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Az uzsorás cserekereskedés.
Az élelmiszeluzsorának azátuvalau 

kinövései újabban ismét szaporodtak 
egy la|tával, a cserekereskedéssel, amely 
tuiüjdonk.ppen uem is uj neme a ks- 
reekedelmi közvetítésnek, mert hiszen 

-iégeute, amikor még az emberek a 
pénzt nem ismerték, a szükség kény
szel i tette őket az áruknak csere utján 
va.ó adásvevésére.

A világháboiu harmadik évében 
azonban nem a pénzhiány miatt folyik 
a eserekereskeüés, hanem a gyorsan 
meggazdagodni vágyó, lelketlen uzso
rások keltették életre a kereskedésnek 
ezt az elavult, piszkos módját, amely 
néhány hónap óta az egész felvidéken 
szokássá vált. A kereskedők ugyanis 
az élelmiszereket és .dohányt cserélik 
el a földmivelő ember terményeivel. 
Gyújtót es dohányt például tojásért 
lehet ki púi, a sóért kukoricát, babot 
és árpát, a petróleumért pedig tejet 
aduak a vevői.

Es ez a kereskedés a legtisztes- 
ségteleuebb módon folyik és mindig 
tovább éa tovább terjed, ti nemcsak a 
falusi szatócsok üzérkednek igy, hanem 
a városi kereskedők közül is igen szá
mosán. Aunak a vevőnek, aki kész
pénzért akar vásárolni cukrot, petróle
umot, sót s egyéb cikket, — azt mondja 
az ilyen gonosz kereskedő, bogy : nincs ;
— de aki tojást, lencsét, babot, kuko
ricát vagy gabonát ad cserébe, az kap 
mindem. A termelő megengedheti ma
gának azt a lukszust, hogy egynegyed 
kilogramm cukorért 8—10 tojást ad
jon, — de a szegény, agyongyötört 
hivatalnok, aki csekély fizetése mellett 
nyomorogni kénytelen s aki semmit 
sem vihet cserébe — mert az elnyűtt 
ruhája és kopott cipője uem képezueti 
csere tárgyat, egyebe pedig nincsen,
— még draga pénzért sem juthat a 
legszükségesebb elelmicikkekhez, ami
kor mások garmadába gyüjtük és dús- 
bálodnak bennük.

A kereskedők egy részének ez a 
büntetendő eljárása magyarázza meg 
azt . körülményt is, hogy sok élelmi- 
,Zfcr teljesen kiapadt a varosok piacsiu, 
■nert a kereskedők a csere utjáu es 
Uagy uzsorával csaljak ki a termelők
től, magukhoz vonják és összehalmoz- 
zák, hogy azután méregdrágán jultas- 
8*k  az ében halni uem akaró fogyasz
tókhoz.

A legkomolyabban figyelmeztet
jük varosunk kereskedőit, hogy ne kö- 
'jsssék a legtöbb falusi szatócsnak pél
dáját és óvakodjanak az ilyen piszkos 
üzl«ttöl, mert ha arról értesülünk, hogy | 

valamelyik lévai kereskedő az uzsorá
nak ezt a német választotta embertár
sainak kifosztására, kötelessegszerüleg 
es kíméletlenül lerántjuk róla a leplet 
és gondunk lesz arra is, hogy az illető 
elvegye méltó büntetését.

Meg vagyunk róla győződve, bogy 
minden szolid es lelkiismeretes keres
kedőnkben is a leguvgyoob felháboro
dást keltené az a tudat, hogy akadt 
esetleg közöt. ük olyan, aki piszkos 
spekulációjával jó hírnevüket beszeuy- 
uyezte és szégyent hozott reájuk.

A rettenetes drágaság napról-uapra 
jobb, n fojtogatja a fogyasztókat és az 
éleluiszeruzsurasok kapzsisága már 
olyan határtalan, hogy a közönség 
u«ui tűrheti tovább kiszipolyozását.

Ennek az állapotnak veget kell 
vetni. Le kell törni az uzsorás csere
kereskedést is, aminek legegyszerűbb 
módjára tájékoztatást nyújtanak az 
1316. évi IX. törvénycikk rendelke
zései es a belügyminiszternek Üugvar
megye alispánjához j 24'711 szám alatt 
leküldött meghatalmazása, amelyet, azt 
hisszük, a többi varmegyék alispánjai 
is megkaptak, esetleg megkaphatnak. 
Az idézett meghatalmazás szerint sót, 
petróleumot, ánalabau elelszükségieti 
cikkeket minden mellék kikötés nélkül 
készpénz fizetésért kiszolgáltatni vona
kodó kereskedők ellen megtorló eljá
rásnak vau helye.

Miután az idézett törvényes ren
delkezéseknek célja a mai kivételes 
időkben a kereskedők és egyesek ré
széről kifejlett azon tény kedesekuek 
megtorlása s meggatlása, melyek a 
közelelmezés nehézségeit okozzak, a 
törvény rendelkezéseinek azzal szer
zünk érvényt, ha a fogyasztók s álta
lában az egesz közönség mindazon 
eseteket, melyek a nevezett törvény
szakaszok al.pjau büntető eljárás ala 
vonhatok, valamint azokat is, melyek 
bár ezen törvény rendelkezései ala uem 
tartoznak, de a lakosságnak közélelme
zési erdekeit valamely irány bau sérel
mesen érintik, — az illetékes helyen 
szóval vagy írásban haladéktalanul be
jelentik.

Kalandos menekülés az orosz fogságból.
A liud peaJ'-böl vettük át a követ- 

;-nsö cikket, ame'yiek tartalma bizonyár, 
lapunk olvasóit is érdekelni fogja; mert 
M ivaros L.jos, aki o'0’2 fogtágbói meg- 
uaenekii t, a háború kitörése elölt elöröieg 
Líván, .Hután Uaramk«sziben volt korcs-

uiég fedje horoily az utat és modot, 
hogy miként jutottunk egy igen érdekes, 
Kínából érke.ett levé’hvz, .melyben egy 

vakmirö honfitársunk a mag. keresetlen 
szavaival közli velünk előkését az orozz 
fogságból. A leírás mellett levelet íz irt 
hozzátariozúinak, ameyben éleijeit ad ma
gáról a min tel kér, hogy családját értesít
sük. A levél igy szól:

C'/uaa Maclió 1915. novetnbtr 19.
Aluürott azzal az aláza'os kéréssel ío-dulok a 

tekintetes sztrkesztöségl'ez, hogy csali dóimnál (A/é- 
szdros Lujűsne ü.-Keszi, Barsniegye utolsó posta 
Léva. Községi komsmaj, aki uiár tizennégy hónap 
óta ueiu tud rólam, hollétemet tudatni szíveskedjék. 
Eu mint orosz hadi fogoly Isten segi ség. vei sze
rencsésen idemineküdeui, amit majd tulolda on rö- 
videu eifogoa mondán. Kérésemet ismételve vagyok 
hazafias Üdvözlettel Mészáron Lajos.
A SZOaOS IS.ISa*  1

1314. október 24-én azerencaétlen hely
zetbe belüliünk. Tobozóióa erő bekerített s 
néhányon Nowö-Alexsndrmow alatt a gyűlő.t 
ellenség hatalmába kerültünk. Ketuapi mene
te éa után Lubhuba érkeztünk, onnan 26-án 
vou.ion az irkuizki vonalon át a Volga fó- 
lyóu éa aa Ural hegységen kölütbelül tizen
nyolc napi utazás utál elértük a Bajzái ta
vat. A tó mentén két nap es egy éjszaka 
utánunk és végre liuitonhot napi kellemet
len utasas után Csita városba érkeztünk. 
Innen meg kilenc ki.óméiért mentünk Ttes- 
tyoszka katonai táborba. Itt a ieg szonyubb 
hideget szenved, ük át egészen májusig. 
Étkor tavaszodon s enyhébb időjárás mel
lett érkeztünk el julius 20-ig. Ekkor kot 
orosz vállalkozó jött, akik fogoly munkáso
kat aorta » fuldmaukars. Százhetvened ma
gammal május 2ö-an vonatra ültünk — a 
togo.y labor joresze akkor mer másfele 
ment el sziulóu munkára—és két nap, két 
éjszakai utazás után a w.ad wostoki vonalon 
észak fa e, valahol egy mellékvágányra letér
ve, megérkeztünk Csicsatka kis vasútállomás
ra. Csatornát ástunk es viatornyot i pnet- 
tüuk. A kőműves szakmunkások áltaiany- 
áruan vállalták a munkál. Eu a babarcshor- 
dásboz érestem a legnagyobb hivatottságot, 
oda jelentkeztem. Igyekeztünk a munkával, 
mert jó bért ígértek e ss érettünk volna egy 
kis pénzt baaavinui.

Igen ám, üe az oro«z vállalkozóban 
több vo.t az üa.eti szedem, mint amennyi 
o öreiálás bennünk s egesaen egysierüen 
egy vasat se fizetett. Azzal vágta ki magát, 
h gy a kormány megtiltotta, hogy a fog
lyuknak pénzt adjon, mert akkor megszöknek.

Ekkor megkezdődött a naplopás—álta
lányba. O.tóber léig óg.unk, teigödiüuk 
a munkán, a mely sehogy sem ment előre. 
Másod,kán cudar idő támadt, hideg idő volt, 
eiöseu havazott. 3-án nem meutüuk dolgozni. 
A válasz: uem kaptunk enni. 4-én ugyanígy 
voit a morc a hideg majd megvett bennün
ket, fölmentünk a mérnök lakására s kér
tül, hogy szállítson vissza a fogolytáborba. 
Megígérte. Minden ember kapott 20 kope
ket uapi élelemre s készültünk—a ztökéere, 
ame yre most jó alkaom kiuáikosott. Mu. 
rac.de s szakaszveaetö én, Fürstal, Répáéi, Köp- 

rac.de
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pel, é« Pöltmann egy reggel megléptünk. 
Éjjel sem mertünk elindulni, de nem is le
hetett, mert vigyázták ránk. 5-én indultunk 
el a legnagyobb tájékoaatlanzágga', aasal a 
céllal, bogy Kínába jussunk.

Két napig bolyongtunk, mikor ast 
mondtam Murscsics szakazzvezotönek, hogy 
nem jól megyünk. Délelőtt keletnek tar
tunk, délután nyugatnak, nem jó' megyünk, 
ö ast mondta, hogy jól van, jól megyünk, ö 
mérgelődött s igy mentünk még két napig. 
Éa nem higytam aaó nélkül a ötödikén éj
szak*  kijelentettem, hogy nem megyek vele 
tovább egy utón. Erős isóvál'ái után Für
étől éa Répáéi barátaimmal külön váltunk és 
ott hagytuk Mursciiciot. Éelmünk nem 
volt, erdei bogyóval éltünk éa a jó írtén 
segélyével kilencednapra szökésünk után 
elértük a szabadulás határát. Csakhogy aa 
Amur folyó saélea, sűrűn járják a hajók, 
koaákok oirkálnak a partjain s meg kel'ett 
bújnunk, mig aa alkalom magérkesett, hogy 
a túlsó oldalra juthassunk.

A jó Isten itt is megsegített. Egy 
orosa csempéén ladikján a leszálló est vé
delme alatt szerencsésen átsiklott velünk s 
mi meg voltunk mentve. Le sem Írhatom, 
milyen hálate't szívvel imádtuk a Minden
hatót, bogy megmentett a rabságtól és as 
éhhaláltól. E^y órsi menetelés után elérkez
tünk Macho vároakábi, ahol hajóállomás is 
van. Itt találkoztunk Orosz Antal, Lung 
Miklós magyar, Wiriger Lipót osztrák és 
Lunq Félix német bajtáraakkal.

A kinaia*  barátságosak, örülnek a fog
lyoknak, csak egy bibi van, nem értjük 
meg egymást. Jelekkel beszélünk s igy csak 
elvergödünk valahogyan.

Itt csak meglennénk valahogyan, pár
ásé aa ia baj, hogy pénzünk sinc>, el va
gyunk vágva a világtól, nincs vasút, távi- 
ratosni sem lehet, semmi újságot tem hal
lunk, nem tudunk semmit a harctéri hely
seiről. Iszonyú he'yzet. As ember úgy érsi 
magát, mintha vakon élne.

De sziveién viseljük sorsunkat és arra 
kérjük a jó Istent, hogy segítse cizpatain- 
kat, hogy ők sújthassák as utolsót az ellen
ségre, mert jaj annak, akire as uolió csapás 
esik. M él tárót Lajos is tártai.

• «

Nem kell bővebb kommentár sem a levél
hez, sem a leíráshoz. Életen bessél abból a 
magyar katona lelke, as a hősi, as a meg nem 
alkuvó lélek, amelyből mig egy is van a fron
ton, nem kell aggódnunk.

•
Az eredeti levelet Mészáros L»jos igazolt hozzá

tartozói a Budapest szerk. sstöségében bármiko' á‘- 
vehetik

Az oláhok pünkösdikirálysága
Harmadik évben ömlik a vér a harci mezőkön; 
Számot nemzetnek dísze, virága halott.
Földi pokolnak minden ördöge feletabadult már ; 
Még at oláhtág is rditÜc vicsorítja fogát.
Erdély bércei köti mint rablók jöttének által. 
Vérrel mostuk le bocskoraik nyomait,
Megvédtünk becsülettel éket gyöngye hazánknak; 
Szentelt bérceidet nem bitorolja rumuny 
Csak pünkösdi királysággá törpült betörésük ;
Tigris lett a magyar: űzi a gyáva vadat, 
S most at oláhok vackát dúlják hőt katonáink : 
Vérét kölcsönöket visszafizetve dúsan. I

Jaross Ferenc

Kérjük Léva városának lelkes 
hölgyeit, hogy vállalkozzanak 

•í y egy katonasirnak ápolására !

A világháború krónikája.
Október 12.

I A III. román hadsereg ellenállása is 
megtört. Átkaroló támadásunk e öl az ellen
ség megseadte a hátrálást. Sopsi-szentgyör- 
gyöt és Késdivásárhelyt visszafoglaltuk. 
Nsgv harcok vannak a Ksrszt f-nsikon. 
A Wíppachtól északra és délre Kokvica 
vidéké g as olaszok minden támadását 
visszavertük, Opacbiasellától keletre és délre 
as olaszok tért nyertek Novasas kezükbe 
került. A Sommetól dé're * harc tovább 
folyik. A franciák támadásait a németek 
visszaverték. A francia f otta főnöke a gö
rög f otta kiadását követelte.

Október 13.
Erdély keleti határán a románokat a 

határbegységbe vetettük vissza. A gyergyói 
és a háromsaéki medence a felső és alsó 
Ctik az ellenségtől felszabadult. Brassó kör
nyékén a harcok kedvező lefolyásuak. A 
tengermelléki fronton aa olaszok minden 
erőfeszítése eredménytelen. A Lokvicánál 
egy olasz gyaloghadosz’ály támadása legsú
lyosabb veszteségei közben omlott össze. Aa 
Áncre és a Somme között teljesen meghiú
sult az angolok és franciák újabb áttörési 
kísérlete.

Október 14.
Erdély határterületének megiisztitása 

gyorsan halad előre. A románokat sok he
lyen a szorosokon át is visszavetettük. A 
Vuikán szorostól nyugatra a románok egy 
magaslatot hatalmukba kerítettek. Az ola
szok nyolcadik nagy támadást visszavert- 
nek tekinthető. Az entente megszállta Gö- 
rögoraaág fővárosát. A Somme-terüieten a 
franciák és angolok megismételték támadá
sukat, amely azonban újra kudaioo' val ott.

Október IS.
L. gyergyói batársávot mogtisz'itjuk az 

utolsó románoktól. A Szurdok-szoros mind
két o'dalán elkeseredett harc után vissza
vertük aa ellenséget és vítszafog lal'uk íz 
elvesztett magaslatot. Kirlibabánál is tért 
nyertünk, a Smotrec magaslatot újra elfog
laltuk. Visszavert orosa támadások a 
Pantyrnyeregné). Éénkebb haici tevékeny
ség Volhiniában és Ga'iciában. A franciák 
Gonermont faluban éi a cukorgyárban meg- 
vetették lábukat.

Október 16.
A magyar-román határ mentén a harc 

tovább folyik. Dornavatrától délre a Neag- 
ra patakon átvetettük az oroszokat. Kirliba. 
bárói keletre támadó szövetséges ciapatok 
ezernél több oroszt fogtak el. Az oroszok 
vasárnapi rohamai mind legsúlyosabb vesz
teségeik mellett om'o-tak <5.ez\ Német 
tengeralattjárói jelennek meg a Jsges ten
geren. Sikertelen szerb támadások a Cserna 
szakaszon és a Nidzae-planír.ától északra.

Különfélék.
— Az orsz. élelmezési hivatal. 

Lapunk előtö számának vezető cikkében 
behatóan foglakoztunk aa országos élelme- 
zéa megoldásának kérdésével s azon kötő- 
hajtást fejeltük ki, hogy a szervezendő hi
vatal élére olyan férfiút kell állítani, aki 
biztosítani képes a á ölélelmezésnek zavar
talan menetét. A kormány a legko olyab- 
ban tárgyal az élelmezési hivatal talál itásá- 
ról, me ynek elnöke báró Kürthy Lsjos. 
Túróc- éa Zólyomvármegyék föispauja lesz' 
akihez— mint vármegyénk volt főispánjához 
— a vármegye ügyeinek bö cs és tapintatos 
vezetéséért minket is ke Íves s maradandó 
emlékek fűznek. Biró Kürthy Lajos, aki 
az élelmezési téren a legtöbb végroh.jiá.i 
hatalmat fogja gyakorolni, a kormányköröd- 
kel való beható és minden részletre kitérje- 
dö tanácskozások után már a legközelebb 
hoaaáfog aa élelmezési hivatal szervezéséhez. 
Ismerve volt főispánunknak az adminisztrá
ció terén tanúsított kiváló képességeit e8 
erélyét, hisszük, hogy a közönség részéről 
a hivatallal szemben táplált igényeket és 
várakozásokat teljesen ki fogja elégíteni. 

i — A katonasirok ápolására vonat, 
kozó felhívásunknak már megvan az ohaj ott 
eredménye, mert — mint örömmel értesüúnk 
— a mai napig Léva városának lelke- és 
nemesszivü hölgyei közül ötvenen jelent íz. 
tek egy, esetleg több sírnak halottak nap. 
ján a feldíszítésére és kivilágítására. Akik 
még haj’andók a kegyeletei munkában r-szt 
venn', szíveskedjenek a Bars kiadóhivata 
Iában levő Ívre nevüket aláírni. Az összes 
katonasirokat a katonaság által hanto at- 
ják fel újra. A lévai m. kir. honvéd á lo. 
másparancsnokság megbízásából — amer: vi- 
ben a vál'alkozó hö'gyekkel a jelzett előle- 
ges értekezlet elmarad — Ptrgtr Kálmán fő. 
hadnagy e napokban a sirok ápolását elvál
lalt hö'gyekhez körözvónyt bociát ki, amely, 
ben a hősi halált halt katona nevének őz
lése és sírja hollétének pontos meghatározása 
mellatt minden hö'gy számára külön fogja 
megjelölni a fe'diezitendö és kivilágítandó 
sirt. A katonasiroknáí halottak napján — 
mint ezt már említettük is — gyásaünnepély 
lesz, ame'yuek programját lapunk jövő szá
mában fogjuk közölni.

— Törvényhatósági tagok vá
lasztása. A vármegye tői vény hatósági bi
zottsága választott tagjainak fele a folyó 
1916. év végével a bizottságból kilép A 
lévai járásban a következő tagok lépnek ki a 
törvényhatósági bizottságból. A lévai I. számú 
váiasztókerü etben : Birtba József, Csekey 
Vilmos, Kövest úti Jenő, Lakner László 
(meghalt.) A nagysal'ói II. számú választó
kerületben : Balog János biró, Fábiánok 
Gyula, V da János, Zöldy Dezső, A zseliií
III. számú va'asstókerü ötben : Ádám Ágos
ton, Nagy László, Pásztor Eek. A nagykál- 
uai IV. ez. váiasztókerü ötben : Franki Jó
zsef, Schvartz Ferenc, Taubirgor Lász'ó, 
At ujbarsi V. számú választókerületben; 
Szűcs András, Ráca János, Huberth Vi mos. 
A vámosladányi VI. sz. választókerületben ; 
K ss Gyula, Végh István, Ordódy Endre. 
A g.ramszöllösi VII. számú választókerület
ben Hugyec István, Krajtsi*  Jenő. A köz
gyűlés a bizottsági tagsági helyek betölté
sere a választást. 1916. évi november 28. 
napjára tűzte. Választási e nökül a közgyű
lés az 1886. évi XXL t. ez. 30 §-a alapjsu 
a kővetkezőket küldte ki: 1. a lévai körű
ié'bo: Dr. Korsók Jánost. 2. a nagyszilói 
kerü ötbe : Dr. Dudich Endrét, 3. a zse isi 
kerületbe : Bsedlscsek Jánost, 4. a nagy- 
kálnai kerületbe: Epöyi Ferencet, 5. as 
ujbarsi kerülőibe: Koczab Frigyest, 6. a 
vámosit d »nyi kerületbe: K ss Gyulát, 7. a 
ga'amszöiösi kerületbe : Báthy Gyulát, 8. a 
verebéiyi keiüetbe: Kratszky Józsefet, 9 a 
hűl i kerületbe : Dóra Miklóst 10. a birs
baracskai kerületbe: S'.ájbolyi Árpádot, 11. 
a cemcsényi kerületbe : Skoda Jánost, 12. 
a uagyherestyéni kerületbe : A ster Albérlő', 
13. az a.sósae'ezsényi kerületbe : Bruuczlik 
Pált, 14. a kistapo csár.yi kerületbe: Ka- 
csánszki Józsefet, 15. az araoyosmarót' kö
rűiéibe: Pintér Káro yt, 16. a gsramszoit- 
bonideki kerületbe : Dr Haiczi Káint t, 
17. a pá!osn«gymeaői korü.eibé : Dr. Puli
cser Mikaá', 18. a zsarnóczai kerületbe.' 
Truszka Antalt, 19. a go etueki kerü.etba: 
Ktchelmaon Káro y , 20. a jánosgyariuaii 
kerületbe: Dr. Gaspareis Bélát, 21. a ju- 
tillai keiüteibe.*  Dr. Gonds Pétért, 22. a 
garauisaentkereszti kerületbe Trusaka Eu i,
23. sz osz'ányi körülötte: Újvári Maiyo >
24. a körmöc bányai kerületbe: Schind er 
Józiofe’, 25. az újbányái kerületbe : Kon rs 
Emilt.

— A Lévai Tisztviselők Egyesü
letének elnöse es utón biv|a meg as egye- 
sü et igen tisztelt tagjait október hó 2V-en 
(vasárnap, mához egy hőire) Léván, a vá
rosháza nagvtrrmében, d. e. 11 órakor tar
tandó óvi közgyűlésre, Enjek tárgysoroza
tát képezi a folyó ügyek me lett : aa alap
szabályok 3. szakaszának módosítása, aa üre
sedésbe jött p inztáruokí, esétleg válaaslmá
nyi tagsági állás betölteso. — As elnö»s'8 
ez u'on hívja fel az egyesület tagjainak bű
vös figyelmét arra nézve, hogy háat»rt»»i 
szüks-'g oteik beszerzésire vonatkozóig 
ke lő, kimerítő tájékoztatást as egyesülőt 
hivatalos helyiségében (városi nagy szálloda 
2. számú szobájában) kifüggesztett Értesítő 
tábláról szerelhetnek.
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__ Gyászhlr. Körmöczbáuya szab. kir. 

töi,/lByaváro» po'gAri leányiskolájának ta- , 
níri tsMü’ete mélyen megrendülve jelenti, 
7 szeretett kartárea Meinhardt Emma 
■'.rhalvv polgári iskolai tanárnő, folyó hó 
i7.áü i’ste */,7  órakor hosszú és fájda'mis 
betegség után — életének 30-ik évében 
_ Pipán (szüleinél) kiszenvedett. Az inté- 
«t n<ú:y‘udású, lelkiismeretes psedsgógust, 
-.ürgéd nevelőt, a város társadalma tiszte 
jgPen,(i, nemes gondolkodású nőt veszített 
benne. Emlékére f. hó 19.-én reggel 9 óra. 
kor • helybeli ág. h. ev. temp'omban gyász
ünnepélyt tartottak.

— A hősök megbecsülése. A lud- 
vszető.ég a kormánnyal egyetértőig olyan 
intézkedéseket léptetett életbe, amelyek azt 
célozzák, hogy e'esett és kitüntetett bőse
ink újy *»  iskolában, mint a községekben 
megkü iinböztetett megbecsülésben részesül
jenek. A hadvezetöség ezért elrendelte, hogy 
a póttestek valamennyi kitüntetettjéről kimu
tatást készitsenek, azokat küldjék meg az 
elsőfokú politikai hatóságoknak, amelyek 
kötelesek gondoskodni, hogy a kitüntetett 
bősök névsora as iskolákban és községé 
ben köztudomásra jusson.

— Mennek haza a menekültek. 
Erdélynek gyors megtisztítása a legutálato
sabb ellenségeinktől a ná'unk lakó mene
kültekben is nagy örömet keltett, A feleza 
badult vármegyékbe tartozók közül már 
eddig is sokan hazamentek. Léván jeinleg 
még 150 menekült van s ezek is — tekintet
tel azon örvendetes körülményre, hogy vitéz 
seregeinknek e hó 17-ín sikerű t Erdély 
egészen felszabadítani úgy, hogy már nincs 
oláh csapat a magyar lö dön, — rövid idő 
múlva visszatérhetnek az édes, f.jda urat 
otthon' a.

— Szélhámos nő Léván, Botiba Ödön 
nemcsényi fő dbirto'os, nyug, fösroigabiró 
saerkesztöségüuknek levelet irt, amelyben 
arról panaszkodik, hogy valam' ismeretlen 
assaony vagy leány a neie és leánya nevé'e 
Livin egyer. kereskedőknél tetemes összegű 
árut vásárolt hitelbe. A levél Írójának neje 
és leánya ez évben még nem is voltak L'- 
ván s így az árut át sem vehették. Mi is 
osztjuk a panaszos azon véleményét, hogy 
a hamis vásárlás szélhámos nőnek a műve 
volt. Figyelmeztetjük kereskedőinket, hogy 
saját érdekükben ovatosabbao szolgáltassák 
ki áruikat és ha aa illetőt rajtacsipik a 
csaláson, adják át a rendőrségnek,

— Sötét temetők halottak napján. 
A haza, a nemzet sorsa most elhunyt ked
veseinktől is kér valamit, az ő napjuknak, 
halottak napjának megviiágittat'ar, fényte
len estéjét. A világító szernek sainében 
vagyunk ; nincs, nem lehet annyi gyertyánk, 
mint béke idejében. Es oirta rá a biborno". 
helcrgprimás', hogy halottak napjáról rend
kívüli módon intéekedjék. Az esztergomi 
fökáp’alan tegnap egy hete tanácsülést tar
tott. Ebből aa ülésből folyóan fa hívják o 
hí eke', bogy ha ottak estéjén a Bzoká'Oi , 
kivilágítást ez idén a világi'ó szerekben 
beállott hiányokra való tekintettel mellőz- I 
•ék. A tanácsülés egyben azt is elhatározta, I 
hogy ugyanebből az okból intézkedni fog, 
hogy a csendes miséken csupán két gyertya, 
•• enekes miséken pedig legfeljebb ni’gy 
gyertya gyujtassék meg az oltárokon.

— Megemlékezés elhalt katoná- 
hlkról A kath. püspöki kar miudegyit tagja 
halottak napja alkalmából az idén is elren
deli, hogy egyházmegyéje valamennyi temp- 
lomálzn engesztelő mise tartassák hősi 
halált balt katonáinkért.

— Kerékjártó Duci holnapi hang
versenye iránt széles körben nyilvánul meg 
•• érdeklődés. Da a fiatal müvést ezt kót- 
aégsivul míg j, érdem i, meri oly műsorral 

edvoókedik a müértő közönségnél', amilyet 
vidéken ritkán v.«n alkalma hallan*,  me y a 

•ssziaus hegedűművészek legszebb konoert- 
•fabjaiból van összeválogatva éa a követ- 

d*?ii  “lmokból fog áilani : 1. Haeu- 
e-Hubay ; Largbeito. 2. Coreili: La ló ía.

») Brucb; Col Nidre>. b) Paganini: Lucia 
*, ‘““ermoor (eó'.ó hegedűre.) 4. a) Dvó- 

■ : llumoreske. b) Schubert: Moment mu
c) Schubert; A méhecske, d) Hubsy : 

'Ottóban. &. Sarasa te: Zigeunei woisen. 
hángveraeay pontban 8 órakor veszi kezdetét.

— Gyászhlr. Részvéttel közöljük a 
szomorú hirt, hogy Deutsch Jenő vasúti 
“°zdo7™«‘«n"ik neje, szül. fPíl/wJm E'el, 

e ének 27., boldog házasságának 4. évé
ben, férjének, két kis árvájának s az összes 
rokonságnak mély fájdalmára, Léván e hó 
lí-én meghalt. Hűlt tetemeit e hó 20 án d. 
u. 4 órakor nagy és őszinte részvét mellett 
» évai izr. temetőben helyezték örök nyu- 
galomra. 7

— Lyukas vaskótfillóresek. A nik- 
p-ei huszfilléreaek bevonása éa vashuazfilié- 
résekkel való kicserélése okozza a mostani 
nagy ap-ópénzhiányt, me yet bizonyára eny
híteni fog az uj vaskétfil éresek küszöbön 
levő kibocsátása. Ezen uj pénznemnek az 
lesz a sajátsága, hogy közepén lyukas lesz, 
ami ezen pénznek nagy mennyiségben való 
előállításánál tetemes megtakaritast jelent 
vasban és most minden megtakarítás szük
séges és fontos. Ezen pénzek amúgy sem 
élik túl a háborút, de alkalmasak lesznek a 
mostani nagy aprópénahiányt enyhíteni. Hogy 
mikor kerülnek ezek a pénzek forgalomba, 
m>g nincs megállapítva.

— A mozi csütörtöki előadásán a leg
szebb fe vételeket láttuk. Ma vasárnap a 
műsorban nagy hatásúra,: Ígérkezik a Csere 
házasság c mii 4 felvonások vígjáték, mely
nek üde ée kedves humora a szivekbe lopja 
magát. Ezenkivü az Őrangyal cimű szép 
színmüvet és a szokott háborús felvételek 
legújabb sorozatát fogjuk Iá'ni. Csütörtökön 
megint lesz előadás.

Szerkesztői üzenet.
H J. Léva, Helyszűke miatt, a legnagyobb saj

nálatunkra, csak a jövő számban közölhetjük

Jótékonyság.
Az erdélyi menekülteknek Adler Gyula 

Feleöfegyvernékről 9 zsák krumplit, Kabiné 
József fia szappangyár r. t. 6 kgr. szap
pant, Tóth Eszti 8 drb. tököt, Wetzler Dá
vid 2 Kgr. darát, Krajtsik Jenöné 1 zsák 
krumpli', Engel Gyuáné 14 drb. töltött 
kalácsot, Gresko Antalné paradicsomot, kelt, 
káposztát, tököt, krumplit adományoztak.

Bliess Ádám alsópéli plébános, mint Al- 
sópél község jólelkü lakosainak gyűjtését, 
5 métermáz.a krumpbt, 270 kgr. babot és 
50 kgr. lisztet küldött a Tanítók H:za gond
nokának, hogy az adományt belátása szerint 
az erdélyi menekü tek, a S'.efáuia árvaház 
és a Tanitók Háza között ossza szó'. A 
gondnok a menekülteknek 3 zsák krumplit 
és 100 kgr. babot, — a Stefánia-árvaháanac 
3 zsák krump it, 100 kgr. babot, 50 kgr. 
lisztet, a Tan tók Házának 4 zsák krumplit 
és 70 kgr. babot juttatott az ajándékból.

Az erdélyi menekültek számára gyűjtött adomá
nyok közlését helyszűke miatt a kővetkező számban 
folytatjuk.

A BOLöÁRFÖLPEKET
egy évre ismét haszonbérbe adom. 
A régi haszonbérlőket lehetőleg el
sőbbségben akarom részesíteni s 
ezért kérem, hogy október hó 26-áig 

__ — jelentkezzenek. — —
Dr. Kmoskó Béla.

5497—1916 ss.

Hirdetmény
a bab, borsó és lencse zár alá vételéről 1

Barsvárm. Alispánja 8125—1916 sz. 
rendeletével közli, hogy « m. kir. Minisére- 
rium az 1916 évi bab, borsó és lencse ter
mésnek zár alá vételét szintén elrendelte, e 
cé ból minden termelő és konvenciós 1916 
évi bab borsó és lencse termésével csak a 
miniszteri rendelet korláta! közt rendelkez
hetik. E.ért a termelő és konvencióit kész
letének csak azon részét használhatja fel, 
mely saját házi és gazdasági szükségletére 
magának feltétlenül szükséges.

Házi szükségletre egy felnőtt vagy ser
dülő korban levő egyénnek a következőkben 
állapítom meg havi szükségletét: bab, borsó 
és lencséből egyenlő arányban összesen havi 
szükséglet 12 kilogramm, 12 éven aluli 
gyermekeknek és 70 éven felüli öregeknek 
havi szükséglete felényi, vagyis havonkint 
6 kilogramm. Gazdasági szükséglet: a vető
mag éa a konvenciósok kikötve levő ter
ménybeli járandósága.

A házi és gazd. szükséglet leszámítása 
után fenmaradó felesleg csak a Hadi Ter
mény r. t.-nek s bizományosainak adható el, 
azonban 1916 dec. 15-ig a Léva város te- 
rüle'éu lakó fogyasztók, valamint azon hely
beli kereskedők részére, akik hüve lyesek 
kicsiny beli e'árusitásával foglalkoznak, vala
mint nyílt piacon hüvelyes veteményeket 
szabad eladni.

Hivatalosan megszabott legmagasabb 
árak ;

100 kg. tiszta súlyban száraz bab 56 
kor.

100 kg. tiszta súlyban száraz borsó 66 
kor.

100 kg. tiszta súlyban száraz lencse 66 
kor.

Aki a min. rendeletet meg nem tartja, 
kihágást követ el s 6 hóig terjedhető elzá
rással és 2000 koronáig terjedhető pénzbír
ságra! büntettetih.

Léva 1916. évi október hó 5.

Bódogh Lajos,
polgármester.

&861—1916. síim.

Hirdetmény
a börforgalom szabályozásáról.

Közhiiré testem, hogy a m. kir. minisztériumnak 
3.351—3356/1916 M. E sz. rendeletéi a börforgalom 
szabályozásáról az alabbi több határozuiáuyokat tar
talmazzák :

I. Bejelentések:. Úgy a nyersbörkészletek a nyers 
borjubőrök alatt értve a szalmarágók és a pittliugek 
bőreit is mint a kétzböikészletek 1916. október 21-töl 
kezdve minden második bet szombatján jelentendők 
be es pedig a nyeisbőrkét-zlttek a Bőripari Központ 
utján (Budapest V. Nádor u'Ca 12.) a készbörkeszie- 
tek a Magyar Bőrbeszerzési részvény társulat utján 
(Budapest Dorottya utca 8.) a kereskedelmi miuisterhez. 
A bejelentések az illető bejelentést közvetítő intéze
tek él kaphstó hivatalos űrlapokon két egyenlő pél
dányban küldendők be,

11 Legmagasabb arak : A. Ragasztott hasitéklapok 
kg-kiut 12 kor.

B. Ilyen bőrből kiszabott kivágott talpak, 16 K. 
N gybani eladásnál fenti árakuál 4 0/®-al, kicsiuybeui 
árusításnál legfeljebb 11 0/°-al meghaladó árak számi- 
tai dók fel, tehát a kiszabott kivágott talpakért kg- 
kint 17 kor. 76 f-nel nagyobb vételár! összeg nem 
követelhető. C. Marhabőrök; 1. Talpbélés bőr 3 mm. 
vastagságig kiiogrammoukiut 11 k. 2. Felsőbőr 2. 5 
luiu-nél vastagabb (szíj bőr is) a. barna kg-kint 17 k. 
b. fekete kg-kint 16 k. 3. Övbőr (téuybőr) kg-k’ut 21 
k. tU f. D. lóbörök Taipbélésbőr kg-kiut 12 k.

E. Borjilbőrők : 1. cserkéreggel cserezve kg-klut 
23 k. 2. Masfe ekép cserezve 22 k. ha darabonkiut 
*/4 kg~űál könnyebb, 50 fillérnél drágább, ba darabon, 
kiút euuél uehezebb.

F. Nyers marha és lóbőrök legmagasabb árai az 
eddigi arMkuai 4°/#-al magasabbak, beleértve a rakódó 
állomáshoz való elszállítást is. Ezen legmagasabb árak 
1916 október 17-éu léptek életbe, kivévs a borjubő- 
rökre vonatkozó ármegállapításokat, amelyek csak 
1916. december 15 napján lépuek hatályba.

Az árlap a bőrkertskedésekbeu kifüggesztendő.
Hl. Forgalom : Mindazok, akik 1, cseres, ki uem 

készítet hasítékot, 2. zsírozott barna vagy fekete hasí
tott felsőbőrt, 3. hasított talpbélésbőrt, 4. 
Impregnált hasított bőrt, 5. Hasítékból 
ragasztás utjáu készült talpakat eladui száu- 
dékoznk, kötelesek előbb készleteiket a Magyar Bőr
beszerzési r. t.-nek megvételre felajánlani. Ajánlatte
vőt ajánlata 21 napig köti.

A nyersbőrök készletei minden második hét szom
batján ajáulaudók fel megvételre a Bőripari központ
nak. Az első felajánlásnak 1916. évi október 21 uap- 
jáu kell megtörtéül ie.

Katonai célra alkalmas kész bőr az eddigi tanú
sítvány alapján ki nem szolgáltatható, ast f. hó 24 
napjától kezdve bárki Csak a kereskedelmi miuister 
utalvúuya alapján szerezheti be.

A katonai célra neui alkalmas — lebélyegezett — 
bőrök, úgyszintén a gyártási és a felhasználásnál elő
álló hulladékok a Bőrbeszerzési R. T.-uak 1116. évi 
uovember hó 1-éu megvételre felajánlandók, azontúl 
pedig miudeu hó 1 és 15 napjain ha azokra nézvs 
a Börbeszerzési R. T. a felajánlóval közli, hogy rájuk 
szüksége niucs, a felajánló szabadon felhasználhatja 
és eladhatja.

Ezeket eladás esetében a vevő nem köteles meg
vételre ismét felajánlani.

A rendeletek megszegés büntetendő kihágást ké
pez, melynek soráu a készlet elkobzásának van helye.

Léva, 1916 évi október hó 19.
Bódogh Lajos,

pol(Aima.ter.
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belő—1916 »«ám.
Hirdetmény.

Fölhívom a várói g»»d*kö«önaégat  éa 
termelőit, hogy í. évi október bó 23, 24 él 
25-én a rendőrkapitány hivataloi heiyiiegé- 
öen délelőtt 9*11  óra kötött jelentiék be 
burgonya fe'eelegeiket, a váróinak burgo*  
nyával el nem látott köaömégét pedig, bogy 
burgonya uiikiégletét ugyanott ugyanazon 
időben jelentie be, hogy a hiány a burgo
nya kőapont utján oeaaereabető legyen.

Láva, 1916. évi október 17.
Bódogh Lajos,

poigarmMtor.

ÖÍ9U—1916 teám.
Hirdetmény

a lenizövetek forgalma es felhaiznalasarol. ,
Közhíre teizem, hogy a m. kir. minisz

tériumnak 2.967—1916 41. L. izamu ren
delete érte lükben 1916. évi október bó 13 
napjától laamitott aet hónapon beiül aa 
1916. májúi bó 2 napján raktáron iavö aa 
angol Őó iinomiágu inamnál vastagabb nyert, 
vagy 40 finomiagi számnál vastagabb tehe- 
ritelt vagy teetett egj.terea vagy többiaö- 
röi lentona1, valamint aa ilyen szövetekből 
konfectionáit kiuk kesaieteiböl a k sseres- 
kedösnei, vagyis aaosnái, akik kizárólag 
vagy tu.nyomö résiben árut kiszabva áru
sítanak, bavonkint aa alábbi mennyiségeket 
szabad felhasználni:

nyers izövetböl 2Ó0 m. vagy a zési- 
let 6 %-a, do legfeljebb 500 m.

feoentett szövetből ugyanannyi, 
feltett, nyomtatott vagy tarkán szőtt 

szövetből 16 m. vzgy a keaalet Ő o/°-», de 
legfeljebb 300 m,

telített impregnált) szövetből 100 m. 
vagy a sétáiét 6 *> “->, da legfeljebb 300 ■>, 

a katonai óéira konfekcionált cikzek- 
bői, továbbá ágylepedökbői, törülközőkből, 
törlőkendőkből, ssaimassazokbói, szürőkeL- 
dökbö. es preskendökbö', mindegyikből a 
készlet 6 o/U‘».

Ki tannak veve ezen felhasználási en
gedély aiól a katonai előírás szerint készült 
len éa feUenazövetek.

A szabad felhasználásra bocsátott áru
sért nem követe,hetö magasabb ár, mint a 
milyeneket a tel kiozert aa árukert 1910. j 
május bó 2-a eö.t kapott s köteles a tel 
oly J®éy,8<et vezetni, melyekből a készlet 
minden változása es a teibaiznáias módja 
könnyen megállapítható.

Láva, 1916. évi október hó lő.
Bódogh Lajos,

polgármester.

KNAPP DÁVID

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

állandó gépkiállítás tan berendezve | 
Hasai gyártmányú gépek: g

Ganz-féle rootnrck minden negysogban Hopferr és feá
Schrantz gőzcEéplő készletek, eiedeti BOelichár féle fejj
vetőgépek, Bacher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gepe'c és géprészek

Világhírű BAFID lánczoskutak. ÍLá
MF' Legjobb minőségű lakarmanykamrak elkeszitese 

es felállítása jutányos arabbal.. "íjö-
________________SSsf '; ■

ordákat
petroleumos, olajos, kátrányos, sziruposat, szeszeset a legmagasabb árban 

minden mennyiségben készpénztizetés mellett 
veszünk úgy helyben, mint tár uely vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva 

Hordóügynökök kerestetnek!

Weisz Lápót és Társa 
olaj, gépzsir, kocsikenőcs-nagykereskedök. 

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

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósboi szesz.
Kis üveg 88 f. dupla üveg 1 K.80f. 
tg**  Ezt JcériTllc zaolzaöLextiS-tt!

Kérek ajánlatot 
a következő eddig még nem korlá

tozott termékekről:
Hajdina, lóbab, csillagfúrt, csicsóka, 
szolid gesztenye, motarmap, őszi 

borsó, cigória, circgmag.
Szállítási engedélyről az eladó tarto

zik gondoskodni. 
Én fizetem a legmagasabb áradat.

Spiler József 
Budapest, VI., Csata utca 30. 

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

— r. t. Léván. —

esős;
ó
o
o
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NE TÖPRENGJEN ~
hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:

Kern Testvérek
fűszer, csemege cs vasnagykereskedése. 

Alapittatott 1881 LÉVA Telefon 14.

fűszer és csemegeáruk. Vasáruk.Mindennemű
konyhafelszerelési és háztartási cikkek. Vasmozsár, 
ónozott mosó és habüstök. Építési anyagok gazda

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

Üzleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hírnevet és 

megelégedett vevőket szerezni!
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