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Zöldségtermelés.
A háború előtt az ügyes bolgár 

kertészek piacainkat olcsó áron el
látták zöldséggel. Léva városát és 
környékét egészen Aranyosmarót, 
sőt Nyitráig. A háború kiütése után 
elköltöztek a bolgárok, népünk nem 
volt berendezkedve a zöldségterme 
lésre, de nem is értette s igy egye
dül a bakabányai behozatalra voltunk 
utalva és ezek ugyan alaposan ki
használták a háború Ínségét, mert 
ezer percentnél is magasabbra szök
tették fel a zöldség, hagyma árát.

Már most tudjuk és érezzük, 
hogy a zöldségtermelés közszükség
let. mert hiszen a kényszerűség sok 
mindenre megtanítja az embert, amit 
eddig nem is ismert. A zöldségter
melés jelentősége a háborúban oly
annyira emelkedett, hogy annak 
csökkenése a háború után sem vár
ható, sőt el kell készülnünk a fokozot
tabb keresletre.

Régente a zöldségféléket nálunk 
csak akkor keresték, amikor a pri
mitívebb konyhakertészetek és még 
inkább a szántóföldi nagybani ter
mesztés termékei, a természet szo
kott és változatlan rendje szerint a 
piacra kerültek. Ha volt eső: sok 
spenót, lapoda került tavasszal a 
piacra, de egyéb zöldségfélék, ká
posztafajták, gumós növények, kaba- 
kosok, uborka, dinnye, tök, répafé
lék, gyökérncmüek mind, mind, 
aszerint kerültek piacra, volt-e eső 
vagy nem volt, bőséges volt-e a 
trágyázás, vagy nem, de bezzeg 
senkinek sem jutott az eszébe, hogy 
a téli évadban is friss zöldségféléket, 
legkoraibb retket, uborkát, borsót, 
dinnyét kérjen. Akik Ínyencek vol
tak és kértek, azok kaptak: olasz 
árut, olasz termékeket, — hosszú 
ideig Olaszország és Malta látta 
csak el piacunkat a legkoraibb zöld
ségfélékkel, korai burgonyával és ez 
a behozatal mindinkább emelkedett, 
— mígnem egyszeriben csak meg 
nem jelentek a korai zöldségféle, a 
mindenféle üvegházi és melegágyi 
termékek, gyümölcsök és szőlő. 
Eszakfelől is: a belga mü- és kony
hakertészet csodákat müveit és je
lentős versenytársává lett az olasz 
exportőröknek is. Legutóbbi időben 
már Németországban is eredményes 
nagyszabású kísérleteket tettek, ame
lyek sikere sok tekintetben bámu
latos.

Most azonban főleg a zöldség
termesztés fontosságára, nagy jelen
tőségére akartunk csak utalni és 
mert kétségtelen az, hogy ma már

egészen más a helyzet a zöldségter
mesztés és a kereslet terén is, min
dent meg kell tennünk, hogy azokat 
az eredményeket, amelyeket e téren 
máris elértünk, még hatványozott 
mértékben fokozzuk. Utalhatunk a 
spárga, a csirágtermelés nagyszerű 
lendületére, — e téren már majdnem 
teljesen kiszorítottuk a külföldi árut. 
De azért még legalább százszor eny- 
nyit lehetne termelni ebből a ter
mékből is; ismét csak a német pél
dákra utalunk, ahol az azelőtt majd
nem teljesen terméketlen homokos 
földeken impozáns arányú spárgater
melés folyik és ina már a konzer- ,* hajtani, de 
vált spárgának Németországból is 
olyan kivitele van, hogy a francia 
spárga-konzerveket teljesen kiszorí
totta, sőt ma már Németország látja 
el nagyrészben azokat az államokat 
is spárga-konzervekkel, amelyek az
előtt Amerikából hozatták ezt az 
árut.

Ugyancsak nagyobb lendületet 
vett nálunk is a . korai zöldségter
mesztés, főként a melegágyi hajtatás 
és a korai zöldségféléknek meleg
ágyból és hidegágyból való korai 
piacra hozatala. Így a retek és salá
tafélék, borsó, uborka — ma már 
számottevő mennyiségekben termel
tetik nálunk is. Mindez azonban még 
csak a kezdet kezdete. Ezerszer és 
ezerszer ennyit lehetne termelni, csak 
legyen, aki az iniciativát megadja, 
tókében, segédeszközökben támoga
tást nyújt és főként: aki úgy a ko
rai, mint a kései zöldségfélék érté
kesítésével a legszélesebb keretek 
között foglalkozik. Nem szabad el
mulasztanunk most az e téren kon
statálható fellendülés korszakát: most 
kell megteremteni a nagyarányú zöld
ségtermést. Rengeteg tere van itt 
a belterjesebb gazdálkodásnak, a spe- 
cializálétdé), alapos, szakszerű gazdál
kodásnak, népünkben meg is van 
erre a képesség, az igyekezet és az 
értelein, hiszen láthatjuk, hogy egyes 
vidékeken maga a nép mennyi ér
zékkel és milyen szép eredmények
kel termel bizonyos zöldségféléket — 
a balinkai káposztának világhíre van, 
éppen úgy, mint a makói hagymának, 
a szegedi, kalocsai paprikának a bá
náti tonnának és zellernek.

Örömmel látjuk, hogy nagybirto
kosaink immár a zöldségtermelésre 
is gondot fordítanak s az idei ta
vasszal már több helyen berendez
ték a bolgárkertészetet Ennek meg 
is lesz a kívánt eredménye. Azonban 
ez még nem minden. Látjuk, hogy 
ma mindenki: iparos, kishivatalnok, 
munkás, ha csak teheti, haszonbérel
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egy kis földet, hogy zöldséget, ele! 
séget termeljen, mert a múlt év 
szükség rátanitotta, hogy sokszor 
pénzért sem lehetett egy kis zöldsé
get, babot, borsót kapni. Azért most 
mindenki iparkodik, hogy legalább 
annyit termeljen a zöldség és főze
lékfélékből, ami magának és csa
ládjának elegendő.

A baj gyökeres javulása csak 
akkor várható, ha kisgazdáink is 
belterjesebb gazdálkodást fognak 
űzni s közülök többen be fognak 
rendezkedni a bolgárkertészetre. Ez 
nemcsak nekik fog több jövedelmet 

határozottan kihatással 
lesz az állatállomány növelésére, s 
igy közvetve a nemzeti vagyon 
gyarapítására.

Az állam a mintagazdaságokon 
statuálhatna jó példát. Akkor talán 
kisgazdáink is hamarább megérte
nék, hogy máskép is lehet művelni 
a földeket, nem csupán úgy, mint 
ezer év óta apáink tették
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Bánásmód a hadifoglyokkal.
A honvédelmi miniszter a hadügyminisz

terrel es az erdekeit minisztériumokkal egyet- 
értöleg rendeletet adott ki az Oroszországból, 
Ukrajnából, Finnországból s általában az 
Ausztria és Magyarország és Németország 
által megszállott orosz területekről származó 
hadifoglyokkal való uj bánásmódra vonat
kozólag Ez a munkaadók szempontjából 
igen fontos rendelet a hivatalos lapnak múlt 
vasárnapi számában jelent meg ; főbb ren
delkezései a kővetkezők :

Az Oroszországgal és Ukrajnával kötött 
béke következtében az innen származó hadi
foglyok meg nem tekinthetők szabadoknak, 
mert a hágai egyezmény ezt nem, hanem 
csak mielőbbi hazaszáliitúsukat kívánja eddig 
az időpontig pedig bizonyos szabadság-kor 
látozásokat reájuk nézve megszüntetni netn 
lehet. Hazaszállításuk is csak fokozatosan, a 
közgazdasagi viszonyok figyelembe vételé
vel s 
hetik 
lesen 
Azok 
mellett hadifoglyaikat nem akarják megtar
tani, 1918. április 15 tői május 1-ig terjedő 
tizennégy napos felmondással élhetnek s ezt 
az illetékes hatóságnak bejelentvén, foglyai
kat másutt fogják alkalmazni. A foglyok 
ellátását illetőleg különös gondot kell fordita 
ni arra, hogy a hadifogolynak egészséges és 
kiadós élelem jusson A munkaadó arra 
nincs feljogosítva, hogy a hadifogolytól 
távozása alkalmával neki adott ruhát vissza
vegye, kivéve ha a fogolynak meg'elelő sajat 
vagy kincstári ruhája volna A díjazást illető
leg a hadi'ogolynak ugyanolyan napszam- 
bérre van igénye, — mint a szabad mun

a szállítóképesség aranyában történ- 
Addig. míg itt tartózkodnak, terniésze- 
részt kell venniük a köz munkájában, 
a munkaadók, akik az uj rendszabályok
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kasnak, ki ugyanabban a szakmában, ugyan
azon a helyen és ugyanabban az időszak
ban dolgozik. A készpénzben fizetendő nap
számbér minimuma mezőgazdasági alkal
mazásban napi egy korona, — más 
alkalmazásban napi két korona. — Az 
olyan hadifogolytól, aki az uj rendelkezés 
életbelépése után megszökik vagy általában 
a kiterjesztett egyéb szabadsággal visszaél, 
a fizetés egy időre egészen hazabocsátásáig 
magvonható. A hadifogoly szabadmozgás 
tekintetében tulajdonképen csak a vasút 
használatban van korlátozva, amennyiben 
kísérő nélkül nem utazhatik. A hadifogolynak 
reggel hat óra előtt és esti kilenc óra után 
szállásán kell lennie, nyilvános felvonulás 
bán részt nem vehet. A hadifoglyot szökés 
vagy munkahelyének bármily okból történt 
önkényes elhagyása esetén megtorló, illetve 
korlátozó intézkedésnek fogják alávetni és 
az utolsók között hazájába szállítani. A hadi 
fogoly kérheti, hogy csak akkor küldessék 
vissza hazájába, ha ott a viszonyok rendezet
tek lesznek, továbbá kérheti, hogy az or
szágban maradhasson A munkaadó köteles 
az ilyen kívánságot, a katonai parancsnok
sággal és az elsőfokú közigazgatási hatóság 
gal közölni. Az itt maradó hadifogoly katonai 
szolgálatra nem kötelezhető Házasságkötés, 
tulajdonszerzés, a család ideszállitása iránt 
való kérelem írásban adandó be a legköze- i 
lebbi közigazgatási hatósághoz. Azok a hadi 
foglyok, akik a magyar vagy osztrák honos 
vagy Bosznia-Hercegovinában illetőséggel biró 
nőt akarnak elvenni, a döntést itt kell, hogy 1 
bevárják.

Emlékezés.
/.

Mesék világa volt még egykor itten : 
Itáliának kik, vsodáe ege ' 
Stillő-lugae türkiszpiros neme 
Ó'i mondd:
A boldogok uásrutju erre vitt el t

Ott állt az ut mellett a szép Madonna
Előtte pázsit t rajt' ezüst-patak .
A dal hová lett, amely itt fakadt' 
Óh hová :
A halk szonett s a zengő terzina'

II.
.... Bágyadtan néz le most a Napkorong. 
Ezüst-patakra egy véres esik leszáll: 
A pálma-erdőkön vágtat a Halál . . .

Tar ágú lugasok közt köd borong . . 
Az Ég ölén altban búg a Gépmadár. 
A ,musik“ lent épp' misére muzsikál . . .
— Itália, lilik ,

— Perubizky Bézs.

Különfélék.
— Nösgylati közgyűlés. A Stefánia 

árvaházat fentartó nőegylet gróf Coudonhove 
Kunóné elnöklése mellett f hó 14 -én tar
totta meg évi rendes közgyűlését. A felolva
sott évi jelentés szerint az egyesületnek 1917. 
évben 16 996 k 22 fillér bevétellel szemben 
a kiadása 11918 K 84 fillér volt Az egye- 
sület vagyona a műt év végén 108 970 K. 
18 fillér. Az elnökség által az árvaház kibő
vítése céljából megindított gyűjtésnek eddigi 
eredménye meghaladja a 70 ezer koronát s 
ezért alapos a remény, hogy a szép és hu
mánus terv minélelöbb meg is fog valósulni. 
— A közgyűlés a legnagyobb örömmel ve- 
vén tudomásul a jelentést, a választmányba 
uj tagokul a következőket választotta meg ; 
Engel Gyulánét, Dús Ilonát, Túri Nagy Já- 
noanét, Krajtsik Jenőnét. Koczab Vilmosnét, 
dr. Mautner Józsefnét, Offermann Ágostonnét, 
Ratatich Istvánnét, Rudnyánszky Olgát, Tau- 
binger Árpádnét, Schvarzer Sándornét, Via- 
szaty Ödönnét és Zongor Láazlónét.

— Léván nem lesz újabb rekvirálás. A . 
város közönségének megnyugtatására közöl
jük, hogy az újabb, katonai gabonarekvirálás 
kellemetlenségeitől megszabadultunk, mert a 
lakosság a városra kirótt gabonamennyiséget 
már előzőleg és önként beszolgáltatta.

— Az iskolai ÓV bezárása Félhivata
losan jelentik : Minthogy a háború által elő 
idézett viszonyok miatt a folyó iskolai év 
sem fejezhető be a rendes időben, a köz
oktatásügyi miniszter akként intézkedett, 
hogy az elemi népiskolák kivételével az ősz 
szes tanintézetekben a tanítás olyképpen 
intéztessék és a vizsgálatok rendje úgy álla
píttassák meg, hogy az iskolai év junius 
15 én befejezhető legyen és a tanulók e 
napon bizonyítványaikat kézhez véve el
bocsáthatók legyenek. Az elemi népiskolákra 
nézve a tavalyi intézkedések irányadók

— Kabaré-előadás. Újbánya varos in 
telligenciája az újbányái elesett katonák öz
vegyei és árvái javára tegnap este, igen 
érdekes és változatos műsorral jól sikerült 
kabaré-előadást rendezett, amely táncviga
lommal volt egybekötve

— A csendörség szaporítása. Az ország
szerte rohamosan hanyatló közbiztonsági 
állapotok szükségessé tették a csendőrségi 
létszám jelentős felemelését A létszámot 3'1 
ezer emberrel fogják szaporítani, amelyből 
egyelőre 6000 csendőrt fognak beállítani A 
csendőrséghez kizárólag harcteret megjárt, 
kitüntetésben részesült, megbízható kato akot 
vesznek át

— Hadi kurzusok. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter rendelkezése folytán úgy 
a helybeli főgimnáziumban, mint a tanitókép 
xö-intézetben e hó 3 -án kezdetét vette az 
ez idei második hadi kurzus, hogy a katonai 
szolgálatuk következtében megszakított ranul 
mányaikat folytathassák azok a tanulók, aki
ket a haza védelme fegyver alá szólított ta 
nulmányaik befejezése előtt. E hadi kurzusok 
a hó végéig tartanak, amikor is a főgimná
zium Vili, osztályú tanulói érettségit, a 
tanítóképző IV. éves növendékei pedig képe 
sitő vizsgálatot tesznek

— A népösszsirást, továbbá az állatok, 
vetésterületek, magtárak és aratógépek össze
írását az ezen célra kiküldött számláióbizto- i 
sok, akik többnyire tanítók voltak, Lévan is , 
f. hó 16—20-ig eszközölték Az adatok fel- j 
dolgozása után az összeírásnak eredményét I 
lapunkban is közölni fogjuk

— Névváltoztatás. Kohn Sándor báti I 
kereskedő vezetéknevét belügyminiszteri en- ’ 
gedéllyel „Kertész‘-re változtatta.

— A gyermek-előadás műsora. A L hó 
27.-én, szombaton este tartandó gyermak- 
előadásnak műsora a következő: 1 Magyar -, 
dalok. Előadják : Diische k Béla kis karines I 
tér vezetésével : Bakos Aranka Bakos Mán- : 
cika, Balog Katóka, Bottlik Irmuska, Csiby ! 
lluska, Gaál Giziké, Haniszkó Margitka, Hánd j 
ler Ilonka, Kriek Aranka, Kriek Marcsika, | 
Kriek Valika, Krajtsik Sárika Knapp lluska, 
Káli Jucika, Nagy Matildka, Marton Bözsike, ' 
Pekarik Giziké, Pekarik Rózsika, Schubert 1 
Klárika, Székesvári Irénke, Szilassy Sarika, ' 
Szitáry Flórika Szobi Esztike. Takács Már- j 
tuska, Tóth Irmuska. Tóth Jucika, Varannai ' 
Juliska, Varga Giziké, Vida Etuska, Wein- I 
berger Bözsike, Balog Bandi. Bercelly Gyű . 
rika, Bercelly Miklós, Borcsanyi Lehel, Du- í 
scheck Miklós, Faragó Gyurika, Halász Imre, | 
Jaszenovics Ödön, Jaszenovics Tibi, Ács Imre, j 
Gutrai Béluska, Kiss Sanyika, Koncz Lajoska, ‘ 
Márton Laci, Márton Pista, Schvitzer Palika ; 
Szeibert Medárd Vida Zolika. Weisz György.
2. Szaval: Birtha Mártuska. 3. Tizenkét hó- i 
nap, daljáték. Előadjak: Január: H niszko ‘ 
Margitka, Február ■ Vida Etuska, Március : • 
Márton Bözsike, Április: Schubert Klárika, ( 
Május : Kriek Valika, Június : Szitáry Flórika 
Július : Varga Giziké Augusztus: Handler j 
Ilonka. Szeptember: Tóth Jucika, Október: ; 
Pekarik Rózsika, November: Bakos Mancika, 
December: Szilassy Sárika Angyalok : Balog | 
Katóka, Krajtsik Sárika, Csiby lluska, Kriek 
Aranka Kikiáltók: Balog Bandi, Bercelly 
Gyuri, Weisz György, Márton Pista A kis 
doktor. Előadják : Engel Dórika, Káli Jucika, 

Vlcsek Gyuri — 5 Álom az erdőben. Tűn 
dérjáték. Előadják : Teréz szegényleány Feny
vesi Juliska; Emma urleány: Tóth Bözsike; 
Tündér királynő : Pollák Piroska; Virág; 
Gyapay Ilonka; Lomb : János Klárika — 
Harmat. Róth Ermuska ;Szellő : Weisz Zolika. 
Őrangyal : Farkas Pannika 6 Hófehérke 
Élőkép 3 képben. Alakítják : Hófehérke; Soós 
Klárika, Királyfi: Várady Lacika,—Törpék : 
Engel Gyurika, Gergely Tibiké, Jaszenovics 
Tibiké, Madarassy Iván, Márton Lacika, 
Konkoly Thege Palika, Konkolv Thege Máté, 
Ságy Elemérke, Schubert Ricsó, Tanbinger 
Pistike, Vlcsek Ferike 7 Csárdás Táncol
ják ; az összes gyermekek

A rendőrség figyelmébe 1 A főgim 
názium közelében lakó gyerekek egyáltalán 
nem respektálják a rendőrkapitánynak azon 
tilalmát, hogy a város területén semmiféle 
utcai játékot nem szabad űzni Minden dél
után 30—40, — sőt több gyerek összeve
rődik a sétatéren, ahol éktelen sivalkodás, 
veszekedés, piszkos és trágár beszédek, 
megjegyzések mellett laptáznak és pickez- 
nek, aminek következtében a forgalmas utón 
teljesen lehetetlenné teszik a közlekedést A 
rendőrség itt is szerezzen érvényt a kiadott 
tilalomnak : zavarja szét a sok rakoncátlan- 
kodó gyereket!

— Művészest Az április hó *4 -érői el
maradt Czeqlédi-művészestet. mint bennünket 
értesítenek, kedden április hó 23 -án fogják 
megtartani.

— Hazabocsátják a 47 48 éves nép
felkelőket is. Ezt a kijelentést tette az oszt
rák honvédelmi miniszter. Az elbocsátás azon 
mértékben fog történni, amint Oroszország
ból a foglyok visszaérkeznek és bevonulnak.

— A dohánypótszer árusítása. A hiva
talos lap múlt szombati száma rendeletit 
közöl a dohánypótszer árusításáról. A rende
let értelmében dohánypótszert iparszerben 
előállítani vagy forgalomba hozni csak az 
állami dohányjövedék utján szabad A do
hánypótszer a dohány pótlása végett kikészí
tett minden olyan növényi anyag, amely akár 
önmagában, akár dohánnyal vagy más anyag
gal keverve dohány módjára használható

— Katonai hatarrendőrséu szervezésére 
kellene gondolnunk már most, hogy a határ- 
b in a termést megóvhassuk a megszaporo 
dott tolvajok ellen ; mert ha jó eleve nem 
történik kellő intézkedés, az idén már nem
csak a kévékét, hanem még a gabonakeresz
teket is el fogják hordani a határból és eset
leg a gazdának egész évi fáradsága és ve 
szödsége kárba vész Legcélszerűbbnek tart
juk a katonai határrendörség szervezését ; 
ennek felállítása — úgy hisszük — nem is 
ütköznék komoly és elháríthatatlan akadá 
lyokba.

— Ingyen gyümölcsfa rokkantaknak. 
Vagyontalan rokkant katonák részére a föld
mivelésügyi miniszter hajlandó gyümölcsfákat 
ingyenesen adományozni A kérelmeket szó
val vagy Írásban kell előterjeszteni az C'rszá 
gos Hadigondozó Hivatal mezőgazdasági 
oaztályában, a rokkantügyi hivataloknál. A 
kérvényhez a kérelmező vagyoni viszonyait 
igazoló hivatalos irat csatolandó A kérelme
ket évente junius 15 -ig vagy december 15 -ig 
kell beadni.

— Egy központtal kevesebb lesz. Az 
immár negyven és egynéhány központ közül 
megszűnik egv : a zöldségközpont A köz
élelmezési miniszter ugyanis elrendelte a 
zöldségközpont felszámolását, aminek oka, 
hogy nem tudtak seholsem zöldséganyagot 
szerezni A zöldségközpont megszűnése után 
zöldségforgalmi irodát fognak szervezni, mely 
az e téren megnyilvánuló kivánalmaknak 
fog eleget tenni

— Szabadságolás gazdasági munkára. 
A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy az 
utókezelő intézetekben ápolt katonák közül 
azokat, akiknek egészségi allapota megengedi, 
mezőgazdasági szabadságra hazabocsássák.

— Az orosz hadifoglyok is hazakó- 
szülnek. Úgy megszoktuk már ezeket a tá
nyérsapkái, többnyire szép szál orosz fog
lyokat hogy szinte nehezünkre fog esni 
azok látásának nélkülözése. A Vaszilik, 
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Alexejek, Polikarpok stb. nevű szorgalmas 
oroszok a magyar apró gyerekek jó barátai, 
játszótársai elhagyják majd a magyar falva
kat és már készülődnek haza a 3—4 esz
tendős hadifogságból. Mert általában nagy 
barátság fejlődött ki a faluhelyen kiosztott 
orosz foglyok és a nép között és olyan jó 
dolguk volt nekik, hogy igen sokan nem is 
kívánkoznak hazamenni. Es ha némelyik haza 
is megy', már előre Ígéri, hogy visszajön ; 
annyira megszerették népünket. Ők mar ba
rátainkká lettek és azt hisszük, hogy az álta
lános békekötés után az egész Oroszország 
népessége a legjobb barátunk lesz és marad.

— Romániában érdekeltek fipyelmébe. 
A kereskedelemügyi miniszter leküldte a 
Romániában felszámolás alá került petróleum
vállalatok és egyéb kereskedelmi és iparvál 
lalatok jegyzékét, amely mindazoknak, akik
nek Romániában kinlevőségeik vannak,— 
rendelkezésére áll.

— Napy zöldségtermelés várható A 
magas zöldség- és főzelékárak intenzivebb 
termelésre buzdittottak a gazdákat, mert 
látták, hogy azok, akik a műit évben ezzel 
foglalkoztak, mily nagy jövedelemre tettek 
szert egy-egy hold zöldség vagy főzelékféle 
termelésével. Ebben az évben, az eddigi gya
korlattól eltérőleg, nálunk is igen sok gazda 
ság rendeztetek be kertészetre.

— Beszelő szamok. Egy közigazgatási 
szaklap írja : A magyar állam 1915—1916. 
évi költségvetése a tüdővész ellen való vé 
dekezésre 697.000 koronát, ezzel szemben 
a versenydijakra 500 009 koronát irányzott 
elő Ennek a következménye, hogy 10.000 
lakos közül Berlinben 16 1, Rómában 17.1, 
Koppenhágában 12.4, Krisztiánjában 18.8, 
Budapesten 30 8, egyén hal el tüdöveszben. 
A nagy német birodalomban 1912 évben ’ 
veleszületett gyengeségben meghalt 79.415 
lélek, Olaszországban veleszületett gyenge 
ségben elhalt 36 millió lakos közül 39 194 
lélek, Franciaországban 39 millióból 24.0 0, 
Magyarországon 73 601 iélek. Magyarorsza 
gon hét olyan vármegye van, ahol a lakos- j 
ság 80 százaléka nem rés esül orvosi : 
segi'ségben Magyarországon 30 olyan me • 
gye van. ahol a lakosság 50 százaléka nem ■ 
lát orvost betegsége idején Magyarországon 
100 négyszög kilométer területre 0.77 gyógy
szertár esik. Magyarországon a hatósági or 
vosok száma 2498. Magyarországon vannak 
olyan törvény hatóságok is, amelyeken a 
hatósági orvosi állast sohasem* töltötték be.

— A mozi mai két előadásán bemutatásra 
kerül: 4 megvásárolt férj, 3 felvonásos drá
ma is Szerelmi játék ; vígjáték Mindkettő a 
jobb filmek közül való.

2532—1918 szám.
Hirdetmény.

Értesítem a szőllöbirtokosokat, hogy a 
raffia. kender, juttafonal hiánya folytán más 
megfelelő szöllőkötözö anyagok beszerzéséi ól 
idejekorán kell gondoskodtok

A földntivelésügyi minisztérium 70 068 
— 1918 számú rendelete szerint ilyen pót
lásra alkalmas kötöző anyagok: a tengeri 
(kukoricza), csadé, sas kézzel csépelt zsúp 
rozsszalma, hársfaháncs, iszalagrost, fűzfa
vessző s az egészen vékony (6) 10-ed milli
méteres) sodrony.

Egy uj anyag is került forgalomba: a 
papirzsineg, de csak az bizonyult az elazás 
ellen tűrhetően ellenállónak, amelyik legalább 
másfélmilliméter vastag, keménysodrásu. A 
legfelső kötözésnél hol a kötöző anyagokat 
az eső és szél közvetlenebbül éri, a papir- 
zsinegek használata koczkazatos, az alsó es 
közép kötözésnél elegge tartósnak bizonyult 
Értékét külön előkiserletek (nedvesítés es 
áztatási próbák) után lehet csak megítélni.

Igen jó a virágzása idejében zölden le
vágott rozsszar, azt úgy, mint általában 
a növényi eredetű kötöző anyagokat haszná
lat előtt jól be keli áztatni, nedvesen meg 
kell taposni hogy hajlékonyságot és szívós
ságot nyerjen.

Léva, 1918 évi április hó 18.

Eódogh Lajos, 
poig <rmeste;.

391-tk szám 1918

Hirdetmény.
A verebélyi kir járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a léva 
nagy surányi h. érd. vasút részere kisajátított 
birtokterületekről elkészített összeírás, térkép 
és egyéni kimutatás hitelesítésére a követ
kező határnapok tűzettek ki, úgymint : Óhaj. 
Hull és Rendve községekre nézve 1918. 
május hó 13 napjának déletőt i 10 órája 
Hull vasúti állomásra Szenese, Kisbelleg, 
Barsfüss és Pózba községekre 1918 május 
14 ének délelőtti 10 órája Szenese vasúti
állomásra. Barsbaracska, Barsbesse, Sötétkut 
és Felsőpél községekre 1918 május 15 ének 
délelőtti 10 órája Barsbesse vasutiállomásra. 
Kisgyékénves községre 1918 május 16-ának 
délelőtti 10 órája Nagykálna vasúti állomásra.

Értesíti az érdekelteket hogy azok, kik
nek a kisajátítás térfogat valamint a birtok
összeírásokba bevezetett szolgalmak vagy 
jogosultságok ellen kifogásaik vannak, erre 
vonatkozó észrevételeiket a fentebbi határ
napon a hitelesi ö bizottságnak előter 
jeszthetik

Azokat pedig, kiknek a kisajátított te 
rőtetekért járó s az egyéni kimutatásban 
kitüntetett kártalanítási vagy kisajatitási ősz 
szeg mennyiségére nézve vannak ellenveté
seik, vagy akik ezen összegre bármilyen 
czimen igényt tartanak, fölhívja, hogy ellen
vetéseiket s illetőleg igényeiket ezen telek 
könyvi hatósághoz 1918. évi május hó 10 ig 
annál bizonyosabban 'jelentsék be, mert a 
bíróság tekintet nélkül a később jelentkezők 
észrevételeire és igényeire a kisajátítási és' 
kártalanítási összeget az egyéni kimutatás 
adatainak megfelelően fogja kiutalni, a 
kisajátított területekre bekebelezett vagy 
felülkebelezett tériteknek törlését pedig hiva
talból fogja elrendelni

Az egyéni kimutatás, térkép és birtok
összeírás a telekhivatalban felek által meg
tekinthető.
Kelt Verebélyen 1918. évi április hó 12-én

Pronay Nándor,
ki.- ítélő táblai bíró.

Faeladási hirdetmény.
A kunosvágási r. kath plébánia 1918. 

i-vi május hó 15 én délután 3 órakor Kör
! möczbanyan az ottani r kath legenyegylet 
' külön helyiségében megtartandó nyilvános 

versenytárgyaláson zárt Írásbeli ajánlatok 
| utján eladja a tulajdonát képező és Kunos

vágás község határában (:Bars várni :) fekvő 
i erdő ,,B“ gazd. oszt. 1. és 2 szám össze 
' sen 5 3 kát hold kiterjedésű részleteiben 
' tövön álló: 643 drb. lucfenyőnek 858 m 3 
' haszonfára és 144 m 3 tűzifára becsült faa

nyagát, továbbá 369 drb jegenyefenyönek 
291 m3 haszonfára es 103 in ’ tűzifára be
csült faanyagát és végül 39 drb luc-és jege- 
nyefenyőrudat.

Kikiáltási ar: 50000 korona
Bánatpénz : 5000 kor Kiszállítási határ

idő bezárólag 1919 évi december hó 31 -ig
Az erdő a legközelebbi Jánoshegy vasúti 

állomásától 8 knl re fekszik.
A zárt írásbeli ajánlatok az árveres előtti 

napon vagyis 1918 évi május hó 14-ik nap
jának délután 6 óráig Kunosvagásán (: u ’p 
Körmöczbánya :) alulírott plébánosnál adan
dók be.

Utó-valamint becsáron alóli ajánlatok 
nem fogadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési felté
telek a besztercebányai in kir. állami erdő
hivatalnál, a m kir járási erdőgondnokság
nál és alulírottnál tekinthetők meg.

Kunosvágás 1918 évi április hó 17.-én
Janeosek K' roly, 

r. kath. plébános

Faeladási hirdetmény.
A kunosvágási volt úrbéresek 1918. évi 

május hó 15 én délelőtt 10 órakor Körmöcz- 
banyán az ottam r kath. legénylet külön 
helyiségében megtartandó nyilvános verseny
tárgyaláson zárt írásbeli ajánlatok utján el

adják a tulajdonukat képező és Kunosvágás 
községházában iB.usvm) fekvő erdő 8 szá
mú összes 5’1 ka* hold kiterjedésű részle- 

■ tében tövön álló :
1460 drb lucfenyőnek 1548 m 3 haszon- 

i fára és 23 m 3 tűzifára becsült faanyagát, 
| továbbá 358 drb jegenvefenyőnek 465 m 3 

haszonfara és 22 in.3 tűzifára becsült fa
anyagai és végül 79 drb Inc- és jegenyefe- 
nyörudat

Becsérték mint kiszállítási ár: 91000 K
Bánatpénz: 9100 kor. Kikiáltási határ 

idő bezárólag 1919. évi december 31-ig.
Az erdő a legközelebbi .Jánoshegy vasúti 

| állomásától 7 km.-re fekszik.
A zárt írásbeli ajánlatok az árverés 

előtti napon, vagyis 1918 évi május hó 14-én 
Kunosvágásán (ti p. Körmöczbánya> alulírott 
úrbéri elnöknél adandók be.

Utó- valamint becsáron alóli ajánlatok 
nem fogadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek 
i a beszterczebányai m. kir állami erdöhiva- 

taliríl, a körmöczbanyai m kir járási erdö- 
gondnoks gnál es alulírottnál tekinthetők meg.

Kunosvágas, 1918 évi április hó 17-én.
GOrtler József

-úrbéri elnök.

Születés.

| = = ’•
Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.

iqi8. évi ápr hó 14-től i9i8. évi ápr hó 2l.-ig

\ SZÚIÖK IIP,V!

Vörös Mária

"1 ................. '
- q A gyermek

< u £ neve

fiú Gyula

Halálozás

az rlhciivl mm Kora A halál oka

Blaesuha Irma 2 hó Hörghurut
Kaucsár lánosné 75 éves Ag -kori kimer.

özv K Inai Ká olvné 88 „ Aggkori kimer.
Szabolcsik József -|9 Szervi szívbaj
\ aszaráb Eülöp r.7 Öngyilkosság

Raffia nincs!
Kellő időben lássuk el magunkat 

szölőkötöző pap ir spárgával.
Kai mily mennyiségben kaphat* rnir a készlet tart. 
Raktál Azonnal s.. iliithuto. Ára i00 k<_ kői B;0.— 
Ohsebl m.iit Laiiml'rU i-aprsparga. Kapható:

Papíréiu Gyári és Krraskedelml Részv Társ
Bl hA“F^T, VII., Rdkoczi-ut b. <a.

Ieleiwu •>—63, Sürgönyeim; Papirtextil Budapest

Portland cement
állandóan kapható

Silbinger Zsigmondiról, Léván.

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

Házhoz jövök.
Özv Quitt Miksáné

LÉ V A, Simor u 3. .

||| moziba 
ITIflmegyünk.
Az Apollo mozgószinház 

műsora érdekes.
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856—tk szám 1918.
Hirdetmény.

A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy á léva-tiggy- 
surányi h. érd. vasút valamint bővitéá'1' cél
jaira a m. kir. államvasutak részére kisajá
tított birtoklerületekröi elkészített összeírás, 
térkép és egyéni kimutatás hitelesítésére a 
következő határnapok tűzettek ki, úgymint: 
Garamlök és Nagykálna községekre nézve 
1918 május hó 16 napjának délelőtti 10 
órája Nagykálna vasúti állomásra. Felső 
szecse, Alsószecse és Léva községekre 
nézve 1918 május 17 napjának delőtti 9 
órájára Léva vasúti állomásra.

Értesíti az érdekelteket, hogy azok, 
kiknek a kisajátítás térfogat, valamint a 
birtokösszeirásokba bevezetett szolgalmak 
vagy jogosultságok ellen kifogásaik vannak, 
erre vonatkozó észrevételeiket a fentebbi 
határnapon a hitelesítő bizottságnak elő
terjeszthetik.

Azokat pedig kiknek a kisajátított terü
letekért járó s az egyéni kimutatásben kitün- ; 
tetett kártalanítási vagy kisajátítási összeg ' 
mennyiségé'e nézve vannak ellenvetéseik, 
vagy akik ezen összegekre bármilyen czimen j 
igényt tartanak, fölhívja, hogy ellenvetéseiket j 
s illetőleg igényeiket ezen telekkönyvi ható- ( 
Sághoz 1918. évi május hó 10 -ig annál 
bizonyosabban jelentsék be mert a bíróság 
tekintet nélkül a később jelentkezők észre
vételeire és igényeire a kisajátítási és kár
talanítási összeget az egyéni kimutatás 
adatainak megfelelően fogja kiutalni, a kisa
játított területekre bekebelezett vagy felül
kebelezett terheknek törlését pedig hivatal
ból fogja elrendelni.

Az egyéni kimutatás, térkép és birtok- 
összeirás a telekhivatalban felek áltál meg
tekinthető,

Kelt Léván 1918 évi április hó 12.
Pátkay
kir. jbiró

Meghívó.
Az Újbányái Népbank rész

vénytársaság 19i8, év május hó 
5-dik napján délelőtt 11 órakor sa

ját helyiségében 
rendkívüli közgyűlést 

tart, melyre a tisztelt részvényese
ket meghívja 

az I g a z g a t ó s á g.
Tárgysorozat

1. A közgyűlés megalakulása
2 Elhalálozás folytán megüresedett 

igazgatói állásnak jövő évi rendes köz rvü- 
lésig szóló időtar tamra választás utján leen 
dő betöltése.

3 Esetleges indítványok 
Figyelmeztetés ; A ki a közgyűlésen szava

zati jogát gyakorolni kívánja tartozik az alapsza
bályok szerint részvényeit a közgyűlés előtt az 
intézet pénztáránál legkésőbb május hó 3-ig lieza 
rólag téritvény mellett letenni.

FÉNYKÉPÉSZETI 
szak üzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

Ml
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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 különiéle mezőgazdasági s főképpen motoros cséplő garnitú
rákat raktáron tartok.

A venni szándékozók szives pártfogását kéri teljes tisztelettel:
Tonhaiser József

— Telefon 61. — elektrotechnikus.

Elarusitónő
vidéki dohánynag.várudában alkal
mazást nyerhet Bővebbet e lap 

kiadóhavatalában.

Eladó ház.
Léván Koháry-u. 27. számú 

ház, szabadkézből eladó. Bővebbet 
ott a h á z b a n.

Lakást keresek,
3-4 szobásat legkésőbb november 
i-jére, melyet addig is bármely na
pon átvennék. Tokody v. tanácsnok.

Kölcsön-ponyvák
a nyári idényhez mái most elóje- 
gyezhetók legkésőbb május hó 15-ig, 
miután a ponyvák teljesen kifogynak.

Ugyancsak kapható 
kévekötél és portland-cement 

a legolcsóbb napi árban.
Ungár Adolf, Léva.

Gyógyhely

Stubny a-fürdö 
(Felsö-Magv arország) 

Kénetfürdö rheuma és IscMat elleni betenaégeknél.
Fővonalon 5 órai ut Budapesttől, !<) órai ut Berlin 

Odeiberg Ruttkán át.— Az egész t'Ordőtelep a nagyérdemű 
közönség rendelkezésére áll. Felvilágosítást dijtalanul ad az

- VILAGRA-SZÖLÓ-UJDONSÁG1 1

Jfuríorv
C I PÖKRÉ/A-VIASZK

Öt perczalatt 
egy adag Lurion cipökrém-viaszkból 
barki-egy-negyed-kiló-leg finomabb 
x c ipö eremet- főzhet
ara2-k. mindenütt kapható! 
Mentán v< aszk-Müvek-ftittvényUrsasfa • 
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