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A rraboiia bevásárlása.
4 hivatalos lap ma egy hete kö- 

slte a gabona bevásárlására vonat
ja módosított és az idei termés
inkát megállapító rendeleteket A 
közönség tájékoztatása szempontjá
ból a rendeletekben foglalt intézke
déseket röviden a következőkben 
foglaljuk össze :

Búzát, rozsot és kétszerest álla
tok etetésere felhasználni egyátalan 
tilos. Hasonlóképpen tilos az árpá
nak ilyen célra való fordítása mind
addig, amíg a megfelelő intézkedés 
meg nem történik Az alakítandó 
átvevő bizottságok működésének 
megkezdéséig a termelő termésfe 
leslegét az Országos Közélelmezési 
Hivatal Elnökének 58000—T917 sz. 
rendeletében megállapított módoza
tok mellett a Haditermény részvény
társaság bármely bizományosának 
tiadhatja. Aki maga nem termelő 
vagy akinek házi szükségletét saját 
termése nem fedezi, mindaddig, míg 
u átvevő bizottság a község terü
letén működését meg nem kezdi, 
legkésőbb azonban az 1917. évi 
október 15. napjáig a községi elöl
járóság (városi polgármester) által 
részére kiállított vásárlási igazolvány 
alapján jogosítva van a saját házi 
szükségletére búzát, rozsot, kétsze
rest, kölest és árpát annak a község
nek területén, ahol lakik, készáru 
tétel utján a községi elöljáróság ál
lal kijelölt és a vásárlási igazolvánv- 
óan név szerint megjelölt termelőtől 
rásárolni.

Az Országos Közélelmezési lli- 
ratal elnöke a vásárlási jogosultságot 
ndokolt esetekben a község terüle
ti túl, más község vagy járás te- 
ületére is kiterjesztheti. Ha az. át
vevő bizottságok működése utján a 
“tó szükségletek beszerzése olyan 
akadályokba ütköznék, amelyek a 
tozéleintez.és érdekeinek biztosítását 
'cszelyeztetik, az Országos Közélel 
mezősi Hivatal elnöke rendeletben 
^adhatja az engedélyt arra, hogy 
“ jogosultak a vásárlási igazolvány 
“mpján továbbra is közvetlenül a 
v4sárlásí igazolványban megnevezett 
termelőtől vásárolhassák meg a meg
jelölt mennyiséget. A gazdasági 
“'•ilkségl étnek közvetlen vásárlás 
ulján vagy egyébként való megszer- 
zese tekintetében a földmivelésügyi 
miniszternek az Országos Közélel
mezési Hivatal elnökével egyetértő

id a 21921917. M. E. sz. rendelet

17 §-a alapján kiadandó rendelet
lógja a szükséges intézkedéseket 
tartalmazni.

A2193I1917.M E sz. rendeletnek 
t2 §-a azzal egészittetik ki, hogv 
a vámőrlő malom a vám címen be
folyt terménymennyiségeket, ameny- 
nyiben azok megőrlésére nézve a 
I laditermény vele meg nem állapo
dik, a 1 laditermény kiváltságához 
képest külön térítés nélkül vagy a 
legközelebbi vagy pedig az énnél 
távolabb fekvő körzeti malomba kö
teles szállítani.

Az 1917. évi termésű búzáért, 
rozsért, kétszeresért, árpáért és kö
lesért, zabért követelhető legmaga
sabb árak, tekintet nélkül az időre, 
amikor az adásvétel történt, a jelen 
rendelet kiegészítő részét alkotó jegy
zékben állapíttattak meg. A jegy
zékben megállapított árak : búzánál 
hektoliterenkint 76 kilogrammos súly
mennyiségű egészséges, rostált bú
zára, — a rozsnál 71 kilogrammos, 
az árpánál 64 kilogrammos suly- 
men nyiségü, egészséges, r< istáit r< izsra, 
illetőleg árpára, — zabnál és köles
nél sulyminóségükre való tekintet 
nélkül egészséges és rostáit zabra, 
illetőleg kölesre vonatkoznak. Búzá
nál, rozsnál és árpánál a keverék 
legfeljebb 2*/t  °lo lehet, a íajsulybeii 
és keverékbeli eltéréseken megfelelő 
térítésnek van helye.

A rendelet függelékét képező 
jegyzékben megállapított alapárakon 
felül az 1917 augusztus 31.-ig tény
leg kicsépelt a Haditermény részvény
társaságnak eladott és altala tényleg 
átvett búza, kétszeres és rozskészle
tek után a termelőknek métermá- 
zsánkint két korona szállítási prémi
umra van igényük. \ iszont az alap
árakból métermázsánkint a jegyzék
ben már feltüntetett 3 korona 
levonásnak van helye, azon búza, két
szeres és rozskészletek után, ame
lyeket a termelők 1917. november 
1 után jelentenek be az átvevő bi
zottságnak, illetve a Haditermény 
részvénytársaságnak. Azoknak a tei- 
melőknek, akik az Országos Közé
lelmezési Hivatalnál igazoljak, hogy 
termésüket a csépléshez szükséges 
szén hiánya miatt nem voltak képe
sek 1917- november i.-ig kicsépelni, 
illetőleg a Haditermény részvény
társaságnak átadni, az Országos 
Közélelmezési I livatal engedelmesei 
a Haditermény az alapárat köteles 
megtéríteni. Nincs helye a 3 korona 
levonásnak olyan igazolt készletek 
átvétele esetében, amelyek a terme
lőknél 1917. november elseje után 

váltak feleslegessé, például : konven
ció, vetőmag, stb. zupára, zabra és 
kölesre prémium nem jár és nincs 
helye semmiféle levonásnak.

A Barsmegyére nézve megállapí
tott gabonaárakat a különfélék rova
tában közöljük.

Hiú remények
Irta: SZTERÉNYI JÖZ.SEF v. b. t. t.. »ult államtitkár 

ország gyűlési képviselő.

Aoiit senki nem hitt volna, ssomoru 
va'ósággá lett. • háború megkeadi negyedik 
esztendejét is. A szövetséges kösépeurópai 
hatalmak beciüle'e’ törekvéasi, a minden 
badvise'ö állam által elfogadható tiaateaséges 
béke ügyében neu tudták megsaereani a bő
ké", ellenségeink kouokságábó1, akik úgy 
látsaik még mindig ábrándok ködében élnek, 
még mindig ragaszkodnak hadi céjsikboa; 
a német hatalom raegseosmisitéséhea és ssu- 
narkiáok ssétdarabolásához. Katonai erejükre 
nem épilhetuek, erre vona<koaóan nem áltat
hatják magukat, reményeik tehát még min
dig pénzügyi éa gaadasági természetűek. 
Ezek a remények azonban eddig hiúknak 
bizonyultak és esőknek bizonyulnak majd 
• jövőben ia. Monarkiánk mindkét államá
nak pénaügyi ereje és ellenálló képessége 
minden kétségen fölül áll. A három hábo
rús esztendő körülbelül 55 milliárdnyi költ
ségeit oaekély losaámitáseal maga a monar- 
kia teremtette elő, kétbarmadréeaét konaau- 
lidált hadikö'osönökben éa pedig a nemzeti 
vagyonnak minden veaaedalme nélkül. Olyan 
teljesítmény ev, amelynek nemcsak e lensé- 
geinket kellett meglepnie, hanem magunkat 
is. Semmi kétség, a további költségeket is 
épp úgy el lógjuk viselni éa épp úgy a 
monarkián belül fogjuk megszerezni, mint 
aa eddigieket. As „ezüstgolyók*  nemcsak 
aa ántánt kesébeu leesnek, nálunk som fog
nak hiányozni a további hadviselés péna- 
ügyi esaköaei. Annál is kevéabbé, mert ná
lunk péoaügyi tekintetben tulajdonképp oaak 
kürfu'áaról van eaó: az államok áldoaatai 
növelik a népek nemaeti vagyonát. Ha nem 
is teljes, de túlnyomó mértékben. Máskép 
fog alakulni a helyaet a háború után, mikor 
aa á'lamok évi terheit fedezni kell. De igy 
lese et minden hadviselő államban éa bár 
aa leaa a béke legnehezebb feladata, viaaont 
nálunk mégis könnyebb leaa, mint ellenaége- 
inknél, mert megint csak körfutásról leaa 
saó: a súlyos terhek, amelyeket a háború 
után viselnünk keli, e terhek viselőiben fog
nak vissaaaaérmaani, a háborús adósságok 
kamatai aa oraaátban maradnak. A háború 
utáni idő pénaügyi kérdéseinek megítélésé
ben ea a legfontosabb momentum : aa állami 
terhek soha nem sejtett mértékben emelked
nek, de ea íiaotöképességttkat alig fogja be- 
folyáaolni. A hadviselő államok pénaügyi 
éa gaadasági ssanálásának aaempontjából aa 
a körülmény különösen fou'os.
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Az ellenségnek nem fog sikerülni, hogy 
pénzügyi téren vagy pénzügyi okokból ránk 
nézve kedvezőtlen békét kényszeritsen ránk. 
Gazdasági okokból sem. Mezőgazdaságunk 
és iparunk a háború alatt inege ösödött és 
gazdasági téren is kitartunk. A legnehezebb 
áldozatokat mindnyájunknak az élelmezésben ‘ 
kellett hoznunk, de a gonoszán már túl 
vagyunk. É*  ha az életszükségletek fedezése • 
még olyan áldozatokat követelt is, ipari j 
szükségletekben még sincs akkorA hiány, ' 
hogy a mögöttes területek lakosságát ko- I 
molyán fenyegethetné. .Még a háború hosz- 
sa.ibb tartama mellett sem. Ciak az árak 
ór.ásíak a szegény lakosságnak, de árukban 
nincs akkora hiány, hogy ellenségeink erre 
építhetnének. Még nem volt szükség ilyen 
szempontból kényszer korlátozásra és a mo 
narkia két államának ipara alaposan „át
nyergelt" ebben a háborúban. Alig van fon- 
toasabb iparág, amely az azelőtt pótolhatat
lannak vélt nyersanyagokkal folytatja ter
melését. Teljes „Neuorien'ierung" követke
zett be ezen a t ’ren, amilyet soha nem tar- I 

tottunk volna lehetségosre’’. Gazdasági ne
hézségek nálunk is vaunak bőven. De ti- ' 
merülésről, uae'y ránk nézve veszedelmes len
ne, vagy javíthatatlan állapotokról, szó sem 
lehet. Minden re nénység, amelyet ellensé
geink kimerülésünkbe ve tők, csalfának fog 
birouyulni.

A negyedik háborúi esztendőbe ugyan
azzal az önbizalommal lépünk, amellyel ezt 
a ránk kényszeritett háborút megkezdtük. 
Nagy pénzügyi áldozatokat kell m 4g hoz
nunk, gazdaságilag még igen n>gy munka 
vár ránk, de a mouarkia két á lama pénz
ügyileg és gazdaságilag erősen és megfele
lően föl van vértezve abhoz, hogy ne kény- 
szerithessenek ránk olyan békét, amely nem 
számol életérdekeinkke1, amelyek miatt hábo
rút kellett viselnünk.

Huszonötéves találkozóra.
Eljöttetek-e a találkozóra, 
Fiuk, itt vagytok-e mindannyian f 
Összehozott-e az ünnepi óra, 
8 üt-e nekünk, mint egykor, oly vígan ? 
A k'dves Léva, most is még a régi, 
Tán csak komolyabb, tán csak csendesebb . . . 
A jókedvet s a bort szükebben móri 
Egyébként rajta is elég a seb.
Emlékeztek e rá? . . . Huszonöt éve1 . 
Felében férfi, felében diák:
Kacagtunk, az uj állomáshoz érve . . . 
tS' most csüggednétek tán, ti jó pipák! 
Pénzünk solisem volt, de nem volt vidámabb 
Amaz időben nálunk senki se.
Csaptuk a szelet sok édes kis lánynak . . . 
S mindez oda ! A sorsnak nincs szive
A szú ti len sors két kézzel rabolja 
Az ifjúságnak tünde bájait.
Titkos hatalmak előtt meghajolva: 
Feladtálok-e a szív álmait ? . . .
Csak ezt ne, fiuk! Ezt a birodalmat 
Tündérkéz ifjitó ajdndokát, 
Ezt ne ragadják el ádáz hatalmak! . 
Álmokból élünk, álom visz tovább.

Hogy ősz hajatok s ráncos már a homlok, 
Sebaj, ha tudtok álmot szőni még!
Megifjitnak emlékek, régi dolgok, 
8 a huszonöt év mi lesz!? Semmiség. 
Éljen a mámor! Bort az ónkupakba, 
Fiuk, igyatok, mert feledni kell, 
Hogy messzi vérmezőn hallelujázva 
Mostan a győztes halál énekel

Jfavas Jsfván | 

I 
Levél a harcztérr.l.

Tábori posta 442., 1017. julius.

Nagyon kényeluaetleu óráé. a., mikor 
■tabadaógról jövet ujhól átlépi az ember 
ledet éke küszöbét. Aa otthoni dédelgetői

nek. a poutpátó szép életnek vége, bseren- 
ese, hogy mér kifelé jövet edződnek meg 
az idegek. Egy utazás a f-ontlegvégéé szé
lére lársdaituak dolgában felér egy észak
sarki expedíció ezer kínjával, veszedelmével.

Arról nem ia beszélek, hogy a vasúti 
kocsik ma hisoniatosak a heringes hordó
hoz. Ezt még könnyen viseli az ember,, 
mert a vonat megy — ahogy ca*h  tu®- 
Mikor azoibsn a nagy vasút végállomására 
ér az ember, akkor kezdődik a megpróbál
tatások ideje. Át kell szállni egy dará é ma- 
sinás erdei vasútra.

Van ugyan valami személyvonat is 
beállítva, csupán tisztek és szolgáik részére, 
de oly mínia’ür kiadásban, hogyha harminc 
tiszt s®e’’etno rsj'a utazni, 15 nem fér rá. 
Muszáj menni a tehervouaton. Ds jón is 
rcár a teher — tessék rá filszállani! Négy 
kocsi egymás mellé van már kapcsolva. 
Kényelmes, tágas helyet biztosítanak, O.dala 
nincs, teteje nincs, lóga'hatja az ember a 
lábát a ’o’tés oldalára. De amint majd kitu
dódik, ez a praktikus o'da'a ennek a vssutnak.

indu’ud« 1 — Hosszú, éles fütty — ez 
a kis masina ugylttszik csak füttyszerkezet
ből áll, mert menni — csak cammog. Min
dig egy rohanó hegyi patak mentén visz 
utunk; ekédül az ember, ha a patakra néz. 
Rohan a viz, mintha ex ri»s vo'na, m< pe
dig a vonattal csoszogunk. Megyünk két 
kilométert — a gép meg^zomjazott. Itatják 
— mi we^ lessállunk s megvtesorázunk a 
töltés mellett.' Megindulunk 1 Néhány ember, 
ki megunta az ülést, gyalog sétál a vonat 
mellett. Amíkoi akar, úgyis fi'ülhet, de 
különben sem megyünk egy szuszra többet 
két kilométernél. Mikor már a szemünk tel
jesen beragadt & tergernyi koromtól s fu'- 
doklási rohamok vesznek elő, egyszerűen 
lecsúszunk a vonatról. Megmosdunk a patak
ban s nem is kell nrgyot. megorőPefni lába
inkat, hogy utolérjük a mi hadi expressünket.

Egy erős, éles fütty « Iáién tudja há
nyadszor — újból negá lunk. A vonatveze 
tő, kinek éppo'y kürtje van, mint az ott
honi vonatvezetőknek, tudomásunkra adja, 
hogy kényelembe helyezhetjük magunkat. 
Négy órát blatosan álunk, de lehet abból 
hat ia. Szétnézünk, amennyire a sötétség és 
az újabb korom szemünkön enged*,  hol ie 
helyezhetnénk magunkat kényeembe. Egy 
fensikon vagyunk. Fődé', fából, llát csak 
oda folyamodunk a jó ADyaföidhöz I Tábor
tűz egy-kettőre van. Nagyou kell, mert aiuily 
tropikus melegek néha a nappalok, o'y hi
degek íz éjjelek.

A magunkkal hozott pokróc a derckaij, 
a köpönyeg a takaró. Gondoltaink, melye
ket otthonról hoztunk, s amelyek még min
dig odaozállnak, rövideien harctéri mederbe 
terelődnek. — A’yumoraj, rakéták, már 
nem messze tőlünk. Egy kicsinyt szokatlan 
még nekünk ez a háborús levegő. Mintha 
nem is ^ét-három hete hagytuk vo'.Da ca’x 
e1. — Ai á'oia nem igen jön szemünkre. — 
Ilajt eltáil a i indulunk. Rsggolre már a fron
ton is vagyunk, mert a hegyek védelme 
alatt az e’sÖ vonóhoz közel tud jutni a mi 
„exprosaünk."

„Houvéd."

Különfélék.
— Főispánl beiktatás, Uemczky 

Ödönt B.r.vérnaegye uj főispánját a várme
gye o hó 26 ón tartolt közgyükéin iktatták 
ho hivataláhs, A közgyűlést az aranyosuia- 
róti lóm. katb. templomban tartott ünnepé
lyes szentmise e'özte meg, amely utón a 
vármegyei bivolteégi tagok a vármegye 
gyüléstermébon gyülekeztek. Itt Bud- 
nyánszky Titusz dr. nyitotta meg a gyűlést 
röviden vázolva annak célját s kérte, hogy 
a közgyűlés kü döttsóg utján kérje fel a 
főispánt az előirt hivatalos oskü letételére. 
A küldöttség tar jai voltak : Botika Zoltán 
Kositrlányi István, Fintér Károly aranyos
marót, apá'-plébAi>os, Szakács Viktor lévai 
plébános és Levaiich Gusztáv. A főispán 
megjelenvén a közgyűlés elölt, letette az 
esküt, mire az alispán öt a vármegye névé 
ben hivatalosan saivólyez szavakkal üdvö- 
aülte s neki átadta az elnöki széket. A fő.

ispán ezután elfoglalván aa elnöki 
keresetlen, őszinte szavakkal ta t 
programúját, mely azonos a vá'l„,‘l‘. 
je'ezava alatt alakult kormány,;v,| I 
mokrácia és az egyenlő elbánás’hi.J 
vallotta magát ; jó akarattal viseltetik *"  
denki irányában; minden ügyben ■ 
tárgyilagosságot és igazságot iiir 
gyűlést láthatólag kellemesen érint,.? 
e'ökelö, de szívélyes rnódoru löilb4„ . 
Bzenves fellépése. Utána dr. p
aranyosmaróti ügyvéd üdvözölte . 
gyei bizottsági tagok nevében tlr(ai’“ 
szór oki lendülettel előadott szép bas.ist' 
Majd HaitZl Kálmán dr. OáramlzentbaaU 
ékes szavú plébánosa intézett , (g:„, 
mély gondolatokkal telitett üdvözlő (,,, 
de*,  melynek nagy éljenzésben támadt vízi 
hangja. A főispán ezután megköiaönvéa 
szives jóindulatot, a mellyel a vá. ,U9!„ 
fellépését fogadta, Técsey Elemér szolgabii 
t. árvaszéki ülnökké nevezte ki Végül 
közgyűlés a főispán rendelkezésére boci 
tóttá a főispánt helyiségeket. E.uUn 
főispán a kü önbözö küldöttségeket közt 
fogadta, Elve városét, melyet ifi, K'ain ödi 
városi ^főjegyző vezetett, kinek üdvö, 
szavaira Léva vároiát jóindulatáról éa tán 
palásáról biztosította. Ismeri Léva törekv 
eeit, annak fejlődései*,  * maga ré8zér 
örömmel fogja előmozdítani. A közgyük 
társasebéd követte atBenkovich-féle vendé 
lobon. A főispán a szokásos beiktatási eb 
det azzal vá'totta me», hogy hadi jót 
kouy célokra ezer koronát adományocolt.

— Az uj gabonaárak. A hivatal' 
lap mű t vasárnapi száma közölte az uj g 
bonaárakat, ameyek egyes vidékok szeri 
eltérnek egymástól. Az árak Barsv. rmegi 
területén a következők : a busa aug. 31.-. 
prémiummal együtt 49. 50 K., — aug. 31.4 
novemberig alapá**  47 50 K., — uoveabe 
töl levonás után 44.-50 K A rozs és ké 
szeres ára: aug. 31-ig 48 K., aug 31.-t 
novemberig 46 K., novembertől 43 K. / 
árpa 46 K., a zab 44 K., a kö'es 46 K. 
megállapított legmagasabb, de időnkint ciöl 
benő árak szerint aa jár legjobban, aki g 
honáját aug. hó végiig adja e'. A lagiuag 
sabb árakat, amelyek magukban foglalják 
rakodó állomásig való szállítás költségét i 
zsák nélkül, az átvétel helyén és késspém 
fizet ía mellett történt eladás esetére ke
érteni.

— Huszonö téves találkozó. A 
állami tanítóképző volt növendékei kosi 
árok, akik 1892-ben tettek képesítő viugi 
latot, f, évi aug. 1 -én, délelőtt tiaeneg 
órakor találkoznak aa intézet uj épületébe) 
Ezúton kérik aa intézet igazgatóját Kövei 
kuti Jenőt, volt tanáraik kösül: llolló Sí 
dórt, Kriek Jenőt, Svarba Józsefet, Pai 
Károlyt, dr. Halassy Kálmánt, a jeleni' 
tanári testületet, valamint az inté^doek 
nekik jó barátait és ismerőseit, hogy al 
lálbozón megjelenni szíveskedjenek. Lapum 
mai számában közölt Huszonötét' találko 
zára cimü verset a volt osztálytársak egfi 
ke : llavaí htván szfőv. polgári leányiskoli 
igazgató erre az alkalomra irta.

— Ezüst mise. Klacstnctktj Józse 
kist^polcaányi esperes-plébános f. hó lO.-éi 
ülte meg pappá va'ó szenteltelésének 2o.*)l  
évfordu'óját. Ez a'kalommal nagy ozámbn 
jelentek meg a tempómban hívei, hofl 
hálájukat lelkipásztoruk iránt leróják. I 
szépen fe'diszitett oltár mellett helyet io< 
laltak József főherceg gyermekei is: 
főhercegnő éa László főherceg. A jubilál* 1 
manuduktora dr. Való Simon pozsonyi pr® 
látus-kanonok volt, aki aa ezüst miséi p® 
pof, mint ujmisást is az oltárhoz veiette. 
szent beszédet Novolny János tasaári wp®*  
res-plébános mondotta. SseutLuine után * 
plébánián Gálfftj István, József t/®“erCÍ’ 
erdőtanácsosa Köszöntötte fel a köiség o 
vében a jubilánst, aki meghatva k^8iüD 
n>’g híveinek sseretetét éa ragaszkodást.

- Esküvő. Konkoly-Thcfie *
O. M. G. E. titkára, folyó hó 10.-M 
tóttá esküvőiét Szilassy Piroikivai, • 
Zoltánnak, aa O. M. G. E. helyei'*'  
gatójünak kedve, leányával.



. vásárok áthelyezése. A kor- B " * uj* 1’1’ rendedével úgy intózkn-
■ eW/JJ , k,vetélés vásáráthelyeiések és
■ ^'^Yok augedélyeeése és * rendezett
■ ,pí,'í'írosokbsu tartett vásárokri nézve 
I “’Ttíkss ' • 'sp6nok> * ‘örvéuyhztósii;.
■ • I f,|ruhá«ott városok vásáraira nézve
■ jffl* 1 illata város tanácsának hatáskörébe
■ f ik*
■ A j> M. K. E. utóöröksége.

Lrfá W’i- «róf- “ »b»“i™’{íY'iI uw I több ulás nagy urada'om földes- I "ilHókat érő ingatlanai fölött furcsa I aág-aud- lkezett, Össaes uridalmai- I k általános örökösévé húga esetleg köton- I Jfujiiiágáb siűlateudö fiú-gyermekét I ina ■« ba ugyan es családi neve elé a I í„£ách-ner«‘ is törvéuysaerüsn fölvetz,. IH bugának 25 -'vo alatt fiuörökőie nem I üktnék Forgách Kiroy gróf esetleg nzü- I Ldö törvényes fia, ha ilyen sem szülét- 
|.fk Forgáeb Béla gróf fia, Balázs vagy 
I inak törvényes fiutóda, s ha végül ez az I Loaöaöd ;ei módozat sem teljesú'hetnék, a I „(.íia'ánci uradalmat a végrendelet szerint 
I, Wmttg'yuro/wdyt Kö-.mlOelődtai Egye- 
I lilát örökölné. Ez az utóöröklés, a mist 
Itttbató, al:gh*  lóg bekövetkezni, az örök 
Lviiiöhl a F. M. K E. kívül n> ris 
I bsie'eniette igényét az AiaiyTornar'ówe- 
\ úri is Kassai Wagyar Közművelődési Egye- 
|j('jí/i«. mely azon a jogcímen támadja a 
I f M. K. E. igényét, hogy az örökhagyó 
liia a felvidéki hanem, a fdsőmagyaronzúyi 
liilturegylotet nevezte meg utóörökösének, 
lupédig nem lehet más, mint a kassai kör- 
laivelödéai egyesület, a melynek az örökbe 
|(jó alapitó tagja is volt. A hagyatéki el- 
I járás során a két kulturegyesület igénybe. 
Ijileoiését egyelőre jegyzőkönyvbe vették.
I —Lefoglalják a mákterinést. As 
Idéo termelt mák, dacára annak, hogy tény
lel áru még alig van, már adás-vétel tár- 
Igyát képezi, még pedig igen magos árakon.
■ Illetékes helyen úgy tudják, hogy a kormány 
luidai termésű mákot le fogja fog'alui. 
Iliit toliát károsodástól meg akarják óvni 
lutolat, mákot ne vásároljanak, hanoiu 
Irkját be a megjelenő kormányrendeletet.

— Zsiriuség és a margarin Az 
Díj- és Zsiripari Központ helyes előrelátás 

lel nagyobbmennyiségü margrrint halmozott 
pl, amelyet most flórnak forgalomba, hogy 
I minőségen enyhíthessenek. A magyaror- 

|«tai városok t)i8Z08 zsirezükaóglete J200 
I Tággon éti a központ a gyárak produkció
ját szükség esetén olyan arányban tudná 
taelni, hogy akár aa egész szükségletet is 
urgtrinnal képes kielégítőn'. I >y is 5—600 
nggon kerül e'oiztásra, ami nagy mérték
be fogja a városi közönségnek zsíranyag 
pl való ellátását' megjavítani.

— Len és lenszövőt készletek 
ktjalentésére vonaíkoaó 299/917 M. E. 
»ámu rerde'et a 2197É917. ssámu rendű*  
lattal oda módosíttatott, hogy az 1917. évi 
■ájm ho 31. napja után kéthavooként el
sütendő kész'etbejelentósek ujsbb intézke- 
l*hig  az 1917. évi juliua, szeptember, no- 
teaber hó (és i^y tovább) utolsó napján 
wt állapot szerint, mindenkor a reá követ- 
uó hónap 10, napjáig kü'dendők be a 

wnipari bizottság utján a kereskedelem- ; 
Hy ninísa’erbez.

fiumei ni. kir. Kiviteli Aka 
w“da>, am-lyet a magyar kormány nem- 

öii kereskedelmünk fejlesztése érdeké
je •••P’tolt, most fejezte be ötödik tané- 

• ti alkalommal a főiskola mellé rendelt 
Dulmányj tanács a kir. kormányzó elüökié- 
’®l mélyreható reform-intézkedéseket ho- 

Javaslatba. Ez a gyakorlati kereskede- 
® •W'gálatában álló főiskola, már alapitá- 

®r» tat az irányelvet tűzte ki működése 
ma l * mindenkori gazdasági vi- I

°l°k vál.ozásaihoz alkalmazkodni fog s 
p 88 elvét ezúttal újra kidomborította.

W®eabe véve a háború után várható I 
kereskfldelmi fellendülést és a gazda- 1 

kai ui°!ÓdaKükl‘e» elhatározta, hogy a jövő ’ 
»w' *e*dve  a tanu’mányi rendbe fei- 
kiv|| tanitott nyugati nyelveken •
bt * krorög, török és bolgár nyelve |
Ubto .,u®’^»k, hazánk közgazdasági éle- 

* jövőben előreláthatólag az eddigmél

nagyobb „.rop fog jutói és leluh.tő, | 
íi k ' t8,,geri kiki’'»’árósán®k

ü \ 1 " k,5r“ f,*“l k^e-kudő.genor*  
X ólut a fo«/"-‘“J-’ülbut,,, . g,zda. 
, g, ólet lövendő versengéseiben. A jövő 
tanév szeptember e’ejével vesz. kelletét s 
» korlátolt, szambán felvehető balle.tós ré- 
uzóra tek.ntélyee Mimben ös.töndijak álla
nak rendelkezésre. 1
. Szálns takarmányok szállítási 
igazolványa. E hó 12.-án ieil kormány' 
rendelet érie mében mindennemű azá aa ta- 
karcány vasúton, hajón vagy gépkocsin 
csak szállítási igazolvánnyal szállítható. Éje
ket „ igazolványokat az elsőfokú törvény, 
hatósági közeg (járásokban a főszolgabíró 
városokban a rendőrkapitány) ál ltja ki.
1 . ~,GyBPÍu> keuder és textil hul
ladékok postán csak szállítási igazolvány 
“3ll,9,t’ kü|Ö»boni büntetés terhe alatt 
szállíthatók. Az e nélkül szállítóit árura nézve 
elkobzásnak van helye.

— Értesítők kiosztása A kegyes- 
rendi főgimnázium É-tesitöi a tauuKknek 
vasárnaponként 9—10 óra között orz'útnak 
ki az itjuiá'i könyvtár helyis gében. Vidéki 
tanu'ók Értesítőit a helybeliek csak szók 
írásbeli meghalalmszása alapján vehet k á'. 
igazgatásiig.

— Női irodai alkalmazás. A 11. M. 
GGGG- in. 4-A. 1917. számú rendelet alapján 
a m. kir. keiiiloti géppuskáé tanfolyam 
parancsno' sig egyelőre 4 női ir dai munka*  
erőt alkalmaz havi 1Ö0 korona kezdő iiae- 
téaed, mely kiváló megfelelés esetén azon
nal 200 lomníra emeltetik lei. Korhatár 
egyrészt a betöltött 16, mi részt a 40 életév. 
Hadiözvegyek és árvák, va'smint tovább 
szo'gáló altisztek családtagjai a fölvételnél 
előnyben ré zeiülnt k. Folyamodók felvételük 
végett írásbeli kérvény beryuitása nélkül 
folyó évi augusztus hó 2.-án a tanfolyam 
parancsnokságnál d, ij. 3 órak. jelentkezzenek. 
A pályázat részlotd3 te t italéira előzetes s« ó- 
be i felvi ágObitásokAt J jm i Gyula főhadnagy 
l özigazgatási parancdaokhe'yettes ad.

— A uiozí wa A cipiikirúly ciman 
egy kacagtató bohóiafot tag bemutatni, 
mely e/yise a legei! erfiltebb mozitré fáknak. 
A komo'y elemet SízwtóeH az élettel című 
nagyhatású dráma fogja képvise ni A mű 
Eort a legújabb háborús képek egászittk ki 
Sáfchi Mester fii vételeiben.

■

Dr. Gergely Fíllöp kör- és páiyaor- 
vos 1917. év augusztus hó l. tŐl 'Valaki utca 
7 sz. alatt (néhai l)r. WeÍDbergerdé'e hóz) 
lakik.

jyioghivó. Kreuz Gyula föv. tánc
tanár növendékei vei f. évi augusztus 4.-én 
Szombaton) a városi szá'ló ssinhAz termé
ben tAncviasgát rendet. Kezdete este 7 óra
kor C gányzene. A felnőttek esti csoportja 
tánc, vizsgája augusztus 3.«án (pénteken). 
Kezdene este fél 9 ójakor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1917. év, |i>l. h.i -’a-h l 1IU7. évi jul bó 29-ig
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„honát nem sk.rn.k bossere.iii, h.oem 
h.tósági el'átás ut|án kiváuják I1.1t vsgy 

i

kenyérszüks‘gletüket Odeztetni, azok a 
folyó évi auguaatus hó 3-ik napjától kezdve 
köznapokon d. o. 9-11 s d. u. 3 6 óra köz
ben a városház közgyűlési nagytermében 
1. emelet 1 sz. jelenkezzenek hivatalos öoz- 
dzeirás végett; az augusztus havi liszt-jegyét 
kiki magával hozza.

Kelt Léván, 1917. évi julius hó 24.
Bódogli Lajos, 

polgármester

Bottka-utea 4. szánni ház szabad
kézből eladó. Bővebbet Mángorló 

utca 3. szám alatt.---------

Lakásbérlet.
Megbízás folytán két személy A 
cs laduak Léván, unvombor Uó 1 tői 
három, esetleg két szobából és a 
szükséges mellékhelyiségekből álló 

— — lakást keresek — —
JAROSS FERENCZ 

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
K is ttveu 1 K 30 f. dupla flveg 2 K. 20 f.

Ezt Irérj-yilr xxsizicLezx-Cxtt!
A Ijo’ nein kapható, oda postáu 19 kis vngy 6 nagy 
üveget tizenhár in koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

KATRENYÁK JÁNOS 
gyógyszerész ZSARN0C7A.

Elad ó.
3 drb. lévai takarék- és hitelintézeti 
részvény, 10 hektoliter finom 
rizliug bor eladó. Felvilágosítást ad: 

Dodek János Léván. —

Kiadó lakás.
Emeleti lakás, 3 utcza és 1 udvari 
Szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
inán gyógyszertárban. Léván.

Bérbeadó:
3 lakásból álló Mártonfy-utcza Ki. 
szánni ház — mely 1G 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
kal kiültetett szöllöterülettel jutá
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács

M.haly tulajdonosnál. —

Kulcsárnőnek
vagy házvezetőnőnek menne egy in
telligens szorgalmas 84 éves római kath. 
nő, aki kitűnő bizonyítványokkal rendel
kezik. A varráshoz is ért és önnállóan 
szab is. Kitünően főz, mos, vasal, ta
karít. Ha magával viheti 3 éves kis 
leánygyermekét, úgy nagyon mérsékelt 

díjért menne el.
Czim. T. D Léva Barsmegye, Schoeller utca 

________ 24. szám.__________________ 

Üzletmegnyitás.
A n. é. közönség b. tudomására 
adom, hogy 1917. aug. 1 -én üzle
temet újból megnyitom. Szives párt
fogásukat kérve

tisztelettel
Preisich Győz

mészáros.

ELADÓ
Bakabányán egy mőszárszékberende- 
zés. Áll 2 mérlegből egy, még jó
karban levő jégszekrényből, vasrá
mákból. aggalókból, őrlő- és töltő
gépből és több lientesszerszámbói. 
özv. Zamboy J. né Bakabányán.

i

takos.it
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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. — — 

■p s

Fürdővendéglő 
bérbeadó 1918- január 1 -töl. Bővebbet 
a tulajdonosnál. Cint a kiadóhivatalban.

Kulcsár kerestetik.
Rudnay Béla gazdasága Alsózsemberen 
nős vagy nőtlen kulcsárt keres. Jelent- 
kezni lehet személyesen vagy Írásban.

________ __________ *31?.  július 29

Egy családos iparos
szolgai állást keres.

— Czim a kiadóhivatalban.

Egy budapesti uricsalád elfogad 
jövő tanévre egy középiskolai tanít 
lóleányt vagy egy egyetemi halig, 
bínöt teljes ellátásra. Cím a kiadóban

Jótállás » biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve

Oszkár

nagjbecskereki uy. lökapitány é> 
tej barom 11 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 5 korona 

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve Ismertető prospektust, mely 
ben le van Írva, hogy küiönlele nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a FATBANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank liész- 

vénylársaság. tiagybeosk<*rekeu.

M E G 11 1 V Ó.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon r»m: 33. LeVall. Telefon „ém , 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányt! gépek:

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gözcsőplö készletek, eiedeti Melichár féle 
vetőgépek, BAcher-íéle ekék 6b talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba v»gó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lénczoskutak.
BV Legjobb minőségű lakarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.

A közgyűlés tárgyai :

„Az Újbányái Malomkőgyár Részv.-társ. 
Felszámolás alatt"

1917. évi augusztus hó 12 én délelőtt 10 ól akor
Újbányán, a társulat tanácstermében

XXVI évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a t. részvényesedet ezennel meghívják

a felszámolók.

1. A közgyűlés megalakulása Jegyzőkönyv hit 
lesitők kijelölése.

2. A felszámolók és felügyelő-bizottság jelentés
3. Az 19)6 191 /.üzleti évről szerkesztett szár

adás és mérleg megállapítása, és a felmentvényei 
megadása.

4. A társaság vagyonának árverés utján történ 
értékesítés eredményének bejelentése és jóváhagyá 
aki terjesztés.

5. Indítványok.

Figyelmeztetés A ki a közgyűlésén szavazati jógái gyakoiulni kivíuji 
tartozik az. alapszabályuk I5 §a értelmében a részvényeket a közgyük 
előtt az intézeti pénztárnál téritvény mellett — bemutatta.

Vagyon Teher

112 Vasúti részvény .... 50o 127 Kész vény töke ......................... 8O00O
ísn Felszerelés ... ... 1800 215 Fel nem vett osztalék 27
209 Saját bányajogok ... 4660 : 225 Átmeneti létei .... 2938 36
223 Áruvá! tők .............................. 500 { 253 Előlegek gyártmányra 3078 90
233 Hadi kölcsön kötvény 4 3526 219 Mull évi nyereség áthozat . 2401 81
235 Ingatlanok ... 10390 —
247 Gyártmány............................... 6450
252 Anyag ........................................... 1310 10
253 Adósok ... 684 75 ,
241 Postatakarékpénztár . . 251 75
230 Készpénzmarad vány . 9416 36
219 Egyenleg mint veszteség . . 4022 91

88451 87 88451 87

Újbányán, 1917 évi junius hó 17-én.
A felszámolókZimmer Antal, 

ügyvezető.
Dr. Balbach Béla 

felszámoló.
Dr. Kraft Károly 

félsz, elnök.

Ezen mérleg, valamint a veszteség
részben összeegyeztettük, azokat helyesnek és 

Újbányán, 1917, évi julius hó 18 án.
Dr. Rajczy Géza

f. b. tag.

Majerszky István 
felszámoló.

és nyereség-számlákat, a leltár fő- és mel|ékkönvvekk.l mindéi 
teljesen megegyezőknek találtuk.

Kolecsányi Géza 
f. b tag.

Nyomatott Nyitni éa Társa r. t. gyoraaajtóián Léván

Bartos Frigyes 
f. b. t»g.


