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Jelenségek és tennivalók
Gyermekotthon

A háború legszoinorubb tünetei 
erkölcsi téren mutatkoznak. Talán 
legveszedelmesebb az a szú, amely 
a tulajdon szentségét kezdte ki 
Ezelőtt a lopás egyik feltétele a 
sötétség, az clhagyatottság volt. A 
háború tolvajaira nézve ezek a fel
tételek már elestek. Ők fényes nap
pal, mozgalmas helyeken úgy vég
zik eltulajdonító funkcióikat, mintha 
valami legális ügyet szolgálnának

A tolvajok nagyjában 4 kategóriá
ba tartoznak: 1. katonák; 2. do
logkerülő asszonyok ; 3. cigányok ; 
4. suhancok kategóriájába. Ezek
közül legártatlanabbak a katonák, 
akik — kevés kivétellel — szó nél
kül elmennek, ha rájok szólnak. A 
dologkerülő asszonyok lopásaik kap
csán már harcias álláspontra he
lyezkednek. Védik ezt a kitűnő be
szerzési forrást. Szerintük mindenki 
bolond, aki napszámba megy, ami
kor krumpli, sárgarépa stb böngé- 
zéssel (magyarul lopással) 2 méter
mázsát is lehet naponta keresni. 
Az általunk megfigyelt cigánylopás 
jellege: anarchisztikus elvek han
goztatása mellett e nembeli mun 
kájok nyugodt folytatása A cig nv- 
ügyet még külön kellene tanulmá
nyoznunk. Legveszedelmesebb tol
vajok: a suhancok, akiknek rom
lottsága — párosulva hősködésük
kel — gúnyolódás, csúnya csúfo
lódás, szitkozódás mellett testi ép
ségünket is lenyegeti, ha mulatsá
gukat megzavarni bátorkodunk. 
Kommunista államforma mintájára 
mindent közösnek tartanak. Látjuk 
ókét burgonyazsákkal a hátukon a 
város felé ballagni gyümölccsel 
megrakodva lakmározni ; (Termé
szetesen nem saját termésükről 
van sző) látjuk őket íatermelőkhöz 
hasonlóan felszerelve kifelé vonulni 
és a homokbánya, temető stb. fe 
lől a kitermelt fával büszkén bevo
nulni, mintha mindegyiknek erdeje 
volna. Máskor békés urinök útját 
piszkos szavakkal és bogácsdobás
sal kisérik. A különfélék rovatában 
közölt esetben látjuk őket inunká- 
jok közben.

E sorokban íőképen az ilyen 
suhancok, s általában az elzüllött 
gyermekek ügyével akarunk fog
lalkozni. — Sajnos, ennek a demo
ralizált lelki világnak nemcsak a 
12 éven felüliek a részesei, hanem 
némileg népískolás korban levők is. 
Ismerünk ilyen elzüllött gyermeket, 
aki az I. osztályban kitűnő tanuló 

volt, a II. o -bán mint magatartás, 
mint előmenetel tekintetében már 
csak tűrhető volt, a Hl. o-bán lo
pási eset miatt való megszidása 
folytán avval fenyegette az iskolát, 
hogy az összes ablakait beveti

Nézetünk szerint e súlyos társa
dalmi bajok elhárítására két fő 
teendőnk van.

1 Meg kell akadályozni a tol 
vaj suhanc-ncmzedék további garáz
dálkodását

2 Meg kell akadályozni, hogy 
a jövőben ilyen tolvai-nemzedék 
felnőhessen.

Az első feladat megoldása vé 
gett szükségesnek tartjuk, hogy a) 
minden fiatalkorú tolvaj, bűnös ha
ladéktalanul teljéién tessék ; b) a fi 
afalkoruak bírósága részéről kiszab 
ható maximá'is büntetésben része
süljön ; c) a fiatalkorú bűnös szü 
lei is vonassanak felelősségié fAkár 
hányszor a szülők biztatják gyerme
keiket lopásr a ; a lopott holmiknak 
pedig sokszor ők az orgazdái); d) 
a 12 éven felüli bűnösök határo
zott munkára szoritandók. Szüksé
gesnek tartjuk, hogy a városi ha 
lóság nyeljen felhatalmazást arra 
nézve, hogy ilyen visszaeső, 1 ' 
éven felüli bűnösöket mesterembe
rekhez adhassa, vagy valami gaz 
daságba szegödtethesse. - Ha úgy 
találjuk, hogy a fiatalkornak bíró
ságának intézménye már hatásta 
lan, akkor sürgősen kérjük e szer 
vezet megváltoztatását, A javitó-in- 
tézeti nevelés mellett szükségesnek 
tartanók, hogy a botbüntetés ideig
lenesen visszaáilittassék és hogy 
minél többször — határozott mun
kával kapcsolatos hosszabb elzárás
nak lehessen helye. 1 la a porosz köz
oktatásügyi miniszter az iskolákban 
akarja visszaállítani a vesszőt a 
maga régi jogaiba, akkor nekünk 
sem kell szörnyüködnünk azon, ha 
ilyen suhanc-tolvajokkal szemben a 
brachium-ra akarunk támaszkodni

Ha a suhanc tolvaj-nemzedék 
genezisét kutatjuk, akkor a bünö 
sök sorában a társadalmat is meg
találjuk Tehát a társadalom ebben 
az ügyben önmaga ellen is tarto
zik fegyelmi vizsgálatot indítani 
olyan értelemben, inegtett-e min 
denf, ami ilyen suhanc-világ kelet
kezésének megakadályozására szol 
gál ? Ez a fegyelmi vizsgálat hatá 
rozottan a társadalom cl marasztalá
sát fogja maga után vonni Ezek a 
suhancok azok, akiket a néhány 
évvel ezelőtt felállítandó n a p közi 
gyermekotthon lett volna 
hivatva egy rendezett társadalmi 

élet számára nevelni. A mai nehéz 
megélhetési viszonyok között -- az 
apa katonáskodása és az anya nap- 
sz unbamenése mellett — ezek a 
suhancok az utcán nőttek fel, s 
igy nem is lehettek mássá, mint 
álíatemberekké. Ha tehát a fentebb 
jelzett második feladatot meg akar
juk oldani, ha az ilyen suhanc tol- 
vajnemzedék felcseperedését meg 
akarjuk akadályozni, akkor ha'a- 
déktalanul fel kell állítanunk a 
napközi gyermekotthont. A Bars 
már a múltban is megpengette ezt 
a kérdést, a mezőgazdasági bizott
ság pedig Fekete József előadói ja
vaslata’ alapján ki is dolgozta a 
napközi gyermekotthon tervezetét ; 
a nemes intézmény azonban hivata
los körökben kétszer is megbukott. 
Egyszer, úgy látszik, felekezeti 
kérdéssé avatták s azért nem lálha 
tott napvilágot ; másodszor megfe
lelő lelkesedés, ügyszeretet folytán 
elodáz, latoit. Amig a belügymi
niszter felhívása alapján a FMKE., 
kezdeményezésére a kicsiny közsé
geknek nagy száma tud gyermek
otthont felvirágoztatni, addig Léva 
város szegénységi bizonyítványt 
állít ki magáról e kérdésben

Nézetünk szerint ez égető tár
sadalmi kérdés megoldásának alapja 
lehetne az a több ezer korona, 
amely a Népsegitő bizottság gyűj
tött összegeiből fennmaradt. Ezen
kívül gyűjtést, hangversenyt lehetne 
érdekükben rendezni; a Reviczky- 
Társaság bizonyára szívesen jelen
tené ki, hogy a gyermekotthon ja
véira egyik felolvasó estje belépő
díjas lesz ; lel lehelne szólítani a 
helybeli pénzintézeteket és a kör
nyéken levő földbirtokosokat kü
lönböző mértékű támogatásra; a 
különböző központok (ruha, cipő, 
zsir, liszt stb) volnának tnegkere 
sendők e nemes társadalmi intéz
mény segítésére stb — A gyer
mekotthon esetleg a Lévai Nőegy
let által fenntartott Steíánia-árva- 
házzal volna kapcsolatba hozható, 
amelynek megnagyobbitására eddig 
dicséretreméltó ügybuzgalommal és 
szeretettel igen nagy összegeket 
gyűjtöttek. Szinte hihetetlen, hogy 
Léván, ahol annyi jótékony intéz
mény működik, ezeket a kis ron
gyosokat nem akarják meglátni, 
vagy ha meg is látják, érthetetlen 
közömbösséggel elmennek mellettük.

Vessünk gátat a suhanc tolvaj
nemzedék garázdálkodásának és ál
lítsuk fel a napközi gyermekotthont!
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Gyökeres segitség a dohányinségen
Köztudomású, hogy Magyarországon a 

legutolsó békeévek több mint 80 ezer do- 
hánytermö területe a háborús évek alatt 50 
ezerre apadt. A dohány termelésnek ez a 
nagy visszafejlődése természetesen leginkább 
a háborús nehézségeknek tudható be Mig 
1913-ban hivatalos adatok szerint a holdan- 
kénti legnagyobb hozam 750-800 kilogramm 
volt, 1917-ben már csak 450- 500 kilogramm.

Természetes, hogy ebből a mennyiség
ből a magyarországi dohányszükségletet ki
elégíteni nem lehetett. Hogy a bajon valami
képpen mégis segítsenek, úgy a Magyar ' 
Gazdaszövetség, mint az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület felterjesztéssel fordultak 
az illetékes helyre s azt kérelmezték, hogy 
a dohánytermelési engedélyek kiadását úgy 
módosítsák, hogy dohányt saját szükségle
tére minden gazda termelhessen.

A pénzügyminisztert nem lehetett en
nek a gondolatnak megnyerni. Most azután 
a Magyar Gazdaszövetség erőteljes akciót 
indított, hogy a dohánytermelést fellendítse 
és hogy a kincstár engedélyezze a községen- 
kinti szabad dohánytermelést.

Ez a következőleg volna keresztülvihető:
Minden községben a lakosság részére 

a pénzügyi hatóságokkal egyetértésben a 
szántóföldekből egy-egy magyar holdat ki
hasítanának és ott a község lakossága részé
re dohányt termelnének. Magyar holdankint a 
kincstár 4800 korona illetéket kapna

Ha számításba vesszük, hogy körülbe
lül 12 ezer község határában lehetséges a 
dohánytermelés az országban, úgy' a magyar 
országi gazdák, kisgazdák és földmivesek 
összesen 12 ezer magyar holdon termelné
nek saját szükségletükre dohányt

A kincstár uj jövedelme igy egy évben 
57 millió 600 ezer korona volna.

A kincstári dohánytermelés továbbra is 
a mostani keretek között mozogna. Eltekintve 
attól, hogy a kincstár uj, nagy jöved lemhez 
jut, a dohányinség is teljesen megszűnnék, 
mert a kincstári termelésből bőven lehetne 
fedezni a városok és a kormány szükség
letét is.

Ennek a községenkinti dohánytermelés
nek nincs semmi komolyabb akadálya, mert 
a gazdák kötelezik magukat arra, hogy a 
dohányterület őrzésére állandó csőszt szerződ
tetnek és hajlandók a legszigorúbb büntetést 
is elvállalni azon esetre, ha valaki bárhol , 
még saját részére is dohányt termelne

A magyar Gazdaszövetség mozgalmának 
hatása már mutatkozik, amennyiben rövid 
idő alatt több százezer aláírás érkezik be az 
országból a községi dohánytermelés elnyeré
sére a kormányhoz küldendő felterjesztés 
végett. Minden remény megvan arra, hogy 
a pénzügyminiszter ezt a fontos és le nem I 
kicsinyelhető kérdést a jövő évi dohányter- ■ 
melési időszak megnyílása előtt újabb meg 
fontolás tárgyává fogja tenni és engedélyezni 
fogja a községi dohánytermelést.

Az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület dohánytermelési bizottságának legutóbb 
tartott ülésén egy más tervezet jutott kifeje
zésre ; a bizottság ugyanis azt kéri 
mánytól, hogy engedje meg egy—egy 
termelőnek, hogy saját használatára 20 négy- 
szegölön termelhessen dohányt 150 korona 
engedélydijjal. A cselédség számára szintén 
engedélyezendő volna a termelés.

Mi, kivált szociális szempontból, a sza
bad dohánytermelésnek ezen utóbbi módját 
tartjuk célszerűbbnek és a magunk részéről 
az érdekes határozathoz azt kívánnánk hozzá

a kör

tenni, hogy a saját használatra való dohány
termelésnél minden község megfelelő szere
pet juttasson az ott lakó rokkant katonák
nak. Célszerű szervezéssel ily módon sok 
ezer rokkant vitéz kaphatna a maga falujá
ban tisztességes, könnyű és eléggé jövedel
mező foglalkozást.

Miért drágul folyton a marhahús ?
Ez olyan nehéz kérdés, hogy egy sző 

bán alig lehet reá megfelelni De ha nézzük, 
hogy ma már alig lehet más húst találni a 
piacon, mint éppen csak marhahúst, könnyen 
tudunk a kérdésre megfelelni.

A sertéshús teljesen elmaradt a piac 
ról — pedig ez nagy konkurense volt a 
marhahusfogyasztásnak ; igy a fogyasztó kö 
zönség teljesen a marhahusfogyasztásra van 
utalva. Szarvasmarhaállományuk a nagy 
fogyasztás miatt tetemesen megfogyott és 
attól lehet tartani, hogy a fennálló rend
szer mellett katasztrofális pusztulás fogja érni 
szarvasmarhatenyésztésünket — és nincsen 
senki, aki a pusztulás láttára felemelné 
szavát a baj elhárítása érdekében.

Amilyen arányban pusztul szarvasmarha
állományunk, olyan aranyban fog emelkedni 
a marhahús ára is, az természetes és ma
gától érthetődé dolog

De mi fog történni, ha ez az állapot a 
végtelenségig fajul ? Erre teleljenek azok, 
akik a katasztrófát előidézték Nekünk ele
gendő reámutatnunk a bajok eredetére, gyó 
gyitani felsőbb hatóságaink dolga.

A szarvasmarhaállomány kímélése és 
a marhahús árának csökkentése érdekében 
első feladatunk, hogy a sertéshús árát a 
marhahús árával egyenlővé tegyük

Amint ez megtörténik, a sertéshús is 
meg fog jelenni ismét a piacon és erős 
konkurense lesz a marhahúsnak, a jobb és 
izletesebb sertéshús mellett kevesebb lesz a 
marhahusfogyasztás és nem lesz többé 
szükség a húsárak emelésére

A sertéshús árának emelése és a sertés
forgalom szabaddátétele erősen fel fogja 
lendíteni a sertéstenyésztést és ha tekin
tetbe vesszük, hogy egy sertés évente 10-12 
malacot szaporít, amely egy év alatt teljesen 
kifejlődött állattá lehet, mig egy szarvas
marha évente csak egyet szaporít és az is 
csak 3 - 4 év múlva lehet kifejlett állattá, 
könnyen megérthetjük, hogy sertéstenyész
tésünk fokozásával husszükségletünket 
rövid időn belül képesek leszünk előállítani, 
mig a jelenlegi rendszer mellett évtizedek 
múlva sem leszünk abban a helyzetben, hogy 
husszükségletünket olcsóbban fedezni képe
sek legyünk.

Köztudomású tény, hogy a jelenlegi ár
maximálások mellett a sertéshús eltűnt a 
forgalomból és a sertés valósággal dugáru 
lett, melyet a sötétség leple alatt csempészők 
és üzérkedők horribilis árakon vásárolnak 
össze és titokban üzérkednek vele.

A sertés árának a marhahús árával 
megállapitása és a sertésforgalom 

a bajok megszüntetésének 
egyedüli gyógyszere volna, csak a felsőbb 
hatóságok figyelmét idejében fel kellene 
hívni annak alkalmazására.

egyenlő 
szabaddá-tétele

Védekezés a spanyol járvány ellen.
A járvány alakjában pusztító spanyol 

betegség ismertető jelei még nincsenek biz
tosan megállapítva, valamint az ellene való 
védekezés tekintetében is tapogatódzunk 
még. A legjobb útmutatás, amelyet e tekin- 

budapesti polgármesteri teiben ismerünk, a 
hivatal állal kiadott hirdetés

Miután időszerűnek tartjuk, alább ; 
közöljük

A mostan elterjedt influenza (spanyol 
betegség) járvány könnyebb esetei náthával, 
rekedtséggel, köhögéssel és kisebb'oku rósz 
szullétben jelentkeznek, súlyosabb esetekben 
az említett tünetek nagyobb mértékűek, a 
láz 39—49 fokig is emelkedhetik, a betegek 
erőtlenek, étvágytalanok, sokszor erősebb 
tagfájdalmak kínozzák őket, sőt súlyos

szövődmények (komplikációk) is jelentkeznek 
I amelyek közül leggyakoriabbak a tüdőgyul

ladás és a mellhártyagyulladás. Tapasztalás 
szerint a fagyai ott terjed leginkább és leg
nagyobb gyorsasággal, ahol sok ember sűrűn 
egymás mellett, különösen egy zárt helyen 
huzamosabb ideig tartózkodik együtt, mert a 
fertőzés főleg a levegőn át történhetik. Ez 
okból a védekezés nézőpontjából a követke
zőkben tartom szükségesnek a közönség fi
gyelmét felhívni: A tömeges összejövetelektől 
lehetően tartsuk távol magunkat Színháza
kat, mozgószinházakat, kabarékat, or'eumo- 
kat, banketteket, kávéházakat, vendéglőket, 
kávé- és pálinka méréseket, vasúti és egyéb 
váróhelyiségeket, templomokat, klubokat, 
gyűléseket, népmulatságokat lehetően kerülni 
kell. A nagy vasutakon, a villamos vasúti és 
a többi helyi közlekedési eszközökön, a me
lyeken a zsúfoltság nem akadályozható meg, 
csak szükség esetén utazzunk, mert szom
szédaink lehelete és nyálkasziporkái, vala
mint esetleg az érintkezésük utján, ha pél
dául otthonukban ilyen ragályozó beteg van, 
mi is megkaphatjuk a bajt. Köhögés és tüsz- 
szentés alkalmával tartsuk zsebkendőnket a 
szájunk és orrunk elé Csókolódzás, úgy az 

| arcon mint a kézen, kerülendő Röpködés 
veszedelmes A kézfogás ragadós betegsége
ket terjeszthet. Szájunkat és torkunkat na
ponkint többször fertőtlenítőszerrel öblítsük 
ki Testünket és ruházatunkat és lakásunkat 
tartsuk tisztán Szappan nélkül is, különö
sen meleg vízzel, elég jól lehet tisztálkodni. 
Minden étkezés előtt mossuk meg a kezün
ket A háztartásokban figyeljünk arra, hogy 
mindenki lehetően a saját asztalkendőjét és 
törülközőjét használja. Óvakodjunk a meghű
léstől. herüljük a mulatozást, valamint az 
éjjelezést, mert akkor ellenállóképességünk 
nagyobb lesz és ennek következtében több 
kilátásunk lehet arra, hogy a ragályt elke
rüljük, mint ellenkező esetben. Nátha, torok
fájás, rekedség, köhögés vagy láz esetén a 
beteg forduljon azonnal az orvoshoz Az ilyen 
beteg zsebkendőjét és törülközőjét forróviz 
ben, még jobb, ha forró lúgban főzzük ki.

Kapcsolatosan említjük, hogy a járványra 
való tekintettel, alispáni rendelet alapján , a 
lévai összes iskolák bezáratlak

Szükségesnek tartanók, hogy a lévai 
mozit is bezárják

A Siklós.
A lévai kis diáknak
Az volt egykor legfőbb álma: 
Kimen.i a Siklás hegyre, 
Szomszéd ladányi határba.

Elhagyni Léva határát, 
Gondolatnak mily merész ; 
Melyért lévai kis diák 
Minden áldozatra kész.

A Siklós-hegy kincset rejtett, 
Melyet bírni olyan dicső; 
Mert a hegy begyében termett 
A selymesfenyü, puha kő

A zsirkőböl sokat tudott 
A kis diák kifaragni: 
Pecsétnyomöt, gömböt, koezkát, 
Ki tudná azt elmondani ?

Siklós hegyről mily élvezet 
Volt telt zsebbel jönni vissza ! 
Mit bánta azt a kis diák, 
Hogy a levét ő megissza.

Mert a leczkét, ha tudta is, 
Elfeledte a nagy útban; 
Elfeledte azt másnap is, 
Pecsét‘iyoni'1-faragásban.

Be jó volna egy szép napon 
Kimenni a Siklós-hegyre; 
Rátalálnék e még egyszer 
Azon ismert régi helyre (

Tudnék-e még selymes kőből 
Pei sétnyomól kifaragni 
S elfelejtett leczke miatt 
Jó ebédet odaiagyni t I

Vég 2>'ák,
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Különfélék.
— Városi közgyűlés Léva város 

képviselőtestülete szeptember 30-án dr. Mocsy 
Aba, jogügyi tanácsnok elnöklete alatt rend' 
kívüli közgyűlést tartott, melyen az elnöklő 
h. polgármester bejelentette, hogy Budapes 
ten a belügyminisztériumban értesült hogy 
a miniszter a vármegye által a katonabe • 
azállásolás alapból Léva város részére meg
szavazott 18.000 K. segélyt jóváhagyta Be
jelentette, hogy a földmivelésügyi miniszté
riumban tudomást szerzett arról, hogy 
az erdészeti szakosztály az öszszes gyü
mölcsfaiskolákat beszüntette, igy a lévait 
is, (de a gyümölcsfaiskolai szakosztály 
jövőben fog több faiskolát feláilitani s az 
majd foglalkozni fog Léva város kérvényé
vel ügy ezt, mint azon bejelentést, hogy a 
házi pénztár rendes szükségleteinek kielé
gítésére a villamos telep is a szeszfőzde 
alapból vett kölcsönt, a közgyűlés tudomá
sul vette és jóváhagyta. — Ezután a hon
védkincstárnak a gyakorlótérre vonatkozó 
bérletét tárgyalta s elhatározta, hogy haj
landó egy évre meghosszabbítani a bérletet, 
ha a kincstár az eddigi 50 K évi bér he
lyett holdankint 150 K bért tizet. Ellenben 
a gazdasági egyesület azon kérelmét, hogy 
a szénkénegraktárt benzin elhelyezésre 
adja bérbe, ennek veszélyes volta miatt, 
nem teljesítette A közpénzeket ezentúl is a 
Lévai Takarékpénztárban rendelte elhelyezni. 
Végül megszavazta Léva város tisztviselő
inek és alkalmazottainak beszerzési előlegét 
az államkincstár által kiutalandó összeg 
erejéig.

— Szoborleleplezés. A nyitramegyei 
hősök szobrának ünnepies leleplezése Nyitrán 
szept. hó 29 én, ma egy hete, délelőtt 11 
órakor igen nagyszámú közönség jelenlétében 
ment vézbe Az ünnepségen a 14. honvéd 
gyalogezred körzetébe tartozó vármegyék is 
képviseltették magukat. A leleplezés sorrend
je a következő volt: 1. Himnusz. Énekelte 
a főgimn. ifjúság énekkara és a közönség 
2 Ünnnepi beszéd. Tartotta Jánoky Mado- 
csőmví Gyula főispán, a szoborbizottság el
nöke. 3. A nyitrai hősök. Óda. Irta és sza
valta Siat'xáry István. 4 A szoborbizottság 
elnöke átadta a szobrot dr Thuróczy Tibor 
nyitrai polgármesternek. 5 A polgármester 
átvette a szobrot 6 Szózat Énekelte a 
főgimn. ifjúság énekkara és a közönség.

— Gyászhir. A lévai plébánia templo
mának kettős tornyában még megmaradt 
öreg harangnak zugó- búgó hangja a legu
tóbbi időben nagyon gyakran jelzi a szomo
rú hirt, hogy temetnek. Bő aratása van a 
halálnak; naponkint van temetés; néha 2—3 
is Pusztít a spanyol nátha Ennek a veszé
lyes betegségnek esett áldozatul újabban 
Kocab Vilmos, a lévai uradalom pénztárosa, 
aki szept. 29-én, életének 40, boldog házas
ságának 8. évében, rövid szenvedés után 
meghalt. Az elhunytban a nagy fájdalomtól 
megtört neje és két kis árvája a leggondo 
sabb férjet illetve atyát, a lévai uradalom pedig 
buzgó, kiváló szorgalmú tisztviselőjét vesz
tette, akit jó barátai és ismerősei is fájó 
szívvel őszintén gyászolnak Temetésén, amely 
e hó 1-én d u 3 órakor ment végbe, 
tiszttársai, barátai és ismerősei nagy szám
ban való megjelenésükkel is nyilvánították 
részvétüket. Mély gyászba borult kedves csa
ládján kívül gvászjelentést bocsátott ki a 
lévai kerületi munkásbiztositó pénztár is, 
amelynek a boldogult 6 évig lelkes és buzgó 
igazgatósági tagja volt.

— Vármegyék uj kerületi beosz
tására vonatkozó munkálatok A Vár
megye cimü lap értesülése szerint a minisz
tériumban megakadtak. Ma egészen más 
reformtervek léptek előtérbe, közöttük az 
államosítási javaslatok módosított felújítása, 
a községi törvény novelláris módosítása már 
többször emlitett hibák jóvátételére, különö
sen azonban az illetőségi ügy revíziója szem
pontjából. Előtérbe lépett azonfelül a köz
egészségügy államosításának régóta vajúdó 
terve, az uj törvényjavaslat az elmebetegek 
gyógykezeléséről és elhelyezéséről, egy 
fürdőtörvényjavaslat és egy külön kórházi 
törvényjavaslat stb.

— Ifjúsági Egyesület. A lévai áll 
tanítóképző-intézettel kapcsolatos Ifjúsági 
Egyesület néhány évi szünet után, ez évben 
ismét megkezdi működését. Az egyesület 
nemes céljára való tekintettel kívánatos, 
hogy Léva város 15—24 éves i'jusága minél 
nagyobb számban lépjen be az egyesület 
kötelékébe. Felhívjuk az érdekelt ifjakat, 
hogy az egyesület megalakulása végett f. 
évi október hó 26-án (szombaton) este 8 
órakor az egyesületnek rendes ( öldszint) 
intézeti helyiségében gyülekezzenek

— Szaporítják a csendőrs!? szá
mát. A vármegyék közigazgatásának s a 
rendőrség államosítása kapcsán a csendőr
őrsök számát is szaporítani fogják az egész 
országban. Mintegy 200 uj csendőrőrs felál
lítását tervezik 6000 csendőrlegény felvételé
vel. Csendőrökké csakis vitézségi érmes ka
tonákat vesznek fel s az lesz a feladatuk, 
hogy a züllött közrendészeti viszonyok javí
tásán kívül a bekövetkező leszerelés alkal
mával várható zavarokat elhárítsák

— Beiratkozás. A lévai áll. tanító
képző-intézettel kapcsolatos gazdasági ismét
lő-iskolába való beiratkozás f. évi október hó 
13 án délelőtt 9 12 óráig lesz Felhívjuk a
löldmiveléssel foglalkozó szülőket, illetőleg 
gazdákat, hogy 12 — 15 éves korban levő 
fiaikat, illetőleg béres-gyerekeiket okvetetle- 
nül írassák be a nevezett iskolába A taní
tás később meghatározandó időben kezdődik.

— Be nem váltott jegyek. Léva 
város közönsége nehezen törődött bele abba, 
hogy' julius és augusztus hónapokban nem 
kapott szappant. A közönség valósággal fel- 
lélekzett, amikor arról volt szó, hogy szép 
tember havában beváltatnak a szappanjegyek. 
Ámde óriási csalódás érte a közönség egyik 
részét, akik a jegyek felmutatásakor azt a 
feleletet kapták, hogy a szappan már régen 
elfogyott holott 4 nappal előzőleg még nem 
váltották be a jegyeket. Felhívjuk a városi 
hatóság jgyeimét erre, a közönség érdekét 
negligáló jelenségre. Nézetünk szerint a vá 
ros részére érkező cikkeket meghatározott 
kulcs szerint az egész közönség között kell 
felosztani, nem pedig a közönség egyik ré
sze között. Hasonlóan járt a közönség egyik
része hónapokkal ezelőtt a gyertyajegyekkel

— Uj alapító tagok. Báthy Gyula 
garamujfalusi és Stibló Ágoston óbarsi espe
res-plébánosok — mint értesülünk — a lévai 
kath. kör. alapitó tagjai soraba léptek.

— Gyászhir Paál János garamsallói 
rep. lelkész, a barsi ref. egyházmegye ta- 
nácsbirája, mint részvéttel értesülünk, szép 
tember hó 24 napján hosszabb szenvedés 
után 56 éves korában csendesen elhunyt. 
Kedves papja volt gyülekezetének amelyért 
küzdött, fáradozott egész életében' Ő építtette 
a mostani uj iskolát és lelkészlakot. Emlé
két hívei áldani fogják örökké. Emellett, 
mint Ilontvármegye törvényhatósági bizott
ságának tagja a társadalmi életben is te
vékeny részt vett Holttestét e hó 27-én 
helyezték örök nyugalomra Halálát neje 
Szele rés Gizella úrasszony és egyetlen le 
ánya, Kata gyászolják. — Nyugodjék békében.

— Árdrágítók. A közönség érdekét 
véljük szolgálni akkor, amikor időnként az 
árdrágításért megbüntetettek névsorát közöl
jük A rendőrkapitánytól szerzett adatok 

; alapján az elmúlt pénteken a következők 
! lettek árdrágításért megbüntetve :

1) Madarász Eszter lévai lakos paradi
csomnak maximalis áron 'elül való eladásá
ért 30 K-val megváltható 2 napi elzárás és 
20 K pénzbüntetésre vagy ennek megfelelő 
további 1 napi elzárásra.

2) Vojacsek Jánosné a vajnak maximális 
áron felül való eladásáért az előzőhöz ha
sonlóan büntetetett.

3. Schindler Mária vajnak maximális áron 
felül való vételéért 5 K-val megváltható 1 
napi elzárásra 5 K pénzbüntetésre vagy en
nek megfelelő további 1 napi elzárásra.

— Ruházati cikkek bejelentése A 
m. kir kereskedelemügyi miniszter ur 
83.000/918. számú rendeiete értelmében az 
összes ruházati cikkek, melyek a háztartási 
szükségleteket meghaladjak, folyó évi október 
hó 15 ig bejelentendők. A kereskedelmi és 

iparkamara a szükséges számú bejelentőivek 
kel a városi- községi és körjegyzőket el fogja 
látni, miért is figyelmezteti az érdekelteket, 
hogy bejelentőivekért a jegyzői hivatalokhoz 
forduljanak.

— Háztartás! tanfolyam. A föld
mivelésügyi miniszter — a városnak bizo
nyos támogatásával 15 éven felüli leányok ré
szére 8 hetes ingyenes háztartási tanfolyamot 
szándékozik Léván rendezni. A tanfolyam 
tárgyai: főzés, mosás vasalás, fehérnemű 
és felsőruha szabás-varrás, háztartástan, 
egészségtan, gyermeknevelés, konyhakerté
szet, tejkezelés, sertés-és baromfihizlalás és 
gondozás. Akik résztvenni óhajtanak, jelent
kezzenek okt 6-án és 7 én Ács Bódog 
tanárnál (Honvéd-u. 24.)

— Szőlőbirtokosok figyelmébe. 
Léva város központi szeszfőzdéje a szilva
cefre lefűzése után, amely már elkezdődött, 
a szölőtörleölyt és borsepröt fogja kifőzni. 
Figyelmeztetjük a gazdákat, hogy törkölyei 
két gondosan tároljak el, mert ezek kifőzése 
is felesben történik. Azok a híresztelések, 
hogy törkölyt kifőzni nem szabad, teljesen 
alaptalanok

— Suhancok garázdálkodása. A 
tanítóképző-intézet tanártestülete a napokban 
megbotránkozással látta, hogy az intézet 
előtt levő uradalmi szőllöskertet 13—16 éves 
tanoncok fényes nappal úgy lopják, hogy a 
kerítésen kívül állva hosszú dorongra erő
sített ollóval levágják a fürtöket, amelyeket 
aztán kihúznak A tanártestület nem nézhette 
tétlenül ezt az erkölcsi eltévelyedést, a tol
vajok elkergetése végett leküldött néhány 
növendéket A suhancok a szüret helyéről 
biztos fedezékekbe futva, valósággal hábo
rúsdit akartak játszani az őket — nevük 
megállapitasa végett — követő növendékek
kel. Amint a harcias elemek látták, hogy 
ellenfeleik nem hajlandók verekedni, a ve- 

' 2éralak előreugrott és fej beverte az egyik 
tanítójelöltet A kis vérzés hamar elállittatott. 
A suhancok ellen az eljárás folyamatban van.

: Várjuk példás megbüntetésüket
— Részlegei tandíjkedvezmény. 

; A kultuszminiszter rendeletet intézett vala- 
I mennyi tankerületi főigazgatósághoz, mely

ben elrendeli, hogy mindazok a középiskolai 
tanulók, akiknek szülei családi pótlék szem- 

I pontjából az első csoportba tartoznak, to
vábbá a hadsereg szolgálatában álló napidi 
jasok fiai és árvái legalább elégséges élőmé 
net 1 esetén fél tandíjmentességben része 
süljenek. Ez a kedvezmény csak vagyonta
lan szülőknek adható meg.

— Földhaszonbérek. Mint a P. H. 
Írja: Temesmegyében a kincstár 36 hold 
földjét szeptember 16-án nyilvános árlejtésen 
bérbeadtak három évre. A legolcsóbb föld 
holdja 333 koronáért, a jobb minőségű föld 
holdjának évi bérösszege pedig 675 korona. 
Ehhez még különféle adónemeket is számí
tanak. Érdekes megjegyezni, hogy háború 
előtt ugyané földek holdjának évi bérösszege 
40—50 korona volt A kincstárt követi 
ebben ma már minden tulajdonos.

— Eljegyzés. Szabó Gáspár, Dallos. 
eljegyezte Schnszla Etuska urleányt Léváról

— A Pamut k özpout uj igazgatója.
A Pamut központ r. t. igazgatósága — mint 
értesülünk — Vályi Miklós aligazgatót, föl 
diriket, a központ igazgatójává nevezte ki.

— Hazaviszik az orosz foglyokat.
Megkezdődött már az orosz-magyar hadifog
lyok nagyobb arányú kicserélése s ezért a 
legtöbb ipari és mezőgazdasági üzemből be 
vonták a hadifogolymunkásokat. Ezeknek 
pótlása céljából a földmivelésügyi miniszter 
megbízta az alispánokat, hogy gondoskod
janak arról, miszerint olyan helyekre, ahon
nan a hadifogolymunkást elvonják, a mun
kaerő a személyes szolgálatra való kirende
lés utján lehetőleg biztosiltassék Az ilyen 
munkaerőhiány pótlására a szept. 15 ig, 
illetve dec. 31-ig elbocsátandó 1868 — 1869. 
évfolyambeli népfelkelők közül a mezőgaz
dasági munkásokat és cselédeket, továbbá a 
10 kát. holdnál kisebb gazdasággal biró 
földműveseket tartós szabadságolásuk után 
gazdasági munkák végzésére igénybe kell 
venni.
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— Az arany és ezüst ára A háború 
előtt egy kilogramm ezüst ára 90 és 110 K 
között ingadozott, ma 500 K közf-MJiozog 
az ára ; — egy kilogramm Unom araiiynak 
az ára — ékszerészek köréből vett é0iísülés 
szerint — 1780 - 2000 K közt volt s ina 
ez az ár 12,500 koronára emelkedett

— A mozi egy szépen megalkotott, 
nagy hatású drámát mutat be mai műsorá
ban, melynek cime A fekete lelkek A ki 
szereti a hatásos fordulatokat, meglepetése
ket, az kellemesen fog szórakozni — Leg
közelebbi előadás csütörtökön.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Igi8. évi szept. hó 28 -tói évi okt. hó 6 .-ig.

A szülök neve A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e

•
A gyermek

neve

Danis András Csernák Sz. leány Julianna
amás Sándor Juhász Eszter Gizella

Kiss László Janovák Mária fill József
Molnár Mária leány Mária
Petrás János Koráb Mária halva szült
Tomis Pál Henesz Franciska fiú László

Házasság.

Üzleti berendezés
eladó

Silbinger Zsigmondnál Léván.

Vendéglő eladás
Garamszentkereszt állomásához 

közel Garamladomér határában levő 
vendégfogadó, melyhez gyümölcsös
kert, konyhakert és hozzávaló mel
léképületek tartoznak, eladó.
Balazsovics Ágoston, Garamladomér

Zongorát és francia
nyelvet tanít okleveles tanítónő, 
bármely időszakra elfogad tanít

ványokat
Léva, Koháry-utca 27. szám

Válogatott 

fajalma és fajkörte 
kapható gondosan csomagolva s 
vasúthoz szállítva métermázsánkint 
300 koronáért. Cím : özv dr. Gás

párét/. Béláné Szklenó-fürdő 
Barsmegye.

PIANINO
bérbe kerestetik. Cím: Léva Már- 

tonffy- utca 5. szám.
------------------------------- ----  

Eladó ház.
Damjanich-utca (». számú négy 

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

Völeucuv és inemsszouv neve vaiHSa

Ipari munkaközvetítés. 

A Besztercebányai Hatósági 

Munkaközvetítőnél.

Kubriczki István Miklóssy Jolán r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Varannai Józsefné 38 éves Tüdőgyulladás
Gubo Erzsébet 22 hó V » »
Preska Mária 4 éves « * V
özv. Nosszen Edéné ae , » » »
Singer Sabina 19 » » W »
Fotykó Alajos 15 ., „ „ „
Kocab Vilmos 40 . I ildólob
Szmidak Mária 14 hó Heveny bélit.
Dolog Gézáné Varga J. 52 . Méhrák
Dálnoki Andrásné 54 » Hörglob
Cseh János 44 „ Bélgümőkór

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE 

mmwm im LÉ V Á N szár 34.

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

Legjobb fűszer és ceeniegeáiuk Naponta friss felvágottak

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

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és konyhafelszerelesi cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. ViNvnics főzőedények, fomlók és vasaló

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

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

Összes kerti-, n ezőgazdasáp 1, iréhéBzeti és leigazdasági szerszámok.
Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Keresnek foglalkozást:

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

Kereskedelmi és magán munka 

közvetítés. A Besztercebányai Ható 

sági Munkaközvetítőnél:

keresnek foglalkozást:
2 kereskedő segéd, 1 üzleti elárusitónő, 

1 társalkodónő.

Eladó borpince.
Elsőrangú borpince (a hidegpince 
mellett) eladó. Barsmegyei Gazda

sági Egyesület Áruosztálya.

ima
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IÍ KNAPP HAVID

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám: 33. jj.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr 
Schrantz gözcséplő készletek, eredeti Mellchár-féle 
vetőgél. Eftcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e sztikba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczosku^ak.
MF Legjobb minőségű tat-ármány kamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban. W&
kp

Telefon szám : 33.

&

_______ / _____

Nyomatott Nyitrai és Táraa gyorwajtóján Léván.


