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Lesz elég gabonánk.
lumen az egész világ az ántáut- 

nak pokoli tervét, amely kiéhezteti- 
BÜiiket tűzte ki célul

Két év óta tart már a háború, de 
ellenségeink gonosz szándéka nem si
került és nem ia fog sikerülni. Nem 
élhetünk olyan bőségben, mint a béke 
idején. Érezzük a nehéz idők súlyát; 
de hazafias érzéssel és teljes megadás
sal türjük a háboru-okozta bajokat azon 
biztos reményben, hogy ellenségeink 
sem a harctereken nem fognak győze
delmeskedni rajtunk, sem a kiéhezte- 
téssel nem képesek az óhajtott célt el
érni.

A fogyasztó közönség megnyug
tatására megírhatjuk, hogy az orszá
gos aratási eredmény és a cséplés a- 
mellett szól, hogy elegendő gabonánk 
lesz s nem fogunk liszthiányt szenved
ni, Mindenki megértheti, hogy most, 
mikor a régi készletek kifogytak s az 
uj termés nem kerülhetett forgalomba, 
leginkább érezhető a hiány. Most 
csakugyan a legnagyobb takarékos
ságra van szükség.

A magyar közönség megszokta, 
hogy a kenyérből félkilós karajt szel 
s a tésztafélékből torkig lakik ; most 
ez a háború idején lehetetlenség. Mi, 
magyarok, nem annyit szoktuuk enni, 
amennyi az élet fenntartására éppen 
elegendő, hanem minden evéskor jól 
szoktunk lakni. Mi sohasem követtük 
azt az okos orvosi tanácsot, amely azt 
mondja, hogy akkor hagyjuk abba az 
evést, amikor legjobban Ízlik, hanem 
csak akkor fogunk az evéshez, amikor 
evésközben jön meg az étvágyunk; 
innen van, hogy Magyarországon volt i 
a legtöbb gyomorbajos, máj és bél
bajos ember.

Most bizony csak apró adagokban 
táplálkozhatunk, mert a háború sokat 
felemészt és sokat elpusztít, megsem- ' 
•nisit; behozatal nincs és igy termé- 1 
szelesen a minimálisra kell szűkíteni a 
polgári lakosság fogyasztását.

A földmivelésügyi kormányhoz 
beérkezett hiteles és megbizható ada
tok alapjáu megírhatjuk, hogy takaré
kos beosztás mellett elég lisztünk lesz. 
Mivel maga a fogyasztó szinte képte- 
hn az étvágyát megfékezni s az ada
gokat szűkre szabni, — olyan rend
szabályokat kellett életbeléptetni, ame
lyek takarékosság ra kényszerítik a I 
közönséget. Ha szabadjára eresztenék 
* gyeplőt, könnyen megeshetnék, bogy 
*z uj kenyér előtt eltűnne a termés 

akkor ellenségeink örömére csak
ugyan beállana az Ínség, amelyen 

semmi erő és hatalom nem segíthetne. 
Amint az ország közönsége eddig el 
volt látva a legszükségesebb és nélkü
lözhetetlen élelmiszerekkel, ezután is 
el lesz látva. Amint az uj termés fö
löslegei forgalomba kerülhetnek, mind
járt több lesz a liszt. Ez a pár hét 
csak átmeneti idő. Türelemmel be kell 
várni a közel jövőt, mely minden jo
gosult és mérsékelt igényt ki fog elé
gíteni. Nem szabad a türelmetlenség
gel és elégedetlenséggel ellenségeink 
vérmes reményét táplálni. A háborús 
évek bibliai sovány esztendők, amelye
ket majd a kövér esztendők fognak 
követni.

Mi, lévaiak, miudeu dicsekvés 
nélkül elmondhatjuk, hogy a háború 
tartama alatt a 1 szítéi és kenyérrel 
való ellátásnál még eddig komolyabb 
zavarok nem fordultak elő. A városi 
tanács mindig a kellő időben megtette 
a szükséges intézkedéseket és enuek 
tulajdonítható, hogy az uradalmi hen
germalom a felsőbbségtől nyert meg
bízásból rendesen és a legjobb minő
ségű liszttel látta el a város közönsé
gét. Minden ember megkapja az őt 
megillető, a miniszteri rendelet által 
kiszabott lisztmennyiséget, ha erre való 
igényét bejelei teni el nem mulasztotta. 
A hsztjegyek kiosztása körül a leg
kisebb panasz sem merülhet fel, mert 
a városi hatóság felelőssége tudatában 
a legjobb belátása szerint és a közön
ségnek a viszonyokhoz mért jogos ki
elégítésének figyelembe vételével tel
jesíti nehéz kötelességét s hisszük, 
hogy a mága idején való gondoskodás 
a jövőben is oly pontosan fogja meg
oldani a liszt- és kenyérkérdést, hogy 
panaszra nem lesz okunk.

Tagadhatatlan, hogy mi, magya
rok, nagyon szeretjük a gyomrunkat ; 
de hazánkat még jobban ; Bőt ha ér
demesek akarunk maradni arra, hogy 
a haza hü és igaz fiaiként egy szebb, 
boldog jövőt érhessünk, akkor a ha
záért nemcsak a gyomrunk igényeit 
szállítjuk le a legszükségesebb mor
zsára, de mindent feláldozunk a győ
zelmes béke kivívásáig.

így is lesz. így kell lennie

A popa báranykái.
— Ruszofil jellemrajz. — Két kém históriája. — 

Lta: Gelsei Bíró Zoltán
Keletgallclal lövészárok 1916. julius. 

(Folytatás.)

Két hétig figyelte® e kis család hási 
életét. Úgy éltek itt, miu' • többi csalid, 
mind Él a két hét alatt először is megálla
pítottam, hogy es a nyomorult nép semmi
féle meleg ételfélét egyetlen egysoor 
nem főzött.

Az asszony reggel behozott valami sa- 
vószinü tejet. Puccerom fütötte a banya
kemencét és est ö annak a füzénél melegí
tette. Továbbá felrakott egy fazék krumplit: 
ez volt reggeltől estig az asszony, a gyerek 
és az ólban röfögő két kis malac égisz napi 
koaz'ja. Más soha semmi I A tömzsi bajssú 
ember reggel eltűnt és estig nem volt lát
ható. Este és vasárnap délutáu jött haza 
vakaródzni éa horkolni.

Az asszony néha krumpliszeleteket 
metszett a kis gyereknek, azt a kályha 
kiugró vaslapján megpirította és a gyerek 
falánk mohósággal kapkodta be azon forrón 
és behabzsolta. A'ig várta, hogy ilyen pirí
tott krumplit kapjon. Az volt a mézes ka
lácsa, kedvenc csemegéje, ezzel csitította ei 
az anya, ha makaciul bőgött. Mivel a krumpli 
sürüa eszébe jutott, ennélfogva sűrűn is bő
gött. Ha a puccerom pálcát mutatott neki, 
a kályba'yukba bujt, mint egy vadmseska, 
de onnan is kibögött.

Elláttam őket cukorral, teával, csoko
ládéval, néha déli menázsival és ezért igen 
hálásaknak látszottak lenni. Az asszony min
dig a köpenyem szegélyét csókolta meg, 
bármennyire erőlködtem e megalázó hála
jelet magamtól elhárítani.

Nyájas voltam hozzájuk és ezalatt ta
nulmányoztam őket.

Két nap alatt megalapítottam, hogy 
soha nem érzett, de valami megmagyarAz- 
hatlan ösztöntől sugalt, feneketlen gyü'ölet 
lázadói ki belőlem e tömzsi-baj szú ember 
iránt. Csodáltam magamat, mert én nem tud
tam soha gyűlölni.

Úgy éreztem, hogy én ennél borzalma
sabb arcot még nem láttam. Nagy, húsos 
Ibsen-fej, mélyen bennülő, aöld, karika-sze
mek. E szemeket a lócán ülve rám meresa- 
tette és én ilyenkor undorral rázkódtam 
össze. A megtestesült paraliaisnak látszott 
lenni.

Soha egy árva kuk-szóra nem volt bír
ható. Fa-arcán egyetlen, érzést kifejező vo
nás nem mozdult meg. Bámult, mint egy 
fából faragott naotu-fetis. És szemtelen volt 
a mértéktelenségig. Amit as asszony vagy a 
gverek elé adtam, azt ö sietett nyomban 
legelsőnek feifa'ni e'őlük. Beleült egyet'en 
rekvirált karszékembe és mikor kilóditottam, 
nem akart tovább menni. Rám bámult ka
rika-szemeivel, egy arcizmi nem rándult, 
egy szót nem szólt, osak á lt ott és várté, 
hogy v ssz’üljön. Már ast kezdtem hinni, 
hogy süketnéma. Utoljára ideges lettem és 
már a tenyerem kezdett viszketni a fa-arc 
láttára.

Bántott, hogy nem tudtam veiük be
szélni. Kézjelekkel kérdeztem az asszonyt, 
süketnéma-e az ura, mióta vannak együtt, 
mi az oka, hogy soha nem szólnak egymás
hoz ? De az asszony csak a fejét rázta és 
láthatólag sajnálkozva mondta:

— Nye rozomi, pán otfioir l
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Elírt * nyomorult, szegény asszonyért 
tűrtem eit • borzalmas embert.

Egy hét múlva azután váratlanul meg
értőiéit az én megmentöm ée belevilágitóm 
a rejtélybe. írásokat hozott az új manipuláns 
ée lengyelül váltott köszöntést az asaaor.nyal.

Kitérő örömmel ugrottam föl:
— Mi! ön tud lengyelül ?
— Egy bioéit 1 — szerénykedett a de

rék ember.
Egy szempillantás alatt már mint kive

zényelt tolmáosom állt a sióba közepén.
Megkezdődött a köivetitett társalgás az 

asszonnyal.
— Kérdene meg, mióta férje ez ai 

ember ?
Tolmácsom odafordu1, povedálja a kér

dést napórán lengyelül, látom, hogy aa asz- 
eiony a fejét rázza, felel valamit és a tol
mács igy köivetiti:

— Kérem, azt mondja, hogy neki nem 
férje.

— Hát kije?
A tolmács kérdői és újra köivetit;
— Alt mondja, senkibe.
— Hát ki ea as ember ?

(Beszéd- váltál, válasz:)
— Ast ő nem tudja I
— Hát mit keres itt ?
— Neki fogalma sincs róla I
— H»gy került ide ?
— Mikor önök érkeztek, megelőző dél

után bejött, mint a trénhes tartozó katonai 
kocsis, letelepedett, befészkelte magát a kuc
kóba és asóta itt van . . .

Ei zi ember élt itt a paralitikus házi
gazda legarcátlanabb kényelmével I

As asssony még povedált, élénk, til
takozó gesztusokkal, hogyan néihették ezt 
a csavargót as ö férjének, mikor as ö férje 
egy derék ember, aki saereti a jó magyaro
kat, meg a derék svábakat és azért hurcol
ták el magukkal aa oroszok . , .

Vége köv.

Különfélék.
— As iskolai beiratások iránt ér

deklődő olvasóinknak kiváló figyelmébe 
ajánljuk lapunk mai számának tanügyi ro
vatát.

— A gabona eladása. Több oldalról 
hallottuk, hogy a termelők kőiül sokan 
nem merik vagy nem akarják eladni nemes 
termésüket. Pedig merhetik, mert igazolvá
ny os vevőknek szabad eladni. Továbbá 
jobban tesiik, ha a mai árak mellett adják 
el, mert a miniszteri ármegállapítások sze
rint később jóval alacsonyaib lesz a gabo- 
nanemüek ára.

— Hadifoglyok. Farkat Gábor 14. 
honv. gy. eiredoeli zászlós és Haniszkó Já
nos tart, honvédföhadnagy, felsönecsei 
tanitó, mint hozzátartozóikat értesítették, a 
júliusi nagy oross offonaivában oross fogságba 
kerültek.

— A Lévai Tisztviselő Egylet 
tagjainak fttszerbevésárlásl forrása. 
Engel József és Fia kereskedő-cég, mint 
már elölő iapssámunkban jelentettük, a lé
vai Tisztviselő-Egylet tsgjsinak résiére 
elönyárban felajánlotta áruit bevásár.áara. 
A Tisztviselő-Egyesület választmánya f. évi 
augusztus hó 23 án tartóit gyűlésen meg
tekintette az elönyárjegyzeket éa miután 
■®88y3»ödött arról, hogy annyira kedvező, 
miként némely maximált áruk, még maxi
mált áron alul is bocsájtatnak áruba a ta
goknak, as ajánlatot elfogadta éa megbízta 

ügyvezető alelnököt, hogy ezt tudomá
sára rdja a cégnek és f, évi szeptember bó 
1-én árufoirását nyissa meg a tagoknak. As 
áruelőnyár besrerséae a választmányi hatá
rosat értelmében tagsági igazolvány ellené

ben történik, mely a tagoknak f. évi szep
tember 1-ig bevásárlási könyvecske kapcsán 
kiadatik. Esen könyvecskét az egyleti tsg 
csak saját maga és családja tagjai javára 
hassnálhatja fel és szigorúan tiltva van ki
sérés terhe alatt a könyvecskét másoknak 
hassnálatra átengedni. A cég által kívánt el
lenőrző bizottság tagjaiul csebi Pogány Virgil 
ügyvezető, Bodó Sándor és Backer Árpád 
választattak meg. Ugyanezen választmányi 
ülésen 45 uj tag és 2 alapitó tag vétetett fel, 
ami világosan mutatja az egylet működése 
iránti érdeklődést. Végül a választmány elhatá
rozta, hogy a tüzelő anyag és a zsir, eset
leg húsáruk olcsóbb beszerzéséi hasonló 
módon iparkodik bistositani, miként a fű
szeráruk beszerzését.

_  Kinevezés. Dr. Ha'ász Vendel 
katonaiéiként, aki a háború kitörésekor lé
vai káplán volt és az e lenség előtt tanúsí
tott hősi s önfeláldozó magaviseletéért had
osztály lelkésszé neveztetett ki és magasabb 
kitüntetésekben is részesült, — a herceg
prímás a nagyszombati érseki helynökség- 
hez titkárnak és levéltárnoknak nevezte ki.

— Tanügyi hírek. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter az aranyosmaróti áll. 
főgimnáziumnál a fokozatos fejlesztés foly
tán megnyitott latin nyelvi tanszékre Gulyás 
Sándor oki, tanárjelöltet és a magyar-német 
tanszékre ateuir Dezső oki. tanáilelöltet 
helyettes tanári minőségben alkalmazta. — 
König József körmöczbányai állami főreál- 
iskolai rendes tanár a czeglédi állami fő
gimnáziumhoz helyeztetett át. — Kacséra 
Imre nagysailói róm. kath. taniló 40 évi 
sikeres és kiváló tanítói működése után 
1916. november hó 1-töl évi 2800 koro. ával 
állandó nyugalomba helyeztetett.

— Gyásxhlr. lolnay István, aki mint 
városi kezelötiazt 26 évig hűen és szorgal
masan töltötte be állásá', e hó 21-én éjjeli 
1 órakor, munkás életének 56, boldog há
zasságának 29. évében családjának, rokon
ságának, jóbarátainak és ismerőseinek mély 
fájdalmára elhunyt. Hűlt tetemeit e hó 22-én, 
délután 4 órakor, nagy és őszinte részvét 
mellett a reform, temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Elhunyta alkalmából a gyásaba- 
borult családon kivül Léva város tanácsa s 
a boldogultnak tisatviselötársai is adtak ki 
gyászjelentést.

— Fiatal kozuakra felügyelő ha
tósági tagok. A pozsonyi kir. ítélőtábla 
elnöke a m. kir. igazsagügymimsster ren
deleté értelmében a fiatalkorúak pozsonyi 
felügyelő hatóságának Léva város területén 
lakó tagjait, akiknek kinevezése az év vé
gével lejár, — 1918. évi december bó 31. 
napjáig terjedő időtartamra újból kinevezte.

— A határ tolvajai. A taláuoe a 
panasz, bogy nemcsak a kertekben, hanem a 
határban is szakadatlanul lopnak, mindent 
elvisznek, amit érnek. A határban a garáz
dálkodó tolvajokat nem lehet ellenőrizni, 
mert nincs kü'sö rendészetünk. Azt azonban 
könnyen meg lehet állapítani, hogy a pia
con olyanok is árusítana- gyümölcsöt, ter
mést, akiknek egy tenyérnyi földjük sincsen, 
de azért állandóan bővelkednek eladnivalóval, 
mert éjjel végigjárják a határt és az ello
pott élelmiszereket hozzák a piacra. A ker
teknek és határnak ezen fosz'ogaióí ellen 
indítson a rendőrség szigorú razziát.

— A távirati díjak felemelése. 
Az országban való távirati forgalom díj
szabását e hó 15,-töi kezdve felemelték. A 
magyarországi távirati forgalomban most a 
következő dijak vannak ; közönséges táv
iratok szavanként 8 fillér, a legkisebb díj 
táviratookint egy korona; általános távira
tok : az első 560 megtáviratozandó énéért 
15 korona, minden további megkezdett 100 
szóért 3 korona.

— Vas kétfilléresek. A vas húsz 
filléresek már forgalomban vannak a nem
sokára forgalomba kerülnek a vas kéifi'lé- 
resek is. Az erre vonatkozó tárgyalást már 
megkezdte a magyar és osztrák kormány 
A vas kettilléresek célja az lesz, hogy az 
így nyert bronzot a hadsereg számára érté- 
Meh1,2Sé^' Et idö B,er'Dt Ausztriában 18.2 
■síihó korona értékű, Magyarországon 7 8 
mi hó korona értékű bronz kétfdléres van 
forgalomban,

— Éretlen gyümölcsöt árusítanak 
a piacon. A lelketlen és kapzsi embn-ek 
nem várják meg, amig a gyümölcs megé k, 
hanem éretlenül szedik le a fákról és hoz! 
zák a piacra, hogy méregdrágán árulhat > 
a könnyelmű vevőknek, akik kapva-kapu»k 
a hitvány és rossz gyümölcsön. A ren r- 
ség szigorúan ellenőrizze az árusítókat, mert 
ezek az éretlen gyümölccsel a fosztogat- 
kivül a közegészséget is veszélyeztetik.

Közönség köréből.

Mélyen Tisztelt Szerkesztő Url
Engedje meg, hogy b. lapjának f. hó 

20.-án megjelent számában. ,A lévai tis vi
selő-egyesület fogyasztási szövetkezete*  c mii 
közleményére a nyilvánosság előtt m o- 
bessem szerény észrevételeimet. Mind- ek 
előtt is tényként akarom megállapitau és 
főként c‘gem reputációja érdekében kije au- 
teni, hogy aa egyesülettel hivatalosan s ua. 
minemü tárgyalást nem folytattam és re 
hivatalos felszólitást sem kaptam I Idevoi-at- 
kozólag csupán közel félesztendeje teljesen 
magántermészetű érdeklődés- és tájékozó lés
szerű megbeszélést folytattam, mivel akkor 
ez a terv még csak a szerény kezdet stádi
umában állott, sőt tudomásom szerint, akko
riban még nem is volt aktuális. Azóta ez 
ügyben semmi megkeresés nem érkezett 
hozzám és igy csupán a „Báréból**  értesül
tem a kész megállapodásról I

Kellemetlenül érintett ez a tény nem
csak engem, hanem valószinülog összes kar
társaimat is, mert sok kisebb cégnek talán 
vitális érdekébe ütközik az az eljárás, moly 
egy egyesület több száz tagját, kik eddig 
kűlön-külön, számos kereskedő megélhetését 
elősegítették ée biztosították, elvonja azok- 
tó1, s egy cégnél összpontosi’ja oly megáll*-  
podáBsal, mely a kereskedői verseny fogal
mával össze nem egyeztethető és a kereske
dői hivatással merőben ellenkezik, s csupán 
akkor eshetne más elbírálás alá, ha egy ön
álló tisztviselői fogyasztási szövetkezetről 
volna szó. Mert igenis elfogadhatónak tar
tom bárkinek a nagylelkűségét és látszólag 
altruisziikus törekvését as összes kereske
delmi cikkek, minden tisztességes poi 'ári 
haszon nélküli, luxusból való árusításén, as 
esetben, ha es nem sértené, különösen a mai 
nehéz időkben, úgyszólván, az összes helybeli 
-ereskedök érdekét I

Minthogy pedig a lévai tieztviselőegye- 
eület nemes gondolkozásu vezetősége; ek, 
mint mindnyájunknak cé'ja az, hogy a mai 
súlyos megélhetési viszonyok között i ii ö- 
nősen a legérzékenyebben sújtott tisztv.se- 
lői osztály érdekének legyen szószólója és 
ténykedésével azoknak létérdekeit szolga ja, 
de nem az, hogy a fűszeráruk beváeárh ara 
vonatkozólag létrejött eddigi megállapo . -iá
val számos adófizető polgár; különösei, ki
sebb kereskedő existeuciáját veszelyezlt ase, 
tehát ezúton azon tiszteletteljes kéréssel for
dulok az egyesület T. Elnökségéhez : szí-es- 
kedjék alábbi proposiciómhos hozeájurilsi 
és ast elfogadni:

A tisztviselő egyesület tagjai érdek ek 
előmozdítása, illetőleg előnyösebb bei-ór
iási lehetőség kiessközlése céljából kívána
tos volna az összes helybeli tekintélyesebb 
és kisebb kereskedőkhöz felhívást intézni 
zzon célból, kik hajlzndók a tagok bev már
iása alka'mával egy, sz egyesület és a ke
reskedők által közösen éa kölcsönösen -eg" 
állapított, s a mindenkori napiárakból vo
nósba hozandó percentuális engedményt uj- 
tani éa ast a tagsági jegy felmutatása mellett 
mindenkor érvényben tartani, terméssel-són 
nemcsak a háború tartama alatt és 
csupán a fűszer, hanem amennyire lehet, min
den más szakmában is ; hiszen es sokkal ter
mészetesebb és egyszerűbb megoldás, ulDt 
a tágfogalmu önköltségi ár és az esetleg il
luzórikus kezelési (régié) költség alapján 
való bevásárlás. A mindenkori napiárakat 
pedig a természetes verseny közgazdasági 
törvénye állapítja meg 1

Esen megoldás mellett nem volna as 
egyeiületnek számos tagja szinte presszio
nálva arra, hogy oaupán egy, esetleg kedve 
ellenére való cégnél vásároljon be, talán egy-
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két százalék különbözet végett, hanem foly- 4609—1916. szám 
títh»tj» bevásárlását a már esetleg évtizedek 
óu „.agssokott helyén; főleg pedig ekként 
e„ynttal minden nemesebb gondolkozásu ke- 
resksdö szintén bizonyítékét szolgáltathatná 
a -atvifelökkel szemben tanúsított áldoszt- 
készcógéuek 1 . .....

Kz esetben a tisztviselők jelenlegi előnye 
uuyssólván teljes mértékben biztosítva, a ke- 
rfS edők sérelme és jogos kívánsága pedig 
orvosolva volna I,

Szerkesztő Ur szívességéért őszinte kö-
B,ű,.etet mondva, vagyok

tisztelő hive :
Kern Oszkár,

a Kern Testvérek-eég beltagja.

Tanügy.
A lévai kegyesrendi főgimná

ziumban az előadások e.öreláthatólag csak 
október elején fognak megkezdődni. A végleges 
döntést lapunk jövő számában közölni fogjuk.
— A főgimnázium igazgatósága ez utón ér
tesíti az érdekelteket, hogy azok a vidéki, 
vsruton bejáró tanulók, akik reggel nyo'c 
órára az intézetbe pontosan be nem érkez
hetnek, fel nem vétetnek. Azonban felvételi 
engedélyért folyamodhatnak a val.ás- és 
közoktatásügyi miniszterhez.

Az irgalmas nővérek intéze
tében a teraiások szeptember közepén 
leesnek. Hogy mely napokoD, azt a Bars 
legközelebbi számában közöljük. Ugyanak
kor lesznek a felvételi- és javító-vizsgalatok 
is. Az intétet elöljárósága,

A kereskedő tanonciskolába 
1916/17. tanévre a beírások a városi róm. 
katb. fiu-elemnsk óla belyn égében f. év 
szeptember 3.-án és 8.-án délután 2—4 óra 
közt eszközöltetnek. A tanítások 11.-én d.
u. 4 órakor lanévmegnyitással kezdődnek. 
A tisztelt főnök urak ezúton is (elhivatnak 
>z üzleteikben alkalmazott összes tanoccok 
idejekorán való pontos beiskolázására. Láva, 
1916. augusztus 25. Az igazgatóság.

As iparos-tanonciskolában a 
beiratkozások szeptember Ló 3-4n és 8-án, 
d. u. 2—4 óráig a róm. katb. elemi f u- 
itkola irodájában e.zközöltetuek. A leirat
kozásnál minden tanu.ó köteles iskolai bi
zonyítványát elömutatni és a tandij telét
— 1 kor. 50 f>ll. — lefizetni. Szept. 10-én 
d. e. 11 órakor a tanáv megnyitása; lj-én
5— 7-ig renUes tanítás. Léva, 1916. aug. 25. 
Az igatgátósig.

— Zeneiskolai beiratások. A Ri- 
viczky-Tarsaság zene-issolajába a beiratá- 
sokat szeptember hó 1., 2., 3. es 4. uap- 
jam, délelőtt 9—12 óráig essköalik.

Beírás. Az ábami tanítóképző 
gyakorló-iskolájában szept. 1-én és 2-án d. 
u. 2—5-ig lesznek a beírások. — 3-án 8 
órakor évnyitó istentisatelet és iskolai ün
nep, 4-en rendes tanítás. — As 1. ossiáiybs 
való iratsozámál a h'miöoltási bizonyítvány 
s a saü etési anyakönyvi kivonat telmuta- 
taidó. — Az igazgatóság.

A lévai izr, népiskolában aa 1916/17. 
tanévi beiratások f. évi szeptember ho 3.
4. es 5.-dikén mindenkor délelőtt 9.-től 12.-ig 
es délután 3—4 óráig eszközöltetnek.

Aa 1.-40 osaláiyba csak oly tanuló- vé
tetnek te1, kik a 6.-dik életévöket betöltöt
tem s ezt hiteles anyakönyvi kivonattal iga
zolják. -

A tanulók szüleik vagy megbizottaik 
kíssretébeu előző évi értesiiöikkel tartoznak 
* beiratásngl megjelenni.

Aa iskolaév megnyitása szeptember
6- dikan lesz.

A rendes tanítás szeptember 7.-dikén 
kezdődik. Az iskolaszék.

NESTLÉfele
GYERMEKLISZT

gyermekek és lábadozók legjobb i 
táplálékagyomor-és bélbetegségek utan\ 

Mindenkor kapható. I
^r,/bsdobozt és tanulságos orvosi könyvecskét a 
?ycrmeknevelé8ről teljesen dijta'aiiul küld a Nestlé- 
,,le (yeraekllut társaság. WIEN I. Blbertrasse. 30 «.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy T.ub Lipót utó- 

da késizálog üzletében elzálogosított s 1915 
évi december hó 31-ig lejárt és ki nem vál
tott, sem meg nem hosszabbított tárgyak a 
Mártonffi-utcai zálogüzletben a ha'éság 
közben jöttével 1. 1916. évi szeptember hó 
<-én d. e. 9 órakor elárvereztetni fognak.

Az árverés a'á kerülő lárgyak jegyzé
ke a városháza hirdetményei tábláján, vala
mint a zálogüzlet helyiségnek kapuján ki 
van függesztve.

K zálogtárgyak az árverés megkezdéséig 
visszaválthatók.

Léva, 1916. évi augusztus hó 23.
Bódogh Lajos,

polgármester.

4650—1916. szám.

Hirdetmény.
Az 1892 évi XV. t. ez. 3. § a rendelkezésé- 

ben nyújtott kedvezmény alapján mindazon 
szőlősgazdák, akik szeszesitalok kimérésé
vel vagy kis mértékbeni elórusitásávsl nem 
foglalkoznak, állami borital adó fejeben a 
házi saüfrbégletre szánt boraiennyiseg ütőn 
csakis a regi borfogyasztási aaórák megfe
lelő összeget, vagyis városunkoau heklohte- 
reniiiat 2 korona 70 fillért, bormust és szö- 
iöcefra után pedig 2 korona 02 fii ért tar
toznak fizetni.

A fenti kedvezményt elnyerni óhajtó 
szőíötgAzdfck felhivatnak, hogy ebbe i igé
nyükét legkésőbb folyó évi szeptember 15- 
ig a városi javadalml hivatalban i.etü«, 
haiszKinuK es a hazoebek tteamanak, és a 
saŐlöbirtok terjedelmének, a io yó evben re
mélhető termesnek, a házi fogyasztásra íö- ' 
baszná andó bor átlagos mennyiségnek és a 
nagyban eladni szánt mennyiségű*  k megje ö*  
lésével okvótenüi jeeutaék be.

Léva, 1916. évi augus&tua hó 25-én

Bódogh Bajos,
polgármester.

4675—1916. szám.

A termelőket érdeklő hirdetmény!
A m. i ir. Mitiisterium mai napon élet

be lepietle 2836—1916. számú rendeletét, 
melyből » követkeaökel teszem közhírré :

Aa « termeli’, akinek a város felületén 
400 kataszteii hódnál kevesebb száotó föld
je van, köteles a mai naptól, il etve a csép- 
lés befejezése uiáu — vagy annak nelaín 
féíbeazaaitásakor — tusa, rozs és ketezeres i 
készletének a ba>i és gazdasági szükséglet 
asámiiá.ba veteie után maradó feleslegét 
alulirt polgármesternő1, (illőivé megbizotiaui 
Bodó Sándor városgazdánál, városház 1. em. 
5 szám, naponként d. e. 9—11 óra közbet) 
úejeieuieui es teihiva-ómra a gabonát Lö'. 
szükségleti célokra átadni.

A felesleg mennyiségét én állapítom 
meg, “Oly eben 3 nap alatt a Be'ügymi- 
nisztethea felebbt Ítélnék van helye.

Az átvételi.eg a feleslegből a vásár
lásra jogosultak részére eladások eszkösöl- 

o r d ó k at
petróleumon, olajos, kátrányos, sziruposat, szeszeset a legmagassbb árbeu 

minden mennyiségben készpénzfizetés mellett 
veszti tlc úgy helyben, mint bármely vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállitva. 

Hordóügynökök kerestetnek !

Weisz Lipót és Társa 
olaj, gépzsir, kocsikenőcs-nagykereskedők. 

Budapest. IX., Hentes utoza 17. 
Interurban-Telefon : József 14 —50.

hetők, ezen jogügyletek azonban hozzám a 
vásárlási igazolvány bemutatása mellett be- 
jelentendök.

A 400 holdnál nagyobb birtokos min
den hó 2-ik és utolsó vasárnapján köteles 
feleslegét a Hadi Termény R. T.-hoz Írás
ban fölajánlani.

As a termelő, aki a rendeletet meg
szegd vagv aki a megszegésnél közreműkö
dik, kihágást követ e< sé hat hónapig ter
jedhető elzárással és 2000 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő, ezenkívül 
a készlet is eikoboztatik.

Kelt Láván, 1916. évi aug. hó 26-án.

Bódogh Lajos,
polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése

Születés.

1016. évi aug. hó 13-'ól 1916. évi aug. hó 27-ig.

A szülök neve
na

A gyermek 
i:ev»

Tamás József Hlieba Borbála leány Katalin M.
KlementVilmos SzlusniKata in fiú Vilmos
Hluska Samu Len esi Kata’in l ány halva szül.
Madarász János Gá> Rozália tiu Béla
Brakó János Tolnai Eszter fiú Zoltán

Házasság.

Vetouy es uieuvasszüuy neve VmIIámh

ifj. Szász József Pischl Margit ref. ág. h. ev.

Halálozás.

az climuyl neve Kora A halál oka

Czeke Miklósné 27 éves Fehérvérűség
Petruska Juianna 8 eves Bélburut
Gergácz Peren ez 26 éveg BéleiKarodás
Kostyái Anna 20 nap Gyomorbeburut
Juhász Sándor 19 eves Égési sebek
Csákányi Vilmos 5 éves Koponyatorés
Szvetiik Erzsébet 6 hó Bélburut
Petrás Lajos 3 éves Gyomorbeihurut
Sittár Ján s 19 hó Gyouioi bélburut
Tolnay István 55 éves Majzsugorodas
Turcsan Káimánné 45 éves Szerviszivbaj
Jancsó Nándor 2 hó Béihurut
OriskóG-né Potovszki L 21 éves Tüd< gümökor
Balog Gy-né Pásztor M. 40 éves Szivbenulás

Burgonya.
Az áll. tanítóképző köztartásának na
gyobb mennyiségű burgonyára (rózsa, 
hópehely, magyar kincs) lesz szük
sége. Szállításra ajánlatokat kér. Szesz- 
— burgonyát nem fogad el. —

Köveskuti Jenő, 
igazgató.

%25c3%25a1tv%25c3%25a9teli.eg
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KORCSMA
Csejkö községben egy jó forgalmú 
korcsma f. évi okt. 1-től bérbeadó 
Bővebbet Uhnak János tulajdonosnál

Csejkőn. (Barsui.)

aj"'" '

Ha

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

donosnövel ugyanott.

Gazdáknak 
csépiés-hez, gőzszántás hoz 
elsőrendű K.GJ&ZÜÉ1JST kapható 
SINGER IZIDORnal (LÉVA.) 

Házi fűtéshez is 

köszenet-kokszot 
állandóan tart raktáron.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Gauz-féie motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melichár-féle 
vetőgépek, Bűcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
•gtgy Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jut nyos arakban. 'Wft
&

Eladó ház!
A Koháry utca 77 szám alatt 
levő ház (két szoba, konyha, ka
mara, udvar, félholdas gyümölcsös 
kert) szabadkézből eladó ; föltételek 
a lévai közjegyzői irodában beszél- 

hetök meg.

•sI
. *

g

Ajánlunk azonnali szállításra a legjutányosabb napiárak mellett 

Gép-, henger- és autóolajat, 
gépzsiradékot,kocsikenöcsöt 

és mindenféle gazdasági gépekhez szükséges kenőolajakat 
szavatolt jó minőségben.

Értesítem a n. é. vevő közönsé
get, hogy a világhírű gyártmányú 
„Tip-Top“ valamint „F. L. Popper4 
gyermek-, női- és férficipók 
kereskedésemben ismét kaphatók.

Weisz Lipót és Társa
disznózsír, szalonna- és olajnagykereskedők 6151

Budapest, IX., Hentes-utca 17. Sürgönyeim: WEISSEFETT Budapest.

Interurban telefon: József 14—50.

Pollák Adolf
Déva.

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

— Izidornál, Léván. —

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, 6YARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE 

iOi'i’ifew LÉVÁN. teleifow ii&

Eladó ház.
A. KozklzbíIe—féle ház 
Léván a Zöldkert utoában szabad 
kézből eladó. Bővebbet Tokody 
— — István kántornál. — —

MA moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 

műsora érdekes.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk.
Naponta íriss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teává).
Legjobb minőségű kávék.

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

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és konyhaielszereiési clkzek.

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. ViUaiucs főzőedények, torralók es vasalók.

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

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gé^szij gyári áron. 
Összes kerti-, aezőgazdasa^i, méhészeti és tejdazdaságí szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — "" 

aATONai evőcsésze, thermos, kulacs, gyorsíorralo, alumínium ivópohár, 
átlzenk, vi.lnuofa zfeblsapa. Campolm vhhatien bői ken öcs raktára.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyorssajtóján Léván.


