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Faértékesitö hivatal.

[uniti'' 15.-én, pénteken lépett 
életbe a faértékesitö hivatal szerve
zéséről szóló kormányrendelet, mely 
;t iakészletek szétosztását, az árak 
Jueg-állapitását és a termelés irányi- 
tásáí sajat hatáskörében összponto
sítja olyképpen, hogy ezen célra egy 
uj hivatalt, a Faértékesitö Hivatalt, 
szervez. A fakereskedők, de talán 
a termelők körében is nagy megle
petést keltett ez a rendelet, mivel 
most már véget vet a fával való 
spekulációnak és ezáltal sokakat 
megfosztott attól a reménységtől, 
hogv még jobban felemelhessék a 
faárakat.

A fauzsora megszűnik e nap
tól kezdve, mert a Faértékesitö 
Hivatal állapítja meg azt a meny- 
nyiséget, melyet a hadsereg kap, 
amelyet a háztartások igényelnek 
s amely külföldre szállítható. Hogy 
pedig ezt tehesse, a rendelet feljo
gosítja, hogy az összes fakészletek 
felett rendelkezhetik, ennélfogva a 
még meglevő fakészletek bejelen- 
tendök és pedig a most meglevők 
junius 30-áig, azontúl pedig mindig 
havonként az előző hónap utolsó 
napján létezett állapot szerint. A be
jelentett és nyilvántartott fakészle
tek hovaforditása felől is a hiva
tal rendelkezik, mely a bejelentés 
beérkeztétől számított 30 napon be
lül közli, hogy mely' készleteket 
kell a katonai igazgatásnak, melye 
kel a polgári háztartásoknak áten
gedni, melyek szállitandók külföldre; 
sőt kötelezheti a hivatal a leieket 
arra, hogy fakészleteiket a hivatal 
által előirt választékra feldolgozzák.

A kiviteli üzletet is tehát csak 
a Faértékesitö Hivatal bonyolíthatja 
le. Ez dönt afelett, hogy melyik 
vállalat mily' áron szállíthat lát 
külföldre.

Mint értesülünk, a faárak is 
maxiniáltatni fognak, mert a fa 
árának megállapítását is a rendelet 
á Hivatal hatáskörébe utalja oly
képpen, hogy ennek kebelében egy 
ármegállapitó bizottságot létesít, 
mely ,t kereskedelmi miniszter által 
kinevezett elnökből és helyetteséből, , 
és 15 rendes és 9 póttagból áll, ki- i 
két az Országos Erdészeti Egyesület, | 
Magyar F iparosok és Fakereskedők j 
Országos Egyesülete, a magyaror- 
szági állami és magán fogy asz tó ér- , 
“ekeltség köréből, a földművelésügyi i 
^Misztériumnak a kincstári erdők 
jgyeit ellátó személyzetéből, a ke
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reskedelmi minisztérium tisztviselői 
közül és a horvát bán .diai kijelö
lendő tagok fognak összeállítani.

A haszonból a kincst.n 2 
ot kap.

A termelők nem tartják örven
detesnek az uj rendeletet azt azon
ban mindnyájan koncedálják, hogy 
a fauzsora vádjától megszabadul a 
tisztességes kereskedelem Ellenben 
a fogyasztók kivétel nélkül ettől a 
rendelettől várják annak a mindin
kább lenyegető állapotnak a meg
szűntét, hogv nem lehet ma már 
megfizetni a fát s az a veszély mu
tatkozott a háttérben, hogy lassan- 
lassan pénzéit sem lehet kapni fát.

A lévai piacon egy szekér fá 
ért, melyen alig egy köbméter 
van, elkértek 45—50 koronát, sőt 
ennél is többet fizettek titokban 
I la a rendőrség nem bírságolta volna 
a tót fuvarosokat, azok hihetetlen 
árakról beszéltek volna ma. Csak 
hallotta volna valaki, hogy mily 
indignálódva fogadták az Ítéletét, 
melv pénzbüntetéssel sújtotta őket 
a fa árának túlságos megdrágítása 
miatt. Azt hihette volna az ember, 
hogv soha többé nem jönnek Lé 
vára. S ime, harmadnap, újra itt 
vannak s ismét csak oly magas 
árakat követelnek, mint eddig. 
Mintha csak fitymálnák a büntetést, 
amelyet bőven kikeresnek addig, 
mig egyszer-kétszer rajta csípik őket.

Hallottuk már a fakereskedők 
beharangozását, kik már előre jám
bor arccal, összehúzott vállal sajnál 
koztak, hogy a faárak mennek, 
nem. repülnek lelteié s igy már nem 
is tudják, mit kérhessenek a télen 
szállítandó fáért.

Pia valaha volt jogos és mél
tányos intézkedés megelőzni egy 
veszedelmet, mi azt hisszük, ennek 
a Faértékesitö Hivatalnak szerve
zése volt az; mert most legalább 
megnyugtató érzéssel lesz minden
kire az a tudat, hogy az állam 
veszi kezébe a faellátás ügyét is 
s igy legalább az igazságos es 
méltányos eloszlás réven mindenki 
hozzájuthat illendő áron a szük
séges tüzelő- és tütöanyaghoz. A 
lakeresdelemnek kétségkívül nem 
fog használni az uj állapot, de lega
lább a iakészletek mesterséges lei
halmozása árdrágítás végett meg 
fog szűnni s minden termelt fa fór 
galomba kerül oly áron, amilyet a 
helyi viszonyok indokolnak.

Mái most, arra való tekintettel, 
hogy minden eladás a hitei tekesitő 
Hivatalon megy keresztül, amennyi

A klrOMntet, előtt? eleiek el i • nllimíolönt ■ 
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ben azt vagy maga végzi, vagy 
azzal leieket biz meg, célszerűnek 
tartanók, ha Léván a városi ható 
-ág nair most megtenné azokat az 
intézkedéseket, hogy a polgár-ág 
a közeledő tél előtt elegendő fiihoz 
jusson s esetleg a város a maga 
részére szerezne bevásárlási enge
délyt.

Most még csak a rendelet van 
meg, a részletkérdések csak a Hi
vatal végleges szervezésével fognak 
megoldatni. Mindenesetre kívánatos 
azonban az, hogy a iakészletek 
ne tömörittesenek egy központban, 
mert ez a szállítási költséget szapo
rítja. hanem csak azokon a helye
ken létesittessenek nagyobb rakodó
helyek, hol erdők nincsenek, mig 
az erdők közelébe?! levő városok 
és községek közvetlen a termelés 
helyéről láthatók el a szükséges fa- 
mennviséggel. Úgyis mindig a -zal- 
litás miatt van baj, igy legalább 
ezek száma kevesbedik.

Sokan a termelés ellanyhul.isá- 
tól tartanak az uj rendelet folytán 
Ez azonban tévedés, mert hiszen 
az üzemterveket be kell tartani, 
sőt azt hisszük, hogy a kereske
delemnek nem lévén kilátása az 
árak folytonos emelésére, a terme
lés önmagától visszatolódik a régi 
mederbe, mivel köztudomású, hogv 
most a kereskedelem azért apasztotta 
a készleteket, hogy az árakat 
emelhesse.

Ennek most vége. Most már 
tehát vilijük a Faértékesitö Hivatal 
működését, amely nagy közgaz
dasági érdeket szolgál s ha megfe
lel a hozzáfűzött várakozásnak, 
egészséges állapotot fog teremteni 
a taternielés és kereskedés terén.

A Reviczky Társaság III. esztendeje.
(Folyt*  (*■•)

Ami a Társaság működését illeti, 
jelenthetem, hogy a háborús akadályok da
cára 10 irodalmi es zeiieestelyt tartottunk es 
pedig, 1916 évi január hó 6.-án turáni- és 
lengyel,- immár l'.-eti bolgár- es finn- estét 
rendeztünk. A többi nyolcat: jan. 1-1., 21., 
28.; február 4, II., 18,25., és maretfls 
lö. én lurtotluk Az estélyek sorrend szerint 
a XX111 tói XXXIII sorszámot nyerlek.

Az eztélyeken felolvasást, illetve szabad 
előadást tartottak: Itr. Nyárt Albert báró, 
dr. Mészáros llyula, Surányi Gyula. II 'ring 
János, Fekete József. Czettler Jenó, dr. 
Ilaiezl Kálmán, Jaross Ferenc, dr, Imre 
Sándor, Kah-sók Leó, dr. Frommer Ignác, 
dr Seemayer Willibald, kégli István, dr. 
VViesinger Karoly lie. Fizely Odón, dr. Szé- 
lenyi Ödön, 1-1 estén; Tomesanyi János 
es dr Kariifialh Máriás 2 2 estén Ezenkí
vül Fekete József és dr. Karafialh Máriás 
| I esten más szerzők müveit mutattak be.
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Versekkel szerepeltek Köveskuti Jenő, 
Tóth István, Kadványiué Huttkay Emma, 
dr. Koroda Pál, Nagy Hona 1 — 1, Porubszky 
(iéza és Szabó S. Zsigmond 2— 2 és dr. Kér 
sók János 4 estén.

Szavaltak : Moravek Margit, Farkas Olga. 
Frecska Irén, Koczab Hilda, Adler Ilonka, 
llertzka Erzsi és Medveczky Bőske.

Énekinüvészetükkel gyönyörködtették a 
közönségei: Biszterazky Aranka egy és dr. 
lleinrich Viktorné 2 estén

Zeneszámokkal szerepeltek : l>r. Karai i- 
ath Márius, Kuller Ferenc, Medveczky Böske, 
dr. Lulter Károly, Schumann Magda 1 1
estén, Kregczy Anna és Cziczka Angéla 3 -3 
estén ; ez utóbbiak látták el az énekesek és 
a hegedűs zongorakiséretét.

Az estélyeket állandóan Léva város 
közgyűlési termében tartottuk meg, melyet 
a város polgármestere igazán lekötelező szí
vességgel bocsátott rendelkezésünkre a kép
viselőtestület hozzájárulásával. Ezért e he
lyen is hálás köszönetünk kifejezésre jutta
tását és tolmácsolását indítványozom.

Az estélyek rendezésénél nagy segítsé
gemre voltak: Oberth Kálmán és Simándy 
Béla tanítóképző intézeti növendékek, akiket 
Köveskuti Jenő, elnök szíveskedett rendel
kezésünkre bocsátani és akik igazán fiatal 
hévvel és buzgósággal ügyeltek az estéknek 
jó rendjére; miért is e helyen mondok 
nekik köszönetét.

Vidéki estélyeket az 1916. évben a há
borús viszonyokra való tekintettel nem tar
tottunk.

Mint a Társaság működésének egyik 
kiválóan fontos epizódját említhetem meg, 
hogy a múlt évi közgyűlés elfogadta a Kö
veskuti Jenő elnök által elkészített alapsza
bály-tervezetét annak az Arany János neve 
alatt alkotandó irodalmi szövetségnek, amely 
hivatva van a vidéki irodalmi társaságokat 
egy központba tömöríteni s azokat a fövá 
rostól függetlenítve, a magyar irodalom fej
lesztésének szolgálatába és Arany János 
szellemének és irodalmi nyelvének ápolásába 
állítani.

A 'Társaság által felállított és vezetett 
zeneiskola fejlődéséről és működéséről csak 
a legjobbat jelenthetem. Az iskola dr. llein- 
rich Győz öné, majd ennek távozása után 
Belesük László zeneszakosztályi elnökök fel
ügyelete alatt állott, akiknek figyelmét és 
gondját - legkisebb mozzanat sem kerülte 
el s akik igazán szeretettel viselték gondját 
ezen oly szép sikerekkel dicsekedő isko
lánknak.

A zeneoktatást Cziczka Angéla, az is
kola igazgatója és Kregczy Anna zeneta
nárnő végezték. Az eredmény munkásságu
kat és igyekezetüket dicséri.

Az 1916-1917. tanévben a zeneiskolának 
egy előkészítő és 6 rendes évfolyamában 
58 növendéke volt és pedig az előkészítőben 
8, az I. osztályban 18, a II -bán 15, a Hi
bán 6, a IV.-ben 4, az V ben 4, és a VI.- 
ban 3. Az összes növendékek közül 15 fin 
és 45 leány.

Tekintettel arra, hogy a növendékek 
számának szaporodása várható, az elnökség 
a szakosztály vezetőségével egyetértve már 
most megtette az intézkedést, hogy egy 
férfitanerőt megnyerhessen. A szaklapokban 
közzétett pályázati hirdetmények eddig ered
ményre nem vezettek; remélhető azonban, 
hogy az elnökség fáradozásait mégis siker 
fogja koronázni.

Italoskörünk még nem alakult meg: 
ennek oka is a háborús viszonyokban kere
sendő ; mert hiszen, ha megalakult volna is, 
éppen amiatt kellett volna most szünetelnie, 
mert a müködötagok legnagyobb része had- 
buvonult.

Közgyűlésünk a mull évben Báthy László 
praelátus-kanonokot, társaságunk volt társ
elnökét, Pékár Gyula, Bárd Miklós, Vargha 
Gyula, Gyóni Géza neves magyar írókat 
tiszteletbeli tagokká választotta, akiknek 
neve csak dísze lesz társasagunknak.

A társaság tagjainak száma nemcsak 
hogy nem csökkent, de a múlt évben jelen
tékenyen szaporodott, 'l agokul jelentkeztek ; 
a lévai kereskedelmi tanfolyam hallgatói s a 
polgári leányiskola legfelső osztályának nö
vendékei is, ami azt is igazolja, hogy a tár
saság működése úgy műveltségi, mint erköl

esi szempontból tekintve, előkelő nívón áll 
s hogy rövid időn belül mar is meg tudta 
nyerni a müveit közönség szeretotet es be- 
csülését. .

Mit tehetnénk a jövőre nézve is, mint 
hogy azon kérelemmel fordulunk a nagykő 
zönséghez, hogy bennünket bizalmukkal a 
jövőben is megajándékozni szíveskedjenek, 
viszont Ígérjük, hogy az alapszabályainkban 
lefektetett elvek szerint működésűnknek mm 
dig a műveltség és a jó erkölcsök fognak 
zsinórmértékül szolgálni.

Kérem ezen jelentésem tudomásul vételét. 
Léván, 1917. május hó 26.

Dl. Kergéit János 
főtitkár.

(Vége)

Pénzbőség

A hadikölcsönre rendelt időt nem azért 
hosszabbították meg két héttel, mintha az 
eddig elért eredmény nem volna kielégítő. 
Magunkért pirulni, a háború nagy ügyéért 
aggódni kellene, ha ez volna az ok. De nem 
ez; hiszen a már nyilvánosságra jutott, 
habár még teljesen nem összegezett ada
tokból is meg lehel állapítani, hogy a ható
dik hadikölcsön eredménye aligha marad 
az ötödik hadikölcsöné mögött és szükség
ből talán ennyivel is meg lehetne elégedni.

Ez a szükség azonban nem forog fenn; 
sőt ellenkezőleg, nagy pénzbőség észlelhető 
az országban. És ez az igazi oka a meg 
hosszabbitasnak. A nemzetnek még módjá
ban áll igen jelentékeny pénzmennyiséget 
kölcsönözni a hadicélokra s ez a pénzerö 
amelyet a háború kedvező befejezésére for- 

[ ditUNk, soha sem lehet igen nagy, túlságo
san, fölöslegesen nagy

A pénz is csatázik. Minden kölcsönköt*  
vény egy' egy katona, a hadikölcsön összege 
pedig megfelel a hadsereg egészének. A haza 
védelmére, a győzelem kivívására nem annyi' 
katonát mozgósítottunk, amennyi bizonyos 
számítás szerint elegendőnek látszhatott, — 
hanem fegyverbe szólítottunk minden arra 
való embert. A hadikölcsönt se úgy latol 
gassuk, hogy vájjon fedezi e már a hadse 
reg szükségleteit ? Hiszen ki tudná azt ma 
pontosan kiszámítani ? — hanem az első
rendű szükségleteinkből megvonható minden 
pénzünket adjuk oda hadikölcsönbe. Ha több 
gyűl össze a kelleténél, ha fölösleges marad 
majd végül, az nem haj; az éppen olyan 
örvendetes lesz, mintha minél több vitézünk 
tér vissza sértetlenül a csaták mezejéről 
Ellenben mivel tennők jóvá mulasztásunkat, 
ha szükkeblüség s az elöreiálás hiánya mi 
att akár az emberből, akár a pénzből idő 
előtt kifogynánk ?

Nem fölösleges az a pénz sem, ami a 
hadikölcsönböl netán fölhasználallanul marad, 
mert erőnk megmutatásának erköcsi hatása 
lesz az ellenségre. Ha tehát pénzbőség van 
az országban, az ne pazarlásban, ne rejte
getésben és ne takarékbetétekben mutatkoz
zék, hanem a hadikölcsön minél nagysze
rűbb sikerében.

Különfélék.
Az uj kormány. A Tisza-kormány 

lomondásámik elfogadása mellett a király ő 
felsége kinevezte az uj kormányt és pedig 
a következő lista szerint: miniszterelnök: 
gróf As/cr/ni:y Móric orsz. képviselő; bel
ügyminiszter : Uyron Gábor, vallás és közok
tatásügyi miniszter: gróf A/iponyi Albert, 
kereskedelemügyi miniszter: gróf Serán/í 
Béla, földmivelésügyi miniszter: Metőssy Béla, 
pénzügyminiszter : Gr«‘s Gusztáv, igazságügy
miniszter : I áesonyi Vilmos, honvédelmi mi
niszter: S:urmay Sándor, őfelsége személye 
körüli miniszter: gróf Batthyány Tivadar és 
horvátszlavon miniszter: gróf Zichy Aladár. 
Az uj kormány pénteken tette le a hivatali 
esküt.

— A főgimnázium Sagitö-egye 
sűlela c hó 10-én, ma egy hete, délelőtt 
1I órakor, a főgimnázium V. osztályában, 
t-mkwiis Ferenc kegyesrendi tanár elnöklé

sével tartotta meg választmányi, illetői- 
23. ik évi rendes közgyűlését. Az elnöki . 
leütés szerint az egyesület a lefolyt tani’ 
alatt - - tekintettel a háború okozta nehé 
viszonyokra — még fokozottabb mértékbe7 
gyakorolta a segélyezést, mint az előzőbe" 
és szem előtt tartva a közgyűlésnek határo" 
zatát, — bevételeit nem az egyesületi v» 
gyón tőkéjének gyarapítására, hanem a sze 
gény tanulóknak tankönyvekkel és ruhával 
való ellátására 'ordította. Az egyesület köiiw. 
tárából — 1192 K. 31 f. kiadással — po 
tanuló 1235 tankönyvet kapott. Huszonhat 
tanulót egy-egy öltözet ruhával, három tanu
lót pedig egy-egy pár eipövel látott el az 
egyesület. A ruhák és cipők 13 7 K 20 ti;, 
lérbe kerültek. A könyvtár állaga tanév 
végén: 2118 da ab. A pénztári forgalom a 
következő volt: bevétel: 2704 K 25 f„ _ 
kiadás : 2384 K. 19 f., — maradvány kész, 
pénzben : 108 K. 06 I. — Az egyesület va
gyona : 23177 K. 27 f, — gyarapodása 
múlt évhez képest: 155 K. 99 f. A vagyon
ból hadikölcsönbe van fektetve: 21.500 K 
— a részvények értéke : 800 K., pénzinté
zetekben el van helyezve : 769 K. 21 I. A 
számvizsgáló bizottság javaslatára a közgyű
lés Beák Miklós pénztárosnak és ÜiijtSri 
Károly' könyvtárosnak — őszinte köszönetét 
mondva a kiváló buzgalommal teljesített ke
zelésért — a felmentvényt megadta. A tiszt- 
ujitást, illetőleg a választmányi tagoknak 
megválasztását — amennyiben az alapsza
bályok előírják, hogy a fögimn igazgatója 
egyszersmind az egyesületnek igazgatói te
endőit is végezi, —- az elnököt pedig a 
tanárikat- a saját testületéből választja — a 
közgyűlés igy ejtette meg : alelnök, lluberth 
Vilmos; pénztáros, Beák Miklós; titkár, 
teher Flórián; könyvtáros, Söjtiiri Kai oly. — 
Választmányi tagok : Báthy László, Belcsák 
László. Bódogh Lajos, dr. Fronnner Ignác, 
Holló Sándor, Jaross Ferencz, dr. Kersék 
János, dr. Kmoskó Béla és Levalieli Gusz
táv. — A legnagyobb elismeréssel adózunk 
az egyesület vezetőségének az ügybuzgó 
működésért s a tagoknak és a jólelkü uda 
kozóknak a szives támogatásért; mert ezek 
a tényezők lelték lehetővé, hogy az egyesü
let a háború harmadik évében ilyen szép 
eredményt tudott elérni a jótékony sájf terén. 
A nemes-célú egyesületet a jövőre is lég 
melegebb pártfogásába ajánljuk városunk és 
vidéke áldozatkész közönségének és óhajtjuk, 
hogy a 4 korona évi tagsági díjjal minél 
számosabban lépjenek az egyesület rendes 
tagjai sorába.

— A Lévai tisztviselők egyesülete 
ma, folyó hó 17.-én, délelőtt 11 órakor a 
takarékpénztár tanácstermében választmányi 
és gaidásiati bizottsági ülést tart. Tárgyso
rozata értelmében tanácskozik a kormány
rendeletek utasítása szerint megalkotandó 
„ Heszerzési csoport*  szervezéséről; egyúttal 
előkészíti a junius 24. én d. u. 5 órakor a 
városháza nagytermében tartandó évi rendes 
közgyűlés tárgysorozatát.

— Meghosszabbították a hadiköl- 
csönlegyzéseket. A pénzügyminiszter a 
liadikölcsönjegyzések nyilvános aláírására 
megállapított határidőt junius 26. ig bezáró 
lag meghosszabbította Az eredeti terv sze
rint e hó 12.-én volt a jegyzések utolsó 
napja, azonban a közönség részéről még 
mindig olyan nagyarányú érdeklődé- mutat
kozik és az aláírási helyeken oly nagy inunk# 
torlódott össze, hogy a miniszter szükséges 
nek látta az aláirási időt két héttel tneglios i- 
szabbitani. Már most is megállapíthat •, bogi 
a hatodik hadikülesönuek fényes sikere lesz 
és nem lehet kétséges, hogy az utólag meg 
állapított két heti újabb határidőn belül 
újabb nagy jegyzések fognak történni.

— Előjegyzések a főgimnázium
ba A ki-gyesrendi főgimnázium alsó oszla 
lyaira az előjegyzések július hó L, es • 
napjain lesznek d. e. 9 —11.-ig az ‘^azf1"i<)a 
irodában. Ajánlatos kül nősen a II. osztály 
lépő tanulók előjegyzése, mert ebbe az. ősz 
tályba csak záros létszámig vehetők lel 
nulok. Beiratási és egyéb dijak cintén o '■ 
előre fizetendő. A tanuló megjelenése n 
szükséges. A szükséges okmányok az ig>“ 
tói irodában letetetnek. Az igazgatós </■
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_ Felvétel Tanítók Házába. A
—évben létesített József Főherceg 

L*'* 11 Tanítók Házában az 1917—18, 
nehány hely megüresedvén, — ezen 

1,11 ke elsősorban az internátust fenntartó 
licl?e árme"'rí Általános Tanító egyesület 
llarsvaali középiskolát látogató fiai, azután 
l,frk s vénül nem tanitók gyermekei vé- 
l,llll<? fij| Az internátusbán az egyesület 
lft°e fia után — mosáson kívül — teljes el- 
Sírt etrv hónapra t>0 koronát, nem egye- 
á***.  tag es nem tanító 80 koronái fizet. 
1, ii'iternátiis felügyelő bizottsága fenntartja 

•“ inak ezt a j°Kot> h08Y az élelmicikkek 
Sása esetén az ellátási dijat a viszonyok 
I z arányit va évközben is fölemelhesse. A 
felvételi és orvosi kezelési díj egész, tanévre 
i) illetőleg lő korona. A felvétel iránt való 

kérvényeket, amelyekhez a folyamodó tana- 
1915—17. tanévi iskolai bizonyítványa, 

'■raj|tási í's orvosi bizonyítvány is csato
landó, — iulius hó Lévára, az inter-
nátus' gondnokságához kell beterjeszteni. 
FUtésve” érkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek. Bővebb felvilágosítást kész 
seggel ad a Tanitók Házának gondnoksága.

— Jótéaonycélu alapítvány. Dr. 
Fnmmei- Ignácz, Barsvármegye tb. főorvosa 
és neje, akik már több alapítvánnyal örökí
tették meg nevüket Léván, — mint értesü
lünk. újabban a Lévai Izraelita Nőegylet 
javára kétezer koronás alapítványt létesítettek.

— A Bzeszrobbanás áldozatai. Ma 
egy hete délután nagy szerencsétlenség tör
tént Garamszölösön, a biró lakásán, ahol a 
község gazdái között az aratók részére kiu
talt hatósági szeszt osztották ki A biró szo
bájában, ahol a kiosztás történt, a bírón 
kívül a körjegyző és a kisbiró voltak jelen 
A kisbiró meg akarván győződni a szesz 
erejéről, égő gyu*at  dobott a padlóra ömlött 
szeszbe amely lángot vetett és ettől a hor
dóban levő több liternyi szesz is meggyuladt 
és felrobbant. A biró nejét, aki a robbanás 
után a szobába rohant, teljesen összeégve, 
holtan hozták ki a szobából. A bírót súlyos 
égési sebeivel a lévai közkórházba szállítót 
tik, ahnl másnap meghalt. A körjegyzőt, 
aki a fején és nyakán szenvedett nagyobb 
sérüléseket, a kisbiróval együtt, aki szintén 
súlyosan megsebesült, a lévai kórházban 
ápolják.

— Iskolai vizsgálat. Az áll. tariitó- 
képző intézet gyakorló elemi iskolájának vizs 
gálata I. hó 18.-án ("hétfőn) d. e. 8-kor lesz, 
melyre a szülőket ez utón hívja meg az 
igazgatóság.

— Elhunyt plébános, /anovilt Károly, 
ipolyfödémesi plébános, aki Léván is műkö
dött, mint káplán, jún. 5.-én, 54 éves kora 
bán, áldozópapságának 28-ik évében meg
halt. 21 évig volt plébános ípolyfödémesen.

— Milyen élelmiszert vihetnek 
magúkkal a katonák ? A pozsonyi kato
nai főparancsnokság meghagyása szerint a 
szabadságolt és ennek' letelte után csapattes
teikhez bevonuló legénységi állományú kato
náknak csak már elkészített ennivalókat és 
pedig oly mennyiségben szabad magukkal 
vinniük, amely az út tartamára előrelátható- 
lag elégséges. Minden el nem készített élel
miszert a határrendörség el fog kobozni.

— Színház. Hétfőn, junius 11.-én Mére 
Nercet cimü operettje került szinre, jó elő
adásban. Marci szerepében (iábor ekszcellált. 
[örühnelszett alak volt SzUáyyi a katona 
özvegy szerepében. Kiválóbbak voltak Viráyh 
(Ákos), >'rniioss Piri (Lenke) és Szurvassy 
(Lserháli). Kedvesen játszott és énekelt 8r- 
"'slydu (Karolin). — Kedden nagy és előkelő 
közönség nézte végig Pásztor és (lóth liir- 
neves drámáját a Venyerkákal. A színmű 
•rányüarab, de nem kelt különösebb hatást. 
Inkább a felcsigázott kíváncsiság hódol az 
('gy-két valóban szép szerepnek, melyek meg- 
lúszása egész művészt igényel, l.zek közül 
’aló Anna és Vladimír szerepe, melyet a 
“•W-pár Játszott, kiket a nyílt színen több 
ö“r kitapsoltak. Pápa Sári özv. Kánkiné 
’verepét rutinnal játszotta. Sorr (Kelemen) 
•'váló alakítást mutatott be. Jászai Mariska 

árolin szerepében diskrét játékát a közön- 
s 8 is elismeréssel honorálta. Az előadás jó 
Tf) * minden részletében s a darab hossza 
v°ita dacára sem fárasztotta ki a közönséget.

Szerdán Burg és Thufstein elmes bohózata 
az Ura’áyi inas kerestetik került szinre, mely
ben Gábor és Somos*  Piri kitűnő játéka uralta 
a darabot. Lászl'i mint Nisnyai és SzíMyyí, 

j mint Konstantiné sikerült karrikaturáf szintén 
. állandó derültséget keltettek. CditörtűkSn 
. Harmath Imre operettje, a Foga<//«nk került 

szinre, melyben éles, de jó humora karrikata- 
l rával rajzolta meg László a lámpabélkirály 

szerepet. Csenyery Stefi, Alice szerepét kre- 
I álta. Hangja nem erős, de szépen iskolázott, 

kellemesen csengő. Játéka elfogulatlan, ruti- 
I nos. Gábor mindig jókedvű naturburs. Sebes- 
I tyén Irma Kitty szerepében pompásan festett. 
, Pénteken szépen gördülő előadásban láttuk 

a Császárné cimü operettet, melynek a csá
I szarué szerepét Sebestyén Irma kedves ele- 
■ ganciávul töltötte be Csengery Lencsi szere 
' pében eksceellált. Deák felülniulhatlan Tóni 

volt. Ite Pápait is elismerés illeti a kitűnő
I Weisskappelért. László, mint Brandler igen 
! intelligens játékosnak mutatkozott. Viráyh 

(Konrád) erőteljes baritonja szépen érvénye
! sült Graniehstanden muzsikájában — Teg

nap Lavotta szerelmét adták, melyre vissza- 
I térünk.

Jótékonyság.
Egy nemesszivii urinő, aki magát meg- 

; nevezni nem kívánja, száz koronát adomá- 
. nyozott gümökóros fertőzésnek kitett gyer- 
. inekek részére létesítendő gyermek-otthon 

javára.

Elszámolás

A kegyesrendi főgimnázium ifjúságának 
a 48-as honvéd síremlék javára rendezett már 
cius 15-i ünnepségen felülfizetni szívesek 
voltak: Dr. Kinoskó Béla 10 K., Dr. Károlyi 
János 5 K., Belesük Lászlóné 4 K.,
Csekey Vilmos, Farkas Tódor, Jaross Ferenc 
2—2 K., Koslyek Józsefné, Csernák József, 
Rőb Ilona, Forgács Mihály, Dr. Kersék Já
nos, Dr. Novotny Ernő, N. N., Szabó Zsig- 

: mond, 1 — I K., Heks Sainuné 40 f, össze
sen 33 K. 40 fill. Összes bevétel volt 198 

, K GO fillér, összes kiadás 8 K., tiszta jőve ( 
delem 190 K. GO fillér, amely összeg 48-as i 

, honvédsiremlék-alap < imén takarékba helyez 
' teteit s a takarékkönyv Bartos István urnák, '
• a műre. 15-iki 48-as bizottság pénztárosá-
• nak kézbesitletelt.

Léva, 1917. junius hó 14.
Igazgatóság

6 g m a cl a s
I az 1917. éri március hú 12-én tartott 

jótp-konyczéla moticlőadásról.
Bevétel:

Jegyekért 1238 K 42 f.
Felülfizetések 126 K. 60 f.
Sétahangverseny 76 K.

Összesen : 1441 K. 02 f.
Kiadás: 629 K. 02 f.
Felülfitetések-.

Wilhelm Mór 50 K., Grünhut Dávid 5 
K., Kscher Kelemen, Sípos Ignác 3—3 K , 

' Kayser Andor főhadnagy 4 K., N. N. 60 fill., 
Balogh Jánosáé 10 K., Mágori Zsuzsi 1 K., 

I Schwarcz Ferenc Kálna 1G K., N. N , N N. i
• 11 K., Dr. Kmoskó Béla 10 K., Kngel 

Gyula 1G K., Zsurilla Antal, Dr. Farkas Miksa,
; Streicher Józsefné 2—2 K., Melicher Istvánná

1 K Összesen.’ I2G K 60 fillér. 
Bevétel: 1441 K. 42 f.
Kiadás : 629 K. 02 f.
Marad tisztán 812 K 
Takarékban 2100 K. 
Teljes összeg 2912 K.

Felülfizetésekért a parancsnokság köszö 
netót fejezi ki.

Kelt, Léván, 1917. évi junius hő 1.-én. 
Kllmó, hadnagy. Szelepcsényi, százados.

: 3350—1917. szám.

Hirdetmény

Barsvármegye alispánja 520G —1917. sz. 
alatt az alábbi tartalmú rendeletet bocsátottaki:

,A fürdő és nyaraló közönség liszttel 
való ellátása. — Mert az országszerte keresz- 
tüivitt lisztelosztasi rendszer mellett minden
kinek szükséglet.TŐI rendes lakhelyén törté
nik gondoskodás, az orsz. közélelmezési hi
vatal rendelkezése szerint a nyaralás és 
fürdőzés végett rendes lakhelyéről távozó kö
zönség a nyaralóhelyen, vagy fürdőben liszt 
vagy kenyér ellátásban részesülni, illetőleg 
liszt vagy kenyérjegyekkel elláttatni nem fog 
s ennek következtében szükséges, hogy az 
ellátásra kellő lisztmennyiséget magával vigye.

A közönség által szállítani kívánt liszt 
szállításának jogosultsága tekintetében egye
lőre a fenálló szabályok érvényesek.*

A fentieket — alkalmazkodás végett Léva 
varos területén közhírré teszem.

Léva, 1917. évi junius hó 1.
Bódogli Lajos, 

polg irmeste*.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1qi7. évi jun. hó 10-től. >9i7 évi jun hó 17-ig.

Születés.

Bozsenyik József Pleva Mária fiú János

A sziilíii uere
- i

< u £
A gyérnék

neve
öO

Halálozás

Az elbmt ueve Kora A halál oka

Sveniawszky József 52 éves Hasi hagymaz
Taliga András 79 éves AggaszáL .
luhász András 65 éves Gümőkór

I lmák Mibá y 48 é es Égési sebek
l>r. Balassa Ödön 30 éves 1 lősi halai
1 lármán Ilona 2o éves 1 Odövés:

Faeladasi hirdetmény
Barmnugye Kekt-llő község volt ú’béresei Körmöc

bányái*  az ottaui róni. katb. legéuyegyeálilet külöu 
helyieégébuu 1V17. évi juliua hó 4.-éu délelőtt 11 óra 
k>r tartandó iráabeii zárt ajiulatokkal egybekötött 
Mióbeli uyilváuoa árverésen eladják a tulajdonukat 
képező erdőben: ai 5 számú osztag 2‘G kát. holdon 
éa a K számú osztag 14 kát. Iiold-u, vagyis ..sszetüg- 
gőc-n 40 K. bőid teriileteu található leágazott, folyó 
számozott „1. E.“ jelii l>«h egzöVel megjelölt — kéreg 
nélkül mért tuluyonmau lúc, éa részbeu jegeiiys lény.- 
liMlzunta tömeget, mely áll: 1002 drb. szeldöutvéuvbői, 
melyek fatömege miutegy 1148 iu,*  és 103 drb. tovöu 
álló törött fából melyek fatömege miutegy 62 ni*.  
Miutegy C55 m s fatömegrttl a ké-eg le van bántva. 
Ezen fatömeg a 6 klm.-uyire fekvő Jáuos hegyi, vagy 
a 11 k>u*.  nyíre fekvő Aisótur.-aoki vasúti állouiág a 
tengelyen eldxállitbató,

Kikiáltáai á<* : 33421 korona.
Bánat pénz: 3343 koroua.
Kikiáltási árou aluli éa utóajruiatuk el uem to 

gadtatuak. Árverési feltételek a beszterczebányai iu. 
kir. állami erdöliívatalual, a garamladoméfi m. kir. já
rási erdő ouduokaáguál és alulírottnál megtekinthetők

Kékellő, 1317. évi juuius hó.
. Úrbéres elnök.

Tanonc kerestetik.
Keresek Jegy jó házból való fiút tanu
lónak, teljes ellátással, Szperni And 

rás fodrász Körmöcbánya főtér 12 sz.

Hordókat keres.
Jó karban lévő boros ős pálinkás 
hordókat vesz legmagasabb napi áron 
Heimann Mór, vendéglős Léva.

Bérbeadó:
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 16. 
szánni ház — mely 16 éven át zá
logház volt — esetleg eladó. — To
vábbá : Kákai-Villa sorban — télen- 
nyáron lakható — 2 szoba, előszoba, 
présház és jó borpinczéből álló épü
let, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok
kal kiültetett szöllőterülettel jutá
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács

— Mihály tulajdonosnál. —
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Kiadó lakás.
Emeleti lakás. 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
man gyógyszertárban. Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sösborszesz. 
Kis üveg IX 3Of. dupla üveg 2 K 20f. 

Ezt Jcérj-ü-lc xxiltn.oLexvü.tt
A lio1 nem kapható, oda postán l'J kis vegy (> nagy 
üvegei ti/.enliár-m koronáért küld ingyen ládában a 
készítő ,

KATRENYAK JÁNOS , 
gyógyszerész ZSARNÓCZA.

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

(Felsömagyarország.) 
Kenesfürdö rhsma és i-chias elleni betegségeknél, 

fővonalon 5 ór«i ut Budapestül
, 10 , Berlin-Oderbcrg Butiján ál.

Kórház megszűnt s így »z egész íürdöte ep a n é. k - 
zönség rendéIke • séra áll E eimezésröl a fürdőim los 
gondoskodott, Fe’vtlágos '.ást dijta’anu1 az igazgatóság

Állami hivatal
és egy lakás részére keresek bérbe 
körülbelül 5—7 szobábó1 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 testi meg régi és kilakolt 
ruháit Kardos-féle ruhafestékkel, 
melynek elárusítója Knapp lgnácz 

drogéria Léva.

Kévekötő

b a r-t s

Üzletáthelyezés!
Szives tudomására hozom a nagy
érdemű közönségnek, hogy 1902. 
óta 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 KAROLY

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, ííyARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE

MMill llKll toll ~ll IfeBl. LÉVÁN. VELEIFtoW fSZ&ltyi .4.

Legjobb fűszer- és csemegeárnk. Naponta friss felvágottak. 
Főtt prágai ^onka, teavaj. Legjobb minőségű k á v 6 k „Glória*  pörkölt 

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

Vusniui: és konvhufelBrereléel cikkek

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényak 
modern háztartási cikkek. Villámra lözőtdéuyek, forralók és vasalók

___________1817, junius 17.

Tánctanltási értesítési
Léva város és vidéke nagyrabecsült kfi. 

zönségének szives tudomására adom, |„,gy 
1917. julius 2.-án (hétfőn) u városi száll*  
színháztermében

tánckurzust nyitok.
Eelnőtt és diákkurzusok I
Ritmikus és harmonikus gyakorlatok »s 

az összes modern táncok tanítása !
Családok által összeállított külön lao. 

portok tanítását elvállalom 1
Beiratkozásokat és előjegyzéseket szives- 

ségböl Schulcz papirkereskedése fogad „i
Szives pártfogást kér

Kreutz Gryiala
o csász. é« kir Fensége Erzs bet 

Fölt rceg ö vöt tlncl nil>ja, 
töld) fő árosí leá yiskola 

tánctanára.*  Főv.
ta n tóz -t Vili. B roes-u .‘i.

géphez manilla helyett parafinált 
tiszta nátron cellulose több ágú ki
váló jó minőség frankó küldés 
100 kg. 700 korona pátria pa
pírgyár papirspáigáinnk eladási iro
dája Magyaiország részére Budapest, 
VII. Hákóczi-ut 6. Telelőn 83—63.

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókős, metszőolló, 
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

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

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára.

Jótállás a biztos

Reitter

eredményért
Törvé
nyesen
védve

Oszkár
1 > 

nsgybecskereki ny. főkapitány és 
fajbarowii tényé ztőuek i> agy szel 0

találmánya a 
„PATKANIN-

Patkányirtó-szer, (néni 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 PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank ítész*  

vény társaság, Nagy becskorekeu.

KNAPP
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szem: 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

sí ts
1

K

Telefon szám • 33-

Hazai gyártmányu gépek
Ganz-íéle motorok n iuden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplö készletek, eiedeti Mell eh ár féle 
vetőgépek, BAcher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 
___ Világhírű RAPID lánczoskutak.
MF" Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. *̂ M

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Láván.


