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HIRDETÉSEK
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A lévai faiskola.
Léva város és Baisvármcgye 

közönsége, ntély sajnálattal veszi a 
Ilii t, hogy a lévai állami faiskolát 
a földmivelésügyi kormány fel akarja 
oszlatni. Lehetetlen, hogy e kérdés 
felett egyszerűen napirendre térjünk 
s a lévai állami faiskolát rövidesen 
a napi hírek között elparentáljuk, 
mivel ez a faiskola oly fontos 
nemzetgazdasági érdekeket szolgál, 
hogy annak közgazdasági jelentő 
sége meg sem becsülhető.

I la tekintetbe vesszük azt, hogy 
mi célból alakult az a faiskola, ak
kor azonnal szembe fog tűnni an
nak értéke is, amelyről úgy látszik, 
a háború viszontagságos esztendei 
közepette mindenki elfeledkezett. 
Ezt a faiskolát akkori töldmivelés- 
ügyi kormányunk abból a célból 
létesítette, hogy az itt szaporított 
faoltványokkal elsősorban a törvény
hatósági és vicinális utak beíásittas- 
sanak, másodsorban Léva város 
kertjei, szőlőhegyei fa- és szőlőojt- 
ványokkal elláttassanak és harmad
sorban a lévai járás és Barsvárme- 
gye birtokos gazdái gyümölcsía- 
oltványszükséglelüket innen fedez
hessék Különösen szükségesnek 
tartották a vezető férfiak Léván a 
gyümölcsfaiskola létesítését abból 
a szempontból, mert itt rengeteg 
a beíásitásra váró, régi, kipusztult 
szőlőhegy, amelyen eddig csak 
közönséges, értéktelen gyümölcsöt 
termeltek, amely a gyümölcspiacra 
semmiféle jelentőséggel nem birt. 
Ennek a vidéknek gyümölcster
melését átreformálni s a kereske 
delmi piacba beleilleszteni van hi
vatva a faiskola, amely már túl 
lévén a kezdet nehézsé ein, eléggé 
virágzásnak indult. Csak most len
ne képes feladatát teljesíteni és 
éppen most akarják megszüntetni, 
amikor még hivatásának teljesítését 
meg sem kezdette.

Így még teljesen kiültctlenek a 
a törvényhatósági utak, hogy a 
vicinális utakról ne is beszéljünk 
Minden fa nélkül állanak a Kálna- 
Csata, Kálna-Csekc, Nagysalló-Bar
nád, Kiskoszmály-Nemcsény, Garam- 
szentbenedek-Aranyosmarót, Léva- 
Vámosladány, Lé\ a-Kissáró, Léva- 
Kálna, Léva Ipolyság, Léva-Selmecz- 
bánya között vezető törvény hatóság i 
utak. Ezek az utak körülbelül 150 
kim. hosszúságban futnak s közülök 
egyetlen egy sincs kiültetve. Hogy 
mit jelentene az, ha ezeken az uta
kon minden 15-20 m távolságban 

egy-egy fa állana és gyümölösöt 
teremne, azt felesleges fejtegetni

Ezenkívül különös fontossággal 
bir a gyümölcsfa-iskola Léva vá
rosára, melynek körülbelül 700 kát 
hold szőlő és gyümölcsös területe 
van, amely ma, sajnos, parlagon 
hever Valamikor díszlettek a he 
gyek a szőlő és gyümölcsfáktól, 
ma kopáron meredeznek, legfeljebb 
silány kukorica és árpa tenyészik 
a korhadó s lassanként kiszáradó 
fák között Valamikor Káka, Orbán, 
a három Ó-Léva, Kálvária, Kereszt 
hegyek, a Kurtahegy, Kácsató 
ugyancsak hangosak voltak a szőlő 
művelők jókedvétől, ma csendesek 
és kopárok, mint a temetők. Itt-ott 
próbálkoztak európai szőlő telepíté
sével, de amelyek a háborús évek 
alatt szénkéneg hiányában teljesen 
kivesztek. Most már az összes he
gyek csak mind az uj telepítésre 
várnak. A lévai faiskola gyümölcsfa 
és szőlőoltványokkal szépen ellát
hatta volna a gazdákat s ezek 
hamarosan kedvet is kaptak volna, 
hogy kiültessék régi, jó bortermő 
hegyeiket a modern gazdálkodás 
elveinek megfelelő gyümölcsfa és 
szőlőfajokkal Egy gyönyörű jöve
delmi forrás perspektívája nyílt meg 
előttünk az állami faiskola felállítá
sával.

A kérdések kérdése tehát az, 
hogy miért kell ennek a nagyjelen
tőségű faiskolának megszűnni ? 
Talán a kezelés költséges volta 
miatt? Elismerjük, hogy az aranyos
maróti vagy besztercebányai ál ami 
erdőgondnoki hivatal részére nehéz
kes ennek a kezelése Hogy azt a 
régi bürokratikus módon gondozni 
és kezelni nem célszerű. Ámde eh
hez nem kell oly nagy apparátus. 
Am tartsa meg a felügyeleti jogot 
az erdőgondnoki hivatal, de magá
nak a faiskolának a kezeléséhez 
nem kell más, mint egy állami 
kertész'vagy vincellér, ki helyben 
a faiskolában lakik s a neki kiadott 
Útmutatás szerint végzi a faiskola 
körüli teendőt. Segédmunkaerőt kap 
hat Léván annyit, amennyit akar. 
Már most ennek a hatáskörébe utal
nák az összes teendők szakszerű 
ellátását az erdőgondnokság ellen
őrzése mellett s évenként számolna 
he a faiskola állapotáról, jövedelmé
ről s kiadásáról

De. újból hangsúlyozzuk, még
ha anyagi áldozatra kerül is ezen 
faiskola fenntartása, akkor is köte
lessége arról az államnak mindad
dig gondoskodni, mig az a vidék, 
amelynek szükségletére állittatolt 

fel, teljesen kifásitva és beültetve 
nincs. Nézzünk csak át Ausztriába, 
Stájerbe, Tirolba, hogy mily óriási 
méretekben űzik a gyümölcsterme
lést, mily hatalmas nemzeti vagyont 
képviselne az országu'ak mentén 
és a hegyoldal ikon diszlő gyümölcs
ös szőlő termelése ? Avagy már 
elegendő volna a beültetett terület ? ! 
Hiszen a kormány a homoki szőlők
kel szemben most már a hegyvi
déki gyümölcsfa és szőlőművelésnek 
ápolását vette tervbe És ha ez igy 
van, tiltakoznunk kell a lévai áll. 
faiskola feloszlatása ellen, mert en
nek ép most van a legnagyobb 
hivatása.

Egyúttal kérve kérjük a kor
mányt, hogy az iskolát tartsa fenn ; 
szervezze újra, fektesse oly alapokra, 
melyek nemzetgazdasági szempont 
ból Bars—Hont —Esztergom várme 
gyék és Léva város közönségének 
érdekeit áldást hozókig szolgál
hassák !

Szanatóriumi közgyűlés.
Kedves ünnepség színhelye volt szep

tember hó 8-án a lévai tüdőbeteg-gondozó 
intézet, ahol rendkívüli közgyűlés keretében 
leplezték le dr. Frommer Ignácz vármegyei 
tb. főorvos, ügyvezető elnök s a gondozó 
intézet vezető főorvosának sikerült arcképét. 
Azon alkalomból, hogy a szanatóriumi fiók 
első Ízben tartotta közgyűlését az uj helyi
ségekben, a választmány kezdeményezésére 
nagyszámú tisztelői megfesttették a vezető 
orvos arcképét_s azt egy intim, őszinte 
szivből fakadó ünnepség keretében átadták 
az intézetnek. A közgyűlésen özv. Farayó 
Sámuelné elnökölt s miután az ünnepeltet 
egy három tagú küldöttség [Bándy Endréné, 
Boros Oyuláné és dr. Elein Jakab) meghívta, 
<ír. Laufer Lipót a következő beszédet mon
dotta :

Tisztelt Közgyűlés I
Gladstone szerint az orvosoknak vezető 

szerepet kell játszaniok a társadalomban. Az
által, hogy kezüket a közélet ütőerén tartják, 
sok társadalmi baj, népbetegség és szociális 
nyomorúság kutforrását ismerik meg. Ha 
már most szervező képesség és akaraterő 
lakozik bennük, megértő lelkűk és melegen 
érző szivük a társadalom segítségével oly 
intézményeket létesít, amelyeknek horderejét 
a mai gigászi küzdelmek közt értékelni is 
alig tudjuk Korunkban, amelyben millió és 
millió emberélet, pusztul el öldöklő szerszá
mok által s ugyanannyi szervezet rokkan 
meg a hadi szenvedések súlya alatt, kétsze
resen fontos a népbetegségek folytán veszen
dőbe menő emberélet megmentése s ezért 
szerencsénknek mondhatjuk, hogy a tüdő
vész elleni küzdelem s a gyermekmentés 
ügye a mi társadalmunkban elnökünk, e 
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lelkes emberbarátunk, dr Frommer Ignácz 
főorvos kezébe van letéve. Egy páratlanul 
munkás élet delelöjén bontotta ki egy évti
zeddel ezelőtt azt a zászlót, amelyre a: 
„Mentsük meg a tüdőbetegeket* jelszava 
van felírva; a mi minden szépért lelkesedni 
tudó társadalmunk szokatlan egyértelműség
gel sorakozott e zászló alá s megindult az 
a ritka ügyszeretettől áthatott alkotó munka, 
amelyből nőink is bőven kivették részüket. 
Lelkes hölgygárdánk szivében termékeny 
talajra talált minden eszme, amelyet veze
tőnk felkarolt. így létesült a tüdőbeteg-gon
dozó intézet után az éjjeli gyermekotthon.

Társadalmunk érzésvilága azáltal, hogy 
nőink a testi és lelki szenvedések példás 
elviselésével, hazafias magatartásukkal és 
önfeláldozásukkal uj, eddig parlagon hevert 
szellemi erőket’vittek bele, jelentékenyen meg
gazdagodott. De hölgybizottságunk kiterjedt 
jótékonysági akciója könnyek felszáritása 
mellett időt s alkalmat keresett arra is, hogy 
érdemes elnökünk fejére az elismerés babér
koszorúját tegye; e bizottság kezdeménye
zésére a mai napon, midőn intézményeink 
uj otthonokban először köszöntik a tisztelt 
Közgyűlést, maradó emléket kívánunk állí
tani annak az embernek, aki már évek óta 
munkálkodik intézményeink szervezésén és 
fejlesztésén, akit lankadatlan buzgalom hevít 
minden szép, jó és nemes iránt, legyen az 
városi vagy országos közügy, orvosrendi 
kérdés, avagy bármely társadalmi mozgalom 
s akire méltán ráillenek Nothnagel szavai, 
amelyek szerint: .Csak jó ember lehet jó 
orvos". Ezt a jóságos emberbarátot már 
évtizedekkel ezelőtt szivébe zárta társadal
munk, szeretettel és tisztelettel tekintünk reá 
mi, munkatársai s lekötelezett hálával járul
nak eléje betegeink, akik előtt szive és or
vosi tudása állandóan nyitva van.

Minek tehát egy hivságos kép, amidőn 
elnökünk, — hogy Horatiussal szólják, — 
ércnél maradandóbb emléket állított magának 
e kis társadalom s-ivében? Hiszen munkája 
lelkének harmóniás nyugalmában mindenkor 
meglelte jutalmát, munkás élete során ma
gas elismerésben, kitüntetésekben volt része 
s élete derűjét a királyi kegy is bearanyozta 
néhány évvel ezelőtt 1 Úgy vélem, t. közgyű
lés, hogy csak magunkat tiszteljük meg vele, 
ha falainkról az önzetlen emberbaráti munka 
megtestesítője néz le ránk, ha az ő szelleme 
lengi át mindenkor ezt a munkának szén 
telt csarnokot, hirdetve mindeneknek, hogy 
miként kell önzetlenül a közt szolgálni.

S most hulljon le a lepel I Hadd hir
desse e vászon a társadalom szeretetét és 
tiszteletét, és hadd irányítsa az intézetet min 
denkor az ő szelleme s hadd emeljék fel 
hozzá szemeiket betegeink Engedje meg az 
ég, hogy szere:ett elnökünk melegen érző 
szivét és nagy tudását az emberi kor leg
végső határáig a köz és a szenvedő embe
riség javára gyümölcsöztethesse I

Az arckép leleplezése után dr. frommer 
Ignácz hálás és meleg szavakkal mondott 
köszönetét a nagyszámú közönségnek igaz 
szeretetéért és ragaszkodásáért. Vázolta, 
milyen körülmények között költözött uj 
otthonába az intézet s továbbra is a társa
dalom hathatós támogatását kérte az intézet 
működéséhez. A közgyűlés erre, ' miután 
ügyvezető elnökét még zajos ovációban 
részesítette, véget ért.

Sertéshizlalás közszükségleti célokra
Szeptember 20 ig le kell kötni a sertéseket.

A sertés és zsirellátás szervezési mun
kája, mely a hadsereg és az ország zsir 
szükségletének kielégítéséről van hivatva 
gondoskodni , lázas buzgalommal folyik az 
egész országban a legszebb siker reményé
vel. Az organizációs munkálatok végrehaj
tására a kormány az Országos Sertésforgal
mi Irodát létesítette, mely a földmivelésügyi 
és közélelmezési minisztériumok sertés és 
zsirellátási hivatala; tisztán és komolyan 
altruista alapon működő intézmény, mely 
minden nyereszkedési célzat nélkül dolgozik, 
miután minden nyereség és veszteség kizá
rólag a kormányt illeti Az Országos Ser 
tésforgalmi Iroda kiterjedt bizományi hálóza
tával és ellenőri karával gondoskodik a 
fronton levő hadsereg és a front mögötti ka
tonaság zsirszükségletenek kielégítéséről, to
vábbá az ország polgári lakosságának a 
zsirellátásáról is.

Az iroda fontos feladatainak csak úgy 
felelhet meg, ha jó kormányrendeletek és 
azoknak pontos betartása támogatják. Ami 
az idei sertésellátásra vonatkozó kormány 
rendeleteket illeti, azok amellett, hogy az 
egyessel szemben liberálisak és méltányo 
sak, intézményesen kivannak gondoskodni 
a zsirellátás biztosításáról

így az uj hizlalási rendelet lehetővé 
teszi, hogy minden háztartás a maga házi 
szükségletére sertést hizlalhasson a községi 
elöljáróság engedélyével Ugyancsak e ren
delet gondoskodik a gazdasági szükségletre 
sertéshizlalás lehetőségéről is. Az ilyen hiz
lalásokat a gazdasági szükséglet mérvéhez 
képest a főszolgabíró engedélyezi, 20 dara 
bon 'elül a földmivelésügyi minisztérium 
jóváhagyásával. A nagy egész ellátásnak 
szempontjából azonban legfontosabb szere 
pet játszik a közszükségleti célokra való 
sertéslitzlalás, amelynek sikerétől, vagy siker
telenségétől függ, hogy elláthatjuk-e a had
sereget és az országot elegendő zsírral, és 
szalonnával, vagy sem. — A közszükségleti 
célokra való sertéshizlalás ma már nemcsak 
eminens érdeke minden sertéstartónak, hanem 
elengedhetetlen szükség, melyet kikerülni 
nem lehet A földmivelésügyi minisztérium
nak minap kiadott rendelete értél mében 
ugyanis mindazok, akik a házi és gazdasági 
szükségletre hatósági engedély alapján hiz
lalható mennyiségen felül darabonként 3b 
kilogrammnál nehezebb súlyú sertésekkel ren
delkeznek, tartoznak azokat szeptember 20 ig 
az Országos Sertésforgalmi Iroda r. t.-nak 
közszükségleti célokra hizlalásra, vagy so
vány állapotban leendő megvételre felajánlani 
Aki ezt nem teszi, kihágást követ el es hal 
hónapig terjedhető elzárással s 2000 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
A sertéseket pedig, amelyekre nézve a ki
hágás történt, a hatoság elkobozhatja Ez 
a rendelkezés tehát minden más célra való 
hizlalást lehetlenné tesz szeptember 20-ika 
után s kizárólag a közfogyasztás céljaira 
való hizlalást statuálja. S ez jól is van igy. 
Az összesség szükséglete másképen ki nem 
elégithetö, mintha a termelés egységesen és 
egy helyről ellenőrzötten történik az összes 
ség javára De nemcsak a földmivelésügyi mi
niszteri rendelet szigorú hangja és büntető 
sanktiója következtében keli minden sertés 
tartónak sertéseit közfogyasztási célra való 
hizlalásra az Országos Sertésforgalmi Irodá
nak szerződésileg lekötni és nemcsak azért, 
mert sertéseit más célra már amúgy sem hiz 
lalhatja, hanem legeisősorban azért, mert 
ezáltal olyan előnyökhöz jut, amelyek a hizla
lás rentabilitását és zavartalanságát teljesen 
biztosítják Így a földmivelésügyi miniszter 
a közszükségleti célra hizlalt sertések ré
szére szükséges takarmányt feloldja, ha pe
dig hizlalónak nincs elegendő takarmánya, 
vagy azzal egyáltalán nem rendelkezik, a 
miniszter ki is utal takarmányt a hizlalás 
részére. Remélhetőleg minden eziránt való 
hitetlenséget és bizalmatlansagot eloszlat ez 
az örvendetes körülmény, hogy a földmive 
lésügyi kormány már meg is kezdte a hiz
lalás részére szükséges árpakészletek kiuta
lását. ,

Fontos akciója még a földmivelésügyi 

kormánynak az úgynevezett előhizlalás, amely
nek az a célja, hogy a sertéstenyésztést 
fokozza és jövő tavaszi beállításra alkalmas 
sovány sertésanyagot készítsen elő a hiz
lalás céljaira Az előhizlalás abból áll, hogy 
a sertést tartók már malacaikat is lekötik 
szerződésileg az Országos Sertésforgalmi 
Irodának, amely gondoskodik arról, hogy az 
igy szerződésileg lekötött malacok tartására 
meghag'yassék a takarmány, vagy ha az 
egyáltalán nincs, a földmivelésügyi Kormány 
által kiutaltassák Minden gazda a saját 
érdekében cselekszik, ha malacait ilyenfor
mán elöliizlalásra szerződésileg leköti, mert 
szállítási engedélyt is csak azokra a mala
cokra ad ki a minisztérium, amelyek a Ser- 
tésforgalmi Irodának szerződésileg leköttettek.

Az országszerte nagy arányokban meg
indult hizlalási akció eredményességét re 
mélhetöleg csak fokozni fogja a sertések 
maximális árait lényegesen felemelő kormány
rendelet, melv lehetővé teszi, hogy tenyésztő 
és hizlaló egyaránt megtalálja számítását és 
bőséges ellenértékét kapja meg munkájának. 
Teljes is az intéző körök bizalma, hogy 
minden sertéstartó haladéktalanul és ponto 
san eleget tesz a kormányrendeletben előirt 
kötelezettségének és sertéseit — különösen 
tekintettel a szeptember 20 iki közeli termi
nusra — legsürgősebben leköti közfogyasz
tási célra való hizlalásra. Ez annál fonto
sabb, mert ezután úgyis minden sertésről 
számot kell adni, mily alapon és mily jog
címen van hízóba állítva A rendeleteket 
senki nem fogja tudni kijátszani, viszont 
azoknak betartása igen nagy anyagi előnyök 
kel kecsegtet amellett, hogy a hadsereg és 
az ország nagy ügyét szolgálja. Mindenki
nek odaadó komolysággal kell tehát teljesí
teni az közellátás iránt tartozó kötelességét, 
hogy kellő végezettséggel küzdhessük meg az 
ötödik háborús esztendő közélelmezési 
nehézségeit.

Különfélék.
— A fogyasztási szövetkezet e 

hó 8-án, ma egy hete, délután 4 órakor, a 
városhaza nagytermében tartotta alakuló 
gyűlését, amely iránt olyan élénk volt az 
érdeklődés, hogy a részvényeket jegyzett 
tagok majdnem teljesen megtöltötték a ter
met A gyűlést, amelyen az Országos Gazda
szövetséget, illetőleg a Hangyát Qrusz Mi
hály helyettes osztály'őnök és .landa Flóris 
tőellenör képviselték, akik a gyűlés tolvamán 
ala|»os és kimerítő felvilágosítást adtak a fo 
gyasztási szövetkezeteknek a Hangyával 
való viszonyáról és összeköttetéséről, — 
Holló Sándor takarékpénztári igazgató nyi
totta meg, aki annak konstatálasa után, 
hogy a gyűlés szabályszerűen hivatott össze 
és hogy határozatképes, amennyiben a rész
vényesek megfelelő számmal vannak jelen,— 
felsorolta azon elöleges intézkedéseket, me 
lyeket a szervezőbizottság a Léván létesí
tendő fogyasztási szövetkezet érdekében 
kifejtett A szervező bizottság által megin 
ditott mozgalom a legszebb eredményt érte 
el, mert a gyűlés napjáig 629 aláíró 129'400 
korona értékben 1294 üzletrészt jegyzett. — 
A gyűlés tartamára elnöknek Holló Sándor, 
jegyzőnek Szilassy Dezső választatván meg, 
az alapszabályok megvitatása került napi
rendre A pontonkint felolvasott alapszabály
tervezetet a közgyűlés többeknek hozzászó
lása után magáévá tette és elhatározta, hogy 
a Hangyával való szerves kapcsolatban 
megalakítja a Lévai Fogyasztási Szövetke
zetét. — Igazgatósági tagoknak egyhangúlag 
megválasztattak: Ács Bódog. Árvay .lózse', 
Bándy Endre, Ferti' ó József, Frasch Józse', 
Harkányi Gyula, Holló Sándör, dr. Kmoskó 
Béla, Kriek Aladár, Kucsera Imre, Leiden- 
frost Adolf, Schubert Pál, Szakács Viktor, 
Szilassy Dezső és Tokody István. — Fel- 
ügyolőbizottsági tagok: Borcsányi Béla, 
Frank Antal, Ghimessy János, Szentiványi 
Endre és Toperczer György. — A szövet
kezet iránt a legszélesebb körben tapasztal
ható nagy érdeklődés és a részjegyeknek 
tömeges aláírása biztos alapul szolgálhatnak 
arra, hogy az uj intézmény élénk forgalom 
mellett Léván is virágzásnak indul.
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— KltOntetés. Őfelsége a király Ba
logh Lajos helyi alkalmazású ezredesnek 
egy népfelkelő gyalogzászlóalj volt parancs
nokának az ellenség előtt tanúsított vitéz és 
eredményteljes magatartása elismeréséül a 
3 osztályú vaskoronarer.det a hadi diszit 
ménnyel és a kardokkal díjmentesen ado
mányozta Lévai honvédségünk parancsnoka 
nak eme kitüntetése a város társadalmában 
általános őrömet és megelégedést kelt és 
mi is szívből gratulálunk emez újabb 
kitüntetéshez.

— Eljegyzés. Czeke Miklós tart tüzér
főhadnagy eljegyezte özv. dr. Norotny Imré- 
né úrasszony kedves leányát, Ilonkát — 
Őszintén gratulálunk !

— Az álhtrek terjesztői ellen. A 
belügyminiszter leiratot küldött a törvény 
hatóságokhoz, amelyben különösen felhívja 
a figyelmet arra, hogy szigorúan ellenőrizzék 
az álhirek terjesztőit Elrendeli a miniszter, 
hogy aki közállapotainkra vonatkozó olyan 
hirt' kohol, vagy olyan álhirt terjeszt, amely 
alkalmas arra, hogy a lakosság körében el- 
kedvetlenedésl támasszon, a nemzetet ellen
álló erejében, a becsületes béke elérhetésébe 
vetett hitében megingassa vagy közgazdasági 
viszonyainkról valótlan és kedvezőtlen hirt 
kohol és terjeszt, kihágást követ el és 200 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtandó.

— Megváltozik a zaróóra. Szep
tember 16-án, holnap, amikor megszűnik a 
nyári időszámítás, megváltozik a záróóra is, 
amely most éjfél. Holnaptól kezdve a szén
ügyek kormánybiztosának rendeletével a 
záróóra ismét tizenegykor lesz A helyzet 
ugyanaz lesz mint amely április 15 előtt 
volt, amikor a nyári időszámítás megkezdődött.

— Sajtó nagygyűlés. A keresztény 
sajtó iiévai szervezete és ennek hölgybizotfsága 
— m nt értesülünk -- a városháza díszter
mében ma, délután 4 órakor tartja meg 
sajtó-nagygyűlését, amelyre nem bocsátottak 
ki külön meghívókat. Az alakuló gyűlésen 
minden érdeklődőt szívesen látnak. A múlt 
vasárnapra hirdetett gyűlést az agitáció 
kiterjesztése végett napoltak el.

— Felülvizsgálat. A Küliiyy-Hadügy 
értesülése szerint a honvédelmi miniszter 
elrendelte, hogy újból felülvizsgálatra jelent 
kezzenek azok, akik fegyveres szolgálatra 
alkalmatlanoknak minősíttettek a legutóbbi 
sorozásoknál, de azért fegyver nélküli szol
galatra behivattak Jelentkezni kötelesek az 
összes sorozás nélkül hadiszolgálatra behí
vott egyének, akik hadiszolgálatra bevo
nultak. De jelentkezni kötelesek a hadimun- 
kásokon kívül az összes üzemekben alkal
mazott legénységi állományú munkások, te
hát a felmentettek is A felülvizsgálat rövid 
idő alatt megtörténik.

— Az aprópénz nagymérvű hiánya 
mindinkább érezhetővé kezd válni- Az érc
pénzek közül különösen a 10 és 20 fillére
sek tűnnek el rejtelmes módon és az ország 
egyes vidékei éppen oly aprópénzhiányban 
szenvednek, mint a háború elején A kor 
mány több törvényhatóságnak felhatalmazást 
adott arra, hogy saját gyártású 10 és 20 
filléres papírpénzeket bocsásson ki.

— Gyászhir. A bátvidéki takarék
pénztár igazgatósága, felügyelő bizottsága 
és tisztikara őszinte részvéttel jelenti, hogy 
Jakusik János, a részvénytársulatnak buzgó 
és páratlan szorgalmú igazgatósági tagja és 
pénztárnoka e hó 12 én elhunyt Halála 
nemcsak Hátban, de a község környékén is 
mély és nagy részvétet keltett.

— Megszűntetett felmentés. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter újabb 
rendeletével teljesen megszüntette az összes 
tanoncok iskolábajt-rás aluli felmentésének 
kedvezményét s kimondotta, hogy f. évi 
szeptember 1 töl kezdődőleg a keresk. s 
iparostanoncok az iskolába beiratkozni és 
az előadásokat pontosan látogatni kötelesek 
Ezért az összes érdekelt munkaadókat figyel
meztetjük, hogy tanoneaiknak beiratásáról 
és pontos iskolábajarásukról annál inkább 
gondoskodjanak, mert a megjelent minisz
teri rendelet nagyon szigorú utasításokat ad 
az iskolák vezetőinek és iparhatóságoknak, 
hogy a tanoncok rendes iskolalátogatásáról 

gondoskodjanak A hatóság a be nem irat
kozott és igazolatlanul mulasztó tanoncoknak 
munkaadóit szigorúan fogja büntetni.

— Az iskolák higiéniája. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter rendeletben hívja 
fel a vármegyék közigazgatási bizottságait, 
hogy utasítsák az elsőfokú közigazgatási ha
tóságokat és egészségügyi közegeket, hogv 
a népiskolai egészségügyre vonatkozó ren
deleteket szigorúan hajtsák végre, illetve 
azoknak végrehajtását pontosan ellenőrizzék 
Ezen rendelet kiadására az iskolai egészség
ügyi szabályok általános elhanyagolása adott 
alkalmat. A jövő generáció épségének és 
egészségének biztosítása a háború által 
lerontott egészségügyi viszonyok között 
fokozott figyelmet követel s éppen ezért a 
kultuszminiszter rendelete fontos érdekek 
biztosítását célozza.

— A vasúti jegy megváltása 
tárgyában az államvasutak igazgatósága 
rendeletileg úgy intézkedett, hogy szeptember 
hó 1-től kezdve a személypénztárak a me
netjegyeket már két órával a vonat indulása 
előtt, nagyobb állomásokon tehát egesz nap 
kötelesek kiadni A Máv. ezen intézkedésé
vel a jegypénztáraknál tapasztalt ideges to 
longást akarja megszüntetni.

— A konyhasó drágulása egyrészt 
a termelési költségek fedezése, másrészt az 
állami jövedelmek fokozása céljából történt. 
Ezt az állami árdrágítást törvényhozási utón 
cselekedték s a törvény szeptember 1-én 
lépett életbe. Lévám az őrlöt' kősó ára ki 
lograrnmonkint 40 fillérről 60 fillérre emel
kedett.

— Nagy újdonság a moziban. Ma 
vasárnap két előadás lesz a moziban este 
7 és 9 órakor. Ez alkalommal bemutatóra 
kerül a Ciklámen című hírneves 4 felv. 
dráma, a melyet még a szokásos elsőrendű 
kisérő műsor 'og kiegészíteni. — Szomba
ton, szeptember 21-én és az azt követő 
vasárnap nagy újdonsággal fog kedveskedni 
a mozi a közönségnek, mert sikerült neki 
megszerezni /uUus Caeza,rt,a.'i\\á.% legnagyobb 
filmjét, amelynél nem tudjuk a rendkívüli 
sok, szereplő művészi csoportosítását, a ren
dezést vagy pedig a gyönyörű felvételt cső 
dáljuk e ? Shakespeare remektnüvenek méltó 
megjelenítése ez a filmsorozat, amely tár
gyánál fogva is nagy érdeklődésre tarthat 
szamot. Előre is felhívják ra a mozikedvelö 
közönség figyelmét

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1<ji8 évi szept. hó 8.-tól évi szép, hó 15.-ig.

Születés.
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t ábori József Stugel Margit fiú Rezső
Bolla Sándor Fiilöp Emma fiú Béla

Házasság.

VöIcícuv és nifiDvasszouv ueve Vallása

Pákozdi Béla Magyar Jolán r. kath ref.

Halálozás

Az elbírni neve Kora A halt' oka 
. . I I

Lovas József 6t éves Bélrák

Jó házból való leány, ki 4 polgárit 
végzett, írni, számolni jól tud, 
vidéki füszerüzletben 

felvétetik. Cint a kiadóhivatalban.

Födeles hintó eladó.
Bővebbel a kiadóhivatalban.

Keresek jókarban levő 
zongorát 

megvételre. Címeket a kiadóhiva
talba kérek.

6157 1918 szám

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az Országos Köz 

élelmezési Hivatalt vezető minister ur a 
sertéshúsnak szalámi gyártás. — valamint 
hosszabb ideig eltartható s ehhez képest az 
érdekelt gyárosok által főleg a kivitel célza 
fával gyártott kolbászáruk (u n. Davervare) 
gyártásának céljára való ipari feldolgozását 
további rendelkezésig eltiltotta, azokat a 
kolbászféléket, amelyek nyolcz napon túl el 
nem tarthatók s ennél ogva csakis a hazai 
közélelmezés céljaira használhatók, továbbra 
is szabad gyártani. — Ily áruk közé sorol
hatók — a párisi, tormásvirsli, frankfurti, 
szafaládé stb. vörös kolbász és hurkafélék 
általában.

Léva, 1918. szeptember 10

Dr. Moosv, 
h. polgármester

5461—1918 szám

Hirdetmény.
firtesitem azokat, akik egy éven alóli 

csecsemőiket mesterségesen táplálják, hogy 
gyermekeik születéséről szóló anyakönyvi 
értesítő felmutatása mellett a gyógyszertárban 
60 fillérírt gumiszopókat szerezhetnek be.

Egyszerre csak egy darab szopóka szol
gáltatható ki

Az elhasznált gumiszopóka helyett 
újabbat csak a réginek díjtalan beszolgál
tatása ellenében kaphatnak.

Léva, 1918. szeptember 12.
Dr. Mocsy 

polgármester h.

Ipari munkaközvetítés.

A Besztercebányai Hatósági

Munkaközvetítőnél.

Kaphatnak foglalkozást:
2 kőfaragó tanonc, 2 fésűs tanonc, 1 asz
talos tanonc, 1 cipész tanonc, 1 aranyozás
ban jártas könyvkötő segéd, 1 |>ék segéd, 
8 kőműves segéd, 2 ács segéd, 1 nyomdai 
betűszedő, 2 nyomdász tanonc, 1 parádés 
kocsis, 1 háziszolga vendéglőbe.

Keresnek foglalkozást:

1 fin mészáros tanoncnak, 1 fiú mű
kertész tanoncnak, 2 gépész kovács cséplő
gépkezelő, 1 vizsgázott gőz kazán fütő, 1 fiú 
géplakatos tanoncnak, 1 fiú lakatos tanonc
nak, 1 fiú gépész tanoncnak, 1 szabó 
segéd 1 gyári munkafelügyelő, 2 kőműves 
segéd

Kereskedelmi és magán munka 

közvetítés. A Besztercebányai Ható

sági Munkaközvetítőnél :

keresnek foglalkozást:

2 kereskedő segéd, 1 üzleti elárusitónő ‘ 
1 társalkodőnő.
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2411—1918 szám.
Páyázati hirdetmény.

A lévai kerületi inunk ásblzto Bitó 
pénztár igazgatósága pályázatot hirdet egy, 
1600 korona évi törzsfizetéssel, 480 korona 
évi lakbérrel és 1500 korona háborussegéilyel 
javadalmazott I. osztályú kezelőtiszti 
állásra . , , .

A sajátkezüleg irt pályázati kérvények a 
lévai kerületi munkásbiztositó pénztár igaz 
gatóságához címezve 1918. évi október hó 
15-ének déli 12 órájáig nyújtandók be 
a pénztárnál Ezen határidőn túl beérkező 
kérvények nem lesznek figyelembe véve.

A pályázók a kérvényben életkorukat, 
magyar állampolgárságukat, előképzettségüket 
és eddigi működésűket okmányokkal tar
toznak bizonyítani, pénztári főorvosi vagy 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal pedig iga 
zolni, hogy egészségesek

Csak teljeskoru, de 40 évnél nem idő
sebb egyének alkalmazhatók a fenti állásra

A pályázatra kiirt állásnak betöltésénéi 
egyenlő minősítés mellett és általában is 
előnyben részesittetnek azok, akik bármely 
kerületi munkásbiztositó pénztárnál vagy az 
Országos Pénztárnál eltöltött, hosszabb ideig 
tartó sikeres szolgálatot képesek igazolni, az 
üzem- és külellenőrzésben tökéletes jartaság 
gal bírnak

Egyébként az 1907 évi XIX. te. 110 
§ ában előirt korlátozások szem előtt tar
tandók.

Az állás betöltése egy évi próbaidőhöz 
van kötve, ezen idő alatt a szolgalati viszony 
minden kártalanítás nélkül a szabályszerű 
felmondás mellett — megszüntethető.

A megválasztottnak állását azonnal el 
kell foglalnia és további intézkedésig a kül- 
szolgáiati teendőket is el kell látnia

Az érvényben levő szolgálati, fegyelmi 
és illetményszabályzatnak a megválasztott 
köteles magát alávetnie

Léva, 1818 évi szeptember 12-én.
Bonyhády F. Kreskó,

11 igazgató elnök

6050—1918 szám.
A ni. kir. minisztériumnak 3761 M. E. 

számú rendeíete a boroshordók bejelen
tése zár alá vétele és azok legmagasabb 
árának megállapitasa tárgyában

Hirdetmény.
1. Közhírré teszem, hogy minden fahor

dót, amely bor vagy szesz befogadására 
alkalmas vagy alkalmassá tehető, úgyszintén 
a söröshordók is, amennyiben űrtartalmuk 
200 liternél nem kisebb, az alábbi rendel 
kezések szerint be kell jelenteni

Bejelentés alá esik a jelen rendelet 
hatáiybeléptének napján meglevő továbbá 
ezután készített vagy beszerzett minden 
fahordó még pedig abban az esetben is, ha 
bor, szesz vagy sör van benne A bejelen 
tésre köteles mindenki (egyén, vállalat, ezég, 
jogi személy) akinek birtokában bármely 
jogezimen (tulajdon, kölcsön, bérlet, őrizet 
stb) hordó van.

2. A szeptember 1 napján meglevő 
hordókra vonatkozó bejelentéseket legkésőbb 
folyó évi szeptember hó 15 napjáig, az ezu
tán készült vagy beszerzett hordókat pedig 
f évi november 1-ig minden hónap 1 én és 
15-én Barsvármegye aiispáni hivatalához 
ajánlott levélben kell beküldeni, az e czélra 
szolgáló hordóbejelentő lapok a javadalmi 
hivatalban (4 sz szoba) beszerezhetők.

3. A bejelentés alá eső, valamint a kö
vetkező pont második bekezdése szerint a 
bejelentés alól mentes hordók zár alá vétet
nek. Zár alá vett hordót hatósági utalvány 
nélkül másnak átengedni (eladni, elajándé
kozni, kölcsönözni, bérbeadni) tilos. A hordót 
annak birtokosa köteles mindaddig megőrizni, 
amig azt hatósági utalvány alapján másnak 
ki nem szolgáltatja.

4 A bejelentési kötelezettség és zár alá 
vétel nem terjed ki a ni. kir kincstár és a 
katonai igazgatás birtokában levő hordókra 
Csupán a bejelentési kötelezettség alól men
tesek azok a bortermelők, központi szesz

főzdék, valamint azok az iparűzésre jogosult 
borkereskedők, vendéglősök, szállodások és 
korcsmárosok, akiknek nincs több hordójuk, 
mint amennyi meglevő bor vagy szeszkész- 
létük, valamint ezenfelül az idei szüret alkal
mával eddigi üzlet orgalmuknak megfelelő 
mennyiségben vásarlandó bor és szesz elhe
lyezésére szükséges.

A hordok adás vétele tárgyában a jelen 
rendelet életbe lépte előtt kötött szerződések 
érvényességét - - amennyiben azok megkö
tését az eladó vagy vevő hiteltérdemlően 
igazolja, ezen rendelet nem érinti, azonban 
az ilyen hordókat is eladó csak hatósági 
utalvány mellett adhatja ki a vevőnek.

5 A jelen rendelet erejénél ogva zár 
alá vett fahordót csakis hatósági utalvány 
ellenében szabad másnak átengedni kivétel 
az az eset, ha a hordó a benne levő borral, 
szesszel vagy sörrel együtt kerül eladásra Az 
utalványt annak a törvényhatóságnak első 
tisztviselője (Alispán) állítja ki amelynek 
területén van az a szőlő vagy pincze, ahová 
a kérelmező a hordókat beszerezni kivánja-

6. A szabályszerűen kiállított utalvány, 
bán feltüntetett mennyiségű es ürtartaimu 
hordókat birtokosuk köteles büntetés és el 
kobzás terhe alait az utalványban megne
vezett léinek vagy megbízottnak haladékta 
latiul kiszolgáltatni és azokért a következő 
legmagasabb árnál többet követelnie vagy 
elfogadnia tilos.

7. A hordók legmagasabb ára a követ
kező :
uj tölgyfahordó hektoliterenként 175 korona 
, bükkfa n , 115 „

fűrészelt dongából készült uj tölgy
fa hordó hektoliterenként 115 „

egy évesnél idősebb használt
tölgyfa hordó hektoliterenként 115 

egy évesnél idősebb használt
bükkfa hordó hektoliterenként 55 „

ürészelt dongából készült 
bükkfa hordó hektoliterenként 95 „
A fent megállapított a jelen rendelet életbe 
lépte előtt létrejött szerződésekben kikötött 
árakat nem érinti,

8 A bejelentésre kötelezettek hatósági 
felszólításra bármikor igazolni tartoznak, hogy 
bejelentett hordó készletükből mikor, kinek, 
hová és milyen áron szállítottak hordót

Aki e rendeletnek vagy a földmivelé 
siigyi miniszternek e tárgyban kiadandó ren 
deleteknek rendelkezéseit megszegi vagy ki- 
játsza vagy erre közreműködik, amennyiben 
cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik — hat hónapig terjedhető 
elzárással és kettőezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő Valamint a 
megállapítható illetéktelenül elért nyereség 
kétszerese összeggel sújtható.

Léva, .1918. évi szeptember hó 5-én 
polgármester h. Klaln Ödön, 

főjegyző.

414—1918 P. 3, szám.
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Az aranyosmaróti kir törvényszék köz
hírré teszi, hogy a kistapolcsáuyi őhe rezegi 
uradalom Fenyőkosztolány aranyosmaróti 
gözűzemt iparva3utjá.uak pötkisajátt- 
tasl Ogvóbeu a kártalanítási eljárásnak 
megkezdésére Kistapolcsány községházához 
tárgyalási határnapul 1918. évi szeptem
ber hó 30 napjanak délután 2 óráját 
kitűzte, és erre a kisajátító és a telekkönyvi 
összes érdekelteket azzal idézi meg hogy 
elmaradásuk a kártalanítás felett hozandó 
határozatot nem gátolja.

Kisajátítás ala esik a kistapolcsányi

Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására adni, 

hogy L É V Á N, Kazinczy-utca 2. szám alatt (Bakó-féle ház)

- fogmütermemet — 
megnyitottam. Kivá,<5 tisztelettel:

Szegénysorai! fogbetegeknek d u I -2-ig Ingyen rendeles _________ FúlÖp Béla___

616, 1416, 554, 829, 1346, 812, 102, 231,
620, 936, 303, 850, 127. 349, 465, 147,78, 
175, 1410 712, 182, 275, 160, 1378, 959, 
6894, 520, 826, 354, 685 78, 1367, 978, 
és 25. sz tjkvben foglalt ingatlanoknak 
az összeírásban kitüntetett része.

A netáni távollevők vagy ismeretlen 
tartózkodási érdekeltek részére ügygondnokul 
l)r. Belicza Pál aranyosmaróti ügyvédet ren- 

■ delte ki
Aranyosmarót, 1918. évi augusztus hó 

23. napján - l)r Homoky s k. kir it tábl 
bíró.

Bükk-.mü- éstüzifa eladás.
Eladandó Radócz község (Hars

megye) határában levő erdőnek 
92’70 kai. holdján levő 2192 köb
méter müía és 5663’90 köbméter 
tűzifára becsült bükkállomány tövön. 
Munkás és tuvarerö a vidéken 
(állítólag) szerezhető Legközelebbi 
vasúti állomás — 12 kilométer. A 
fa beszerzése 218 317 korona Írás 
beli ajánlatok kéretnek: id. Simo- 
nyi Elemérné címére, Sitnony 
(Barsmegye.)

|

Eladó 

kávéházi berendezés.

Biliárd-asztalok, tükrök, márvány
asztalok stb Bővebbet: Adler Miksa 

kávéházában Léva.

Eladó
egy jó forgalmú koporsó-üzlet. 

Bővebb felvilágosítás e lap kiadó-I
hivatalában.

Eladó ház.
Damjanich-utca 6. számú négy 

háztelekböl álló, gyárhelyiségekre 
alkalmas házamat eladom. Érdek
lődni lehetatulajdonosnönél özv. Ghi* 
messy Józsefnénál Budapest, \ 111., 

! Futó-utca 46. sz. a. 14.

Kötőgépek 
megvételre kerestetnek, — vagy 
foglalkozást kaphatnak. Ajánlatok 

pontos adatokkal «HARISN\A» 
jelige alatt kéretnek.

Háziszolga
Egy szorgalmas, jóravaló 14-16 

éves fiú háziszolgának felvétetik, 
vidékiek is pályázhatnak Cim a 
Kiadóhivatalban.

Nyomatott Nyitrai és Tár«a gyora«aj tóján Lévén.


