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Jéggyár.

Az utóbbi években mindig sok 
baja volt a közönségnek a jéggel. Az 
enyhe telek következtében evröl-évre 
általános volt a jéghiány. Már pedig 
közegészségügyi szempontból nélkülöz- 
hetetleu a jég. E miatt már az utóbbi 
években a vendéglősök, mészárosok és 
hentesek jéggyár felállítását tervezték. 
Hogy mind ez ideig létre nem jött, 
okát a háborús viszonyokban találjuk. 
Most azonban, bogy az idén egyálta
lában nem volt jég s ami kevés is 
volt, annak beiuvarozásáért a gazdák 
oly horribilis árat követeltek, hogy azt 
a közfogyasztás nem biita volna meg. 
Egy-két Kilométernyi utón 5—6 miná- 
zsa jég beiuvarozásáért 14 koronát kí
vántak. Ennek következtében a kény
szerűség rávette az érdekelteket, hogy 
most már jéggyár létesítéséről komo
lyan gondolkozzanak, mert nyáron kü
lönben csakugyan uem lesz jég.

Mi már régen hangoztattuk a jég
gyár felállításának szükségességét. 
Bennünket nem csupán a fuvar ma
gassága indított erre, hanem egyéb 
körülmények is. Nevezetesen, mindenki 
tudja, hogy a lévai vendéglősök, mé
szárosok, hentesek, de maga a vároB is, 
évtizedek óta csupán a Perecből, vagy 
annak kiöntéseiből vágatta a jeget. Csak 
ritkán hordatták Tolmácsról vagy Nagy- 
kálnáról a Garamiról. Az is tudjuk, 
hogy az a jég, amit igy Léva város 
határában összeszedtek, az nagyobb 
részint fertőzött vízből való, de lega
lább is piszkos volt. Abba bele volt 
fagyva minden szemét, hulladék és 
más egyéb. Hogy ez a jég az egész
ségre nézve mily veszedelmes lehetett, 
azt nem ús kell bővebben magyaráz
nunk. Tessék elképzelni pl. hogy e 
közé a jég közé rakták a mészárosok 
az nap ki nem vágott húskészletüket. 
Ezt a jeget kapták a betegek. Szinte 
csodának tulajdonítható, hogy nagyobb 
járványos betegségek uem ütötték fel 
fejüket városunkban. Azért aki csak 
mellőzhette, uem használt jeget. Csak
hogy a jégszükséglet oiyauuyira fo
kozódott, hogy a kényszerűség rávitte 
a közönséget még a fertőzött jég hasz
nálatára is. Ennek következtében elő
állott az, hogy Léva város jégvermei 
bármennyire is megtöltötték, már nyár 
derekán teljesen kiürültek a nem volt 
Jég már szeptemberben sehol. A lévai 
jégvermek nem bírták tovább a jég 
konzerválását. Így őszkor már rende
sen beállott a jéghiány, amelyet soha, 
egyetlen egy évben sem lehetett meg
szüntetni.

A legnagyobb örömmel fogadtuk 
tehát azt a megindult mozgalmat, a- 
mely egy jéggyár felállítását tervezte. 
A lévai közönség egy oly szükségleté
nek ellátását fogja benne megtalálni, 
amely már évtizedek óla mindig job
ban és jobban volt erezhető. Boros 
Gyula, a lévai Braun József és fia 
kereskedőcég tulajdonosa vette kezébe 
a jéggyár ügyét s mint értesülünk, 
már odáig fejlődött, hogy már az épít
kezést íb megkezdették a vasúti állo
más közelében levő im Bzégető-telepeu.

Ez a jéggyar 220—24U meter- 
mázsa jeget fog termelni naponta, mely 
a városi közszükségletet teljesen fe
dezni fogja. A jég teljesen tiszta, ba- 
cillusmentes vízből íbbz előállítva, s 
iAy az bármilyen célra a fertőzés ve
szedelme nélkül használható lesz. Az 
így előállított jég bárki által könnyen 
megszerezhető lesz, mert jóval olcsóbb 
lesz, mint most a drága fuvarosok által 
beszállított garami jég lett volna. Ezen
felül, amint értesülünk, a nevezett cég, 
mint eddig is évek hosszú során tette, 
a betegek számára ezentúl is bármely 
időben ingyen fog jeget szolgáltatni, 
ami nagy megnyugvásul fog mindnyá
junknak szolgálni, mert hiszen tudjuk, 
hogy sok betegségnél mily fontos 
szerepe vau a jégnek,

Hisszük, hogy most már a közön
ség maga ib teljes rokouszeuvel vesz 
tudomást a jéggyár létesítéséről, hi
szen még a háztartásban is fontos sze
repet játszik a jég, amelynek használata 
eddig a feuuebb előadott okok 
következtében csak igen szűk térre szo
rult.

Hogy pedig a mészárosokra, hente
sekre es vendéglősökre, a kereskedőkre 
nézve mily fontossággal bír az a kö
rülmény, hogy jeget minden időben 
elegendő mennyiségben, illendő árou 
képesek beszerezni, külön hangsúlyozni 
nem is szükséges. Ennek az iparnak 
létérdeke, fellendülése függ a jégtől, 
ennek következtében nem túlzott azon 
állításunk, hogy mar régen kérdést 
képezett az, hogy miért uem szervez- 
keunek ezek az iparosok és kereske
dők ilyen jéggyar lelállitasára?

Olaszország csalódása-

Piiaedrus latin neseiró szerint as álla
tok királyát, as elöregedett ■ földön fetrengő 
orosz'ánt a vadkan villogó fogaival meg- 
tépdesle, a bika szarvaival megböködte s a 
szamár patáival homlokát betörte. Midőn 
ezen állatok bünfetlenü ineultálták a ré
gebben félelmetes királyukat, as öreg oross- 
lán így szólt: Az erős bestiák bántalmaaá- 
sát, bár fáj, még csak eltűröm valahogyan ; 1 

de hogy tőled, természet szégyenfoltja, 
szamár, el kell tűrnöm a rugdoakst, as két
szeresen fáj 1

Ezt a mesét alkalmazva a most folyó 
világháborúnkra, mi is elmondhatjuk, hogy 
mikor minket, békés hódításra nem vágyó 
magyarokat, hatalmas ellenségeink, aa orosz, 
angol, francia, szerb, montenegrói stb. 
egyszerre ikmadtau meg, fájt; azonban két
szeresen tájt lelkűnknek az, bogy a 33 évig 
volt szövetsége»iiuk, az önzésben fogan
taiéit, briganti olasz akkor támadott mag 
bennünket hatba, amikor még többi ellen
ségeink eileu ke leti volna ereinket felhasz
nálnunk. Az e erőtleneden a kimerő.t orosa- 
lánnoz hasonlíthatott bennünket. As o.asz 
elfe edte azt, hogy egyseges állaimmá az 
osztrák-magyar monarchia védelme alatt 
lehetett; eüaledte, hogy hódiló politikát is 
csak a monarchia védszárnyal alatt folytat
hatott, megszerazhe'le Albániában Yalónát, 
Afrikában pedig 1912-ben a lörök bátba- 
tamadásaval — teiiat ebben mar volt gya
korlata — Tripol.st.

Úgy látszik, eaeu sikerei miatt vérsze
met kapva, a mouaichia jóságát azzal hálálta 
meg, bogy a legnagyobb saorongaitatásai 
idejében most már a monarchiától akart egy 
jó nagy darab földterületet kicsikarni. Azon
ban a laijáo ezt a nemzetiségi eszme álar
cával akarta lelepleaui.

Ez kitűnt 191Ö. év tavnssán. A mo
narchia ugyanis Tirol déli részét s az Ieon- 
zó-völgy egy darabját ígérte Olaszországnak 
semlegesség fe|eben. Lle ö ezzel nem érte 
be, hanem Tirol legnagyobb részét, latriát, 
több szigetet, üörz-üradiekát, Dalmátiát, 
egyetlen tengeri kikötőnket Fiúmét, töt az 
Adriai tengeren való ziaárólagos föhatalmat 
is követe te a monarchiától a tőle annyit 
emlegetett nemzetiségi elv alapján, holott 
ezen megnevezett területeken jó pár százezer 
német, szlovén, borvát, szerb is lakik, Mind- 
esen nepek pedig nem óhajtanak az olaszok 
kedvéért iölstabadulni, aaaz, magyarán 
szólva: olatz alattvalók lenni.

Mar pedig Olaszország a most dúló 
világháború alatt akarta fölszabadítani a 
monarhia területen lakó taljáuokal úgy, hogy 
vele együtt egy jókora területei is szándé
kozott könnyű szerrel szeretni. Azonban 
csodá atosképen a Irancia és angol késben 
levő olaszokat nem sietnek egyesíteni 
O aszorsaággal, tehát Nizzát, Saavoját és 
Máltát, hanem fel nem ssabaditott olasz föld 
„Itália irredenta*  csak Ausatriában van 
szerin'ük.

Persze, erre nézve tudnunk kell, hogy 
az olasz már régóta haragszik az osztrá
kokra, mint olyanokra, kik hátráltatták as 
aa egységes Olaszország „Unita Itália1* meg
teremtését 1870-ig. Ellenben bizonyos aaim- 
patiával viseltettek már régebben is, a 
franciák és angolok iránt. Aa olaaanak 

yelve kultúrája rokon a franciáéval; ez, 
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segítette kivinni szabadságát is; ha meg
szorul, pénzzel segíti. Mindesetért meg- 
bocsátja Franoiaoraaágnak azt is, hogy tőle 
elrabolta Nizzát, Szavoját s nem adja neki 
visssa Korzika saigetét.

Folyt. I ö7.

A világháború krónikája.

Február 26.
Csapataink as olaszokat a durazaói 

iöldnyelvre kergetik. Ütegeink Duraszó ki
kötőjét ágyúsiák, minek következtében aa 
olasz csapatok behajózása nagyon megzavar
tatott. Duraaaot 25 eaer olasz és 20 ezer 
albán védi. A portugál vizeken lefoglalt né
met hajók száma 35. A nemetek Verduunál 
ismét előbbre nyomultak és Gouvemont 
hegyhátig aa összes francia állásokat, köate 
hat megerősített falut, elfoglalták és eddig 
mintegy 10 eaer foglyot ejtettek.

Február 26.
Brandenburgi katonák elfoglalják Ver

diin erödvonalának északkeleti zaróerödjét, 
a Douaumont erödöt, minek következtében 
a franciák a woevrei fronton megkeadettek 
a visszavonulást. A csata lefolyásánál Vil
mos császár is jelen voit. Verounból a la
kosság tömegesen menekül. Durazzónál csa
pataink a töldsaoiosig nyomulnak e.öre. Az 
olass parancsnokié tábornok elrendeli Duraszó 
kiürítését. Angiikban a nős hadköteleseket 
is behívni szándékozik a kormány.

Február 27.

Csapataink bevonulnak az égő Duraz- 
lóbe, ahonnan az olaizok és as albánok a 
hajókra menekülnek. Kaszád pasa már előbb 
Olaszországba szökött. A franciák újonnan 
összevont csapatokkal ötször egymás után 
megismételt heves rohamokkal próbálták 
Douaumont erödöt visszafoglalni, de minden 
támadásukat a németek veresen visszavertek. 
A nemetek folytonosan harcolva a Cotes 
Lorraine hegy iába ele érnék. — Az ola
szok a noberdói létsíkon dühös támadást 
kísérelnek meg, de támadásuk összeomlik. 
Euenben csapataink a görai hídfőnél Fev- 
mánál meglepik az éhínségét, ára alkat be
temetik es számos toglyot ejtve visszatérnek.

Február 28,
A németek Verduuban e.öre haladnak. 

A franciak el entámadásai meghiúsulnak. A 
woevrei síkon at a nemetek eienk Cote 
Lurraiuet. Cbampigueban pedig e fogla jak 
Navariu majort es az elleuseges állasokat. 
— Csapataink Durassobau 13 ágyul és 17 
kisebb-uagyobo szállító hajót zsákmányolnák. 
Aa olaszok Duraszó kiürítéséi mesiermünok 
mondjak. A nemet kormány tiltakozó jegy
zéket intéz Portugáliához a hajók lefog a- 
lása miatt.

Február 29,
A verduni csatában a nemetek által 

megaaamlall foglyok szama 228 liszt es 16575 
katona, a zsákmány 78 ágyú es 86 gép
puska. Elfoglalnak a nemetek ugyanitt egy 
kisebb pánceimüvet. Németország es Atisat- 
ria-MsgyaroroSág újabb köztest intés az 
Unióhoz, hogy légzsákodnak kijelentésük
höz, mely szerint március 2,-áloi kezdve 
minden telfegyverzelt kereskedelmi gőzöst 
elpusztítanak ez a bejelentett terminust 
nem halasztják eh Mirao montenegrói her
ceg es a Montenegróban levő miuiaztorek 
Nihita e.fen cátoió nyilatkozatot adnak ki a 
kösaetesaik Nikita bekekereimére vonatkozó 
okmányokat. As oross dumában Oroszország 
vegvesaedelmeröl vitásnak.

Március 1.
Olaszország egy lovas hadosztályt küld 

bsalonikibe. Nemet tengeralattjárók a Föld
közi tengeren elsülyesatik a La Provence 
segedcirkaiót, Le Havre előtt 2 másik ae- 
gédotrkálót es a Tbemae torkolatánál egy 
angol trhajót. A franoia fronton csak tttsér- 
segi harc folyik. Aa orossok Ktaássiában 
Trapeaunt kikötője felé közelednek, amelyet 
a törökök megeröaiteitek. Egyéb hadaainte- 
r'eken a helyzet változatlan.

Különfélék.
— Március 15. Léva városának ha

zafias lakossága ez évben is méltóképpen 
akarja megünnepelni március tizenötödikét; 
ezért az ünnepséget rendező 48,-ss bizott
ság ma délelőtt 11 órakor az ünnepség ren
dezése tárgyában, a városház nagytermé
ben értekezletet tart, amelyre a bizottság
nak tagjai ez utón is megbivatnak.

— Főispán helyettesítés. A király 
a belügyminiszter elöterjesztésere megen
gedte, hogy Kelti Gyula főispánunk beteg
ségének tartamára a barsvármegyei főispán: 
teendők ellátásával Birsvármegye volt fő
ispánja, báró Kilrtliy Lajos, Turócs- és 
Zólyomvármegyék főispánja ideiglenesen 
megbizaasék.

— Kanouoki installáció. Az eszter
gomi fökaptalau kanonok jainxá fokozatos 
előléptetéséről és a két uj prelátus-kano- 
noknak kinevezéséről szóló királyi okleve 
lek már megérkeztek Esztergomba és a 
főkáptalan rendkivüli tanácsülésében hozott 
határozat értelmében az installációk február 
hó 29-én, kedden délelőtt 9 órakor tartattak 
meg a Baailikában, amely alkalommal az 
ifjabb mesterkanonoki javadalomba Báthy 
László lévai prépost-plébános is nyert beik
tatást. Az Alkotmány eresülése szerint Báthy 
László kanonok ez ev derekán valósait üeu 
megbizást fog nyerni a nagyszombati érseki 
helynökség ügyeinek ellátására.

— Gyasshlr. tíuíyos és pótolhatatlan 
veszteség es mélységes gyász erte loratsik 
Jánort, a Nyitrai és Társa Részvénytársa
ságnak üaletvesetőjét, akinek forrón saere- 
tett, kedves fia életenek 22-ik evében, f. 
hó 1-én, este 7 órakor, Budapesten meghalt. 
A mélyen sújtott apának Lágy fájdalmában 
őszinte részvétükkel osztoznak jóbarátai és 
ismerősei. A legszebb reményekre jogosított 
ifjúnak hűit tetemeit e hó 3-án a budapesti 
kerepesül! temetőben helyezték örök nyu 
galomra. Béke leDgjen porai lelett I

— Eljegyzés. Itj. dr. Meilvectky Ká
roly debreczeui toreznskoiai tanár Hajdú
böszörményben (.jegyezte boldogult Ütékely 
iögimnáz.umi taLámak kedves leányát, 
Brzeikét. — Állandó boldogság kiverje fri
gyüket.

— As uj főszolgabíró üdvözlése. 
A lévai járás körjegyaöi tebr. hó 26-án 
megjelentek Levau e« a főszolgabírói hiva
talban Ltyeaey Albin vezetess mellett testü
letileg üdvozönea Berczelly Miklóst, a járás
nak uj lösiolgaoirájái, aki a szives üdvözlé
sért őszinte köszönetét fejezte ki.

— Képsorsolas a fogadalmi temp
lom javéra. Főúri holgyea, — jobbara 
kvögreganisUk, nemes leikében ssülelett 
meg a gondo a', hogy Isten kegyét, segít
séget ebben a szörnyű, veget nem érő há
borúban fogadalommal kellene biztosítani 
nemzetünk számara. Ebből bontakozott ki a 
terv, hogy építsünk a fővárosban nemzeti 
fogadalmi templomot. A lévai Női Maria
kongregáció <s magáévá tette a szép gon
dolatot s szolgálatába szegődik a nemes 
ügynek, midőu egy 101 cm. hoszu 72 cm, 
szeies méretű olajfestményt, Doubek „fáj
dalmas Anyá‘*-t  ábrázoló saep festményenez 
másolatát kijátsaaija a lévai közönség körébe.. 
A festmény márc. bő Ó-iöl néhány napon 
át a „Nynray es Tea K. T.“, majd a „Ber
csényi es Cserünk.“ üaietének kirakatában 
tekinthető meg s ez idő alatt aa illető ül
lőiekben lehet előjegyezni a kívánt számokra. 
Később a jegyzések aa intézetben vagy a 
kongreganialák útján történhetnek. 1 szám 
ara 2 korona. A kiaoraoláa előre jelzett 
időben és helyen nyilvánosan fog megtör
ténni.

— Vallásos estély. A lévai Bethlen 
Katalin Nőegylet ma, vasárnap, e hó 5-én este 
6 órakor vallásos estélyt reudez a ref. is
kola nagytermében. Belépő díj nincs.

— Kitüntetés. A király Bopfer Nán
dornak, a 70. tartalék távírda forgalmi 
oaatagnál beosztott posta- és távírda főtiszt
nek, aki a lévai pósta- és távirdahivatallól 
meni ki a haictérre — as ellenség előtt 
teljesített kitűnő szolgálata elismeréséül a 
koronás arany érdemkeresatet a vitézség! 
étem tsolagján adományozta.

— Esküvő. Flórián Traj.in, okleveles 
tanító, tartalékos hadnagy f. hó 2-án tar
totta esküvőjét Léván Tolnay István városi 
hivatalnoknak kedves leányával, Margittal.

— Az elrejtett gabonafélék. Az 
egész országban megindult már a legeré- 
lyesebb nyomozás as elrejtett gabonanemüek 
felkutatására. A határrendőrség, csendörség 
és a pénzügyőrség együttesen folytatja a 
keresést. Már igen sok városban és község
ben kutattak fel jelentékeny mennyiségű el
dugott gabonakészletet. Azokat aa egyéne
ket, akiknél be nem jelentett felesleget talál
nak, igen érzékeny pénzbüntetésre és elzá
rásra ítélik s ezenfelül még a náluk talált 
terményeket is minden kártérítés nélkül el- 
koboazák. A nyomozás már Léván is 
folyamatban van s azért nyomatékosan 
figyelmeztetjük a lakosságot, hogy akinek 
felesleges gabonanemüje van, haladéktalanul 
jelentse be azt a hatóságnál, hogy ezzel el
kerülje a károsodást s az esetleges szigorú 
büntetéstől is megszabaduljon.

— Zeneiskolai hangverseny. A 
Ke iczky-Társaság zeneiskolájának hangver
senye — a vezetőség utólagos értesítése 
szerint — nem e hó H ón, hanem 13-án, 
délután öt órakor lesz a városháza dísz
termében.

— A legöregebb magyar pap. A 
dévai au. ioreaiiskoianaá 1883 óta nyugal
mazott igazgatója, Matueik János feb.uarhó 
végén töltötte be teljes lelai és testi erőben 
161-ik évét. A nagy kort eit piarista-tanár 
az ország legöregebb papja. 1834. saept. 
13 au öltözött be s így 82 eve piarista és 
7b eve felszentelt áldozópap.

— A vltózségi órmek megváltása. 
Hazatérő hős aatouaink eiiariásara vonat
kozóan nagy jelentőségű reformot terveznek. 
A hős aatonak, azik vitézségi érmeket 
aaptak, az erem után megfelelő havi járu
lekot elveznek. Es pedig : aa aranyerem 
után bavonkiut 36 koronát, a nagy ezüst
érem után 15 koiouat, a kis ezüstérem után 
7.56 K-l. luetekes körösben azzal a tervvel 
foglalkoznak, hogy a havi járulékot egyszer 
es mindenkorra megváltják, vagyis egy 
összegben fizetik ki. Eszerint aa aranyerem 
havi jaruiekaert u666 koronái, a uigy 
ezüstérem után 2660 koronát es a kis 
ezüstérem után 1366 koronái fizetnének. 
Ugyanígy akarják megváltani az özvegyek, 
árvak es a rokkantak bavi járulekait is.

— Habovus imaköuyv. btampay 
ének- es imasöuyve babomé euekeakef es 
imákkal bővítve megjelent. A 256 Oldalas 
könyv csinos kölesben 56 tiuer, vaszOukö- 
lesben 76 fillér, bőrkötésben 4 K. A kóiőtl 
aoita is 50 fillér. Tizie egy .ügyen jár. A 
jovO kiaUa. 16 oldana!, eieseit hőtökért 
vaiő eueaekkel, imákkal ős vespeiáakal 
isméi bővítve less. Szíves hozzászólások 
Köböikuira (Eszi. m.J köreinek.

— A mozi tegnap Jókai Szegény 
gazdagok című legényét mutatta be a teher 
vasznun. A gyönyörű felvételek, a művészi 
bea iitas egyezerre meghódították a közönsé
gét. Et a magyar tnm bátran kiall|a a ver
senyt bármelyik küdö divel. Ma ismét be 
fogják mutatni a azokáaos 3 előadás ke
retében.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen férjem 

eihuuyta alkalmával bánatomat reszvetük- 
kül enyhíteni igyekeztek, ezúton is hálás 
kösaöuetemet fejezem ki.

özv. Mály Pálné.

Nyilvános köszönet.

Mindazoknak, akik a lévai izraelita nő- 
eyylet által Baravármegye hadi özvegyei és 
árvái javára rendezett leaestely fényes 
anyagi és erkö esi sikere érdekében közre
működtek, ezek közül különösen Dr. Friss
nél Gyuiáné elnök társamnak, a reudezőbi- 
(Ottságnak, Dr. Balog Stndorné úrnőnek, 
Fenyvesi Károly és Deák Adolf uraknak, 
a pozsonyi ca. és kir. had estparanoanokság- 
nak és a 19.-ik gyalogaared lévai parancs-
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nokságinak a zenekar átengedéséért, égül 
nem utolsó helyen a astllöknek, akik gyer
mekeik szereplését megengedni szívesked
tek. egyesületünk neveben ssivbfti fakadó 
kössönetemet fejezem ki.

Léva, 1916. évi február hó 29.-én.

Dr. Frrmmer Ignáczné,
egyesületi elnök.

Nyilvános leszámolás

a Stefánia árvahfzat lentartó lévai nő
egylet t. hó 5.-én és 10.-én tartott estélyek 
jövedelméről :

Jegyek eladásából és feiültizetéeekből 
befolyt 2346 korona. Kiadások, részletezett 
elszámolás szerint 774'33 korona. Tiszta 
jővede.em 1571'67 korona.

Fogadják mindazok, kik aa estélyek 
sikerein kösremüaődtek ea ezeket anyagilag 
támogatták, ez utón is hálás kőszönelünket.

Kelt Léva, 1916. február hó 29-én.

ifi. Lakner Láezióné, Áivay József,
nöegyleti alelnük. nöegyleti pénztáros.

Grimm György,
nőegyleti titkár.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi febr. hó 27-t öl 1916. évi máre. hó 5-ig

Születés.

A szillói ueyc * a
< “ -

4. ?
>. ~ 
64.

A gyermek
xev»

Kovács Mihály Kovák Mária 
Óm veink Ede Úazgyiá Mária 
Ács dog Hirscher Berta 
Csókás Boldizsár Szína A.

fiú 
leány 
leány 

fiú

András
Kr*s<  bet

Ágnes 
Géza Béla

Házasság.

Hogy ki-ki melyik körletbe van be
osztva, utalvány könyve első és második 
lapján be van írva, — de tévedések elke
rülése végett itt (elsorolom az egyes körze
tekbe tartozó területeket is.

I-bő körzet: Koháry, Hegyalja, Munkás 
utcák és a Szikla ut.

il-ik körzet: Kálvária sor, Dobó utca, 
Féja-tér, Horvát, Várady utca és Várady 
tér, Zách utca, Part-tér és Part utca, Ko- 
pai utca, és a Mártonffy utca páratlan 
számú oldala, Biti utca páros számú oldala, 
Pincék, Tanitóképezde, Ká vária szöllöbegy, 
Kossuth Lajos tér.

lll.-ik körzet : Damjanich, Bem, Árok, 
Honved, Laktanya utcák, Teleky utca páros 
számú oldala, Biti utca páratlan számú 
oldala éa a Kákái ut.

IV- ik körzet : Deák-Ferenc utca páros 
sz. oldala, Eötvös, Rövid, Kereszt és Ladá
nyi utcák, az Ozmán tér és a Teleky utca 
paratlau számú oldala,

V- ik körzet : Deák Ferencz utca pá
ratlan az. oldaia, Petőfi, Kossuth, Kiapka, 
Sebestyén, Mángorló, László, Scboelier utca 
es Mslomtűr.

VI- ik kőrist: Flóra tér, Mártonffy-utca 
páros számú Oldala, Galamb utca, Kapukba, 
Városház köz, Kálvin, Kazinczy, Bastya, 
Balassa, Mészáros, lói mór, Gyürki utca, 
■Szentháromság, Batby Lász.o, es Templom 
tér, Kígyó, Zöldkert, Széchenyi es Maiiath 
utca.

Vll. körzet ; Rákóczy utca éa tér, 
Bercsényi, Ma|oraija, Csapas éa Rét utcza, 
Libamaiom.

Vili/*.  körzet : Szepesi és Kálnai utca.
VUl/ii. , Bonná, Zugo, Vágóhíd, 

Nagytuvebö, Peri ez, Csepregi, B.rsi utcák, 
Vásártér, Papmajor, Mészégető telep, Vasút 
ái.omaa es kornyéke.

lX-.k köraet : Külterületek és Pusrták. 
Keit Levan, 1916. évi február hó 27.

Bódogh Lajos,
polgármester.

1205—1916.

Cukorárak-

Közhírré teszem, hogy a város polgár
mestere a fogyasztási cuzorort követelhető 
legmagasabb árakat a 714—1916. M. E. 
számú kormányrendelet alapjáu a követke
zőképen állapította meg :

nagykeres- kiskeres
kedelmi kedeimi

árak
métermkint 

k. — 
a 
a
*
n

Ezen ármegállapítás 1916. évi 
hó 1-en lépett eietbe. Aki ezeket az árakat 
túllépi, kihágást követ ei s 2 hónapig ter
jedhető elzárással es 600 k.-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel bűntetteim meg.

Jelen árlap aa üzletekben szembetűnő 
helyen kifüggesztve tartandó.

Léva, 1916. március 2-áu.

Nagy süveg-cukor 
Kocka-cukor dobosban

, , kimérve
Liéat-cukor . 
Kristály-cukor „

116
119
122
122
116

60
50

f.
a
■
s

kiiogrkint
123
125
129
129
123

t. 
» 
a

>
március

polgármester helyett; 
ifj. Klain Odón, 

főjegyző.

Völefituy es mciiyasszonj neve

Flórián Inján Toinay Margit
Füri Sándor Likacs Mi.rgn

Halálozás.

A halai okaaz üiiuiiyi heve K ut «»

Jláiy Pál 56 éves
Horváth Ferenci 4 ho
Mocsy Atilla 2 e\ es
Kovács András 10 nap
Borys Mihá y 31 eves

Agyvérzés 
llorg gyuuadás 
Genyvtiüs g 
liy<Dgeöeg 
Hősi h»i&i

1155—1915 aaam.

Vallása

g. kath. ref. 
r. kath.

Hirdetmény.

i,-, Közönre teizcm, hogy az 1916 évi 
március hó l-iö napjától kezdve hatósági 
Hsat — kicsinybem eláruaitasára — csak 
aa aiábbi kereskedésekben kapható a ható
sági utalványkönyvvei bíró vevők által:

I. körzet Tonbaiser Ferencué üzletében
II. . Engel Jóaset „

Ili. „ Kertész Ltjoa ,
IV. „ özv. Grapaa Józeetné „
V. „ Németh Saudorne „

VI. „ Singer Izidor .
.Vll. n Maaur Testvérek „
Vlll/a. , Wilheim Jakab .
Vlll/b. , Műnk Adolf „

IX. a • » üzletében vásárol
hat hatósági lisztet. — A liezlelárusitónak 
tiltva van a lisalvevől arra Menye, önteni, 
hogy nála mást is vásároljon. — Ez tetszé
sére hagyandó.

A többi kis elárusító megbízását feb
ruár hó 29-től visszavonom es a tetszés 
szerinti heiyen való bevásároihatáat meg
szüntetem, mivel a liaa*  adás-vétele csakis 
>gy ellenőrizhető pontosan.

1197—1916.

Hirdetmény.

Hivatkozással a m. kir. Minisztériumnak 
600—1916. M. E. s*  a túráéti szántás-veb'si 
munkák üyy-ben ki. dőlt baboru esetere 
ssu.o kivételes intézkedésekről alkotott tör
vényes reude.kezeseire, tiszteletiéi leihivom 
varosunk közönségét, — mint hivatkozott 
törvényos rendelkeaes 1-sö szakasza értei
mében a városi hatóság által kinevezett 
„Meaög.zdaekgi bizottság" — elnöke, — 
nvgy minden földbirtokos, kinek saáutatlan, 
véletlen földje maradt, vagy megmunkálásra 
var, annak helyét, terület nagyságát, a 
megmunkálásra iuidithaló hasi munkaerejét, 
esetleg annaa teljes hiányát, e h rdotmeny 
közzétételétől számított ti nap alatt a vá
rosgazda (Bido Sándor) hivatalában okvet
lenül bejelentse.

A tőidet megmunkálására szükséges 
koserO kirendeléséről eaetröl-eaetie fog in
tézkedés teletni. Most csak annyit jenes, 
hogy egy magyar (120Ü LJ-ö) hold föld 
megmunkálásáért, búza, arpa alá (szántás, 
vetek, LOiouáias) 22 sorom, kukorica!áld 
szántás- és boionkla.aert 18 korona köve
telhető. Euuel többéi senki sem kérhet és 
nem kínálhat büntetés terhe alatt. Aa állam, 
a haza s m ndnyajuuk jOiete, jövője kívánja, 
hogy e háborús vesatdeiem idején ne ma
radion eyy talpulatlnyi /öld te meymunkálat- 
lanul. Enöl gonaossouui is fog a Mező
gazdasági Bizottság. Közönségünk saját jól 
felfogott éideke, hogy e munkában, a meg
munkálásra varo tuidek idejében történt 
beje.entesevel, támogassa a M. G. bizottsá
got. Figyelmeztetem végül a közönséget, 
hogy a bizottság rendé.kezeseinek megsze
gése (660—191b. 7. S-a erteimeben) kihá
gást képez, 2 hónapig terjedhető elzárással 
os 6bU köröné penaountetessel büntettelik.

Léva, 1916. évi február hó 25.

hozzájárult .-
Bódogh Lajos, Birtha Jónof,

polgánuest'ar. m. g. biz. einOk.

Pk. 380/8 191ő^végrli szám.

Árverési hirdetmény.

Alulírott birótági kiküldött az 1881. évi LX. t.- 
C, 102. $.-a érteimebeu ezemei közhírre teszi, hogy a 
verebelyt kir. járasbirósaguak 1915 évi Pk. 1380/5—6 
számú végzése aovelkeztebeu a Alajtáu János ktagye*  
ke nyesi volt lakóé hagyatéki ügye be u leltározott ea 
3370 Kor. 98 íilleire becsült következő ingóságok, u. 
in.; lovak, ezarvaemarhak, gazdasági felszerelések nyil
vános Arvereseu eladatuaa.

Mely árverésnek a ver‘bélyi kir. járásbíróság 
lalő.-ik évi Pa. 1380/5—6 szauiu végzésé folytan 
Kisgyekenyesen az örökhagyó tolt laká&ao leendő meg- 
tartasaia 1916 évi marc. ho I4.-IK napjanak d. u. I óráját 
halandóul kiiúzetik 6s ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107, es 108. §.-ai 
erteimeben kéazpeuzfizetéa mellett, a legtöbbet ígérő
nek, szükség eseten beesaron alul is el fognak adatui.

Kelt Verebélyeu, 1916. évi február hó 26 napján.

Seress István,
kir. jbiróaági kiküldött.

Faeladási hirdetmény.
Barsmegye Lutilla község volt 

úrbéresei 1916 évi március hó 22-én 
délelőtt 9 órakor Lutilián a község 
házánál tartandó zárt írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen eladjak a tulajdonukat képező 
erdőben 23 számú osztag 72'8 kath. 
hold területén elöhasználat képen, 
továbbá a múlt és io.yó év vágásban 
tö mellett termelt, folyószámozott, ké
reg nélkül mért következő kocsányta- 
lan tölgy haszonfatömeget:

I. ) 30 drb. 34—50 cm. középát- 
méröjü mintegy 28'29 nr»

II. ) 25 drb. 51—60 cm. közép- 
átméröjü mintegy 30 09 m-b

Ili) 55 ürb. 61 cm. felüli kö- 
zépatméröjü mintegy 92-91 cm4 

összes 110 cm. 151'29 cnr8 
Kikiáltási árt 3600 korona.
Bánatpénz; 360 korona, 
Kikiáltási áron aluli és utóaján

latok nem fogadtatnak el.
Feltételek a beszterczebányai m. 

k. állami erdöhivatalnál, a garamlado- 
méri m. kir. járási erdögondnoksagnál 
és alulírottnál megtekinthetők.

Lutilla, 1916. évi február 29.

úrbéres elpök.
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Meghívás
A Lévai Takarék- és Hitelintézet 

(Részvénytársaság)
1916. évi n árciue hó 21 is naptan d. u 2 órakor 

saját épülete tanácstermében, Léván, megtartandó

XLIII. évi

rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a 

jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. Az 1915. évről szóló, zárszámadások előterjesztése, az 

igazgatóság és felügyelöbizottság jelentésével; a mérleg megálla
pítása ; a nyeremény felosztása és felmentési határozat.

3. Esetleges indítványok.
Kelt Léván, 1916. február hó 15.-ik napjáé

Az igazgatóság
A apszabá yaink 12 § a : Közgyü éten résztvelu tnek mindazon részvé

nyesek, kik nralébb egy nevükre szól i részvényt le nem járt sze vényeivel 
Uyütta közgyü és m egtartása e őtt egy nappal a társu at hivata os helyiségé
ben 'etéteménye lek; — szavazati jog ai azonban csak az eset e bírnak, ha 

« nevükre szólő részvények a közgyü és előtt 90 nappal a részvénykönyvbe 
bejegyezve t iiáltatt <k

A zárszámadáséit s javas átok az intézet hivatalos helyiségében hét
köznaponként d e. 9—12 éra közt megtekinthetők.

19 15. évi Mérleg-számla. Teher.Vagyon

K01 lil. Kor. fii. Kor. ; il.- Kor fii.

Pénztár Alapok
54756 .- 9 Részvény tőke .... 400000 -

128955 56 Tartaléktöke.................................... 208160 47
Giro számla 1137 73 Veszteségi tartalék ... 5576 45 613736 92
M. kir. postatakarékpénztár 172 22 185021 90 Tartozások

Értékpapírok Betétek.......................................... 2531056 96
Állampapírokban *........................ 306961 65 306961 65 Lombard ... .... 41700 —

Hitelezők ... .... 76400 —
Kölcsönök Adó ............................................... 5451 20 2654608 16

Váltó kölcsönök **........................ 734522 Oszta'ék
Jelzálog kölcsönök • ■ 10 6—1 iK —
Törlesztéses kölcsönök . 388803 67 1911. évi szelvények .... 272 —
Előleg kölcsönök........................ 16021 — 2702124 67 1912 évi „ .... 34 —

1913. évi „ . . . . 170 —
Ingatlanok 1914. évi „ .... 272 — 748 —

Intézeti épület . . 74UOu — Kamatok
Dúhony fele bérház 13030 —
Pekarik féle bérház . 12950 — Átmeneti váltó ........................ 10802 03
Egyéb ingatlan . 1521 69 101501 69 „ jelzálog........................ 19649 06

„ törlesztéses .... 4275 97, 34727 06
Ingók

Irodai felszerelés . . . 879 40 879 40 Eiyenleg :
Nyereség áthozat radómentes“ 31427 23

Egyebek Ez évi nyereség............................1 63454 96 94882 19
Adósok . • 76400 —
Óvás és perszámla . . 483 54 76883 54

Kamatok

Hátralékos jelzálog • • 22205 03
,, törlesztéses 2709 14
„ előleg . . • 415 31 25329 48

3398702 33 3398702 38
—

Léván, 1916. évi január hó 1. én.

Caekey Vilmos
igazgató.

Jozsefcsek Géza
főkönyvelő.

Megvizsgálta s teljesen rendben találta a felügyelőség.

Kncab Frigyes
f. biz. tag.

K-ajtsik Jenő Pólya Karoly
f. biz. tag. f biz. elnök.

• 50000 frt. né aranyjáradék — 200,500 K. n.é koronajáradék — 60,100 K. n.é 6"/0 hadikölcsön
•• 450.75 K ért nyilthitelü — 284347 K- é" biztosított,

BAKANCSOK 
munkások részére, munkás 
ruhák es fehernerutiek legol 

csobban szerezhetők be

özv. Qwitt Miksanénal
Léva Simor utca 3.

= Kölcsönkönyvtar = 

NYITRAI es TÁRSA R. T. 
köuvvkeroskedésében LÉVAN.

lilöftzetés bármely nap t ezdhető

Szöllöoltvány eladó.
Gyurcsek Jánosnál Kiskoszmályon, 
2 éves gyökeres, eddig nem képzelt 
jóminöségben Csabagyötgye dibon- 
ként 36 fii. Csaszlapiros drbonként 
— 30 íil. Olasz rizlmg 24 fii. —

moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
műsora érdekes.

A inunkáltatási idényre ajánljuk első
rendű pestvárosi fehér tábla és 
kitűnő vidéki perzselt

MUNKÁSSZALONNAT, 
valamint peitviroil 

disznózsírt 
a legmérsékeltebb árban. Felhívásra kedvező 
ajánlattokkal készségesen szolgálunk 
WeiBz Lipót éB TAtaa 
disznózsír- és szalonnanagykereskedők, Bu- 
d pest, XX., Hentes-utaa 17 Sürgöny
eim: „ Weiszefett, Budapest*  lnterurban 
vátbeszélő „József*  14—50.

hyoniatott Nyitrai és Társa r. t gyorssajtóján Léván.


