
XXXVII évfolyam 16. szám.

H#t hóra

10 K. - f.
5 K. — f.
2 K 50 f.
20 fillér.

Léva, 1917. április hó 22.

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garnionrl 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hirri. irodák 
árengedményben részesülnek.

J<ÖZMÜ VBLÖDÉSI ÉS társadalmi hetilap.
—Yí^áiok a ,zerke«rt6,éohei küldendők.

KfIir»tok vissza nem adatnak
t.,< Dr. KEBSKK JÁNOS.

főt ■1 h _ ' ------------------------ -—

M e g j e I e n vaaáraap reggel. 
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS. 

FŐMIInkatArs ■ JAROSS FERENC.

A hirdet*,eket,  elbflzetésekot l > reklamációul • 
kiadóhivatalba kér|Uk utasítani.

A l.Ai- KlAIHlJA NYITR AI és T ARS A r. t.

Társaikihni kötelességek.
Itt próba, az utolsó nagy 

óba!“ Még erőfeszítés a
harctereken. még egy utolsó nekifohász- 
kódás itthon a következő hónapok 
ityászához, szenvedéseihez és nélkülö
zőéihez S vége lesz az emberiség ke- 
vystlen gyötörtetésének. 
gyala már száll felénk : csak egy kis 
türelem keli a megérkeztéig.

A ránk következő hónapok szén 
védésé és nélkülözése kitartásunknak, 
türelmünknek és önuralmunknak — a 
hiadenburgi erősebb idegeknek — 
lorsdöutő próbája lesz. Készülnünk kell 
rá hogy föl ne boritsa életüuket. — 
A miuisztereloök, külső és belső álla
potaink legjobb ismerője, az Igazmondó 
cimü néplap húsvéti cikkében komor 
szavakkal hivatkozik újból a magyar 
nemzetnek annyiszor, kipróbált szen
vedni-, tűrni- és nélkülözni tudására. 
Lelki erőt, önuralmat kíván a nemzettől 
„s megelőző évekénél súlyosabb nél-

A béke an-

i

„s megelőző évekeuei suiyosaou nél
külözések és szenvedések elviselésére*.

Apró vágyainkról le kell monda
nunk, régi igényeinket még összébb 
kell zsugorítanunk. Nem tartósan, csak 
az uj kenyérig ; csak addig, mig 
uélyértelmü, szép magyar szóval mond- I 
vs — az ui „élet8 csűrünkbe nem 
kerül. Addig okos önuralommal bele 
keli uyugoduunk, hogy a kukorie - 
kenyérből is kisebb darab jut, mint 
eddig juthatott; a tésztából is, más 
élelmiszerből is k-vesebb kerülhet az 
asztalra. Az itthoulevőknek nélkülözni 
és szenvedni tudása is hősiesség, mint 
» harctereken küzdő testvéreink vitéz
ségé és halni-tudasa ; ez is, az is 
szükséges a végső viaskodás győzelmé
hez, Élet-halál kérdése ez reánk nézve. 
Fogadjuk hát magyar belenyugvással 
az uj helyzetet 1 A legtöbbünk meg 
mindig le tud mondani valamiről, még 
mindig zsugoríthatja igényeit — a kö
zös cél érdekében s létének veszélyez
tetése nélkül. Igen ám, de mitevők 
legyenek a nincsetienek, az alsóbb 
géposztályokba tartozó testvéreink ? A 
nincsenről már nem lehet lemondani, 
a legkevesebbet netn lehet még jobban 
apasztani. Tőlük lelki erőt, önuralmat 
netn várhatunk az uj nélkülözések és 
szenvedések elviselésében, ha magukra 
hagyjuk őket, mert náluk az igények
nek még nagyobb összezsugoritása a 
nyomort, éhínséget, a teljes testi-lelki 
elerőtlenedést, életük veszélyeztetését 
jelenti. Elkeseredésük, békétlenségük, 
esetleges zendülésük természetszerű len 
Ue> mert életösztönük megtámadását 
keltené lel bennük.

Ennek a bajnak valamiképpen ' 
elejét kell vennünk. Egy darabig lappang, i 
talán nem vesszük észre, de lappangva ■ 
is terjed, sőt a rózsaszínű tábori lapok 
szárnyain hire a lövészárokban harcoló 
véreinkhez is eljuthat a itthon is, ott 
is ernyeszt, zsibbaszt., csüggeszt s vé
gül megöli a kitartást, éppen akkor, 
amikor az utolsó erőfeszítés acélossá
gától függ a végső dudál.

Mert bizony korgo gyomorral, 
vánnyadt izmokkal, temérdek gondtól 
tépett lélekkel nem lehet dolgozni 
Isten igazában. Pedig a mezőgazdasági 
munkában is végső erőfeszítésre van 
szükségünk. Helfferichtől L'oyd-George- 
íg egész Európában az ekének, mint 
a végső győzelem legfontosabb fegy
verének, magasztalását halljuk s más
hol mindenütt szervezkedik a társada
lom a tápláló édes anyaföld megmun
kálására. Csak nálunk késnek el a 
különben is sokszor fogaiiatosithatatlan 
vagy Írott malasztnak maradó rende
letekkel ... A szervezés és szervez 
kedés elmarad . A társulatul 
pedig ölhetett kézzel vár. Pedig ba a

- megelőző évek 
él súlyosabb nélkülözések és szenve- 

követeli a nemzettől, 
még szükségesebb és 

mezőgazdasági 
szervezése.

rossz vagy 
Áz időjárás ellenünk 
-ág sok részén árvizek 

i még mindig nem 
lénk azt a nagy tanulságot,
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tavalyi rossz termés a „ 
nél 
dések elviselését 
akkor az idén 
elengedhetetlenebb a 
munka okos és hathatós 
llisz annyi bal jel igei- 
kevés termést, i 
esküdött; az ország - 
dúlnak s a háború 
verte bel.— — «« -
hogy nemcsak magunkkal seli törőd
nünk J a mással való törődés magunk 
hasznát is jelenti.

Életérdekünk, hogy ezekben a 
dolgokban sürgősen cselekedjünk !

" a munka a társadalom köteles- 
Ne várjunk mindent az ezer 

agyonterhelt hatóságoktól, 
liutehetetlenségünkben telkop- 

aliunk . ■ A hatóságoktól 
ugató hatalmat kérjünk.

uiill, u Iutó tűz elé árkot ásnak, 
kéliene nekünk is társadalmi mun-

Ez 1 
ségt’ is. 
dologtól 
mert m 
hátik az 
csak támc„ .

Mi bál a tennivaló í
Műit a iutó tűz elé árkot ásnak, 

i(fv kellene nekünk is társadalmi mun
kával >i“,*iui mz él:lni,Tiru
mennyiségének csökkentésével as alsóbb 
néposztályok körében valószínűen lei
lépő és tovaterjedő nyomor s ennek 

1 ,„,-ó és veszedelmes következményei X^nXtó. é. bevált védő-intéz
mény a uépuyomor ellen a uépkoH^a. 
A háború folyamán nagyon sok város
tan fölállították. Az erdélyi menekültek 
ellátásánál mi is sikerrel próbáltuk ki. . . 
Csekély fizetség mellett az! alsó nep- 

tálv tagjait legalább nap ábau egy-

gyerek, 
cifrálkodó 
etetőitató

sőt — fajtalankodó 
a 

kedvesüket 
„jóvoltából8 

sem apai, sem
Az anya sokszor
'.Ét az utcára,
láb alatt mulatozásaiban ;

■ tég fájdalmasabb ta-
_  a gyerekek 1.....—-- —

anyai fel
maga veri 

hogy ne
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mezési Hivatal ilyen közös- és népkony
háknak élelmiszerekkel való ellátását 
biztosította.

A mezőgazdasági munkáknak kellő 
időben és kellő erővel való elvégzésé
nek intézésére a szervezett társadalom 
álljon a hatóság támogatására.

A mezőgazdasági munkaerők gya
rapítására a munkásasszonyokat napközi 
gyermekotthon felállításával kellene 
felszabadítani gyermekeik gondozása 
alól. Ezzel még a gyermekeknek, a 
magyarság jövő reményének testi-lelki 
védelmét is szolgálnék.

A gyermekeknek »z újságokban 
már annyiszor tárgyalt járványszelü 
züllése Lévára is megérkezett. A lát- 
nimerők és látniakarók észrevehetik 
ezt, csak figyeljék meg az utcák és a 
határ életét!

Mind több és több a kolduló, 
dohányzó, pénzező, kártyázó, csavargó, 
részeg, t" ' -*"*
Éhező u'ég több vau 
éa mulatozó, 
gonosz anyák

Nincs * 
ügyelet, 
ki gyermekeit 
legyenek 11b 
sokszor meg — még fájdalmasabb ta
pasztalat — a gyerekek züllését az 
anyák és feluőttek gonosz példája in
dítja meg.

A Jövő nemzedéket ki kell ragad
ni ebből a borzasztó környezetből, a fel
ügyelet nélkül való állapotból ; meg 
kell óvnunk és védnütlk attól a ször
nyű romlottságtól, mely szinte mar 
az egész társadalmat elárasztotta. K.Ü- 

■ iönben a magyar nép világraszóló hő- 
I siessége, irtózatos vérontása hiábavaló 

volt : nem lesz belőle magyar föltáma
dás, uj magyar élet, ha a bimbókat 
féreg kezdi ki I

föl kell rettennünk nembánom 
tétlenségünkből. Riadót kell fújni a 
vezetőembereknek társadalmunk meg 
mozdítására. Tudtommal meg is indul 
a mozgalom a napközi gyermekotthon 
felállítására A társadalom teljes szív
vel és lélekkel segítse azokat a férfia
kat a szervezés, a további pénz- és 
adomány gyűjtés munkájában ! ! Ren
dezzünk májusi gyermeknapot is a lévai 
napközi gyermekotthon javára '.

Ne a szoboralapra gyüjtsünk 
most! A holtak már nem éheznek, 
nem nélkülöznek. Mig itthon a hősök 
árváit és özvegyeit s a jövő nemzedé
ket éhség, nyomor, testi-lelki elsatnyu- 
lás fenyegeti, — addig élettelen és érzé
ketlen kő számára vétek ezreket gyűj
teni, holott élő és nyomort érző test
véreink számára eledelt tudnánk rajta 
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szerezni. . . Vigyázzatok, mert külön
ben ez is szobor nem a dicsőség, hanem 
a hiábavaló hősiesség szobra lesz 1 A 
márványhonvéd könnyezni fog !!!

Fekete József.

A hadviselő államok összehasonlítása.

A központi hatalmaknak a háború ío*  
ly.iuán véglett kltou.i teljesítményeit úgy 
mérhetjük meg legkönnyebben, h. sseuibe- 
kllitjuk egymése.l *z  egyes hsdviselö orszá
gok területének és népességének nsgyságát.

A központi belliinek : Ausitrie-Msgyar- 
ors.ág, • Német birodalom és gyarmatai, 
Bulgária, Törökorsség és Lengyelország 
1(07,004.000 főnyi lakossággal. Az entente 
oriságainak területe: Nagybritánois, Fr.n- 
ci.oraság, Oiasxorsaág, Oroszország, Be1- 
gium, Jspánorsság, Mo. tsnegró, Portugália, 
Románia és Szerbia tengerentúli birtokaik
kal együtt azonban Lengyelország nélkül, 
73,484,752 négyzetkilométer 863,003 000 Ír
kossal. Az E<yesült-Ál amok és Rína, e 
többé-kevésbé entente-pfrti államok lakos
sága 109,316,000, illetőleg 329,618,000 lélek 
9,693,590, illetőleg 11,138,900 négyzetkilo
méternyi területen.

E roppant nagy azámbeli fölényesség 
ellenére is ellenségeink Elzászban 900, Auszt- 
ria-Magyarorsságon pedig 30,491 négyzetki
lométer, összesen tehát 31,391 négyzetkilo
méter területet tartanak megszállva, ellenben 
a központi hzta'msk Belgiumban 29,000 
négyaetkilométert, Francmorszégban 22,310, 
Oroszországban 280,450, Romániában körül
belül 100,000, Szerbiában 85,867, Monteneg
róban 14,180, Albániában 20,040, Olaszor
szágban pedig 380 négyzetki'ométert, ösz- 
■zesen tehát 552,227 négyzetkilométert tar
tanak katonailag megszállva.

Az entente államainak számszerű, lakói 
számára alapított túlsúlya ötszörös s ha hoz
zászámítjuk az Egyesült-Államokat és Kiná', 
a hétszeresnél nsgyobb as entente túlsúlyé. 
A központi hatalmsk hadseregei ennek el
lenére több, mint tizenhétszer olyan nagy 
területet tartanak megszállva, mint ellen
ségeik.

A polgári népesség összeírása.

A bivatalos lap keddi száma kormányrende
letet közöl a kötélelmeiés bietositása céljából 
síiikségss adatgyűjtés elrendeléséről.

Á rende'et szerint a fönt megje'ölt cél
ból a polgári népességet állandó lakó helyén 
aa 1917. évi április hó 30-iki állapot szerint 
1917. évi május 1—3 napjain össze kell Írni. 
Az özszeirás háztartásonként lajstromok alap
ján történik a férfi- éa női népességnek kor
csoportok és foglalkozási csoportok szerint 
való részletezésével.

Eszel kapcsolatosan össze ke I írni a 
szarvasmarha-, ló , aertéa- és juhállományt is.

A föntebb említett célból ugyaucsak 
föl koll venni 1917. évi május hó 5.-éig be
zárólag a vetésterületet is. A vetésterület föl
vétele gasflaságonként történik, as egyes köz
ségek (városok) határában levő öaszes szán- 
tóföldterületre vonatkoaik a kiterjeazhedik a 
busává', roeieial, árpával, zabbal bevet tt 
területre.

Az adatfölvételeket a községi elöljáró
ságok az e célra alkalmazandó aaámlálóbit- 
tosok és a számlálást felülvizsgáló megbízot
tak utján hajtják végre. A rsám'á óbiztos 
tennivalóival a férfitanitók bízhatók meg kü
lön díjazás mellett, As adstfölvéterel meg
bízott egyéneket működésűk tartama alatt 
Mihivatalnoknak kell tekinteni. A fölvétel 
pontoz végrebajtásáért a köss/gi elöljáróság 
(polgármester) felelős. Aki as adatok kissol- 
|4lta|4iM megtagadja, vagy tudva valótlan 
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adatokat mond be, vagy a hatósági ellenőr 
zéat meghiúsítja, — amennyiben cse 
súlyosabb büntetés alá nem esik — k.bagMt 
követ el és két hónapig terjedhető sharással, 
valamint 600 koronáig terjedhető pénzbun- 
tetésuel büntetendő.

A rendelet végrehajtásáról az Országos 
Közélelmezési Hivatal elnöke gondoskodik.

A katonai felmentésük revíziója-

A kimentésekhez fűződő közérdeknek 
mennél teljesebb megóvása éa z felmentések 
ellen emelt panaszok megszüntetését sü' gsiö 
közvélemény megnyugtatása szuka iges.é tesz1 
a katonai szolgálat alól engedélyezett fel- 
mentések revízióját, amit a kormány már e 
is rendelt, A fe'mentések rerisiójánál a ka
tonai érdekek kielégítése mellett a logfön- 
tossabb állami köa- és mezőgazdasági ér
dekek is természetszel üeu mérvadó figye- 
lemben fognak rénseaü'ni.

A revízió egyik alapeszméje az is, hogy 
aki nélkülözhető, az vonuljon be, az pedig, 
akit más egyénnel pótolni lehet, ugyancsak 
a hadvezetőségnek jusson rendelkezésére. A 
pótlásnál minden vállalat, üzem stb. mindig 
a mag*  hatáskö-ében köteles gondoskodni 
nemvédköte'es egyének vagy női munka
erők alkalmazásával. Egye’ esetekben a ka
tonaság is fog pótlásul adni harstéri szolgá
latra alkalmatlan egyéneket.

Revízió alá kerül a katonai szo gUat 
alól fölmentett valamennyi magyar és os trák 
áliamporgárságu. boszniai éa hercegovinál 
tartományi illetőségű tiszt és tisztjelö't és be
tegségi állományú egyén íöímentése. Minden 
fölmentett egyén, ak; egyedül van fölmentveaz 
üzemnél, vállalatnál stb., továbbá a mező- 
és erdőgazdasági érdekből fölmentett minden 
egyén összeírás céljából a birtokában levő 
katonai igazolvánnyal (felmentési lapp*))  
tartózkodási, illetve alkalmaztatást helyén 
személyesen tartozik jelentkezni a községi 
elöljáróságnál, illetve városi polgármesternél. 
A közhatóságok és közüzemek alkalmazot
tait hivatalból írják össze. 11a valamely ma
gánüzemben vagy vállalatnál egynél több föl
mentett van alkalmazva, ezeket a fő mön 
tetteket az üzem vagy vállalat tulajdonosa 
tartozik bejelenteni. A hadseregszállitássai 
megbízott üzemek, a vasutak (közúti vasutak 
kivételével) és bfjórA’i vállalatok, bánya
üzemek, valamint a pénzügyőrség alkalma
zottai felmentésének revíziójáról külön fog
nak gondoskodni.

A fölmentettek je'entkezéaére vonatkozó 
közolebbi rendelkezéseket a községi eöjá- 
rósógnk éa * városi po’gármesterek a helyi 
szoká os módon, városokban hirdetmények 
utján, fogják közhírré tenni. Mindazokat a 
fölmeutettehet, akik az előirt kötelezettsé
güknek a közhírré tett időben nem tesztek 
eleget, felmentésük jogosultságának elbírá
lása né kiil tényleges szolgálatra azonnal be 
fogják hívni és a katonai büntető törvények 
értelmében fe’e'ősségre fogják vonni.

Különfélék.
— összeírás eredménye. A váro

skútion a közellátái akadó ytalan nszkiísöl- 
lietése céljából e hó első feléhen megejtett 
hivatalos összeírás a következő adatokat 
mutatja ; a háztartások számi : 2136, — a
lélekszám : 9-136, — nem igényel liszt- és
keuyérellátást: 2685, kenyeret, illetőleg lisztet 
kór : 6751 egyén.

— Elmaradt estélyek. A Revietky- 
Társaság elnöksége lapunk utján is értesíti 
a társasig tagjait és a közönséget, hogy zz 
előzőleg hirdetett estélyeit — közbejött aka
dályok miatt — nem tarthatja meg, A aint 
aa akadályuk elmúlnak, gondoskodni fognak 
az elmaradt estélyek megtartásáról. Az 
igazgatósig annak idején lapunk utján fogja 
érteaiteni a társaság tagjait éa íz érdeklődő 
közönséget.

Mílvészestély. A lévai műkedve
lők által tegnap este rendezett müvéaaestély, 
amelynek bővebb méltatására még visszaté
rünk, minden tekintetben fényesen sikerült.
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— A katonai rendőrség \ b , 
miniszter felhívta a városok polgarmAm ■. 
hogy vi ágositsák fel a közönséget a b.?’1' 
rendőrség szükségéről, hasznáról és 8 z?1’ 
sák fel a lakosságot az intézmény tátaOv u 
sára. A miniszter különösen fontosnak t 
ja, hogy a katonai rendőrség telj9aen 5l* 
hangban működjék a rendőrhatóságokkal

— Kitüntetés. Kempfoer pj 
kunmadarast főállatorvosnak, KempfoerjaL ’ 
lévai köztiszteletben álló kereskedő fián? 
ki a háború kitörése óta mint katonai JJ' 
állatorvos a fronton teljesít szotgá|atot ' 
harctéreu tanúsított vitéz Magatartásiért*  
kirá'y ő felsége a koronás aranyérdemk? 
reszte- a vitézség! érem .szalagján adomád 
nyozta.

— Gyászllir. Szarka htván, meredi 
káplán, akit a múlt évben szen eitek ffl| 
áldozópappá, március hónapban egy temeé 
tészn erősen mighü't. Mint súlyos beteg 
jött Lévára szü'eihez ; de sem 4I orvoJ- 
tudomány, sem a leggondosabb azii'öi ápolái 
nem volt képes visszaadni egétzaég^t, \ 
szépreményü fiatal pap övéiaek, rokonsági, 
nak és ismerőseinek legmélyebb íájda'mtra 
e hó 17-én, é’etének 26. évében elhunyt 
Hült tetemeit e hó 20-án délután 3 órakor 
nagy részvét me! e t he yezték nyugalom.!,

— Műkedvelők e’őadása Aprilij 
14-én a fdaővsecaei fö'dmives ifjúság adta 
elő Kallós I onának a Titok ci»ü népszin. 
müvét a lévai városi színházban. N‘psainaíi 
előadva azok által, akikről íródott, Nagy 
közönséget vonzott aa érdekesnek ígérkező 
e öadás; de aki végignézte, neua csalódott, 
mert minden jelenetében felkeltette és me^- 
tartotta az érdeklődést. A nép jellegzetes 
sajátossága, a beszédmodor, a viselet, a uoi- 
dúl*',  mint tükör mutatta a pub ikumnak 
a népet, amelyet érdemesnek tartott az iró 
tollára venni. Sok gyekezetet tapaastalt 
vezető kéz nyomait láttuk az előadáson i 
tenyerünket önkény-e énül is tapsra vertük 
össze, mert minden tú'zás nélkül mondva 
megérdemelték az elismerést. S ha mindeh
hez hozzátesszük, hogy az előadás lelke 
szervezője s oktatója, rendezője Alénárot 
Gyula, a felsőszeceeiek derék korcsmáioaa, 
akko*  csakugyan szívélyesen rázzuk meg 
az ö kezét is. Hiszen akkor az ö korcsmá
ja nem is korcsma, hanem kastinó, ahova 
müvelőuni, olvasni, besiélgetni jár a polgár
ság. Ds mégis látszik es azon a derék, jó- 
rava'ó, józan, munkás népen az Isten áldá
sa s ha még minden házban legalább öt-hat 
gyerek ül as asztal mellett, akkor ezeknek 
az embereknek boldogságához nem íog hi
ányozni semmi. Maga a rend sző 3/ewáiW 
Gyula az előadásból is kivette a rétiét, 
amennyiben kitünően megjátszotta a molnár 
szerepét. A jó példa u’án indulv i * 
szerelmes pár hálás saerSpébeu kedvesen 
játsaottak és szépen énekeitek: Lócsai János 
és Ssabó Ágnes. De ugyanezt mondhatják 
a többiekröl is névaserint; Lócsai Ljna, Ló- 
csai Ernő, Gihmbot Gisel'a, Lócsai Gyula, 
Pá inkái Lina, Csákéi István, Lócsai I»re, 
Dávid András, Csőkéi JántH, Galambos Jo
lán, Szabó Gizella, Csekei Margit, Lőcsei 
Imre, Gutrai Andr a, Dávid András, Boá
dén András, Német Lajos. Akiknek a cso
portom a'akitásánál segédkeztek . Ba’áo 
Jo'ánia, Ciontó Károly, Dohány !<»■’, 
tea Jenő, Fomay G ina, Galambos G.z», Kucs 
István, Kósa Jolink*,  Kósa Juliska, Kósa 
E.zti, Po'gár Gizi, Tóth Sándor, Vácsi Bős 
ke, Vacii Vflnsoa. Vörös Lajo’, E 'ai Idváo 
lévai ifjak és leányok.

— A csomagok rendes felvétele- 
A pozsonyi postaigazgatóság értesíti •* ’ 
zönséget, hogy a csütörtöki napokra elren
delt csomagfel vételi korlátozás e hó 2O.-á 
kezdve megszűnik.

— Kitüntetés. Kirá.yunk ő bleéfo 
A't Ernőt, Alt János nyug. máv. idtob 
iőuök fiát, mint hadi mozdony íelvigy* 1 • 
— koronás ezüst érdemkereszttel a 1 
ségi ssalagoa — tüntette ki.

— írettsóffl visagÁlat A léw 
g:n>nAiiumi>.k . VII. ootAlyból lev.í«K’,<’ ’ 
k.tun.i a>ol,Á!atr*  *lk»li».»ii»k ltl, 
hó 19-ón bovonult hót tanuló). a» 1 
gira elökói.itö hat hetei tanfoly.m
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, f bó 16-án a követkeső ered- 

l‘“ U.l ta'te le »® érettségi vizsgálatot; 
íí”°L Zoltán- Frank Gyula, Tóth Antal 
3?D,Ur.ttek' — Barlos Tivadar, Katona 
í'/pick György, Kóth M.k'ó, érettek.

\ jótékony adományok. A Kabin* * 
ía-ísTfí* 8z«pp»ngyár rt. márc. hó 12-én 

tt kö’üVÜlésében hozott határozatát az 
•^catóiág f. hó 17-én tartott ü'ésében haj- 
!gd*  régre akként, hogy a jótékony célokra 
° gg.avazott tízezer koronát a következő

képpen osztott*  fel : 1. A barsmegyei ille- 
Jégü katonák özvegyei és árvái segélye, 
égére » vármegye alispánja kezeihez 5000 

K*2  A Léván létesítendő éjjeli gyermek
otthon céljaira dr. Frommer Ignác «'nök 
kezeibe*  2000 K. 3. A József kir. herceg 
si*n»tóriuoB  egyebet lévai fiókjáaak a hely- 
beii tüdőbeteg-gondozó intézet céljhr*  500 
K 4 A Léván felállítandó honvédszobor 
alipr*  500 K, 5. A Lévai Nőegyletnek a 
Stefáni*-árvahá«  céljaira 300 K. 6 A Lévai 
Iar. Nőügyiéinek 300 K. 7. A Bethlen Ka- 
uIíd Nőegyletnek 200 K. 8. A« Evang. 
Nöegyietnek 100 K. 9. A Főgimu. Segitő- 
egyesüetnek 250 K. 10. A tízfilléres bi- 
■ottiégoak lluberth Vilmos kezeihez 250 K. 
11. A F. M. K. É nek Nyitra 400 K. 12. 
A József Főherceg Tanítók Háza háztartási 
költségeire 200 korona. A nevezett rész
vénytársaság jó'elküségének ily nemes és 
busánu-i módon va'ó megnyilatkozása való
ban a legnagyobb elismerést és hálás kö- 
iiönbtet érdemli és nem szorul bővebb di
cséretre.

— Háborús gyermekkertok. É'etre- 
v*ló  mozgalmat kezdeményezett a Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület. A mozga
lomnak az a vezető gondolat*,  hogy miután 
az ország férfikörönsége a harcztéren te'- 
jesiti a kötelességét és as asszonyra hárul a 
föld megmunkálásának a kötelessége, a társa
dalom viszont addig, amíg az atszony 
verejtéke*  munkáját végzi, gondoskodjék a 
gyermekei felügye'etérö’, hogy azok föl ne 
gyújtsák a házát s pusztulás veszedelmébe 
ne ejtsék a községet. A F. M. K. E. elnök
sége mindjárt a kérdés megoldásának is meg
adja a kulcsát, amikor fölveti az eszmét, 
hogy am'g a családanyák a mindnyájunk 
kenyeréért munkában állanak, azokban a 
köMégekben, ahol óvodák nincsenek, gyűjt
ik össze a gyermekeket (például a májustól 
októberig szünetet tartó iskolákban) és tárt
ák ökoi reggeitöl-estig felügyelet alatt. Az 
iskolát mindenesetre ingyen engedi át erre 
»■ istenes czóFa az állam, a község vagy h 
felekezet. A felügyeletet szintén ingyen el
vállalná a község intelligencziája fölváltva 
v*gT  a*  iskolai szünetet élvező tanító vagy 
tanítónő, legrosszabb esetben pedig a község 
•löregedett és munkaképtelen lakossága. Az 
lotelhgencsia végezné a gyermekek szellemi 
é» lelki vezetését, a község öreg és munk*-  
képteleu lakot-sága pedig a gyei no ekek sze
mélyi (tisztás/gi itb.) gondozását. É e mezest 
Hívesen ad a gyermekeknek az anyjuk vagy 
1 boaaátaitozóik vagy pedig a község me 
'•guivii lakoséig*,  smelynek bizony miu- 

•J l'SJ epy-agy kanálka levese vagy föze- 
p e • szegényebb gyermekek számára. A

• “*•  K. E. elnöksége megtiszteltetésnek 
h*  o*t  a tervót a testvér közmüve*  

területén 
politikai

>. ’’ eRyoíül8tek a a működési 
i'*  váraio^yék egyházi és
1 ••?*'  is magukévá tennék.

— Halálozás. A páratlan hűségnek 
J ^KMvkodáanak egy ritka példány a huny i 

o/Ámer J»efnben9 aki egy pozsonyi 
l* lro,o*k  * leánya volt ói miuf báli kisasz 
k*° D/..Ui> e.v h*ött  került Braunmiiller Sándor 
H°tU 1U9* földbirtokos házához, ahol a 
máíU^*"  Unuiit0^ ó« kifejtett ssorgal- 
d eze, iny8égíért éa jó modoráért miu-
e uey tisztelte öt, mint a családnak
Jw1' érdamea Ueiit. 1899 ben, amikor 
nábi!nD>^^er*̂ c hévára költöztek, a jó l'cpi 

IS ui»gukii,i hoaták. A kiváló liüaógü 
koriíBrBt’e "• liaatelve, e hó 18-áo 89 évei 
Utol./*?  beküvetkeeett haláláig itt éllé át 

Ell,«oytát a családdal együtt 
'a óaaintón fájlalják. Hűlt tetemeit 

trako ré'Z'ót “81leU 8 hó l9’ón d- 3 
•fájaíeia*  r‘ k»*h  temetőben he'yoatók

növeLrik fÍAtalk4°r" btlnöm “záma 
M.I “ A |0«á82° “ugó.l.piUs, szerint 

1914-ben 9000 fi.Hlkoru 
Moll a h.t»lkoru*k  bírósága előtt ■ 1915.
ben e. a 8zá„ raAr 12 „ ,nh't 
ka lett n.^nbb. Az 1918. é. 1917. évekről 
“ég nme, hivatalos adatunk, de sémái két- 
1 „ ■ Z. * Szá,“ W emelkedett és ha 

mai állapotokon erőteljes intézkedéssel 
ueoa segítünk, egyenesen megdöbbentő lesz 
a jövő.

I

I

I

— A tej áráuak maximális ára. 
A hivatalos lap szerdai száma közölte a tej 
maximálására vonatkozó rendeletet, amely 
szerint kis- és nagyközségekben a tej ára 
hteronkmt 50 fillér, - házhoz „ál;,tv. 
re /, ~ tanácsú városokban
52 fillér, — házhoz hordva 54 fillér __
törvényhatósági joggal felruházott városok
ban 06 fillér, házhoz hordva 58 fillér.

— Senki se csináltasson uj ruhát 
68 cipőt. A belügyminiizter rende etet 
intézett a ‘örvényhafóságokhor, r.meiyben 
felszólítja *zoka ‘, hogy a ‘akosnágot ssorit- 
fiá < iakarokosságra a bőr- és szövelauytg 
te használása tekintetében. A harmadik éve 
i*r ’ó háború ígyfe'.öi a munkáskezek száz
ezreit vonja ei a nyers anyagok feldolgozá
sától, másfelől pedig tetemesen megnöveli * 
különböző anyagok fogyasztását, amelyek
ből behozatalunk alig van. E en kettős ne
hézség teszi szükségessé, hogy az olyan 
anyagok, amket a hadsereg nem nélkülöz
het, elsősorban a véderő siámár*  tartassa
nak fenő, az itthonmaradt lakosság pedig 
igyekezzék az illető anyagokat megfele'ővel 
pótolni.

— Az iskolámulasztó iuasok nem 
szabadulnak tel. A kultuszminisater a 
taníelügyelöségek utján felhívja az iparos- és 
kereskedőtanonc iskolák igazgatóságait, hogy 
azok jóindulatulag értesítsék az iparosokat 
és kereskedőket, hogy sem az iparhatóság, 
sem az ipartestület nem szabadit fel ezentúl 
som kereskedő*,  sem iparostanoncokat isko
lai bizonyítvány nélkül. A kereskedők és 
iparosok tehát jól fe fogott érdekükben 
küldjék tanoceaikat rendesen az iskolába, 
mert a mulasztók a tanév végén osztály
zatot nőm kapnak s ebből kifolyólag szá
mukra bizonyítvány sem állítható ki s igy 
szabadulásuknál kellemetlenségek merülnek 
fel.

— Összeírják a lé rílak ruhakész 
letét. Németországban már a múlt hónap 
folyamán megtörtént a férfilakosság ruha
készleteinek összB'rása s a beszerezhető 
ruha mennyiség mn málása. Németország 
pé dijára most nálunk is össze fogják írni 
a férfilakosság ruhakészletét és az összeírás 
alapján a megállapítandó szükséglethez ké
pest fogják uj ruhák csiuáltatását engedé
lyezni.

— A felesleges vetőmag össze
gyűjtése Az Országos Közélelmezési IIT- 
vatal — miüb értesü ünk — felhívta a tör- 
vényh»tó»4gob figyelmet .rr», hogy a legu
tóbbi okvirá'ás .Utálatával aok kós.letbir- 
tokodnál uagyiaennyis !gü gibortit h.gyUk 
vieeaa vetén céijair.-. A Hivatal mórt arra 
utasítja törvényhatóságokat, hogy a tényleges 
aaükségleter. felüli többletet a vetés befa- 
jeaase után köaságenkint gyűjtsék ö.m és 
kanak eredményét jelentsék be.

— A mozi mai e öadásának fődarabját 
a Király liyrls mátudik része képezi, mely
ben Jtmminek, a jós.ivü és szü „égből lett 
gonosttevönek beteg húg. részire történt 
lopásé', (egyházba jutását, abból va'ó szöké
sét, szerelmét mu'atja bo gyönyörű képekben. 
I aenkívűl Üancha ue.lsr híres háborús (el
vételeinek egy sorozatát fogjuk iáin,. Az 
elefánthála cimü kedves jelenet ás a Papucs
hő. című bohózat lógják még a közönségét 
szórakoatatni. A műsor tehát elég változa
tos és érdekesnek ígérkezik.

Jótékonyság.
K«y ne'Men a tüdőbeteg gondozó in

tézetnek 20 koronát sdományozott.
A ti.fdléres bizottságnak Bischitz Mózes 

8 K. 80 fillért küldött.

Az anyakönyvi hivatal bejeqyzése
Í9i7. évi áprl hó 15-tól 1’317 ev* s‘Prl hó 22.-ig

Születés.

4J V
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A gyeinek 
neve

Horváth Árpád Farkas Piroska leány Ilona
Házasság

Vőlegény és menyasszony íieir.

Józsa István Bella Mária 
özv. Racskó Mihály Stiglicz Maria

Halálozás.

Vallása

ref 
rkath.

Hirdetmény.

ki üliuiuvi neve | Kora A halál oka

Kosztolányi Margit 2 éves Tüdőgümókoi
Mészáros \ ilmosaé 89 éves Aggaszal'
Kozár Istvánné 40 éves Vesegx ulladas
Volkner Jozefin 82 éves Agg kimerülés
Szarka István ifj. 23 éves l’iidögü inőkór

2447—1917. Bzám.

Köthirré teszem, hogy Léva r. t. város 
gyámpénstárának és gyárni tartalék alapja
inak 1915. évi számadásai 1917. évi április 
hó 20-tól május hó 5-‘g bezárólag, vagyis 15 
napig közszemlére vaunak kitéve (városház 
1. emelet 10 szám) — ugyanott megtekint
hetők és az észrevételek beadhatók.

Léva, 1917. évi április hó 18.
Bódogh Lajos

polgáriuester

2448 —1917. szám.
Hirdetmény.

Kösbirrá teszem, hogy a m kir. minisz
térium 143Ö—1917. számú rendeletével a 
rendesott tanácsú városokra vonatkozólag a 
tehéntejért kérhető legmagasabb árakat a 
következőkben állapította meg :

a) a termelő és tej kereskedő kö«t 52 f.
b) a termelő és fogyasztó közöt', a ház

hoz ezállitva 54 fillér.
c) a tejkereskedő és a togyasztó közötti 

viszonylatban 58 fillér.
A fenti árak a te'jes tehéntejért lite- 

renkint követelbetők, — miért a tejet iefö- 
löaetlenül teljes eredeti állapotában és hami
sítatlanul köteles a termelő kiszolgáltatni.

A tej lefölözése és hamisítása kihágás 
ként büotettetik, — valamint az árdrágítók 
hat hónapig terjedhető elaárással és 2000 
korona pénzbüntetéssel sújtható^.

Léva, 1917. évi április hó 19.
Bódogli Lajos, 

polgármester.

Pb. 32811*2 —1915. szám.
Árverési hirdetmény.

Néhai Belesük Béla volt lévai lakos örökliagy<*  
1915. Pk—3281. sz. hagyatéki iigyébau a lévai kir. 
járásbíróság, mint — hagyatéki . bíróság ax öröktljá 
rá*  '36. 97. $$-ai és az 1881.: LX. t. ez. 204. és 20ü.

-ai értelmében az örökös kérelme folytán, x végre
hajtási árverés joghatályával biró önkéntes birói-árve 
rést a lévai kir. járásbíróság területéu, Léva r. t. vá- 
rősben fekvő, a lévai 3388 sz. tjkvban. A 1. 2. sor 
3191—2321 3190 — 2821 hrsz. alatt foglalt, néhai Bei 

' t-gák Béla és neje Fabriczius Mária uev<-n álló egész 
| beltelokre és házra nézve, — az azt terhelő C 1. 2.
* 4 ő. 9. 10. 11. 12. tétel alatti, össz^en : 43790 kor. 
I 18 fillér tök*  és járulékaiból álló követelések kielégi- 
! tése végett eirendelte.

Az árverést 1917- évi augusztus ho 6 -lk napfán 
délelőtti 10 órakor a lévai kir. járásbíróság hivatalos 
helyiségében (Deák Ferenc*  utca) fogják luegtailn i.

i Az árverés alá kerülő iugatlan a kikiáltási ár fe
léltél alacsonyabb áron u*m  adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 */ 0“át készpéuzbeu, vagy az 1881.: 
LX. t. ez. 42. f-ábau meghatározott árfolyammal szá 
initott óvadékképes értékpapír jabau a kikii dőltnél le
tenni, vagy a bánatpénznek előlegez bírói letétbe he- 
lyezówöl kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881- : LX. 
t. cs. 147., 150., 170, ; 1908: XL. t. «. 21. §.

Az aki az ingatlauért a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet lett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár saázaléka szerint megállapi 
tott báuatpéuzt az általa ígért ár ugyanannyi száza 
lékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §.)

Léván, 1917. évi április hó 14. ik napján.
FogAuy, 

> kir, jbiró.
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Iskola szolgai állás betöltendő.
Közelebbi felvilágosítást ad az izrael 
hitközség elöljárója Dr Frommer Ignácz.

Kiadó lakás.
Emeleti lakás. 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bólé
mat! gyógyszertárban. Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz 
Kis üveg 1 K 30 í. dupla üveg 2 K. 20 f. 
n^- Ezt Isérj-ü-is: mir.d.ezvü.tt "W 
A Ito' nem kapható, oda postán 19 kis v gy 6 »agy 
üveget tizenhár< m koronáért 1 ü'd ingyen ládában a 
készítő

KATRENYÁ.K JÁNOS 
gyógyszerész ZSARNOCZA.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a leva uradalmi irodában 
— — nyerhető. — —

Iskola vagy iroda szol
gának ajánlkozik. Cint a 

kiadóhivatalba.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, 6YARMATÁRU- ÉS V A S N A 6 Y K E R E S K E D É S E

RLapirtxTOTT isw. LÉVÁN. tucfom szár ia

Vége a 
kávéhiáiiy nak!

Keverjen egy pohár tejbe egy kávés
kanálnyi Fischer féle pótkávét és 
édesítse meg egy kocka cukorral 
Kitűnő izü, tápláló reggelihez jut 
és a cukorral is takarékoskodotl. A 
Fischer-léle Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a Fischer-léle 
Folyékony Pótkávé r t köz
ponti eladási irodájában. Buda 
pest. I. Átlós ut. 22 24 26 28 
■x. Telefon . 10—22. Kicsinyben 
minden jobb füszerkereskedésben.

Legjobb fűszer- és csemegearuk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségűkávék. „Glória*  pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

“ Vasáruk őe kouvhafelszerelési cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényak 
modern háztartási cikkek. Vinomre főzőedények, forralók és vasalók 

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, u ezőgazdasápi■, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Az Apolló Mozgószinliáz
előzetes műsorjelentése:

22.-én Királytigris II, 26,-án Nős
tény tigris, 29.-én A golem, május 3.-án Pog
rom, 6.-án Királytigris III, 10.-én Ex királynő.

Jótállás a biztos eredmény rt.
Törvé
nyeset) 
védve

Oszkár
nagybecskereki ny. tökopitáuy és 

fajbaromfi tenyésztőnek nagyszerű 
találmánya a

„P A T K A N 1 N-
Patkányirló-szer, (nem nietegi mely 

emberre és háziállatokra nem ártalmas és 
felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 3 korona

mely elegendő körülbelül GO patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve Ismertető prospektust, mely 
ben le van írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó', kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank -Ítész

vény társaság, Nagybeoskerekeu.

Telefon ezám • 33

MBáPÍ OLVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Télutón .rám : 33. < j
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

allando gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Gauz-iéle motelok minden nagyságban Hopferr és 
Sclirantz gőzcséplő készletek, eredeti Melicharféle 
vetögépek, Bácher-téle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felálíitasa jutányos arakban

Nyomatott Nyitrai éa Tána r. t, gyoresajtóján Léván.


