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4 Alléi

Nyílttéri közlemények garmond
soronként 80 fillér.
Gyakori hirdetők éa a velünk
összeköttetésben levő bírd, irodák
árengedményben részesülnek.
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Miért drága a

lévai piac?

Számtalanszor hangoztattuk már
lapunk hasábjain, hogy az országban
alig akad város, melynek piaca olyan
drága volna, mint a mienk. A béke
idején még úgy, ahogy türhetők voltak
az állapotok,
*
de a háború két éve
alatt az élelmiszerek árai horribilis
magasságra emelkedtek.
A drágaság okait, illetőleg okozóit
kutatva, a szerzett bő tapasztalatokból
azon eredményre jutottunk, hogy nemcsak az eladók, hanem a vevők is
hibának az árak felhajtásában. A főbünösök pedig a kólák és a hadisegélyben részesülő asszonyok, akik már
korán reggel kimennek a város végére
s vagy ott vagy az utcákon valóság
gal lefogják a piacra jövő falusiakat
es alku nélkül összevásárolnak mindent.
És ha ennek dacára be is jut nehány
elárusító a piacra, ezeket is ők rohan
ják meg ; szó nélkül fizetik az elkép
zelhetetlen árakat; sőt igen gyakori
eset, hogy tetemes összeget ígérnek
egymásra, vagyis felfelé licitáluak. Az
esz nélkül való tülekedésüknek a
következménye, hogy a lelketlen ter
melők mindig magasabb és magasabb
árakat követelnek.
Napról-napra keserű és jogos pa
naszokat hallunk az urinőktől, akik
meg tudják becsülni a férjeik által
szerzett pénzt, — hogy hiába zugolódnak az árdrágítók szemtelenségén,
mert csak gorombaságot kapnak tőlük
és az ily en asszonyok miatt legtöbbször
meg a legszükségesebb élelmiszerekhez
sem képesek hozzájutni.
Csak egy kis példát említünk fel
a sokból. Nem vétek-e, ha a hadisegeiyes asszonyok egy hitvány almáért
vagy körtéért, amelynek máskor alig
volt értéke, — 10—14 fillért is meg
adnak ?
A kofáknak és az ilyen asszonyok
nak semmi sem drága; mert a kofák
uzsorakamattal kapják vissza pénzüket
s reájuk szoruló fogyasztóktól ; a hadi
segélyesek pedig — mivel minden
faradság nélkül jutnak a segélyösszeg
hez — polyva módjára és könnyelműen
bánnak vele.
Nagyon üdvösnek és humánusnak
tartjuk a hadvezetőség azon jólelkü
intézkedését, hogy a hadbavonultak
itt bonmaradottjai hadisegélyben része
süljenek, de csak ott, ahol erre szük
ség van és a segélyezettek meg is be
csülik a segélyt és hasznos dolgokra
fordítják, de hogy ingyenélő, munka
kerülő asszonyok kapjanak segélyt s
*zt a fentebb említetett módon paza
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rolják és eljárásukkal még meg is
nehezítsék a tisztességes, munkásem
bereknek és nyomorgó családoknak
megélhetését, — ez már nem huma
nizmus, hanem a könnyelmű életnek
és pazarlásnak dédelgetése.
A piaci árak emelkedésének oko
zói részben az úgynevezett kávéméré
sek is, amelyek az utóbbi időben tulbőven elszaporodtak Léváu. Ezeknek
tulajdonosai
szintén alku nélkül kosár
j
számra
veszik
össze a piacon a vajat,
I
tojást,
túrót,
tejet
és egyéb cikkeket,
1
amelyeket arra használnak tel, hogy
naponkint egy halom kalácsot sütnek
vendégeik számára. Hát nem pazarlás
ez ? Ha a pékeknek eltiltották a zsem
lye és kifli készítését,—miért engedik
meg a kávésoknak a nullás lisztet és
,a kalácsba valókat pusztítani csak azért,
hogy egyes Ínyencek kaláccsal ehessék
kávéjukat, amikor a családok örülnek,
ha elegendő lisztet bírnak kapni ke
nyérre és az egyszerű tésztás eledelekre!
Ha a hatóság megadta az engedélyt az
ilyen üzleteknek, ám jól van, maradja
nak meg, — de azt határozottan kí
vánjuk : szigorúan tiltsák meg azokban
bármi néven nevezendő kalácsnak áru
sítását.
Régóta érezzük már szükségét
annak, hogy az árdrágítás meggátlására a város részéről végre erőtelje
| sebb intézkedések történjenek és a
közérdek minél hatékonyabban védes
. sék meg. Ezt az állapotot nem lehet
tovább tűrni. Meg kell rendszabályozni '
az árdrágítókat.
Ha törvényeink és városi szabály
rendeleteink sokaságában nem akad
paragrafus a rosszindulatú visszaélések
letörésére, akkor a városi tanács a
felsőbb helyről sürgősen kieszközlendő
; engedéllyel gondoskodjék a szükséges
intézkedések foganatosításáról. A ren
dőrség addig is — más városok példá
jára — számozza meg a kofákat s az
olyanokat, akik vétenek a rend ellen,
tiltsa ki a piacról. A hadissgélyt könyuyelmüen pocsékoló asszonyokat kisérje
figyelemmel és ha közülök valamelyi
két árdrágításban bűnösnek találja, —
fosztassa vagy fossza meg a segélytől,
vagy ha ez nem lehetséges — amiben
kételkedünk, — akkor szigorú és
kegyetlen büntetést szabjon rá.
A megfelelő rendszabályok alkal
mazása és pontos betartása mellett
megszűnik a piacon a sok visszaélés
és az árak is csökkenni fognak.

A hirdetéseket, előfizetéseket a a raklamíclókzt a
kiadóhivatalba kórjuk utasítani.
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A pópa báránykái.
— Ruszofil jellemrajz. — Két kém históriája. —
Irta : Gelsei Bíró Zoltán.

Keletgaliclal lSvéezárok 1916. julius.

Résen kell lennünk : özönével pattognak
rán1- a hegyes orosz golyók, idönkint pedig
buszonnégyes ágyúik mángorolják végig mély,
tompa morgással frontunkat.
Kibámulok a lövészárok keskeny lörésén és most gszán nem a háborúra gondolok.
E őttem vadregényes táj : hullámos tala
jon végtelen smaragdzöld füiergerre hinti
ragyogó dicsfényét a kelő nap. Régen nem
szántották. O yan, mint az árkádíai pászto
rok legelője. Vetőmag helyett lövedék aailánkokkal, acél-golyókkal szórtuk tele. Erőre
kapott rajta a szép, kies ő^természet.
Ezer lépésre az orosz front hosszan kí
gyózó földhuliámsi sötetlenek. Nyugatra
egy romhalmazzá omlott, lakatlan lengyel
falu gubbaszt.
Nem szánt, vet bágyadt tehenével a«
alázatos galiciai paraszt. Ez jut eszembe: a
galic-ai paraszt, két fajtájával és három lei
kével. Egész falvak néptelenek.
Ki tudja, hol-merre imádkozik russzofil
— stilü azentképeihea : az arany szegélyű biborköntösbe öltöztetett Szüz-Auyáhus, a cári
koronával, a drága kövekkel felékesitelt
Megváltóhoz, a nagyszakállú
püspök-sü
veges szentekhez, ezekhez a bizarr jelleg
zetesen görögkeleti stílusú szentképekhes,
amelyekben elmaradhatlan az aranypettyes,
mozaikoson háttér, a rikító: cinober —
kármin — citromsárga — mohasöld és égssinkék színek, az árnyékozás hiánya, a me
rev, szláv-tipusu arcok, a bántó hideg fény
nyel bámu'ó nagy kerek Bzemek és a gló
riáé ala'-okat ízléstelen célzással agyondiszitett ékszerek, drága kövek, ruhák, ame
lyekről leri a kanosukamüvészet, a röghöz
láncolt és pópái mellé, baromi rabszolga
sorba lesüllyesztett népmilliók szemkápráztatására alkalmizott iromba, nyers vallási
hatásvadásaat.
Rengeteg ilyen kép maradt itt a kihalt,
fölégetett galiciai falvakban. Lövészárkaink
fő'dviskói mind ezektől tarká'nak. A harcok
ban megkérgesedett saivü magyar bakák
gyöngéd tisztelettel hordozták ide őket. Ahol
egy falura pusztulás várt, onnan a magyar
fiú előbb a szentképeket hozta ki.
Aa imádkozó bigott orosz-lengyel mene
külésében otthagyta, a káromkodó, pogányvérü, magyar pedig kihordta már aa égő
háaak lángjai közül is. És érdekes, mily ke
gyelettel hurcolja magával, akár a puszta
föld, akár tábori sátor, akár földbarlang a
Beállása. Nyomban kifüggeszti a fekvőhelye
fölé. Elválhatatlanul ragaszkodik hozzá. Sű
rűn váltoatituak helyet, most ide, most amoda
vezénylik őket, a leggyorsabb iramban kell
pakkolni, pillanatok alatt útra késsen állni
és megfigyeltem, bogy a baka sokszor a
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leghasznosabb holmiját ia ott feledi, de ■■ ö
rekvirált saentképét féltő ragaszkodással viszi
magával.

Hogy * pópa-nevelés milyen vallást
plántál e falvak népeinek leikébe, annak,
kalandos időkben, jellemző tanulságait lát
tam pl. Olejav lengyel faluban.
Ea a falu, a harctérre vezető vasútvo
nal utolsó állomásától mintegy harminc ki
lométernyire fekvő helység. Első megszálló
helye a frontra vonuló csapatainknak és abba
as övbe esik, amelyből a hadioperációk nem
ökvetelték meg a lakosság kilakoltatását.
Szentes öregasszonyok, apró gyerekek,
serdülő leánykák és nagysiivegü öreg len
gyel parasztok maradtak csak itt (a fiatal
ságot magukkal hurcolták aa oroszok) pré
mes rongyokba, fo'tokba burkolódzva, akik
nek magas gyapju-siivegük többször vsn a
kezükben, mint a fejükön, annyit köszöngetnek a magyar bakáknak. A msgyar ter
mészet ugyan nem szereti, mert émelygősen
alázatos, köszöntő szót morognak hozzá éa
soha sem kisérik az arcba néző nyilt tekin
tettel, hanem apró, ravasz, fürgén leskelődö,
maoskasárga és sávózöld szemeiket mindig
a földre szegezik. Görnyedt járásuk, túlzott
meghunyázzkodásuk, valami erőltetve elpa
lástolt és éppen ezért élesen kirívó alatto
mosságot sejtet bennük.
Egy őrmesterünk, aki vérben és hol
testeken gázolta végig a Kárpátokat, félig sült
ürgét evett és pocsolyavizet ivott, aki virtuskodott azzal, hogy már se u mitől se tud
megundorodni, valósággal rosszul lett és órá
kig dörgölte hólével a kezeit, ha egy ilyen
russaofil paraszt végig csókolta. Talán azt
hitte, hogy ajka széleiről mérget nyomott a
testére. Nem tudott hinni nekik , . .
Görnyedt alázat, folytonos keresztvetés,
sürü kézcsók, ajtatos azemforgatás és a tu
datlant mimelö, mindenképp megbízhatatlan
ravaszság jellemzi őket.
íme: es a russaofil paraszt, akit a pópa
nevel és csak olyan ssentképsk előtt imád
kozik,
amelyeken
skárlátszinü—palástot
ás cári koronát lát I Ér a galíciai faluk e
népe köaé, U’yan abban a bekecsben elve
gyülve, szinte élénk e'lentétként rí ki az a
lengyel paraszt, aki a latin Madonnához fo
hászkodik. Ezt a Nyugat kultúrájának szele
csapta meg. Egész más : őszintébb, nyája.,
barátságos, istenfélő, nem bigott, de nagyon
vallásos, nyiltssirU, vendégszerető, éppen
olyan, mint a magyar.
O.vas, ismeri az ősök tradícióit, lelke
sül a lengyel esabadaág-esamékért és szi
véből együtt érez a magyarokkal.............
•

Egy zimánkos januári éjszakán, fárasztó,
hosszú mars után, kerültem zászlóaljammal
ebbe a faluba.

Kegyetlen tél volt. Kulacsainkban mind
befagyott a vis, egyetlen jégdarabbá tömö
rülve aörgött a legénység, kényértarisanyáiban. Azért nótázva jöttek a dunántúli fiúk.
Akkor már pompásan fel voltak szerelve téli
harcokra. Meleg bekecsek, bélelt ssörcsizmák, baroos kedv. Moszkvai bevonulásról
álmodoztak a győzelmes előnyomulások után.

Az utón katonai szánok csörögtek.
Minden vakitóan fehér, a lengyel regények
kietlen bóvilága.
A csillagos égbolton szelíden fénylett
a teli hold.

A falu érdekes : téliesen vadregényes.
Hosszú fél karéjban, lejtős föidbátak, meré
szen magas dombok, keskeny síkok közé
rendetlenül elszórt apró, ványadt lengyel

viskók, hanyagul egymásnsk fordulva, min
denféle szintt kopott vakolattal, kapkodott
stílusban, apró, kerek, széles, bosszú, hat
szögletű ablakok, félrecsapott, lapos, csúcsos
tetők, tépett
sza'ms-ereszeiken jégcsapott, bedült félszerek, sok kormos, félig le
égett ház. Az orosz menekülés elszomorító
nyomai . . .
Folyt köv.

Békefohász.
Meddig ömlik még az emberi vér özönével ?
Meddig dúl a vihar vén Európa fölött?
Meddig rombolják véres és durva kezekkel
Kultúránk díszeit marcona, vad katonák ?
Meddig lesz a halálnak bű aratása a Földön?
Meddig tart a boszu ? — Erre felelni nehéz . . .
Nem mi idéztük elő, de vitézül álljuk a harcot.
Nem tör meg minket semmi erő, hatalom l . . ,
Ellenséges diplomaták eltelve a gőggel,
Élesztik a tüzet, mely gyarapítja a gyászt . . .
Bánatos árvák, sok bús özvegy, béna vitézek
Fel-felsóhajtván, ezt rebegik mivelünk:
Isten 1 Népek igazságos bírója az Égben,
Mondd: Ember, ne tovább! Jöjjön a békegalamb!
Éreztesd haragodnak súlyát elleneinkkel l
Küldd le a lángostort í Sújtsd, aki vészt hozza ránk i

Jaross ferenc.

Szivek filozófiája.
Az ős fény gondtalan pazar,
Szórja dús aranyát
A szegény iszákját
Megtöttbeti vele hamar.
Kába, ki nem markol belé I

Kába : kinek nincs egy dala,
Meg egy szál virágja
Vagy egy halk sóhaja,
Mely a telt szivéből szállna,
Mint ringó levendulaszay . . .

Xoperniczky Kornél.

A világháború krónikája.
Augusztus 4.
A Moidsva legfelső szaksaiétól nyugatra
a szövetséges csapatok számára kedvezően
lefolyó harcok fejlődnek ki. Német csapatok
a Kárpátokban tért nyertek. A galíciai hatá
ron, Zaloecsenéi foiyiz a harc. Volhyniában
a S.ochod Ívben aa oroszok Kudkánal beha
toltak állásainkba ; ellentámadással vissza
foglaltuk az egész elvesztett területet. Fjeury falut a németek visszafoglalták. Aa ír
sinn-fein mozgalom a legélesebb tormában
megújult.
Augusztus 6.
A Kárpátokban küzdő csapataink teg
nap is tért nyertek. A harcok Da atyn vi
dékéig terjedlek ki. Zaioscetől északnyu
gatra az ellenség néhány helyen átjutott a
Ssereth lapályon, de visszavetettük. A Doberdó fensik déli részén tegnap heves har
cok fejlődtek ki. Montedeisei Bis-Monfa’cone
hegygerinc szakaszon bátor gyalogságunk
köselharcban újra kivetette őket, úgy, hogy
este 7 órakor aa egész régi állás újra bir
tokunkban voit. Kamiikban a Piöckenen
három olass század előtöréseit, a tiroli keleti
harcvonalon pedig egy dandárnak a Paneveggiótói északra fekvő magaslatok elleni
támadását véresen visszavertük. Poziéresnél
és Tbiaumonthnál elkeseredett harook foly
nak a németek és franciák között.
Augusztus 6Kövess hadserege Dsiatynnál visszaverte
aa oroszokat. A Ssereth nyugati partján el
keseredett harc folyik. A C«pul vidékén is
számos orosz támadás hiúsult meg. A Kár
pátokban Jablonicától éa Tartarovtól délre
előrenyomulunk. Fath tábornok csoportja
Stochod mentén teljesen megtisztította a folyó
nyugati partját aa oroszostól. A doberdói
feneikon és a Panneveggio-saakasaon aa ola
szok egyes előretöréseit visszavertük. Egy

olasz léghajó elpusztult Lissénál. Elkéső
dett harcok Tbiaumont erődjéért és Po
résnél. További német előrehaladás a C
pitre erdőben. A törökök előrenyomult
a szuezi csatornánál.
Augusztus 7.
A Szerethnél, Brusailov, as Isonzó.
Ctdorna, a Sommenél Haig támad. A K
pótokban több magaslatot vissaafoglaltu
Zsloscenál minden talpalatnyi földért har
lünk. Kövess hadserege számos orosz tá
dást vert vissza Dslatynnál. Az olagiok e
mos ponton támadást intéztek a görai hí
és a doberdói fensik ellen. Monté Sabotin
Pevmánál és a Monte-Ban Michelén elkeee
dett harcok fejlődtek ki, amelyek egész
izakáD át tartottak. Csapataink ellent!dósai ismét visszahódították legnagyobb
szét a tejesen összelőtt legelüisö állásokon
Bznfield sorhajóhadnagy a trieszti öböl
lett lelöt
*
egy olasz nagy harci repülőgép
As ango'ok vasárnap este óta Tniepval
Baeentin le petit közt támadnak.
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Különfélék.
— Egyházmegyéi közgyűlés A barsi
ref. egyházmegye 1916. évi augusztus hó 15
napján tartja évi rendes közgyűlését Lévan
a ref. iskola tanácstermében. A közgyűlés
után birósági ülés less.
— A lévai főgimnázium értesítőjét
a héten osztották szét a növendékek között,
amelyben S nkovits Ferenc igazgató beszá
mol az iskola múlt évi eredmény érő1. As
értesítőt Böjtőri Károly tanár szép ünnepi
beszéde nyitja meg, melyet a főgimnázium
100 éves fennállásának ünnepén 1916. de
cember hó 21-én mondott el. As igazgatón
kívül a főgimnáziumnak 14 tanára, 3 hitok
tatója és 1 zenetanára volt. A tanárok kő
aül négyen, Bartos Ede, Bánó Ernő, Sándor
O.-zkár és Semsey Tibor katonai szolgálatot
teljesítenek, — Az iskolának 362 növendéke
volt, akik közölt 3 leány, vizsgát 340 ta
nuló tett. Ezea közül 339 magyar honos, 1
külföldi volt. Líva városából 194. Vallás
szerint: 206 r. katb., 26 ref., 21 ag. ev. es
88 izr,, — anyanyelvre nézve 313 magyar,
6 német, 22 tót. E ömeneteí tekintetében
13 jeles, 28 jó, 207 elégséges osztályzatot
kapott, 1 tárgyból bukott 10, kettőből 31,
több tárgyból 47 növendék. Jelesek voltak:
az I osztályban Deli Zoltán, a 11-ban Mikié
Kálmán, Prikril Ernő és Sohönstein Elemei-,
— a IV. osztályban Hercz Pál, Moraves.
Endre és Rischanek Gyula ; — as V.-beu
Feja Gaza es Kmoskó Sári, a V1-ban Gláss
Ármin, a VH-ben Kari József éa Lovas
László és a VlII-ban Moravek László. Eie ségi vizsgálatot tett 19 tanú ó, ezek kosul
2 jeles, 6 jó, 11 érett. Jelesen érettek
Moravek László és Kari József. — A lögm •
názium kebeleben Mária-Kongregáció, S
pesi Imre-önképzökör működött as idén, *
Torna-kör szüneteit. A segítő egyesülete
60 alapító, 166 rendes tagja volt. Enn
vagyona 2002 drb. könvv és 23.021 k. 2b
készpénz. Könyvsegélyben 120 tanú ó, rul.
segélyben 21 tanuló részesült. A világháboi bán katona lett 38 tanuló, ezenkívül u
á tanárok, mint a növendékek igen sz
adománvokat hordottak egybe a világbábc
jótékony céljaira. — De legfőbb érdem
Írjuk a tanári karnak, hogy a háborús i>‘ö
semmit sem rontott a főgimnázium edd
kiváló minősítésén. O.y szép eredményt prt dukáltak a megfesaitet‘ munka dacara : ,
hogy a hálás szülőkkel együtt mi ia a légi:
gyobb örömmel ha,tju< meg előttük
elismerés zásslaját.
— Rendkívüli közgyűlés. A Lév
Katb. Kör. f. hó ló-én, délelőtt 11 órak<
saját helyiségében rendzivüli közgyűlést ta> »
amelynek tárgya as elnöki állás betöltése.
— Gyászhlr. Lapunk zártakor ves<szük a szomorú hirt, hogy Czeke iíiklóff
hovotny Margit urassaony életének 27. évi 
ben hosszas szenvedés után Léván elhunyt
A boldogult jólelkü úrasszony, leány kori
ban a lévai úri társaság kedvence volt, ki
férjhez menvén Czeke Miklós g. intézőből',
messze elkerült Léváról. De ép boldogsága-

IS 16. augusztus 13.

A.

Jb\

Ö

gujsbb idején betegség támadta meg számait, .melyet A tanár falus, kalandja
„y testét; férje hadba vonult a ö basa humoros színmű s a legújabb harctéri fel
i«s anyjáhos, öav. Dr. Novotuy Imré vételek egészítenek ki. - Kedden, augusztus
yógyulást keresni, akinek sseretö kar lo.-én bemutatják a rendkívüli érdekfeszitö
zött most kilehelte nemes lelkét. Te- Idegen akarat hatalmában cim ti 5 f0!v. dráholnap, augusztus hó 14-én délután ■ már, mely a fővárosban hetekig volt müsoHalála mély részvétet keltett váró- ron s mely a legérdekesebb problémát, a
íU.
.D. Nyugodjék békében.
hipnotizmus erejét mutatja be megrázó ké— Leányiskolái értesítő. A lévai perben 1 Ezenkívül rgy kedves vigjáték Az
jr.
\*s nővérek leányiskolájának az elmúlt a/ gélem kerül a vászonra s a Masster heti
(t
1 szóló értesítőjét a napokban tette harctéri felvételeinek újabb sorozatát muai intézet elöljárósága, mely meleg tátják be.
8
attel emlékezik msg as első lapokon
B
yIskola megteremtőjéről, 25 éven át
ve
<azgatójáról Báthy László volt lévai 4423—1916. szám.
pr
-plébánosról, kit ő felsége esztergomi
pra
us-kanonokká nevezett ki. As intéHirdetmény.
(et aai mintaiskoia, bármelyik részét tea lisztet használó iparvállalatokról I
kin k is, *■ ovodá<ól egész a kereskedelmi
A m. kir. minisztérium 2369—1916. ez.
tan /»“>?, csak • legnagyobb dicsérettel
,B ezbetünk meg róla, mert minden te- rendeletének 22 ik §-a értelmében a kenyér
kin ->en bármelyik hazai iskolával kiállja gyárak, sütök, pékek, cukrászok, szállodák
és vendéglősöket, továbbá a gabonát vagy
a
senyt. — Az intézet élén Dolescball
JI. Editba főnöknő állott, ki mároius havától lisztet felhasználó egyéb iparvá lalatokat (mi
sz iutéset igazgatója volt. Mellette 16 nővér lyenek a csizmadia, cipész, mézesbábos, cu
és 9 tanát' működött. Aa intézetnek öisze- korsütemény készítő ée könyvkötő iparosok
sen 947 növendéke volt, ezek közül 763 stb.) az üzemük fo'ytatásáboz szükséges liszt
róm. kath., 7 gör. kath., 44 ref., 18 ág ev., készletekkel a Törvényhatóság látja el, akik
llő izraelita; — anyanyelvre nézve 912 tehát azt igénybe venni kívánják, közvet
magyar, 13 német, 19 tót, 3 szerb. A kis- len az Alispáni hivatalhoz fordulhatnak, akik
deduvóban 211, az elemi iskolában 368, az azonban általam kérik liszt beli igényűiét
ismétlő iskolában 76, a polgári iskolában bejelentetni s fölterjesatetni, azok folyó
261 és a női kereskedelmi szaktanfolyamon augusztus hó 13-án vasárnap d. U. 3—6-ig
31 növendék volt, As előmeneteli statisztika (esetleg folytatólag hétfőn d. u. 3 6 óráig)
nincs benne, azonban mi, kik az intézet a városház tanácstermében személyesen
minden évét figyelemmel kísértük, tanúskod jelentkezhetnek.
Léva, 1916. évi augusztus hó 11.
hatunk a mellett, hogy a növendékek okta
tásának eredménye kitűnő, úgy szellemi,
Bódogh Lajos,
min: erkölcsi és testi nevelésük a legnagyobb
polgármester.
tiszteletre és hálára kötelezi a szülőket a
kedves nővérek és a tanári testület vala 4431 —1916. szám.
mennyi tagja iránt, mert nemcsak kötelesHirdetmény.
ségszerüleg, de igazán meleg szeretettel
gondozzák a reájuk bizott leánygyermekek
Uj liszt hatósági elarusitásáról.
nevélését.
Közhírré teszem, hogy ha as 1916. augusz
— Gyászhir. őszinte részvéttel érte tus 16 ik napjától — Léva r. t. város lásülünk, hogy Bodor Kárrly műszaki taná kosasga élelmezésére — kért uj liszt meg
csos, az ar.-maróti államépitészeti hvatal érkezik, a következőképen fog elárusítani
főnöke, 64 éves korában, ssivszélbüdésben kicsinyben.
meghalt.
A kicsinykéin eiadás árai:
Tesztalíszt és dara kilója 1 k. 04 fillér,
— Beiratások a zeneiskolába. A
Reviczky-Társaság zeneiskolájába a beiratá- főzöliszt kg. 68 fillér, búzából kenyériiszt
sok «sept. hó 1., 2., 3. és 4-ér>, délelőtt kg. 48 f. rozsliszt kg. 52 fill.
Liszt elárusítók kicsinyben : Tonhaizer
9-12 óráig lesznek.
Ferenczné, Engel József ée Fia, Kertész
— Hadifoglyok. A mi fiaink is ott Lajosuk, özv. Grapka Józsefné, Uhrik hánküzdenek hagyományos magyar vitézséggel dómé, binyer Izidor, Kern Testvérek, Mszur
a harc mezején a honvédség és a i őzös Testvérek, Műnk Adolf éa Wilheim Jakab.
hadsereg soraiban. A most lefolyt oross
A vevők szabadon bárkinél vásárolhatnak,
ollenaiva alkalmával is részük volt abban, azonban a heti cédulával ahol kezdtek vá
bogy az ellenséget megállásra kényszeritet- sárolni, egész héten ott kötelesek a vásárlást
tök. De ennek dacára többen közülök is folytatni, mert a hét végén a liez'jegyet az
fogságba eBtek. Mint értesü ünk, a júniusi elárusító köteles visszatartani. Naponkint
harcokban oross fogságba kerültek : Jotsef- egyezernél többször az elárusi'ó nem köte
etek László zászlós és Jaross Ferenc badap- tes kiszolgálni.
rodjeiöit a kik közül Jozsefcaek László a
Készkenyeret egyedü1 Műnk Aldolf fog
tudósítás szei int megsebesül
.
*
Julius 28-án elárusítani, a búzából való kenyérlisstböl
fog-iugba esett Kerték János egyéves önkéntes sütött kenyér ára kg. 60 fillér, akik 1 ki
szakassvezetö a 14. honvéd gy. ezredben s
lón aluli mennyiségben felszeletelve vásárol
ugyan ezen időtájban Jastenorics Ödön a nak kenyeret, azok özv. Grapka Józsefné
312. honvéd gy.-ezredbeli tart, főhadnagy.
üzletében is vásárolhatnak.
A liszt vásárlás tehér, a kenyér piros
- Eljegyzés. Kovák Frigyes wieni
bznkhivatalnok eljegyeste Hilmegh Irénkét jegy ellenében történik, a liszt vásárlása igény
Nyuivö'gyön.
jogosultsággal biró lakosság augusztus 16-án
—- A tojás árának maximálása. és 17-én d. e. 9-12 és d. u. 3-6 ‘/« óra
A töldmi velesügy i minisztériumban már közben a kösgy. nagyteremben esetleg foly
■o> ialkoznak a tojás árának max málásával tatólag minden közuapon d. u. 3—5 óra köz
ben 1. emelet 8 sz. alatt jelentkezhet a
8 •!-al egyidejűleg a kivitel korlátozását is
városházán liszt és kenyér jegyek kiadatása
el fogják rendelni.
— Az uszodába fűlt. Stilaeí Ferenc, irántaA kik busa vásárlása végett igazolványt
búi.pesti illetőségű 8 éves fiú e hó 10-én
kaptaá hatósági liszttel való ellátást nem
es
i óra előtt • halászcsárdánál felkapasz
kodott az uszoda kerítésére s arról vigyá- igényelhetnek,
Léva, 1916. évi 'gusztus hó 12.
za’.anságból — valószínűleg fejjel lefelé —
Bódogh Lajos,
*« uszodába esett és meghűlt. Ez a sajnos
eset újabb ssomoru bizonyíték arra, bogy az
polgármester.
us’o iánál — mint ezt már többször han
goztattuk — nagyobb felügyeletet kellene
Efkorolni, mert aa uszoda környékén igen
gyakorié rossz gyerekek rakoncátlankodása.
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Mária
Lajos

Halálozás.

Az tlünuYt neve
Geszler József
Tokody László
Szilasi Ferenc
Cziglan Julianna
Szitáry László Béla

Kora

33
26
8
3
1

éves
eves
éves
hó
hó

A halál oka

Hősi halál
Vizbe ful'adás
Bélhurut
Hártya gyulladás

Modern 5 szobás lakás
mellékhelyiségekkel és kerttel f. évi
szeptember l.-töl, továbbá 1 szo
bás lakás november 1.-től
kiadó. Értekezhetni: bzauer
— Izidornál, Léván —

Eladó ház
Léván a Csepregi utcában 37 szá
mú ház
nyolcezerkoronáért teher
mentessen áll két utcai lakásból 200
□ -öl kerttel. Értekezni lehet a tulaj
donosnövel ugyanott.

KORCSMA
Csejkö községben egy jó forgalmú
korcsma f. évi okt. 1-töl bérbeadó
Bővebbet Uliuak János tulajdonosnál
Csejkőn. (Barsm.)
P. 437/1916 s’ám-

Hirdetmény.
Az arauyosmaróti kir. törvényszék
közhírré teszi, hogy a lévai vasúti ál
lomás kibővítéséhez szükséges ingatla
nok kisajátítása ügyében a kártalaní
tási eljárásnak megkezdésére Léva vá
ros vasúti állomásának felvételi irodá
jába tárgyalási határnapul i9l6. ÖVI

augusztus hó 23 ik napjának d. e. 9
óráját kitűzte és erre a kisajátítót, a
tulajdonosokat és a telekkönyvi össszes
érdekelteket azzal idézi meg, hogy el
maradásuk a kártalanítás felett hozan
dó batárczatot nem gátolja.
Kisajátítás alá esik a lévai 300,
356, 237, 322, 2206, 3021, 3020,
1456, 3091, 1234, 646, 85, 3357,
2025, 2700, 3594, 3024, 3003, 3083,
391, 573, 574, 464, 603, 175, 3086,
3258, 2898, 1589, 323, 2095. 2380,
1972, 673, 68, 1488, 2d69, 14o4,
1899, 974, 1292, 967, 952 számú
telekkönyvekben foglalt ingatlanoknak
az összeírásban kitüntetett része.
A netáni távollevők, vagy ismeret
*
len tartózkodásu érdekeltek részére
ügygondnokul dr. Kergék János lévai
ügyvédet rendelte ki.
Arany ősin arót, 1916. évi augusz
tus hó 1. napjáu. D . Homoky Kálmán
gazdatiszt, vagy ispán kerestetik fel s. k. előadó.
A kiadmány hiteléül:
vidéki gazdaságba. Október l.-i be- |
Ruttkay segéd hív..tisztviselő.
lépésre. Cim a kiadóhivatalban.

végzett

— A mozi ma és kedden

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi aug. hó 6>tól 1916. évi aug. hó 13-ig.
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Női munkások

9

KNAPP DÁVID

asszonyok, lányok papírgyárunk
ban könnyű munkára papirválogatásra és zacskóragasztásra alkalma
zást nyernek hermándi gyártelepün
kön. (Besztercebánya mellett.) Felvi
lágosítást ad a Hermaneci Papírgyár
r. t Igazgatósága Hermándon. Zó— — lyoni megye. — —

MA

meiögazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám: 33.

Ó V Ű H•

Telefon ”ál" : 33-

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram
céljára épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

moziba

megyünk.

Gauz-féle motorck minden nagyságban Hopferr és
Sclirantz gőzcséplő készletek, eredeti Meiichár-féíe
vetőgépek, Eácher-féle ekék és talajművelő eszközök
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek
Világhírű EAFID lánczoskntak.

Az Apollo mozgószinház
műsora érdekes.

MF
Qaz d-áíRzia. k:

Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése
es felállítása jutányos arakban.

cséplés-hez, gőzezón-téis-hoz

elsőrendű KŐSZÉN
S INGER

IZIDORnál

kapható '
(LÉVA.)

Házi fűtéshez is

köszenet-kokszot
állandóan tart raktáron.

___________________________ i
I

Eladó ház

Ajánlunk azonnali szállításra a legjutány osabb naptárak mellett:

Gép-, henger- és autóolajat,
gépzsiradékot,kocsikenöcsöt
és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat

szavatolt jó minőségben.

Zselizen.

Egy jó forgalmú helyen levő
üzletnek is alkalmas ház
eladó. Bővebbet Ördög Jó

Weisz Lipöt és Társa
disznózsír, szalonna- és olt>jnagykereskedők
6151
Budapest, IX., Hentes-utca 17. Sürgönyeim : WEISSEFETT Budapest.

Interurban telefon : József 14—50.

zsefnél Zselizen.

Kiadó lakás.
Közhírré tétetik, hogy a Honvéd-utcza
24 szám alatt levő, városi tulajdont
képező, 4 szoba, fürdőszoba, konyha
és más helyiségekből álló úri lakás
udvarral és kerttel együtt azonnal
bérbevehetö. Bővebb felvilágosítást ad
és a házat megmutatja: Bodó Sándor
városgazda.

KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, tíyARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEPÉSE
M&HHMOTT I8M

úrbéres elnök.

TiEILIEF^M O&R J4.

Legjobb fűszer- és cseniegeáxuk.
Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék.
„Glória” pörkölt kávé különlegesség.
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Hirdetmény.
A gelstneki volt úrbéresek mint
egy 367 kát, holderdő éa legelő terü
leten gyakorolható vadászati Jogu
kat 1916. évi szeptember bó 1—1922
évi augusztus hó 1.-ig terjedő időre
bérbeadják a Geletneken (Baram.) az
ottani szövetkezet külön helyiségében
1916. évi aug. hó 26.-án délelőtt 11
órakor tartandó nyilvánoa árverésen.
Kikiáltási ár évi 60 korona Bánat
pénz : 6 koroua.
Árverési felvételek a garamladoméri m. k. járáai erdőgondnokságnál
és alulírottnál megtekinthetők.
Gsietnek, 1916. aug. bó 8.-án

LÉVÁN.

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

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. ViJisncs főzőedények, íoiralók és vasalók.
GAZDASÁGI

CIKKEK:

Ásó kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló,
agfuresz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszíj gyári áron.
Össze8 kerti-, mezőgazdasági, méhészeti és tejdazdaeági szerszámok.

P

• anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —
eyőcsétze, thernos, kulacs, gyors torra ló, alumínium Ívópohár,
hátizsák, villamos zt ebiénpa. Cenpolin vízhatlan bőrkenőOB raktára.

