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A tél uzsorája.
Sok a panasz az éleltuiszsrek drá

gítása ellet), amely ellen alig lehet vé
dekezni. Hisz a drágitók a törvény és 
rendeletek ellenére nyíltan, úgyszólván 
a hatóság szemeláttára űzik kisded 
játékaikat. Ha a hatóság egy-kettőt 
meg is büntet, fel sem veszik, a huj 
Deni szűnik meg, mert a nagyközön
ség nem siet a hatóság segítségére, 
csakhogy kapjon, inkább fizet a maxi
mális árra felüt azt, amit a lelketlen 
uzsoráB kér, mert azt tartja, hogy el
végre enni csak muszáj.

Most az élelmiszerek mellett a hi
degre spekulál az uzsora. Jön a tél. 
Most újabb kérdés tolakodik a családfő 
elé s nem kevesebb kíméletlenséggel 
mondja oda a terhektől amúgy is ros
kadozó családfőnek, hogy közelednek 
a hideg napok, van-e fa, szén, van-e 
meleg ruha, cipő a gyermekeknek ? > 
llisz ezek a dolgok ma luxuscikkek, ' 
oly drágák, hogy úgy gondoluuk rá- 
juk, mint valami becses ékszerekre.

Tud manapság csak egy pár cipő
talpat is megfizetni anélkül, hogy táj- : 
dalmasan fel ne szisszenjen, mintha 
csak eret vágtak volna rajta ? Hol van 
a fikszfizetésü emberek számára az a 
vagyon, amelyből a téli időkre gondos j 
kodni tudnának ?

Jól tudjuk, hogy ha egy család- : 
apának, mondjuk 500 korona havi 
fiksztizetése van, akkor pedig már na
gyon előkelő állást kell betöltenie, 
mégis beüt a katasztrófa, ha be kell 
szerez ie télre három öltözet ruhát. 
Egyet a feleségének, egyet a fiának 
és egyet magának. Álért a két év alatt 
már minden ruhát, még a frakkját is, 
amelyet még boldogult vőlegényko
rában csináltatott, hétköznapi haszná
latra alkalmazva elkoptatta. Három 
öltözet ruha ma 600 K, de akkor még 
bálát kell rebegni, hogy előkelő pro
tekcióval, igen potom áron hozzá le
hetett jutni. Tehát a fikszfizetésü csa
ládapa egy havi fizetésére 100 koro- I 
nát ráfizet és egy hónapig nincs joga 
“tegélui. Télikabát, cipő, kalap, lakbér, 
háztartási cikkek és egyéb ilyen luk- 
•zusdolgokra pedig egyáltalán nem 
telik.

Arra még gondolni sem szabad, 
b°gy a hideg ellen védekezzék szomorú 
otthonában, ahova lyukas nyári ka
bátban, üres gyomorral menekül, tízén, 
f«, fűtés elérhetetlen vágyak a havi 
hetéseanek. Ha nagyon jól viseli ma

iját és ha már két nap óta Elkopott 
álla, esetleg álmodbatik róla, mert azt 

a tapasztalat, bogy aki keveset

eszik, az szépét, álmodik. Milyen szé- 
i pékét álmodbatik akkor az, aki semmit 

sem eszik!
Egy szó, mint száz, a havi fize

téses télen nem füt fát, hanem füt tát 
összehord és amellett melegszik, Ettől 
a melegtől pedig fázunk, éppen ezért 
félünk az idei téltől, e korai hidegtől, 
amely ép úgy szed majd áldozatokat 
a ritkuló szép magyar sorból idehaza, 
mint a széllel-bélelt lövészarokottho- 
nokbaii.

Magának a kormánynak és a ha
tóságoknak is gondot okoz ez a kér
dés. A cipők beszerzését azáltal óhajtja 

I a kormány megkönnyíteni, hogy bizo- 
I nyos mennyiségű talpakat és bőrt fog 

a kisiparosok rendelkezésére bocsátani. 
Kísérleteznek a fatalpakkal is. Egy 
azonban bizonyos, hogy valamit tenni 
kell, mert például ott tartunk, hogy 
kisiparos pénzért sem tud anyagot be
szerezni. Már pedig nyakunkban a tél, 
mezítláb még sem járhatunk.

Nem lehet engedui, ■ hogy a tél 
kényszerítő hatása latt a fűtő anyag 
és ruházat az uzsora ar nai közé ke- , 
lüljön. A hatóság segitsége itt ép oly 
szükséges, mint az élelmezés rendezé
sénél. Talán egy kormánybiztos kímé
letlen erélye itt is rendet tudna terem
teni, mert lehetienség az, hogy pl. 
Magyarországon, hol annyi marha ke
rül levágásra, ne legyen bőr.

Az erdőkben van fa, a bányákban 
szén, nem hihető tehát, hogy e kettő
ben Ínséget szenvednénk. És ha mégis 
oly draga, ez ismét csak az uzsora 
következménye, amelyet le kell törni 
minden áron.

Tudjuk, hogy a hatóság a maga j 
körében meg is tesz mindent, de msga 
a közönség is résen legyen; ő álljon a 
hatóság segítségére akkor, amidőn a 
visszaéléseket megtorolni akarja.

A téli háborútól a lövészárokban 
nem féiüuk. De nagy baj lenue, ha 
itthon kellene teli háborút viselnünk a 
lelketlen árdrágítókkal szemben.

Gyaszüm.epélyek a temetőben.
(J) LSva város közönség ! a honvéd

séggel karöltve szerdán méltói-.éppan rótta 
le kagyeletéuok .dóját * város temetőiben 
nyugró katonák és * napyaallói győzelmes 
cs.táb.n meg-ebeaült a Léván e'temetetf 

hösöl^ ‘br^“o'jg rok feldissitésére és ápolására 

vállalkozott nemtslalkü hölgyek mindegyike 
szinte pzzarul ékesítette fel szebbnél-szebb 
virágokkal és koszorúkkal az elvállalt sírokat.

E hó 1.-én, Mindenwentek napján, dé.u- 
tán fél négy óra elölt Peterdy László al.z- ( 
redes, honvéd állomásparanosnok a s.o'gá-

latmentes tisztikarral együtt vett részt az 
ünnepélyen. Két szakasz honvéd is kivonult 
a róna. kath. temetőbe, a Lzkner-család sír
boltja me lé, ahol fc legtöbb katonasir van 
s .hol nagyszámú közönség jelenlétében a 
gyászünnepély tartatott.

A lélekemelő, impozáns ünnepség sor
rendjét a tanítóképző énekkara a Szóaat-tal 
nyitotta meg. Vojtelc József, a főg-mn. VIII, 
oszt, tanu'ója Gyüky Györgynek ; A hon
véd című költeményét aeava'ta el. Az ün
nepi szónok dr. Vlcsek Ferenc ügyvéd volt, 
aki remek beszédében a legnagyobb meg- 
hstot'sígg.l fejezte ki a nemzetnek soha el 
nem múló hálóját a temetőinkben porladozó 
hős ka'onák iránt, >kik sz igaz ügyért és 
mindnyájunk szebb és bo'dogabb jövőjéért 
áldozták életüket. A fög mn. énekkara Szü
gyinek egv ismeret en szerző után átírt: 
őseink emléke o.mii dalát énekelte. E-után 
Oberth Ká'mán, a tanítóképző Ifi. éveg nö
vendéke Bodor A adár: Uj szövetség cimü 
költeményét szavalta el. Veress Gábornak : 
Nyugosznak ök c;mü gyászda'át a tanító
képző énekkara adta só, Befejezésül az 
egész köiöns'g elénekelte a Himnuszt.

A hölgyek, akik a katonasirokat feldí
szítették és azoknak ápolására vállalkoztak, 
a következők :

Ba'bach Liliké, Dr. Balog Sándorul, 
Bi'opotockv M.rgit, Be'csák Lászlóné, Ber- 
ger E -nőné, B rtha Józ’efn1, B eyer Rszsöné, 
B'umenthal Ernöné, Bódogh L.josné, Bole- 
min Edéné, Boros Gyuáné, Cs.mbel Jó
zsefné, Cionsor Péterné, Csakey Aránk., 
Csépány Elemimé, E igei Gyuláné, özv. 
Faragó Samuné, Farkas O ga, Fenyvesi 
Józ’efné, Fenyvesi Manc;, Fanvvesi Bözsi, 
Dr. Gsrga'y Filöpn1, űrotte Vilmosné, Dr. 
Gyapzy Edéné, Gyenes Józsefné, Hetzer 
Adolful, Hollós Miksán* 1, Jakabfa'vay Barnáné, 
Jaroas M.rgi’, Juhász Méri', Juhász Margit, 
Dr. Kirsék Jánosné, Kabina E-vinné, Kocab 
Hilda, Koc.b Vilmosné, Krajtsik Jeiöné, 
Magoai Zzur.Hike, M-dveczky Sándorué, Mi- 
aovits Jiuosné, Mor.vak Margit, 'úri Nagy 
Jánosné, Uffermsnn Gusztávné, Parger Kál
mánná, özv. Pólya Andorné, Dr. Piisaner 
Gyulául, Reind Ktro'yn*,  Rudnyánszky 
O gr, Rio, Jánosné, Smger Rózsi, Sinko 
vits Mária, Sai'áry Bliáné, ScV.wartzer Sán
dorul, Ssaibart Farencué, özv. losonci Szabó 
faríné, Szk'adányi E-zaébat, Siyllaba Fe- 
rencné, Torma Lajosné, Tóth Ferencné, Dr. 
Tóth Sándorné, Túrna Pálné, Várady Fa- 
rencné, V'.szaty Ödönné, Vojte'- Anna, Dr. 
Vicsek Ferencn4, Wurm Cathrine, Wein- 
berger EH., özv. Zongor Jánosné.

Illetékes ho’yrö értesülünk, hogy Pe
terdy Lisz'ó alezredes a airdiszitést ea«- 
közlő hogy eknak személyesen óhajtotta 
őszinte l össönetét nyilvánítani; mivel azon
ban minden hölgyet nem találhatott a teme
tőben sírjaik me'lett, lapunk utján teljesiti 
ezt. As ál'ámosparaneinoíság egyúttal hó-
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lés köszönetét mond özvegy Pólya Andorné 
<5s Pergrr Kálmánné urassvonyoknak, akik 
házról-házra járva toborozták össze a lelkes 
hö'gyeket a sirok diszitéséhea. Továbbá: itt 
mond köszönetét Du^chek Ernő és Pintér 
Ferenc tanároknak az énekkarok betanítá
sáért és vezetéséért, — dr. Vlcsek Ferenc 
ügyvédnek a gyászbeszéd tartásáért, a fö- 
gimn. éa taiitóképző in'ézet igazgatóságá
nak az ifjúság megjelenéséért.

A kztonssiroktól zz egész közönség a 
gszdsgou felkoszoruzott honvédemlék hea 
vonul', amelyuél a tanítóképző énekkara a 
Himnusszal nyitotta meg as ünnepség pro- 
grammjá'. Azután Mészáros Károly IV. éves 
tanitóuöveodék szívből fakadt és szívhez 
szóló beszédben ecset d te a sirealék alatt 
örök álmukat pihenő bős honvédek lángoló 
hazaszeretetét es a asabsdaágbarcnak dicső 
és magasztos eizméit. A fögiu-n. énekkara 
Nagy Józsefnek : Kit szivünk hőn áld című 
dalát énekelte, amely után Uhlárik Ágos
ton III. eves tanilónövendék Gárdonyi G-- 
zá.iak: Őrig honvéd című versét szavalta 
el. Végül a t. nitóképzö énekkara Rsvfy- 
Komccsy : Szentelt hantok című darabjának 
e>éneklésével fejezte be a gyesi ünnepély t, 
amelyen Peterdy alezredes és Perger Kál
mán b. állomástiszt is jelenvoltav.

Vsrosuuk lakossága és köz piskolzink 
ifjúsága, a honvédség kezdeményezésére és 
közreműködése me1 ett, a hazafias érzelmek
nek síivet, ie.ket nemesítő megnyilatkozásá
ban ea alkalommal is méltó volt régi, szép 
hírnevéhez.

Őrizzük aa idők végtelenségéig hálás 
kegyelettel dicső honvédeink és a most dú ó 
háborúban elhunyt vitéz katonák emlékét! 
Aiudják csendben és zavartalanul hosszú ál
mukat! Adja a magyarok Istene, hogy 
hősi hálámé áldást árasszon reánk s a kivi
vel dó győzelem mán borai meg a forrón 
óhajtott és várva-várt békét!

Este.
Néha, ha este van, csend ill a tájon. 
Néha, ha este keiül az álom. 
Boronyós szilemben felsír az elet, 
Néha, ha este van, o nem itt élek. 
Ú mm itt élek . . .

Virágos vasárnap ül abban fényben 
Egyszerű ruhában nagy útra készen 
Templomba indul, templomba jár, 
Az en szomorú édes anyám . . .

A fia messze vau ágyuk tűz ébert, 
Szemben a hal'allal, viharban, vérben. 
Tepett ruhában Járadtan, árván 
Olt áll a hóban éjjel a vártán . . .

Harangok zenélnek, orgona szólal. 
Pap beszél magasztos ájtatos szóval 
Hősöktől, nagyokról, s amig prédikál. 
Felreíuzodik az éles anyám,
S a sarokban csöndben sirdogál . . ,

Ne’a, ha este van. s csend ül a tájon, 
Nem tudok pihenni, kerül az álom. 
Valahová messze megyek el innen, 
Szeretni tanulni, s még jobban hinnem 
Néha, ha este van, ó nem itt vagyok, 
A lelkem valahol templomba téred 
S a sarokban mesél, sir, zokoy . . .

farkas Qabor.

A világháború krónikája-

Október 27.
Mackensen csapatai megszablak II i»o- 

vát. Predeáltói délre és Cimpoung irányá
ban támadásainkkal előbbre feladtunk. Er
dély keleti határán és tovább aa Erdős- 
Kárpátok déli rétién románok és oroszok 
előretöréseit visszavertük. Egy orosz támasz

pontot elfoglaltunk. Öiz-omlott orosz támadás 
a Lucki ircvonaloD. A német torpedón&saodok 
sikere’, a dover-calaisi u*on  á’ a folkstone- 
bou'ogi<*i  vonal g e’őrah^to’tak. 11 e’ööra- 
h*jót  éa 23 torpedójArmüvet e’sülyeaztettek.

Október 28.
Predeáltói délkeletre oaztrák-magyar éa 

német csapatok erősen elsáncolt magaslati 
állásából az ellenséget a Paraauga vö'gybe 
rzorpottók ]e. DornavatrÁtól keletre betörtük 
az orosz állásokat. Dobrudzsa északi részében 
az el'enség visszavonult. A Som na e északi 
pariján tegnap uira megkezdődött a gyalog
sági harc. A Csorna hajlásban intézett szerb 
támadások meghiúsultak.

Október 29.
Orsovától nyugatra elfoglaltuk a domi

náló magaslatokat. A Vöröstoronyi-saorostól 
délre, Campalungtól északra, Predeáltói 
délre e keseredett harcok közben tért nyer
tül k. Lucktól nyugatra és a Stochod mentén 
arcvonalunkat az orozok heves tűz alatt 
tartják. SieJvovnál megkísérelt támadásukat 
csirájában elfojtottuk. Bölfre kapitány halá
losan mfgiebesüt. Görztől keletre és a 
Karsztban ellenséges gy^’og^ég áfásaink 
ellen tapogatódzva előrenyomult.

Október 30.
Vöröstoronytól délkeletre több román 

Állást elfoglaltunk. A Ssurdok-szorostól 
délnyugatra a romárox egyik oszlopunkat 
néhány kilométerrel hátrább szorították. 
Dobrudzsában Mackensen üldöző hiderői 
érintkezésien vannak orosz gyalogsággal 
és lovassággal. A« oroszok Pustomytytől 
nyugatra, majd röviddel utána Selvovtél 
kele're is tömegrohamot intéztek állásaink 
elleD. Mind a két támadást meghiúsítottuk.

Október 31.
Narajovka keleti parejau Aló ocbovtól 

északra török csapatok rohammal elfoglalták 
az ellenség előállását, tovább délre, Krasz- 
nolasziető*  nyugatra padig német ezredek 
fontos magaslati állásokat ragadtak el az 
oroszoktól. Campo'ungtól északra és »z orso- 
vai szakaszon a románok hcszta'an kísérelték 
meg az elvesztett magaslatok visszafoglalá
sát. A macedóniai fronton a bolgárok a 
szerbedet kiindulási Alii saikba vetették vis-za.

Különfélék.
— Sclioe'ler Pál lovag a lévai ura

dalom köztiszteletben álló tulajdonos*,  az 
osztrák felsőház tagjs,—mint a bécsi keres
kedelmi ób ipari a.varacak elnöke—Stürgkh 
gróf haláláról történt megemlékezése alkal
mából érezvén törvényhozói feladatát, bátran, 
férfiasán kifejezést adott annak, hogy >z 
osztrák alkotmányosság helyreáhjttassék.— 
Sehoeller ugyanis ecsetelvén aa uj kormány
elnök által megoldandó feladatokat, kijelen
tette :.hogy a kereskedelmi és iparkamara 
és aa általa képviselt érdekc-oport a Re cbe- 
rath Összehívása és amellett foglal llást, 
hogy a pir'ament foglal ozzék a nagy poli
tikai ób gizdasági kérdésekkel. Továbbá: 
nagy fontosságú fe adat, — úgymond—hogy 
Ausztriántk Magyarországhoz való viszonyát 
rendezzék és remélhető, hogy a megállapo
dásokat ugyanazzal a kösöesé, gél fogják 
lérebozni, me y a bar. mezőkön küldő 
csapatosat lelkesíti.* —Mi ebből örömmel 
emeljük ki as alkotmány iránt táplált nemes 
érzületet a azon álláspontot, bogy a kiegye
zéssel felmerü ö kérdések eliutézéss a csapatok 
leikeeültsegének, erejének mértéké szerint 
leune u egoldandó 1 — I ae egy osztrák, neme
sen gondolkodó föúr, aki minden szerzett 
jognak, igy a magyar nemzet ősi a'kotmá- 
nyának, törvényének fen artása mellett tör i<- 
szik hazája, Ausztria alkotmányának hely
reállítására.

— A Lévai Tiaitvlseiok Egyesü
lete vasárnap, ma egy hete, d-le ött 11 
órakor, a városház*  nagytermében Hol'ó 
Sindor eluökléae me' ett tartotta meg ovi 
közpyü érét, amelyen as elnök kimerítő meg. 
nyitó beszédében méltatta as egyesü et veze
tőségének múlt évi működését, amelynek 
legszeLb eredménye as, hogy as egyesületnek 
• bábot u miatt nebés anyagi gondokkal 

küzdő tagjai a vezetőség közbenjárása foly. 
tán a város egyes kereskedőinél szenet 
kokszot és éle'miszereket mérsékelt s ked
vezményes áron vásárolhatnak. Bejelentette 
as e'nök hogy az utóbbi két év alatt a taeok 
száma 78 ról 186-ra emelkedett, amely körül- 
mény örvendetes módon fokozza az egye- 
sóletnek erkö'cii súlyát és tekintélyét, A 
tagok közül 71 áHawi, 115 magántisatvi- 
selő. Eienkivül van még 2 alapító és 4 
pártoló tag. A közgyűlés a választmány javas- 
latára Belcsák Béla, Bellán Sándor, Osatri. 
dér Ferenc és dr. Rohonyi Gyula hősi 
halált halt tagjainak elhunyta felett jegysö- 
köuyvileg fejezte ki őszinte és mély fájdal
mát. Aa alapssabályok 3. szakaszának e ez
zel kapcsolatosan a nevezett szakassial öcsié- 
fiig;ésben levő többi szakaszoknak módosi- 
tását a közgyűlés a választmány indítványa 
alapján elhatározta. As időközben megüre
sedett pénztárosi állásra Farkas Dinéi, 
— a válisztmányba : Csépány E'emér, 
Fenyvesi Károly és Krajtsik Jenő, — a 
gazdasági bizottságba pedig Farkas O-bán 
választattak meg Végül a közgyűlés az el
nökségnek, a tisztikarnak, a választmánynak 
és a gazdasági bizottságnak buzgó tevé
kenységéért bálás és elismerő köszönetét 
mondott.

— Elvittek még egy harangot. 
Mikor a lévai templomoknak tornyaiból le zed- 
ték a harangokat, a plébánia templomának 
kit tornyából csak két harangot hoztak le 
darabodban és meghagyták a legnagyobb, 
a második és as úgynevezett lélekharangot. 
Múlt hó 30-án dé u’án rákerült a sor meg 
erre az egy barsngra is, amelyet szintén 
darabokra törve hordtak le a toronyból. A 
katb. bivek fajó szívvel váltak meg ezen 
kedves harangjuktól, amely hétköznapokon 
réggé1, délben és este Ave Márid-rz szólí
totta ősét; de abban as édes reményben 
adták ezt is a hasa oltárára, hogy Isten 
segítségével mienk less a végső gyöielem. 
A két toronyban csak a*  öreg harsog és a 
kis lélekharang maradt.

— Az erdélyi menekültek utolsó 
csoportja a hét fo'yamán távozott Léváró1. 
Mindnyájan visszatértek már otthonukb*.  
Még ne n tudjuk, mit vesztettek. Nem tud
juk, több-e a rom, mint a csak felforgatott, 
de éppen meredt hajiék. Higyjük a >egjob- 
bat ; ast, hogy a gya'ásatos rabló kezek 
nem dú'ták fel kedves fészkeiket. És ha >z 
ellenkezője történt volna, akkor a vándor
úinak indult monekü tekxel szemben még 
vannak kötelességeinek, melyeket as égéit 
ország szívesen fog teljesíteni, hogy az olá
hok Bzeunyétől megszentaégieleuiteil meleg 
otthonukat újra felépíthessek.

— Kisajátítás elhalasztása. Hiva
talos helyről kapott megkeresés folytán erle
nit jü< aa érdekelteket, hogy a lévai vasúti 
állomás kibő vitéséhes szükséges területek 
kisajátításának tárgyalása hivatalos akadály 
miatt f, hó 8 ik napjának d. e. 8 óráidra 
ha asstatoit el, mikorra *z  összes érdeke tek 
a lévai vasúti állomás felvételi helyiségébe 
megideztetnek.

— Adóügyi biztosok. A hivatalos 
lap közli a pénzügyminiszter rendeletét, 
amely szerint az uj egyeneeadó törvények 
végrehajtási munkálatainak ellátására egye
lőre ideiglenes minőségű adóügyi biztosukat 
alkalmaz 3600 K, 2600 K. és 2000 K. évi 
általáinyal, továbbá háborús segélye! és 
megfelelő lakáspénzzé1. Ezzel kapcsolatban 
a pénzügyminiszter mindjárt pályázatot i> 
hirdet aa adóügyi biztosi á lésokra, amelyek 
kísérőiig a péosügyigazgatóságok székbe yén 
fognak betö telni. A pályázati határidő 1916, 
november 30-iza s a pénzügyminiszterbe*  
Címzett kérvényeket a főispán utján kel 
benyújtani.

— UJ jószágíelügyelő. Sehoeller Hál 
lovag, a .evai uradalom tu'ajdonosa, a Lakner 
László haláiávsl megüresedett jószágtelüvys- 
löi tisztségre dr. Mautner Józsefet, a sse'iái 
urtdalom intézőjét nevesre ki. Hisszük, hogy 
as uj felügye'ő, akit a legssivélyesel bm 
üdvöslünk körünkben, ni.den téren • ódjé- 
hea méltóan fogja betölteni szép állását.



1916. november 5. A. irt ö

_ Betörések a szőlőhegyen. Múlt
.árn’P éjjé', edd8 '»»eretl«n gOTOrz'evők, 

H»in »*  UkereszthegyUl bétörök garázdái, 
k dtak íkik * hegre” levő k/pilnóhs 
■,°beh«’olt*k,  amelynek ajtajkt nem bírván 
Lltörn', összezúzták ia •■ót'örték az egyik 
blakot, kiszedtél*  annak vaerácaát e igy 

*eotek be • kápolnábz, ahol nem tettek na- 
“bb kárt, c upAn a perselyt rabolták ki ; 
csekélyebb öeezeget találhattak benne, mert 

er8, . lartalmát níbány nap előtt ve‘te 
ki a kápolna Miigye öje. Továbbá : a hegyen 
feltörtek még »w” éji’1 »*«y  hajlékot és 
pincét is h •» ery'k pincéből egy hektoli- 
tsrmii több bort éa egyéb e'emelhetö tárgya’ 
vittek fi A caendörség a betörőket, akik 
„lóssicüieg cigányok, még edd g nem bírta 
kéarekeriteni.

— A láva—bakabánya—egegi 
vasút. A kereskedelemügyi miniszter a 
Léváról Bikabányáie, ille ö'fg E'egig veze- 
tendö I ely iérdeb ü vssut kiépítésit tervező 
érdaleltsóg által kikü dött végrehajtó bizo'f- 
ságnak a Lévától Bzkabányé g, il'etveE;n- 
gig vezetendő satbványoa nyomtávú helyi
érdekű vasutvo íalra kiadott és legutóbb 
megújított élőmunkáiul engedély érve ,y it 
a lejárattól számítandó további rgy év tar
tamára megújította.

— Vásáráthelyezés. A kereskedő 
lemügyi miniszter megengedte, hogy Ziar- 
nócta községben a folyó évi július hó 24 
ikére esett, de elmaradt orezkeoa állatvá- 
sár be yett f. évi november hó 13-án pó'á;- 
iatvás&rt tartsanak.

- Figyelmeztetés. Az ál amvahUtik 
igazgatósága az utazó közönség figyelmébe 
ajánlja, hogy utazáskor téli ruhát (bundá', 
takarót, lábzsákot stb.) vigyen magává', 
mert a hidegebb időjárás beálltával a személy
szállító vonatok k fogástalan fűtése különö
sen a hosszabb vonatoknál nem mindig lehet
séges.

— Életbelép as uj bélyegtörvény. 
A pénzügyminiszter rendeletet bocsátott >i, 
melyben az uj bélyeg ét illeték I. fejezeté
nek é'etbeléptetéai idejét es évi d-cimbnr 
bó 1 I en állapítja meg. Es az I. fejezet a 
bélyegilletéki fokozatok mevál'apitáiáró1 szó'. 
Az ui hélyegtörvény értelmében ezu'áu az 
okmányokra több bélyeget kell majd tenni.

— Szigorú ellenőrzés. A kormány 
legközelebb rendeletet fog kiadni, me yhen 
a határon át engedély nélkül való élelmi- 
szerkivitel megakadá'yoaáaára szigorú elle
nőrző éa megtorló intézkedéseket tesz. Kü ö- 
nösen szigorú vizsgálatot ;r e’ö nemcsak a 
vasúton vagy hajón feladott küldeményeb, 
de az utaaok kézi- éa személypodgyásza 
tartalmának m-gá lapitás'ra nxzve is.

— Téli holmi készítése a kato
náknál k A valláz-és közoktatásügyi minisz
ter legújabb rendelete 8<erin> a po górj 
leányiskolákban as idei tanévben'éppeougy, 
mint az elmúlt kettőben, as e'őirt kézi
munkáz helyett ka'onáink részére fognak 
kötni, horgolni és varrni. Hisnük, hogy 
ismét sok-sok fázó, didergő hős részesül a 
meleg ruha áldásaiban.

— Aprópénz papirosból, a Hadas- 
gélyző Hivata1, hogy a nagy zprépsuzhiá 
nyon segítsen, papirosból készült szükség
pénzeket bocsát forgalomba, melyeket kívá
natra bevált. A szükeégpénz formája kö ül- 
belül akkora, mint as otmánybé yeg, föd 
ziinnel van nyomva, fe ül egy körűen pedig 
bronz színben nyomtatva fal van tüntetve 
•z értéke. A ssükaégpénsek 2, 4, 6, 8, 10 
és 12 filléresek. A papiros aprópénzen jőve 
delmo a katonák özvegyei és árvái javára 
létesült alap jövedelmét fogj • Bzaporitaii.

— Mennyi aprópénzt adtak ki. Hi
vatalosan kimutatják, hogy a jegybank a 
háború k:törése óta a kettős monnrchiftbsn 
”277 millió korona értékű ezüst-, nikke -és 
bronzráltópénzt bozo't forgalomba. Va'óban 
“•Rfoghatatlan, bogy hová kerül ea a sok 
aprópénz ? Hisszür, hogy ha a vzepénza t 
általános forgalomba {ősnek, meg lóg szűnni 
* mánia az aprópénz gyűjtésére.

I

Jótékonyság.
Eaveggia Kálmán vámosladányi plébá. 

°0' ur a Tanítók Hátának 10 koronát adó- 
••öyoBott, »

Közönség köréből.
Bucsuzas.

Léváról a legkedvesebb emlékekkel 
Fozionyh. történt elköltözésem m.att mind
azon jó barátaimnak és ismerőseimnek, akik, 
tol személyesen el nem búcsúzhattam _ ez
utón mondok sz vélyes Mén hozzád-ot a ké
rem őke', hogy jövőre is tartsanak meg 
nagyrabec ült Bzeretetükben.

Léva, 1916. nov. 2.
StOBÍUB Ernő.

Kimutatás.
A v erdélyi menekülök részére az Intéső 

bizottság által foganatosító t gyűjtésről a kő
vetkező ivek lettek brsaolgálratva.
5. sorszám Vl/a körzet. Gyűjtök nevei; 
özv. losonci Szabó Imréné és Túri Faav 
Jánosné.
Heim Jakabné 5 —, losonci Szabó Imréné 
5 —, Kocab Vilmos 5 —, N. N. 20 __
Széllué 2 —, Novotoy Imréné 2 —, Ait 
Jinosné 2 —, Vlaszaty Ödönné 10 —, 
B eyer Rszsőné 3 —, Lévai takarék és 
hitel intézet 100 —, Weisz Miksa 50 —, 
Kürti GusztiV 20 —, Túri Nagy Jáios 
20 —, Kern testvérek 20 —, dr. Prizner 
Gyula 50 —, dr. Frommer Iguác 100 —, 
r. 10 —, Farkas Imréné 2 —, J.ross 
Ferencné 10 —, Huberthue 10 —, Kabina 
szappan gyár r. t. 200 —, N. N. 2 —, N. 
N. 52 —, Pelikáné 4 —, Frommer Mór
5 —, Rzehák Edéué 20 —, Hottman Ferencné 
2 —, Kvbina Ervinné 10—, N. N. 1 — 
dr. Mocsy Abáué 4 —, Czambel Jozsefaé
6 —, Koczab Frigyesbe 20 —, llendier
4 —, N. N. 10 —.

Összesen: 789 korona.
ti. sorssám. VIII/*.  körzet,

— Gyüjtíik nevei: özv. dr. Kolpaszky Dá- 
nielné, Farkat Orbánné.
Preisich Ignácsná 2 —, György i Lajosné 
2 —, Kovátsik Samuuú 8 —■ Tskacs Mihály 
50 fii. Diutich Hermán 20 fii. Hochberger 
Józsefné 1 —, N. N. 40 fn. Fe duaann 2 —, 
Galambos Audrásné 2 —. Braun 10 —, 
Éder Kálmánná 4 —, Klem Benőné 4 —, 
Ldienthal 2 —, Konca Lajosné 1 —, Schvarc 
10 fi. Berger Ignáezné 2 —, Hochberger 
Vilmos 1 —, Vilheim Jakab 1 —, Pigier
5 —, Hoimaun M. 2 —, Freskó Nándor 2 
—, Hl laka 2 —, Pnsztács 2—, Ssabó La
jos 60 fill. Mórica Iitváa 20 ti 1. Deulscb 
Janőné 40 fi 1. Taliga 50 fül. Knapp Sándor 
1 —, özv. Jóka IiivanLé 2 —, Steiuer Ig- 
nácné 50 fii1, ifj, Dosztái János 2 - , W>1- 
heim J .Rab 2 —, Deksy Istvánná 80 tili. 
Fizély 2 —, N. N. 40 fiil. Kákonyinó 2 —, 
Rohios Gyuláné 4 —, Kiéin Jakaoné 2 —, 
U. N. 1 —, Esgel Karoy 2 —, Kovács 
András 1 —, O.zuskané 20 fill. N. N. ŐO 
fill. Simon Istvánná 30 fill. Tenuenbaum 2 
—, Berger Lipót 1 —, Pethő Jánosné 10 
fill. Mautner L szlóné 1 —, Kónya 1 —, 
Otausha János 1 —, Neumaun Samu 30 hl. 
Faragó Miklósod 2 50 fill. Jakab János 10 fill. 
Varga János 1 —, Kriekué 4 —. ifj. Ztiay 
Istvánná 4 —, Weisz Jónásné 50 fill. Vá- 
radi Jínos 20 fill. Pachmger 1 —, Varannay 

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb házhoz 

száilitva ölenként 100 kor.
Ugyanez ölenként 8 vágásra felfürészelve 112 kor.
Ugyanez apróra vagdalva 100 kg-ként 9 kor.

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
Tisztviselő társulat tagjainak pénztári engedményt 

nyújtunk.
Tisztelettel

Xonhaiser és Társa
Ozmán-tér 6. szám.

István 2 —, Tóth 4 —, Grósz Zsigmondné 
50 fill. Deák Adolfné 2 —, Caakóné 50 fill. 
Prachár János 1 —, Zvrhokril Mórné 3 —, 
Dokupi) Lajosné 1—, Nagyné 20 fill. Berki 
József 1 —, Halász Mórné 5 —, Weisz 
Salamou 20 —, Műnk Adolf 20 —, Nappel 
Rezső 10 —, Konta Jánosné 2 —, Haulik 
Lajosné 4 —, Róaencveig 2 —, Vida Jó- 
násné 2 —, Kalocsay Gyula 1 —, Baláss 
Károly 1 —, Molnár István 1 —.

Öissesen : 180 korona.
9 sorszám. VlII/o. körzet.

Gyűjtők nevei: tíiitári Béláné, Farkas Olga. 
Vojaesek Jánosné 20 fill. Tatár Istvánná 2 
—, Breuer Lina 30 fill. Dávid István 40 
fill. Nyulászné 20 fill. Farbák Pál 60 fill. 
Weigert Mihály 2 —, Dalnok András 30 
fül. Hegedűs Béláné 50 fill. Kurucz Istvánná 
64 fill. ndamcia József 1 —, Akucs Istvánná 
30 fill. Szobi István 1 —, Jochtvirt Károlyné 
50 fill. Ledényi János 60 fill. Drapák 
Józsefné 1,26 fill. N. N 20 fill. Weil Jakab 
5 —, Mihályka 40 fill. Jakab Jánoa 40 fill. 
Brauer Irén 20 fill. Varannay István 40 fill. 
N. N, 20 fill. özv. Juhász Ist-né 40 fin. 
Gáal Ernő 1 —, N. N. 24 fill. Pankó József 
20 fill. Márkusz József 2 —, Valenceik Betka 
40 fill. Uhnák 40 fill. Halászná 2 —, Bahár 
Mihályné 1 —, Gyuiciek József 50 fill. 
Ka oay Jónás 20 fill. N. N. 1 —, N. N. 
1 36 ri'l. N. N. 20 fill. Gregorics Jóisif 40 
fill. Tolnay Károiyné 2 —, Lukács Jánosné 
50 fill. S. D. 40 fül. Kósa Károly 1 —’ 
Kosa János 1 —, Kácser Mihály 1 —, 
Zsborák Józ-et 1 —, Bartos Lajoml 1 —, 
Ziharné 30 fill, Ssabó János 20 fdl. Bakos 
Józsefné 4 —, Gergely Sándor 1 —, Gutrayne 
40 fill. özv. Weieerné20 fill. Kriek Lajosné 5,

A fenti gyűjtő iveket az IntézöBizottsáy 
Október 2. án stámadi'ua kíséretében bejelentett:.

Léva 1916. okt. 11.
Bódogh Lajos,

polgármester.

Az anyakönyvi luvaiai neieqyzestt
1916. évi okt. hó 29-től 1916. évi 110V. hó i-ig.

Születés.

A szülök ÜCYH í < f i
I

I ’i 1»ívni Szobi E. leá.iy
Csuvaral ObonyaV fiú

Halálozás.

A gyermek 
uev»

V'lni-4 
lstv n

az clbnuvt ueve «-■-* A halál '>ka

Ag; Aranka 7 hó Szivbénu ás
ZsirOS János 63 évei Szivbénulás
buli la Istvánná 30 éves Rangógörosök
Szemen lstran 22 évrs Hö-i ha á t halt
Szab<) Jánosné 27 vea ilashár ya lob.
Takács Gyű a 30 é' es Hősi ha á t halt

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.
Kis üveg 88 f. dupla üveg 1 K.BOf.

Ezt Icézj-éLlc xxslzid.exiTa.tt! "W 
A ho' nem kapható, oda postán 10 kis v°gy 6 nagy 
üveget kilvncs koronáért Ki d ingyen ládában a ké
szítő

EATRENYÁK JÁNOS
g/ógys'eréSA ZSAHNOCZA.



4 B A. -R. S 1916. november 5.

6192—1916. »«4<u.
Hirdetmény.

Könhirré tnezam, roikép intézkedtem, 
hogy kizAróUg Léva viroa lakosaégAnak 
hkiiazilkaégletére 25 mo». finomított cukor 
aeolgkltaaaék ki. A cukor Eogel Jóieef éa 
Fia Üzletében lesz — mig a készlet tart 
— minden kedden éa pénteken rendőri 
közeg je'enlétében kiszolgáltatva, aki kőte
les ügyelni arra, hogy otakis lévai lakosnar 
és mindeD családfőnek esen készletből eset 
ről-esetre ’/^-ed kiló cukor adha’ó el.

A lévai kereskedők az Ergo' József 
és Fia cégtől 1000 kg. cukrot kaptak 
további elárusitásra, ezért a helybeli közön
séget ők is kötelesek kiszolgálni.

Kelt L^ván, 1916 évi nőve nber hó 2. I
Bódogh Lajos,

polgármester.

5927—1916. rziui.
Figyelmeztetés!

HivataioHBD figyelmébe idéaeűa a közön
ségnek, hegy * 20 fi lérea nikkel vóltópér- I 
zekkel a mfgántorgB'omban 1916. december ! 
bó 31.-én tűi fiaetni nem lehet, az 
pAnztéraankl és hivata oknM ped’g csak > 
1917. április 30-ig fogadjak el és vá'iják be, 
tehát a közönségre a nikkel érmek- vissza i 
tartásából kár aztrmxzhatik.

Stü^ségea tehát, hogy « pérzkrzelö 
hivatalok és intézetek, nemkülömien a ven
dig ö* t itaiméröa, k*vehAyek,  kereskedők, ! 
hiriapárusi’ó^, dohány- és szsvarárusok s 
áltatában miidaio1’, kunéi váitópérzek na
gyobb mennyi égben gyűlnek öhsz®, n 20 
fi léras n hke pénzeket rövid idő’Ö öjkint 1 
a kir. í dóhivataibuí, vagy a^ Oiztrá'» Ma
gyar tínnk fióhjthos Kicierálés végett szol
gáltassák be.

Ltva, 1916. évi október hó 21.
Bódogh Lajos,

polgármester.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

_ . , . - . qo T <4 TI Telefon szám - 33Telefon szám: 33. | Á 6 Vfl U • ---------------------

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Sclirantz gözcséplö készletek, eredeti Melichar-féle 
vetőgépek, Bacher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint, minden e szakba vngó gépek és géprészek 

Világhírű KAFID lánczossutak.
Legjobb minőségű takarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. 'W&

Faeladasi hirdetmény.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb fel ila- 
gositás a lévai uradalmi irodában

— — nyerhető. — —

2 A rek>lrált kerderspárgát teljesen póló ia az 
elsőrangú s az eddig lorg-lo ba levő minő- • 
8égekk»‘l önstt nem hason ith»tó

,,PATKIA“ j 
papirspárga

Raktárról bárnlly mennyi egb^n azonnal S 
8iá‘litható A»a I1/,. 2 21/, 3, 4 mm [

| vastagságban K 3 60. LegKev<aeb»> faj- |
. * .tónkként 5 kg.-os postacsomag kötsé- 7 
AllandOgtík és ért k utánvéttel
■••V ( ZSÁKZSlNEG vágva fs kötegelve 
raktar 4 Minden medret delest ké

>|c sedel^m nélkül elmté/ü k. i

„PATRIA- L 
papírgyár g

Papirspár a 
eladási irodája 
Magy aroszág 
részére

Budapest, Vll. Rakócii-ut 6 
Telefon 83 63.

Megyei képviselők Ügynökök Útazók ke elletnek.

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

— r. t. Léván. —

law

A beszterczebúnyai püspökség a tulajdonát képező erdőkben az 1917—1921 évek
ben termelhető fát zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános versenytárgyalás útján a követ
kező csoportokban tövőn árúba bocsátja :

I. A garamszöllősi uradalom A) szálerdő üzemosztályában körülbelül évi 7000 in’ 
bükk- és cserfát, amelynek tömörköbméterenkénti kikiáltási ára 3 K. 50 f.

II. A garamszöllősi uradalom C) szálerdő üzemosztályában körülbelül évi 3600 m’ 
bükk- és cserfát, amelynek tömörköbniéterenként kikiáltási ára 3 K. 50 f.

III A garamszöllősi uradalom Bj sarjerdöüzemosztályában körülbelül évi 1800 m*  
hántható tölgyfát a küreggel együtt, amelynek kikiáltási ára ürköbméterenként 7 K.

IV. A garamszentkereszti uradalom A) 1. és A) 2. szálerdöüzemosztályaiban kö
rülbelül évi 4000 m3 bükkfát, amelynek kikiáltási ára tömörköbniéterenként 3 K.

V. A garamszentkereszti uradalom B. szálerdöüzemosztályában körülbelül évi 5C00 
ms bükkfát, amelynek kikiáltási ára tömörköbniéterenként 3 K.

A vételáron felül a püskök uradalmi alkalmazottak nyugdíjalapjára és jelölési dij 
címén a szerződési feltételekben megállapított járulék is fizetendő.

Minden egyes csoportra bánatpénzül 5000 — 5000 korona teendő le.
Az írásbeli ajánlat utján árverezők tartoznak, ha több csoport iránt érdeklődnek, 

mindegyik csoportra külön-külön borítékban ajánlatot tenni és a borítékon kivül azon cso
portot mepjelölni, amelyre az ajánlat vonatkozik.

A megfelelő bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok, amelyekben a megajánlott 
vételár számmal és szóval kiírandó és amelyekben az is kijelentendő, hogy az ajánlattevő 
az ezen eladásra vonatkozó árverési és szerződési feltételeket ismeri és elfogadja — leg
későbben a szóbeli árverésnek megkezdéséig az uradalmi titkárnál nyújtandók be, mert ké
sőbben beérkező, valamint távirati és utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.

A versenytárgyalási és szerződési leltélelek az uradalmi titkárnál Garamszentke- 
reszteri, az uradalmi erdóhivatalnál Lutillán és az uradalmi erdögondnokságnái Barsber- 
zenezén megtekinthetők, amely utóbbi két helyen további bővebb felvilágosítások is sze
rezhetők.

Az árveres 1916. évi november hó 22 ik napján délelőtt 11 órakor Garamszent- 
kereszten a püspöki székházban fog megtarta'ni.

Garamszentkereszt, 1916 évi okt. 25. Stíffél JanOS
uradalmi titkár.

NE TÖPRENGJEN —
azon, hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

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

Alapitta tót 11881 LÉVA Telefon 14.

Mindennemű fűszer- és csemegeáruk. Vasáruk, konyhafelszerelési és 
háztartási cikkek. Vasmozsár, ónozott mosó és habűstök. Építési anya 

gok, gazdasági és műszaki cikkek.
A ,,lévai tisztviselő egyesület1' tagjainak árengedmény I 

üzleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hírnevet és

megelégedett vevőket szerezni!
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Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtoján Léván.


