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□ centiméterenként — 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.
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Építkezés a háborúban.
A közélelmezés mellett nem ki

sebb jelentőségű a háborúban a lakás
kérdés. Ezt a kormány is érezte, 
inért a lakásviszonyokat több Ízben 
rendelettel volt kénytelen szabályozni 
és pedig elsősorban szigorúan a la
kók érdekeire való tekintettel. Csak 
az idei rendelet enyhített némileg 
a szigorúságon a háztulajdonosok 
javára. Mindez azt bizonyítja, hogy 
a lakásban csak úgy nagyobb a 
kereslet a kínálatnál, mint az élelmi
szerekben s hogy csodálatosképpen 
eddig soha nem tapasztalt kelendő
ségnek örvend minden. Most nem 
hallani üres lakásokról, ellenben a 
legtöbb per abból keletkezik, hogy 
a bérlő nem akarja elfogadni a fel
mondást, mert őket védi a miniszté
rium rendelet? s fütyülnek a háziúrra.

Természetes, hogy ily viszonyok 
közepette senki sem gondol az épít
kezésre, noha a lakásnyomor a kü
szöbén áll. Ehhez járult az, hogy az 
építkezési anyag hihetetlen mérték
ben megdrágult, a szükséges mun
kaerő pedig számának csökkenése 
következtében egyenesen megfizet 
heteden. Ma tehát, ha valaki házat 
akar építeni közönséges téglából, 
annak az árán békeidőben fehér 
kararai márványból építhette volna. 
Pedig hát, hogy az építkezések száma, 
ha csökken is a háborúban, végkép
pen meg ne akadjon, sok ezer és 
ezer embernek speciális életfeltétele, 
amivel számolni kell a hatóságoknak.

A háború előtt valóban évről- 
évre láttuk az uj házak keletkezését. 
Akinek egy kis pénze volt, nem re
megett attól, hogy azt gyümölcsöz- 
tetés céljából házépítésbe fektesse. 
Maguk a pénzintézetek is szívesen 
folyósították az építkezési kölcsönö
ket, mert az uj házak képezték a 
legjobb biztosítékot, amelyeknek ér
téke csak emelkedhetett, mert hiszen 
a városok mind növekedtek, terjes/, 
kedtek. A beltelkek értéke pedig 
máról-holnapra emelkedett.

A háború egyszerre kettévágta 
az építkezési terveket. Hogy másra 
ne mutassunk, nálunk a takarékpénz
tár dolgozott ki az ipari munkások 
részére egy szép építési tervet kis 
házak számára. Telket is szerzett 
hozzá. I s ime, azt is el kellett halasz
tani boldogabb időre, amit még a 
bizonytalanság homálya fed. Magá
nosok építkezése megszűnt. Most 
Pedig u hihetetlen drágaság követ
keztében még válla'kozó sem igen 
akad.

Pedig lakásokra szükség van. 
Bármennyire is hangoztatjuk, hogy a 
háború következtében megfagyott a 
lakosság, azért az uj családalapítás 
még sem szünetel s minden évben, 
igy most is, szükség van uj lakásra; 
ha nem is annyira, mint a háborít 
előtt. Avagy ha nem volna oly nagy 
lakásínség, ragaszkodnának e a la
kók oly görcsösen eddigi lakásukhoz?

Németország, mely a porosz
francia háborúban már igen sokat 
tapasztalt, szükségesnek látta, hogy 
a magánépitkezéseket kormányren 
delettel szabályozza. Ezen intézke
désnek célja, hogy a nagyvárosi, 
úgy nevezett, nagy építkezések, me
lyek temérdek vas, tégla és cetnen 
tét fogyasztanak, lehetőleg korlátoz- 
tassanak, mindezekre a hadsereg
nek is szüksége van s ezenkívül ezen 
nagyvárosi építkezések azt eredmé
nyezték, hogy a vidéki lakosság a 
centrumokba özönlött, ami most a 
háborúban nem kívánatos. Ellenben 
a rendelet hatásosan segítségére van 
a kisebb vidéki építkezéseknek, me
lyeket közszükséglet indokol. E cél
ból átmeneti gazdasági hivatalt szer 
veztek, mely elsősorban feltétlenül 
szükségesnek tartja az. építkezési 
anyagok maximálását.

Kétségtelen, hogy helyesNémet- 
ország felfogása, hogy allami feladat
nak tekinti a polgárság részére ele 
gendő számú lakásról való gondos 
kodást s azt nagyszabású szociális 
programmjába, mint elsősorban meg
valósítandó intézkedést felvette. Na 
lünk is elérkezett az ideje annak, 
hogy a kormány és a hátóságok 
ezt a kérdést az állam által elinté- 
zendők közé sorozzák, hogy a lakás
kérdés és az építkezések szabályozása 
tekintetében zavarok ne álljanak be.

Kell, hogy bennünk is megle
gyen az az előrelátó gondosság, hogy 
a harcból megtérő hősök ne legye
nek kénytelenek lakásínséggel küz
deni s hogy meg az uj építkezések 
akkor is oly számos akadályba üt 
közzenek, mint most

I la minden kérdés elintézését a 
háború utánra hagyjuk, akkor azok 
felszaporodott tömegével nem le
szünk képesek egyszerre boldogulni. 
Az építkezéseknek, ha nem is a légi 
arányban, teljesen a háború alatt sem 
lehet szünetelni, mert ezer és ezer 
ember életfeltétele ez. Az államnak 
magának kell itt közbelépni a ne 
met-mintára esetleg a pénzintézetek, 
mint gazdasági tényezők segélyének 
igénybe vételével, mert ezek toké 
ereje és üzleti szelleme leghamarább 

megtalálja a helyes megoldási alapot. 
Van már német mintára közélelme
zési hivatalunk, állítsák fel az átme
neti gazdasági hivatalt s ennek ha
táskörébe utalják az építkezéseket. 
Nagyon kívánatos, hogy még ideje
korán megtegye a kormány a cél 
szerű intézkedéseket, mielőtt a lakás
ínség nagyobb mérveket öltene.

A Reviczky Társaság III. esztendeje*).
A Reviczky-Társaság 11110. éve ismét 

háborús esztendő volt. Ezúttal a harmadik. 
Azonban, tekintettel az. előző évek sikerére 
s a részünkre mindenfelől előlegezett biza
lomra, működésűnket ezúttal sem függesztet
tük fel, hanem híven a tervezethez, életjelt 
adtunk magunkról s kulturális missiónkat 
folytattuk úgy, amint ezt a háborús viszo
nyok engedték.

Örömmel állapíthatom meg, hogy a 
Társaság eddigi működése az ország többi 
hasonló irányú egyesülete mellett is nem
csak hogy’ megállotta a helyét, de érdekes 
irodalmi és művészi színvonalon álló, s min 
denkor előkelő műsoros estélyeivel, általános 
figyelmet keltett s elismerésben részesült, 
ami nem csupán a tisztikarnak és választ
mánynak érdeme, hanem főleg a tagok rend
kívüli buzgóságának köszönhető, kik mindig 
soha nem lankadó érdeklődéssel kisérték a 
Társaság működését s maguk is jótékony 
hatással és nemes Ízléssel közreműködtek 
abban, hogy az estélyek mindig változatosak, 
szépek és érdekesek iegyenak. Különösen a 
hölgyközönség fejlett ki nagy buzgóságot, 
akiket hálás elismerés illet meg azért is, 
hogy már ez évben a férfitagok, is sűrűbben 
látogatták estélyeinket.

A tisztikar feladata a rendezés terén 
sokszor nehézségekbe ütközött, mert közölök 
többen még mindig bevonulva katonai szol
gálatot teljesítenek. Egymást helyettesítve, 
mindamellett a reánk bízottakat elvégeztük 
s az ez évi közgyűlés pedig már az uj tisz
tikar megalkotása által megkönnyítette mű 
ködésünket

Sajnálattal kell jelentenem, hogy alap
szabályaink még most sem érkeztek vissza 
a kormánytól, hová jóváhagyás végett meg 
1 Hő. evben felterjesztettük s igen valószínű, 
hogy a háborti alatt kormányhatósági látta
mozási nem is nyernek, mert háború alatt 
az egyesületi alapszabályokat jóváhagyni 
nem szokták. Azonban ez a körülmény mű
ködésünket nem gátolja, mert a törvénynek 
eleget tettünk s most ennek értelmében 
folytathatjuk a Társaság alapszabályszerü 
munkálkodását. x •

Eájo szívvel jelentem, hogy lüln évi 
február hó 25. napján vettünk búcsút Báthy 
László társelnökünktől, ki prelátuskanonokká 
neveztetvén ki, tőlünk megválni s Eszter
gomba költözni volt kénytelen. Mindig meleg 
érdeklődéssel kísérte Társaságunk ügyeit ; 
működésében felolvasásával maga is tevé
keny reszt vett; bizonyára mindnyájunknak 
hiányozni fog kedves, szeretetreméltó alakja. 
Indítványozom, hogy távozása felett sajna 
tatának adjon kifejezést a közgyűlés s érde
meit jegyzőkönyvileg örökítse meg.

• > \ lö-i -. vkvTársaságnak május lm uB-án 
tartott évi rende-. közgyűlésén beterjesztette és 
teloiv»sta , dr KerséK János, fotnkii
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Az elmúlt éven 1 közgyűlést és 1. vá
lasztmányi ülést tartottunk:

A közgyűlés előtt Köveskuti Jenő állá
sáról bizonyos félreérlések miatt lemondott, 
társelnökünk pedig eltávozott; az elnöki 
tisztet a főtitkár teljesítette. A múlt évi köz
gyűlés egyszersmind tisztújító közgyűlés is 
volt, amely a tisztikart és a választmányt 
általános érdeklődése mellett alakította meg.

A háború azonban még a választottak 
listáján is változásokat tett és az életviszo
nyok következtében is több tag elköltözött.

Így dr. Heinrieh Viktorné, a zeneszak
osztály lelkes és buzgó elnöke, Sárbogárdra 
költözvén, állásától megválni volt kénytelen. 
Egyike volt a társaság legagilisabb tagjának, 
ki gyönyörű énekművészeiével igen sokszor 
elragadott mindnyájunkat. Azt hiszem, a 
közgyűlés helyeslésével találkozom, 'midőn 
mindnyájunk hálás elismerését tolmácsolom 
e helyen és érdemeit jegyzőkönyvbe vétetni 
javaslom. Távozása óta a zeneszakosztály 
teendőit Belesük László társelnök látja el.

Itr. Porubszky (iéza, titkár, katonai 
lelkésznek hivatott be, de a harctérről is 
résztvett a Társaság munkálkodásaiban. Azóta 
a titkári teendőket Fekete József tanár, az 
irodalmi szakosztály előadója, látja el

Sajnálattal jelentem, hogy a pértztárossá 
megválasztott dr. Laufer Arthur tagtársunk, 
aki buzgósággal vezette a társaság pénzügyeit, 
a választást nem fogadta el. Köszönetünket 
fejezzük ki eddigi szives működéséért. A 
választmány a pénztárosi teendőkkel ideig 
lenesen Bándy Endre tagtársunkat bizta meg. 
A jelen közgyűlés feladata ezen állást 
betölteni.

Katonai szolgálatot teljesítenek még ez 
évben is : IJr. Mocsy Aba könyvtáros, Berkó 
István, dr. Demény Gyula, dr. Gyapay József, 
Koperniczky Kornél, dr. I.aufcr l.ipót, Far 
kas Tódor, Pazar Zoltán, dr. Szitányi Aurél 
választmányi tagok.

(Folyt, köv.l

j

Különfélék.
— Zarándokhely lesz mludeu 

csatatér. A csatatereket, amelyeken most 
a rémséges csaták folynak, a hadvezetőség 
a háború után zarándokhelyekké akarja tenni. 
Már gondoskodás történt arról, hogy a csa 
tatereket a harcok elmúltával a közönség 
megismerhesse. A honvédelmi minisztérium 
e napokban jeles magyar földrajztudósokhoz 
és geológusokhoz felszólítást intézett, hogy 
tegyék tanulmánytárgyává a terepeket és 
még a háború befejezése, előtt készüljenek el 
terveikkel emlékek emelésére, helyek megje
lölésére és utak építésére vonatkozóan. A 
honvédelmi minisztériummal egyidejűleg a 
bécsi hadügyminisztérium is megtette ugyan
ilyen irányú intézkedéseit. Érdekes, hogy a 
munkálatokat 1918 márciusára be kell fe
jezni ; tehát — úgy látszik — a hadvezető
ség is bízik abban, hogy ennél az időpont, 
nál nem nyúlik tovább a háború.

— A F. M. K. E. választmányt és 
közgyűlése. A Felvidéki Magyar Közneve- 
lödési Egyesületnek léva városi és léva-vidéki 
választmánya o hó 5.-én, délután 4 órakor, 
a kaszinó társalgó termében Ordódy Endre 
elnöklésével, választmányi és ezt követöleg 
évi rendes közgyűlést tartott, amelyeknek 
kiválóbb tárgyai a következők voltak : úgy a 
választmány, mint a közgyűlés őszinte elis
meréssel vette tudomásul az elnöknek haza
fias érzelemtől áthatolt, kimerítő és minden 
részletre kiterjedő évi jelentését és elhatá
rozta, hogy a jelentés egész terjedelmében 
lapunk hasábjain is közöltessék, fíercte’ly 
Miklós főszolgabírónak, a választmány buzgó 
és lelkes ügyvezető alelnökének, elhunyta 
felett — emlékének a jegyzőkönyvben való 
megörökítésével — a legmélyebb részvétét 
fejezte ki a közgyűlés. I j tagokul felvétettek: 
StilM Ágoston, óbarsi esperes-plébános, Kraj- 
LiÁJcnö, a Barsmegyei Gazdasági Egyesület 
titkára és Madarassy István, az Első Magy. 
All. Ilizt. Társaságnak’ titkára. A bemutatott 
és megvizsgált számadások szerint 1916. év 
végén a választmány vagyona 111)48 K. 35 
fillér volt. Az 1918. évi költségvetés 4026 K. 
35 fill. bevétellel, 3080 K. kiadással és 946

K 35 fillér pénztári maradvánnyal állapíttatott 
meg. A szépen magyarosod) Óbars község 
ben magyar daloskörnek szervezését mondotta 
ki a közgyűlés és megbízta az elnökségét, 
hogy - kizárólag magyar énekek tanítására, 
500 korona kiadás keretében egy íarmo 
niumot szerezzen be a nevezett községnek. 
Ügyésszé: dr. I’M Ferenc, - a megüre
sedett választmányi tagsági helyekre pedig . 
Stibló Ágoston, Krajlsik Jenő és Madarassy 
István választattak meg. Az egyesület ügyei
nek gondos és eredményes vezetésé céljából 
a közgyűlés szervezeti szabályzatnak készítő- 
sét határozván el, — ezen határozatának 
végrehajtását, az elnökön és jegyzőn k^ul, — 
lluberth Vilmos, dr. Laufer .Artúr, dr. \ lesek 
Ferenc és dr. Weisz Zsigmond egyesületi 
tagokra bizta. — Hogy az egyesületnek Lé
ván alakított választmánya a háború harma
dik évében is megszakítás nélkül folytatja 
hazafias működését, — ez elsősorban Ordody 
Endre ny. főszolgabírónak kiváló érdeme, aki 
az egyesület létesítése óta a magyarosításnak 
lelkes hive és nyugalomba vonulása óta 
minden idejét a választmány helyes irányi 
tására s a Léva körül levő tizenegy tótajku 
községben a magyarság térhódítására szenteli,

— Ne panaszkodjunk a kenyerünk 
miatt! Sokszor halljuk a panaszos megjegy
zéseket, hogy a kukoricaliszttel vegyítve sü
tött hatósági kenyérrel a lévaiak nincsenek 
megelégedve. Sajnos : kenyerünk nem olyan, 
mint a béke idejében volt; de azért még 
sem lehet senkinek oka panaszra; mert e 
napokban láttunk és ízleltünk Komaroníbol 
hozott kenyeret, melyben nincs ugyan kuko
ricaliszt és mégis — dacára annak, hogy az 
illető, aki sütötte, a hatósági liszthez nagyobb 
mennyiségű fehér lisztet is kevert — fekete, 
savanyú; szóval: annyira silányabb a mi 
kenyerünknél, hogy ezt a komáromi mellett 
bátran mondhatjuk kalácsnak

— Előléptetés kinevezések. A ki
rály b'emb&y István királyi tanácsosi címmel 
felruházott pénzügyi tanácsost, balassagyar
mati pénzügyigazgatót, a VI. fizetési osztályba 
léptette elő. A pénzügyininiszter Parkóczy 
Barnabás miskolczi pénzügyi titkárt, állomás- ; 
helyén va’ó meghagyása mellett, a VII. fi
zetési osztályba pénzügyi tanácsossá; Csók 
József aranyosmaróli pénzügyi fogalmazót 
pedig a IX. fizetési osztályba pénzügyi tit
kárrá nevezte ki.

— A törvénytelen liadiárvák tör- 
vényeBitése. A király elrendelte, hogy a 
háború alatt elhunyt katonák törvénytelen 
gyermekeinek törvényesitésére vonatkozó kér
vényeket a gyámhatóságok a legmesszebb 
menő figyelembevétellel terjesszék fel. A 
hatóságok arra is utasítást nyertek, hogy az 
elesett harcosok jegyeseinek vőlegényük csa
ládi nevének való viselését engedélyezzék, 
ha ezt kérelmezik s őket hivatalosan asszo
nyoknak címezzék A rendelet annak a remé
nyének ad kifejezést, hogy a hivatalos pél
dát követni fogja a társadalmi szokás is.

— Kitüntetés, A király dr. ItavMau- 
cv József kegyesrendi áldozópaonak, a sel- 
meczbányai királyi katho’ikus főgimnázium 
igazgatójának, aki egy ideig a lévai főgim
náziumnál is működött, a középiskolai okta
tás terén szerzett ’ 
Ferenc József-rend 
nyozta.

— Gyászhir. Budapestről kaptuk a 
a szomorú hirt, hogy özv. olgyai Olyyay 
lmréne. szül. Alikul Fruneiska hosszas és 
kínos szenvedés után, életének 7G.-ik évében, 
e hó 2.-án elhunyt. A jólelkü úrasszonynak 
földi maradványait nagy részvét mellett e hó 
5.-én a fővárosi uj köztemetőben helyezték 
örök nyugalomra. A megboldogultban Töóth 
Kálmán városi iktató és kiadó neje édes 
anyját gyászolja.

— Vonat által elgázolt főhadnagy. 
Szombathelyen héttőn virradóra éjjel halálos 
szerencsétlenség történt. Szekrényessy l.ipót 
gépgyári mérnök, tartalékos főhadnagy, akit 
a király a harctéren csaknem három éven 
át végzett kiváló katonai szolgálataiért a 
Ferenc .lózsef-lovagrenddel tüntetett ki, — 
a családját látogatta meg Szombathelyen. 
Szabadsaga leteltével, az éjjeli vonattal állo
máshelyére, hévára akart utazni. Kiment az 
állomásra és szerencsétlenségére éppen a

érdemei elismeréséül a 
lovagkeresztjét adomá-

sinek között állt, amikor berobogott a grá. ■ 
vonat, amely elütötte és halálra gázolt*.  H 
lála a legszélesebb körben őszinte és uj’ 
részvétet keltett. I

— Ötven éves házassági évfor 
dúló. Tokodi/ Imre volt vendéglős j olgárl--" 
sunk és neje, szül. Kralt Anna ma egy8 |le, 
o hó 3. án, a legszűkebb családi k őben üt 
nepelték meg egybekelésüknek ötvenedik év 
fordulóját, amely alkalommal a köztisztelet! 
bon álló házaspárt a rokonságon kívül i" 
barátai és ismerősei közül is igen sokan ■ 
legszivélyesebben üdvözölték.

— Cukorkiosztás a gyüuiölcsb, 
főzéshez. Az Országos Közélelmezési Híva 
tál értesítette a városok .polgármestereit és 
vármegyék alispánjait, hogy gyümölesbefőzfe 
céljára, háztartások számára 220 vaggon 
cukrot bocsát ez évben rendelkezésre. Éjen 
kivül cukrot osztanak ki gyümölcsbefözésre 
a gyümölcskonzervgyárosok közölt is es pedig 
80 vaggont. Leiratában elrendeli a Közélel
mezési Hivatal, hogy a cukor kiosztását a 
legszigorúbb ellenőrzés mellett kell foganato
sítani. Kizárólag csakis azok a családok ház
tartásai kaphatnak gyümölesbefözéshez cuk
rot, melyek a cukrot kétségenkivül gyümölcs- 
befőzési célokra igénylik. A hatóságok e hó 
15.-ig kötelesek bejelenteni a Közélelmezési 
Hivatalhoz, hogy egyes törvényhatóság terü
letére mennyi cukrot igényelnek gyümölcs, 
befőzésre. A Közélelmezési Hivatal a inkor- 
kiosztást igazoláshoz köti oly módon, hogy 
figyelembe veszi a családok számát, élelme
zési viszonyait és a rendelkezésre álló eu- 
kormennyiséget. Szigorú intézkedés tétetik 
folyamatba arra nézve is, hogy a befőzések 
utáni időben megfelelő állandó ellenőrzés 
gyakoroltassák a háztartások felett arra 
nézve, hogy a részükre kiutalt cukrot tényleg 
befőzési célokra használták-e fel és amennyi
ben erre nézve visszaélések merülnének fel, 
a visszaélőkkel szemben büntető eljárás te
endő folyamaiba. Kávéházak, cukrászok, ipa 
rosok stb. befőzéshez szükséges cukrot a 
háztartások számára kiutalt mennyiségből 
nem igényelhetnek.

— Eljegyzés. Ai/yaf/ássy Sándor borii 
ref. lelkész múlt hó 29. én eljegyezte Hihary 
Kálmán pozbai ref. lelkésznek kedves leányát, 
Ilonkát-

— A Kath. Sajtóbölgybizottság 
f. hó 10.-én vasárnap este 7 órakor a zárda 

< tornatermében gyűlést tart, amelyre a t. ér
deklődök tisztelettel meghivatnak. Elnökséii.

— Halálozás. Makay Sándor, a gróf 
Hadik-Barkóczy uradalom szőlőbirtokainak 
felügyelője, aki előzőleg mint gazdasági ta
nító évek hosszú során át a lévai tanítóképző 
intézetben működött, — e hó 4.-én, Tállyáa 
elhunyt. Halála ismerősei körében Léván is 
nagy részvétét keltett.

— Kitüntetett tanító. A király A'm s. ra 
Imre nagysallói tanítónak, nyugdíjaztatása 
alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálata 
elismeréséül, — az arany érdemkeresztet 
adományozta. A jól megérdemlőn kitüntetés
hez mi is őszintén gratulálunk.

— A rokkantak vasúti kedvezmé
nyei. A kereskedelmi miniszter rendelet*  
alapján a magyar államvasutak vonalaira ki
terjedő utazási ■ kedvezményt biztosítottak 
azon rokkant katonák részére, akik valamely 
munkaközvetítő szervezet közvetítésével mun
kakeresés céljából utaznak. Az ilyen rokkant 
katonák lakóhelyükről a munkaközvetítő in
tézet székhelyére ingyenesen, a munkaköz
vetítő helyről az elnyert munkahelyig pedig 
féláru jeggyel utazhatnak a személyvonatok 
III. osztályán a munkaközvetítő intézmény 
igazolványa alaján.

— A katonai munkisosztBgok 
élelmezése. Több Ízben előfordult, hogy 
egyes munkaadók, akikhez gazdasági mun 
kára katonai munkásosztagok vezénvcltettek. 
ezeknek élelmezése végett a katonai hatósá
gokhoz fordultuk. Tájékoztatjuk az érdekelt 
gazdakozönséget, hogy az -e tekintetben »>• 
dott miniszteri rendeletek szerint, a innnk.fr*  
kiadott katonai munkásosztagok élehnezésér 
a munkaadók tartoznak gondoskodni.

— A hadirokkantuk, hadiözvegy* 1 
és badlárvék földje. A hivatalos lap r*if  
deletet közölt a hadirokkantuk, hadiozvefl
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Járvák megélhetésének elősegítésére 
és had'® Hunokról. A közadakozásokból vagy 

Wkkantügyi célokra kijelölt forrá- 
hadirokkantak segélyalapja vagy 

s iá célú más alapra befolyó összegek, 
h«sünl az ezen célra természetben felaján- 
1 ■ katlanok lehetővé teszik, hogy a hadi- 
l<’1.l.‘“tak hadiözvegyek és hadiárvák egy 

.ingatlanhoz jusson vagy hogy már 
*?„ö ingatlanuk a rajtuk levő tehertől 
»eí vagy részben mentesüljenek. A 
*“l„,,t rendelet azt akarja biztosítani, hogy 
' ■ • szerzett vagy tehermentesített ingat, 
piék' állandóan rendeltetési céljaikra szol- 

í^’^Uruapl országos vásárunk a 

7... „a^yon kicsi volt; de az állatva 
tra annyi sok marhát hajtottak fel, hogy 

áboru kitörése óta alig volt ilyen forgal 
*' v4sár Léván. A háborús viszonyokhoz 
íest az arak sem mondhatók túl maga 
.Luk A vásárra felhajtatott szarvasmarha: 

drí) ’ eladatott: 763 ; ló 825 drb ; ela 
í.tott 235 : juh 475 drb ; eladatott : 383 
sertés: 334 drb; eladatott: ISI; kecske 2!) 
drb-eladah'tt 5; szamár 3 drb; eladatott ■ 
I 2. Az összes felhajtás ; 2636 drb ; ebből 
eladatott: 1568 drb , , , /

— Színház. Az elmúlt bet változatos 
műsorával sok élvezetet szerzett a színház
látogató közönségnek. Vasárnap - ....
Kövessy daljátéka került szinre a legjobb 
előadásban. A címszerepben .Szarrassi/ Jenő 
ügyeskedett s általános tetszésben részesült. 
Sestyén Irma és Gábor Dávid és Eszter 
szerepét briliánsul megjátszották. M, Jászai 
(Mérjam) igen szépen énekelt. — Hétfőn, 
junius 4.-én Lem és Alexander vígjátékit 
íz Özvegy kisasszonyt adták, melyben Seóes 
lyéa Irma és Somosa Piri két hálás szerepet 
kreáltak Mariska és Elza testvérek szerepében. 
Rutinnal játszott Viráyh (Dormandy) és Sorr 
(Sebes). Nemkülönben Gábor (Habos) és 
Pápai is megállották helyüket. Sándor l.issy 
szerepében aratott elismerést. Kedden junius 
5.-én szép közönség nézte végig a jótékony 
célú kabarét, melyet Sorr Kersék Jánosnak 
lapunk szerkesztőjének ez alkalomra a liadi- 
külcsön propagálása érdekében irt prologjá 
val nyitott meg. Erőteljes, mély érzésre valló 
előadását zajos taps jutalmazta. Ezután több, 
szép dalt, kupiét és nótát énekelt Sándor 
Méla, Pápai, Sonioss Piri, Deák, Jászai és 
injOr. Ezután A primadonna, majd az Orvos 
mk cimü két kis bohóságban Deák, Sorr, 
Acél. Szilágyi, 'iábor, Sándor, Somoss Piri 
és Pápai Sári szerepeltek és ügyes játékuk
ra! elismerést arattak. Közben művészi éne

a Golem $

kükkel Viráyh, Sebestyén és Gábor szórakoz
tatták a közönséget, mely ezúttal nem fukar
kodott az elismeréssel, Szerdán a Csokoládé 
kaimét. Csütörtökön délután a Mágnás Mis
kát ismételték meg. Este Balta bájos paraszt 
vigjátéka a Zsuzsi került szinre. A címszere
pet Smóő Eerencné játszotta a tőle megszokott 
művészettel. I'iráijh az öreg kőfejtő szerepé 
ben elismerésre méltó alakítást produkált. 
Kiváló volt még László. Pénteken Három a 
kis lány cimü bájos operettet adták, mely
nek Schubert által komponált örökszép dalai 
• szivekhez találtak utat Schubert szerepét 
viragh kreálta. Diskrét előadása semmi ki
vetni valót nem hagyott. Deák fe ülmulha- 
tatlan Tchöll papa volt. A három kis lány 
■Kimoss Piri, Sándor Méta és Sebestyén 
ama kedvesen játszottak. Sebestyén Irma 
“épen csengő hangon énekelte Schuberth 
'talait. Valamennyi szereplő különben jól 
taegállottn helyét, m -gis ki kell emelnünk 

Lászlót és a kis Fodor Tiborkát. l'eg 
'tap szombaton Gábor Szép asszony cimü 
játékát láttuk, melyben Szabó Ferenc és 
zabo Perencné a Benedek-házas pár sz.ere- 

■ '8e,‘"agy hatást értek el. Virágh Sorr
dz ii °r ''“l’íak még nagyobb szerepet e 

rabban, Rutinnal játszottak s rászolgáltak 
elismerésre. Ma délután a Gólomét este 

,«<iniii a as 1,1,^ a(jják.

Elszámolások.
ülfiteb-sek az irt/. nővérek intézete által 
nnilentt tornaünnepély alkalmával.

ve,L H'a^sel< h’erenc Nagykálna 20 K., Kö 
Sziki * v"' habina Adalberté 10—10 K, 
lmiPJ 7 h’atuyné, Nagykálna, Knapp

7 K., Karafiáth Márius, Vojna

rovszky Gy., Streicher József 5 -5 K.. Rzehák 
hdene, Szentiványi Edéné 4—4 K. Epölv 
iXhM gyklU!la ? Lieb«mann jJkabné 
Jakabfalvyne 4-4 K. Rostyek Jőzse'hé 
N. N., Laufer, Maesay Lukácsné 3-3 K. 
Low. Lipotne 2 50 K„ Kuller Ferenc, Csor
nák Izidor, Varga János tanár, Dr. Károlyi 
János, Kozma Vilma, Kovács László, Borosáé 
bakos Lajosné, Dudieh Sári, Molnár, Weisz 
Miksane, Dák Aduit, Kováesik Samuelné 
8,^ l,o0K > hevatieh Gusztáv,
“ékely Béla, Vlesek 1-erenené, Tokody István, 
e ,, N-> Preisich Ignác, Drlicska Rezső, 
Sydlaba l-erenc, Riedl Istvánná, l'auber Viola, 
Kohn Mihalyne 1-1 K., N. N. 50 fin. Orelné 

. lill r lat László, Vlesek Gy. Balogh Ele
mei-, N JM. 50-50 fill., N. N. 10 fill

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése. 
'9i7. évi jun. hó 3-töl. 1817. évi jun hó 10-ig. 
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leányCsapó Károly Trpiska Ilona
Házasság

A gyeinek 
neve

Rozália M.

ilj. l’etrás János Koráb Mária r. kath.
 Halálozás

Az elbuuyl im

Jókai Jakab 
Valábek Ilona
Bagócsi Gergely né 
Ertinger József 
Liska Erzsébet

Kora A halál oka

67 éves Máj rák
5 éves Agy. gyulladás

62 éves Szerviszivbaj
57 éves Tütlúvész

2 hó gyomor bélhurut

3581-1917. szám.
Hirdetmény

Miután a nagy nyári munkák bekövet
keznek s a nehéz munkát végzők a Közé
lelmezési Hivatal által fejenkint és havonkint 
hat kilóra leszállított lisztjárandóságból meg
élni és erős munkát végezni nem képesek 
ezért minden nehéz munkával foglalkozónak 
a rendes hat kilón felül még havonkénti 3 
kilogram tisztet utalványoztam ki s gondos
kodtam annak — további rendelkezésemig 
való — fedezéséről; ezért tudatom a lakos
sággal, hogy akik, mint nehéz munkát vé*  
gezó iparosok, segédek és tanoncok vagy 
munkások, napszámosok és cselédek (mind 
lő éves koroo felül) ha az eddigi hatósági 
liszjárandóságaikon felül pótlisztet vagy ke
nyeret kívánnak kapni, a pótutalványok át 
vétele végett (városház I- emelet 8-ik szám 
alatp köznapokon d. e. 9 — 11 óra közben 
jelentkezhetnek. A pót utalványokkal Munk 
Adolf üzletében lehet bevásárolni.

Léva, 1917. évi junius hó 3.
Bódogli Lajos,

polgármester

Állami hivatal
és egy lakás részére keresek bérbe 
körülbelül 5—7 szobából álló helyi 
séget, mellékhelyiségekkel, tágas 
udvar és kocsiszínnel. Előnyben 
kerttel biró külön álló ház. Értesítés: 
Ladányi-utca 3. szám alá kéretik.

Elveszett Pénz
ha nem festi meg régi és kifakult 
ruháit Kardos-féle ruhafestékkel, 
melynek elárusítója Knapp Ignácz 

drogéria Léva.

Kévekötő
géphez manilla helyett parafinált 
tiszta nátron cellulose több ágú ki
váló jó minőség frankó küldés 
100 kg’ 700 korona pátria pa 
pírgyár papit spárgáinak eladási iro
dája Magyarország részére Budapest, 
Vll- Rákóczi-ut 6. Teteion 83—63.

Birtokot keres
vételre vagy bérbe 200—1500 holdig
— Halasz vendéglős Léván. —

Tanító
a nyári hónapokra nevelőnek vagy 
gazdasághoz ajánlkozik Ajánlatok
Ehrenthal Irma Léva Árok utca 5. - 

kéretnek.
Komolyabb német leány

i háztartási és főzési gyakorlattal állást 
. keres lehetőleg vidéken. Bővebb fel- 
. világositást Gazda Anna ad, Patkuy 

Gyuláné címén Léván.

Bérbeadó:
; 3 lakásból álló Mártonfy-utcza 16.
| szánni ház — mely 16 éven át zá 
: logház volt — esetleg eladó. To- 
I vábbá : Kákai-Villa sorban — télen 

nyáron lakható— 2 szoba, előszoba,
| présház és jó borpinczéből álló épii- 
í let, külön gyümölcsös.udvarral, a 
I hozzátartozó csemege és borfajok 

kal kiültetett szöllőteriilettel jutá
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács 

j Mihály tulajdonosnál. —

Tánctanitási értesítési
Léva város és vidéke nagyrabecsiilt kö

zönségének szives tudomására adom, hogy 
1017. július 2.-án (hétfőn) n városi szálló 
színháztermében

tánckurzust nyitok. 
Felnőtt és diákkurzusok I 
Ritmikus és harmonikus gyakorlatok ás

: az összes modern táncok tanítása I
| Családok által összeállított külön cso

portok tanítását elvállalom I
I beiratkozásokat és előjegyzéseket szíves-
! ségből Schulcz jiapirkercskedése fogad el.

Szives pártfogást kér : 
FCreutz Gyula 

Ö esász. é. kir. Fensége Erzs l»e» 
Föb reeg-'ö vöt ténct.nitsja, 

több fö-ér<>s> leá yisko'a 
tánctanára. l-’öv 

tani, tézet V1R, B«roas-u. ;>B

Üzletáthelyezés I
Szives tudomására hozom a nagy
érdemű közönségnek, hogy 1902. 
<>ta fennálló órás és ékszerész 
üzletemet Kazincy utcza 1. szám 
alá, l’ollák üveges üzletével szem 
ben helyeztem át. Törekvésem 
ezután is oda fog irányulni, hogy 
tisztelt vevőim szives pártfogását 

továbbra is kiérdemeljem. 
Elvállalom a legkomplikáltabb 

óra és ékszer javításokat Továbbá 
mindennemű óra és ékszer áru a 

legolcsóbb áron kapható.
A nagyérdemű közönség szives 

pártfogását kérve tisztelettel:
HATSCHER KÁROLY.

Vége a kávéhíánynak.
Keverjen egy pohár tejbe egy kávés
kanálnyi Fisoher féle pótkávét és 
édesítse meg egy kocka cukorral. 
Kitűnő izü, tápláló reggelihez jut 
és a cukorral is takarékoskodott A 
Fisoher-(éle Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a : Fisoher-léle 
Folyékony Pótkávé r. t. köz
ponti eladási irodájában. Buda 
pest. I. Átlós ut. 22 24 26 28 
hz. Telefon; 10- 22. Kicsinyben 
minden jobb füszerkereskedésben.
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Egy magánosán álló leány jobb 
család között lakást keres.

Ajánlat a lap kiadóhivatalába kéretik.

Kiadó lakás.
Emeleti lakás, 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
mán gyógyszertárban. Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz
Kis üveg 1 K 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f.

Ezt Jcérj-ü-ls: wlrdenütt.' "Wö 
A bo' nem kapható, oda postán 19 kis v gy 6 nagy 
üveget tizenhár m koronáért ’• ü <1 ingyen ládában a 
készítő •

KATREKYAK JÁNOS 
gyógyszerész. ZSAHNÜCZA-

1917. junim, io

Üzletmegnyitás.
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 

hogy 1/Mván Petőfi-utca 4. szám alatt június elején

arany, ezüst, ékszer és
óraűzletet

nyitok. Előre is biztosítom a nagyérdemű közönséget 
pontos és jutányos kiszolgálásról. Midőn még bátor va
gyok megjegyezni hogy minden e szakmába vágó 
javításról gondoskodva van, maradok a tisztelt vevő kö
zönség szives pártfogását kérve teljes tisztelettel

Rappeport Manó.

B A K S

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 lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető. — —

Gyógyhely 

Stubnya-fürdő 
(Felöömagyarörazág.) 

Kenesfürdö rhema es isch-as elleni betegségeknél.
Fővonalon 5 órai ut Budapestő' 

, 10 , Berlin-Oderbcrg ltuttFán ál.
Kórház megszűnt s így eg^sz fürdőtelep a n e. k - 
rönség rt ndtlke <séraáll. E'elmezésről a fürdő biztos 
gondoskodott, Fe1 világos tást dijta »uu' az igazgatóság

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, óyARMATÁRU- ÉS VASNAdYKERESKEDÉSE

MMnVfcW'Ú fe&ii. LÉVÁN. TELEFOM SZ&lÁt H.

FENYKEPESZETl 
szaküzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk Naponta friss felvágottak 
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k a v é k. „Glória" pörkölt 

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

Vasáruk és konyhafelszereléei cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényak 
modern háztartási cikkek. Viilamcs főzőedények, forralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:
* 

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókée, metszőolló, 
ágfűrőez, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.
Összes kerti-, n.ezőg azdasapi , méhészeti és tógazdasági szerszámok

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

NAGYBAN - KICSINYBEN.

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

Jótállás a biztos

| Reitter

eredményért
Törvé
nyesen
védve

Oszkár
uagybecskereki ny. főkapitány és 

fsjbaromil tenyésztőnek 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 60 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 FAT KANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank 11 ész

vény társaság. NagybeoHkerekeu.

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon >zam: 33. Telefon szám ■ 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállitás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Gans-féle motelok minden nagysngbau Hopferr és 
Schrantz gözcséplö készletek, eiedeti Meliohár-féle 
vetőgépek, Bácher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vpgó gépek és gópréazek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t, gyorsaajtóján Léván.


