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Lehet gabonát vásárolni.
A gabonával és liszttel való ellá- 

i,, szabályozására vonatkozólag a hi- 
vb.alos lapnak múlt szombati szamában 
jsient meg a kormány legújabb rende- 
it'.e, amely elsősorban a háziszükség- 
utre szolgáló gabonabeszerzéshez szük
séges igazolványok kérdését rendezi.

A termelőre és fogyasztóra nézve 
egyaránt igen fontos rendeletét rövi
den összefoglalva a következőkben is
mertetjük.

Az ez évi termés zár alá vételé
ről szóló rendelet értelmében mindenki, 
akár termelő, akar nem termelő, saját 
liáziszükségletére mindenféle gabonát, 
gazdasági szükségletére pedig búzát, 
kész aiuvétel utján minden közvetítő 
kizárásával, termelőtől csakis a lakása 
helyének községi elöljárósága, illetve 
polgármestere áltál kiállított vásárlási 
igazolvánnyal vásárolhat és pedig csak 
annak a községnek területén, amelyekre 
a kereskedelemügyi miniszter a vásár
lási igazolvány hatályát esetleg kiter
jeszti. A fél a vásárlási igazolvány ki
állítását kérheti vagy az 1916. augusz
tus 16.-tól 1917. augusztus 15.-ig ter
jedő aaziszükséglet egesz mennyiségére, 
vagy pedig meghatározott, de száz ki
logrammnál nem kisebb részletekben 
való megvásárlására is.

Ha rész menny idegek vásárlására 
kér igazolványt, a kiállító közeg el
lenőrizni köteies, ho6y az ugyan.zou 
tel részére kiállított összes vásárlási 
igazolványok alapján vásárolható rneny- 
nyisegek az őt tényleg megillető házi- 
szükaeglet mértéket meg ne haladják.

A termelő igazolni tartozik, hogy 
saját házi es — búzában, — gazda
sági szükségletét a saját termése nem 
fedezi. A vásárlási igazolvány alapján 
csakis az vásárolhat, akinek uevere ki
állítatott. A vevő vásárlása alkalmával 
a vásárlási igazolványt az eladónak át- 
szolgaltatni, ez utóbbi pedig azt át
venni es saját igazolására megőrizni 
Köteles. Ha a vásárlási igazolvány bir
tokosa az igazolványon feltüntetett ter- 
vienymeunyiBéget egy tételben meg- 
vusarolni nem tudja, a vételre az iga
zolványt lel nem használhatja, hanem 
UJ igazolvány kiállítását köteles kérni. 
Ez tehát azt jelenti, hogy az igazol- 
‘áuyon feltüntetett terménymeuny;‘,ég- 
uel többet vagy kevesebbet sem eladni, 
sem venni nem szabad. A vásárlásra 
lel nem használt igazolványokat leg- 
kesőbn 1916, évi október lö.-éig a ki
állító hatóságnak vissza kell szolgál
tatni, miutáu a fél csak ez esetben 
lesz * hatósági ellátásban részesü ok 
le6yzékébe felvehető.

A gazdasági szükségletre rozsot, 
kétszerest, kölest, árpát és zabot kész 
áruvétel utján, minden közvetítő kizá
rásával a termelőtől szintén csakis a 
vevő lakásának helye szerint illetékes 
főszolgabíró, illetve polgármester által 
kiállított vásárlási igazolvánnyal lehet 
vásárolni.

Ami az őrlést illeti, házi- és gaz
dasági szükségletre búzát, rozsot, két
szerest, árpát vagy zabot őrlésre, da
rálásra, zuzáBra, liantoiasra vagy bár
mely egyeb feldolgozásra a malmok 
csak akkor vállalhatnak, ha az őröl- 
tető fél egyidejűleg a lakása helyének 
községi elöljárósága, illetve polgármes
tere által kiállított és a léi által meg
nevezett malomra szóló őrlési tanúsít
ványt atszolgáltstja.

Mindenki, aki háziszükségletének 
fedezésére gabonát nem vásárolt, a 
hatósági ellátásban részesiteudők jegy
zékébe lesz felvéve. Ezek kötelesek 
szeptember 15. ig egy éves szükségle
tüket a községi elöljáróságnál bejelen
teni. Őstermeléssel foglalkozók napon
kint 4(j0 grammot, nehez testi munká
val foglalkozók 300 grammot és bárki 
más 240 grammot igényelhet.

A lévai Reviczky-Társasag ll-ik 
esztendeje.

A főtitkár jelentess.
Alti yentif tinit Kötyyii'.ii I

A KoV.caby-Taraasag első evei öi e.öter- 
jesz'ett jeieuiéstmuen reámu. attam arra, 
bogy ez a szerény sorból fejlődőit társaság 
eietképessegét már au első esztendőben igazol
té, most a második év végén örömmel mutat
hatok arra, bogy a társaság működésének jó 
hírneve már átlépte a saük, helyi korlátot 
s érdeklődést keltett maga iránt Léva vá
rosa és Barsvármegye határán túl, sőt 
magában a fővárosban is, a magyar irodalom 
és művészet Közepj ouijaban « elismeréssel 
emlékeznek meg a társaságról, amely nagy 
és nemes hivatását törhetetlen ki tar Lássál és 
buzga ómmal vegezte a második eszten
dőben is.

Kicsiny baráti körbej, bizalmas eszme- 
cjerokeu, amikor a Társaságnak csak a gon
dolata kei üit napirendre, alakult ki azon 
nézet, hojy Feliőmagyarországon talán se
hol sem tolna oy alkalmas hely egy irodaim, 
és kulturális gócpontnak létesítésére, mint 
éppen Léva városé. Az első esztendő biztató 
je eket mutatott a jövendőre nézve, a máso
dik azonban megeiősiielt abbeli meggyőző
désünkben, hogy ennek a gondolatnak csak
ugyan reális aapj*  “ert • ™!ósAE
még felül IS múlta a tervezetet.

A lévai Rsviosky-Társaság él, BÜködik 
és virágzik, tagjai lelkesedrsk aa ügyeiért,'

telJvaaó estélyei nagy látogatottságnak ör
vendenek, amit annak tulajdoníthatok, bogy 
az estéyek műsora mindig előkelő szellemi 
fokon áll s nemcsak élvezetet nyújtanak, 
de amellett a társaság célját, a magyar 
kultúra és müvéaaet terjesztését is valóban 
hathatósan szolgálják.

Kü'önösen pedig hál ás elismeréssel kell 
felemlítenem a lévai hölgyek érdeklődését 

I Tarsauáguuk iránt, mely a közfigyelmet 
mindig ébrén tartott*  a felénk irányította s 
egyes kiváló tagjai a tál pedig tove_eny 
reszt vett a műsor változatossá, széppé és 
előkelővé tétele alt* 1,

Ds mag*  * tisztikar az elnökséggel 
egjült * reábizott feladatnak pontosan meg
felelni óhajtván, minden törekvését arra irá
nyított*,  hogy a Társaság csakugyan rászol
gáljon az elismerésre, s méltó legyen ahhoz 
a bizalomhoz, melyet * szives közönség 
szerzett neki.

Megjegyzem, bogy a tisztikarnak fela
data annál nehezebb volt, mert több tagja 
hadbavonuit vagy elköltözött, de a közre
működők toborzás*  is ép esen okokból na
gyobb nehézségekbe ütközött.

Alapszabályaink, melyeket * belügymi
niszter által kívánt ntódosi'ásuak megtelelö- 
leg revideáltunk s kormány hatósági jóváha
gyás végett újból felterjesztettünk, még 
mind ez ideig nem éraestek vissza, miután 
aiouban a törvény annak dacára is megen
gedi az egyesület működeiét, tényleg a 
megkezdett munkát tovább folytattuk ; az 

' irodalmi estéket nem ugyan a szokásos 
' árra l.eu, de *•  háború á>tal előidézett viszo- 

ujokuOo a.-a.mazaoüva megcano.iu- ; d 
zeueisao aukat erőnkhöz es tehetsegünkhöz 
képest fejlesztettük.

A tisztikarból az elmúlt évben * követ*  
kezök hiányozlak.*  Tóth Sándor, fögimn.- 
igazgaló, társelnök, ki több mint négy év
tizeden eredmeuydus tanári és igazgatói 
működés után jól megérdemelt nyugalomba 
vonult, Debreczeube költözvén, állásáról 
lemondott. Kedves, szeretetreméltó alakját 
bizonyár*  sajnálattal nélkülözi társasagunk. 
— Vele egy időben köitöaött el a Társaság 
tevékeny titkár*  Rrssovszky Kálmán fögimn. 
tanár, aki tisztét a nemes ügy iránt való 
szeretettel u a magyar kultúra terjesztésében 
való nagy buagósággal és ambícióval végezte. 
Indítványozom, hogy a közgyűlés távozásuk 
felett való sajnálkozásának adjon kifejezést 
és érdemeiket jegyzőkönyvileg örökítse meg.

Hadbavonultak; Dr. Laufer Lipót 
pénztáros, dr. Mocsy Ab*  könyvtáros és 
Bellán {Sándor gondnok, Frank An'al aa 
irodalmi szakosztály, dr. Novotny Ernő a 
színi szakosztály előadója; * választmány 
tagjai közül: Berkó István, Kopermcaky 
Kornél, dr. Zoauenák István, Beicsák Béla, 
Farkas Tódor, Bazár Zo tán, Schaffer Fe
renc, Sobubert Tódor, dr, Qyapay József, 
dr. Dömén/ dyula.



1916. julius 9.
2 B A R ö

Esek közül Bellán Sándor honvédzász- 
lóa Ivacgcroduál, dr. Znamenák István 
tüsérföhadnagy a galíciai harctéren és Bel
csák Béla népfölkelö főhadnagy, a harctéren 
szerzett súlyos sebe következtében Buda
pesten, a hazáért hősi halált haltak. A magyar 
történelem múzsája büszkeséggel vési nevü
ket a nagy hőseink közé, a hálás utókor ke
gyelettel fogja emléküket megőrizni, e he
lyen pedig azt vagyok bátor indítványozni, 
hogy a társaság jegyzőkönyvében hazafias 
kegyedtől örökítsük meg ezen hősök neveit, 
akik nemcsak itt a békés asztal mellett 
hirdették a magyarság jövőjét, de noues 
bátorsággal, fegyverrel és elszántsággal ia 
védelmeztek a haza szent ügyét e erette 
nemes életüket is feláldozták.

Lemondott a műit ev folyamán Grimm 
György a senei szakosztály előadói tisztéről.

A pénztáros he.'yettesitését dr. Lauter 
Artbur ügyvéd volt szives elvállalni, a tit
kárt, mindhárom szakosztályi előadót Fekete 
József tanár helyettesítette s mindketten 
elismerésreaéltó buzgósággal végezték a 
reájuk bízott teendőket, A gondnokot a fő
titkár helyeltesitette, akinek aa elnök ur 
szívességéből két IV. eves tanítóképző inté
zeti növendék : Kieisauer Gyula és Tihanyi 
Károly segédkezett aa eo.é yek rendezosouo .

A választmány lagj.i zosüi a műn evuou 
elköltöztek ; Scbuipi. Ailouzue, Jónás Imre, 
Kleisaner Pa', Szeutiványi Ódon, Cegledy 
■Sándor, lemondott dr. Kiss Mihály és Ráday 
Dénes. Meghalt Vizy Ferenc volt orsz. 
képviselő.

Ezután a Társaság működését ilietőlog 
jelenthetem, bogy az 1IHÓ. évben 12 ren
des felolvasó estet tartottunk éa pedig jan.
6. 13. 20. 27., február 3. 10. 17. 24., már
cius 3. 10. 17. 24. napjain mindenkor dél
után 5 órasor s mindig Lova varos közgyűlési 
termében, melyet Bodogh Lajos polgármes
ter ur a városi képviselőtestület a meg a 
kezdet kezdeten álló Társaságnak magyaros 
előzékenységgel díjtalanul bocsátott rendel
kezésére, amiért ezúton fejezem ki bálás 
kösaönetemei.

Aa első estély Köveskuti Jenő elnök 
megnyitójával vette kezdetei. Aa estélyeken 
felolvasást, illetve szabad előadást tartottak : 
Bátby Ltssló, Baker Béla, Dávid László, 
dr. Haicl Kannán, Jaiosa Ferenc, Keim 
Gyula főispán, Patay Karoly, özv. P.tziue 
Farkas Gizi, dr. Poiubszky G>.za, Burányi 
Gyula, Tomcsauyi Ja,os, Kassuvssay Ka
ntán 1—1 esten, Erdélyi Jvzael, Főzete 
József, Bering János, Köves,.u.i Jono, 2—2 
estén es dr. Karatiatb Maiius 3 esten. Egy 
esten Deák Miklós segédkezeit a vetített 
képek bemutatásánál.

Versekkel szerepeitek: Dávid László, 
Halassy Valéria, Koroda Fal, Kegy lioua, 
dr. Pcrubszky Gésa, Szabó S. Zsigmond 
1—1 estén, dr. Kersék János 2 estén.

■Szavaltak : Farkas O.ga, Herzka Erzsi, 
Holzmann Ferenc, Jaross Margit, Maiveclty 
Erasike, Rappeport E za es Zuay János 
1—1 ízben, Frecaka ..ranaa es Movotuy 
Ilonka 2—2 izbtn, Moravek Margit 3 ízben.

Énekeltek.' Dr. Heinricb Viktorné, 
Hertaka Erzsiké, Miseik Istvánná és S si
lány Becsöné,

Ebhea a zenekiséretet szolgáltattak: 
Belcsák László, Csiczka Ange.a, dr. Karaf'i- 
áth Msrius és Schumann Mtgda.

Zenessámokkal szerepellek ; Adier Gizi, 
Grotte Janka, Kocab Hilda, Medveczky 
Erzsiké, Moravek Margit, Rappeport Elza 
1—1 estén, Grimm György 2 es Caioaka 
Angéla 3 estén.

Az estélyek mindig nagy érdeklődés 
mellett tartattak b úgy az elsőn, mint az utol
són megtelt a városi közgyűlési terem.

A Társaság ezeken kívül még ké‘ 
I vidéki estét is rendezeti, as egyiket 1915. 
! évi március 7.-én Újbányán, a másikat 
, 1915. évi április 25.-én Arznyosmaróton, 
■ mindkettőt kitűnő sikerrel. Az újbányái 
| estén szerepeltek : Köveskuti Jenő emök, dr. 
• Porubssky Géza, Bocsek Sarika, h ekete 
j József, Hering János, Dávid Lisz ó, Miasik 
i Istvánná ésRiszner Jolán. Kellemes meglepe

tés volt az újbányái leányok éueszara, 
melynek precisz előadása Miesik Istvánná 
buzga mát dicséri. Az arany osmzróti esten 
közremü.öd.e. : Köveskuti Jenő, ar. Lüley 
György, Cz.c.Ks Angéla, Koc.ao H d», dr. 
Lulter Károly, dr. Kersen János, Pizely 
Ödön, Tomcsanyi Jánoa, Szabó S. Zsigmond.

Folyt, köv.

A világháború krónikája.
Június 27.

Az oroszok megújítják támadásaikat Kó
lómén tele a Duyeaater kanyaru alkná., csapa
taink hősiesen eileniallanak, Voihynyabau 
a harcok cseudaseUtek. Aa olasz harc.eren 
aa olaszok a Uvboidui feusik es Gorái h.dtö 
e.leu indno.-a^ pergőtüzet. A nemetek 
Cuamprgneban ertea el kisebb sikereket.

Június 28

Az olassok tegnap az Etech és Brenta 
közt több heiyen támadtak, így a Veidéi 
Fokiban a Pasubiou, a Monté Kasta ellen 
és a Monté Zebió előterében. Mindezeket a 
támadásokat veresen vnszaveriüs. A karín
nal harcvonalon támadásaik tökepen a 
Freikofel es a nagy Pál eiien irányultak. 
Helyeukint kezitusa fejlődött ki. Aa összes 
állasok szilárdan bátor védelmezőink uirioká
ban maradtak. Sokuilói nyugatra nemet 
csapatok lobommal elfoglalták Limevka fa ut 
és a falutól delre fekvő oro.z auaiokzt. — 
Gsapataiua az orosz támadásokat Kutyual, 
Novopocsajevtöl délnyugatra és Torcsytól 
nyugatra visszavertek. — A francia hadszín
térén a iratcikk újonnan harcbavetett nagy 
erőkkel megtámadlak a Erőidé Ttrre hegy
háton a nemet állásosát, Eieury falut, de 
va.amenunyi támadás teljesen összeomlott.

Június 29.

Ko omea feié 40 kilométeres fronton 
támadnak aa oroszok. A túlerőben levő 
el enseget több ponton visszavertük, végül 
azonban arcvouaiuuk egy ressot vissza keltett 
Vuunuu^ — Ouei yn-oi «... r*  aát lu.erö- 
beu mvu tamsoá.s vuik. variunk. — Novo 
puc^-jeVtői tiyig-.ir-.zi. vj-eijes. ü7, gyalog
ezred aussai el et. n.eso.s oiosa lamsdasOn 
megh usu.lak. — A dooerdoi trou-on heves 
harcok fejlődlek. — A görat bicfonei aa 
olaszok támadását, nemkülönben aa Etacb es 
Brenta közöl.i előretöréseit visszavertük. Az 
Unió Mexikónak ultimátumot nyújtott at, 
melyre 4b órán belül követelik * vei.ezt.

Június 30.
Kirhbabától északkeletre osztagaink 

visszavertek orosz támadásokat. Pistiénél, 
Kuntól északnyugatra, tegusp újra elkese
redett hai cok folytak. Aa tti üarcbavereti 
túlerőben levő ellenséges erők nyomása 
következtében csapatainkat a Koiomeáiól 
nyugatra és delnyuga.ra teavö területre 
visszavontuk. Ouertyiöl északra és Sokuttol 
nyugatra visizavertük aa oroszok támadá
sait. — A Doberdó teusikon tovább tarta
nak a harcok ; itt az olaszok támadásait 
viszavertük. — beiktől keletre meg tart 
néhány áioknak aa ellenségtől való megtisz
títása. — A Masa uyugati partján, a öU4-es 
magaslatnál e.öre haladtak a nemetek.

Július 1.

Dumáénál Botba er tábornok hadseie- 
gének oszirak-magyzr csapatai e. eu lovas 
tömegek bkiom ki.oiaelernyi sáelessegneu ea

hatos tagoaásban rohamot intéztek. — A 
ellenséget szétvertük. — Volhyniában 
szövetséges hadseregek támadása előre h 

i lad. Ugrinostól délre, Torcyntól nyugati 
és Sokulnál as ellenséget vissaassoritottu 
__ Kolkytól nyugatra Sokultól délnyugati 
és Vicinynél orosz állásokat foglaltunk e 
— Lucától nyugatra és délnyugatra rái 
nézve kedvező harcok vannak folyamatba 
A üőberdó-fensikon heves harcok utá . 
amelyekben valamennyi állásunkat megta 
tottuk, csökkent a harci tevékenység. - 
Az olasz támadások a karmthiai és az Efacl 
Brenta barcvonalon meghiúsultak. A német 
az angolok és franciák földerítő előretörése 
mindenütt visszaverték, nemkülönben 
Ma»s partján a franciádnak a Thyaumou 
páncélerőd elieu intézett támadása megint 
suit, a nemet vonalasban előre jutott eoi 
bereket eitog'á..

Junius 2.

Az angol-francia otfenziva hét na 
tüzérségi előkészítés után 40 kilomét i 
szélességben szombaton megkezdődött. — A 
Somaié és az Encre mindkét partján 49 
kilométer szelességben tám dtak. — A 
Sommoig terjedő két hadosztá yszakasz első 
vonalaiba egyes pontokon benyomultak. —A 
németek aa első es második vonal között levő 
állásokba vonultak. — A Kolomeátói nyu
gatra es a Dnyesztertöl délre uj hevei 

I harcok fejiöduez. — Tarnopoitól északnyu
gatra Bothmer csapatai Voretiiovaa-mag*,-  
laiot elfoglalták, Lmsiugeu támadása eiöre 
halad. — Aa olasz támadásokat visszavertük.

Július 3.

Kolomeánál a harcok terjedelme növe
kedik. A várostól nyugatra aa ellenségnek 
ellenünk intézett erős előretörését ellentáma
dással megállítottuk. Tiumactól délkeletre, 
ahol nemet osztrák-magyar csapatok állnak 
harcban, másfél kilométernyi szelességben el
lenünk megindult lovasroham tüzérségi 

I és gyalogsági tűiben összeomlott. — Lucá
tól de.re a szövetségesek támadása ismét 
tért nyer. — Luokto, nyugatra és észzs 
nyugatra as oroszoknak heves előretörései: 
visszavertük. — Bothmer serege kedvező 
harcban áli Tumacstól délkeletre. — A 
Sommetól délre a németek egy badosalályukat 
a második állasba vettek vissza. — A 
■Summától északra az angolok nem értek el 
előnyt. — A Mirmolota területen éa a Breu- 
ta-Etsch közti h.rcvonalunkon ismét vissza
vertük aa olaszokat.

Különfélék.
— A hercegprímás a tűzvész el

leti. A b.boros hercegprímás legutobo meg- 
J lent körlevelében nyomatékosán arra kéri 
luef,ybazuiegyeje papságul, bogy tigyeluez- 
tee.c a híveket úgy a szöszökről, miut a 
temp ómon kívül is minden alkaiommr.l es 
ha zen napi ól-napra, hogy legyenek résén 
es a tűzre vigyázzanak, mert csak így ke- 
lü.lietök el a tüzesetekből folyó és igen 
gyakran pótolhatatlan károsodások. A ter
mes maratása, betakarítása es megtartása 
eidekébeu nagyon üdvös lenne, ha a iőpász 
tornak ezt az intelmet a tanítok, jegyzők én 
a néppel érintkező összes intelligens embe
rek a leggeeleseub körben terjesztenék.

— Aratás után vonulnak be az 
Uj tauguchok. Bon talilgaiásra ad okoi, 
hegy • Bj a oaztáiyu népfelkelőket mikor 
hívjak be. A moat hesoroaolt népfelkelők 
bevonulására — hacsak váratlan körülmé
nyek nem jönnek közbe — augusztus má
sodik felében bocsát iák ki a hirdetménye
ket, amikor már az összes aratást szükség
munkákat elvégezték az országban. A 33-59 
éves B) a.osatályu népfelkelőket legkoráb
ban szeptember 12.-én kezdik szemle elé ái- 
lttzu>. Lehel aioubao, hogy ea a terv meg 
fog változni és esetleg hamarább kerül a 
sor a sorozásra.

— Barsvártnegye ia létesítsen élel- 
misaer-Böspontot I Baepesvármegye ment eiői 
a jó poid.vai; aa egess varmegyére ktler- 
jouő.eg ,Cip»er“-Uo.messoggoi megszervezie 
a közpou.u,. V «gui.-D..mr*  vasai olt a aoa-

jou%25c5%2591.eg
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)>unt * közönség részére kacsái, libát éa 
',.jAe szárnyasak; további: sertét- éa mar- 

is. Kopható még náluk, mint a 
.,ózj)«nZ“ irjn; rizs, kávé, aajt, szappan, 

gyuf«> *’•* ’» tengeri, dara éa árpa- 
P C 0 gF a

— A kormány már gondoskodik 
, anya- éa oaeoaem övédelem oraaágoa ren- 
(l.... őséről. Es most nemzetgazdasági és hon- 
vedelmi szempontból végtelen nagy fontos

ba kérdés. Mielőtt azonban as országos 
. Jezés megkezdődnék, utasítja a kormány 
a hatóságokat, bogy est a védelmet saját 
h .askörükben végeznék s napközi otthono
kat állítsanak fel.

— Gyászhlr. Őszinte megilletödéseel 
t tőijük a szomorú hírt, hogy özvegy Kom
nak Lajosné uraaasony, boldogult Komtsik 
1, H's városi penstárosnak neje, e hó 4.-en 
e.. enek 65., özvegységének 4. evében, hosz- 
sscs szenvedés után, övéinek legnagyobb 
fajdalmára, meghalt. Hűit tetemeit szeles- 
körd részvét mellett f. bó 6.-án, délelőtt 9 
órakor a r. kath. temetőben helyezték nyu
galomra.

— A 39—SO évesek pótsorozása. 
A honvédelmi miniszter értesítette a tör
vényhatóságokat, hogy as 1877—1866.évek
ben született népfölkeiésre kötelezettek 
u;»bb sorozását as augusztus 29.-től ssep- 
tember 21.-ig terjedő időközben kell meg
tartani.

— Plébánost eskütétel, Szakács Vik
tor tévéi plébános, aki — mint értesülünk 
— e hónap utolján foglalja el helyet, — e 
hó l.-en tette le a plenanosi esküi dr. Kaj- 
ner Lajos püspök, ált. érseki helytartó előtt.

— Az uszoda környékét a szülői 
felügyelet nélkül hagyott ingyené ö és ra
koncátlan sibederek állandó tanyául hasz
nálja-. fel arra, bogy ott trágár beszédeik
kel, veszekedéseikkel a járókelőket lolrfn- 
koztassák. A kertekből a gyümölcsöt lopjak 
és rongálják a fákat. Kövekkel való haji- 
galásaikkal pedig a szomszédos házak tulaj
donosainak a kertjeikben való tartózkodást 
lehetetlenné teszik. A Perec vizében a ru
hának teljes mellőzésével fürdenek és a víz 
partján tel és alá futkosnak. Minden tisz
tességes ember most messze elkerüli a Pe
rec partját, amelyen eddig — kivált az esti 
órákban — igen sokan szoktak sétálni; 
mert amit ott látnak es hallanak, aa oaax 
a legnagyobb undort kelti bennük. Az előző 
években mindig egy rendőr volt aa uatoua 
mellé kirendelve, aki léken tartotta ezt a 
neveletlen csapatot. — Kelhívjuz a rendőr
kapitány Ságot, hogy haladéktalanul intézked
jék ezen pisskoa állapot megszüntetése iránt, 
üt nincs annyi közege, hogy egy-egy ren
dőr állandóan legyen ott, akkor legalább 
napközben többsiör tartasson szigorú raz
ziát ; aa esti órákban pedig soha ne hiá
nyozzék a Perec par.jau a rendőr. Vagy — 
ha lehetséges — a helyőrség aao.gaia at la 
vegye igénybe.

— ® jegyzés. Konkoly Thcye Aladár, 
honvéd buiaar főhadnagy juuiua hó 24.-en 
legyezte el Pécsett Krasznay Mihály ügy- 
veuuek és földbirtokosnak kedves leányai, 
bózszt.

— As élő seités és a zsír árának 
rca^iniálása. A hivatalos lap pénteki szama 
kvauite a kormány rendeletet a sertésvágáa 
keriaioaáaáró', valamint as élő sertésekért 
e« .crtéstermekekért követe'hefö legmaga
sabb árak megállapitásáról. A rendeletnek 
lényeges rendelkezései a következők: 1. 
Hatvan kilónál könnyebb sertést nem esz- 
h-.d levágni. 2. A hizlalásra szánt, 60—90 
kilós sertés mixtmátis ára 6 korona. 8. A 
ic. ugásra szánt sertés maximális ára 6 K.

tiiiér. 4, A leölt sertés miximá.is ára 
égiszben vagy téldarabokban 7 K. 60 fillér, 
•• olvasztott szír mixtmália ára 8 K. 62 
fillér. Etek as árak asonban osak a nagy
ban való forgalomra, a termelő és viszont- 
e adó között érvényesek; a fogyasztó kö- 
sonség számára a mtximális árakat e hó 

-‘g mindenütt a helyi hatóságok állapit- 
jak b6^ amikor a rendelet érvénybe is 
•«p. Aa, aki a miximális árnál nagyobb ősz- 
•‘eget ígért vagy fizetett, nem büntethető, 

* arat tv lepő elárusítót a hatóságnál 
••‘Jelenti,

... i^ ^ztartási fémtárgyak f. évi 
Jlt v18 lk* ntin is beozolgáitatan- !
dó?. E napig a fémbeváltó helyen Goldstein 
Henriknél szabadkézből magasabb áron el- ■ 
adhatók,

~ Papszentelés. Szarka István föl- 1 
dink, a budapesti központi papnövelde nö
vendéke, műit hó végén szeut-ltetett pappá 
és mint ujmiséa Alsósserdzhelyre küldetett 
kápláni miuöségbuu.

A csépiégi eredmények beje
lentése. A kormány leude.etei adott ki, 
amely szerint bármily cséplőgéppel iiicsépell 
keuyérmagvak.t és zabot köteles vagy a 
cséplőgép birtokosa, vagy annak bérlője be- 
tenkint minden vasárnap, illetve a cséplés 
befejezését követő napon a községi elöljá
róságnál bejelenteni, ahol e célból megfelelő 
bejelentőlapok állanak rendelkezésre. Az 
elöljáróságok vnzont kötelesek a cséplögep- 
tUiajdonosok, bérlők es keaeök névjegyzé
két a aiatisztikai hivatalnak bejelenteni, 
melynek igazolt megbízottai aa adatok he
lyességéről a helyszínén meggyőződést sze- 
reshe uöfe.

— A vasárnapi munkaszüneti mó
dosításit. A be ügyminiszter a vasárnapi 
munkasiuuetröl stó.ó rendeletül akként mó
dosította, hogy tekintettel az eny he tél fo'y- 
tán való jéghiányra, az éielmiaaeiüzlelek 
vasárnaponkint és általában a munkaszüneti 
napokon délután 6 órától este 9 óráig nyitva 
tarthatók.

— Uj körjegyző. A sseázi körjegy
zőségben egyhangúlag Káinay Kálmán zse- 
lizi rendszeresített segedjegy zót választot
ták meg körjegyzőnek.

— A gyógy szertáruk éjjeli taksája. 
A belügyminiszter fu.átkába he>yezie, hogy 
• gyógyszereszekre vouatkosólag az éjjelt 
taksát, nemet mintára, engedélyezni fogja. 
A külön díjazás az esti hat Órától a reggeli 
nyitásig terjedő időre vonatkozik.

— Eljegyzés. Habrtk István taniió el
jegyezte Vanek Maig.Uat, Vanek János máv. 
tőraatárnok kedves leányát, Levan.

— Azokról, akik félnek. A mai vi
szonyok közön könnyen megtörténhetik, bogy 
a harctérrel szomszédos osztrák tartományok 
lakosainak egy része, ha mindjárt a kiseb
bik is, ok nélkül megijed s az sggodaimak 
hatása alatt fanját Bietve elhagy js,bogy biz
tosabbnak látszó tájam felé húzódjék. Te
kintettel erre az eshetőségre, a beiügymi- 
nisater és a kormány között e.eve megegye
zés Jött létre, ameiy azt foglalja magábau, 
hogy a Magyarországba érzeaö osztrák ho
nosok itt ideiglenesen sem telepü hétnek le. 
Ha tehát azoa közül egyik vagy másik mégis 
idetéved, azt nyomban el kell txpedialui, 
lyen körű menyen között áriái sem ebe*,  
szó, hogy az idejövök segélyben reazesul- 
besseuea. De meg azok sem húzhatják meg 
magukat uauue, akik pénzt hoznak magun
kat os akik » baióságua .ámogaiásara ogy- 
ailkiKb.u uem saoiu uaa. A oeiUgymiuiszlor- t 
uek ez a leudeleie mar feeraoaott a törvény- | 
hatóságok fejemoz éa műdén lulozacdes 
megtörtént e tekintetben, hogy a retdeei- j 
uek szigorúan érvényt is szerezzenek.

— Egy évben két burgonyatermés. 
Nsmetor.zagb n I el.ZT leiem egyazon 
tőidben egy nyárou a burgonya. A talajúié- 
légiié. revén eri-k ezt e’. Kora tavasztól 
mesterségesen melegítik a főidet s ma már 
bebizonyult, hogy olyan hamar fejlődik ki 
ezen a réven a uurgouya gumója, hogy meg 
egyszer lehet ültetni es szedni. A háboiu 
szükségletei vittek a gazdasági tudósokat 
arra a goudolaira, a kieheztetési barc teimetle 
meg ezt a győzelmet, amelyet bizonyára 
na.uuk is alaposan ki fognak használni. Ne
künk is csak előnyünkre válnék egy évheu 
két krumplissüreí. _  ____

jótékonyság.
A lévai irgáimas kövérek .po’gári leány

iskoláját 1911. évben végzett növendeáek ö 
eves laiá, ozöju.. aiaalmával, a 14. honvéd
gyalogezred elesett hőseinek árvái részére 
120 koronát adományoztad.

A Léván létesítendő katonai emlékműre 
lapuok Bzerkesaiőségéhea Farkas Oi bán 
únói 12 korona érkezett. As ü.szeget ren
deltetési helyére juttattuk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi juh. hó 2-től 1916, évi juli. hó 9-ig.

Születés.

A szülök neve
JA

C S A gyermek 
uev*

Szitáry Béla Kellt r Elvira flü László Béla
Kuper Fereuc Hosko Terézia fiú Béla
Zamboj Pál Suhajda Maria fiú Junos

Halálozás.

az cliimiyl neve Kora A halál oka

Seres Pálné
Úzv. Komzsik Lajosné
Hermán Anna 
ifj Mordéuyi Uusztávné

42 éves
65 ,

2 ho
48 éves

Egésisebek
Vérbas 

béiburut 
Szervi szívbaj

Elszámolás
az iparos-tauonciBhoia nftrotinoepóly én 

a ktVM Óbb ihiu között jutalmul kiouz- 
to.t 200 koroníró, mely óaaaeg a követ
kező bzives kdoLuuLjuKbói ^yüjteielt:

Tak arekpénstur ÖO kor.
Teü.uia(.z)bi TaiBulat 28 ,
Eagol Jozdoi üh Fia cég 20 .
11 keliD.ezel 20 „
Ív. rn Ttseivére’' cég 20 ,

pUMUK 20 .
boruku Józött 10 „
GodtJtiiu lljunk 10 ,
Kjöiu Benő 10 ,
Öiugei ludor Ó .
Wiibeiu Mór ő n
W HdZ Gj 11 M 2 n

Önzőben : zlO aoi.

MiUÖü LieLNe*jt)iku MÚakUKÓillk Uak ÖliVcd 
adousLyMikért, — Láva véres poigáimeH- 
teieucK ped g a u>gyterem tzivea atengt- 
deseuri, úgy - taunóreöLUiei, mint a lanu.ó- 

nevében ha.aa köböljeiét nyiivítui- 
Iua, tegyen szabód isku-anz e dereik joie- 
vöiuek hatbaiüa taaiogfctaaai a jövőre n<zve 
is kernuui.

L iva, 1916. juiius 5.
Ghiniessy János,

az iparos-tanonásk igazgatója.

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egyesületnek I

NESTLÉBE
- - - - - - « GYERMEK LISZTjf csecsemők ------................... --i

I gyermekek és lábadozók legjobb
I taplóiéba gyomor-és bé/betegségek után.\ 
i Mindenkor kapható.
Pr b’dobozt és bnu'ségos orvosi könyvecskét a 
gyermeknevelésről teljesen dijta’aiiul küld a Neetlé- 
féle gyermekük zt társaság. WIEN I. Blbertrasse 30 e.

Kenyérsütés.
Julius hó 10 -töl az idegen kenye
reket 9 órakor vetik be a kemen
cébe. Tisztelettel Weisz. Bernat.

G'azd.é.lcrie.k: 
cséplés-hez, gőzBzátrxtA.B-hoz 
elsőrendű KŐSZÉN kapható 
S INGER IZIDORnál (LÉVA.)

Házi fűtéshez is

köszenet-kokszot
Állandóan tart raktáron.
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Ajánlunk azonnali szállításra a legjutányosabb napiárak meglett

Gép-, henger- és autóolajat, | 
gépzsiradékot, kocsikenöcsöt » 

és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat • 
szavatolt jó minőségben.

Weisz Lipót es Lórsa
dieznózeir, szalonna- és olajuagykereskedök 6151

Budapest, IX, Hentes utca 17. Sfirgöuyciiu: WEISSE ETT Budapest.

Interurban telefon; József 14—50.

•• ■
I
I

w&tíí-

KNAPP DÁVID

Kiadó lakás.
Közhírré tétetik, hogy a Honvéd-utcz 
24 szám alatt levő, városi tulajdoi 
képező, 4 szoba, fürdőszoba, konyb 
és más helyiségekből álló úri lak 
udvarral és kerttel együtt azonn; 
béibevehetö. Bővebb felvilágosítást a 
és a házat megmutatja: Bodó Sándo: 
városgazda.

Nagy 
üzlethelyiség 

kiadó
Bővebbet , BARS“ kiadóhivata

lában Léván.

11 ’♦ fcr t ?f n 33 I

Fitctéien, regy kiteijedéoű. gépi&ktár&rr 
céliára épült lázantan nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gjártttáuyu gépek: 

GaLZ-féle n; c.tcrck níideu negyérebau Leplen én 
Echn.dz (ozcfíiló léfzj'etek, eleteti hűelicherté’e 
velögtjek, I Sctei íeie elék is ibíbjii íive ő ecdörök 
valan int n uden e czdba vrgo gépek es gépróízek 

Viegl iiü BíIlD lárczosl utak.
mr Lepdb niró’sépü ül i in 11) kín rak elkészítésé 

es felállítása jiürjos árakban.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE 

Mkmwm cui. L É V A N. q&R iá.

Legjobb fűszer- és ceenegeaiuk
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű, kávék.

„Glória" pörkölt kávé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

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

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. Villanom ózótdenyek, ioirolok es vasalok.

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

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gé^szij gyári áron. 
Összes kerti-, u ezo a. cl. .aj, uéhészeti és lejcazdat ági szerszámok.

Építési anyagon : cement, gipsz, n.ennyezet nao, vasgerendák, horga
nyozott t-oioi.yfonat kerit6s nagy raktára. — — 

KATONAI evöceésze, tlieriuos, ku.ace, gyortlonalo, aluli iniuui ivópohár, 
hátizsák, viilnuios zteblanpa. Conipolin vishatisn bóikeuócs íantaia.

Ragályok ellen

most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
bokra, virbeny, kanyaró, typhus, himlő és 
egyéb r? gályos betegségek most fokozottal b 
erővel lépnek fel, mint más időkben, miért 
is szükséges, hogy minden háztartásban egy 
megbízható fertőtlenítő szer kéznél legyen. A 
jelenkor legmegb zhatóbb fertőtlenítő szere a

Lysoform
szagtalan, lem mérgező, olcsó és eredeti 
üvegekben I kor. 25 fill., minden gyógyszer
tárban és drogériában k? pható. Hatása Löff- 
ler, Vértan, P-’tik, Vas slb. intézeteinek 
vizsgálata sxeiint g><rs és biztos, miért is 
az sszes Orvosok betegágyak f< rtőtlenit*  8ér<*,  
aotiBeptik's kötözést knél (sebekre és daga- 
ua’okra) kéz- és arcirosásra »8 ragályok el
hárítására, stb. mindenkor rjaiiják.

Lysoform-szappan
tinóm gyenge pip reszappau, lysoformot tar
talmaz és antistpiikus hatású. Alkalmazható 
a legkényesebb bérre is; szépíti, megpuh'tja 
és illatossá teszi a bőrt. Egy kísérlet és Ön 
a jövőben kizárólag »zt a szappant fogja 
hasz tálni Ára 2 K.

Fodormenta

lysoform
erősen sntjseptikus hatású szájvíz. Szájbűzt 
rögtön és nyomtalanul eltüntet és h fogakat 
konzerválja. Hasai álaudó továbbá orvosi 1 tíi- 
sitás szerint tcrokiobnál, gégtbán’almakuál, 
és nátha esetén gurgulázásra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

Eredeti üvegje 2 korona.

Dr. Keleti és Murányi 
vegyészeti gyára Újpesten.

Az < hszhs lyeoformkészíimenyek kaphatók 
minden gyógyszertárban és drogériában. Kí
vánatra bárkinek Ingyen és bérmentve meg- 
kuldjtik .Egészség és fertőtlenítés* <i- 
n *1 erdekes könyvet.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyorssajtóján Léván,


