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\z uj termésrendelet.
Az uj termésrendeletet az or

szág közönsége türelmetlenül várta, 
mert a nagy szárazság miatt a ter- 
méseredményekről riasztó hírek ke
ringtek. Ez az aggodalom alaptalan 
volt mert az uj terinésrendelet ér
telmében a fejenkénti lisztkvóta 7 
Irg; tavaly 7.2 volt. Tehát csak 
valamivel kisebb. A rendeletnek több 
pontja arról tanúskodik, hogy csep- 

kell aggódnunk a jövő 
A rendelet 
főbb és min- 
utasitasokat 

vannak a házi 
szemes gabonát 
átvevő bizottságától, 
községek területén, 
állandóan lakik és 
megfelelő mennyiségekkel rendelke
zik. Ilyen vásárlás után nem jár jutalék 
sem a H. T-nek, sem a bizományosá
nak. Ezt a vásárlási jogosultságot 
indokolt esetben a Közélelmezési 
Hivatal elnöke az illető község te
rületén túl a törvényhatóság terüle
tére is kiterjesztheti.

A házi és gazdasági szükség
letre visszatartott vágyj megvásárolt 
gabonát más célra felhasználni tilos;

*__________ azt feldolgoztatni, elidegeníteni vagy
termény alkalmassá vált, minden ke- arra valakinek jogát átengedni nem 
sedelem nélkül kicsépeltetni. A csép- ' szabad Ha a 
lés megkezdését a községi elöljáró
ságnál be kell jelenteni.

A termelő termése a szalma, 
polyva stb. kivételével a kicséplés 
időpontjában, tehát a mag kihullta- 
val egyidejűleg, köztulajdonná válik 
és annak bármely részét a termelő 
fel nem használhatja, meg nem őröl- 
tetheti, fel nem etetheti, el nem ide
genítheti és az egész mennyiséget 
köteles — a hatóság által részére 
feloldom mennyiség kivételével 
a Hadi Termény Részvénytársaság
nak átadni.

A közszükségleti célokra igény
bevett gabonának a termelőtől való 
átvétele és a Hadi Termény részére 
való atadása végett a törvényható
ságuk első tisztviselői kötelesek 
annyi termény átvevő bizottságot 
alakítani, amennyi ahhoz szükséges, 
hogy a kicsépelt terménymennyiség 
a törvényhatóság területén szokásos 
cséplési időszakon belül azonnal 
készpénzfizetés ellenében fokozatosan 
átvehető legyen. Minden átvevő bi
zottság egy bizottsági kiküldöttből, 
a H. í. megbízottjából és a szüksé 
ges segélyszemélyzetból all.

Az átvevő bizottság a H. T. 
által kidolgozott átvételi tervezet 
alapján jár el A bizottság köteles 
a Közélelmezési Hivatal által meg
tartott nép- és állatszámlálás adatai 
** a cséplési eredmény bejelentése 
alapjan a termelő házi és gazdasági 
szükségleteire a kellő terménymeny 
nyiséget megállapítani, azt a termelő 
részére feloldani és nála visszahagyni.

pet sem __
évnek élelmezése miatt 
egyébként a következő 
denkit közelről érintő 
foglalja magában ;

A rendelet zár alá
den termelőnek 1917. évi búza, rozs, 
kétszeres, köles, árpa és zabtermését.

A termelő köteles a zár alá vett 
termést az előrelátó gazda pontos
ságával learatni és mihelyt arra a

helj’czi min-

Az ezen túlmenő felesleget köteles 
átvenni, az árát azonnal kifizetni és 
annak <">i i/.etbevétele, illetve felhasz. 
nálása iránt intézkedni.

Mindazok, kik maguk nem ter
melnek vagy akiknek termése nem 
fedezi saját szükségletüket, jogositva 

szükséglet céljaira 
vásárolni a li. T. 

de csak olyan 
ahol aA iliető 
ahol a II. T.

I

t visszatartott mennyi
ség feleslegessé válik, az elöljáróság’ 
utján a Hadi Terménynek bejelen
tendő.

Mindazokat, akik nincsenek ga
bonával ellátva es az előbb említett 
módokon vásárlásra sincsenek fel
jogosítva, a házi szükségletnek fe
dezésére szolgáló liszttel a rendes 
közélelmezési hatoság látja el.

Az e célra szükséges lisztmennyi 
seget a H T az egyes törvényha 
toságoknak az ( hszAgos Közélelme
zési Hivatal által megállapítandó 
mennyiségben fog rendelkezéséle 
bocsátani. A 11. T. első sorban az 
illető törvényhatóság területén lévő 
készleteket köteles erre a célra fel
használni és csak ha elegendő kész
let nincs, szabad és köteles a leg
közelebb fekvő törvényhatóság te
rületére átmenni. , . ■

Vetőmag céljaira a gazdasági 
egyesületek és szövetkezetek a föld- 
mivelésiigyi miniszter által megálla
pítandó feltételek mellett az átvevő 
bizottságnál vásárolhatnak gabonát 
és azt a termelőknek a miniszténum 
által megszabott árakon tovább 
adhatják. ,

Gabonát bármely malomvállalat 
csak akkor fogadhat el megőrlésre, 
vagy egyéb feldolgozásra, ha az ..töl
tető igazolja, hogy az illető meny- 
nyiség házi es gazdasági szükség
letére jogszerűen kiutaltatott. A 
malomvállalatok csak vámőrlést ve
szhetnek. Az őrlési vám százalékai 
(legfeljebb 10 százalék) a törvény 
hatóság szabja meg.

A kenyérmagvakból együttvéve 
házi szükséglet címén a 15 éven 
felüli őstermelő férfimunkás részére 
havonként és fejenkint legfeljebb 
15 kg. gabonát, egyéb őstermelők 
vagy őstermelő családtagok részére 
havonkint és fejenkint legfeljebb 12 
kg. gabonát lehet visszahagyni.

Akinek nem termett elég, az a 
háziszükséglet címén eszközlendó 
jogos vásárlásoknál havonkint és fe 
jenkim csak 12 kg-ra tarthat igényt.

Azok részére, akiket a hatóság 
fog ellátni, a fejenkinti lisztkvóta 
egy hónapra 7 kilogramm.

A szükségletek megállapításáról 
mint véghatár (918. évi augusztus 
hó 15-ik napja veendő számításba.

Évi jelentés.

3 ) Gazdakörök és olvasóköröknek léte 
sitését aszerint, amint azt az ipar és keres
kedelem érdekei is kívánják.

Ezen intézményeket a barsmegyei gaz 
dasági egyesület, de főleg a közigazgatási 
hatóság közreműködése mellett hasznosan, 
hogy a szegényebb sorsunk művelődése is 
biztosítva legyen, csak akkor létesíthetjük, 
hogy ha a község, mint erkölcsi testület, he
lyiséget és anyagi segélyt is ad. Elmek aka 
dálya nem lehet, mert hisz ezen intézmé
nyek a szellemi s ezzel kapcsolatos anyagi 
fejlődést is előmozdítván, a közérdeket szol
gálják.

4 ) Területünkön levő II tótajku köz
ségnek központja Léva város. Ide irányul a 
vidék összes forgalma, itt árulnak, itt keres
nek munkát, szóval a körülfekvő községek
nek minden érdeke Léván központosul. 
Mindennek dacára Léva városnak assimiláló 
hatása nem észlelhető, meit a polgárság, 
különösen az iparosok és kereskedők, még 
ha törik is a lót nyelvet, akkor is inkább 
tótul beszélnek a falusiakkal, holott azok, ha 
kell, mindannyian beszélnek magyarul. En 
nélfogva szükségesnek tartjuk a magyar nyelv 
érdekében propagandát csinálni; a lévai ha 
tóságokat, testületeket, a polgárságot, külö
nösen az iparosokat és kereskedőket arra 
buzdítani, hogy, mint azt más nemzetek, sőt 
nálunk a nemzetiségek is, sikerrel teszik, tót 
nyelven csak akkor beszéljenek, ha az elke
rülhetetlenül szükséges.

5.) Egyesületünk, hogy a jövőben sike
resen működhessen, az eddigi patriarkális 
szervezetet meg kell szüntetni s nem szabad 
egyesületünket azon veszélynek kitenni, hogy 
személyváltozás esetén, az utód, mit sem 
tudva az. előd működéséről, dacára a bevált 
módszernek, a szervezéstől kezdve minden
ben, elsősorban a kezdet nehézségeivel le
gyen kénytelen megküzdeni
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Egyesületünk működését nem szabad 
személyhez kötni, kell, hogy annak minden 
egyes tagja annyira tájékozott legyen, hogy 
ha bármelyik vezető kidől, annak azonnal a 
helyébe léphessen. Ennélfogva szükségesnek 
tartjuk, hogy egy kiküldendö bizottság a szer
vezeti szabályzatot s ügyrendet mielőbb ké
szítse el, hogy azokból minden tag s tiszt
viselő, teljes tájékozást szerezhessen jogai 
és kötelességei iránt, továbbá készítsen nyil
vántartást, melyből kitűnjék, melyik község
ben milyen kulturális intézmények létesültek 
már, a tótajku községben milyen i^dsze 
rek alkalmaztattak a magyar nyelv terjesz
tése céljából ?

Egyesületünk sikerét csak az biztosítja, 
ha annak minden egyes tagját a haza iránti 
szeretető vezérli, az egyesület ügyeit érdek
lődéssel s figyelemmel kiséri, ennélfogva 
szükségesnek véljük, hogy a casinó társalgó 
termében, ahol iratszekrényünk is el van he 
lyezve, nemcsak gyűlések alkalmával, hanem 
hetenként megállapított időben is, jelenjenek 
meg s ilyenkor észleleteiket s tapasztalatai
kat közölve, eszmecsere utján állapítsák meg 
a teendőket, hogy a tisztikar ahhoz alkal 
mazkodva az intézkedéseket ott, ahol kell, 
kellő időben megtehesse.

G.) Egyesületünk céljait anyagi eszközök 
nélkül nem valósíthatja meg, s mivel a há
ború alatt jövedelmeink nagyon megapadlak, 
szükségesnek tartjuk tagok gyűjtése iránt 
intézkedni s egyidejűleg felkérni a lévai já
rási községeket, mint erkölcsi testületeket, 
hogy tekintve, miszerint a jövedelemcsökke
nés éppen a községek áltál adott táncenge
dély kiállítási dijak elmaradása folytán tá
madt, adomány-nyújtás által kárpótolják egye
sületünket.

Ismerve a járás községeinek hazafias 
érzületét, meg vagyunk győződve, hogy ké
résünket siker fogja koronázni.

Egyesületünk 24 év óta tartó munkás
ságával a kezdet nehézségeit leküzdve, sze 
meink elé tárja a jövőt, eltótosodott közsé
geink lakosainak megmagyarosodását, mert 
meg vagyunk győződve, hogy utódainknak, 
az ifjú nemzedéknek hazaszeretettel párosult 
bnzgósága a fáradságos munkától vissza nem 
riad s mindent cl fog követni, hogy eltóto
sodott községeink teljes megmagvarosodása 
mielőbb bekövetkezzék,

Fáradságos munkájuknak legszebb ju
talma lesz az a tudat, hogy a hazának vissza
adtak elveszettnek hitt gyermekeit.

Léva, 1917. május 22.

Ordódy Endra, 
elnök

(Váge )

Katona-buc8u.
ttlet anyám, ne tiratton 
Olt mettze, a Tittayirton. 
A könnyei beujtanak engem, 
Erőtlenné lett olyankor lelkem.

Édet anyám, ne tiratton, 
Ne legyen most gyönqe asszony I 
Erősítse meq a drága ttivét: 
Találkozunk, ó, valóitól mi még . . .

Edét anyám, imáilkotom
S a reményem szét wm főttől :
Adjon Itten Anyámnak nagy erőt. 
Meghajolni akarata előtt.

Édet anyám, kérve kérem : 
Ne liraeiton tok búi éjen,
Edét anyám. Maga a hőt, nem én.
Maga szenved én miatt (lm. . . steqény. , .

A kórterem mélyén fekszem, 
Forróéiig ég a tettemben, 
De te nem bánt, ctak Anyám ne tirjon I 
. . « Utoltó, ti ént kérésemet írom. . ,

JÍo/pasf/íQ Jenő.

t Tisztviselők Egyesületének közgyűlése

i A Lévai Tisztviselők Egyesülete e hó 
24 -én, délután 5 órakor a városhaza nagy
termében llolló Sándor elnöklésével tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, amelyen az el
nök kimerítő és a tagok által őszinte elis
meréssel tudomásul vett megnyitó es beszá
moló ;beszédében kifejezte, hogy az egyesu- 
let jelenleg szerény anyagi körülményei miatt 
nem részesítheti a tagokat olyan es annyi 
kedvezményben, amennyit óhajtana; de seré
nyén ‘olylatja működését és alapvető mun
kát végez a jövőre, hogy a legnagyobb gon
dokkal küzdő tisztviselőknek mérsékelt árak 
mellett beszerzési forrásokat létesítsen l gy 
a választmány, mint a gazdasági bizottság
— az adott viszonyokhoz mérten — jól tel
jesítette kötelességét,

Örömmel értesítette a közgyűlést, hogy 
az egyesület tagjainak száma, amely kezdet
ben csak 80 ‘.Mivolt, ma már 212 re emel
kedett. Ezek közül: alapitó 2, — pártoló 21,
— állami tisztviselő, mint rendes tag 76, 
közigazgatási tisztviselő 13, — városi tiszt 
viselő 22, — tanár és tanító 29, — egyéb 
tisztviselő 49. — Az egyesület képviseltette 
magát az Állami risztviselők Országos Egye
sületének közgyűlésén is. amely a lévai egye
sület kiküldöttei által benyújtott javaslatokat 
magáévá tette. — Az egyesület vagyona 
3785.56 K., ebből betét 3727 30 K , - a 
készpénz 58 26 K.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 
választmánynak az elnök által alaposan meg 
indokolt azon indítványát, hogy az egyesület 
forgótőkéjének gyarapítása céljából necsak 
az egyesület keretén belül, hanem azon ki
viül is minél szélesebb körben 20 koronás 
részjegyek — mint öt évre terjedő kölcsön
— bocsáttassanak ki. A részjegyek utján 
nyert kölcsönnek fejében — a beszerzett 
cikkeknek aránylagos megosztás utján való 
élvezetében -- kifejezett kívánságuk eset n
— a nem tagok is részesülhetnek A rész
vényjegyek által nyújtott kölcsönök öt év 
után, az 1922 év végén Írásban kifejezett 
kívánatra visszafizettetnek a nem tagoknak 
is, de csak azon esetben, ha azok ezen idő 
alatt az egyesület kedvezményeit egyátalán 
nem élvezték ; ellen esetben az egyesület tu 
lajdonába mennek át és visszahatólag. mint 
pártoló tagdijak, könyvelletnek el. A kibocsá
tandó befizetési részjegyek szövege a következő:

„A Lévai Tisztviselők Egyesületének 5 
évre rendelkezésére boesájtott 20 koronát 
forgótőke gyanánt kezelésbe elfogadjuk és 
1922. évi deczember havában Írásban kife 
jezett felmondás esetén visszafizetjük, ellen
esetben pártoló tagdíjként könyveljük el.u 
A kibocsátandó részjegyeknek kezeléséveTés 
elhelyezésével Fenyvesi Karoly, Krajtsik Jenő 
és Deák Adolf bízatlak meg. - Hisszük, hogy 
az egyesületnek ez a praktikus terve, amely 
hathatósan elősegítené az élelmicikkeknek 
és egyéb szükségleteknek tömeges beszerzé
sét s amely a részjegyek elfogadóira nagyobb 
terhet nem ró, — a legszebb sikerrel fog járni.

A pénzügy miniszter tudvalevőleg népe- 1 
sebb városokban az állami tisztviselők szá- ' 
mára beszerzési csoportok felállítását enge
délyezte és ezeknek a forgalmát azzal segíti 
elő, hogy a szükséges összeget kamalmente- ! 
sen bocsátja a csoportok rendelkezésére. Az ' 
egyesület választmánya a főispán úrhoz felter
jesztést intézett már aziránt, hogy a lévai 
tisztv. egyesületet e tárgyban kibocsájtott 
mimszt. rendelet értelmében alkalmasnak véli-e 
„bevásárlási csoport"-ként ajánlani ez ala
pon az egyesület kebelében is szerveztessék ? 
beszerzési csoport, amely a Léván levő pénz
intézetek által kamat nélkül adandó kölcsön 
bői az egyesületnek az állami és megyei 
tisztviselőkön kívül levő összes tagjaira ki
terjeszthetné a beszerzés előnyeit. — A 
közgyűlés azt is elhatározta, hogy a tagok- 
nak írásban kifejezett óhajtásara esetleg a 
szükséges gabonának bevásárlásáról is von- 
doc-kodiii fog.

Az elnök úgy a maga, mint a tisztikar 
es választmány nevében őszintén megkö 
szűnvén a tagoknak eddigi szives bizalmát 
felhívta a közgyűlést a választás megejtésére I 
Az egyhangúlag történt választásnak ered
ménye I

Elnök: llolló Sándor; alelnökök:p0 
gány Virgil és Bódogli Lajos ; jegyzők: j|uff 
maiin Árpád és Bojsza József; pénztáros- 
Farkas Dénes. Számvizsgálók : Öaker Árpád 
Doák Adolf, Szenliványi Endre, Jáimss Jenő'

Választmányi tagok : Kriek Jenő, Köves' 
kuli Jenő, Ordódy Endre, Harkányi' 
dr, Mocsy Aha, Tokody István, llujiu-sei 
János, dr. Horváth Gyula, Csépány Elemér 
Fenyvesi Károly, Krajtsik Jenő, ........
min, Ghimessy János, Pátkay Gyula, löper- 
czer György és Túrna Pál

A gazdászati bizottság tagjai:
Virgil, Ács Bódog, Bányai Ferem-z, ltodé 
Sándor, Dodek János, Farka*  Orbán, .laroas 
Ferenc, Koxer János, Stern Sándor, Szent, 
iványi Endre.

Ha az egyesületnek a 20 koronás rész
jegyek elhelyezése a kívánt eredményre ve
zet, amiben nem is kételkedünk é- ha a 
pénzügyminiszter jóakaratu támogatása mel
lett az állam segítségével a beszerzési cso
portot is létésitheti az egyesület, akkor oly»n 
tőke fölött fog rendelkezni, hogy azzal 6 
kitűzött humánus célt, tagjainak élelmi, ik 
kekkel mérsékelt árakon való ellátását, 
állandóan biztosíthatja.

Különfélék.
— Változás a iőglmu tauári ka- 

rábau. A kegyes tanitórend kormányának 
intézkedése folytán dr. Károlyi János, a lé
vai rendház főnöke és a főgimnázium igaz
gatója, hasonló minőségben Magyaróvárra,
— Sinkovits Ferenc Sátoraljaújhelyre. — 
Pintér Ferenc Veszprémbe, — Vándor József 
Podolinba és (Jáqtár Ferenc Kisszebenbe 
helyeztettek át tanároknak. Léván a házfő
nöki és igazgatói állási Hogyor József podo- 
lini házfőnök és igazgató foglalja el, az 
áthelyezés következtében megüresedet helyekre 
Lévára jönnek : Medvectky János Podolinból, 
Kolotsváry Lajos Kisszebenből, Főin hegyi 
Ferenc; Veszprémből, Kerkai József Buda 
pestről. — Az áthelyezésekkel kapcsolatosan 
megemlítjük, hogy a rendkormány a lévai 
ház másodfőnökévé Boros Antall nevezte ki.
— Amidőn a távozó igazgatónak és tanárok
nak azt kívánjuk, hogy uj helyükön is talál
ják meg kedves otthonukat, a Lévára érkező 
igazgatót és tanárokat szívélyesen üdvözöljük 
körünkben.

— A tanonciskolák záróünnepsége. 
A lévai kereskedő és iparostanonc-iskolák 
ma egy hete, délelőtt 11 órakor, a város
háza nagytermében tartottak meg évzáró 
ünnepségüket, amelyen a felügyeld bizottság 
tagjai, kereskedők, iparosok és a tamigy ba
rátai közül is igen sokan vettek lészt. 
Csekey Vilmos, tiszti ügyész, képviselte a 
várost, mint a nevezett iskolák fenlartóját. 
A minden tekintetben jól sikerült ünnepséget 
Dalmadi József és Greyány Mihály iparos 
tanoncoknak érzésteljes szavalata nyitotta 
meg. Ghimessy János, az iparoslanonc iskola 
igazgatója szívélyesen üdvözölvén a megje
lenteket. lelkes beszédében az iparnak és 
kereskedelemnek a mostani és kivált a bá
bom után bekövetkező, mélyreható fontos 
ságál méltatta és örömmel jegyezte meg, 
hogy a szakrajz tanítása — Holló Sándor 
lelügyelő bizottsági elnöknek kezdeménye
zésére és hathatós támogatása melleit — 
már a lefolyt tanévben kiváló eredményt 
mutatott fel. Jó magaviselet és szorgalmas 
tanulásért pénzbeli jutalomban részesültek a 
következő tanulók: A kultuszminiszter állal 
kiutalt 50 koronát a tantestület véleménye 
alapján Gregány Mihály III. o t. iparosta 
nőne nyerte el. A kaszinó kétezer koronás 
alapítványának 71 K. 66 fillér kamatát 
egyenlő részletben kapták: Schlüszler Oszkár 
és Oszvald László III. o tanulók. A gyűjt01 
243 K. összegből 25 kor. jutalomban része 
sült: Dalmady József III o. t. 20-20 k0 
rónát kaptak: Chajma János, Oberfranc 
Gyula III. o. t. Sinkó János és Salgó ,'1' 
hály keresk. tanulók; 15 koronát kapott. 
Berkovics Ernő keresk. 10 — 10 kor. jut*io®  
díjban részesültek: Nyilas Mihály. Májért 
Mihály III. o. Bartos Károly, Bélik J<»z8*»  
Duska (iéza, Kiss István, Pisch L«91 • 
Presztolánszky László, Szűcs István, Í3‘u»
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.. Vörös József II. o. t. Baranya 
I Mfí e,.„ Mihály, Dttbovszky János, Hik- $». f’4rt ay i, László, Molnár Béla es 

I tel J“íSC | ,, Geller János, Uhrik János és 
I |0Jíl"OS p|,,i o. tanulók. Julalomkönyvel 
bólh?Riró József, (iutrai Vilmos, Király 

Wl:l óLiezkv Aula! és S'oszár Károly 
■W"e' H ,111 Sulidon Elorek István, Kulink 

N*  “kosztolilnyi Ernő és Uluiák Mihály I. 
I **”' l«tvüi Haungnrten Sándor, Bankó 

a l’ iszló és Kronka Sándor II.
Vaiercsik Mihály és Kollárik Antal 

“■ '■ ‘.Zalata után Csekey Vilmos a varos 
"í!e’ , lasnugyobb elismerést és hálás kö- 
"í’eb.'l mondván a két iskola tantestületei. 
!,0“ iái nehéz viszonyok dacára elért 
"íkiLnves tanításért, a tanoneokat meleg 

I,alias szavakkal erkölcsösségre, valla 
éS ha ,a a Iniza szereidére és pályájuknak 
^hTcs'ülésére buzdította. Osrvald László, 

„arostanonc iskola 111 osztályát végzet! 
“ L tanulótarsai nevében szívből lakadt 
Hédiién hálá"- szeretettel búcsúzott el az 

tnlától és a páratlan szorgalmit tantestület 
Iától. A szép ünnepség vegén a ta 
Xok a himnuszt énekeltek.

_ Gyászszertartás. Simonvi és 
varsányi Sveonyi Bélának, vármegyénk volt 
főispánjának, hűlt tetemeit a simonvi templom 
Misinájából, szűk rokoni körben, e hó 23 án, 
(!te 6 órakor a nevezett községben levő 
raládi sírboltba helyezték örök nyugalomra

_ a méznél is kezdik a kapzsiság 
lovagjai árdrágítókként zsarolni a szegény 
fogyasztó közönséget. Még 3 év előtt kilo 
graininonkint 1 koronájával fizettük a mézet,

év előtt 2 koronát kértek érte, nyűgöd 
tan, szó nélkül megadtuk, a múlt évben 3 (10 
fillértől 5 koronáig mentek már fel s az idén, 
hallatlan, még ennél is magasabb árral zsaroljak 
i közönséget. Van oly vakmerő, aki nyíltan 
8-12 koronáról diskurál. Ajánljuk a hatóság 
figyelmébe a nemeslelkü mézkufárokat 11 
tgyan mivel indokolják e szemérmetlen ár
drágítást? Fizetnek a rét és fa virágjaiért 
vagy a méhek emelték fel a fuvardíjat?! 
Mert hogy I korona helyett 3—4 űzettünk, 
elszenvedtuk az általános nyomor alapján ; 
dehogy a méz ló-szeresen múlja felül a 
cukor árát, vagy tekintve a táp- és fajsulyát, 
kétszer olyan árban fizessük, mint a vajat és 
zsírt, ez lehetetlen. Orvoslást kérünk és varunk.

— Jolelkfl ajándék. Lovag Sclioeller 
Gusztáváé úrasszony — mint értesültünk — 
i lévai plébánia templomának két gyönyörű, 
értékes, kristályüvegböl csiszolt virágvázát 
ajándékozott.

— Hadiarvák telepe Vámos! a 
árnyban Mozgalmas napja volt hétfőn 
Vámoslidánynak, melynek az idők szavát 
megértő magyar közönsége aznap fogadta 
lőrébe az országos gyet mekmenhelyck egye
lőre 20 hadiárváját. A sok gonddal es fá- 
radtsaggal jaró alapvető munkát MolitorisZ 
Béláné és Molitorise Ica urhölgyek végeztek 
h ugyanők fogadták bensőséges vendéglá
tásai a hétfőn érkezett árvákat, kiknek 
mindegyike számára már jóeleve gondoskod 
ki megbízható és készséges nevelőszülőkről. 
“ árvuereg apraja, nagyja a jegyzői lak 
"’*rán  gyülekezett és mert az elhelyezés 
«ll igényelt, az első ebéddel legtöbbjüket 
■ohtorisz Iléla körjegyző vendégszerető por- 
“á látta el. A délután azután végleges 
*jlékot hozott valamennyinek. Az árvák 
“ügyeletét Molitorise Ica urhölgy, oki. óvónő, 
' ‘állá, kinek organizáló, emberbaráti ügy 
l,zgalina igazan példaadásra hivatott

~ Eljegyzések. Simonyi és varsányi
Elemér, mérnök, tartalékos repülő 

, néhai ^imonyi Elemér törvényszéki 
«a k f,'"- eljegyezte Linlcmann Klára 
led™* 1’1' Béla volt főispánunknak
líliiS !levt'llleányát. — Hóna János, kiskéri 
tioui!- °S jegyezte dr. Halasi Kálmán 
b«cJt,rap1'' l''lóbirtokosnak kedves leányát, 
Iliikéi megelégedés kísérje tri 

t,|,k Eeküvő. Hahrik István, tanító, tar- 
Üjét ? h"JnaF'’. e hó 19 én tartotta eskü 
ti.'. U'weá- János vasúti raktáritok 

.Va.yíttaf.

ellen aA gy0,uölcs Ó4 zöldséguzsora 
észMl r lgy]'n'ol'sbe" és főzelékfélékben 
észlelhető hallatlan uzsora igazán a legszi- 
gotubb rendszabályokat kívánja. Úgy értesít
ünk, hogy mar a legközelebbi napokban 

meg is lóg jelemu az erre vonatkozó ren
delkezés, amellyel bevásárlási központot léte
sítenek, maximáljak az árakul és a keres
kedelem utján fogjak a megvásárolt meny 
nytsegekel elhelyezni. A maximalis arak 
túllépőivel szemben a legnagyobb ridegség 
gél lógnak üldözni a gyümölcs- és főzelék
félékkel mindennemű visszaélést.

— A vendéglők megaeudszabá- 
lyozása. Az utóbbi időkben a vendéglői 
étkezés árai nemcsak a nagyobb vendéglők
ben, hanem a kis korcsmákban is a legtöbb 
helyen tetemesen megdrágultuk. Ez ellen az 
állapot ellen való védekezés céljából az Or
szágos Közélelmezési Hivatal mar a legkö 
zelebh el fogja rendelni, hogy a vendéglők 
a nap bizonyos óráiban csak egylete menüt 
szolgálhatnak fel és annak az arat hatósá 
gilag fogják megállapítani.

— Az élőállat árának csökkenése. 
A nagy szárazság folytán előállóit takar 
mányhiány már is érezteti hatásait az ela
dásra kerülő élőállatok árának csökkenésé- 
ben A gazda kénytelen ugyani állatjait 
eladni, mert nem bírja őket lakarmányozni 
és előre latja, hogy a nagy szárazság foly 
tán ez a jövő télre még nehezebb lesz a 
takarmánynövények hiánya miatt. Azért is 
siet most eladni az állatokat, hogy a regi 
jó magas áron adhat túl rajtuk. Azonban a 
tnarhakereskedók is iparkodnak kihasználni 
a helyzetet és egy-egy jobb darabért 500 - 
iOOO koronával kevesebbet fizetnek, mint a 
tél folyamán. Ezek után csak arra vagyunk 
kiváncsiak, miért nem csökken mégis a Ints 
nak az ára és hogy miért kell a inarliuhaj- 
esárokmik is belépniük a hadi milliomosok 
sorába ?

— Színház Színészeink vasárnap A 
bájos ismeretlen című operettel fejezték be 
a nyári idényt. A buesuelöadáson szép és 
nagyközönség tapsolt a szereplőknek, kik nem 
panaszkodhatnak a közönségre, mert mindig 
volt színházlátogató. Az utolsó előadáson 
Deák és Sebestyén egyik legjobb szerepüket 
játszották. A többiek is jó és fesztelen játé
kukkal hozzájárultak az est sikeréhez. Tőlünk 
Trencsén Teplicre mentek.

— A mozi Péter l’ál napján ismét el 
foglalta a színház termet s megkezdi vásár- 
és ünnepnapi előadásait. — Naponta csak 
egy előadás lesz s mindig este fél 9 órakor. 
Ma egy hatásos spanyol drámát mutat be, 
melynek főszerepét Erna Moréna, a hírneves 
spanyol színésznő játssza Ezenkívül a á?>r- 
pmi'f fűtő, kitűnő humorú vígjáték fogja szó 
rakoztatni a közönséget.

4025—1917. szám.
Hirdetmény

Közhírré teszem, hogy f. évi julius hó 
1 -tői kezdve Lévan a marhahús legmagasabb 
fogyasztási ára kilogrammonként 7 korona, 
a borjúhúsé 7 korona 50 fillér.

Ez árakhoz az összes niészárosmeste- 
rek alkalmazkodni kötelesek s érvényben 
maradnak mig a vármegye alispánja más 
árakat nem léptet életbe.

Léva, l‘H7. évi június hó 30.
Bódogli Lajos, 

polvArm '8ter

Elszámolás
A kereskedő- és iparostanoeiskola ki 

válóbh tanulóinak megjutalmazására befolyt 
adományokról.'

Gyűjtésből e°r- f
Lévai Casino alapitv. kain. 71 kor. 6b f.
Temetkezési Társ, alapitv. k 60 kor.
Miniszteri jutalomdij 50 kor.
Lévai Takarékp. adománya kor.

összesen : ‘174 K 66 f
Ez összegből kiadatott 

Gyűjtőnek “ °J;
Iskolaszolgának c,-r

Előző oldalon kimutatott jutáim. 4.-, 1 kor, t.bl.
összesen : 474 kor. 66 I

Midőn a gyűjtött összegről a résztetes 
kimutatás közzétételnek, el nem mulaszt ha 
tóm a nemeslelkü adakozóknak szives ado
mányaikért úgy a felügyelőbizottság és taní
tótestület valamint a megjutalmazott tanulók 
nevében is hálás köszönetét nyilvánítani, arra 
kérve derék pártfogóinkat, hogy eddigi jó 
indu’atukal tanulóinkkal továbbra is éreztetni 
szíveskedjenek.

Léva, 19L7. jun. 26
Ghimessy János, 

iparostanoneiskolai igazgató.

Eladó szőllő.
Közép Ó-Léván két egymás melletti 
parcellából álló szőllő eladó. Bőveb 

bet Budai Máténál Léván

P á I 111 a
Egy I méter magas legyezöpálnia 

helyszűke miatt eladó. Báthy Lászíó-térii.

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

Akácmézet veszünk minden 
mennyiségben. Árajánlatot 
a mennyiség megjelölésével 
kér Enyel József es Fia nagyke

reskedő Léva. —

Fogtechnikus.
Bratter Géza fogtechnikus barom 

hónapi szabadságra hazaérkezett.

i

Bérbeadó:
3 lakásból állít Mártonfy utcza 16. 
számú ház — mely 16 éven át zá 
logház volt —- esetleg eladó. To 
vábbá : Kákai-Villa sorban — télen 
nyáron lakható - 2 szoba, előszoba,

| présház és jó borpinezéböl álló épü
let, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok 
kai kiültetett szöliőterülettel juta 
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács- 

Mihály tulajdonosnál

« FOTÓ’’
FÉNYKÉPÉSZEN 

szaküzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatúr munkát szakszerűen végez.
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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. 30 f. 
r|T JKkrJ-d.Jr ’ "W®

bul usut kapható, odú po«rtau 19 kis v-gy b uugy 
tuetibár- tu köröttéért LUldiu|yeu ládában u

UtiSettú _
katrentak János

gyógyszerész ZSARN0C7A.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó 1. töl bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető. — -

Eladó ház.
Léván. Koháry-u. 31. sz alatti ház 
szabadkézből eladó. Bővebb felv. 
Ozibulka Rezső épitészi irodában 

Kálnai-ut. 27. sz.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS'!
I

KERN TESTVÉREK
Eladó ház.

A város kellős közepén, Széchenyi- 
utca 13. szám alatt levő ház és bel
telek szabadkézből eladó. Fölvilágo- 
sitással a lévai kir. közjegyzői iroda 

szolgál.

I

I

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAóyKERESKEDÉSE

XLAFimiOTT .Ul. LÉVÁN. TIELEIFOW ■SZÍMt U,

Vége a kávéhiánynak.
Keverjen e«y pohár tejbe egy kávés
kanálnyi Fisoher féle pótkávét és 
édesitse meg egy kocka cukorral. 
Kitűnő izü, tápláló reggelihez jut 
és a cukorral is takarékoskodott A 
Fisoher-íéle Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a : Fisoher-íéle 
Folyékony Pótkávé r. t. köz
ponti eladási irodájában. Buda 
pest, I. Átlósat. 22 24 2A28 
»*.  Telefon: 10—22. Kicsinyben 
uuuden jobb füszerkereskedésben.

I

Legjobb ffisíer- éa csemegeáruk. Naponta friss felvágottak.
Fitt prágai sonka, tea vaj. Legjobb minőségű k á v 6 k „Qloria*  pörkölt, 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognae, pezsgő stb.
Virág, kcnyhakerti valamint mezögazdaeági magvak

Vasáruk 6s konyliafelszereléel cikkek.

alumínium, uphinx, zománcozott lemez ée öntöttvas konyhaeJényak 
modern háztartási

G A

cikkek. Villámra főzőedények, forral ók éa vasalók

ZDASÁGI CIKK E K:

U y 4 g y h e 1 y.
Stubnya-fürdő 

(FeiaönnMb'arorexág.) 
K« tusfürdő rbsata és itcMe*  elleni betegségeknél.

Fővonalon 5 órai ut Budapestül. 
a 10 , Berlin-Ouerberg Huíiááu ú.. 

Kórház megsxiint s így az egész lü’döte ep a a é. 
zönség •> ndelke f sére áll. E'elmezÉsrül a fürdőbivtos 
gondoskodott, Fe'világos lkatdijta'anu1 aligazgatóiig

_ w—ii. !
~ urai ut Budapestül. .., 1

10 , Berlin-Oderberg Huttkán át.

Ásó, kapa, lapát.,
ágfürősz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, 
össses kerti-, mezőgazdasági , méhészeti éa tejgazdasági aierasáuiok

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

eeákány, aczélvilla, fűrész, ojtókée, melezőolló, 
gépezij gyári áron.

Jótállás a biztos eredményért
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
uagybecskerekl ny. főkapitány és 

fajbaromll tenyé.atőnak nagysaaifi 
találmánya a

„P A T K A N I N“
Halkányirló-ezer, (nem méreg) mely 

•mberre és háziállatokra nem ártalmas es 
felülmúl minden más irtószert. 
1 dobos ára 3 korona 

mely elegendő körülbelül UO 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 FATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Itész- 

venytaisaság, Nagybocskerekeu.

i

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

£éVán. T.tefs. »é. 33_

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamben nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Hohr.Lt1* “otoi’t,1íK“J,nde“ nagyságban Hopferr és 
veLÍ^á»Iir8^a*$ plÖ«.kéB,let®k’ eledetl MeltohárWle 

ekék és tnláJmüvelö eesközök valamint minden e szakba vágó gépek és gépréssek 
Világhírű RAPID lánozoakntak.

Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 
e«t teiallitasn jutányos árakban.

Hyooutott NyíU»i ét Társa r, t, gyoruajtújta Lévén,

•V


