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A városok szervezkedése.
Május hó 18. uapjáu fog össze

ülni a magyar városok országos kon- 
grsíizus*.  mely a városokban élő pol
gárságnak egy hatalmas erőt képviselő 
azervezetbe leendő tömörítését tűzte ki 
feladatul. Egy szervezetet óhajtanak 
létesíteni, amely a törvényhozásnál, az 
államnál, a hatóságoknál a városok fej
lesztése és kívánságaiknak hatásosabb 
és egyöntetűbb érvényesítése céljából 
s háború után következő időkre mint
egy egységes testület fogja a városo
kat képviselni

A kongresszus előkészítő bizottsága 
április 21-én tanácskozott e kérdés 
felől s már most elérkezettnek látja 
az időt, hogy a magyar városok pol
gárságát a közélet számára összefogó, 
tudatos munkára megszervezze.

A szervezésre vonatkozólag a bi
zottság, mely a magyar állam háború 
után teendő nemzeti irányú kiépítésére 
nézve elsőrendű követelésnek tartja 
a városok szervezését, a következőkben 
adja a szervezés programmját.

Nemcsak, hogy az ország lakos
ságának tetemes része a városokban 
lakik, a városok környéke lakosságá
nak élete is a városokhoz fűződik, ha 
nem a városok az országnak gazda
sági, kulturális és nemzeti tekintetben 
is egyik legnagyobb értékét foglalják 
uiegukban. Ezt a nagy értéket a városi 
polgárság nehézségeket nem ismerő, 
kitartó munkája teremtette meg és a 
mai történelmi idők erejének még sok
szorosra fokozott kifejtését követelik. 
Ezzel szemben azt látjuk, hogy a vá
rosok jelenlegi helyzetükben képtele
nek hivatásuknak megfelelni.

A feladat, ami ma a polgárság 
előtt áll: bátor kezdéssel felszabadí
tani és munkába állítani épen maradt 
fizikai és szellemi erőinket, helyreál
lítani a megromlottakul, plántálni 
újakat, minden rendelkezésre álló erőt 
belevetni az ujjáalkotás munkájába s 
ezzel hazánkat uj és gazdagabb élet 
elé vinni. A városi politikában ez je- 
lenti; a demokratikus alapon felépített 
1 az állami gyámkodástól szabaddá tett 
önkormányzatát, a városok pénzügyi 
önállóságát és képessétételét az egy éré 
növekvő feladatok immár alig elvisel
hető terheinek viselésére ; a városi élet 
és közgazdaság nekileuditését, elsősor
ban az építőipar lábraállitásával ; * fo
gyasztó polgár két főszükségének kie
légítését ; a jó, egészséges és olcsó 
éleimet és lakást. Az országos politi
kában pedig jelenti; a nép uralmát a 
törvényhozásban s a közélet minden 

terén, egyszerű, gyors és élettel teli 
közigazgatást — jól fizetett, hozzáértő, 
független tisztviselőkkel, a közterbek- 
nek egyforma, arányos és igazságos 
megosztását az egész társadalomra, 
a termelés fokozását, — a közérdek 
korlátái között a gazdasági tevékeny
ség szabadságát, nagyarányú beruhá
zásokat az állami élet egész vonalán, 
minden jogi, társadalmi, közigazgatási, 
egészségügyi s gazdasági feltétel meg
teremtését arra, hogy több ember szü
lessék, több maradjon meg a aki meg
marad, emberségesen élhessen, boldo
gulhasson, a munkájuk után élők 
tisztes megélhetésének biztosítását, a 
munka nélkül lévőkről s a muukakép 
telenekről való gondoskodást, — egy- 
szóval: komoly, erőteljes, szociális po
litikát.

A városok egyetemes ülése fel 
l’ogja hívni az ország polgárait, hogy 
ezt a programmot tegyék magukévá, 
egyesületeiket, köreiket és általában 
polgári szervezeteiket állítsák e pro
gramúi megvalósitásának szolgálatába. 
Ebből az összhangzó működésből fog 
kialakulni az a közszellem, amely pa- 
rancsolólag fogja követelni, hogy a 
városok polgárságát a képviselőtestület
ben és a törvény hozásban is csak olya
nok képviselhessék, akik a városok 
kívánságait nyíltan programmjukuak 
vallják éa készek azok teljesítéséért fel
tétlenül és teljes erővel síkra szállani. 
Így fognak a városok végre hozzájutni 
ahhoz a társadalmi és politikai súly
hoz, amely őket méltán megilleti.

Soha olyan szükség nem volt erre 
a szervezkedésre, mint most, amikor 
elő kell készíteni a háború utáui idő
ket. Nem szabad, hogy a magyar vá
rosokat készületlenül érjék azok a nagy 
változások, amelyek a békekötés után 
alkövetkeznek. A magyar városoknak 
végre szóhoz kell jutniok a parlament
ben is, olyan képviselők utján, akik a 
polgárság érdekeit nem engedik a köz 
jogi polititika útvesztőjében elsikkadni, 
akik a városokat nemcsak az országos 
politika szempontjából képviselik, ha
nem hangosszavu tolmácsai a parla
mentben is a városok kívánságainak.

A háborús terhek legnsgyobb része 
a városi polgárság vállaira nehezedik, 
de hogy elbírja ezt a terhet, fokozni 
kell a teherviselőképességét. Jogaihoz 
kell juttatni a produktiv munkát.

A világháború kényszerűségei fel
tárták az emberi teremtöképességnek 
szinte korlátlan lehetőségét. A súlyos 
megpróbáltatásokban megedzett polgár
ságra vár annak igazolása, hogy e 

teremtőképeségből nemcsak pusztulás, 
hanem gazdasági és kulturális újjá
születés és virágzás fakadhat.

Ebből láthatjuk a magyar városok 
öntudatra ébredését. A városi polgárság 
a hozott és mindig viselt áldozatok és 
terhek ellenében méltán várhatja, hogy 
arra a pozícióra jusson, amely őt értel
miségénél és teherbírásánál fogva 
megilleti.

A városok képezik az állam ge
rincét. A városok a magyarság leg
hatalmasabb védőbástyái. Ezeket erő
síteni, vágyaikat, törekvésüket istápolui, 
sürgős állami feladat. Bizalommal né
zünk a kongresszus elé s reméljük, 
hogy akaratuk végre is diadalmas 
kodni fog.

Level a harctérről.
Tábori pos'a 4-2, 1917. április.

Törpe fenyöbokrok és fehér aiikladara- 
bok költ, mely föntebb baltát alig látott 
fenyöerdöbe vész el, ünnoplik > buavétet a 
„yyújtér*-gyerak6k.  A deszkából készült fe
dezékbe gyülekeinek öasze már a reggeli 
órákban. Valami meghatottság ömlik el vala
mennyin, amikor boldog húsvéti ünnepeket 
kiváunsk egymásnak. Ulyik-olyik már a har
madik húsvétit éli a harcok világában. 8 
mikor nem tagadhatunk el magunktól egy 
kis fájdaloméraéat, ezt nem iz annyira a mi 
helyzetünk, a mi elhzgyato'tságunk miatt 
érezzük, mint zz a tudat ad tápot a fájda
lomnak, hogy odahaza könnyes most a hús- 
vét, erősebb, fijdalmsaabb a eóvárgú miu- 
tánunk és a béke után.

Nekünk azonban nem szabad érzeleg
nünk. Harcokban ritkának kell lenni a küny 
nek, a lelkiéről bénító fájdalomnak. Inkább 
w jókedv, a gondta’anaág kell ide. Sietünk 
is átesni aa érzéseken. Egy kia „Kincstári 
arak*  (rum) rövidesen segil megtenni az 
utat. Már a tréfa járja. Sió esik a muszkák 
éjféli látogatásáról, kik géppuskával felsze
relt járőrrel köszöntöttek nekünk huevétet. 
Di mi nem is válaszoltunk a muszka okve- 
telleokedésre. Aautáu aktuálisra vá'ik a be
szélgetés. Vidáman, egymásul versenyezve 
mesélünk arró', hogy régen, mikor még bé
ke volt, hogy locsoltuk odahaza a leányo
kat husvétkor. Egyik — kicsi üvegeiké
ben parfümmel, a másik literei üvegbeu 3 
krajcárért otkolommal (jól fe'higitva vízzel), 
akadt olyan is, aki meg egyszerűen kanná
ból vagy dézsából öntötte a jó hideg kútvi- 
zet a „jányok“ nyakába. Arra azonban már 
nem sziveién emlékestünk, hogy a virgácio 
ló kedden, hogy suhogott hátunkon ée egyéb 
testrészeinken a jó, két krajcároi füsfavir- 
gács. Sokisor egész gyanútlanul mentünk 
végig az utesán a csak akkor ébredtünk a 
nap súlyos jelentőségére, mikor hirtelen saj
gó fájdalmakat kellett értenünk.

A húsvéti sonka — mert eat is kap- 
i tünk — a húsvéti bor fogyasztására inge

relte a társaságot. 8 ha csak a szolgálat 
1 nem, más ugyan el nem mozditott aztán 
' egy gyökeret sem a boros üvegek mellől, A 

délelőtt éssrevétlenül hajlott át a délutánba 
__ „ már zörgőt" a gram tton is. — Éppen 
Gyártás fújta benne, hogy ha „repkednek a
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srapnellek, éú attól sem rettegek, mert legény 
vagyok a talpámon®, — mikor nagy csörömpö
lései vágott le a környéken egy gránát. Nem 
aok idő telt bele, hogy senki sem volt aa 
üvegek mellett, mert az első nem volt egyút
tal aa utolsó is, hanem követte még vagy 
49 darab. Ai állásból számolgattuk ezt a 
mennyiséget. Valamelyik úgy beszélt, — 
miközben még járták a gránátok — hogy 
„issen*  ö is van olyan legény a talpán, 
mint a Gyárfás s Pesten most ö sem félne 
a srapnellektől, de már a gránátokat egy 
deszkabodéban várni, igazán nem kíván
ható tőle. Da mint mikor aivatar u'án ki
süt a napsugár, megszűnt a gránátzápor is 
s nemsokára verőfény vo't mindnek a hom
lokán, mert a bódékban mégsem csapott 
belé egy sem s a mi a fő, nem akadt oly 
elszánt baka sem, ki a gazdátlanul maradt 
üvegek tartalmát megdézsmálni merte vol
na — a zivatar idején. Tudj, IsteD, mi na
gyon hamar tesszük magukat túl a vészé*  
delmeken. Félóra múlva teljesen megfeled
keztünk a múltról s az sem jut eszünkbe, 
hogy ez a halálos játék bármely percben 
megismétlődhetik É'ünk a percnek, a pilla
natnak. Másként gyöngék lennének az em
beri idegek i’y hosszú háború vise élére.

„Honvéd."

Különfélék.
— Vasúti közlekedésünk mizériái. 

Lapunk 15 ik számának vezető- cikkében 
bőven foglalkoztunk jelenlegi vasúti össze
köttetésünk hátrányaival, amelyek nemcsak 
Lévának, mint egy gazdag és nagyforgalmú 
vidék középpontjának, hanem az egész kör
nyéknek vasúti forgalmát megbénítják és 
azon jogos és méltányos óhajtásunkat fejez
tük ki, hogy az illetékes körök, figyelembe 
véve ezt a tarthatatlan állapotot, meglele d 
módon változtassák meg vasúti menetren
dünket. Csa'ódtunk ; mert — értesülésünk 
szerint — az erre Irvatott faktorok rém 
akarják teljesíteni az említett cikkünkben 
teljesen megindokolt kívánságunkat. Lássuk, 
hogy miért ? — Az üzletvezetőségnek az az 
indoka, hogy 4—5 tanulónak iskolába szál
lítására obligót váilait: csak nem szó gálhat 
nyomós érvül egy nagy vidék vas 
úti forgalmának megnyomoritására 1 A má
sodik kifogás, hogy a vonat nem futhat be 
Érsekújvárba, illetve, hogy nem kaphat ösz- 
szeköttetést Nyitrával, — csak kicsinyes és 
a laikus közönség szemeibe port hinteni 
akaró frázis ; mert as összes elsőfokú, szak
értő faktoroktól már előzetesen aat az infor 
mációt kaptuk, hogy a kívánt menetrendvál- 
toztatáenak sem forgalmi, sem tehnikai, sem 
más akadáya nincs. Ami végül az üzletve- 
zetőaégnek azt a kifogását illeti, hogy a vo
nat személyzete nőm pihenheti ki magát, — 
ez sem egyéb jól meg nem fontolt beszéd
nél, — mert ha a régi, téli menetrend ize- 
rínt, amikor a vonat este 9 órakor érkezett 
Lévára és innen reggel 4 óra után indult, a 
személyzet kellőképpen kipihenhette magát 
éa képes volt a szolgálatot akadálytalanul 
teljesíteni, — megteheti eat most is annál is 
inkább, mert esetleg napközben pótolhatja a 
pihenést. — Ezek után felhívjuk városunk 
polgármesterét, hogy ezt a fontos ügyet a 
holnap tartandó közgyűlésen terjessze elő 
éa behatóan tárgyaltsssa s amit mi eddig 
kértttok, azt a helyset kimerítő feltárásával 
a képviselőtestület most már követelje még 
ped g nem a közbeeső hatóságoktól, hanem 
egyenesen a kereskedelemügyi minisztertől. 
Hisszük, hogy a közgyűlés határozatának 
meglesz a kellő súlya és rövid idő alatt be 
fog következni a forgalmi érdekeinket elő
nyösen szolgáló menetrer dváltoztatás.

— Közgyűlés. A Stefáni árvaházat 
fentartó lévai nörgy'et f. hó 22-én tartotta 
meg rendes évi közgyűlését özv. Couden- 
hove Kunóué grófnő elnözlete alatt. Aa évi 
számadások előterjesztése és felmentvények 
megadása után az alelnöki tisz'ségre egy
hangúlag özv. Kherndl Jánosné Úrnő válasz
tatott meg.

— Rendjel-átadás. A király ö fe'sé- 
ge által adományozott Ferenc*  Jóaaeí-rend 
jelvényét • hó 22.-én adta át Fatay Károly 

alsószac.ei lelkés.nek, a bar.i ref. egyháa- 
megye érdemdús esperesének Mailáth István 
vármegyénk főispánja, ki Rudnyánszki Titus 
dr. alispán és Itcsey E emár főszolgabíróval 
együtt érkezett e célból Aisóazocsére, hol a 
község bírája üdvözölte az elöljáróság és a 
község nevében. Megjelentek 
Szakázs Viktor lévai plébános, a lévai rű. 
egyháa lelkésze és fögondnoka, az 
megye lelkészei, ezenkívül vármegyei köz
életünk több kiváló férfin valláskülönbség 
nélkül, ami szépen illusztrálta a kitüntetett 
férfiú népszerűségét. Az ünnepség a temp
lomban folyt le. A szózat eléneklése után 
Mailáth István főispán lelkes beszéd kísére
tében feltüzte az ünnepelt mellére a kitün
tetést. Utána Barsvármegye közönsége nevé
ben dr. Rudnyánszky alispán köszön’ötte 
szívből jövő szavakkal az ünnepeltet, ki 
meghatottságtól remegő hangon remek be
szédben köszönte meg apostoli királyunk 
kegyét. Majd a testületek és küldöttségek 
üdvözlése következett. Csekey Dávid alsóvé- 
radi lelkész tanácsbiró a lelkésztársai, Szabó 
8. Zúgmond bajkai le késs alelnök a lelkész
egyesület, Huszár Káro'y kis?árói anitó, a 
tanítói kar, Székely Béla a község és a köz
ségi szövetkezetek nevében üdvözölte. Meg
ható volt egy iskolás leányka és egy fiú 
üdvözlése, kik bokrétával kedveskedtek 
szeretett lelkipásztoruknak. A? üdvöz’ések 
után barátságos uzsonna volt a lelkészlakon, 
melyen Mailáth litván főispán, Szakács 
Viktor lévai plébános, Bihari Kálmán pozbai, 
B rtha József lévai lelkészek és dr. Kzrsék 
János, lapunk szerkesztője, éltették szellemes 
felköszöntésben a jubilánst. Szívélyes óvás
éban részesítették az egybegyűltek várme
gyénk köztiszteletben álló és népszerű fö- 
és alispánját, kik a vármegye minden örö
mében és bánatában szívvé*  lélekkel részt 
vesznek s kiket ezért a nagyközönség 
szeretete és ragaszkodása vesz körül.

— Zita napja az iskolákban. A 
vallás- éa közoktatásügyi miniszter rendele
tére április hó 27-én, pénteken, Z'ta Királyné 
nevenapján az összes állami és felekozot’ 
iskolákban szüneteltek az előadások és az 
egész országban megünnepelték a királyné 
nevenapját.

— Müvészestély. Városunk műked
velőinek egy lelkes csoportja — időt és 
fáradságot nem kiméivé — a városi szálloda 
szinháztermében, tegnap egy hete, a 8tefá- 
nia-árvaház és a Léván felállítandó Hősök 
emlékmű javára rendezett és minden tekin
tetben jól sikerült, kellemesen szórakoztató 
estével lepte meg Léva és vidékének közön
ségét. A változatos műsort, amelynek ered
ményes előadásához dr. Benkovich litván 
konferálása is hozzájárult, — a Szeyény PUli- 
pottyi cimü, egy felvonásos vígjátékkal vezet- 
ták be. Aa összes szereplők : Balbach Lili, 
Weinberger Ella. Farkas O ga, Várady Fe
renc és Moravek L\sz*ó t — ügyes és élénk 
játékukkal kifogástalanul o dották meg a 
humoros darabban előfordu'ó félreértéseket. 
Oladitsch Bálnának Cziczka Angola által zon
gorán kísért szólója nagy tetszésben és álta
lános elismerésben részesült. Farkas Olga és 
Balbach Li>i, mint modérn szobacicusok, — 
dr. Kersék Jánosnak a Szobalányok cimü, a mii 
cse/édviszonyokát élesen és jóízű humorral 
ecsetelő, verses dialógjában alaposan 'eszól- 
ták és megszapu'ták a „nagyságokat. Czicz
ka Angéla annyi érzéssel és olyan m gu 
tehmkával adta elő Schumann SonoM-j át, 
hogy a közönség percekig tapiolt utána. 
Fischcr Ferenc zongorakiséret mellett szép 
orgánumának és kelkmes hangjának teljes 
érvényesülésével Jensennek; Láyy-zzavu 
lenge illatár és Cwiyve-bonyva szól a lantom 
cimü két gyönyörű dalát énekelte. Az utób
bit közkívánatra meg is kellett ismételnie. 
Ernőd Tamásnak ; Lotharinyia c mű, roccoco 
jelenete, amelyben Balbach Lili a sevr*si  
francia ballerinát, Kadarász Károly pedig a 
meisseni porosz gránátost aiemélyesitették — 
vita-ős tetszést aratott, amelyet főként a 
kedves ballerinánaa bájos tánca váltott ki 
a lözönségböl. Brabmsnak : Keljünk útra... 
cimü mélabus duettjét Gladitsch Pá’né’és 
Fitcher Ferenc megkapóan ssép érzéssel éa 
tisztán énekelték. A műsor táró száma Vá
rady Ferencnek a Tábori Á'om cimü akin

A'ie, háborús jelenete volt, amelyoafc ,1 
amikor a darabban szereplő hős kstoná; í 
egy vi.íaavert ellensége, roham uti0 i 
nőre hajtottik lejüket, _ megjelent . u.’ 
angyala (Weinberger Ed.). - A 
dicsérettel említjük meg aat i., |,o ““ 
v-AmAtriil • Ikrmteott. nainnn .5” * ..onkivül I retn.kül .Ik.'m.zott, Oíinoa a.inp.ái di.,i * 

. lévai raf. I lek i« elönyö.en emelték •> e«télVnek 
»z egyház- haU.it és sikerét. A. anyagi eredmény ,2

maradt mögötte az erkölcsinek, amönnLk? 
az előadás 1595 koronát juttatott a 
jótékony cé’ra. A ssép sikerben találj*  
jutalmát dr. Balog Sándorné, a ki a roccoco 
jelenetet rendelte éa finom Ízlésre valé 
tudással tanított, be a táncot, — további- 
Farkai Orbán, aki már 30— 35 év elült 
messze vidéken jó hírnek örvendett léva, 
műkedvelő gárdának egyik kivá'ó t.gj, 
a aki ez alkalommal is kitűnő rendelőnk 
bizonyult.

- Gyermeknapok. A*  oríl4g0| 
Gyermekvédő L ga megkeresése folytál * 
vármegyék alispánjai meleg hangon ajánlják 
a városodnak és a járási főszolgabirákmk 
hogy a g/ermeknapi gyűjtés akciót ei év' 
ben is a szokott buzgósággal karolják fölén 
vezessék sikerre.

— Visszaélés a hősök emléktáb 
Iáival. Mint ismeretes, a parlament törvényt 
hozott a hősök emlékének megörökítésére. 
Bár a törvény még nincs szenteíitv**,  élel
mes ügynökök már is ajánlhatják a tör
vényre való hivatkozással síját Ízesítésű 
emléktábláikat. A belügyminiszter most ér
tesítette az ors?á{ összes törvénybafóságait 
hogy minden ilyen természetű csalási ól nyom- 
bán tegyenek fe'jelentést a bürtetö bíróság
hoz, aa igazságügyminisater pedig rendele
tet intézett aa összes ügyészségekhez, hogy 
a hősök emléktábláival való visszaéléseknél 
* legszigorúbban járjanak el.

— A vármegyei kiviteli tilalmak 
A legutóbbi időkig szokásban volt egyei 
vármegyékben, hogy élelmiszereknek a vár
megye területéről való kivitelét megtiltották, 
rendszerint arra való hivatkozássá1, hogy 
a vármegyei készletek nem haladják meg 
a lakosság szükségletét. Ezen vármegyei 
tilalmak következtében az a helyzet állott 
be, hogy egyes vármegyék el voltak látva, 
mások pedig szükséget szenvedtek. Élt ai 
állapotot szü iteti meg a Közélelmezési Hi
vatal elnökének legújabb rende’ete, amely
bei utasítja a vármegyék alispánjait, hogy 
a háborús közélelmezés érdekeire való te
kintettel ezentúl a vármegyék határait ne 
zárjak el a kivitel elől.

— Uj bíró. Holly Gyula lévai kir. 
járásbirósági jegyző a héten a budapesti 
kir. ítélőtáblánál bírói oklevelet nyert.

— Adomány a napközi gyér*  
mek otthonnak. A jó hírnek örvendő 
Kern Testvérek kereskedőéig a Léván felál
lítandó napközi gyermekotthonnak 100 ko
ronát küldött lapunk azerkesztősegehez. A 
nemesielsű adományt, ame y tudtunkkal •• 
«*lsö  a humánus cél javára, — a város pol 
gárin éteréhez juttattuk.

— Rekvirálható a 
szalma. A foldmivelésügyi 
sitette a vármegyéket, hogy 
latállománya részére a széna _ 
kvirádiató. A rekvirálási jog megadását a 
miniszter a karii le ti parancsnokságok ra ruhást*  
július elsejéig terjedő érvénnyel. A bérbir- 
tokon felhalmoaott szalmáinennyiaég beje*  
leütendő. 9

— Levelachelfink az orosz liadl- 
foglyokkal. A kő.poiti kö.öa tud«kowM 
irods (hadifogoly tudósító irod«7 Stockholm*  
bói arról értesd', hogy a hadifoglyokkal ve 
postai forgalom Oroszországgal ne® ss*» a 
meg.

— Koronással serien. A houvéd.hi' 
minisztérium Had.egélyző Hivatala 
záai serlege, hős forgalomba. A ser eg 
féle nagyságban készült; ára 24, illetve 
korona. A serlegekből származó J1*8100/ .. 
elesett hősök özvegyei és árvái javára 
ditják. A serlegek kaphatók iuli,*0r,|flrn(i| 
kedésekben, de megrendelhetők kötve ® 
a hivatalnál is.

satun él » 
■aínísster érit*  
a hadsereg él
és eaaiua« r,‘
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jótékony adomány. Heim Jakab,
"7 „..(falómnak ujbarai inté.öjs — mint

* ^'"'(Ink — öOOkorouát bocsátott dr. Ruil-
Tilusí alispán rendelkezésére, a 

"i^Li elesett hősük özvegyei i'b árvái 
b‘»TyXié",k nyar‘P‘tá’* őéljából. A jó.

lü sdosssny nem szorul dicséretre.
'* — Mái118 elsején általános muu

flnet ieBZ. A munkátsk? nemzetközi 
*•*.  május elsején, évek óts minden 
"l^bsn »hol csak szervezett munkások
* *“ k ,’mlinkásaág»amunk» besziintotésóvei 
’a““*j í0 ,is a munkásság est a napot tolhass

f |,ugy követelései melleit tüntesíon. 
A bábon/ . te » magyarországi munkásság 
aáius elsején nem ünnepelt munkabeszünts- 
j isi csupán május elsejének estéjén volt 

' '"„kegyesüietekben előadás a nap jelentő- 
\éró!. Az idén a munkás ág szükségesnek 
Útja hogy ismét munkaszünettel ünnepelje 
mag’május elsejét.

_ Rokkantak gazdasági kiképzé- 
ie Az Országos Uadigondozó Hivatal a 
háborúban rokkantakká vált tisztek, a ka’onai 
Usatvise ók és legénységi egyének részére 
Hudtpesteu három havi gyakor'Mi tanfolya
mot lé'esit, amelyet a rokkantakat gtzda- 
,4gi tisztviselőkké kípozik ki. A tanfolyamra 
való felvétel iránt közvetlenül ezen hivatal
nál (V., Vfmos csássár-ut 37.) személyesen 
vagy Írásban lehet jelentkezn'.

— Ne küldjünk romló tartalmú 
Csomagot I A posta- és távirda igazgató
ság arra kéri a közönséget, hogy az állomás 
helyükön nem állandóan tartózkodó kato 
náknak no küldjön romló tartalmú c.oma- 
gokat, mert ezek a küldemények többnyire 
akkor érkeznek el rendeltetésük helyére, 
amikor oaoan már elvezényelték a katoná
kat, A posta fennálló üzleti szabályainak 
érle'mlben kénytelen a romló tartalmat még 
idejekorán elárverezni, eladni s ennélfogva 
as ilyen küldemények nem juthatnak el a 
cimsett kezéhez.

— A gyufaadó életbeléptetése A 
kormány hír szerint rövid időn belül gyufa
adót lóg életbe léptetni. A gyárak erre vo
natkozólag már értesítést kaptak és megtet
ték az előkészületeket az adó behozatalával 
kapcsolatban.

Jótékonyság.
A lévai tisftlléres bizottaigaa'x egy 

magát meguevezni uem a'caró 100 koronát 
Adományozott.

Elszámolás.
A f. hó 21.-én, Léván a városi vigadó 

aziohái ermóben a he'ybeh tílf/ánia árvahát 
ős a tzoboralap javára rendezett jótékony
célú naiiv^seeatély any»gi jövede'inéröl;

Összes bevétel 2120 90 K. 
Kiadáa . . . 525 90 K.
Maradvány . 1595* — K.

Felül fiz ettük:
Katy Jánoaná üaramveazeltt 100 K., 

Bátby László érseki helynek, Boros Gyula 
ÓO—50 K. Weiaz Miksa 22 K. Wertheimer, 
^’K’I Gyula, lluberth Vilmos, Dr. Gergely 
■op, italian Ado'fné, Pacaolay Jánosáé 
Ifsnoénd 20—20 K. Bellán Lász ó 17 K. 
{*•  N. 10 K. Hol ó Sándor, Lfr. Froinmor 
goáe 12—12 K. Weiuberger, Levaticb Gusz*  

lávné, l.ovatich Gusztáv, Weisz Benő, licit- 
••no Izidor, özv. p,ttel báróné, Franki Ede, 

ttubl József, Franki Frigyes, Kherndlné, 
Mveskuti Jenő 10—10 K. Szsuer, Pogány 
v'r«i|, Tóth Ferenceé, Dr. Ba og Sándor, 
hsberma.m Jakab 8—8 K. Lány, 7 K. Dr. 
„‘'"D János, Tóth Károly, Kocaab Frigyer, 
’dogh Lajos, N. N. Sohwitzer Ernőné, 

"•*'*  Adó f 6—tí K., Varga János, N. N.
°lák 1.miiné, (Jzicaka Angola, Dr. Prizner 

ujula, Bőre lányi BMáné 5—5 K., Farkas 
■báuué, JosBefcsek G liáné, Fenyvesi Ka- 

r°ly, Dr. Farkas, Singer Izidor, B rth*  Jó- 
‘J’*.  N. N. 4-4 K., Nagy Zoltán, Vajda

3—3 K , Gallért, Kaufmann, Hol
tát Adod 2-2 K., Hollós Miksa l K Osr- 
•••••n; 069 K

J3 a m a

A telmaradt tiszta jövedelem 1595 K. 
te'e részben a Stefánia árvaháanak, _ fele 
löszben pedig a Léván felállítandó emlékműre 
torditiatott.

Arvay József s. k. Jakalifalvay Barna s k 
ellenár- pénztárnok,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
*9'7. évi áprl hó aa-trtL t9t7. évi áprl hó 29.-ig.

Születés.

A sziilök neve Lg a
’ <u £

A gyeinek 
neve

1 -akuuM K. Szekér Franciska (m"
Házasság

Béla

Viileieiiy és meuyasszűuv neve Vallása

Mészáros János Jegyernik Margit 
öz\. Seres Pál és özv. Kotlák Irén 
C eranowicz Szaniazló Ilochfehler 1.

Halálozás

rkath 
rkath. 
rkath.

Az elbuuyi neve ' Kora A halál oka

Zilai Istvánné
Szúnyog Márton 
özv. Mészáros S.-né 
özv. Korpás János 

éves 
éves 
éves

83 
Öo
63
83 éves

Aggaszály
Végkimerüiés 

Tüdővész 
Aggaszály

2511 —1917. dzám.

Hirdetmény.
Köshirré teszem, hogy Barsváriuegye 

Alispánjának 1947—1917. az. reudelete ál*  
tál az egész B iravármegyére a petróleum 
kicsinbeni eladási ára líterenkint 57 fillér
ben lett megállapítva. A félliterenkénti ela
dásban — miután * 1 , fillér nincsen — he
lyette egész fillér számítható.

Mindazon háztartások, melyek részére 
petróleum bevásárlási „Igazolvány*  lett ál
talam kiadva, az utalvány jegynek 10-15 
számú szelvényei ellenében a fo'yó évi au- 
gusztus 31-ig terjedő időre */,  vagyis fél
liter petróleum vásárolható; azon hat darab 
szelvényt csak a kiszolgáló kereskedő jo
gosított levágni. A .égi egyes külön jegyek 
érvénytelenek.

A petróleum kicsinybeni eladásával meg 
vaunak bízva: Eugel József Fia cég, Kern 
Testvérek cég, Uhrik Sándor Kereszt-utca 
1 sz. Singer Izidor Városház, Weisz Adolf 
Biti utca, Wilhem Jakab Saepossy-utca, 
Toahaizar Ferenczné llegyalja.

Fölkérem a közönséget, hogy a pet
róleummal nagyon kíméletesen takarékos
kodjék, mert a Miniaterium Május l-töl — 
Augusztus hó végéig a magán háztartások 
részére uem fog több petróleumot rendel
kezésre bocsátani.

Léva, 1917. évi április hó 24.
Bódogli Lajos, 

polgármester.

2204/1917. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy I. é i Május hó 
I-SÖ napjától a hatósági liszt éa kenyér uj 
utalvány jegyek ellenében lesz kiszolgáltat
va, mindenki jogosított — ha van — lejen- 
kint és havonk.nt hat kilo liszt: vagy ke
nyér : vásárlására. — A régi liszt és kenyér 
utslványkőny veeskék április 30-án érvény
telenekké válnak, — az uj utalvány jegyek 
ma szombaton d. u. 3—6 óra közben, va
sárnap d. o. 9—12 s d. u. 3-6 óra és hét
főn d. e. 9-12 óra közben lesznek előre 
kiosztva.

Ugyanakkor osztatnak ki a cukor, ká
vé és szappan jegyek, — a kává kicsiny- 
boni eladási ára kilonkint 11 korona 20 fil
lér, a szappan még nem érkezett meg, így 
eladási arat később határozom meg. —

Azon kereskedők akik oukor elárusi- 
tásssl m»g vannak bízva, azokat ez alkalom
mal a kávé éa szappan elárusitással n meg- 
bilOIBo

8

Az öaaaes utalvány jegyek az olóruai. 
tók által luegöriteodök és azzal beszámolni 
kötelesek mert csak azok ellenében kaphat
nak uj árut. A liszt éa kenyér jegyek szel- 
vényeit csak az elárusítónak szabad a törzs, 
lapról lemetszeni, — a törzslapot az illető 
birtokos köteles megőrizni, mert a jövő ha
vi uj jegyek csak ennek fölmutatásával 
kaphatók.

Kiki köteles megelégedni o yan ed annyi 
liszttel a miiyen és a mennyi van.

Aki a lenti rendelkezés vafamint a vo 
natkozó min. rendeletek ellen vét, kihágá
sért lóg íe'elösségre vonatni.

Lejárt jegyek továbbnem érvényesek, 
a föl nem használt jegyek a törzslappal 
együtt a hatóságnak viszaadandók, — ugy 
aki Léváról elköltözik, vagy családtagjai 
megfagynak, azonnal köteles bejelenteni.

A jegyed eladása, vagy másra á'ruhá- 
zása s&igoruan t'ltva van, — a kereskedő*  
két eltiltom, hogy hatósági cikkeket vidé
kieknek vagy jegy nélküli egyének risool- 
gáltaasinak

Léva, 1917. évi április hó 29.
Bódogfh Lajos, oolgánnestHr-

2522/1917. szám. Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy * ni, kir. 

Miuisteriuiu 1377/1917. Jl. E. és az 
Országos Közélelmezési Hivatal elnö
kének 34.437 számú rendeletéi értei
mében f évi május hó 1—3 napjain 
országos népszámlálás, állatösszeirás, 
valamint vetésterületi összeírás tarts- 
tik, melynek célja a közélelmezés ér
dekében szükséges adatgyűjtés.

Az összeirást Léván számlálóbiz
tosokul megbízott tanítók és városi 
alkalmazottak végzik, kik működésük 
tartama alatt a rendelet szerint közhi
vatalnokoknak tekintetnek.

figyelmeztetem a közönséget az 
őszinte és teljes bevállásra, anuáün- 
kább, mert aki az adatok beszolgálta
tását megtagadja, vagy tudva valótlan 
adatokat közöl, avagy a hatósági el
lenőrzést meghiúsítja, vagy kijátssza, 
kihágásért vonatik felelősségre, melyért 
2 hónapig terjedhető elzárással, vala
mint 600 koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő.

Léva, 1917. évi április bó 24,
Bódogli Lajos, 

polgármester

Vége a kávéhiánynak.
Keverjen egy pohár tejbe egy kávés
kanálnyi Fischer-féle pótkávét és 
édesítse meg egy kocka cukorral. 
Kitűnő izii, tápláló reggelihez jut 
és a cukorral is takarékoskodott. A 
Fischer-télé Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a: Fischer-féle 
Folyékony Pótkávé r. t. köz
ponti eladási irodájában Buda 
pest. I. Atlós-ut. 22 24 26 28 
sz. Telefon: 10 -22 Kicsinyben 
minden jobb fiiszerkereskedésben.

Árverési hirdetmény korcsmaliazra.
Alulírott község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy Garamkelecsény község, mint erk. 
lest, tulajdonát képező s italmérési engedély- 
lyel egybekötött korcsmaépülete, megfelelő 
lakással és melléképülettel folyó évi máju6 
hó 1. én d. u 2 órakor a község házánál 
tartandó nyilvános árverésen 1917. május 
16. tói egymásután következő évre haszon
bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 800 korona, bánatpénz 80 
korona, írásbeli ajánlatok kellőleg felszerelve

I szintén elfogadtatnak.
Az árverési feltételek az óbarsi körjegy 

• zőnél hivatalos órák alatt megtekinthetők- 
Garainkelecsény, 1917. április 22.

i Ivicsics, Kollár Antal,
I kj gyiö bíró.
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Iskola szolgai állásbetöltendő.
Közelebbi felvilágosítást ad az izrael. 
hitközség elöljárója Dr Fromtner Ignácz.

Kiadó lakás.
Emeleti lakás. 3 utcza és 1 udvari 
Szoba, bérbeadó. Bővebbet Bólé 
mán gyógyszertárban, Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz
Kis üveg-1 K 30 f. dupla üveg 2 K 20 f. 
gf- Ezt JcízÍtIIe xcir-clcaiTltt! '•».
A bo1 nem kapható, oda postán l'J kis vagy 6 nagy 
üveget ti/.enhár m koronáért < üld ingyen ládában a 
készítő

KATRENYAK JÁNOS
gyógyszerész ZSAHNOCZA

Pezsgödugot
használtat, de nem töröttet, 40 
fillérért veszünk darabonként. 
Küldhető előzetes tudakozódás 
nélkül utánvéttel.

Uj palack-dugókat
minták előzetes beküldése mel
lett a legmagasabb árban ve- 
szünk

Fromtner Testvérek
Budapest, Teréz körút 28

Keresek mezőgazdasagi szeszgyárral 
egybekötött kb. 1000 holdas jó minőségű 

birtokot megvételre.
Ajánlatokat lehetőleg közvetlenül eladó 
tulajdonostól kérek Rainer Simon 

— Újvidék. — n

MiMW illír

I I
Gyógyhely

Stubnya-fürdő
(Felsömag, 

Kéne&fürdö rhema es ischias elleni beteg,
I ővoita on 5 órai ut ihidapeető 

. 1(1 . Bartin-Odarberg
Kórház megszűnt és ig az e ész türdőte e, a n e i 
zöns ’ »•. ml Ike • sér? d Élelmezésről a i.írdö í i' 
gomloskodo I. Eo'vil gos tástdijt&anu az iyazgatoiá'|

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó 1. töl bérbeadó. Bövebh felvilá

gosítás a lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető. — —

Iskola vagy iroda szol
gának ajánlkozik. Cim a 

kiadóhivatalba.

» fotó"
FÉNYKÉPÉSZETI 

szaküzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, 6YARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEPÉSE

feLfelihli fel <1-1111 Ofcfeíl. LÉVÁN. TELEFON SZ&Ej !*■

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

Jótállás a biztos eredményért

Legjobb fűszer- és cseuiegeáruk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű ká vök. „Glória" pörkölt 

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

Vasaruk és kouvhafelszereléBi cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkek. VíDowcb lözótdények, forralók és vasalók

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

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.
. Összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti és ’ e gnvdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott 8odronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Reitter

Törvé
nyesen 
védve

Oszkár
nagybecskereki ny. főkapitány 

fajbaromfi tenyérztőnek nagyszerű 
találmánya a

„P A T K A N I N“
Patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 

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

mely elegendő körülbelül UO patkány kiir
táséhoz Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely
ben le van írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANJN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Ítész

vény társaság, Nagybeoskerekeu.

ÓK

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefee ■>.«: 33. L Ó V SL H ■ 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Ganzféle motorok uinden nagyságban Hopferr és 
Sclnantz gőzcEéplö készletek, eredeti Melicliár-léle 
retógépek, Büchei-iéJe ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lénozoskutak.
Legjobb minőségű iaharmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban-

Nyomatott Nyitrai ég Társa r. t. gyorssajtójAn Léván.


