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A háború most lendül fel sorsdöntő M ndenki valamely nyelv keretei között
magasságba. A harctéri aratás eredmé ' gondolkozik ; és pedig azon nyelv keretei
Aratnak a magyar földöu Peng nye lesz a béke, a diadalmas, megváltó ; közt, melyet legjobban tud. Tehát az anyaa hazában a kasza. Már készen állanak béke. Érzi ezt az entente, mert most ' nyelven. Az anyanyeiv az első, melyet az
a cséplőgépek, hogy kiverjék az életadó adja ki utolsó erejét egyszerre, minden | éle’ben tnnu'uck. E„nek van a legszilárdabb,
izemet a szalmából. Lesz kenyerünk oldalról. Tudja jól, hogyha erőlködése » legbiztosabb nyelvérzéke. Ha tehát a
bőven, nem kell félni az ellenség hír most sem sikerül, akkor nincs mit gyermek a magyar nyelv helyett más, idegen
hedt kiéhezteteai tervétől.
remélnie többé, mert akkor többénem nyelv kereteiben, tanul beszélni, akkor az a
Az orosz is erre gondolt, mikor tudja maga felé fordítani a szerencse más, idegen nyelv lesz a gyermek anyanyelve
( is. Ennek lesz a legszilárdabb nyelvérzéke is.
uj ulhnziváját megindította. Szeretett szekerének rudjál.
Csak hadd, pengjen a kasza ide- A későbben megtanult magyar nyelvnek
volna még aratás előtt itt lenni, learatni
vagy letiporni és felgyújtani az arany benn, hadd dörögjön az ágyú odakint. sokkal gyengébb lesz «z alapja, min az
sárga kalászt a mezőkön. De nem Tudjuk, hogy minden lépes közelebb ! előbb elsajátított anyanyelvnek.
11a ped-g a gyermek többféle nye vet
síkéi ült a terve. A Kárpátok és a ma viszi a béke zöld olajágát a küzdő
tanul egyszerre, akkor a különböző nyelv
gyar löldön nőtt harcosok megállították népek felé.
Kitartás és bátorság idebent a érzékek io ytonoean viaskodnak egymással.
az orosz tömeget, hogy idehaza békes
séggel és nyugodtan végezhessék az munka mezején s ott kívül a fronton. A magyar nyelvérték nem tud kifej'ödni.
itthonmaradottak az aratás éa beta Ha a magyar fogja a kasza nyelét, Ezeknél fogva ajánlatos, sőt esükséges, hogy
karítás nehéz munkáját, amelynél akkor dőlnek is a rendek. Es a ma a gyermek előbb a magyar nyelvet tanulja
fontosabb, következményeiben kihatóbb gyarok Istene oly kegyes volt hozzánk, i meg tökéletesen éa csak aztan térhetünk át
hogy az idei aratás jobb lesz a tava valamely idegen nyelvre.
nincs az egész esztendőben.
Csak igy bizto.'ii'iuk a magyar nyelvér
lyinál.
Soha nem várta olyan aggódó
Ez pedig le fogja törni végleg zék tökéletes kifejlődését; a nemzeti érzés
szívvel a magyar társadalom az aratás
ellenségeinknek kiébeztetésünkbe ve terjedését s a nemzeti egység kialakulását.
kezdetét, mint most.
Az iskola is akadályokat gö dit a ma
Az az óriási küzdelem, amelyben tett minden reménységét.
gyar nyelvérzék kellő érvényesülese ellen.
a nemzet minden erejét és energiáját
A középiskola inkább a uy e vek iskolája,
megfeszíti, hogy a rázúduló teméntelen
mint az élet nevelője. A magyar, német,
A
magyar
nyelvérzék
művelése.
ellenséget legyőzze, az élelmiszereket
latin, görög és franc a nyelvek zavaróan
is természetszerűleg megdrágította.
Régi példaszó: Nyelvében él a nem’et. hatnak egymásra, A nyelvekben levő hasonló
De a magyar föld bőven fizet az A nemzeti nyelvben lakik az az erő, amely
elemek gátolják egymást. Étért ajánlatos,
idén. Az igazságos Isten olyan időjá a nemzeti egység lialakilásá;a törekszik.
sőt szükséges, hogy az idegen nyelvek csak
rást adott, hogy arannyá értek a dús A mai nagy idők világosan és kétségtelenül
a felsőbb osztályokban kapjanak he ye'. Itt
kalászok s a marokverő lányok arató bebizonyították a nemveti egység fontossá a magyar nyelverzck mar eteggé szilárd.
dala zendül föl ismét a magyar me gát. Ebből fakadnak a harci sikerek és a Le tudja küzdeni az öt veszélyeztető idegen
zőkön.
haladás tényezői. Köztudott do og, hogy a elemeket, amelyek belé akarnak olvadni.
De a vidámság még se olyan, mint nyelv éltetője, vezetője, fejlesztője: a nyelv
A nyelv tuatassága érdekében Német
más esztendőkben, mert hiányoznák érték. Ezt keli tehát elsősorban ápolnunk és országban, majd Auszuiában is m&r megin
mellőlük a bokrétáskaiapu legények.
fejlesztenünk. Mert látjuk a veszedelmeket, dult a mozgalom. Nem ártana tehát, hogyha
Ezek most másutt aratnak, a halál amelyek a magyar nyelvérzóket lépten-nyo- mi is foglalkoznánk ezzel az eszmével 1
mezején, ahol az ellenséget kaszálják mor, de iü öt ösen Budapesten fenyegetik,
Szcbclovszky István.
gépfegyverekkel, ágyukkal és puskák
A küönbözö idegen hatások folyton
kal
aratódalokból tehát az idén módosítják a m.gyar nyelvérzéket. A m-gyar
ntély szomorúság rezdül ki. A leányok nyelv elveszti ősi jellegét, sajátságát, tör
A vilaqhauüru krónikája.
odagondolnak a harcmezőkre, miközoeu vényszerűségét.
Julius 12.
gyorsan villan kezükben a sarló s
A vidék még annyira-mennyire védeA H ordie-mags8Íaton >z oroszok 7
nézik az arató öregeket, akiknek fehér kez k az idegen batísok ellen. Itt még tiszta,
előretörését vertük vissza. A Stocbod alsó
zászlóként lobog az ősz hajuk.
szeplőtelen a magyar ryeivérzék. A mai
folyásánál is meghiúsultak az ellsuseg támadá
A megművelt mezők azonban nem háború, melyben kü önböző nyelvek érvé sai. Souville erődhöz és a Laulee-ütegallástudnak arról, hogy mennyi drága ma nyesülnek, — többé — kevésbbé hálással hoz Közelebb to ták harcvoua.ukat a néme
gyar vér folyt a Kárpátokban, Galí lesz a magyar nyelvérzékre. Eaért fokozott tek. A Bapaume-Aibert-ut mindkét Oldalán
ciában, Volhynyában, Bukovinában és éberséggel kell őrködi üuk a magyar nyo.v- elkeseredett vereséggel tovább folynak a
— Belloi-Boyecouri ea a Maisrneta Dolomitokban. Ok fizetnek dúsan érzék lelet'. A munkát a családban kell harcok.
te Barleux vonal eben intézést francia táaz aggok, asszonyok és leányok forró kezdenünk és az iskolában folytatnunk.
inadssok a németek tüzelésében teljesen
Számos család, küönösen az úgyneve összeom ottak. — Három olasz torpedórom
Versjtékeért, amiket a televéuy baráz
zett úri család, elébe vág ennek a művelet bol i Parenao varosat igen nagy távolságról
da zna hullattak.
nek. Kétféle ilyen rósz szokással találkozunk rövid ideig tűz alá fogta — Védöütegeink
Aratunk.
találatot értek el, mire a torpedózuzók
Dőlnek halomra a rendek, gyűl « családban; Van olyan család, amely min azonnal eltávozlak.
denek
előtt
valame'y
idegen
nyelvre
tanítja
nek a keresztek, lesz friss fehér ke
Július 13.
a gyermeket. Viszont akad olyan család is,
nyere nemsokára a magyarnak.
Bucsacstól nyugatra és északnyugatra az
Bárcsak úgy dőlnének halomra abol a gyermek egyszerre többféle nyelvet ellenség újra nagy haderőt hajlott a gróf
vitéz katonáink előtt is az ellenség tanul Például: tanulja a magyart, a németet Bothmer tábornok vesényle'e alatt álló
Ls tízórai s eljönne a csava mezőkön is : és a 'franciát. Ugv az e öbbi, mint pedig az szövetséges osapa ok tlbu támadásra. —De
az el euség összes támadásai meghiúsultak.
mielőbb az aratás, amikor hőseink utóbbi eset káros a magyar nyelvér.ék Gróf Bothmer tábornok hadseregénél német
tökéletes kifejlesztésére. Nyilvánvaló, hogy
annyi véres győzelem után a béke ál
csapatok átkaroló ellentámadással visszavera nyelv a gondolat kifejezésének aa eszköze.
dásait is learathatnák.

ARATÁS.

tik Olessánál (Bucsacstól, ésiakra) éa attól
északra a benyomult oroszokat. — Rendkí
vül heves tüzérségi előkészítés utón tegn p
délután erős olass haderő támadta újra a
Monte-Rssta éa Monte-Interetto költi terü
leten fekvő állásainkat, de támadásai legsú
lyosabb veszteségük mellett hiususltak meg.
— Somosétól délre újra összeomlottak a fran
ciák támadásai. — Az angolok megvetették
lábukat Contalmaisonban. — A verduni fron
ton elfoglalt uj állásaikat megjavították a
németek.
Július 14.

Bukovinában csapataink újra visszatér
tek korábbi állásaikba. Bucsacstól nyugatra
és délnyugatra az oroszok folytatják táma
dásaikat. Délután két szélesen megalapozott
támadásukat vénük vissza. — Este az el
lenség Bucsacstól északnyugatra behatolt
állásainkba ; éjszaka elkeseredett harcok után
újra kivertük. A követi vasúttól a ÍStochod
mentén a balpartra áthatolt ellenséget elűz
tük. A Brenta és Etsch közti harcvonalon
az élénk harci tevékenység tart. Jelentékeny
olasz haderő élénk támadásokat intézett a
Dieci Cima és Monté Rssta köati védelmi
szakaszunk ellen. A Monté Rastától észak
keletre az ellenség tis rohamot kísérelt meg.
Csapataink valamennyi támadását, az ellen
ségnek legsúlyosabb veszteségei mellett, ver
téé vissza. Egy tengeralattjárónk elsülj esz
tett egy olasz lorpedósuaőt. TengerOsseti
repülőink Padua vasúti müveit és katonai
telepeit eredményesen bombázták.
Július IS.

Moldvától délnyugatra szétugrasstottuk
aa orosz osztagokéi. Dolatinnál fo ozódik a
bárói ’evekenyseg. Aa oroszok előcsapatait a
vátos déli szárnyára vetettük vissza. Az
ellenségnek Dalaimtól déluyugatra megkísé
relt támadása összeomlott. Lipót herceg
frontján a szövetséges haderők Gorodücsetöt
ésssaákeletre visszaloglahák eredeti vona
laikat. A tegnapi nap a Brenta és az Etsch
közötti harcvonalou is sokkal csendesebben
len el. A francia harctéren a bomme-lroutou
elkeseredett harcos tolyuas.
Július 16.

Bukovinában aa ellenség tegnap újra
támadást intéseltt a Cspui magaslatra es a
hunnal menésnél levő aljasaink eiien. Kézitusábhn vissaavertük. Lucától délnyugatra
nemet csapatok ei.entsmadaaban vaunak
támadó oroaa erőkkel szemben. As angol
támadások a Somme-ironton összeomlottak.
Biacbes taiu egy részét visszafoglalták a
nemetek. A francia támadások a Erőidé
Tőrre magaslat ea Fleury közöli meghiúsul
tak. Thizumout eroulöi délnyugatra tojik
a harc. As Unió kereskedelmi hajónak nyil
vánította a Deutschlandot.
Július 17.

Lucktól délre >2 alsó Lipa moge vontuk
a frontot, Arcvonaiunknak Szalui melletti
része a Goiocboviól keletre tevő területére
tért ki. Meghiúsult orosz támadások buko
vinai jobbsaarnyukon Zzbieuél es Tartorovnál. A Priiop nyeregtől északra fekvő erdős
területen földerítő osatagok leptek harcba.
Vilmos császár a Somiue-iroutou időzik.
Biacbestól delre meghiúsultak a tisucak
támadásai. A verduni fronton a franciák
tömegtámadáaai sehoi sem vezettek sikerre.

»

július 18.

Bukovinában Zabienél és Tartarovnál
aa oroszok előretolt állásainkat visszaszorí
tották. Főállásunk ellen intézett támadásaik
meghiúsultak. Radziviiov és Luck tájéken ia
visszavertük a muszkák előretöréseit. Az
olasz harctéren, a Boroola-saoros és as Astacb-völgy közötti harcvoualuuk eleukoob
agyútüz alatt állott. A nemet es olasz kor
mányok között nagy feszültség ákott be, a
német kormánynak azon tilalma miau, bogy
as olaszok részére fizetések tdjositiesaeues.

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egyesületnek!

Különfélék.
— A József királyi herozeg Sza
natórium Egyesület gondozó bizottsága
folyó hó iO.-én özv. Jt'arayó Samuoé veze
tése alatt tisztelgett lovag Sehoeller Gusztávné úrasszonynál fölkérve öt, hogy vál
lalja el ezen bizottság védnökségét. A lekö
telező kedvességéről és jószívűségéről álta
lánosan ismert úrasszony meleg érdeklődés
sel tudakozódott as egyesület cséljai és a
gondozó bizottság működési köre iránt, és
amidőn arról értesült, hogy a gondozó bi
zottság tagjai személyesen keresik föl laká
sukon a Bzegénysorsu tüdőbetegeket, hogy
ez idő szerint a harcztérröl hazaérkező tü
dőbeteg katonák éa azok családjainak se
gélyezését, — továbbá veszélyeztetett gyer
mekek részére szolgáló néijeli otthon" léte
sítését vette föl munkaprogrammjábs, kész
séges örömmel vállalta el a gondozó bizott
ság védnökségét és annak anyagi támoga
tását helyezte kilátásba. Egyelőre 100
koronával belépett a József kir. hercaeg
Szanatórium Egyesület pártoló tagjai sorába.
Szeptember hóban ismét e'látogat Lévára és
akkor kívánja megkezdeni védnö ti műkö
dését. Jobban mondva, mar meg is kezdte,
mert közbenjárására a véletlenül Léván tar
tózkodó lovag Sehoeller Pál is beiratkozott
az egyesület pártoló tagjai közé lOOkoronával.
— A F. M. K. E. mérlege. A Fel
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület el
nöksége, a magyar közönség felvilágosítása
czéljából, mely aa egyesületet immár harmincanegyedik esztendeje áldozatkészen tá
mogatja, a következőkben adja 1914. évi
mérleget: Az egyesület összes beveteiet az
1914. evben 166,887.05 -orona (1913.-ban
136,473.60 koron
,)
*
kiadásai pedig. 121,819.79
korona (1913.-ban 110,366.69 soron
)
*
vol
tak, a maradvány tehát 16,067.76 korona
(1913. bán 21,106.91 koron
.
*
Az összes
kiadásokból auturalis czélokra 124,180.28
koronát (1913.-ban 122,886.80 koronái,)
igazgatási költségekre pedig 12,802.27 ko
ronát (1913.-ban 13,086.74 koronát,) vagyis
százalékokban beszelve, kulturális czélokra
az összes jövedelmek 90 a/t-át, igazgatási co
lokra pedig 10 %.-ál fordítottuk. As egye
sület összes vagyona 680,460.62 korona
(1913,-bán 617,704.82 korona), a vagyon
gyarapodás tehát, a múlt övhez viszonyítva
67/Ö6.80 korona. Aa egész egyesületi va
gyon állampapírokban van elhelyezve s ke
zelője 17 ev óta a kir. postatakarékpénztár.
Az egyesület folyó számláit a nyitrai pénz
intézetek kezelik.
— Flóbanoai installáció. Szakács
Viktort, a lévai rém. katb. hitaöaslg uj plé
*,
bánosa
a ma deleiőtt 10 órakor tartandó
üunepe.yes ssetnmise alkalmával iktatják be
hivatalosan uj állásába.

— Katonai kitüntetés. A király
Schmídt Kálmán 14. honvéd gyalogezredbe.!
ezredesnek, aki tudvalevőleg a lévai sásalóaj parancsnoka is volt, az ellenséggel
szemben vitéz és eredményes magatartása
elismeréséül a 3. oszt, katonai érdemrendet
adományozta.
— Az Auguszta Gyorssegélyalap
ismertetése, A hadibiziositásos iránt erdekiödó&tt figyelmeztetjük, hogy e hó 30-án,
mához egy beire, délután 4 órakor, a vá
rosháza tanácstermében az Auguszta Gyors
segélyalapnak a vármegyei hatóság támoga
tásúval müködö két kiküldöttje fogja ismer
tetni a hadi gyorssegélyalapot és biatositásokat is eszközöl a hadbavonultak javára.
Óhajtandó, hogy városunk közönsége minél
nagyobb számban jelenjen meg a jelaett
időben a városházán, bogy alaposan megis
merje a hadibiztosilásnak üdvös célját.

— Az ebzárlat időtartamánál
meghosszabbítása. A veszettség nagy
mérvű elterjedésére való tekintettel a föld
mivelésügyi miniszter elrendelte, hogy ebvessettségi esetekben as ebaárlat ezentúl 40
nzp helyett 3 hónzpi idötzrtzmra rendel
tessék el és z zárlatok érvénye a szomszé
dós vagy egyébként közel fekvő községekr
ia kiterjesztessék. Mert a múlt napokban
ismét veszett kutya garázdálkodott Léván,
a rendőrkapitány a legszigorúbb ebsárlatc,
október hó 6.-áig elrendelte,
— Gyászhir. Mély gyász és fájdalom
érte Díváid Belát, a baraberzenoaei püspök
uradalomnak erdötanácaosát és nejét, akik
nek forrón szeretett kedves fiuk, illeméi
életkorának 16. évében, hosszú szenvedő
után e hó 17.-én, d. e. fél 9 órakor Bars
berzenezén visszaadta lelkét Teremtöjéuek
Földi mar»dványait e hó 19.-en, délután fe
4 órakor nagy es őszinte részvét mellett a
baraberzencei r. katb. temetőben helyezték
örök nyugalomra.
— Hősi halál. Pintér, a 14. honv.
gy. ezrtd tábori leikésze srról értesíti a
lévai rét. lelkészi hivatalt, bogy Krizsányi
Károly lévai szabóiparos, népfelkelő az orosz
harctéren Luck és Vladimír Volinskij között
folyt. harcoaban, julius 1.-én, ellenséges go
iy ótól találva, hősi halált halt. Halálát kiter
jedt rokonság gyászolja.
— Vizsgálóbírói kirendelés. A m.
kir. igasságügyminiszter dr. Króner Géza
kir. törvényaaeki birót az aranyosmaróti tör
vényszék területére vizsgálabiróul rendelte ki.
— Az idei gabona árai. A gabona
árak megaliapitásara vonatkozó kormány
rendeletet a hivatalos lapnak ma egy heti
száma köaölte. A kormányrendeletben a ter
mények ára két időszakra van megállapítva,
még pedig julius 16,-ától decaember lö.-éig
terjedő es a deczember lö.-ike utáni időre.
Varmegyénkben éa a velünk szomszédos vár
megyékben a búza ára dec. lö.-éig 41.50
K,, azután 37.50 K., a rozs éa kétszeres 34
K., dac. lö.-iaétöl 31 K., as árps ára az
eisö időszakban 34 K,, — a másodikban
31 korona.
— Uj ügyvéd. Dr. Szilárd Vilmos,
ügyvedjeiül! a mu.t héten a budapesti ügyvedvizsgáló bizottság előtt kitűnő sikerrel
tette le az ügyvédi vizsgálatot.
— Kevesebb lisztet kapunk. A ha
tóságok uiasiUs. kaptaa, hogy tigyeimez*sek
<e
a közönséget lisziuesaieténez minél
takarékosabb módon való felhasználására,
mivel a hadsereg nsztzaüksóglete emelkedett
s ennek következtében a közönség lisztet
a hatóságok utján esután csakis a legesüaségesebb mennyiségben kaphat.
— A mozi vasárnapi műsora egyike
less a legcrdek-sebbuek s bizonyára mind
a bárom előadás látogatott less. A fődara
bot a tíóditó csöppek című dráma képezi,
mely az emberi saenvedelyek káros hatá
sai mutatja be, ha nem tudunk úrrá lenni
feietidk. Kitűnő a Teddy kedvence című
végjáték is, mely derűs képeivel sokszor
magkacsgtatja a nézőt. Ezenkívül a legú
jabb háborús képeket mutatják be a hírne
ves S.scha mester felvetőiéiben. A legköselobbi előadás julius 3O.-an lesz.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon rokonaink, jóbarátamk és ismerő
,
*
sein
akt-, kedves anyánk elhunyta alkal
mából mely fajdalmunkat őszinte részvétükkel
enyhítettek, fogadják es utón is hálás köasünetttnket.
Léva, 1916. julius hó 20.

A Ghymeuy-család.

— Áthelyezés. A m. kir. igazságügy
miniszter dr. tieinrich Győző lévai kir. járásbirót, saját kérelmére a sárbogárdi járás
bírósághoz vezető járásbirói minőségben he
lyezte ál. őszintén sajnáljuk, hogy a jómodoru, általánosan kedvelt és rokonszenves
járásbiró, aki íejevel városunk társadalmi
életében is előkelő és kiváló saerepet töltött
be, — eitávosik sörünkből s egyúttal ssivünk mélyéből óhajtjuk, hogy uj helyén is
lelje meg keaves otthonát.
I

Jótékonyság.
Boldogult ösv. Ohimessy Jóssefné Meg
hagyásából a család a Lévai Siefánis-árvabás
részére kétszáz koronát küldött lapunk szer
kesztőségéhez. A jólelkü adományt, a melyért
as árvahás vezetősége ea utón is hálás
köszönetét nyilvánítja, rendeltetési helyére
juttattuk.

1916. jnliua 23,
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1»16. évi jull. bó 9-töl 1916. évi juli. hó 16-ig.

Születés.

özv Gbimessy J-né
uzv Do nyál Mihalyné
Surö-i'j’i
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Kora

A halál oka

74 év.s
74 .
3 hó

Agg. kimerülés
Emlőrák
Bölhurut

ESTLÉ

féle
tfUiunyt neve
—1___________________
GYERMEKLISZT
secsemök

az

Gyermekeit és lábadozók legjobb
I
tápláléka gyomor-és bélbetegségek utáni
mindenkor kapható._______ ]
Pr b-óobozt és tanulságos orvosi könyvecskét a
gyen, c. nevelésről teljesen díjtalanul küld a Nestléféie ..ernekllizt társaság. WIEN I. Blbertrasse 30 e.

?>ZE E C3- ü I "V O.
Kreutz Gyula föv. tánctanár nö
vendékeivel 916. julius 29 én
íszombaton) Léván a Városi szálló

színháztermében

tancz vizsgát
rendez, melyre t. címet és kedves
hozzátartozóit tisztelettel meghívják
a növendékek.
A diákcsoport táncviasgájának
kezdete délután fél 5 órakor
A felnőtt csoport táncvizsgájának
kezdete este 9 órakor.

Beleptidii sz, me ytDlint 1'60 K. — CiganyzeBeA táncvizsga tiszta jövedelmének egy részét
a növendékek nevében a lévai rokkant kato

nák juvara adjuk, miért is tekintve a jóté

kony célt feiüllizeiések köszönettel fogadtat-

nak és a „BARS
*

A Lévai

bán nyugtáztatnak.

Takarék- és Hitel

intézetnél elhelyezett állandó
betétek kamatlábát folyó évi szep
tember 1-töl további intézkedésig
4c|o-ban állapítottuk meg. A betét
kamatadót az intézet fogja fizetni.

Kelt Léván, 191(1. julius 18.

A Lévai takarék- és hitelintézet
igazgatósága.

vízimalom bérbeapó
■mes-Orosziban, Barsmegyében, a
I recz patakon 1917. febr. 1-jétöl.
I lekezni lehet dr. Kmoskó Béla
— — ügyvéd úrral, Léván — —
Qa.zd.dtlcxxa.lc

f -’ ^pléa-hez, gőzszaxxtAs-hoz
ehirendü E-ÖíSZÉJST kapható
B NGER

IZIDOB nál

(LÉVA.)

Házi fűtéshez is

1 őszenet-kokszot
állandóan tart raktáron.

A-

Jft

S
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Aki a randeletet megszegi, 6 hónapig
terjedhető elaárással és 2000 koronáig
Hirdetmény.
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő s ha
Közhírré tewem, hogy a m. kir miniBz- ' megállapítható annak a nyereségnek összege,
amelyet a tettes cselekmény ível illetéktele
tóriumnak 2.350-1916. M. E. svámu ren
nül e ért, az alkalmazott pénzbüntetés 2000
delőié érte ménen az 1916. évi termésű ga
koronán fe ül a megállapított nyereség
bonáért követelhető legmagasabb árak Barakétszeresével fölemelt összegéig terjedhet.
vármegyében a kővetkezők;
A vevő nem büntetendő, ha * követelt
I. 1916. julius 16.-tól — deczember 15. óig;
árat * rendelet ellenére megígérte, vagy
megfizette, de a kihágást * hatóságnál fel
búza ....
. 41 kor. 50 fii.
jelenti.
roíís éa kétszeres
. 34 kor.
Léva, 1916. évi julius hó 16,
árpa ....
. 34 kor.
sörárpa ...................... . 42 kor.
Polgármester helyett:
zab......................
. 40 kor.
ífj. K la In Ödön,
köles . . .
főjegyző.
. 40 kor.

H. 1916. deczember I5.e után:
búza.......................
rozs éa kétszeres
. 31 kor.
árpa......................
sörárpa ...................... . 38 kor.
zab............................ . 37 kor.
köes....................... . 40 kor.
Sörárpa alatt a Hadi Termény r. t. áltál sörfőzésre vagy mhB ipari célra váiárolható árpa értetik.
A megállapított árak; búzánál hektoiitereokint 76 kg. vu'ymiuöségü, 2 %-nál
nem több idegen kevereket tarta mazó, egész
séges butára, rozsnál hektoiiterenkint 71
kg.-os su y minőségű egesz.égés rozsra, árpá
nál éB zabnál — súly minőségre va ó tekin
tet nélkül — egészséges árpara éa zabra,
kölesnél száraz, egeszseges, rostált minőségre
nézve vonatkozású.
A köles mstermázsánkénti 40 k ára a
tavalyi termékre is vonatkozik.
Amennyiben a búza hektoliterjének súlya 76 ki
logrammnál nagyobb 78 kg-lg 2U lihérrei, ezen télül
81 kg. ig a súly külömbözet minden teljes kilója után
15 fniériei emelkedik az ár.
Viszont amennyiben a su.yminöség 76 kg -nál
kisebb, a legnagyobb ar a sulykulömbozet minden
teljes kilogrammja után 78 kilogrammig 21) fillérrel,
azontúl minden további kilogrammnál 71 kilogram
mig 3ü 11 lérrei csökken.
Amennyiben a rozs hektoliterjének súlya 71 kgnál nagyobb vagv kisebb a rnsgáliapitott legmaga
sabb ár a hektoliter auiykü ön.bozetuek rn'nden tel
jes kilogrammja után, de legfeljebb 3 kilogramm súly
síi ömbozelig 15 tnierrei rmelkedik, illetőleg csökken
Ha a bnza 2 %. nál több idegen kevereket tar
ta máz, a keveréknek nnuden megkezdett egy-egy
szazaiektöbblete után a megállapított legmagasabb
árból 100 kg.-kiut öl) 111 ért le ken vonni.

A mixima.is arakat, melyek magukban
foglalják a rtkodé állomáshoz való szállítás
költségét ib, zsák nelkü', az átvétel helyen
és készpénzfizetés mellett történt eladás ese
tére kell érteni.
A Hadi Termény r. I. vagy bizomá
nyosai a legmagasabb árat tarlósnak fizetni.
Ha a felajamoit termény mennyisége 50
metermázsat nem halad meg, • társaság vagy
*
b.tornán)os
átvételi trkent • legmagasabb
árnál 1 koionával alacsonyabb árt számíthat.
A 1. évi julius 23.-ig lörtént beszállításokra
vonatkozó 2 koronás ártönblet rozsért es
takarmány árpáért a 2.282—1916. ez. M. E.
rendelet erieimébeu eladót megilleti. Ha *
Hadi Termény r. t. vagy bizományosa * meg
állapított időben a* árut át nem veszi, az
eladó késedelmi kamatot es örséBi dijai is
saámithat tol. Aa őrzési díj nigyságát a keresaedeimt minissier fogja megállapítani.
A vételár hitelezess eseteben * kamat
2 «/e,-al haladhatja meg az Osztrák-Magyar
bauansk válióieszámi oiási kamatlábát.
Újból hangsu yo
om,
*
hogy * termelő
1916. évi október bó 15 napjáig termeseuea salát (házi és gazdasági) szükségletet meg
haladó részét * polgármester állal „vásárlási
igazolvánnyal1* el atott magánosoknak (a.
abban teliüuieteit meLnyiseg erejeig) * Hadi
Termény r. t.-nek v-6y btaomáuyos.inak és
jogosu.t keresaedökuez adhatja csak el, e.en
időtartamon túl ped.g a Had. termény r. t nak tartozik mtgvete.re ajániam éa 191b.
október 15.-én meglevő készletét a polgár
mesternél be is je'en'.eni.
A legm
*ga»»
bb ár»k megalapítására
vonatkozó rendelet f. évi julius 16.-án lép
Esen a napon túl tehát tilos kö.est,
valamint 1916. évi termésű basát, roasot,
kélsserest, árpát vagy aabot drágábban vásá
rolni annál »* árnál amelyet a rendelet
legmagasabb árul megállapít.

3924—<916. szám.

Lev., 1916. julius bó.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, bogy * m. kir.
miniBzleriumuak 2.307—1916. ól. E. számú
rendelete a kávé forgalomba hozatalát sza
bályozza, melynek főbb rendelkezései a
következők :
A köae'látás érdekében „kávéköspont
*
alakittalik Budapest székhellyel (V. Nadorutoa 19). Mindazok aa egyének, jogi sze
mélyek és cígek, akik bárminemű kávét,
továbbél.dás céljára vagy ipari (pörkölő
kávéház, kávéméres, vendéglő, cukrázda stb.)
üzemükben való feibasznaks avagy egyéb
ként nem saját háztartásukban való fogyasz
tás oéljaira tartanak raktáron, kötelesek
készleteiket * kávéközpontuak bejelenteni.
E kötelezettség a magánosokra is kiterjed,
ha kavékétzlelük aa 50 kgramot meghaladja.
A kereskedők és ipariizöz készleteiket
koavetlenül * Á'aVéközpoutnak kötelesek
bejelenteni, az ott beszerezhető bejelentő
lapok felhasználásával es pedig első isben
a f. évi julius hó 15-iken meglevő állapot
szerint legkésőbb juuus hó 22-ig feltétlenül,
azontúl minden hónapban a hónap 15 nap
ján volt áhpot széliül az illető hónap 20
napjáig, ha készletük 50 kgot meghalad
a ha egy egy hónap alatt — a keszlst
felvitele napjáig ÖO kguái nagyobb mennyi
séget hozlak forgalomba.
Aaix nem közvetlenül a fogyasztás, ha
nem viszonteladas céljaira egy teteiben
legaább 50 kg. mennyiségű kávét hoztak
torga ómba, kötelesek ezenfelül azt az e
cé.ra a aáveköapoutiöl beszerezhető lapokon
* kávéközpontuak legkésőbb 24 óra alatt
bejelenteni.
A magánosok bejelentéseiket * városi
tanácsosa kötelesek megküldeni, mit egyszerű
levélben is megtehetnek.
A bejelentésre kötelezett kereskedők
és iparüzök mai napon meglevő nyers és
pörkölt osszeskavezesz.etei, valamint a ma
gánosok készletei 50 kg-ot meghaladó
resaüaben * rendelet erejénél fogva aar alá
vetettek s aaokkal birtokosaik csak *
kávésöapont utasítás
*
szerint rendelkezhet
nek. Akta kávé adzsvetelevei iparsaerüeu
foglalkoznak, miudasálíal jogosítva vannak
zár alá vett készletükből a kávéközpont
külön engedélye nélkül legfeljebb 3 meiermassat meg nem haladó mennyiséget forga
lomba hóim, kávehaaak, cuarázdak, venaeglök stb. peüig jogo.t va vaunak üaemükbeu oly mennyiséget felhasználni, amely
leigaaolt aet havi szükségletül megfelel.
A zár alá vetet hatály
*
megszűnik, ha
a káveközpont * készlettel 1916. évi szep
tember hó 1 napja g nesz rondáikeabolik.
Igény be vetej oselau térítés jár.
A aavé legmagasabb árait * kávéköapou havonkint á lapuja meg, melyet *
lóság
*
b
közhírré fog tenni.
A megengedett
szabad eladáaokról
aaok kivételével, melyek a közvetlen fo
gyasztva céljaira történték, pontos feljegy
zést ke.l vezetni. A feljegyzésnek tartalmaz
* keli a vevő nevet, foglal
ni
oaását,
*
lakását
es az eladott kávé mennyiségét.
Aa eddig kötőit aaveügyle.ek. ameny
*
nyibeu még teljesítve nem leitek, hatályu
kat vesztik.
Aki * rendelete! megszegi, két hónapig
terjedhető elzárással é* 600 koronáig terjedhetöpeua büntetéssel büntetendő kihágás miatt,
polgármester helyeit;

Uj. Klaln Ödön, főjegyző,

B
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191G. julius 21,

&

Egy árva úri leány
I

Ajánlunk azonnali szállításra a legjutányosabb napiárak mellett.

Gép-, henger- és autóolajat,
gépzsiradékot,kocsikenöcsöt

4011—1916. sz.

Hirdetmény.

szavatolt jó minőségben.

Weisz Lipót és Társa
6151

Budapest, IX., Hentes-utca 17. Sürgönyeim: WEISSE ETT Budapest.

Interurban telefon; József 14—50.
I
' •< 1

I KNAPF DÁVID
Tilefon

m

33

Fiectéren, rsgy hitei,ecesű gépiakt&ram
céljára épült házán.tan nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve
Hajai

gyártmány u

gépek:

Ganz-léle méterek minden nogysagban Hcpferr és
Schrantz ( özetéplő készletek, etedet! hóelichar féle
vetőgípek, I ücher-léle ekék es talajú üvelö erzkörök
valamint nniiden e szelba vágó gépek és géprészek
Viáglihü HÁTID lánczoskutak.

MT

Lfgjot b iriiősé[ü ül < in ír.jktn rak elkészítése
ts felállítása jitirjos áraiban,

>

Legjobb fűszer- és ceeinegeáruk
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 kom halelszereiesi cikkek.

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. Villamos özötdények, loirelok es vasalok.
GAZDASÁGI

Léva, Ladányi-utca 22 szám.
Hraskó Gizella.

és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat

disznózsír, szalonna- és olajnagykereskedök

foglalkozást keres

CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló,
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.
Összes kerti-, mezőtazdasaoi-, méhészeti és isjaazdarági szerszámok.
Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —
KATONAI evőcsésze, thermoa, kulacs, gyorsíorraló, alumínium ivópohár,
hátizsák, villamos zr ebien, pa. Cenpobu vizhattn hőiken öcs laktál a.

Barsvárraegye alispánja f. évi julius
14-én kelt 6065 — 1916. ez. határozatával
B«rsvármegye területére az ,élö sertésekei
és sertéstermékekért
*
követelhető legmag
sabb árakat a következőképen állapítottmag :
I. a. 60 kg nál nehezebb da 90 kg-ná
nem súlyosabb sertésnek a hizlaló vagy
állattartó részére történő eladásnál kg-kit:
5 korona.
b. bármily súlyú ser'ésnek levágj.,
cé jából való eladásánál vágó súly klg.-ken
(kőbányai szokvány) a következő:
60—100 kilogrammig
6 kor. —
6 n 30
100—150
6 n 60
150—200
6 . 30
ezenfelül kilograrumonkint
A fenti áraiban mindennemű költség
bentoglaltatik. — Esek a legmagasabb árak
nem vonatkoznak a 60 kgnál kisebb súlyú
sertések és a tény észsertések adásvételére
II. Ha az élösertésok eladása nem az
átvétel helyén történik, úgy a fenti árakon
felül még 1% követelhető.
III. A termelő és viszonteladó közti
forgalomban a métermázsánkénti (100 kig.)
tisztasuyért a disznózsír, nyers szalonna és
fuss sertéshúsért 680 koronánál magasabb
árt követelni vagy fizetni ti'os, a leölt
seriésnek egészben vagy fél darabokban!
legmagasabb ára mázsáukint tiszta súlyban
620 korona, — az olvasatott disznózsír
legmagasabb ára mázsfnkint tiszta súlyban
740 korona ; eaen legmagasabb árak a ter
melés helyén a vasút állomáson való eladásra
értendők, csomagolás nélkül ; csomagolásén
a vételáron felül 0. 5% számítható tel.
IV. Ugyancsak a termelő éa viszouteiárusitó közt való forgalomban az elkészített
sertéshúsnak és abból való áruknak legma
gasabb ára a következő:
650 kor.
1. Sózottszalonna 100 kg-kint
2. füstölt
B
100
720 •
3. abáit
„
100
680 •
4. paprikás n
100
.
720 »
V. Közvetlenül a togya.ztók ré-zira való
eladásnál a sertéshús és a sertésből készüli
áruk a kicsinybeni arai a kővetkezők :
1. nyers sertéshús kilog-kint
1 k. — t
8 n 56 ».
2. » htj
ö.
, sz: louna
„
7 9
J
D
4. olvtsz olt zsír
„
9 n 20 n
5. füstö t szalonna
„
8 n
A
,
„
6. sózott
7 9 —
7.
7 n 50 '
n
n
8. papnlits „
„
8 9
1
9. iriss kolbász sertéshusbó kg . 8 n " Jn
füstölt
„
„
10.
8 n 60 ,
11. burka rizssal töltve
* 4 »
»
12.
„
árpakásával töltve n 2 n
1
13. füstölt sertés hús
n 9 n
»
14. füstölt sonka csonttal
9
n
n
nf
15. a
,
csont néizül n 10 »
n1
16. nyers (friss) sonka
50 r
• 7
17. Disznósajt
n 6 n
ni
18. tepertő
n 5 n
>
VI. a közfogyasztás
céljaira
levágott aerte
__
.
minden részét köteles a kimérő hentes nyeri
állapotban a fogyasztók részére eladásra
bocsájtani. A sertést levágás előtt csal.
Vtgó súlyban szabad eladni, a vágó.uly darabonkint 22 */, kg, ez az élősúlyból levő
natik, az ea alapon kiszámított vételáráé
még 4°/0 levonandó, es az u. n. kőbánya,
szokvány.
Sertéshizlaló vagy állattartó részére
csak minden levonás nélkül számított élő
súlyban szabad etdui.
Az V. 1-18 alatti árak minden hentes
üzletben kifüggesztendő
*
; aki a fenti ársza
bás éa határostányok ellen vét, kihágás
miatt fog büntetés alá kerülni.
Kelt Lévau, 1916. évi julius hó 20.

Bódogh Lajos,
polgármester.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. I gyorssajtóján Láván.
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