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Szociális törvényjavaslatok
A képviselöház két hónapra be

szüntette üléseit. De a minisz
tériumokban nem lesz vakáció, nem 
lesz pihenés ; ezen idő alatt is láza
san fognak dolgozni, mert az októ
berben újra megkezdődő ülésekre a 
miniszterek a törvényjavaslatoknak 
egész halmazát lógják majd beter
jeszteni

A hosszú háború — kivált a 
szociális téren — igen sok kérdést 
vetett felszínre, amelyeket üdvösen 
és eredményesen csakis megfelelő 
törvényekkel lehet megoldani.

Mi, akik a magas politikával 
nem foglalkozunk, örömmel üdvö
zölhetjük azt a szándékot, mely a 
szociális törvényjavaslatok alkotását 
tervezi, mert valóban nagy szük
ségét látjuk annak, hogy a sok hábo
rús és pénzügyi, de főleg adójavaslat 
után a képviselőház a szociális 
törvényalkotás útjára is rálépjen. 
Hiába hoznak egymásután pénzügyi 
törvényeket, amelyek újabb és 
újabb, bármilyen jogos terheket 
rónak a lakosság és a nemzet vál- 
laira ; ezzel még nem lógják elérni 
azt, hogy ezek a terhek valóban 
elbirhatók is legyenek.

Csak egy igazán komoly és ér
tékes szociális törvényalkotó munka 
teheti az ország népét oly erőssé, 
annyira képessé a terhek elbírására, 
hogy az uj adókat, a háború va
gyoni terheit elvállalhassa A szo
ciális törvényalkotásnak ideje már 
a legteljesebb mértékben elérkezett. 
Nincs sok idő a gondolkozásra, 
mert ma már a magyar társadalmi 
és szociális élet terén olyan ag
gasztó tünetek merültek fel, olyan 
problémák lettek aktuálisakká, ame
lyek a leggyorsabb orvoslást igénylik.

Éppen a legutóbbi hetek egyi
kében hallottunk a magyar orvosi 
világ ünnepén olyan felszólalásokat, 
amelyek kétségtelenül elszomorít
ják, összeszoritják minden józanul, 
becsületesen és előrelátóan gondol
kodó ember szivét. Müller Kálmán 
báró jelentette ki, hogy az ország
nak a hadatviselő nemzeteken kí
vül van még egy rendkívül nagy 
ellensége — a tüdővész. Amit Mül
ler Kálmán báró ezen kérdéssel 
kapcsolatosan elmondott, az valóban 
a leggyorsabb orvoslásra szorul, 
mert ezek szerint a tüdővész olyan 
hatalmas, olyan legázoló ellenségünk, 
hogy veszedelmesebb, legalább is a 
nemzet jövője szempontjából, — 
még az angol és amerikai hadak
nál is.

Ilyen probléma még sok van 
Müller beszéde után néhány nappal 
Bókay Árpád, a kiváló gyermek
gyógyász is nyilatkozott A cse
csemők halandóságán')! volt szó. Azt 
mondotta, hogy növekedett ugyan 
a csecsemőhalandóság, de nem 
ijesztő mértékben. Nem ijesztő a 
mérték akkor, ha csak a számot 
nézzük, ha csak a csecsemők pusz
tulását tekintjük, — de ha hozzá
vesszük azt is, hogy ugvanakkoi a 
felnőttek halálozási arányszáma a 
háború következtében ijesztően lel 
szökkent, akkor a csecsemők hala 
lozási számának emelkedése bár
mily csekély, mégis elszomorító, 
hiszen az elpusztult felnőttek he
lyébe nem születnek gyermekek. 
Éz a második probléma.

De van még igen sok. A rok
kantak kérdése, a tisztviselők ügye, 
a népoktatás elhanyagolt állapota, 
a többtermelés kérdése, az ipái 
fellendítése, — mind, mind olyan 
problémák, a melyeknek megoldá
sáról a legsürgősebben kell már 
gondoskodni. Hiszen ennek a borzal
mas háborúnak valamikor mégis 
csak vége lesz és a béke rendjének 
és rendszerének helyreállítása sem 
lesz könnyű dolog De különösen 
igen nehéz lenne a béke helyreálli 
tása akkor, ha a békére egyáltalán 
nem volnánk elkészülve.

Éppen úgy, mint a háborús 
állapotok megkezdése, rendkívüli 
nehézségeket okozott, ugyanez lesz, 
a helyzet a békére való átmenetben 
is. Ez azonban megakadályozható 
a megfelelő előkészülettel s ezért 
nagy fontosságot tulajdonítunk an
nak, hogy a képviselöház már az 
őszön foglalkozni kíván a szociális 
törvényjavaslatokkal, mert ez adja 
meg a garanciát, hogy a béke, örö
meit valóban katasztrofális változá
sok nélkül élvezhetjük.

Leányok pályaválasztása.
Azok az idők rég elmúltak, amikor a 

leányt csakis háziasszonynak nevelték s ami
kor szinte örökös, szánakozó vagy gúnyos 
mosoly tárgya volt a „Kékharisnyás*. Ma 
már minden szülő arra törekszik, hogy Iá 
nyának is kenyeret adjon a kezébe S ha 
nem is szándékozik a lány önálló kenyér
kereső pályára lépni, azért legnagyobb része 
megszerzi a hozzávaló módot, jobban 
mondva: a diplomát Mert sajnos, nálunk 
még mindig nem a tudás a fő, sőt sokszor 
az nagyon alárendelt, mellékes szerepet ját
szik ; a lődolog a legfontosabb — a kvali
fikáció. Hogy aztán nem felel meg minden 
„képesített", az aztan természetes.

Nem is oly rég a tanítónői pálya szinte 
az egyetlen volt, amelyre leányaink készül
tek: akár volt hozzá tehetség, vagy hivatás, 
akár nem. Elvégezvén a négy polgárit, ké- 
pezdébe küldték így van az még ma is ; 
régi dolog, hogy a tanítónői pályán nálunk 
tulprodukció van Bár ma már csak korlá 
tolt számban veszik őket fel a tanítóképzőbe, 
még mindig nemcsak hivatottak szerzik 
meg az oklevelet. Sokan évekig állás nélkül 
maradnak, vagy helyettesi minőségben ten
gődnek hol itt. hol amott, azonkívül sokszor 
ép olyanok helyét foglalják el a tanitópző- 
ben a csupán diploma kedvéért tanulók, 
akik igazan hivatásból szerelnének tanító
nők lenni.

Nagynehezen más pálya nyílt meg a 
nők számára; ilyen pl a kereskedelmi ; ele 
intén az egyévi tanfolyam, majd a három 
évi felsőbb kereskede'mi iskola készítette 
őket elő E tanfolyamok és iskolák száma 
évről évre nő és soha sem képes egyik sem 
a jelentkezőket mind felvenni, annyian 
akarjak a „kereskedelmit* elvégezni. Ámbár 
a háború sokkal több nőt juttatott álláshoz 
a kereskedelmi pályán, félő, hogy nemsokára 
itt is tulprodukcióval állunk majd szemközt.

Megnyílt a nők számara az egyetem is, 
de szintén sokan jelentkeznek Minthogy az 
egyetemre előkészítő leánygimnáziumok szá
ma meg csekély volt es a felvétel a bizonyít 
vány minőségétől is függ, még nem tapasz
taltuk azt a tódulást az egyetem felé, legalább 
nem minden szakmaja felé ; bár úgy is 
többen jelentkeztek, mint amennyit fel lehetett 
volna venni I Most azonban átalakulnak a 
felsőbb leányiskolák gimnáziumokká és máris 
tapasztaljuk a lányok tódulásat a gimnázium 
leié. Nincs még határozott céljuk és tervük, 
a fő egyelőre elvégzik a gimnáziumot s az
tán majd valamilyen r,ialeiner‘pályáralépnek.

Van aztán meg sok női hivatalnok, akik
nek alkalmaztatása nincs ép diplomához 
kötve, ezeknek a helyzete a legsiralmasabb. 
Hisz, köztudomású dolog, hogy a nőket si
lányabban fizetik a fér iáknál, valamint álta
lában kevés a palya, melyen ha nem is ép 
teljesen egyforma, de csaknem olyan díja
zásban részesülnek, mini a fér'iak.

A tanév zárása óta elmúlt két hónap, 
a lányok nagyrésze, kik elvégezték a négy 
polgárit hisz lányaink zöme ezt az isko
lát végzi — sietnek pályát választani. Sajnos, 
a rosszul űzetett lateiner pályát többnyire, 
aztán jön a kereskedelmi, amelyen valami
vel kedvezőbb a helyzetük

De talán még nem választott mindenki I 
S ha döntött is volna, még lehet azon 
változtatni. Miért nem lépnek leányaink ipari 
pályára? Hisz ez sokkal jövedelmezőbb. A 
habomban pedig kénytelenségből sok nő lett 
iparos és bar e rövid idő is megmutatta, 
hogy a nő itt nagyon is megállja helyét, 
mégis tapasztaljuk azt a bizonyos idegenke
dést az ipar iránt Sőt már varrónőnek, 
kalaposnak sem akar igen menni a mai 
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leány, nem elég „uras* neki ez a foglalko
zás, mint az ipar általában.

Pedig az iparos az igazi ur, független ; 
a jó, ügyes, becsületes, tisztességes iparos 
munkáját fizetik meg a legjobban és bármi
kor : itt — az elvégzett munka, az egyetlen 
ajánlólevél; itt nem kell más protekció s az 
ilyen munka nyomában a vagyon is szaporo
dik, amelyet lateiner pályán nem lehet sze
rezni. Különben is a nő az, aki veleszületett 
jóizlésével hivatva volna az ipar sok ágára 
nemesitőleg hatni.

Nem minden ipar való nőnek, de sok. 
Itt csak néhányra akarjuk a figyelmet rá
terelni : itt van a művészettel rokon fény
képező pálya, az épületszerelői, aranyműves, 
fogtechnikus, könyvkötészeti, betűszedői, óra
műves, mükertészeti stb. szakma. Miért nem 
próbálkoznak leányaink e pályákkal ?

Gondolkozzanak ezen egy kissé és ne 
akarjanak mind, minden áron .tovább tanulni*. 
Sem testi, sem szellemi tehetségei nem ké
pesítenek minden leányt erre, de még a 
„tanulás* anyagi terhét sem bírja el min 
denki és a ráfordított pénz igen sok esetben 
olyan tőke, amely rosszul kamatozik

Tehát számoljanak egy kissé, vessenek 
számot önmagukkal is: csak a hivatottak 
tanuljanak tovább, a többi — menjen ipa 
rosnak, hisz intelligenciára itt is szükség 
van és ne gondolják, hogy a polgáriban 
elsajátított tudományt el nem bírja az 
iparosi pá'ya.

A lévai tisztviselő beszerzőcsooort 
működése.

A helybeli tisztviselő beszerzöcsoport 
intéző bizottsága az újjászervezés óta élénk 
tevékenységet kezdett s megindította az őszi 
beszerzések nagy munkáját. Ezt a munkát 
azonban csak úgy tudja közmegelégedésre 
végezni, ha a tagok is mindenben gyorsan 
és pontosan a kezére járnak, intézkedéseit 
kellő bizalommal, megértéssel fogadják és 
támogatják.

Az intéző bizottság szociális érzésére és 
gondolkodására vall, hogy a nyugdíjasokat 
s a köztisztviselők és alkalmazottak nyugdíjas 
özvegyeit is föl akarja venni tagjai sorába 
Ily irányban már lépéseket tett a pénzügy
minisztériumnál

A beszerzőcsoport tagjai létszámának 
pontos megállapítása céljából a tagok uj 
összeírását rendelte el, hogy a kormánytól 
természetben való ellátás címén nyújtandó 
élelmiszereket a pontos létszám arányában 
utaltassa ki Evégböl fölhívja Léva s a lévai 
járás mindama háborus segélyre jogosult 
köztisztviselői*, közalkalmazottad, nyugdíjasait 
és nyugdíjas özvegyeit, hogy ha még nem 
tagjai a beszerzöcsoportnak s a kolmánytól 
megígért természetben való ellátásra igényt 
tartanak, legkésőbb aug. 25-ig jelentkezzenek 
tagul való fölvételre A kérelemben bejelen
tendők a közös háztartásban lévő családtagok 
és cselédek is névszerint s az életbor meg 
jelölésével A kérvény a hivatalfövel vagy 
a közvetlen fölöttes hatósággal láttamozandó, 
s a lévai tisztviselői beszerzőcsoport intéző
bizottság címére küldendő

Azok a vidéki tagok, akik már tagjai a 
csoportnak, szintén jól teszik, ha az adatokat 
újból beküldik az újjászervezett intézőbizott
ságnak.

A vidéki tagok s az újonnan fölvett 
tagok egyben — külön íven — tudasssák : váj
jon burgonyából, káposztából, zsírból, bor 
sóból, babból, zöldségből, hagymából, tűzi
fából, kőszénből vagy kokszból mily mennyi
ségű rendelésre tartanak igényt, ha a fönti 
cikkek beszerzése vagy kiutáltatása esedé
kessé és lehetségessé válik. Ez az igény
bejelentés is láttamozandó a hivatalfővel.

A szükséglet összeírása az őszi beszer
zések foganatosithatása végett kell. Az inté 
zőbizottság minden félreértés elkerülése 
végett tudatja, hogy a nyugdíjasok és nyug

díjas özvegyek tagsági igényjogosultsága még 
vitás s döntés alatt van. A pénzügyminiszteri 
döntés leérkeztéig fölvételük csak fölté'eles 
Jelentkezésük azonban azért kívánatos, hogy 
— kedvező döntés esetében az intézőbizott
ság az ő érdekeik biztosításáról s igényeik ki 
elégitéséről is kellő időben gondoskodhassék.

A helybeli tagok az elnök s a titkár 
túlságos megterhelésének elkerülése végett 
minden kérést, panaszt, tájé'ozódást stb. 
első sorban ama hivatal és intézőbizottság 
képviselőjénél jelentsenek be, amely hiva
tali ág körébe maguk is tartoznak vagy 
tartoztak (nyugdíjasok, özvegyek). A vidéki 
tagok levélbeli megkereséseket az elnökség 
címére küldjenek, személyes bejelentésekkel a 
hivataljukbeli intézőbizottsági képviselőt 
keressék meg.

Fekete József 
titkár.

Különfélék.
— A király születésnapja E hó 17.-én, 

tegoap, Léva város lakossága és a váro
sunkban állomásozó géppuskás tanfolyam 
tisztikara és legénysége is méltóképpen 
megünnepelte Károly király születésnapját. A 
Kossuth Lajos-téren felállított sátorban Xza- 
kács Viktor plébános szentmisét végzett, ame
lyen a katonasággal, a városi hatósággal 
együtt a Léván levő össze* hivatalok képvi
selve voltak. A lakosság is igen nagy szám 
bán jelent meg Az egyházi énekkar, Heck 
mann István karnagy vezetése alatt Stehle 
„Salve Regina* cimü miséjének remek 
előadásával emelte a tábori mise fényét 
Mise után a közönség a himnuszt énekelte

— Hadigondozó népiroda Léván. 
A kormány a rokkantak hadiözvegyek és 
hadiárvák gyámolitására Léván is létesíti a 
segítő népirodát, amely a lévai, verebélyi és 

’ garamszentkereszti járásokra és Körmöczbá
nya városára fog kiterjedni. A népiroda fel
állítása ügyében e hó 14 én Kürthy István 
Komáromvármegyének volt főispánja, hadi 
gondozó kormánybiztos, titkárja kíséretében 
Lévára érkezett és az illetékes körökkel tár
gyalt. A népiroda vezetését — mint értesü
lünk — Kriek Aladár nyug, jószágigazgató 

( vállalta el, aki rövid idő alatt bekövetkező 
megbízatása után azonnal megkezdi műkő 

1 dését.
— A lévai tisztviselő egyesület 

! elnöksége felhívja mindazon állami, közigaz- 
■ gatási, közoktatási és közlekedési tényleges 
i szolgálatban levő és nyugdíjas tisztviselő 
! tagjait és alkalmazottait, illetve özvegyeit, 
' általában azokat, akik állami háborus segély- 
i ben részesülnek, hogy saját érdekükben a 
( beszerzési csoportnál való felvételük vé

gett minélelöbb, lehetőleg aug. hó 20-ig 
I jelentkezzenek ; tudomásunk szerint a cso- 
j poriba tartozó tagok úgy a gabona, mint 

egyéb szükségletekben az állam által rend- 
, kívül s lehetőleg kedvező előnyökben része

sülnek.

— Esküvő. Fekete József tanítóképző 
intézeti tanár, városunk társadalmi életének 
igen buzgó és agilis tagja, e hó 17 -én, 

i tegnap, délelőtt 11 órakor tartotta esküvőjét 
Léván a plébánia templomában Moravek 
József postafőtisztnek kedves leányával, 
Margittal. — Állandó és boldog megelégedés 
kisérje szép 'rigyüket 1

— Csak kötszer lesznek kineve
zések. A katonaságnál eddig évenkint négy
szer voltak előléptetések Most azonban 
legfelsőbb helyen elhatározták, hogy ezután 
évenkint csak kétszer lesznek előléptetések 
a katonai tisztikarban. Ez persze nem annyit 
jelent, hogy ezután kevesebb előléptetés lesz, 
csupán azt, hogy kizárólag májusban és 
novemberben jelennek meg a tömeges ki 
nevezések

— Felhívás mindazokhoz, akik az 
alakítandó fogyasztási szövetkezet iránt ér
deklődnek, hogy a szövetkezetbe való be
lépés végett a Lévai Takarékpénztárban 
Szilassy Dezső urnái minélelöbb, lehetőleg 
e hó végéig jelentkezni szíveskedjenek.

— Gyászhir. Őszinte megilletődést 
keltett az egész városban az a szomorú hir, 
hogy Uhrik Sándor, a rokonszenves és ki- 

( váló szorgalmú kereskedő, aki 36 hónapig 
, mint őrmester volt a fronton és az ellenség

gel szemben tanúsított magatartásáért a vas- 
I keresztet kapta, — a harctéren szerzett be 
■ tegsége folytán e hó 13-án éjjel, családjá

nak, rokonainak, jó barátainak és ismerőse- 
1 inek mély fájdalmára meghalt Hült tetemeit 
I f. hó 14 én délután a város közönségének 

nagy részvéte mellett a r kath. temetőben 
i helyezték örök nyugalomra.

— A rendőrségi tisztviselők és 
rendőrök felmentése. A „ Külügy — Had- 
•>!)y értesülése szerint Ausztriában már a 
legközelebb a rendőrségi hivatalnokokat, 
i endőrközegeket, sőt a városi és ipari magán 
rendőrség tagjait — nagyobb városokban és 
ipari müveknél — fel fogják menteni Ezt a 
kedvezményt a hüdügyminiszter előrelátha
tóan késedelem nélkül ki fogja terjeszteni a 
magyar szent korona országaira is.

i
— Gyásxhir Súlyos veszteség és 

mély gyász érte özv. Kölgyes-y Istvánné 
úrasszonyt, kinek forrón szeretett fia, 
Kölryessy István, a Máv tisztviselője, első éves 
joghalgató, múlt hó 29-én Budapesten, hosz- 
szas és kínos szenvedés után életének 21. 
évében meghalt. A legszebb reményekre 
jogosított, kiváló szorgalmú ifjúnak halála 
nemcsak édes anyjának és testvéreinek oko
zott nagy fájdalmat, hanem a család roko
nai, ismerősei körében is a legőszintébb 
részvétet keltette. Hült tetemeit Budapesten, 
az uj köztemetőben helyezték örök 
lomra. Lelki üdvéért az engesztelő 
miseáldozat e hó 24 én reggel fél nyolc 
órakor a lévai plébánia templomában fog 
az egek urának bemutattatni.

nyuga- 
szent-

— A közélelmezési miniszter a 
termésről. Az idei termésről eddig hatá
rozott adatokat nem közöltek, de az O. M. 
G. E, valamint a közélelmezési miniszter 
adatai alapján megközelítőleg megállapítható, 
hogy búza 31, rozs 9, árpa 10—13, zab 7, 
tengeri 35 — 40, burgonya 40 — 50 millió 
métermázsa lesz A terméseredménnyel sok
féle hírek és gondok nyugtalanítják a lelke
ket, pedig erre semmilyen ok nincs, mert 
míg most talán a terméseredmény kisebb, 
mint a tavalyi volt, mégis ez az eredmény 
sokkal többet fog hozni a fogyasztó közön
ségnek 1 avaly ugyanis egészen más intéz
kedések rendelkeztek a terméssel, amelynek 
nagy részét elvonták a közfogyasztás elől. 
I avaly a termést nem rekvirálták mindjárt, 
hanem késő ősszel, úgy hogy a termés nagy há
nyada eltűnhetett. Ez évben a közélelmezési 
miniszter erélyes intézkedéseket tett, hogy a 
termés a cséplés után azonnal a köz ogyasz- 
tás rendelkezésére álljon s igy remélhető, 
hogy a következő évben nem igen lesznek 
élelmezési gondjaink.

— Határidő meghosszabbítása. A 
pénzügyminiszter az 1918. évben uj adóki
vetési eljárás alá kerülő jövedelemadó, va
gyonadó, illetőleg a hadinyereségadó bevál
tásának határidejét f. évi szeptember hó 15-ig 
meghosszabbította

— A jegy nélkül utazók felemelt 
tarifaja A MÁV. igazgatósága szeptember hó 
elsejétől kezdődően úgy rendelkezett, hogy 
azok az utasok, akik jegy nélkül szállnak 
föl a vonatra, még akkor is tartoznak a jegy 
kétszeresét megfizetni, ha a kalauznál önként 
jelentkeznek Ez a ráfizetés még akkor is 
kötelező, ha;az utas hely hiányából jegyének 
megfelelőnél felsőbb kocsiosztályban vagy 
felsőbb osztályú kocsi folyosóján utazik, vagy 
ha személyvonatra érvényes jeggyel gyors
vonatra száll Az a kedvezés lesz a mondott 
időn túl, hogy a 100 kilométernél hosszabb 
útra szóló jegyet egy napszakkal korábban 
meg lehet váltani.

— A közólelmeiés országos ren
dezése. A közélelmezési miniszter felhívást 
intézett a városokhoz, amelyben közli, hogy a 
közélelmezéshez fűződő országos érdek meg
felelő biztosítása végett legközelebb keresz
tül akarja vinni a közélelmezési admimstrá- 
ció országos rendezését és evégböl a köz
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élelmezési rendszernek sürgős bejelentését 
kívánja A minden részletre kiterjedő jelen
tést a városi hatóságok augusztus hó 15.-ig 
tartoztak a minisztériumhoz lelterjeszteni

— Eljegyzés. Vayanek József, pancso- 
vai kereskedő, jelenleg tart, őrmester, a gp. 
tanfolyamnál, eljegyezte Hraskó György 
lévai lakos leányát, Jucikát

— Felmentik a kádárokat. A vár 
ható jó szőlőtermésre és a nagy hordóhi
ányra való tekintettel a földmivelésügyi 
miniszter rendeletet intézett a törvényható
ságokhoz, amely szerint a katonai szolgála
tot teljesítő kádármesterek és kádársegédek 
november hó 20-áig felmenthetők Az eljá
rás ugyanaz, mint a mezőgazdasági felmen
téseknél,

— Nem Ízlik a pótdohány. A 
trafikok ékes Telirásu paklikban árulják a 
pótdohányt; a pipásoknak azonban nem 
igen tetszik az uj füstölnivaló. Kisütötték, 
hogy a pótdohány nem- egyéb, mint szépen 
felmetélt bükkfalevél, amely a jó dohányt is 
büdössé teszi, ha közéje keverik Végered
ményben ha szidják is, szívják. Egyesek da
colnak a trafikkal és maguk csinálnak pót
dohányt, leginkább meggy-és diófalevél ke
verékből Ezeknek aztán illatos a pipájuk 
füstje. De némelyik atyafi megjárta a saját 
gyártmányú pótdohánnyal, mert több szén 
vedéliyel, mint ésszel gyűjtötte a száraz 
leveleket így aztán mérges leveleket is tö
mött a pipába, melyektől a szája és arca 
feldagadt és veszedelmes emésztési zavarokat 
is szerzett magának. Mégis biztosabb tehát a 
leszidott tratikos pótdohany, amelyet szakér
tők véleménye alapján készítenek és hoznak 
forgalomba.

— A 14-es hadlfoglyoz kicseré- * 

lése. A már létrejött egyezmény alapján 
nemsokára megindul az orosz és az osztrák
magyar hadifoglyok kölcsönös kicserélése, 
amely célból a megalakult nagy bizottság 
kötelékébe a nyitrai 14-cs honvédezred is 
delegált tagokat, akik a nyitrai ezredhez 
tartozó összes hadifoglyokat 'ogják majd 
összegyűjtve csoportosítani és hazafelé indí
tani Á bizottsággal egészségügyi misszió is 
megy, úgy, hogy a volt foglyok egészségügyi 
állapota a legalaposabb megfigyelés alatt 
lesz és az esetleges betegek a leggondosabb 
ápolás alá kerülnek. Remélhető tehát, hogy 
a nyitrai ezredhez tartozó vitézeink néhány 
hónap múlva, de mindenesetre még a tél 
beállta előtt itthon lesznek.

— Baromfi, baromfihús és zsír , 
szállítása. A közélelmezési miniszte nek 
rendelete folytán élő és leölt baromfit, vala
mint baromfihúst és zsírt, továbbá minden
féle ezekből készített élelmiszert hajón vagy 
gépkocsin határmenti községekbe és Magyar
ország határain kívül eső helyekre csak az 
Országos Közélelmezési Hivatal által kialli- , 
tandó szállítási igazolvánnyal szabad szálli 
tani. Belföldön a szállítás nincs korlátozva.

— A mozi ma vasárnap és kedden 
Szent István napján egy —egy előadást tart 
Ma a Bűnös sterelem cimü 4 felvonásos 
társadalmi dráma, kedden Bródy híres 
színmüve A tanítónő lesz bemutatva. Mind
kettő érdeklődésre tarthat számot, főleg 
szépen sikerült felvételeinél fogva.

— A F M. K E. azon uj tagjainak 
névsora, akiket Harkányi Gyula, főszolga- 
biró az egyesület léva városi és lévai járási 
választmányának ügyvezető alelnöke gyűj
tött -.Nagy sár óból: Kostyál János körjegyző, 
Schwarcz Sándor intéző, Torma János tanító, 
Sípos János, ifj. Szűcs András, Lőrincz 
András, Szűcs András kisbirtokosok — I 
Kissáróból: Váradi Károly biró, Füri Szűcs ’ 
János, Lőrincz András, Lőrinc Sándor, Szűcs 
János gazda, Kiss Károly, Váradi Lőrincz I 
István, Felső Lőrincz János, Kajtár András 
kapus, Koncz Jónás kisbirtokosok. — Tő- I 
réröl: Nagy Dávid, Csontó István, Balázs 
Jónás, Bácsi András, Szelestei József, Béres 
Sándor, Lócsai Imre kisbirtokosok. — Alsó
váradról ; Koncz András pap, Pólya András, 

Ördög István, Pólya András, Galambos Sán
dor, Halász András, Tóth Sándor, Pólya 
Jónás, Koncz Zsigmond, Bartal János, So
mogyi Lajos, kisbirtokosok. — Felsövdrad- 
ról: Baranyai Lajos, Tóth Jónás, Baranyai 
Jónás, Somogyi Jónás, Galambos Károly, 
Nagy Sándor, Nagy Károly, Balog Károly 
kisbirtokosok — Vámosladányból: Végh 
István ref. tanító, Kmoskó Imre, Palásti 
János, Nagy Sándor Vida, Palásti Sándor, 
Palásti Lajos, Csontó Gyula, Palásti Kálmán, 
Nagy Lajos katona, Drevenya József kis 
birtokosok, Kis Gyula ref. lelkész, - Kavég- 
gia Kálmán plébános. — Alsószeeséről: Kál 
nai Ernő, Kucs Sándor, Kemény Lajos, Pólya 
Sándor, Dálnoki Gyula, Bura János, id. Ke
mény Lajos, Kemény Sándor, Kucs András, 
Pólya Lajos, Kemény Jónás biró, Kemény 
Gyula, Bálint Jónás, Balázs Jónás, Kemény 
Lajos, Mészáros Lajos, Kálnai Lajos, Hajzer 
Kálmán, Kálnai András, Kúcs Lajos kisbir
tokosok, Novotny Ödön körjegyző. - Felső 
s ecs^ről: Gál István biró, Pálinkás István, 
Lócsai János, Szabó István, Tóth Jónás, 
Bakai András, Magyar János, Dávid András, 
Galambos Dávid, László Jónás, Csonka Já
nos, Galambos Árpád, Csekei István, Szobi 
András, Juhász János, Mészáros Dávid, Ko
vács Lajos, Szabó Lajos, Csekei Károly, 
Jakab Lajos, Szilvás István, Pálinkás János. 
Csekei András, Kovács János, László András, 
László Sándor kisbirtokosok, Bocskor Sándor 
molnár. — Kisóvárról: Németh János, Szil
vás István, Pólya István, Szilvás János kis 
birtokosok. — Garamszentgyörgyröl: Paskusz 
Mór kereskedő, Molnár Mihály, Kecskés 
Lajos, Füri János Mihály, Varga János, 
Lőrincz István, Gubik László, Szvitacs Jó 
zsef, Oszvald Károly, Újvárosi András, Füri 
Mihály, Révész Jónás, Duba Mihály, Juhász 
János, Csető Simon, Demeter János, Földi 
Antal, Tamás István, Kotasz Károly, Füri 
István, ifj Béres Károly, Tóth János kisbir
tokosok — Nagyodról: Szilvás Ferenc, 
Ország András, Balázs Károly. Alsó Jakab 
István, Tamás István. Kovács Árpád, Kovács 
István, Balázs János, Kücsár Jónás kisbir
tokosok, Bajkai Zsigmond ref lelkész, Bát- 
ky István ref tanító — Nyírről: Petrik 
András, Berek Pál kisbirtokosok. — Ágóról: 
Ondre Károly, Bartha Lajos kisbirtokosok, 
mindannyian az egyesületnek rendes tagjai

( Vége )

Nyilvános köszönet.
Mindazon jó barátainknak és ismerőse

inknek, akik férjem, illetve édes atyánk 
elhunyta alkalmából mély fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni kegyeskedtek, — ez 
utón mondunk hálás köszönetét.

Léva, 1918 aug. hó 15.

özv. Ubrik Sándor né
és családja.

Faárverési hirdetmény.
A zsarnóczai r. kath. plébánia az 1918 

évi szeptember hó 10-én délután 3 órakor 
Zsarnócza községben az ottani r. kath plé
bánián megtartandó zárt írásbeli ajánlatok
kal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
eladja a tulajdonát képező erdőben kiszá
radt még pedig;

247 dtb. ledöntött s kéregben megfoszta- 
tott jegenyefenyő szálfának 128 5 m3. haszon
fára, továbbá 242 drb. tövön álló jegenye fe
nyőnek 152 m3. haszonfára és 20 m3 tűzi
fára megbecsült faanyagát.

Becsérték mint kikiáltási ár: 12900 
korona

Bánatpénz: 1300 korona. Kiszállítási 
határidő bezárólag 1919 évi március hó 
végéig.

Utó-valamint becsáron aluli ajánlatok 
nem fogadtatnak el.

A részletes árverési szerződési feltételek 

a besztercebányai m. kir. állami erdőhiva
talnál, a körmöczbányai in kir. járási erdő
gondnokságnál és alulirottnál tekinthetők meg.

Zsarnócza, 1918. évi augusztus hó 14-én

Pálak Jakab,
r. kath plébános.

Ipari munkaközvetité^.

A Beszteroebányal Hatósági

Munkaközvetítőnél.

Kaphatnak foglalkozást:
I

1 kovács tanonc, 1 vízvezeték szerelő, 2 
kőfaragó tanonc, 1 asztalos tanonc, 2 fésűs 
tanonc, 1 kocsifényező, 1 cipőtüzőnő, 1 ci- 
pésztanonc, 8 kőműves segéd, 2 ács segéd, 
1 nyomdai szedő, 2 nyomdásztanonc, 2 
szénrakó munkás

Keresnek foglalkozást:

1 fiú kertész tanoncnak, 1 fiú mészáros 
tanoncnak, 2 kovács gépész, cséplő gépke
zelő, 1 vizsgázott fütő, gözgépkezelő, 1 fiú 
géplakatos tanoncnak, 1 fiú cipész tanonc
nak, 1 gyári raktárnok.

Kereskedelmi és magán munka 

közvetítés. A Beszteroebányal Ható

sági Munkaközvetítőnél :

keresnek foglalkozást:

1 füszerkereskedő segéd, 1 üzleti elárusitónő, 
1 társalkodónő, 1 gazdasszony plébániára, 
1 házvezetőnő,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Igi8. évi julius hó 11 -tói i9t8, évi aug. hó 17.-ig

Születés.

A szülök neie A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

neve

Fuchs Izidor Engel Janka leány Erzsébet
Mihalovics Margit fiú Sándor
Pigler Sándor VisehradskzyJ. fiú István

Házasság.

VöleaeQY és menyasszony neie Vallása

Frajka Márk Sipos Julianna r. kath
Gaál Gyula Kósa Julianna ref.
Fekete József Moravek Margit r. kath.

Halálozás.

Az ellinűyi ueie Kora A halál oka

Vig (Bilai) László 
Uhrik Sándor

35 éves
33

Mellhárty agyai. 
Idült vesedob

A1A mozibaIII A megyünk.
Apollo mozgó szín ház 

•••• műsora érdekes. ••••
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Hirdetmény. -.
Alapos a feltevés, hogy a ká'p»Kw4fttéf- 

inés a megnövekedett szükséglet kielégítésére 
nem lesz elegendő Szükséges azért, hogy a 
piacra kerülő nagymennyiségű tök télre 
sózás vagy savanyítás utján konzerváltassék ; 
a sózás utján konzervált tök esetleg három 
hónapig is eltart.

Felhiéom azért a közönség figyelmét, 
hogy tekintettel a rendkívüli bőséges ter
mésre, a téli évadra lássa cl magát a sava
nyítás céljából tökkel

Léva, 1918. évi augusztus hó 13-án.

TRÓ dog 11 Lajos, 
polpárm stnr

Eladó szőlőterület.
Ó-lévai határban 2 hold ször

föld eladó. Cim e lap kiadóhivatalá
ban.

Eladó ház

Teljes ellátást
nyerhet két gimnáziumi tanuló

Hochberger Józsefnél Léván, 
Szepesi utca 25

VARRNI
menne házhoz gyermek és házi 

ruhákat.
Bővebbet. Széchenyi u. 9. sz.

Eladó ház.
Damjanich-utca (i számú négy 

háztelekböl álló, gyárhelyiségekre 
alkalmas házamat eladom. Érdek
lődni lehetatulajdonosnönél özv. Ghi
messy Józsefnénál Budapest, Vili., 
Futó-utca 46. sz. a. 14.

Mezőgazdasági 
érdekelt közönség szives fi
gyelmébe ajánlom, a még 
készletben lévő elsőrendű
Magyar,

Osztrák és
Német 

gyártmányú különböző nagy
ságú motoros cséplő 

garnitúráimat 
Bércséplésre előjegy
zéseket elfogad s a venni 
szándékozók szives pártfogá
sát kéri teljes tisztelettel: 

TONHAISER JÓZSEF 
elektrotechnikus 

Telefon : 61. — LÉVA, Ozmán-tér 6.

A Honvéd-utca 9. sz. ház — 
nagy istálóval és kerttel - szabad 
kézből eladó. Bővebb felvilágosítás 
nyerhető Teleky-utca 12. sz alatt.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE

két utcára néző ház. Bővebb felvi
lágosítás nyerhető Honvéd utca 

12. szám alatt.

M&MVTOT@Tli II88L LÉVÁN. misim

Zongora
kis javítást igényel, eladó

Taubinger 1 ászlónál főre, 
up. Alsó várad.

Legjobb fűszer és csewegeáruk Naponta friss felvágottak

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

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb. 

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasaruk és konyhafelszerelési cikkek

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények

Léva város központi szeszfőzdéje
irodistát keres.

Fizetés havi 25o korona s 5 °l0 
részesedés a tiszta üzleti haszonból. 
Üzleti arravalósággal bíró, megbíz
ható férfiak Tokody István városi 

pü. tanácsnoknál jelentkezzenek.

modern háztartási cikkek. tillBiirf. főzőedények, forralók és vasaló

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 

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

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

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára — —

Zöldségfélék, 
fözeléknemüek 

és egyéb élelmicikkek szállítására 
barsmegyei gazdáktól munkás

élelmezési célokra ajánlatot kér 
a fenyókosztolányi Szénbánya 

Központi irodája. Budapest, 
\'., Rudolf tér 6.

Szives figyeln élői aiáulom
Törv. védve „ A CILIN Törv. védve

Vegytiszta eczetpótió 
készítményemet, melyből 1 részt 14 i ész vízzel hígítva 
és élelmezési törvényeknek megtelelé, élvezeti célokra ki

válóan alkalmas es a legjobb cczetet adja.

Késiíti ; Dr SOLTZ ALf DAR (jyógyszí rész.
Pozsony I., Deák Ferencz-utcza II. az. Szent Márton 

gyógyszertár és chemiai laboratórium.

'!■' Xfí.: UT;
I

KNAP? DüVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Lfi VH H. Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve

Teíefun szám: 33.

Hazai gyártmányu gépek:
Ganz-iéle motorok minden nngysagban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melichár-féle 
vetőgép dk, Eftcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szekba vngó gépek és géprészek 

Világhírű BAPID lánczoskutak.
gflF Legjobb minőségű latarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. ***£

Nyomatott Nyitrai év Társsa gyorssjlójáu Léváu.


