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Az áruuzsora letörése.
A napilapokban olvastuk, hogy a 

háború huszonhatodik hónapjában Sza- 
bolcsvúrmegye vezetőcégé arra a meg
győződésre jutott, hogy a vármegye 
területén tűrhetetlenül vakmerővé nőt 
az uzsora, amelyet le kell törni.

Ruhát, cipőt., tűzifát és száz egyéb 
nélkülözhetetlen cikket olyan árért ad
uk a nevezett vármegyében, hogy 
minden egyes vásár kész és befejezett 
bűnesetnek lett volna minősíthető.

A vármegye vezetősége jelentést 
tett ezen állapotról és a belügyminisz
ter akként intézkedett, bogy a szabol
csi alispán a saját hatáskörében maxi
málhat. Megszabhatja a legmagasabb 
árát minden oly holminak, amely a 
mindennapi élethez szükséges s amelyre 
rávetette magát a háborús piócák utá
latos népe. Nem kell az alispánnak 
kérdezősködnie, aktát Írnia, utasítást 
várnia: mint a csapat parancsnoka a 
harctéren, maga nézzen körül és maga 
cselekedjék.

A miniszter intézkedése kétségte
lenül nagyon üdvös és helyénvaló, 
gyengéje legfeljebb az lehet, bogy 
csak Szabolcsvármegyéről gondoskodik, 
mert nem hallottunk róla, hogy ezt a 
jogot más vármegyék vezetői is meg
kapták volna. Vagy legalább is nem 
ilyen mértékben, mert a szabolcsi alis
pán nemcsak az élelmiszerek árát maxi
málhatja, hanem iparcikket, sőt kávé
házi árakat is. Holott tudomásunk sze
rint az áruuzsora korántsem szabolcsi 
különlegesség ; virágzik az most orszá
gosan.

Sajnos, hogy ebbe a kategóriába 
tartozik első sorban Barsvármegye is.

Nálunk a termelők és elárusítók 
legtöbbje minden módot és alkalmat 
felhasznál arra, hogy a maximálást ki
játszhassa és úgy az élelmi-, mint az 
iparcikkekért óriási árakat követelnek. 
A hatuság és a fogyasztó közönség 
tehetetlen ezen uzsorával szemben; 
mert a hatóságnak ez idő szerint nem 
411 jogában megfékezni a lelketlen el- 
wusitókat; a fogyasztók pedig kény
telenek megadni a legmagasabb árakat 
>•> mert élelemre, ruházatra és cipőre 
mindenkinek szüksége van.

égé, hossza nincs az elkeseredett 
8 jogos panaszoknak, hogy az eláru- 

"tók milyen gonosz és a kiadott kor
mányrendeletekbe ütköző eszközökkel 
z*klaiják  és zsarolják a vásárló közöu- 
* basznál » panasz, a jaj-

8i a nagy és erős kifakadások, ha 
űmc» közeg, amelynek hatásköre ezen 
TissziU lések gyökeres orvoslására kiter- 
)sdne 1

Azt a jogot, mellyel a belügymi
niszter Szabolcsvármegye alispánját fel
ruházta, ki kell terjeszteni más vár
megyék alispánjaira is, ahol az uzsora 
szipolyozza a lakosságot, llyell a mi 
vármegyénk is. Legjobban érzi és tudja 
ezt Léva s azt hisszük, a vármegye 
többi városai és nagyobb községei, 
amelyeknek fogyasztó közönsége a ter
melők és elárusítók piszkos üzelmének 
és telhetetlen zsebének ki vau szolgál
tatva.

Felkérjük ll*rsvármegye  agilis és 
a nép javat szivén viselő alispánját, 
hogy vegye pártfogásába a kizsarolt 
fogyasztókat. .Eszközölje ki a belügy
minisztertől a jogot niiuden cikknek 
saját hatáskörében az egész várme
gyére terjedhető maximálására, hogy 
ezzel letörheBBe az áruuzsorát és a mai 
nehéz viszonyok között lehetőleg meg
könnyítse a fogyasztók megélhetését.

A magyar kultúra kiépítésé.
Most, ozokboü » '“‘Él ‘döbben, amikor 

nemzetünk küzd az ősi tuudus megvédésé
ért : minden honfiú, bon eány érzi, hogy 
meg kell erőtíleni s alia'aousiuni a magyar 
kul Úrát. Módokat, észt örö let keres a cél 
keresztü.vitelére. Nem lesz nehéz ezt a 
muntál végrehajtani, m-r; na a vágy mi 
liők lelkében éi ; várja a külső egységesü
lésben való megnyi.vánu ésá'.

Mi idén nemzetnek megvan a maga sa
játos ku. úrkja. Dj minél fejlettebb, ön illőbb, 
nemzetibb a m p ku túrájr, annál erösebo, 
szívósáén, eletkepesobb. A nemzet egyéni
ségé , egytnmégeoek képességeit, tehetsé
geit leginkább a ku túrában láthatjuk Nézd 
meg a km árat; ia od a nemzet lelkét! A 
nemzet lelket csat alkotásaiban láthatjuk. 
As alkotások láncolata nem egyéb, mint a 
nemzet kultúrája, atuey korántsem az egye
seké, hauom aa egész nemzeté. O.yaefé.e ez, 
mint a h»ta más Korallsziget, amely millió, 
meg millió állatka testi porhüvelye, amelyet 
hiába korbácsolj’, ostromolja a tenger árja; 
szilárdan és rendületlenül áll.

A magyar su.túrát idegen tengerek 
veszik körül. Inneu i», ormán is próbálnak 
lelő ni belőle egy-ogy darabot. De éppen 
a.éit uem sikerű a műnk., mert a magyar 
kultúra az ö.-t képességékén, tehetségeken 
nyugszik. Jegyezzük m-g; a búi éra a leiek 
hajléka. A nemzeti kultúra pedig as illető 
nemzet lelki h.jléz., hüvelye. Nem csak 
ásóké a hajlék, »ktk élnek, hanem a múlté, 
az ősöké. Ntm az idegenből ide származott, 
ideköltözött kultúra tette nemzetünket erőssé, 
hanemazakuTúra,amelyet a hona zpitó Árpád 
kezdeményezőit esbzeot István király megala
pozott. Ebből a kultúrából sarjad.ott a ma
gyar katona, aki neme.az á múltban, hanem 
a elonben is méltó a „világverő*  jelzőre.

A magyar éppen olyan kiváló katona most, 
mint ezer év előtt. Hogy a történet itt-ot< 
vereségről is teiz említést : leginkább »z 
idegen kultúra behatásainak volt a követ
kezménye. Di láttuk, hogy a végveszélyből 
mindig a magyar kul'úra óvta meg a nem
zetet. A m»i idők ismét fényessé tették a 
mtgyar kultúrát.

Ezt a kultúrái még fényesebbé, erőseb
bé lel tennünk, mert láttuk, bogy a nem
zeti lét szilárdságának a kultúra az alapje. 
Ebbe a kul érába bele kell olvasztanunk 
minden más kul-úrst, amely hazá >k terüle
tén Ulálhttó. Lgyen az országnak nemzeti 
köskultúrájs, ame ynek vezérhajtásé a ma
gyar kultúra lesz. Az egyesült kultúra job
ban biz'osiija a fejlődést, az önállóságot, 
mint a szétszórt kultúra ; mert : az egyesü
lésben van az erő és a fejlődés lehetősége, 
szabadsága.

E eö és égető teendőnk tehát a milliók 
vágyait egyesíteni. Ez a célja a in galaku
landó „Arany János Szöve'ség“-nek. Ez a 
szövetség az ország szétszórt kultúráját vau 
hivatva egyesíteni, éleszteni és tej esztem. 
A szép és hazafias eszme Köveskuti Jenő 
állami tanitóképső-intézeti igazgató a nev-a 
iió és költő agyában tugamzoit meg.

Erezük, hogy ea az eszme nemsokára 
testet Is ölt magára s megkezdi leghasatia- 
sabb működésit. Oiszegyüjti a vidék egész
séges kultúráját, atuey eddig háttérbe Vtlt 
bioritv*.

Eii az egészséges kultúrát beviszi az 
ország szivébe: Budapestre, egyrészt, hogy 
g.üzze onnan aa idegen, rothadt ku.turális 
elemeket,— másrészt, hogy a vidék kultúráját 
touozza, elesitse. Így tehát Budapest és a 
vidék kultúrájanan biztos kölcsönösséget léte
sít, amire igen nagy szükségüuK van. Mert a 
vidék kultúrája jótormáu alszik,— nem volt, 
akt fejlődését a folytonos lengesuen tartsa. 
Budapest pedig a sok idegen behatás 
miatt igen sokát veszített nemzeti jellegé
ből, őst fundusából ;-igen sokszor idegen is
teneknek áldozot:.

Itt a tizenkettedik órája a magyar kultúra 
egységesitesének, a magyar közszellem kié
pítésének. Aa elmondottakkal csak röviden 
erin'ettom azt a nemes éa hazafias muukát, 
amely Láván szü ecett. Alka'omadtán még 
foglalkozunk vele.

Suobolovszky látván.

Hús- es zsirtalan napok.
A hivatalos lap csü örtöki száma egy 

olyan rendeletét közölt, amely kivétel nél
kül mindenkit érdekel. A rendelet a hús- és 
zsirfogyasziáa korlátozásáról szól és as egész 
ország területére hústalan és zsirtalan napo
kat rendel el, amint es a külföldön már 
hónapok óts érvényben van.

Ezen legújabb rendelet szerint kedden 
és caütörlöiön csak akkor szabad levágni,
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illetve leszúrni szarvasmarhát, stb., ha kény
szervágás szüksége merül fel. Szerdán és 
pénteken minden névé a nevezett, akár nyers, 
akár feldolgozott húst tilos forgalomba hozui. 
Es a tilalom kiterjed e napokon a vendég
lőkre, fogadókra s minden olyan helyekre, 
ahol ételoket kiszolgálnak és árulnak.

A rendelkezés a magánháztartásokra 
nem terjed ki. A magánháztartások az előző 
napon megvásárolt húst szerdán és pénteken 
is felhasználhatják.

A hétfő ssirtalan nap; erre nézve a reude- 
let kimondja, bogy hétfői napokon a vendég
lőkben, korcsmákban és as összes étkező 
helyeken nem szabad olyan ételeket készí
teni vagy kiszolgáltatni, melyeknek előál
lításához zsir vagy olaj felhasználása szük
séges. Kivételt képeznek a kórházak és 
gyógyintézetetek, melyeknek orvosi ököl
ből egyes betegek javára a belügyminiszter 
kivételeket engedélyezett,

A rendelet végrehajtása a törvényható
ság első tisztviselőjére tartozik, aki a ren
delet korlátáin belöl közelebröl is szabályoz
hatja a hús- és ssirfogyasztást.

Aki a rendeletet, amely szept. hó 25- 
én lép életbe, — megszegi, kihágást kö
vet el s ezért két hónapig terjedhető elzá
rásai és hatszáz koronáig terjedhető pénz
büntetései büntetendő. A tilalom ellenére 
levágott vagy leszúrt állatok pedig elkobos- 
tatnak. Az eljárásra a rendőri hatóság ille
tékes.

Roskad a vállunk ...
Roskad a vállunk már száz teher alatt 
ü a nagy nap, a sztnt még nem jó . . 
Szivünkben bún napok emléke marad 
8 sótétül a bárányfelhő . . .

Rezegd be, békének tsz in-ezüst kürtje
Az egész szenvedő főidet I
Nagy Isten, hófehér galambod küldd le'.
Ajtódon ezer szív zörget: . . .

Évekbe vénül a sok hosszú hónap, 
Hüllőn y a remény, bús a szem, 
Az agyúk bajnoki ha tálra szolnak 
S még nem jő a beke, még nem . . .

Nyugalmas, akácos falvak szép kepét 
Bús ködbe vonta a vihar,
A lelkes harci tűz lángja most még ég, 
De ftlő, hogy, hajh, majd kihal . .

Riadj fel rész keton, szent beke szava/
A könny, mely most busán p reg, 
Ne váljék mar öröm-hat mattá soha é 
• . . Jöjj vissza, győzelmes seregi . . .

)(olpasz{y Jenő.

A világháború krónikája.
Szeptember 14.

Eldéljben a nsgyBzccn^, --.aa-zou ss 
Hátszegtől délkeletre nimtt csapatok is erint- 
keiéabe ju oltak a románokkal. Aranyos- 
Beszleicsenéi vieszzüztük az oroszokat. Ve
lencei és Ceivignanói repülörajunk bom
bázta. Két nagyobb tűzvészt es egy katonai 
építményben nagy robbanást idéztek elő.

Szeptember 15.
A negyedik göiög bzuieal mmueu el

lenállás nélkül átadta a nemet es bolgár 
csapatoknak Seriest, Drámát es Kavanai s 
megkérte a nemet bauvezetöséget, liosy ve- 
gye oltalmába az entente erőszakával szem
ben. A hadtestet összes felszereleeevel .Né
metországba szállítottak. A göreg helyzet 
uem nyugtalanító.

Szeptember 16 
klLUÍ?'“^2llaD,ÍVfc ameynek

erőlködései főképpen a Kereszt tensik ellen 
irányúinak. A románok elönyomulnak a. 
Oltón át. Hátizegiél sikeresen támadunk.

Szeptember 17.
A német császár azt táviratozta a csá- 

csárnének, hogy u Mackeosen vezetése alatt 
álló bolgár, török és német csapatok Dob
rudzsában szept. 15.-ikén döntő győzelmet 
arattak a román és orosz csapatokon. A ro
mánok bejelentik dobrudsai visszavonulásu
kat. Nagy harc a csernavodai hídfőért.

Szeptember 18.
Heves harcok Nagyszebeniül délre. Az 

uj görög kormány megalakult. A megvert 
! romái okst és oroszokat üldözik. A román

orosz sereg sorsa előrelátható : visszavonu
lása inkább menekülés, nincs ideje a köte
lékek rendezésére, újjászervezésére, sőt még 
a pihenésre sem. Az olaszok az egész Karszt- 
vou“lon friss hadosztályokkal lámádnak, de 
sikert nem birne.k elérni.

Szeptember 19.
A Kárpátokban erős harcok folynak. 

Bothmer tábornok hadserege 16 tisztet, több 
mint 4000 oroszt elfogott ea 16 gépfegyvert 
zsákmányolt. Az olaszoknak általános táma
dása vérbefulladt. A Karszt fensik étzaki 
szakaszain a 39,-ik (debreceni) gyalogezred 
osztagai olasz gránátosok három támadását 
véresőn visszaverték. Dobrudzsában a ro
mán és orosz csapatok mindeoü t menekü- 
lésszerüen vonulnak vissza.

Szeptember 20,
Erdélyben, Háteegtöl deiaoeuo, c-ap..- 

taink megverték aa ellenséget s tovább ül
dözik. A 8 ochodnál nagy győzelmet arat
tunk, amelynek eiedménye 2600 uj-bb otősz 
fogoly. Macáimén serege a Dob rudasában 
betört a románok uj vonalába. A bolgárok 
e foglalták Mai galiá>. A románok a Cserna- 
voda-Konstauza vonalon lú menekülnek.

Szeptember 21.
Csapataink a 1 Ománokat Peirozseoyböl 

kiűztek és biitoáukba vették a siurdoki 
szóróit. A petrozaenyi bányatelep majdnem 
sértetlenül jutott bős szövetséges csapataink 
kezebe. Az olaszok általános támadását, a- 
melyben 21 olasz dmdír es lö zászlóalj 
vett részt, teljesen visizavt rtuk. Az oroszok 
a perzsiai hetcoában 8 ezer rmbert vesztet
tek. A kaukázuii orosz hadseregben élelun- 
tzerhiány miatt zendülés tört ái, melynél 
több lisztet, köztük egy ezredparai csnokot 
is megöllek.

Szeptember 22.
Az orosz töuegtánsaduok veretni. cm .- 

nak össze. A Sommenál a Iratcikk nagy he
vesseggel I, madtak, de sikert nem tudtak 
elérni. A dobrudtsai fronion váltakozó 
eredménnyel folynak a harcos. A déibuáoviuai 
határon szakadatlan közelharc van. A vul
trául szorosnál átléptük a rouáo ba'árt.

Különfélék.
— Az erdélyi menekültek ellátása' 

a népsegiiö bisviitag intézkedéséi szerint 
rendesen és akidá ytalanul folyik. __
A bizottság segélyén tóidul aa Est szerkesz
tőségéhez, a Vörös Kereszthez es az erdély- 
rész' orsz. kepviseők segítő bizottságához. 
Terménybeli adományok e hét foyamau is 
érkeztek. Műd stouibaton Csekey Dávid al- 
sóvaradi ref. lelkese szalüioti be egy sze
kérrel kü öutele terményt, élelmiszeri es 121 
koronát, a nemesszivü leikéiz mindezt A,ső- 
Foiaöváradon és Tőrén gyüjtoiie. A pogsr- 
mester most írja össze a munkára köpés 
menekülteket, akiket megfelelő helyesen 
fognak alkalmazni. A bizottság határozata 
értemében Áövcskuti Jenő elnök és tízukács 
Viktor plébános személyesen kérteu meg 
lovag Sehoeller Guuatávoi, a lévai urada óm
nak Koimsnyzójai, hogy vegye kegyes párt
fogasába a menekülteket. A jóleuü aoi- 
manyzó rendkívül szívesen fogad m a kül- 
dötlsegel es a lrguagyobb készseggei aján
lott tel tüaiiát es a meneküllek gyermekei 
számára naponkint 25 mer lejei. Aa trlekes 
ajándék az adományozó jószívűségének a 
legszebb bizonyiteka. (J.r.inte elismerési ér
di mennek baramkeszt község lakosai is, 
ak.a e hó 22 eu szinten egy szekérre való 
eleiwisaert, terményt és 20 K. 60 ínler 1 
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készpénzt küldöttek be. A gyűjtést a köz- 
ség elöljáróságával a községnek derék tani- 
tója: HlaványiJános eszközölte. A bízott-., 
kivá'ó gondo'. fordít a Nzgyká'nán elhety > 
zett menekültekre ia. Folyó hó 23-án, te.,, 
nap, négy tagját küldötté ki nevezett köz. 
ségbe, hogy a helyszínén személyesen gyíj. 
zödjenek meg arról: vájjon a meneküllek 
ott kellő el átáBban részesülnek-e ? Ha a 
bizottság szükségesnek találja, a menekültek 
részére Nagykálnán is felállítja a közös 
konyh'.t és azt tőle telhetőleg terményekkel 
fával és egyéb szüségletekkel fogja segély. a. 
ni. A bizottság határozata fo'ytán felkéri a 
polgármestert, hogy legköze'ebb hivjz össze 
a nagybizottságot, amelynek értekezletén a 
huszonhármáé bizottság elnöke alapos és ki. 
merítő jelen'ést fog tenni az eddigi műkö
désről és eljárásról.

— As ujrasorozottak bevonulása. 
A honvédelmi miniszter rendeleté értelmé
ben mindazok az 1866. évi janüár elseje és
1871. évi december 31,-ike között születőit 
magyar állampolgárok, akiket népfelkelési 
szemlén, népfelkelési felülvizsgálaton, pót
szemlén vagy utóbemutató szemlén néptől- 
kelusi fegyveres szolgáiéira alkalmainak ta
láltak, az idei október másodikén, akik az
1872. évi január elseje és 1884. évi decem
ber 31.-ike közt, vagy az 1884. év után 
izületiek, az idei október tizedikeu — ameny- 
nyiben nincsenek névsaerint felmentve — 
uépfelkelesi tényleges szolgálatra bevonulni 
tartoznak a népfelkelés’ igazolvány! lapon 
feltüntetett honvi dk egészítő, i letőleg sá- 
ezári és királyi kiegészítési kerületi parancs
nokság székhelyére.

— Kitüntetés. A király dr. Ruffy Bal 
címzetes niiniizteri tanácsosnak, az áuami 
gyermekmeuheiyek országos felügyelőjének, 
aki előzőleg vármegyénk általánosan tisztelt 
és páratlan szorgalmú főjegyzője vöt, — a 
gyermekvédelem terén sok éven ál buzgó 
es eredményes működésével szerzett érde
mei elismereeeül a Lipót-rend lovagkereszt
jét díjmentesen adományozta. A jól megér
demlőit kiiüufetésbez mi is őszintén gratu
lálunk.

— Gyászliir. Nyitracsaládról kaptuk 
* gyászjeieutest, amely szerint ott szenlmi- 
háiyuri Gádor Gyula, Bsrsvármogyének volt 
föpéuztaiosa, f. hó 18.-án életének 67.-ik 
évében elhunyt. Halála rokonai, jó barátai 
és ismerősei Körében messze vidéken őszinte 
részvétet okozott. Földi maradványait f. hó 
20.-án délelőtt a uy itrscsaládi temetőben 
helyeztek örök nyugalomra.

— Állami segély a menekültek 
liek. Hivatalos helyről vettük az értesítést, 
hogy Léva város polgármesterének a bel
ügyminiszterhez táviratilag intézett kérel
mére a miniszter tízezer korona segélyt utal
ványozott si aa erdélyi menekültek javára 
a vármegye alispánjához. Az összeget azoi- 
ban a város mai napig nem kapta meg.

— Esküvő. Dr. Steiner Gyula orvos o 
bó 19.-én tartotta esküvőjét Léván Síinek 
Ármin lekéri bérlőnek kedvéé leányával, 
Annuskával, Adás éa boldogság kísérje fri
gyüket.

— Gyászhir. Bori ref. egyház elöljá
rósága me yeu megrendülve, szomorú, de 
Isten akaratán megnyugvó iSivvel tudatja, 
hogy Fejes Gábor, aa egyháznak 4 év elöli 
megválasztott ifjú lelkésze e hó 19-én, éle
tének 33.évében szívssélhildés következő 
beu, váratlanul elhunyt. Temetése a legna
gyobb részvét mellett e bó 22.-én, d. u. 2 
órakor Bori községben ment vegbe. A meg
boldogultnak halálát mély gyászba ború 
özvegyén éB kis árváján kívül hívei is őszin
tén fájlalják, akiknek buzgó, hü és odaadó 
lelkésze voit.

— A hadifénykép-ki&lllt&sra, au>u 
lyet a hadsege ytő hivatal októberben ren
dez, a frontokról egyre érkeznek a Bzebbnéi- 
szebb felvételek. A kiállítás a háború egész 
történetét kívánja bemutatni, azért fontos, 
hogy mindenki beküldje felvételeit, melyek 
• “agyaraágnak háborús szereplését megö
rökítik. A hivatal minden nagyságban és 
kivitt ben elfogad képeket vagy filmeket; 
az esetleg azükaégsi*  előhívást és nagyítási 
“*8*  végzi. Cím ; V., Akadémia-utca 17.
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_ Áthelyezés. Pátkay Gyu'a kir. já- 

ráabiró az újbányái járásbíróságtól a lévai
tólhelyeztetett át.

__ & Lóval tisztviselők egyesüle- 
te Elnöksége ez úon értesíti t. tagj.it, 
k0gy sz őket ’ különösen háztartásaikat 
átdek!ö minden ügyben a mai naptól kérd
ve a városi nagystA'ló I. emeletén levő 2. 
szám alatti hivatalos helyiségében kifüi-geBz- 
t0tt táblán található „Értesítés*  által szerez
hetnek tudomást.

_  Beiratkozás a pozsonyi egye
temre. A pozsonyi m. kir. E-zsebet-iudo- 
mínyegydem j°g- áa államtudományi karán 
as 1916—11- tanév I. felére szeptember hó 
30..ig miuden külön engedély nélkül lehet 
beiratkozni. A f-lévi tand'j annyiszor 3 ko
rona a hány órát vesz fel a hal ga<ó heten
ként. A tandíjmentesség iránti kérvények a 
fenti beiratkozási határidő alatt adandók be 
„ jog kari dékárhor. Aa e'öadások október 
hé 2.-án kezdődnek. Aa egyetemi diálrss::- 
ts| (mmsa Academics) október hó 1.-én nyí
lik meg. Az egészmentea és fölmentet*  he
lyek iránti kérvények az egyetemi díákasz- 
tai kormányzó tanácsához címzmdök és az 
egyetem quaestori hivatalához kü dendök. 
Külön ea írásbeli tudakozásokra a beirat- 
.osással kapcsolaton bárme y ügyben, — 
ideértve a lakás kérdést is — részletes f 1- 
világositást ad az egyetem jogkari dékáni 
hivatala.

— Gyászhlr. őszinte részvéttel vet
tük a szomorú hírt, hogy Turcsyn Gusztáv 
Íiéketfővárosi tanító, aki Léván született és 
iskoláit is itt végezte, szept. hó 12.-én, így 
heti betegség után, munkás életének 43 évé
ben elhunyt. Halálát fivérével Turcsyn Au
tal nagybe vényi plébánossal együtt lévai 
ismerősei is mélyen fájlalják,

— Megszűnik a cigarettahiány. 
Úgy értesültünk, hogy a cigsrettahiáDy pár 
bet alatt véget ér. A kincstárnak ugy.nis 
sikerült Mscedóniában nagyobb mennyiségű 
dohányt beszereznie, amelyet a magyar gyá
rakban dolgoznak lel. Első sorban a hadse
reg szükségletét elégítik ki, ami helyénvaló 
is, — asután a polgári nikotinisták szükség
letének kielégítésére kerül a sor. Néhány 
bét unva tehát lesz megfelelő mennyis, gü 
cigaretta.

— ElgyezÓS. Salgó Siegfried állator
vos eljegyezte Nussbaum Lybkét Aridon.

—- Városi cipőtalpalás. Hogy meg 
ni mindennel nem ke'l foglalkoznia a váro
si hatóságoknak, arra a legjobb példa az 
az értesülésünk, bogy as eperjesi polgár
mester hatósági cipöialpa'ást ervez a köz
hatóságok és kőzintéimenyek részere. Ezen 
célra megfelelő talpbőrröt gondoskodott, 
amelyet hatóságilag megállapított áron fog
nak kimerni. A felszegezeet es a sarkaltat 
az egyes cipészek megállapított árak mel
lett fogják végezni. Városi cipöjavitómühelyt 
nyitott Zólyom vároea is, ame yben orosz 
logo y cipészet öntö tségi árban a szegé
nyebb lakosok cipőjavitási munkálatait vég
sík. — Nagyon hasznos dolog vcloa, ba 
Léván is keresnének orosz fogoly cipésze
ket, akik legalább az erd lyi menekültek
nek cipőit ea csizmáit javítanák.

Korrepetitornak ajánlkozik Lfváu, 
ári családhoz, szállásért es reggeliért egy 
erdélyi menekült Vili. oszt. ÍÖgiuiD^ziUíUl 
tinuló. —• Bővebb felvilágosítási » Trni- 
lók Házinak gondnoka sso'gá .

Nyilvános számadás.
Az erdélyi menekülök segélyezésére 

ivar megindított gyűjtés folyamatban van, 
* “‘g * következő adományok lettek a vá- 
ro“ pénztárba beszolgáltatva:

• Argséhef Pillér Egylet 11. számú gyűjtő- 
n ivén udakoztak :
arasébet Fillérerylot 25 K., Kostytk Józ-ef 

> ö.v. Adler Salamonná 6, — Diutscb 
‘lamonoe 5, — Neuer Ká ruánne 2. — 

VnorejkovicB Testv. 10, — Kiss fányké- 
I***  — Neumann Davidné 5, — Heimann
in ez 2, — Berger Zsigmond 5, — id. 

K *'**  ^füiáné 5, — Quitt Missáue 2, — 
•wr Istvánná 2, — Liebermanu Jakabué

»

Sándor 10,
30, — dr.

4oo^1916 8Ii“ alatt befizetve ősz- 
szesen 83 korona,
ü. dr. Frommer lgnáctné és Deák Adolfné 

úrnők H u. gyűjtőivén adakottak: 
Izraelita Nőegylet Lóván 100 K 

Medvecaky Sándor 20, - Kempfner la,dór 
A — hnedmann Samuné 20, — Horn Ja- 
kabcé Endréd 6, — Fanyvesy Károlyné 5, 
ÖZV. Fischer L'pótné 6, — Ungár Ado'fné 
o — Stlbingor Zsigmond 10, — Rappeport 
Manó 4, — Reitmann Izsó 10, — Hraskó 
1, — G!aditschné 2, — Bahurchekné 2. — 
Bslog Eadréné 1, _ Weisz A-lolf 2, — 
N. N. 1, — Miesák Zsigusondné 20 __
Birsmrgvei Népbank r. t. 100, — Lévai 
Takarékpénztár r, t. 100, — özv. Frommer 
Sándorné 6, — dr. Herczka Ábrisué 6, __
Kempfner Jakab 6, — S reicher József ’ 20, 
Makacsné 2, — Tóoth Zsigmondié 2, — 
Bálik 80 fill. Wilhoim Gusztáv 2,— P.-otyi- 
voda József 50 f i). Budai Máténé 1. — 
özv. Józsefeié iné 20, — Nagy fényképész 
ö, — Kru’opei Jánosné 10, — Sehönstein 
A, 4. — Barger Ernő 100, — Engel Gyula 
100, — Ordódy Endréne 50, — Lovas Ju
haun*  6, — D u’sch Mihály 50, — Reit- 
mann Iguácené 15, — Sióm Jórsef 2, — 
Jászén, z ’y né 20, — Trebitsch Icnáca 10 
Vámos Mór 5, — Róth Ignáca 10, — Pál
I. 4, — Ho czmanti Bódog 10, — Steiuer 
Sicdor 10, — Sstránsz: y 5, — Weisz Benő 

Weisr. l.ipót 20, — Feriit 6 
József 10, — dr. Kmoskó 50, — Weinber- 
ger Z igmond 20, — Schubtrtné 10, — 
Knapp Dávid 100, — Link Bsrnátné 3. — 
Singer Isidoruó 8. — Kovács Sándcr 20, 
Wilheim Bils 6, — Kertész Lajos 6, — 
Po Iák 2, — Wi i>z József 25, — Bisilcz 
Mózes 5, — dr. Modvncsky Kxroiy 10, — 
Lévai keresk. Bánit 100, — Hacht Lipótué 
Alsópél 10, —
Dr. l’risner tíguláné és Missik Zsiymondné 

úrnők 3. sz. gyűjtő ivén adekoztak: 
Levalich Gusztáv 10, — dr. Laufer 

Arthur 50, — Rtcz llus a 40 fill. N. N. 
1, — Karácsonyi 1, — Nyitray Náudomé
1, — Braunmüilerné 6, — Mihalovics Ra-
zsöne 2, — Maázi Istvánná 1, —- Jaszeno- 
vicsné 4, — Bolemann Vi mosná 5, —
Mária Alonaccó 2, — Be csák Pona 6, — 
N, N. 2, — Preisích Gyözöné 2, — öiv. 
dr. Weinhergerné 10, — Bolemaun Edene 
10, — Gyenes Lász óné 4, — Tokody Imre
2, — N. N. 20 fill. N. N. 20 fill. Pollák 
Vilmos és Fia 10, — dr. Gyapay 5, — 
Horváth lmréné 1. — Drlicska G-né 1, — 
Bakos LijoBré 5, — dr. lleinrich V. 5, — 
Bslcsák László 50, — Ö dögii Lsjosné 2, — 
Wi heim Mérné 5, — Tburócay Lőrinczné
2, — Ctánki A'sdár 4, — dr. Kersék 
Jáno.né 10, — Soilner 8 mon 4, — Bódogh 
LajoB 20, —Heksch Illés 4, — özv. Bole- 
mann Józsetné 4, — Bódogh Lsjosne 20. 
Fischer Liyótné és ír immár Ignáczné urnák

ivén adakoztak :
Rosenbaum Adoifné 2, — Torma La- 

jomé 2, — Seltsam Nővérek 1, —Fenyvesi 
József \ü, — Jakabfalvayne 2, — öav.
Szabó Lsjosné 8, — Kaufmann Kálmánná 
Jü. __ Csekey Vilmosné 4, — özv. Schmídt-
beig'rné 3, — Arvay József 20, — öav. 
Rudnyánszkyné 10, — Csokey Aranka 4,
Deutrch Johaa 5, — 4998/1916 sz. 
befizetve összesen : 1675 kor. 10 fill.
3. Schuberth Pálné úrnő 4. zz. gyüjtőivén

adakoztak:
Grotte Vilmos 30, — Nettkovszky József 
J0 __ Pollák Kálmán 10, — Bcbönstoin
Henrik 10. — Blumenthál Jóuás 10, —
V."? 2 - ifj. Kla.n Ödön 15, - Goid- 
stein 10’ — Sohöpflin Mária 5, — Kugyela 
József 6 — Kratoni 1, — Schulca Iguícs 
10 _ 'id Kl.in Ödön 20, - Bo emann 
gvőgytár 10, — W,lesek Sjmmou 10, — 
Weisz Ignscz 10, — R>O> iKdica 10 - 
Bér nyi Albert 10, - Po láz Adó f 10 - 
N N 2 — B losskné O, — B r.ha József 
«’ —’ üimessy János 2, — Grapka O ga 5, 
Fischer Náthái 30 kor. 5095/1916 sz. alatt 
befizetve összesen Í149 kor.

Az eddigi gyűjtés eredm ínyeképpen a 
városi pénztárba befolyt a mn n.p.g őst- 
szesen : 2007 korona 10 /Mer

Léva 1910. évi szeptember hó la.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

I

í

A.

5273—1916. szám.

Hirdetmény.
teszem, ho ;y a helybeli iparo- 
n.pi piacon, tehát nemcsak a

Közhírré 
sok bármely 
szerdai hetivásáron vauuak jogosítva árucik
keiket vájárra hozni és elárusítani.

Léva, 1916. évi szeptember hó 18.
Bódogh Bajos,

oolg ár mester.

egyleti jellegű és rués 
tel használásával kéazü- 
és kiszolgáltatni tilos.

tekintendő a marha, 
kecske, ló, házinyul,

5265—1916. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. Micisteriuia 3101—1916. szá

mú rendeletének alábbi intézkedéseit teszem 
közhírré, melyek folyó szeptember bó 25-ik 
naptól kezdve iépnek életbe s melyek meg 
nem tartáBa kihágást képez.

1. §. Szarvamarhát, sertést, juhot, kecs
két kenden és csütörtökön vágni tilos. A 
kényszervágás esete kivételt képez, mely 
azounaí bejelentendő.

2. §. Szerdán és pénteken tilos a húst 
akár nyers, akár feldolgozott (főtt, sült, fűz
tő t, sóaoti) állapotban lorgalomba hozni. 
Ugyanezen nspokou üzletekben, üzemekben 
(fogadók, vendéglők, 
üzleti helyeken) hús 
lő ételeket e.öáli'atii

3. §. Húsnak 
borjú, sertés, juh, 
saárnyarnak es vadnak az emberi táplálko
zásra szolgáló minden részé, kivéve a belső 
zsigerekef. Húsnak tekiutendő a husit onaerv 
és hentes-áru is.

4. §. A 2. §.-ban nem említett napokon 
az ott felsorolt üzletek egy személynek egy 
étkez- sre csak egy húsételt szolgáltathatnak 
ki. A hal is egy húsételnek számit. A mely 
etel egy személyre számított adagban leg
följebb csak 50 grmm búst vagy husnemüt 
tartalmaz: uem .zamiiható húsételnek.

5. llelföi napokon a 2. § bán emli 
tett üzleteknek tilos olyan ételeket előállíta
ni, a melynek elöalli tasál.os ssír (zertésssir, 
vaj, lövényzsir, növéuyioiaj, vagy emberi 
élelemre alkalmas bármely más zsiradék 
vagy olaj) felhasználása szükséges.

A 2. es 5. ij-ok rendelkezései alul a 
Baiügymiuister korházak és egyéb gyógy
intézetek egyes ápoltjai javára 
engedtet.

6. íj. Katonái személyek 
rendelt uusuak kiszolgáltatása
2. §. rendelkezése alá, ha a 
katonai élelmezési biztos á.t.l 
aoivauuyal bizonyiItallá.

E §. kivételes rendelkezései alapján 
kiszolgáltatott hús mennyiségéről és minő
segére', azoknak névszerinti megnevezésével, 
a k.szolgáltató tel feljegyzői könyvet köte
les vezetni.

A húsfogyasztás korlátozásáról szóló 
2357—1915. ss. M. E. rendelet hatá’yát 
veiati.

Léva, 1916. évi szeptember hó 22.
Bódogh Lajos,

polgármester.

kivételeket

élelmezésére 
nem esik a 
megretáeles 

kiállított iga

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi aug. hó 27-tól 1916. évi szept. hó 17-ig.

Születés.

A szülök ücvc -s s £
S.2

A gyermek 
iier»

Pintér István Sinkovics Mária leány 
Hármán András Eigler Anna fiú 
Kristóf Erzsébet leány

Házassay.

Vúlcaeuy és menyasszony ueye
Dr. Slen er Uyuia Sírnék Auua

Vallása

izr.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál <>ka

Csánó lmréné Takács J. 21 éves Hasibagymáz
özv. Morgensteirn Miksa 81 éves Aggkorivégkim

i

tagj.it
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Üzlethelyiség
lakással és raktárakkal 1917. 
Május 1.-től kiadó. Bőveb
bet Nyitrai és Társánál 

— r. t. Léván. —

Haszonbérbe egészben, 
vagy részekben, avagy leiéből be
vetve egészben vagy részben, az 
erdélyi menekültek számára, a 
szomszéd községben, mintegy száz 
hold jól termő szántóföld, azon
nal kiadó. Hol? megmondja a 
— kiadóbivaial —

ALKALMAZÁST KERES.
Scbneider János, menekült pék

mester, magyarul, németül ir, beszél, 
valaminö ioglalkozast keres.

Sohneider Ella, polgárit végzett, 
magyarul, németül ír, beszel, irodában, 
üsletben mint elárusílónö, esetleg 
gyermekek mellett alkalmazást keres. 
Bővebb ielvilagositasl Eeiing János 
evang. s. lelkész ad.

1

44U

Fi&ctéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganz-féle motorok minden nagyságban fiopferr és 
Sclirautz gőzcséplő készletek, eredeti Melichár-féle 
vetőgépek, Bücher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szukbn vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Qfer Legjobb minőségű iakarmánykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arabban.

O császári és királyi fensége 
Auguszta ioheicegasszony leg
magasabb védnökségé alatt alio 

Auguszta Uyorssegélj-alap 

Hadibizlostlasi osztálya.

petróleumon, olajos, kátrányon, nviruposat, szeszeset a legmagasabb árban 

minden mennyiségben készpénzfizetés mellett 
veszünk úgy helyben, mint bármely vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva.

Hcrdóügy nökök kerestetnek!

Weisz Lipót és Társa 
olaj, gépznir, kocsikenó'ca-nsgykereskedők. 

Budapest. IX., Hentes utcza 17.
lnterurban-Teleíon : József 14 — 50.

Va auu unyi hálótéren most lolyo heves us 
uagy ctalak bős katonáinktól a .eguagyobb 

trűleszitéBt követelik. Éppen azért

ne nulas'Za ei aei ki Loseatariczöjat * leg
csekélyebb d.jak mel.eit biitomunl. A uép- 
tö.keiók mér ötször aileic koiona részletben 
fizethető 45 koronáért ÍUŰO koronára t>iz- 

tosithatók.

A badibiztoeitás ;>z első részlet le
fizetésével éivénybe lép.

Haláleseti — Rokkantsági 
liadibiztositások!

Felvétel és felvilágosítás nyerhető;

Harsai, központ irodában LÉVA, Kálvin- 
udvar, valamint a lévai ref. lelkéssi hivatal 
ia saivesen áll te jeten díjtalanul a felvk 

rendelkezésére.

NE TÖPRENGJEN
C O O O C Q Q 
o

0
o

azon, hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:

Kern Testvérek
fűszer, csemege ts vasnagykereskedése. 

Alapittatott 1881 LÉVA Telefon 14.

II
I

MA moziba
megyünk I

Az Apollo mozgószinház 

mm műsora érdekes.

Mindennemű fűszer és csemegeárok. Vasáruk,b 
konyhafelszerelési és háztartási cikkek. Vasmozsár?0 
ónozott mosó és habüstök. Épitési anyagok gazda

sági és műszaki cikkek.
A ,,lévai tisztviselő egyesi el" tagjainak, áreugedm ny!

Üzleti elvűnk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hírnevet es 

megelégedett vevőket szerezni!
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Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyorsaajtoján Léván


