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KÖZMŰVELŐDÉSI és TÉ EADALM.I

HIRDETÉSEK
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Boronként 30 Iliiét.
Gyakori hirdetők és a velünk 
i6szekotteté8ben levő hird. irodák 
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EH BTILAP.
A kéziratok a szsrkssitBséghsz küldendők.

Kéziratok viasza nem adatnak. 

keSZTÖ: Dr. KERSKK JÁNOS.

Élelmezési központ.
Németországban a lakosság élel

mezését az állami élelmezési hivatal 
látja el, mely egyetlen ember dirigá
lása alatt áll. Ez az egyetlen ember 
azután felelős a rendre, az élelmisze
rek arányos elosztásáért, a pontos ki
szolgálásáért és különösen azért, bogy 
az élelmiszerek mindig elegendő meny- 
nyiségben álljanak az élelmezési hiva
tal részére, de azután ez az egy ve
zető oly kivételes hatalommal rendel
kezik, hogy a maga rendeletéit, paran
csait akadály nélkül képes végrehajtani.

Ezt az állami élelmezési hivatalt 
fogja a kormány nálunk is megalakí
tani s hogy a közönség mily örömmel 
fogadta ezt a gondolatot, arról a napi 
sajtó tanuskodhatik. Tényleg szükség 
is van erre, mert az élelmezés terén 
Dincs semmi rend. Az élelmiszerek árá
nak maximálása sem hozta meg azt az 
óhajtott eredményt, hogy most már a 
lakosságnak élelmiszerekkel való el
látása zavar nélkül biztosítva legyen, 
mert az élelmiszer-uzsora fütyül a ha
tósági árakra. A legnagyobb zavar 
uralkodik a piacokon. Hogy nem volna 
elegendő élelmiszer, azt nem lehet mon
dani. Van itt nálunk minden, ami kell, 
elegendő mennyiségben, sőt bőségben, ’ 
csak nem tudunk hozzáférni.

A két éves háború arra tanított 
bennünket, hogy központi vezetés nél
kül az élelmezés terén nem lehet ren- j 
det teremteni. A mig nem lesz egy 
akarat, mely kíméletlenül üldözni fogja 
* visszaéléseket, mely diktálni fog|a 
az arányos elosztást, mindig lesz pa
nasz. Latjuk, hogy mily felfordult álla
potok vannak az élelmiszer-piacokon. 
Csak nem rég Ítéltek el egy tekinté
lyes fővárosi hentest árdrágítás miatt, 
aki elég merész volt a maximális ren
delet ellenére a fővárosi kórházak ré
szére négy-öt koronával követelni töb
bet a megállapított hatósági árnál.

Az élelmezés terén egész fejetlen
ig uralkodik, ezt csak e^y egységes, 
központi vezetés szüntetheti meg. A 
zavarnak részben oka az is, hogy min
dig három, sokszor négy minisztérium
nak kell egy-egy kérdésben intézkedni, 
üs amikor a rendelet a fogalmazó 
irodájából a négy minisztériumon ke
resztül hetek múlva a nyomdába s in- 
neu a törvényhatóságokhoz jutott, a 
zendelet idejét múlta vagy tárgytalan- 
uá vált az intézkedés szükségessége, mivel 
időközben a viszonyok megint akként 
változtak, hogy ismét más rendelet ál- 
'*1  kellett szabályozni. Természetes do- 
®Kt dogy a közigazgatási hatóságok
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nak működését is zavarta ez a bizony
talan helyzet Az ui állami élelmezési 
hivatal célja az, hogy minden intézke
dése határozott és gyors legyen h még 
idején érje a bajt, amelyet orvosolni 
akar. De ebből következik az is, bogy 
az uj hivatal vezetője rendeletéinek 
végrehajtásáért ne kellessen Pontiustól 
Pilátusig szaladgálni, hanem fel kell 
őt ruház.ni oly kivételes hatalommal, 
amely képessé teszi határozatainak fo
ganatosítására is. A gyomor nem tűr 
halasztást. A táplálkoz.ás rendes folya
mata csak úgy biztosítható, ha az élel
mezési központ a saját felelőssége tu
datában, szem eiőtt tartva a fogyasztó 
közönség érdekeit, maga képes a szük
séges intézkedéseknek nemcsak elren
delésére, de végrehajtására is.

A mai központok is mind neki 
rendelendők alá, mert a inai közpon- ! 
tok életképessége jó forniáu semmi, ' 
mert még azt setn tudjak megakadá- ' 
lyozni, hogy más országok előlük ösz- 
sze ne vásárolják a különböző árukat, I 
Az állami élelmezési hivatal korlátlan 
hatalmánál fogva megakadályozhat és 
még csirájában elfojthat minden vissza
élést, Igaz, bogy ez afféle diktátori ! 
hatalom lenne ilyképen, de el sem kép
zelhető, hogy e kivételes hatalom nél- 
kül az állami élelmezési h vatal mű- j 
ködni képes lenne.

A közönség óhajtva várj*  mielőbbi : 
megvalósítását eunek az állami élelme
zési hivatalnak, mart ettől várja a rend
szer-változást. A kit ennek élére Állt- : 
tanuk, annak független, elfogulatlan, 
pártok feleit álló férfiúnak kell lenni, 
aki előtt egyetlen cél fog lebegni: a 
közélelmezés zavartalan menetének biz
tosítása.

Lehet, hogy nem válik be az uj 
hivatalhoz fűzött reménységünk, de a 
német példa biztat, hogy az egységes 
vezetés mindig többet ér a különböző 
tényezők által vezetett különböző ér
dekeltségi körben mozgó központoknál.

A katonasirok apolasa.
Lapunk 40. szamában megemlékeztünk 

már arról, hogy a Léván elhunyt és teme
tőinkben elhantolt hős katonák sírjai elha
gyatott állapotban vannak.

Az igazságért és szent ügyünkért küz
dött hősök vallás- es nemzetiségi különb
ség nélkül méltók arra, hogy sírjaikat a leg
nagyobb kegyelettel őrizzük és mindig rend
ben tartsuk. Amit eddig elmulasztottunk, azt 
sürgősen jóvá kell tennünk. A behorpadt 
katonasirok nem maradhatnak gazzal benőve. 
Közeledik a halottak napja, amikor a gyá
szoló szülök és rokonok közül a messze 
távolból hihetőleg többen érkeznek Lévara,

A hirdetéseket, elBflzatéteket s a reklámidőket > 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lapkiadója : NYITRAI ea TARSA r. t.

kedves halottaik sírjához. A látogatók szivét 
fájdalmas érzés fogná el, ha azok a sírok 
halottak napján is igy maradnának. De nem 
maradnak s nem is maradhatnak.

Örömmel értesültünk, hogy a pozsonyi 
honvédkerületi parancsnokság kezdeménye
zése folytán e napokban megalakítandó bi
zottság által a katonasirok ápolására már 
legközelebb megtörténnek a szükséges intéz
kedések és hogy városunknak lelkes és min
den nemes ügy iránt hevülő hölgyei veszik 
kezükbe a katonasirok ápolását

A kérdésnek ilyen megoldása a mi vé
leményünk szerint is a legszebb volna.

Hivatalosan szereztünk tudomást arról, 
hogy a lévai temetőkben öl róni kath., 2 
reform., 1 ág. h. ev. és 5 izraelita hős pi
heni örök álmát. Előre is felkérjük a varos 
nemesszivü hölgyeit, hogy a nyilvános gyűj
tés elkerülésével, önként vállalkozzanak egy- 
egy katonasirnak halottak napján virágok
kal, koszorúval való feldíszítésére, kivilágí
tására és állandó ápolására s ezen honleá
ny! szép szándékukat e hét folyamán a Bars 
kiadóhivatalában kitett Ívre szíveskedjenek 
bejegyezni. A jegyzések után, mához egy 
beire, a bizottság értekezletre hívja össze a 
vállalkozó hölgyeket a sirok kijelölése és a 
további teendők megbeszélése tárgyában. 
Ha a vállalkozók száma esetleg meghaladna 
a sirok számát, akkor egy egy sir gondozá
sát két-három hölgy veheti at.

Az említett bizottság gondoskodni fog 
arról is, hogy hatottak napján a síroknál a 
hős katonákhoz méltó gyászünnepély tartas 
sók amelyet gyászdalokból, szavalatokból es 
gyászbeszédböl fog összeállítani.

Hisszük, hogy Léva városának kedves hölgyei 
ez alkalommal is méltók lesznek a honleányi 
áldozatkészség terén mindig tapasztalt, regi 
és jó hírnevükhöz és teljes készséggel ve
szik ápolásuk alá a hősi halait halt katonák 
sírjait, hogy némi részben ezzel is leróják 
hálánk és kegyeletünk adóját, amellyel a te
metőinkben porladozó, hazánkért és boldo
gabb jövönkért harcolt vitézeknek tartozunk 1

JarouH í'eieuc.

Családi gyiijtöpersely.
A m. kir minisztérium Hadaegolyzö 

hivatala * következő lelkes felhívást intézi
* hazafias közönségbe! :

Hős katoná nk boazú hónapok ót*  vég
eién sok nélkülözés és uehécBég árán, ren

dületlen bátorsággal, s * siker iránti feltét
len b silómmal kiizdea-rk szoretott hazán
kért, királyunkért és a mi jövő boldogságun
kért.

Legyünk méltók hőseink vérrel megpe
csételt emberfeletti küsde'meire ; lássák és 
érezzék ők tetteinkbö , hogy mi is megtess- 
stilk kötelességünket, elsősorban asálta1, hogy
* háborúban elesett, megsebesült, vagy a 
hadi fáradalmak következtében elhunyt vi
téz katonák hátramaradt özvegyeinek és 
árváinak, valamint a hadban rokanttá lett 
katonáink sorsáról gondoskodunk.
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A Hadsegélyzö Hivatal háai peraely-ac- 
tiója módot nyújt arra, hogy mindenki ele
get tehessen e haasfiss kő élességének.

Bárkinek az életrendjét nézzük, minde
nütt akadnak ugyanis a nemes célok oltárán 
feláldozható fillérek, melyeknek rende'tetési 
helyükre való, eljuttatása nehézkes : aa ily 
fillérek — a nemes oél által indikált taka
rékossággal pároeultan — a sürgős és ége
tően szükséges segítség valóságos böségsza- 
ruját nyithatnák meg a badsegéiyesés cél
jaira.

A m. kir. honvédelmi minisztérium 
hadsegélyzö hivatala felkéri a közönségei, 
szerette be a hivatal révén kiadásra k'rülá 
háti perselyeket, tartsa eteket lakásán és dobji 
be azokba a nélkülözhető filléreket; a megtelt 
perselyt pedig juttassa hivatalunkhoz. A 
visszaküldött telt persely helyett díjmente
sen uj perselyt küldünk.

A perselyek a m. kir. honvédelmi mi
nisztérium Hadsegélyzö Hivatalának házi 
perBe*yosstályánál,  Budapest Képviselőbe*,  
darabonkint 40 fillérért levelezőlapon rendel
hetők meg. Levélbeli rendeléseknél a perse
lyeket postán utánvétellel expediáljuk.

Az elesett hősök özvegyeinek és árvá
inak, valamint a háboiuban rokanttá lett 
katonáink segélyezését cé'zó kérésünket a 
lelkes és haasfias közönség szives jóindula
tába ajánljuk.

A világháború krónikája.
Oktöter 5.

Fogarast visszafog'altuk. Pelrosaéuytól 
délre a románok a batárszorosok felé vo
nulnak viaeea, Orsóvá környékén visszaszo
rították csapatainkat, A Duna déli partján 
egyetlen román katona sem áll boigár föl 
dön, A macedóniai fronton a szerbek elfog
lalták a Nidzse planinát. Jeneköj falut el
foglalták ae ango'ol. Lucktól nyugatra az 
oroszok mindurtslan megújították bősz ro
hamaikat. Rohamosslopaik minden alkalom
mal zárótüzünkben omlottak össze.

Október 6.
A persányi hegységnél megverlüa a 

románokat, 48 ágyút zsákmányoltunk. Fal- 
kenhain tábornok szövetséges csapatai el
foglalták a megerősített Sinka-ssakaszt, a 
Köbalom és Királyhalma mellett vivott üt
közetek során a Homoródon és O tón át
vetették as ellenséget és tovább üldözik. 
Magyaros éa Parajd kést visszafoglaltuk ok
tóber 3.-án feladott állásainkat,a Görgény-ssa- 
katson Libárfalválól délnyuga'ra kivetettük 
a románokat állásaikból, a Bökccs-tetőn 
visszavertük 
támadásokat 
galom.

támadásaikat. Az orosz tömeg
visszavertük. Volhyniában nyu-

Oktőber 7.
viseli foglaltuk. Sikeres haiadá-Brassót 

sunk. Orsovától Erdély keleti hstáráig ha
ladtunk. As oroszok cssk Kele'-Galic ábsu 
támadlak. A nyugati harctéren megtört min
den támadó kiséilst. Macedóniában a szerb 
hsdsereg maradványai folytatják szánalmas 
erőlködésüket.

Október 8.
Aa ApAoa-erdötöl keletre elértük aa 

Olt völgyét. Saékelyudvarhelyt is visszafog
laltuk. A románok Ara tábornok csapatai 
elől a Görgényi hegységben is hátrálnak. 
Meghiúsult aa óriási angol-francia áttörési 
kiaérlet a Somme-nál. Aa U. 53.német ten
geralattjáró amerikai kikötőbe érkezett.

Október 9.
A románokat a brassói oaatában újra 

megvertük. Brasaót elkeseredett utcai har
cokban megtisztítottuk. Törcsvárt megszáll
tuk. Saisatovtól északnyugatra német oszta
gok éa osztrák-magyar utásakatonák moni
toraink támogatásával elfoglalták a Duna-szi- 
getet. A macedóniai harotéren az ellenség 
lábat vetett a Cserna balpartján. Véresen 
összeomlott ellenséges rohamok Volhyniában 
és a Sommenál. Aa U, 53. elaülyesztett egy 
amerikai göröst.

Október 10.
Ara csapatai a Görgényi havasokban 

elérkeznek a gyergyói és csíki medencébe.

A Vulkán szorostól nyugatra *
Negrului határhegyet. A tenger me .".tok uj offenzivát kezdtek. Minden> ál ás 
birtokunkban mar.dt. Három német tenger- 
alattjáró hat gözöst sü’yesztett el amerikai 
partok közelében.

Október 11.

Csíkszeredát újra megszállottul. A Ma- 
roe völgyében ellenség ®ég srivooan e 
lenáll. A tenger-naelléki arcvonal déli piái- 
nyán as ellenségnek sikerü't több helyen 
első árkainkba benyomulnia, ellentámadása
ink azonban >s olaszokat mindenütt vissza
vetették. 1400 fogoly maradt csapatank 
keiében. Az angolok Szüytől délnyugatra 
magukat befészkelték a németek e’ső vo
nalába. A Sommetói délre sikerült a franci- 
áknak Vermandovillers felé kiugró ívbe be- 
nyomu'niok.

Kérjük Léva városának lelkes 
hölgyeit, hogy vállalkozzanak 
egy-egy katonasirnak ápolására ’■

Különfélék.
— Auguszta főhercegnő KJsta- 

polosányban. Auguszta főhercegnő, iki a 
legutóbbi napokat Budspestcn töltötte, reu t 
héten Kistspolcsányba arKezett, ahol ez idö- 
szerint együtt vannsk a föbercegi család 
tagjai. A főhercegnő Kistapolcsányban foly
tatja az ott elhelyezett rokkant ób lábadozó 
katonák gondozását. E hó második felében 
tér vissza a fővárosba.

— Adományok az erdélyi mene
külteknek. A Léván elhelyezett erdélyi 
menekültek iránt való jósaivüségén-rk szép 
és fényes jelét adta a szointzédos Hontvár- 
megye Varlány községének hazafias bir
tok ossága azzal, hogy a méretűitek számára 
51 zsák krumplit, 9 zsák babo>, 1 zsák len
csét, 1 zsák ciceri bonót és 1 zsáknyi lisz
tet gyűjtött össze. A gyűjtéshez hozzájárulták 
a jólelkü konvencióé cselédek és a község 
napszámos lakossága is, akik szintén szépen 
gyarapították a körülbelül 600 korona ér
tékű, gazdag adomány’, amely nem szorul 
bővebb dicséretre. A bajkai ref. egyház gyűj
tése 25 borona, — tíurumszölliis község 
gyűjtése 22 K. 24 fillér kmzpenz éa mint
egy 120 kgr. vegyes gabona, Borcsányi Bé- 
láné adománya 15 kgr. bab.

— Katonai kitüntetések. A király a
3. oszt, katonai érdemkeresztet adta as el
lenség előtt tanusitott vitéz magatartásáért 
as elesett birályfalvai Kraft Da sö 14. bonv. 
gy.-ezrtdbeli tart, főhadnagynak, varmegy <»k 
volt árvasséki ülnökének. A lej felsőbe elis
merést újból megkapták Aáborszky R'chárd 
és Tóth Sándor töbadnsgyus, a signum lau- 
dst Bchmidt Kálmán alesrrdes, Andorba 
Zoltán '. főhadnagy, Korányi Dezső ea ho 
váci Sándor hadnagyom, mind a 14. houv. 
gyalogezredben.

— Katonai kinevezések. A 14. hon
véd gyalogezrednél főhadnaggyá kineveztek 
Farkasházi Jenőt a népfelkelő paraiciuokság 
nyilvautartásábao, hadnaggyá Massányi De
zső, Kisenbery Gyula és Mayáin István tiszt
jelöltöket, zászlóssá Gnsparovics József had
apró dót.

— Hangverseny. Kerékjártó Duci a 
16 éves liegeoüwüvesz, ki koncertjeivel 
egész Európát meghódítóita, e hó 23.-án, 
Lávár, a városi színházteremben hangver
senyt rendes. A fővárosi lapok olyan meg
magyarázhatatlan jelenségnek nevezik, aki 
nem sorozható a csodagyermekek kategóri
ájába, mert nemcsak megérthetetlen techni
kájával kápráztatja el a hallgatóságot, de 
mély tónusával es átéraesével egyenesen 
elbűvöli. Majdnem minden európai udvarba 
kapott mar meghívót. A lévai közönség bi
zonyára méltó érdeklődéssel fogja fogadni a 
kitűnő művész hangversenyét,

— Tanügyi hír. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter dr. Ct:ch Arnold gyer- 
gyószentm.klósi és Binectky Géaa nagysze
beni állami főgimnáaiumi rendes tanárokat 
saolgálatté'elre aa arany osmeróti áll. tögim- 
náaiumhoa osztotta be.

_  Kitüntetés. A király Roxer János 
nak a 22. főtábori postahivatalnál heo9l. 
tott’posta- és távirda főtisztnek aa ellenség 
előtt tanuBitott kitűnő szolgálatainak «li9. 
méréséül a koronás aranyérdemkeresitet . 
vitézaégi érem szalagján adományozta, A 
szép kitüntetéshez mi <s őszintén gratulálunk.

— A főgimnázium népessége. Fő
gimnáziumunkba as 1916—1917. tanévre bei
ratkozott összesen 378 tanuló. As í. A) 
osztályba 45 ; az I. B.) osztályba 46, a 1[ 
oszt. 67, a III. oszt. 61, a IV. oszt. 61, az 
V. oszt. 32, a VI. oszt. 31, a VII. oszt. 17, 
a VIII. oszt. 18. A létszám 16.-tál több, mint 
a múlt tanévben, Osztályfőnökök; Az I. A) 
osztályfőnöke : Sinkovits Fererc, az I. B) 
osztályé: Varga János, a II. oszt. Burányi 
Gyula, a III. oszt Boros Antal, a IV. oszt. 
Kilósok Leó, az V. osztályé • Söjtöri Károly, 
a VI. oszt. Pintér Ferenc, a VII. oszt, Gás. 
pár Ferenc, a VIII. osztályé : Fehér Flórián.

— Az ötödik magyar hadikölcsőn, 
A pénsürymimszter valószínűleg november 
hó első telében fogja kibocsátani aa ötödik 
magyar bidikölcsönt, amelynek előkészítő 
munkálatai már folyamatban vannak. Pinz- 
ügyi körökben elterjedt hirek szerint ezút
tal a járadékkötvények és pénztárjegyeden 
kiviil egy uj típus is kerül kibocsátásra, de 
erre vonatkozóan még nincs vóg'eges elha
tározás. Az ötödik hadikölcsőn sikerét bizo
nyara nagyban előmozdítja a jelenlegi nagy 
pénzbőség éa bankkörökben biztosra veszik, 
hogy az ötödik magyar hadikölcsőn ered
ménye éppen olyan imponáló lesz, mint as 
elösöké volt.

— Az ötödik nőmet hadikölcsőn. 
Az eddigi jelentések s>erint as ötödik nemet 
hadikölcsőn jegyzésének ösisege kerekou 10 
millióid 590 millió márkát tess ki.

— A 32—50 évesek bevonulása. 
Az 1866—1884. évi születésű népfe>elesre 
kötelezettek bevonulásának elhalasztást foly
tén az 1866—1871. évi születésű népfe kö
tési kötelezettek november hó 3.-án, az 
1872—1884. évi születésűek pedig novem
ber hó 16.-án tartoznak népfelkelési szolgá
iéira bevonulni. Ezek az uj határidőz ér
vényesek az önkéntes belépés folytén beso
rozott egyifiakre is.

— Miért drágul a tojás ? Ország- 
szerte ijesztő arányban drágult meg a tojás. 
A epeku áció szemérmetlen üzleti politikáján 
kívül a korlátlan expóit is egyik fontos oka 
a tojásdrágaságnak. Külföldre szállítják a sok 
tojást, főleg Németországba és ped g akkor, 
midőn idehaza is a legnagyobb tojásinséggel 
küzaüuk. És ez az riport üzlet nem lokális, 
mert országszerte szedik a hűlöd száiuerz 
a tojást, amely egyre ixotikuszbb élelmiünk 
lesz nálunk. Szigorú rendelettel meg kellene 
tiltani a tojás kivitelét.

— Nem lesz uj menetrend. Illeté
kes helyről köztik, hogy aa idea október el
sején az egész országban sehol sem változik 
meg a vasúti menetrend. Amennyiben tehát 
a katonai érdekek megengedik, a vasutak 
továbbra is a nyári menetrend szerint fog
nak közlekedni.

— Lesz zsemlye. Régóta nélkii őrsük 
a friss s árn yét ; bői sokan ti áu már el is 
feiejtettéki annak a formáját és iáét. Úgy 
értesülünk, a napokban rendelet jelenik meg, 
smeiy megengedi a zsemlye sütését. Végre 
mőgra elérjük, hogy a drága és élvezhetetlen 
káv'hézi sütemények helyett ismét a jó és 
olcsó zsemlyét kapjuk.

— Átmeneti intézkedésként a posta 
által benyomott postahelyeggel, forgalomba 
bocsátott régi kiadású levelezőlapokat, zárt 
levelezőlapokat rendőri bejelentési lapokat 
és bélyeges borítékokban feladott leveleket, 
amelyek osak annyiban fl gtelenül bérm'ii- 
tesitietlek, mert a feladó elmulasstotta a kül
deményekre az uj díjszabásnak megfeielitleg 
kiegésaitö bélyegeket reáragasatani, a po®" 
tabivatalok kötelesek, ha a feladó kiléte 
ismeretes, neki kiegészítés végett visszakes- 
boaiteni. Ismeretlen fe'sdóktó! eredő ily h>i - 
deményeket a rendeltetési helyen portó 
beszedess mellett kézbesítik a osimzettnek. 
Ez a portó átmenstileg egy hónapon át 
nem a hiányzó d'jréea kétszerese, hanem 
csak aa egyszerese. Es a rendelet folyó évi 
október hó 1,-től van érvényben.
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. A Csíkszeredái m. kir. pénz- 

flíyi£azgatÓSág Törökszentmiklósról 
Dsbreczenbe tette át székhelyét éa a dob- 
reüfD1 kir. pénzügyigazgatósági épü'etbeu 
aaept. hó 24.-én kesdette meg működését, 
ruy.oesak oda helyeatetett át a melléren
delt számvevőség, a caikaaeredai éa gyer- 
„„óizmtmiklósi kir. adóhivatal éa működé
süket a fentirt napon megkesde'ték.

— Vadgesztenye gyűjtése. A Vö- 
röa-Kérésit Egyesület azzal a felhívásául 
fordu't a magyar társadalomhoz, hogy a 
vadgesztenyéket gyűjtse össze és adja át a 
Vörös-Kereset egylet helybeli fiókjának, il- 
letve válzsztmányainak. Aa egyesület ezt a 
felhívását most megismétli és nagyon kéri a 
msgysr társsda'om minden rétegét, hogy 
ezt * kérését teljesítse is, mert ea a kicsiny
ek látszó dolog, valójában nagy fontossá- 
gu. A Vadgesztenye Fögyüjtöhelye megta
lálta a módját annak, hogy a vadgesztenyék
ből a káros anyagokat kivonja s ezáltal 
legalább részben elejét vegye a mindjobban 
mutatkozó állateleség-hiánynak. A mai há
ború sikeres megvívása nagyon sokban at
tól >s függ, hogy tudjuk a küzdelem gaz
dasági részét lefolytatni. A földre lehullt és 
ott elpusztuló vadgesztenye-.ömegek a mai 
viszonyok kösött póto. hatatlan gazdasági 
veszteséget je'ontenek reánk nézve. Külö
nösen kéri a Vörös-Kereszt egyesület a 
hazafias magyar tanítóságot arra, hogy egy- 
egy délutánon vonuljon ki összes növendé
keivel olyan helyekre, a hol vadgesateuye- 
iák vannak, gyűjtse össze a már lehullt 
anyagokat és azt szolgáltassa be az ottani 
Vörös-Kereszt egyleti fióknak. Ezt a kérel
met természetesen mi a magunk részéröl 
is a legmelegebben ajánljuk aa illetékesek 
figyelmébe.

— Eltűntek kutatása az ellened 
ges fogolytáborokban. A , Katona-Ayo 
mord Jegyzék,*  mely a Magyar Vörös Ke
reszt Egylet budapesti Tudósító Irodája 
ve.eiöinek : Batthyány Lajos gróf ée Hadik- 
liarkóczy A'ndrs gróf kiadáséban jelenik meg, 
már eduig kutatásai során iá jelentős ered
ményeket ért el. Sok olyan eltűnt katona 
sorséra derített világosságot, akinek sze
mélyét illetőleg a hivatalalos nyomozás bolt 
pontra jutott. A tzerkeeztöiégnek legujab- 
osn elkerült biztosítania a wieui Gemun- 
rsmtB Zentralnacbweiaebureau utján, hogy 
A Katona Hyomozó Jegyzék minden száma 
az ellenséges fogolytáborokba is eljusson s 
ezzel újabb lehetőséget nyitott arra, hogy 
kutatásai még több esetben és még eredmé
nyesebbek legyenek. AKatona-Nyomozó Jagy- 
sekit B. Virágli Géza szerkeszti. S.eraeiz- 
töseg es kiadóhivatal : Budapest, IV, Váoai-u. 
38., I, em., ahol a Katona-Nyomozó Jegyzek 
közlési feltételei éa minden egyéb felvilágo
sítás megtudható.

— A nyers ásványolaj és az 
ásványolajtermékek a ár alá vétele. A 
keteskede.mi és iparkamara ez uiou is te- 
hívja aa érdekelt cégek figyelmot arra, hogy 
a kereskedelmi vállalatok kenőolajból 10, 
világító kőolajból 5 és a többi ásványolaj 
éa kátránytermékböl 50 métermáasát meg
haladó készleteiket minden hónap 5 és 20-án 
*a 1, éa 15-iki állapot szerint a kereskede
lemügyi ministerium műszaki osztályának 
bejelenteti tartoznak.

— Lábbelit a menekülteknek. 
Majdnem minden háztartásban akad olyan 
lábbeli, melyet már uem haazuámak, 
de amelyet most az erdélyi menekültek láb
beli szükségletének pótlására még fel lelte, 
hsignálni. Különösen gyermekek által kinőtt 
cipőkből kell minél több a menekült gyer- 
nekek számára. A gyűjtést indítsuk meg. 
KutasBa fel mindenki lomtárát s kü.dje as 

talált ócska oipőket a városházára.
— Hadiszappan. Illetékes helyen az- 

k j* ,ervvel foglalkoznak, hogy aa osztraL 
Jadiszappan mintájára nálunk is fognak 30 

10 ,8|rtsrtalmu csappant gyártani s ezt kö- 
rulbeiüi 4 koronás árért bocsátják a fogyasz- 
•z rendelkezésére. A tervezett ssappaumiuő- 

•éget ■/,, y* iy8 kj)óg darabokban hoszás 
,“aJ . ‘“rgaiomba, még pedig as árfelhajtó 
gjtőkök teljes kirekesztésévé1. A hadi- 

'■‘ppan minden darabján H. tíz. monogramra 
• »toappangyártó gyár neve less feltüntetve.

— Kísért a kukoricakenyér. Tisza 
litván gróf miniszterelnök k'jelentette, hogy 
hamarosan sor kerül a kukoricával és árpá
val kevert liszt használatára. Egyelőre ezt 
a keveréket csak a felsöniagyarországi és 
erdélyi vármegyékben vezetik be, ahol nor
mális idökbeu tiszta árpa- vagy kukorica
kenyeret ettek. A keverést azután szükség
hez mérten terjesztik ki az ország többi 
részére. Nálunk tehát egyelőre valószínűleg 
tiszta búzából sütik a keuyeret. Da a keve. 
rés sem aggaszt senkit, csak legyen.

— Kukoricáké] a hadseregnek. A 
hadvezaiöség mar a múlt télen felszólította 
a gazdaközöneéget, hogy a kukorica héját, 
amit egyébként nem igen szoktak felhasz- 
ná ni, szolgáltassa be a hadseregnek. A 
katonák lábát a téli hidegben, azt mondjak, 
ez óvja meg legjobban a megfagyástól. Miot- 
h°ky, úgy látszik, a téli háborút már ki 
nem kerülhetjük, must, a kukoricafoeztáa 
idején, felhívjuk rá a gazdaközönség figyelmét.

A lóval mozi, mint jeleztük, most 
már csütörtökön és vasárnap tart előadáso
kat. A mai előadáson a Hóditó Huszárok 
cimü rendkívül érdekes 4 fe'.vonásos dráma 
képezi a műsor fődarabját, melynek szépsé
ge megragadja a saivet-lelfcet. Jancsi kaland
ja és Móric nem kém címen két jóízű hu
moros vígjátékot fogunk még látni. Ezek 
között pedig bemutatják Sascha mester 
legújabb harctéri felvételeit.

Jótékonyság.
A Tanítóit Házának Báthy Gyula espe

res Garsmujfaluból 1 zsák, Bellán László 
Töhölröl 1 zsák, Rotyik Lukacs Lekérrői 1 
zsák, Oszvald Dezső Boriból 2 zsák, Daly 
Islvár.né Zselizröl 1 ssik krumplit, Tozody 
Ferenc Z.l.báról 25 kgr. babot küldöttek 
ajándékba.

Küszöiwüiyilvanitas.
Mindazokuak, akik a felejthetetlen uemer- 

leikü és jó feleségnek s a leggondosabb 
anyának csehi Pogány Virgilné szül, csehi 
Pogány Annának megrendítő hirtelen elha
lálozása es a temetése aika'mával részvétük
nek bármi módon kifejezést adlak, hálás 
köszönetét fejezi ki a vigaszt, hatlau 

gyászoló család.

Nyilvános köszönet.
összes jóakaróink éa ismerőseink 

akik Istenben boldogult felejthetetlen tér
iemnek, illetve édesatyámnak elhunyta al- 
ka mából mély fájdalmunkat jóságos rész
vétükkel enyhiteui igyekeztek, fogadják 
ez utón is hatás köszönelünket.

Léva, 1916. október hó 14.-én.

özv. Pintér Samuné, 
Pintér Alice.

Kimutatás.

Léva varok polgármesteréhez a mene
kültek segelyezesere alakult „Intéző 

bizottság” elnöke október 2.-an az alabbi 
gyüjtöivet adta be.

1, sorszám. III. körzet. Gyűjtő iv.
Az erdélyi menekülök s az általános mozgó
sítás folytán badrakelt katonák és népfelke
lők nyomorban hátrahagyott családtagjai se
gélyezésére alakult városi „Népseg.tö iroda 

által felosztandó kegyes adományokról.

Gyűjtők neve' : Bándy Endréné, dr. Gya- 
pai Edéné; özv. Veress Lzjogué, Grapka Olga.

Horváth Pálné 4 —, Ssent-Iványi 4 —,
Andruskáné 20 fill. Néveané 1 «‘nd « 
40 till Fü öp Jánosné 20 fiit., Lipták JA- lesné 50 f.H-.^.nd.k Lá.aióné 60 üli Mé- 
..áros Kálmán 50 fül., Kuosera Testvérek 

60 fill., Fertikó 10 —, Fraach Józsefné 4 
—, Héc Pá né 60 fill., Majdán lmréné 2—, 
Páal Jmos 50 fill., Scbafter Károlyné 2 —, 
özv. Beimann Árminná 1 —, Mihályka J.
1 —, Hálás. Ignácné 50 fill., Lutovszky 
Gy.-né 40 fill.. Rak Józsefné 40 fill., Hun
mer Ferenc. 1 —, Ocsovay Jánosné 4 —, 
Budiuazky Józsefné 40 fill., Gyurgyanovics
2 —, Adamcsa György 10 —, Spisák 40 fill.
Szalay J. 20 fill., Melferberné 1 —, Hoch- 
herger M. 1 —, Ssecsányi Junta 1 —, Majer 
Vencelné 4 —, és főzelék féle, Tomasovics 
Mihályné 1 —, Rajceányi 1 —, Horváth 
György 20 fill., Knapp Sándor 2 —, Bándy 
Endre 20 és főzeléknek való —, özv. Kolpasz- 
kyné 4 —, Mr gyár Zsigmond 40 fill. Lő- 
vingerné 50 fiit., N. N. 10 fill., Repiczky 
30 fill., Novo'ny Ferenc 1 —, Petrovicané 
20 fill., özv. Miseik Gusztávné 30 fill., Ger- 
gácz Pálné 1 —., Bártfay Kálmánná 1 —, 
Essösy Izidor 2—, Bányai l.lek 1 —, Len
gyel György 1 —, Guba János 4 —, Biró 
Józsefné 1 —. Ciernákné 1 —, Balogh ut- 
bizlos 2 —, özv. Ghimessyné 1 —, Svarba 
Endre 2 —, ifi. Svarcz F. né 50 fill. Konca
L.josné  1 —, Uberik Lajosné 40 fill. Weisz 
Gyu'áné 25 —, Ciépány E ernér 10 —, 
Majoros Béláné 20 fill., N. N. 40 fill., Far- 
kasné 60 f !•., N. N. 4 —, Taby 2 —, 
Kerepesi S ne 40 fill, Boldia János 1 —. 
Veressné 1 —, Német Györgyéé 40 fill, 
Kövi Józsefné 30 fill., Koncz Károlyné 1 —, 
Vanger Istvánná 2 —, Lictmann Béla 1 —, 
Susitsky 1 —, Jozeefcsek Gázáné 10 —,
Lőwi Lipótné 10 —, Szauer Itídor
10 —, Ssilasay Dezső 5 —, Frint
Béla 2 —, Balogh 10 —, Bátya Ds-
meter 1 —, N. N. 10 —, Sabler Pál 1 —, 
Áci Bódcgoé 1 —, Hopfer Nándor 10 —. 
Szeder Ilon 1 K. 10 till., Nyiredy Géza 2 —, 
B'umenfeldLé 2 —. Gemmerné 10 —, Bd- 
caek Józsefné 10 —, özv. Neumann Árminná 
1 —, Steiner József 5—, Farkas Orbánná 4—, 
Cicka Angéla 6 —, Roxer Jánosné 1 —, 
László lmréné 5 —, özv Márkly Jánosné 
10 —, Béres János l —, dr. Balogh Sáudor 
100 —, Schu!cz Jakab 70 till., Hoiovicz l —, 
Laufer Béláné 2—, Bogyó Jánosné 2 K. 30 fill. 
Sebó Istvánná 2 —, Scbvarta Béla 20 —, 
N. N. 1 —, Balogh Jánoené 10 —, Róna 
Lipot 10 —, Schlezinger Lajos 3 —, Langh 
B. 2 —, llonecz Jóssefné 5 —, Vojnarov- 
szky 4 —, Vojtek Józsefné 40 fül., For
gácsáé 5 —, özv Faragó Samuné 3 —, Ku- 
oaera János 1 —, id. Gbímesy János 2 —, 
Özv. Kugyela Pálné 36 fil>., Weiurébné 1 —, 
Moravcnkné 1 —, Rónai 10 —, Soliner
Adolf 2 —, Faragó Ferencz 40 fii1., Sugár 
Mór 30 —, dr. Gergely Fülöpné 50 —t 
Neumann Adolf 10 —, Jánosa Jenöné 10 —t 

összesen: 577 korona 76 fillér.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi okt. hó 1-től 1916. <?vi okt hó 15 i<.

Születés.

A szülök neve
-M

ho

A gyermek
név*

Vrázsel Mária leány Ilona
Gáspár F.r uc B4nöczy Irén leáuy Anna

Halálozás.

Az ciiiuuyt neve Kora A halál oka

csehi Pogány Virgilná 52 •vés Gutaütés
özv. Szenicey Beláué 82 éves Tüdővész
ifj. Simon István 15 éves Égésisebek
Simon Jáuos 9 éves Üzszeégés
Pintér Samu 44 éves Giimökór
Komcsik Márkné 29 év- 8 Gyo nr r feké’y
Gáspár Anna 2 nap Gyengeség
Doh ny Irén 3 év.s Tiidővése
Keiec Mihály 53 éves Gutaütés
Hohb rger Árminné 65 év 8 Srivszélhüdés

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egyletnek!
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Hirdetmény a kenderzsineQröl.
A ■>. kir. Honvéd iami iter 20251/21 

b. 1916 a. a*  alábbi tartalmú rendele
tet bocsátotta ki:

Mindazok, akiknek birtokában vagy 
őrizetében 1-2 mm.-va«tag«ógu kenderaaineg 
Kérőietek vannak, amennyiben 1 »g. súlyt 
meghaladnak, folyó évi októberhó 21 napjáig 
köteletek azt alulirot hatóságból beaiá'litani, 
zz átvétellel Kucserz Joasef városi alkal
mazottat bíztam meg, aki köanaponkint d. 
e. 11-12 óra közben (városház I. cos. 6 az.) 
áli szolgálatra a az átvett zsineg súlyáról 
nevemben elismervényt köteles adni.

Akinek 25 kilónál töob asi egje vau, 
aa készletét a c*.  és k r. Parancsnokságnak 
Esztergomba is bezüldbeti, szonban erről 
alulírott hatóságot köteles értesíteni.

Azon ipzrosok, akik kenderzsineget 
saját üzemükben iparcikket előállítására 
használnak fel, azok kenderzaineg készletük 
felét megtarthatják.

A oeiaolgáitatás kötelezettsége nem 
terjed ki a háztartásokban levő kendertsi 
negaeszletekre.

A beszolgáltatott készletekért az ilyen 
ssineget előállítóknak és gyárosoknak ki- 
logrsmmonkint 8 sor. 50 fül. másoknak 
pedig 9 '■őr. 50 fii. térítés jár, melye’, a 
cs ea kir. katouai parancsnokság hadbiz'os- 
sága postatakarskpéoitar utján uta vanyoz ki.

Aki ezen miniszteri retde et eben vet, 
kihágást követ e1, tűn etese két hónapig 
terjedhető elzárás éa 600 koronáig terjedhe
tő pénzt Unté tis.

Léva, 1916. évi október hó 10.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

KNAPP DÁVID
‘a.

5

1

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve l
Hazai gyártmányú gépek: j

Gauz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gözcaéplö készletek, eredeti Melichár-féle 
vetőgépek, Bacher-féle ekék és talajművelő eszközök j 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek

Világhírű RAPID lánczoskutak. i
Legjobb minőségű lakfcrmánykamrák elkészítése * 

es felállítása jutányos arakban. TBf_ ___ ____ .___________________ í

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

— r. t. Léván. —

Eladó ház.
Kobáry-utca 77 szám alatt levő ház 
(két szoba, konyha, kamra, udvar, 
gyümölcsöskert) szabadkézből eladó; 
föltételek a lévai kir. közjegyzői iro
dában beszélhetök meg.

Eladó földek.
A lévai határban, a Zugó-dűlőben 
26 magyar hold szántó és iét ingat
lan egészben vagy részletekben 
eladó. Bővebb felvilágosítást ad az 
eladással megbízott Huberth Vilmos 

ügyvéd Lévan.

MA moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 

«m» műsora érdekes. <»«

Hordókat
petróleumon, olajon, kátrányon, n.iruponat, szeszeset a legmzgzázbb árban 

minden mennyiségben készpéuzlizetés mellett 
veszünk úgy helyben, mint Lám ely vidéki vanut vagy hajóállomáshoz szállítva.

Hcrdóügynökök kerestetnek! 

w eisz Lipót és Társa 
olaj, gépzair, kocnik erccn-mgy kereskedők, 

ludapest. IX.. Hentes utcza 17.
]nterur).ar-Ti lelt n : József 14—50.
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NE TÖPRENGJEN "
azon, hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:
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Kern Testvérek
fűszer, csemege és vasnagykereskedése.

Alapittatott 1881 LÉVA Telefon 14.
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Mindennemű
konyhafelszerelési és háztartási cikkek. Vasmozsár 
ónozott mosó és habüstök. Építési anyagok gazda

sági és műszaki cikkek.
A lévai tisztviselő egyesület" tagjainak árengedmény!

Üzleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hírnevet es 

megelégedett vevőket szerezni!

fűszer és csemegeáruk. Vasáruk.

)

•)

1

1

■

>

»

■

1

>

0

•)

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t, gyorasajtóján Léván.


