működésűk tar
tama alatt közhivatalnokoknak tekintendők 
s mint ilyenek állanak jogvédelem alatt.

VI. Az összeírás fontos voltára való te 
kintettel felhívom a családfőket, állat, csép
lőgép és földtulajdonosokat, hogy f. hó 
16 —20-áig terjedő időben, tehát az összeírás 
ideje alatt vagy személyesen tartózkodjanak

j otthon vagy oly helyettest állítsanak maguk 
[ helyett aki a szükséges adatok pontos szol

gáltatására képes.
VII. Aki az elrendelt összeíráshoz sziik 

seges adatok szolgáltatását megtagadja, v.
I tudva valótlan adatokat közöl, aki a hatósági 

ellenőrzést meghiúsítja v. kijátsza : az — 
I amennyiben cselekménye súlyosabb büntető 

rendelkezés alá nem esik — kihágást követ 
el es 6 hónapig terjedhető elzárással, és 
2000 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő.

Léva, 1918. évi április hó 6.
Ifj. Klaiu Ödön,

h. po'eármestpr.

KjiS. évi ápr. I><> 7.-től 1918. évi ápr hó 14.-ig
Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.

Születés.

A szülői! uefu A gyermek 
neve

K.-ítai János l’uksa Erzsébet fiú Emil Árpád
Házasság

Völeitiiv és mciivasszuiiv itue vaiiás*
Késik Ilcrold l’ólya Gizeila miit r.k r. katli
Argai István l'mna Ida ágii. ev. r.k.

Halálozás.

Az eliiDuvl neve Kora A halál oka

Miltalovics Ilona 23 éves Tüdővész
Steril Erzsébet 16 éves 1 üdögümökór

elektrotechnikus.
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A városi uszoda kezelésére alkalmas 
•g>ént keresek Akik ez állást, elrtyerni 
óhajtják, jelentkezzenek f hó 20.-ig Tokody 
István tanácsnoknál (városház emelet 8 sz ) 
a hivatalos órák alatt, aki a szükséges fel
világosításokat meg fogja adni

Léva, 1918 április hó 10

Bódogh Lajos, 
polgármester

Faeladási hirdetmény.
A pálosnagymezöi r. kath. templom 

Barsmegye Pálosnagymező községben a 
községházánál 1918 évi április hó 30-ik 
napjának délelőtti 10 órakor tartandó zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyil 
vános árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdőben 4. sz. erdőrészletben az 1916-1920. 
évekre' esedékes 3’75 kath hold vágásterüle
ten tövön álló 691 drb jegenyefenyönek 
753 m8 haszonfára és 126 m3 tűzifára be
csült faanyagát

Kikiáltási ár 19100 korona Bánatpénz 
1900 korona. Kiszállítási határidő 1919. évi 
április hó 30-ig.

Kikiáltási áron aluli és utóajánlatok el 
nem fogadtatnak

A részletes árverési és szerződési felté
telek a beszterczebányai m. kir. állami erdő
hivatalnál, a körmöczbányai m kir. járás 
erdőgondnokságnál és alulírottnál megtekint 

hetők,
Pálosnagymező, 1918. április hó 5 én.

Schlfferdecker Ferenc,
r. kath. plébános.

Portland cement
á 11 a n (1 ó a n kapható

Silbinger Zsigmondiról, Léván.

A legrosszabb cipőket 
is megveszem, úgyszintén ruhane
műt, bútort, régiség í tárgyakat.

Házhoz jövök.
Özv. Quitt Miksáné

LÉVA, Simor u 3.

Bútorszállítás.
Tisztelettel értesítem a n. é. kö

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

Blumenfeld Ármin szállító, Léván.

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

Bővebbet a lap kiadóhivatalában.

Ipari munkaközvetítés 
A Beszterczebányai Hatósági 

Munkaközve tltÖnél.
Kaphatnak foglalkozást: |

1 gazdatiszt,
1 konyhakertész,
1 gépápoló vagy fűtő

(vizsganélküli is lehet),
1 fütő,
1 fazekassegéd.
1 bútorasztalos-segéd,
1 ornament faszobrász,
1 borbély-segéd,
1 40-50 éves kávéházi felirónő,
1 házvezetőnő,
1 szállodai portás,
2 kocsis
3 enyvgyári szakmunkás.

Keresnek foglalkozást:
1 gazdatiszt,
1 gazdasági kezelőgyakornok, !
1 fazekassegéd.

Kereskedelmi munkaközvetítés 
A Beszterczebányai Hatósági 

Munkaközvetítésnél.
Kaphatnak foglalkozást:

1 gép- és gyorsíró irodistanő,
1 üzleti csomagolólány.

Keresnek foglalkozást:
1 irodai gyakornok (nő),
1 kereskedősegéd (fűszeres),
1 üzleti elárusitónő. ;

jP’lÖKí-
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mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám : 33. y| Telefon szám - 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült hazamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz-féle motorok n iuden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melicháríéle 
vetőgél. ak, Eácher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek es géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmanykarnrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.I.

LEOJOBB BEVASRLASI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAŐYKERESKEDÉSE 

lOmmOTT llfefeiL LÉVÁN. TELEfOW 34.

Legjobb fűszer és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak

Főtt prágai sonka, teává]. Legjobbminőségü k á v é k. „Glória" pörkölt 

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

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Villnmcs főzőedények, forralók év vasaló

Raffia nincs!
Kellő időben lássuk el magunkat 

szőlőkötöző papirspárgával.
Bármily mennyiség be n kapható, mir a készlet tart.
Raktár. Azonnal szállítható. Ara 100 kg, kor. •$().—
Olcsébb mint bármilyen inás papirapárga. Kapható :

Pipiriiu Gyári és Keraskedslml Részv-Térs.
BUDA°EST, VII., RákSczi-út *. sz.

Telefen : •>—éj, Sürgönyeim : PapirtexlU Budapest

~ Nyomatott

GAZDASÁGI CIKKEK:

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

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

összes kerti-, mezőgazdasági, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Nyitrai *• Tana r, t gyoigaaitójan Uyan.


