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ÍÍT e're '
Hat bora .
Három hóra . 
. k,ye« szamok

fkltetelrk.
10 K. — f
5 K. — f-
2 K. 50 f.

ára 20 fillér

KÖZMŰVELŐDÉSI és
adalvii

hirdetések
(~l centiméterenként • 4 fillAi
Nyílttéri közlemények garmonó 

soronként 80 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
■RgzeköttetéBben levő bírd, irodák 

árengedményben réRzeaülnek.

.HETILAP.
A kéziratok a azerksazttíaéghez küldendők.

Kéziratok vissza nem adatunk 

rtSZKPKt-z tő ■■ Dr._KERSKE JÁNOS.

Rendeletaházbéruzsoraellen.
A főváros a házbérek ijesztő mérvű 

emelése okából sürgős feliratban kérte 
» kormányt, hogy a háború tartama 
alatt tiltsa el rendeletileg a háztulaj
donosokat a házbérek emelésétől. A 
felirat folytan az elmúlt héten az igaz
ságügy Hiiuis^tériumban ankétet tartot
tuk és * hivatalos lap már e hó 13.-án, 
szerdán, az ügy sürgősségére való te
kintettel, rendkívüli kiadásban közölte 
a várt rendeletét, amely az egész or
szágra nézve korlátozza a lakbéreme
lést és a lakások felmondásál.

A rendelet, amelynek érvénye — 
mint mar említettük — nemcsak Bu
dapestre, hanem a vidékre is kiterjed, 
— ervéuyteleniti mindazt a felmondást, 
Iskásdrágitást és szerződést, amely ok
tóber 31.-ike után történt; a varosok 
lakosságát tehát tökéletesen megvédi 
attól az uzsorától, amely már a lakás 
árának megokolatlan drágításával is fe
nyegette.

Az üdvös és közéidekü reudeletet 
röviden a következőkben ismertetjük:

Azon lakások és a velük együt
tesen béréit helyiségek bérét, amelyek
nek évi összege, minden járulékkal 
együtt, Budapesten 5000 koronát, 
20 000-uél nagyobb lakosú városok bán 
3500 koronát, enné; kisebb helysé
gekben 2500 koronát meg uem halad, 
tekintet nélkül a bérleti és bérfizetési 
időszakokra, sem a jelenlegi, sem az 
uj bérlővel szemben, nem lehet ma
gasabbra emelni annál a legmagasabb 
összegnél, amely az 1914. év február 
1-től az idei november 1-ig terjedő 
időben bérül ki volt kötve. A fűtésért 
legfeljebb öa/o os, meleg vízszolgáltatásért 
pedig egy százalékos emelést enged 
meg a rendelet,

Ezeket a lakásokat további intéz
kedésig nem lehet felmondani, kivéve 
nem fizetés esetét éB azokat az eseteket, 
amikor rendkívüli, vagy rögtöni hatá
lyú felmondásnak van helye. A reu- 
áelet értelmében a bérleti szerződések 
*z időtartam lejártával határozatlan 
időtartamra a regi feltételek mellett 
érvényben maradnak. Ha a házat köz
ben elidegenítik, az uj tulajdonos csak 
Mókát a lakásokat moud hatja fel, 
amelyre magának, vagy családjának 
szükségé vau. Nem esnek a rendelet 
alá az üzlet-, raktár- és irodahelyisé
gek, az 1914. február 1. óta ki nem 
adott lakások, a nyári lakások, a buto- 
főzott lakások és az albérlet.

A közhivatalok részére kötött 
őrleteket nem lehet felmondani és a 

•Hfződés lejártával annak hatálya 
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továbbra is meghosszabbittatik. Ha a 
baziur és a lakó a bérösszegeket a 
megengedettnél magasabban áll pitot- 
lák már meg, az a rendelet erejénél 
fogva a megengedett legmagasabbra 
száll alá, az esetleg fizetett többletet 
pedig a bérlő visszakövi telheti, a ren
delet azokra a szerződésekre és bére
melésekre is kiterjed, amelyekre vo
natkozólag ez évi október 31-e és a 
rendelet megjelenése közölt megálla
podtak és az ezen időben törtéut fel
mondások hatályukat vesztik.

A rendelet megszegése, vagy bár
mi módon való kijátszása kihágás és 
2000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel 
büntetendő. Ha pedig az esetleg igy 
elért nyereség megállapítható, a pénz
büntetés még ezen telül a nyereség 
kétszeresével teleméit összegig terjedhet.

Mondhatjuk, hogy ez az első kor
mányrendelet, amely abban a pillanat
ban csapolt le az uzsorára, amikor az 
felemelte a lejét és ugyancsak az első 
rendelet, amely úgyszólván tökéletes 
intézkedéseket tesz arra, hogy az uzsor 
ne találjon kibúvót a paragrafusok kö
zött. Kitűnő példája és bizonyítéka ez 
a rendelet annak, hogy ezen ügyben 
a kormány gyorsan es euergisusan cse
lekedett. Óhajtandó azonban, hogy ue- 
csak a lakberuzBora ellen védjék meg 
a közönségét, bánéin hogy az élelme
zés kérdésé, az iparcikkek árunak mér
téktelen dragitasa, a trónt mögött élő 
lakosságnak azaz es azaz jogos és mél
tányos kivausaga hasonló, erelyes és 
üdvös rendelettel íntéztessék el. Kö
vesse a lakóét uzsora letörésére kiadott 
reudeletet sok hasonló más, akkor min
den tereu megszűnik az uzsora s ezzel 
elnémul a sok panasz és meg lesz 
könnyítve millió es millió embernek 
megélhetése.

A rtyi háboruK hadseregei és 
emberveszieseyei.

A rtgi id‘ beo a táboruk borzama- 
aabbak és verebek voltak, mint a mos- 
Uniak s as < . M-g sokkal nagyobb
v01t . mostam Hadjáratok ínál. E. >S áil.tás 
eitíö tekintetre ü ó.-öa:>e< tet.z.k, de min
den rsnde . a .re álló adat ezt ig.soja, 
fiteelea - mmdenkor zz zrány.sámo',
mely » mostani s * r*g ‘ hadseregek kost

A régi háborúk seregei sokkal kiseb
bek vo lek a mosian aknái. Kevesebb volt 
. .én.^g - • "«« ö szetohorozott ..ol- 
do.hsd volt olyanformán, mint most Anglia 
Íáiároj. • Katonákat. Egyedül a róma.ak- 
Z volt kötelező katonai 
formán nagyobb haderővel rendelkeztek.

A hlrdatéiaket, előfizetéseket a a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP kiadója ; NY ITH AI ö8 T A HSA r. t.

A legnagyobb hsdserege Antoniusnak 
volt, ki a parthusou olleu 200.000 embert 
vezetett. Caesarnsk legnagyobb hadserege 
csak 120.000 főből állott.

A régi időkben a legnagyobb hadsereg 
a ért*  aunumi ruozökön ütkösöit meg 451- 
ben. At tiknak hadserege több miut félmilli
óból állott, ellenfeléé, Aetiusé azjatén ennyit 
számítóit. Ez volt a legvéresebb eldöntet, 
len ti kőzet, melyről a történelem megemlé
kezik. R'gge töl késő estig íolyt a harc 
borzalmas késiiusában a mire visszavonultak 
éjszakai pihenőre a fáradt harcosok, a hol
tak és sebactibea megszámlálhatatlan ezrei 
fedték a csatatiret. Aetius reggelre kelve 
elvonult hadseregével, Attila pedig még két 
napot várt s aztán ö is e.távoiolt ellenkező 
irányban.

Ebben a harcban a két felnek körül
belül aó'szazazer főnyi vesztesége volt. Ez 
óriási rmberveszteség a kézitusaharc sziik- 
s'gszerü Következménye, hol minden ember
nek megvan a maga ellenie e, kit legyösni, 
ártalmatlanná tenni igyekszik, hol uiocs 
k«gye!ems.d*s,  elfogás, csak a halai. Aztán 
azt sem lehet figyelmen kivili hagyni, bogy 
a sebesült is, — ha csak nem o'yin sérülése 
vol', hogy maga fatáu visszamehetett a tá
bori* — föltétlenül elpusztult, mert ha a 
győztél összeszedte is a harc után, a kez
detleges kezeles sohasem áhította talpra.

A Keresztel hadjáratokbao, mely 1096 
__1192 ig tartott, aránylag kis seregek 
működtet. 2—20.000-nyi seregek harcoltak 
csas egyedül 111. Kouraduak volt 70.000 
tőből á ló serege, mellyel a szeldsuzokat 
megsemmisítette, de erősen megtogyatkozva 
kosta vi.ai» euaodreit.

14ő3-bau KoobianUuupoly elfoglalása 
óriási emberáldozatot követelt. A győzelmes 
törökök 60.000 foglyot ejtettek, a halottak 
száma pedig énnél több vö t.

A mohácsi csata, me y Magyarország 
sorsát bosszú időre eldöntötte, húszezer jó 
vit z életébe került, pedig majdnem fele 
elesett. Óriási aránysáéin ez I

Mareugónái 35.000 osztrákkal szemben 
30.000 francia al ott b az ütközet végén a 
fraiiOiás 6000 embert, tehát busz saaaaiékot, 
aa osztrákok pedig 7700 embert, vagyis 
husionkéi százalékot verz'ettek. Jénánál 
70.000 porosz és 45.000 francia mérkőzött. 
A portszok vesztesége itt 23.100 ember 
vöd, vagyis majdnem egybarmaua pusztult 
el a 8 'regesnek. A franoiák vesztesége ki
léte százalékot tett ki.

Eylauuál 72 ezer főből álló oross sereg 
küzdött 53 ezer főnyi francia sereg ellen. 
Az oroszok ugylátszik már akkor sem kí
mélték embereiket, legalább az aranytalauul 
nagy veszteségből arra lehet következtetni. 
Aa oroszok itt 30.060 embert vesztettek, 
tebái a harcosok 43 százaikba pusztult el, 
míg a fianciák 18 százalékot, vagyis 9540 
embert vesstettek.
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A vatariooi csatiban a saövetaégeseknek 
156 ezer katonájuk volt s nazol szombon 
Nspo'eon 72 eret" harcost Állított. Es is 
véres haro volt. A szövetségesek 31 ezer, 
a franciák pedig 26 eaer embert vesztettek. 
Solferino ifi a 150 ezer főből állott osztrák 
sereg csak 8750 embert vesztet', vagyis 
alig hat százalékot, mig a 125 ezer főnyi 
francia seregből 22 500 ember lett harckép
telen. Az 1870 iki német franoia háborúban 
a Froeechwiiler melletti ütközetben a 120 
eaer főnyi nénaet seregből 8 ’00 lett hzrc- 
képte'en, vegyi*  7 százalék, a 38 ezerből 
álló frarcia sereg ekkor 6080 embert, tehát 
tizenhat százalékot vesztet'.

Újabban a népok csatájáéi1, vagyis 
Lipcsénél ál ottak szemben nagyobb had
seregek. Napoljon serege itt 250 ezer főnyi 
harcost számlált a szövetségesek 430 ezer 
főnyi hadával szemben.

A modern, milliós hadseregek első fel- 
vonu'ását az orosz japán háborúban szem
lélhettük. Mukdennél a 350 ezer orosz het
venezer embert, húsz százalékot veszi*,  ősig 
a japánok 300 ezernyi hada negyvenkétezer 
emberr*l,  vagyis negyven százalékkal fogy 
a csaták utáu. LiaoYaignál 95 ezer orosz 
tizenegyes rnégyszéz embert vészit, a száz
ezernyi japán sereg pedig tizenkilencszer 
harcost.

A mos*,  du ó háborút nem hiába neve
zik vili gbáborunak, mert a fent közölt szám
adatok szinte eltörpülnek a mostani had
seregek óriási csatáinak eredményei me lett. 
Most <gy harc nem pár óráig tart, hanem 
hetekig is elhusodik, mig a döntést kierő- 
izako ják. Hmdenburg tannenbergi és ma- 
zuri győzelmei például az ellenségnek száz
ezren te üli halottjába és közel másfélszáz- 
eaer fogolyba kcrü tek. A g< r cei áttörés óta 
pedig aa orossok néhány százezer embert 
vesztette1'.

Interieur a támadásnál.
Északi harctér, 1916 ezept. 25.

Banyakemence, hosszúra nyúlik a lángja.
Valaki a de kun got piszkálja.

Reszkető ablak, sivitó srapnel-pukkanás. 
(Kínálkozik a hősi meghalás)

Megvadult mángorló, pokolkéz löki ide-oda.
Most van a vérnek halotti tora.

Durranó gránát, véresiku bomlott hajfonat,
Vagy mint a füst, mit kilök a vonat: 
Bolondul rázza kemény ültökét.
(Azt hinnéd a világot veti szét.)

Kattogó géppuska, mint kelepelö malom.
Hull a rasszem . . . Jön a lakodalom !
Vagy szortyogó szil tálét pröszögtet a sötét f
A rakéta széttárja fény-ölet.

Riogó bogár, . ■ zizegve rázza az ágat.
(Fekete halál utat itt vágat.)

Azután csend. Vigyázó néma csend . . , 
Tűzünk fényében lomhán repdes a rusnya légy. 
Ez is a múlt szerelméről regél f

f’orubsxky Cjéra.

Mennyi pénz kell a háborúhoz?
A viléghábotu a nemzeteknek nemcsak 

véráldoaata, de egyúttal gaadaeáei teherbí
rásuknak is fokmérője. Ér ható tehát, ha az 
emheréldozat aeemmel'artáei mól e't erdők- 
lődérünk a gazdasági helyse re is kiterjed.

A háborúhoz pénz éa pénz k -I , mon
dották már régen. Honnan tereni'.ük elő, 
mekkora as összeg, me yet a háború kiadá
sainak fedezésére fordi o'tuni ? Kérdezték 
a pénzügyminisztertől a képvi.e öházban. 
A miniszter az akkori v szonyo" boa mérten 
adta meg a felvilágosítás'.

Nemrégiben az osztrák képviselöházna’c 
egyik bivot*eága  jelentésében beszámol asoU- 
ról kUdÓBobró’, melvek az osztrák álla
mot 1915. december hónap végóig terhelik, 
kezdve a mozgósítás napjától. A számada
tokból ki’ünik, hogy a háborús költségek
12 és tél milliárdnyi többe, de nem egésaen
13 ni liárdba kerültek. Eí az összeg a kvó
tában megálUpi ott 63*6%  állami boyájá- 
ru’ás r-'vén jött lé re. Magyarország 36*4°| 0- 
kai járul a közös kiadásokhoz. Ennek az 
összege kitea*  7*39  mil iárd koronát. A mo
narchia összes hadikiadása a múlt év vé
géig 20’3 mi!liárd, amely össaegböl egy-egy 
hónapra 1*2  milliárd esik. A háborús árak 
fo y onos emelkedése miatt az idei kiadások 
terDaés?.ets«erü!eg valamive! magasabbak 
lesznek. Körüibe'ül a mi gazdasági viszo
nyainknak oaegte előleg alakul Németország 
gazdasági he'y^ete, melynek kiadását ezide« 
ig 47 milliárdra tehetjük.

Ellenségeink közül O aszorsrág szerepel 
a legkisebb összeggel. A háborúban eltöltött 
16 hónapja mégis nem kevesebb, mint 13 
milliárd lírába került.

A legnagyobb összeget Anglia fizette, 
eddig mintegy 70-71 milliárd koronává*.  
Orosz- és Franciaország nem sokban térnek 
e egymástó'. Amannak költségei 57-60 mn- 
liárd között mozognak, emezé 57 milliárd 
körül járnak.

Ez a k's összkép mutatja, hogy Euró
pa nemcsak vérzik, hanem óriási összeget 
költ el a háborúra s ezaei erős gazdasági 
teherpróbának is ki van téve, amelynek 
súlyát minden állam érzi. A szerencsés az 
lesz, aki földművelésével és iparával a há
ború után nagyobb le: dü'etet tud venn*,  
mert adósságait könnyebben törleszti.

A bekövetkező béke napjaiban tehát 
nekünk is töként arra keli majd töreked
nünk, hogy földjeink termőképességét fokoz
zuk és az ipart, kivált.<épen a gyáripart, a 
iegmagasabnra fejlesszük, hogy így a válla- 
inkra nehezedő adókat képesek legyünk 
fizetni.

A világháború krónikája.
November 8.

Spininéi ég Predeáltói délnyugatra a 
romaio’it tovább rzor’tittuk viHsza. Töl- 
gyaslő északnyugatra aa oroszok újra tért 
nyertek. A Somme'ól délre a frai ciak vissza- 
► zori ottak a > ómét előretolt osztagot. A 
v.raó' és lub ni fö<onaányzók fő hívás*  a 
lengye hadsereg m"g*  akiásár*.

November 9.
Tő gyesnől és Bé’bornai vi»a.«suiUlk 

az oroszok. . Vö 'Storony'ó délkelé re el
foglaltuk Sardoun ea a két o dalt tető ma 
gaslaii a. egokat, A Dobtuizst ésia-í részé
ben Mackensen osztagai pirar.cra kitértek 
• z ellenséges gyalogsággal va,ó harc elöl. 
Egy teugeralattjutónk és egy oltsa torpedó
naszád ekü yedt.

November 10.
Az 01' vö'gynek míndaut . »k(J.

vetaeges csaptiot ismét tért nyertek. Svro- 
bováral c nset csapatok mintegy négy ki o 
méternyi izélesrégben több oroas védővona
la e foeltluk. Monitorjaink Giurgiuuál hét 
petróleummal in'.rakott román uszályhajót 
zeás tusnyoltak. N .gyobb trar c a erők nyo- 
mu'tak e őre, Ssuly mindkét oldalán vissza
vertük eke',

November 11,
Prédáéitól nyugatra nagy ...oil aratlak 

csapataink. Hat egymás között fekvő román 
á’lást elfoglaltunk. Tscitdáauuk aa Olt völ
gyében tovibb haladt előre. A', oroszok 
n gy, újonnan odavetet' erőkkel eredmény 
teleti kísérleteket tettek, hogy Sktoőováuál 
tö ük e'fog »ll Alkokat visszavegyék. A 
K rpáiokban Smotrecsnél nemet vad.azok 
előretörése teljes sikt rrei járt. A monasz iri 
síkság keleti részen franca és szerb erők 
töhbeai'r tám diák ; a tftmdások vnBz'eség- 
teljeseu omo tak ö-sze.

November 12,
Or»ov tói Predeelig tért nyeriiink. Az 

oj'ó’t szoros'ól északra * románok t yo cszo- 
ros támadását vénük vissz*.  Az Erdős Kar-

pé'Ok déli részében reánk nézve kejvezö 
harcok fo'yt.k. Meghiúsult orosz táv <iáB 
a Nirajovk nál. Visszavert szerb és 1 1|(!|.
támadások a Csorna Könyökben. Polo; ;lQál 
egy ellenséges e'öre'örés tért nyer', A 8 , 
fronton SaiHy Sai'lyelben uj harcok b ..fc 
ki. Tengeti repü'ögépeink Paduát bo > ,í,. 
ták.

November 13
Campo'ungtól északnyugatra o trák. 

magyar és német osztagok kivetet , 
románokat a szívósén védelmezett C.iu-arj 
hegységből. A TölgyeB-íz.k.szon rohe U(| 
elfoglalták Ho lótól északra a Bitet A?u. 
rilor begyet. É'zak-Dobrudrsában a Duna 
balpa"'járói eredm 'nyteleitől lőtték C na. 
vodát. Tengerészeti repülőgépeim K« uit 
és az olasz gyártelepeket bombázták.

Különfélék.
— Polgármesterek értekezlete a 

magyar városok orez. k 01 grestusáta aa 
e nökeége f. hó 6-án értekezletet ta ott, 
amelyen abban állapod ak meg, hogy ekin- 
tettol a I özeilátáenak oiajduem minden 
ágában mutatkozó és mindinkább Hilyos. 
bodó bejekre, — ezeknek a bajokcuk . 
feltárása és egyöme ü állásfoglalás céljából 
szükségesnek latja az összes magyar váro
son polgármestereinek egy érték ez e >e való 
összehívása*.  As ér ékeiét Budapesten, 1. 
bó 25-ón tartatik meg s arra mar a meg- 
hivókat szét is küldöttéit.

— A bős temetése. A múlt évben 
a szerb harctéren hősi balált balt dr. Szed- 
lacs'lc Kornél vadasa föhsdnagy, arauyot- 
luaroűügy véd ho.' testé; atyja, ösiedlacsek: János 
ny. aseiizi Körjegyző exbumapatta es rn i- 
hosal'a Zselizre, hol e bó 16-áo ha yeztón 
örök nyugatomra. A hős katona áoporeójara 
a lévai ügyvédi kar remek szép baberl o- 
szőrűt helyezett a a temetesen is Lavatich 
Gusztáv einök es dr. Vlc<ek Ferenc úgy. 
vedekkii küldöitségiieg képviseltette m gi . 
Aj egybsziszertartás után Mozert Jánosz» lisi 
r. kaib. s. lelaesz a zse.izi kaszmó nevebeu, 
dr. Hol ó József Ipolysági ügyved, u. főhad
nagy a bajiársak nuvebeu megható bisie- 
dali ben búcsúztak el a hős karónktól. E.y 
ssem sem maradt szárazon. A haza r egye
lnie fog vtrrasz aui immár kebelen nyugvó, 
hősi halait ball vitéz aatoia sírja felett.

— Héroszért! lövészet. A Lován á'• 
louásozó geppuasas tanioly am e hő20—i^O-kig 
a rovnyót haicasaati löteieu de elöli 8 nrá- 
tói deluiau 4 óráig harcszerü öseszetet'irt 
a azért * biaioniagi őrök áilai eLari terű
ié re lepni eietvestélyes éa tilos.

— Uj plébánosok. Dr. Uuryár G; örgy 
budapast- .1 issviaavárosi sagéd'eiaess bars- 
eudredi plébánossá neveltetett ki. A', üre- 
sedés jen levő miavai plébániára a kegyurstsg 
Vatsicselc Józetei, a harc'éreu tuti dő 
tauori leiaeast, volt verebéyi kkp'ant 
mutatta be a hercegprímásnak,

— Lesz mar cukor 1 Léva váioa 
polgármosiera apunk eioao számában hív*.  
ta.osan eitssi e'.ta a város kczőnaégéc, hogy 
a cukorköspunt egy hónapra 120 motor- 
mázsa cukrot u'alvanyosott ki a városi 
lakosság fi gyasztasára s bogy a cukor rövid 
idő mű va valószínűleg meg is érkezik. As 
édes hír ncgy örömet keltett minden haj
lékban, mert aa érteaitaa szerint a cnnrot 
cukoij'gyek elleuébeu lógják esető ami. 
Csík aira tigyelmeaietiük a poigárm-- iert, 
bogy esetleg több oulcorjegye' be adasson 
ki, mint amennyi cukor érkeiik, nehogy 81 
aa uj as helyesnek lá'.ssó lutezaedss uiatib 
panaszol forrásává váljék.

— Eljegyzés. Ketilc Haro d c. <*s  
kir. főhadnagy eljegyezte Pólya G z t. 
— Boldog mngelagod'a kísérje frigyüket.

— Halálozás. Özvegy késmárki Llnjlí 
Józs foé, született C'e-íaaf Mária 68 ' 
korál.ar, Nagyváradon meghalt. Az eihu y’- 
b?n dr. Llnyi Józ-ef tiomni felszentelt p1*1' 
pök, nagyváradi kanonok, lekéri »Pat 
édes anyját gyá.iolj*.
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__ g$ieoru rendelet a dohányáru- 

ítááról. A péniügy miniszter e hó 16 ón 
* jgigtei -csátott ki • dohónyórusitésról 
^fölrg » di’hónycikhek tilos órdrógitánlirói. 
A rendel-' klroondjá, hogy vendéglőkben, 
l' gátakban, korcsmákban ezentúl semmiféle 
Mnyyydrtmdnyt nem szabad árusítani. 
E ékből • V"elitek*’öl «z engedélyét rzon-
.l’el/iíwb'óindói. Aki e tilalom ellen vét, 

“* /iavt eeáriíssal büntethető. Egyletekben, 
kassíáókl , társaskörök ben, katonai kan- 
,j*oib»n,  latonai kórházadban, fogolytábo
rában az engedélyek tovább is fet marad
nak Oly11' fűszeresek ée szatócsok, akik 
nem kiz r'> *g  dohányárueitáesal föglzlkoa- 
n,g a dohányhiány ideje alatt nem kaphat
nak árut- A pénzügyigasgatóságok uj do
hány fc»s • usitási engedélyt nem adhatnak ki, 
„ időit) hen megüresedő k;a trafikok ko
sul ped í! C3*k  azokat tölthetik be, amelyek 
» Btometédos km trafiktól lega'ább sétazáz- 
ötven meter távolságra vannak. Vógül sza
bályosa*  a rendofot azt a mennyiséget, ame
lyet » különböző trafikok kaphatnak. Üziyo 
rwn táos üzleten kivül dohányt árusítani. 
Megfér i a rende et a dohánynayyárusok 
kicsinyben való üzleteit. A nagyórusok az 
1913- 4 VI forgalmuk öt százalékát tarthat
ják csak vissza a csínyben való árusitásra.

— Eljegyzés. Ocabó Ede tauyi tanító 
Láván e |»gyez:e íizenessy Ká unni vendég
lősnek kedv-e leányát, Mtrgilo'.

— Az iparcikkeket is maximat 
ják. A ruházati és rgysb e sőrendü köt- 
siüksegieti ipsrc.kkes. terén ütött abnor- 
mis árfeibajtások arra indították a kor
mányt, hogy a legeréiyesebb módon vessen 
gátat a közszükségleti iparcikkek továboi 
áremelkedésének. A kereskedőim kormány
— m űt a Városok Lapja közli — az érde
kelt ipaii érdekiestületek bevonásával e 
tárgybsn intenzív tanácsit ozást folytat és 
reme betöleg rövid időn beiül a rubaaiuk 
stb. m.Ximáiksa fog követzezn', ami az 
abnormi- arakat ezen a téren is ezzna ni 
fogja.

— Gyászhir. Részvéttel közöljük a 
szomorú hírt, bogy Láng Birnát káveház- 
tulajdouos, aki 1891-ben as első kávéhaza 
nyitotta Léván, e bó 15-éc, murkás életinek 
63 évében, rövid szenvedés utáu elhuuy’. 
Halálát családján ea rokonain kivül isme
rősei is őszintén fájlalják. Födi maradva- 
nyiit e hó 17-én nagy részv ét mellett az 
izr. temetőben helyeztek örök nyugatomri.

— Érdekes eset. Két német tisztet
— Írja az Lsstergom — ebédre hívtak meg 
egy magyar családhoz. Az ebed finom hús
levessel kezdődött, — azután, tekintettel a 
nemet vendégekre, — tojás előétel követke
zet!. Ma)d lőtt marhahúst tála tak tel, gazdag 
körítéssel. A német tisztek megölték a 
levest, az e őéteit és ettek a marhahúsból is. 
Mikor azonban m-g ezek után pecsenyeiilat 
kezdett terjengem a szobában, felálltak, 
öiszeütötték bokájukat és azt mondták : 
Bocaánat, ne vegyek sértésuek, de nem 
ebeiüus többet. Míg szüléink es testvéreink 
otthonosak a legszükségesebbet fogyasztják 
un nem é véshetünk vig lakomákat.

— Petróleum. Az egyes városok 
■epese..et lettek a kereskedelemügyi miuísz- 
lene, hogy intézkedjek arról, miszerint a 
varosé lakossága megfelelő mennyiségű pel- 
ró-euiuroz juthasson, nehogy a tél idejön a 
osa adu világító anyag nélkül maradjanak, 

“ini.ator biztosította a varosokat, hogy 
a uükaeges petróleumot a köaöuség rendel- 
kozésere fogj, bocsátani.

hitigy Arthur fényképészét! oége
- alt lettel tigye mezlet a nagyérdemű 

o»°usege , hogy saját érdekében óvakod- 
)ot azoktól ,<■ ügyi ötöktől, akik a Cég 
Uéveb, f, uykepn.gyitáso ira megieudolSeo 

Ogadn k el os a közönséget elnökül 
*'k0’“>)as. Kéretik a nagyórdomü söaóuség, 
|C8f foroujoj egyenesen a ceghel. mely a 
^‘‘^^^'“gynásokat a legjutányosabb áron

Adakozzunk a Vörös
kereszt Egyletnek!

Jótékonyság.
:„,pA I L le^illU,ldó tkon,-emlékmű 
dött ? L*’t Gyula őrmester 5 boronát kül- 
, P "•rkMzWségéhez. A. ö-sseget

az .I ntőkig hefvro szolgáltai tűk.
A Jóswf Föheroeg Taritók Házának 

reilaki Ignác Gtrzmue . mul 20 ko- 
rouat, Lőjek Józief Ssénátfaforól 1 zsák 
krumplit adományozott.

ad. 0972/1916. sz m.
Felhívás!

Az 1892. évi XV. t. ez. végrehajtása 
iránt! utasítás 27. §-a ér’e'mében tudomására 
adom a város lajtosainak és fokéul az *dó-  
köte'es feleknek, miszerint . fcir, Péneügy. 
igazgatósággal kötött éa m. kir. Pénzügy- 
ministerium által 176015. sz. alatt jóváha
gyott megváltási szerződ n a-apján Léva 
város területén az állami boritai és hasfo- 
gyasztási • dót-uak az 1917, esetleg az 1918. 
ée 1919. években leendő beszedésére is 
L v« város vzn joj-ositvv, egyúttal pedig 
az adóztatás mikénti gyakorlására nézve 
a következőket teszem közhírré;

I. A boritaladó és ezze kapcsolatban a 
bor után szedett városi adópóHek is a bor 
és hu fogyj a tási adótörvények éa szabályok 
hivat, os összeállításának 12 65 §§ *i  értel
mében fog beszedetni. Azok az adóköteles 
teleky akik a fonódó szabályok 17, 23 és 
24. íjaiban körű irt kedvezményűé, jelen
leg is birtokában van-iak és e kedvezmény 
további megtartása iránti óhaju a*  * városi 
javadalmi hivatal ügyvezelőjénél f. évi dec. 
31-ig bője entik : a kedvezménynek továbbra 
is élvezetében maradnak.

M nden más egyén, aki a borital adó 
utólagos brfizetésének kedvezményével nem 
bír, habár es irá: t folyamodott is,-mindaddig 
míg e kedvezményt el nea*  nyerte, az által, 
a beszedési köraet területére beszállított 
vagy a körzetben készletben birt bor után 
az árszabás sz r nti adót három nap a alt 
lef zetni tartozik.

Oy fe eákel szemben, akik méltányos 
egyezségre . épni óhajtana*,  hajlandó az adó 
beszedésivel megbízott városi „Javadaimí 
Hivala “ * bor ítaladócá és a városi bor
iul adópóiléknak-a törvény rendelkezései
hez kvpest va ó tételenkénti beszedését 
ezyezs g' eg megállapítandó átalányösszeg 
f aetése e lenében mellőzni. .

II. A huifogyesztási adó és ezzel 
kapcsolatban a bús után szedett városi 
adópótlél. a bor és husfogyssitási adótör
vények és szabályok hivatalos összeáliitása- 
na IV. kiaöás 66 87 §§-ai értelmében fog
beszedetni. .

Hajlandó azonban a Javada mi Hiva
tal úgy az említett hivatalos összeállítás 66. 
6. A. I. a. poutja alá tartozó ipaiüzökkei, 
valamiül oly mzgánfe'ekke , kik as általak 
fogyasztott husi rendszeresen más beszer
zői körből szerzik be, az árszabás szer eti 
adóztatás helyeit mél Ányos átalányban
k ic 2V GZD 1 , p

Azokkal az adóköteles és magánfelek- 
kel akik fogyasztási adójukat évi átalány 
Regben óh.jnai foefoi, a f. évi november 
ho 22 23 es 24 napjain d. e. 9—11 oraifl a 
varosh Z 1. meiet 4 szám «iatii heiyisog- 
i,-u tartandó .gye sedéai tárgyalás« haj
landó »z adószedőire )ogosilo« Javadalmi 
Hivatal egye »4gr8 ldPn;- , , .

Előhívatnak tehát az érdekelt felek, 
hogy ott anná >• 'okább megjemujemu, 
m1rt ellenkező ese ben úgy J08“*k ‘e‘*D‘
”?ni, tainthn egyezkedő, hajlandók nem 
volnának és -gy velük szemben i.i a téte- 
leniténfi adó .M« e járás fog alkalzsaHatm.

Szabad egyezség létrejötte esetén az 
egyezség tartamára és hatályára, valamint 
az adóátatány összegének fizetésére nézve 
• z egyezség határozmányai lesznek mérv
adók.

III. A szesz és szeszes italok után 
szedett városi adópótlék az e tárgyban 
3415/1699. sz. a. alkotott az 14530/VII 900. 
ss. a. jóváhagyott városi szabályrendelet 
értelmében aa 1917. évben is változatlanul 
fog beszedetni.

Kelt Léván, 1916. évi november 14-én.

Bódogh Lajos,
polgármester.

6522/1916. 87mid,

Léva r. t. polgármester^uek intézke'lése foly’áu 
« vá 08 lakoNHÁ^auak havi ^ukor szükséglete 120 
m..mázsában lett a Cuknr Közpout 4219/1916. sz. 
intézheti tőével a in. kir. iu niözte-iuiu 508/1916- Szám 
r-i-<i«lete t lv'au inégállap'tva, — es m ut«n a polg^r- 
mekt-r ii e^bizásaból Eugel Jógiét ea Fia cég a vé
telár f d zés- ie 14.000 k rónát lefize e't, a 120 mm. 
cukor a doó ármeeter rei dél kezesére lett bocsátva s az 
részére 6307/1916. sz alatt a N gysurányi cukorgyár
ból ki lett utalványozva.

Határozat.
Mielőtt a ui grendelt 120 irin. évkor megérkeznék 

t-« a lal-osbág közt letudó el'trusitás végett a jelent- 
kezett kerehkt (löknek kioszlati ék, hatarozatilag ki- 
nyih’auitoiu, liogv a hatósági cukor kicsiuybeni elárusi- 
tástvai — jelentkezésük sorrendjében — az alább 
felsoroltakat bízom meg s 1)65ük u.eheti kiiüuteteiu 
a/.on cukor mennyiseget, melyet egy bóra egyelőre 
ehdas ' égett nekik kiadatni rend-élek :

Hekscli Samu 400 kg Wilhemi Jakab 400 kg. 
Óoiluer Muiou 400 kg. Ken ptner Izidor 400 kg. Sin- 

ger Izidor 600 kg. M^zur Testvérek 400 kg. Kempfuer 
Jakab 400 kg. Kern Testvérek 800 kg. Neumann Sa
mu 100 kg. Wiíne'in G. 400 kg. Tonhiier FereuCué 
300 kg HoC ibergcr Vilmos 100 kg. Hochberger 
Maikue 100 kg. Donáth Samu 30 kg. Eug 1 Károly 
100 kg. Zvrhokrii Mór 100 kg. <>zv. Grapka Józsefié 
l°0 kg. N.'Umauu Davidué 150 kg. Becskei Béla 70 
kg. Keltesz Lajos 600 kg. Freuud Gusztáv 200 kg. 
Uhrik Sándor 40Ü kg. Weisz Ignác 300 kg. Kvittner 
Karoly 200 kg. lieiuiani ArmlLue 100 kg. Kákouyi 
Iguáczué 200 kg. Pieisicb lguácz 250 kg. özv Neu- 
íuan Árminné 100 kg. Kit in Lajosné 200 kg. Weisz 
Aduit (Biti u.) 400 kg. Huchberger Berta 100 kg Ért- 
ic-r Béniik 300 kg. Eugei Jósáét ts Fia 800 kg. Síi- 
binger Zs gmond 400 kg. WtizLr Imreué 100 kg. 
Öaezeseu ; 10.000 kilogr, n_m.

A femuaradó 2000 kilogrammot tartaléknak tar
tom fen.

A feut meghatározott havi járandóság fele részét 
a cikur szallitmauy megérkezése utáu azonnal kiutal*  
váuyuzom az illetőknek, aui'ut egesz havi járandósá
guk vételárát a városi Javadalmi Hivatalban Steru 
Sándor ügyvezetőnél mint megblzcttamuál letétbe he*  
iyeztt-k, — a cuktot részükre w Ingei József és ia*  
nagykereskedő cég fogja rftktarabau kisírolgáltat'ii — 
utal á' yo u eiieueben. — A havi járandóság másik 
tele rés. e e>ak auuyibiu lesz szamukra kiszolgáltatva, 
auivutaibsu a járandóság első feléuek eladásáról a 
Vevőktől beszedett cukorjegyeket „Eugel József és Fia*  
Cégnek beszolgait tjak, lehat kiki aunyi kiló cukrot kap 
további eladásra, ameuuyi jegygjei forgalmát bírja 
igazolni.

A nuó8ákri cukrot csak jegy ellenében lévai la
kosuknak szabad kiszolgáltatni, aki maauak adja el, 
vagy készletéről > em tud beszauiolul, vagy jegy nél
kül ad t< el cukrot, kihágásért büntetés ala kelül és 
h batóssgi cukor ekrusiiasauak jogát tőle elvonom.

A hatósági cukor arat a követkevökbeu állapítom 
Illeg 1

Nagy kereskedelmi ár :
Nagy süveg cukor mmazsa 117, koroua Kuczka- 

étikor dobozban mma/sa J2U kor, Koezkacukor kimérve 
nm<?S*  123 k. &Ü fii L sztcukor kimérve mtnazsa 
123 k. 50 til. Kristály cuknr mmazsa 117 k.

Kis l eroSkedeImi ár :
Kiióukiut süveg cukor 124 fillér, kilóukiut kocka

cukor 126 til. kllónkiut kockacukor k'mérve 180 fii. 
kiióukiut lisztcukor kimérve 130 111. kilóoziut kristály 
cukor 124 fillér

A cukorra vou> tkozó ezen ármegszabás az elá
rusító Üzietébeu sztmbetüi.ő helyen kifüggasztve tar
tandó.

Kelt Lóvá", 1916. évi november hó 18-ih uapjáu.

Bódogli Lajos,
. polgármester.

a „Tungsramlámpa“
gazdaságos, mert hosszú élettartamú

a minőségért a gyár szavatol
Kérje mindenütt a rTungsram“ védjegy
gyei ellátott lámpát. Gyártja az Egyesült
Izzólámpa és Villamossági Részvénytársa

ság Újpest 4. Hazai gyártmány 11
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KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.
Kis üveg 88 f. dupla üveg 1 K.50f.

Ezt leérj-Cxls wir cLemltt!
A ho' nem kapható, oda postán 10 kis v, gy 6 nagy 
üveget kil ncz. koroná-rt 1 ü <1 ingyen ládában a ké
szítő ,

KATRENYK JÁNOS . 
gvógvs'erész ZSAKNOCZA ,

ZONGORÁT KERES.
Teljesen jó kaiban levő rövid zon
gorát vagy pianinót venne Szent- 
ivóny Ei dre L> v?, Árok utca i. sr.

Munkásbakancsok
tehénbőrbol gépszijtaippal 

xaphatÓK :
özv. Quiit IViiksánénal

léve, SJirci-utca 3 ezíir
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Férfiruhák 
Női kosztümók 
Kabátok ---- ~
Fekete és kék színre gyönyörűen fes
tetnek 24 őrá alatt.

Katonai ruhák tábori zöldre i nap alatt. 
Első Estiéi gemi Gözmostda és Kelmefestő-gyár 

Esztergom rok-U 46. Fostén kérjük címgokban

~ *!<
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Eladó üzlet arukkal.
Haláleset miatt egy jóforgalmu üzlet 

berendezéssel ésárukkal azonnal eladó.

Weisz Adolf.
Ormán-tér 6 sz

Eladó vendéglő.
A nagvsallói nagyvtndéglö családi 
körülmények és a tulajdonos hadba- 
vonulása miatt előnyős leltételek mel
lett eladó és azonnal átvehető. 

Esetleg bérbe adó.
Bővebb értesítést ad Dr. Ke’ SÉk Já
nos ügyvéd Léván és a tulajdonos 

Nagysallóban.

áss

Pitcieren, r.&gy kiterjedésű gépraktáram 
celjara épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve g 
Bazai gyártmányt! gepek;

G&izlée notnek nírden uegyeegban iscpterr es 
Scbiertz fözc^épíő J ételetek, eiedetj Búelichar^íéle 
veiógépek, 1 űcher-léle ekek es talaja üve.ö eszközölt 
talsuiut niudeii e szeíba vigó geje1! ee géprészek 

Világhírű liAIlD áuczoBkutttk.
Sfc* 1 Legjobb mii öségü ia; armanykamrak elkeszitese 

es felállítása juLnyos araiban.
_________________________________________________
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NE TÖPRENGJEN ----
a2cn, hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:

Kern Testvérek
fűszer-, csemege- ts vasnagykereskedése.

Alapittatott 1881 LÉVA Telefon 14.

Mindennemű
konyhafclszerelcsi és háztartási cikkek. Vasmozsár, 
ónozott mosó és habüstök. Építési anyagok gazda

sági és műszaki cikkek.
A „lévai íisziiistlö tí)(íü;tt“ i^aiiak árengedmény I

Üzleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hírnevet es 

megelégedett vevőket szerezni 1

fűszer és csemegeárük. Vasáruk,

c co oo o o ooo O ooc ! oc ö o o o o o o o o-gr o

flTQmafott Nyitrai és Társa r, t, gvorssaitőjAn Léván.
J


