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Az iparcikkek 
kénx szel-előállítása.

Az iparcikkek nagy része a for- 
p lomból teljesen eltűnt. Például 
hozzuk fel a talpbőrt, a posztót, 
gyapjúszöveteket stb. Sok iparcikk 
van tle csak horribilis összegek fize
tése mellett juthat hozzá az ember. 
Mintha mindennek, még a legutolsó 
szalmaszálnak is megvolna az értéke, 
csak a pénznek nincs. Az iparválla
latok egytésze, de sok kisiparos is 
teljesen beszüntette üzemét és pedig 
nem azért, mintha elegendő anyag
nem volna, mert a nyersanyag is 
megfizethetetlen, oly magas ára 
van. Ezért maholnap már egyes ipar
cikkek csak az emlékezetben fognak 
élni, noha arra az embernek minden
nap szüksége van.

Ezért a kormány a közszükség
letre való tekintettel rendeletet adott 
ki, mely szerint az elsőrendű köz
szükségleti iparcikkek előállításával 
foglalkozó vállalatok kötelezhetők 
arra, hogy azokat az iparcikkeket, 
melyek gyártására berendezkedtek, 
valóban előállítsák és forgalomba 
bocsássák s lehetetlenné teszi, hogy 
ezen iparcikkek készítői be is szün
tethessék az általuk készített ipar
cikkek gyártását. Ez a rendelet azt 
célozza, hogy az ország minden la
kosa megkaphassa a mindennapi 
életben nélkülözhetetlen iparcikkeket.

Úgy gondoljuk, hogy a rendelet 
nyomán nemsokára be kell követ
keznie annak, amire lapunkban any- 
nyiszor rámutattunk, az iparcikkek 
maximálásának. A folyton jobban 
erezhető hiánya az egyes ipari cik
keknek feltétlenül nyomást fog gya
korolni a kormányra abban az irány 
ban, hogy a kormány a fennebb 
megjelölt rendelet alapján kénytelen 
lesz kényszeríteni egyes gyárakat 
'agy ipari vállalatokat arra, hogy az 
iparcikket, amelynek előállításával fog
lalkoztak, tovább is állítsák elő. Mint 
tudjuk, eddig a mezőgazdasági ter
mékeknél, élelmicikkeknél és egyéb 
üyerstermenyeknél a maximálás azt 
tdézte elő, hogy ezek a cikkek tel- 
lesen eltűntek a piacról abban a 
pillanatban, a hogy maximálták okét, 
mert természetesen a maximális ár 
mindig alacsonyabb volt az eladók 

, termelők által fabrikált konjunktu- 
r»hs árnál.

Egészen bizonyos, hogy az ipar
beknél ugyanez az eset fordulna 
l . ugyan nem lehetne a meg 
evő készleteket visszatartani, mint a 

nyersterményeknél, hanem a terme
lők azzal sztrájkolnának, hogy egy
szerűen beszüntetnék vállalataik üze
mét és nem dolgoznának, nem állí
tanák elő a maximált iparcikket.

Az iparcikkeket nem lehet úgy 
maximálni, ahogy pici, a cipő van 
maximálva. Tudjuk, hogy a cipó- I 
maximálás majdnem értéktelen vala- I 
mi. A cipó-maximálás árát ugyanis 
tulajdonképen maga a kereskedő 
szabja meg azon az alapon, hogy 
milyen nyersanyagból készült a cipő 
és ó hozzászámítja a maximálási 
rendeletben engedélyezett hasznot. 
Igen ám, de a cipő maximálási ren
deletben és eljárásban megengedték 
a cipőkereskedőknek, hogy ráírják 
az árujukra, hogy nem vállalnak érte 
felelősséget, ha az nem elsőrendű 
anyagból készült.

A cipőkereskedők már most is 
igen ügyesen minden egyes cipőre 
ráírják ezt és igy nincs olyan cipó 
ma széles Magyarországon, amit a 
cipész ne felelősség nélkül adna a 
vevőjének el.

Ha azután a cipő harmadnap széj
jelmegy, ott van a kereskedő véde
kezése : Nem vállaltam érte felelős
séget, amint ez városunkban is oly 
gyakran megtörténik.

Az iparcikkekre tehát komoly 
és igazi maximálási rendeletet ke 
rünk. Ez a maximálási rendelet vilá
gosan határozza meg az arat és ne 
tegyen lehetővé a kereskedő és a 
termelő rés/ere különböző kibúvókat.

E helyen, e hasábokon régóta 
követeljük mar az iparcikkek maxi
málását. A követelésünknek alapja 
többirányú józan meggondolás, tel
jesen méltánytalan ugyanis egyrészt, 
hogy akkor,’ amikor a mezőgazda
sági’termelés es a nyerstermények a 
maximális árhoz vannak kötve, tehat 
a termelő kénytelen áruját a maxi

eladni, minden, amit ő

nehezen megkereshető 
Nem méltányos to- 

termelő középosztály- 
hogy még az

vesz,’ amire neki szüksége van, csak 
magas es i. 
áron kapható.
vábbá a nem
Ival szemben sem, hogy meg az 
elsőrendű iparcikkek, amelyek min
dennapi, elsőrendű szükségleteket 
elegitének ki, csak olyan arakon 
kaphatók, amilyet a kereskedők ép- 

PenEnnT“véng«WI vetni. Ha aa 
élelífaeruz.Sátál mesj m»-
teni a kormány a népét, gy > 
; " vée-et vessen immár az ipar-

sem képzelhető elet, már pedig a 

naponkénti horribilis áremelkedések 
nem a rendes fogyasztásnak termé
szetes következményei gyanánt je
lentkeznek, hanem abban bűnös 
manipulációknak is nagy részük van. 
Ezt pedig másként, mint az árak 
maximálásával, meggátolni nem lehet,

Leányok palyaválasztása

Atolc »« idők rég elmúltak, amikor a 
leányt csakis liáziasszcnynak nevelték a 
am'kor szinte örökös szánakozó, vagy gúnyos 
mosoly tárgya volt a „kékbarienyás". Ma 
már minden szüö arra törekeaik, hegy lányá
nak is „kenyeret*  adjon a kesébe. 8 ba 
nem ia szándékozik a lány önálló kenyér- 
kerettt pályára lépni, aaért legnagyobb ré
séé megszerzi a hozaávaló módo’, jobbau 
mondva: a dip'omát. Mert sajnos, nálunk 
még mindig nem a tudás a tö, aöt aoksaor aa 
nagyon alárendelt, mellékea aaerepet játszik, 
a födolog, a legfontosabo — a kvalifikáció. 
Hogy aztán nem ie'el meg urnáén .képesí
tett*,  az aztán természetei.

Nem ia oly rég a tanítónői pálya Hinta 
aa egyetlen volt, amelyre leányaink készül
tek ; akár volt hoaaá tehetség vagy hivatás, 
akár nem, elvégezvén a négy polgárit, képez 
dóba küldték. így v-.n aa még mi is; rég1 
do'og, hogy a tanítónői pályán nálunk túl 
produkció van, bár ma mér csak korlátolt 
Beámban vasaik őket lel a tanítóképzőbe- 
még mindig nem csak hivatottak szereik 
meg az oklevelet. Sokan évekig állás nélkül 
maridnak, vagy heyettesi minőségben ten
gődnek hol i-1, hol amott, aeonkivül aoksaor ép 
olyanok helyét foglalják el a tanitónőképaö- 
ben a csupán diploma kedvéért tanu'ók, 
akik igazén hiva'áaból szeretnének tani'ónök 

lenni.
Nagyneheten iuéb p&lya “®K *

nők számára ; ilyen pl. a kereskedelmi: elein 
téli aa egyévi tanfolyam, majd a három évi 
felsőbb kereskedelmi zkola készítette őket 
e'ö E tanlo yamok és iskolák száma évröl- 
évre nő és roha sem képes egyik som a 
jelentkezőket mind felvenni, annyian akarják 
a „kereskedelmit*  elvégezni. Ambá- a há
ború sokkal több nőt juttatott álláshoz a 
kereskedelmi pályán, félő, hogy nemsokára 
itt is tulprodukoióvel ál uok majd szemközt.

Megnyílt a nők számára aa egyetem 
is, ide szintén aokan jelentkeznek, minthogy 
az egyetemre előkéeeülö leánygimnáziumok 
száma még csekély volt és a felvétel a 
bizonyítvány minőségétől is iügg, még sem 
tapasztaltuk azt a tódulást aa egyetem felé, 
legalább nem minden szakmája felé ; bár 
ugy is többen jelentkeztek, mint amennyit 
fel lehetett volna venni I Most azonban át
alakulnak a felsőbb leányiskolák gimnásiu- 
mokká és máris tspasstaljuk a lányok tódu- 

i lását a gimnázium felé. Nincs még határozott,



céljuk és tervük, * fő : egyelőre elvégzik 
a gimnáziumot a aztáu majd valamilyen .la- 
téiner“ pályára lépnek.

Van aztán még s-jk női hivatalnok, 
akiknek alkalinaatatása nincs ép dip'omáhoa 
kötve; eteknek a helyzete a legsiralmwabb. 
11isi köatudomásu dolog, hogy a nőket silá
nyabban fiietik a férfiaknál, valamint általá
ban kevés a pálya, amelyen ha nem is ép 
teljesen egyforma, de csaknek olyan díjazás
ban résaesülnek miüt a férfiak.

A tanév zárása óta elmúlt két hónap, ; 
a lányok nagyrésze, kik elvégesték a négy 
polgárit — hisi lányaink aöme ezt az isko
lát végei — sietnek pályát válasitani. Sej*  
nos, a rosszul fizetett lateiner pályát több
nyire, aatán jön a kereskedelmi, amelyen 
valamivel kedvesöbb a helyzetük.

l)e talán még nem választott mindenki I 
S ha döntött is volna, még lehet azon vál- 
tuztatni. Miért uem lépnek leányaink ipari 
pályára? Ütsz ez sokkal jövedelmezőbb. 
A háborúban pedig kénytelenségbői sok nő 
lett iparos és sbár e rövid idő is megmutatta, 
hogy a nő itt nagyon is megállja helyét, mégis 
tapasztaljuk azt a bizonyos idegenkedést 
az ipar iránt. Sőt már varrónőnek, kala
posnak sem akar igen lööddí mai leány, nem 
elég „uras“ neki ez a foglalkozás, mint az 
ipar általában.

Pedig az iparos az igazi ur, független ; 
a jó, ügyes, becsületes, tisztességes iparos 
munkáját fizetik meg a legjobban és bármi
kor : itt — az elvégzett munka, az egyet
len ajánlólevél; ’tt nem kell máa protekció 
s az ilyen munka nyomában a vagyon is 
szaporodik, amelyet lateiner pályín nem 
lehet szerezni. Különben is a nő az, aki 
veleszületett jóizlésével hivatva volna az 
ipar sok ágára nemesitöleg hatni.

Nem minden ipar való nőnek, de sok. Itt 
csak néhányra akarjuk a figyelmet ráterelni: 
itt van a művészettel rokon fényképező pá
lya, az épületszerelői, aranyműves, fogtech
nikus, könyvkötészeti, betűszedői, óraműves, 
műkertészeti stb. szakma. Miért nem próbál
koznak leányaink e pályákkal ?

Gondolkozzanak ezen egy kissé és ne 
akarjanak mind, minden áron „tovább tanul
ni*.  Sem testi, sem szellemi tehetségei nem 
képes ■tőnek minden leányt erre, de még a | 
„tanu'ás*  anyagi terhét sem birja el min 
denki és a ráfordított pénz igen sok esetben 
olyan tőke, mely rosszul kamatozik.

Tehát számoljanak egy kissé, vessenek 
számot önmagukkal is; csak a hivatottak 
tanuljanak tovább, a többi — menjen ipa
rosnak, hisz intelligenciára itt is szükség vau 
és ne gondolják, hogy a polgáriban elsajátí
tott tudományt el nem birja az iparosi pálya.

A nő a háborúban
Irta : Auguszta löhlrczegnö.

Három éve, hogy fegyverben állanak 
Ausztria és Magyarország népei. Váratlanul 
érte a háború az országot, de senkit oly 
váratlanul és készületlenül, mint a nőket. 
Egész sereg olyan nagy és fontos feladat 
szakadt egyszerre reájuk, melyekben nem 
volt meg a kellő gyakorlatuk, és aggódni 
lehetett, hogy nincs meg a megfelelő képzett
ségük sem. Ma amikor a háború harmadik 
esztendejét lezártuk, megelégedéssel állapít
hatjuk meg, hogy akik a nők háborús tévé 
kenysége elé aggodalommal tekintettek, azokra 
rácáfolt az a példátlanul kitartó és gyönyörű 
munka, mellyel a nők a küzdő férliak harci 
tevékenységét és liáboius sikereit kiegé
szítették.

Tapasztaltam, hogy sok nő, aki u há
ború előtt csak a fényűzésnek es mulatság
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nak élt, a háború kitörése után a legnehezebb 
és feláldozó munkának szentelte életét, leg
nagyobbrészt példás kitartással

Igen sokoldalú és értékes munkát vé
geztek a nők ebben a háborúban. Kezdődött 
az ő szerepük mindjárt a háború legelején, 
amikor a férfiakat a küzdőtérre szólította a 
szent kötelesség s a front mögötti életnek, 
az ország gazdasági tevékenységének irányí
tását, vezetését a nők voltak kénytelenek 
vállalni. A házi családi életnek az a része is, 
mely eddig a féri! dolga volt, őrá várt ezután. 
Az üzleti, a termelő tevékenység irányítását 
is neki kellett végezni, amellett, hogy eddig 
is speciálisan női teendői nemcsak hogy nem 
fogyatkoztak meg, de még gyarapodtak is.

És jöttek ezután egyéb, nemes és szo
morú feladatok Az első összecsapások meg
hozták az első sebesülteket s amint a harc 
dúlt tovább, egyre nagyobb tömegek szorul
tak gyengéd ápolásra, szelíd vigasztaló sza 
vakra. A mindig csak szeretetet kisugárzó 
női szív és a gyengéd női kéz lett lelket-tes- 
tet újraélesztő támasza annak a sok ezer 
hősnek, aki sebesülten, betegen kórházba ke
rült. Magasztos és csudálatos az a tevékeny 
ség, amit a betegápoló nők ebben a hábo
rúban kifejlettek. Sokan a maguk házát is 
kórháznak rendezték be, mások — ezren 
— vállaltak irgalmas szamaritánus munkát 
és váltak nemtöivé a gyógyintézetek és üdü
lőházak sok ezer ápoltjának Csak az aggódó 
hitvesek és remegő anyák rendithetlen szere 
tele adhatott erőt ennyi önfeláldozáshoz, 
türelemhez és gyengédséghez, amivel ez jár.

Emellett nem szünetelt a szeretet egyéb 
munkája sem. Hogy a zord Kárpátokban a 
rémséges első téli hadjárat folyamán hónak, 
fagynak aránylag oly kevés áldozata lett az 
nem utolsó sorban annak a sok sok szere- 
tetadománynak — keztyünek, hósapkának, 
érmelegitőnek stb. — köszönhető, mellyel 
szerető női szivek és szorgos női kezek 
árasztották el frontjainkat. S a messze 
küzdő apáknak, kiknek gyermeke mellől hi
ányzott a gondoskodó anya, azon sem kel
lett aggódniok. hogy kicsinyeikre elhagyott- 
ság szomorú sorsa vár, a nők jóvoltából 
nem maradt itthon egy gyermeké ttom ciha 
gyottan, tiz anya is ápolt és gondozott ott, 
ahol az egy már nem volt.

Foly k még a frontokon a harc, a ron
tok mögött pedig vívja diadalmas háborúját 
a nő, nem kisebb lelki erővel, nem kevesebb 
elszántsággal és kitartással, mint odakünn 
a férfiak S hogy álltuk és álljuk ezt a há
romesztendős megpróbáltatást hála és cso
dálat érte a küzdő hősöknek odakünn, de 
nem kisebb hála és nem kevesebb csodálat 
a nőnek azövértelcn, de szintoly hősi front
mögötti harcáért.

Még fojtogatnak . .
Még fojtogatnak a gazok!
Még egyre pusztul a magyar . . . 
Köröttünk éhet farkasok 
Ke lakmározni mind akar . .
Szent honunk, hogy nem puszta rom még, 
Áldott léxy ér le büszke Honvéd t
Jöhetett dúló förgeteg,
Legyőzted mind a szörnyeket I
— — Még fojtogatnak a gazok!

------ Még fojtogatnak a gazok . , .
| be mindenütt, a harcmezőn

4 magyar egybe forr adott
5 elszántan áll őrt, vakmerőn . . . 
üe idebenn, 6 itt a Honban 
Nyomorúságos állapot van;
A tőrt egymásra szegezik. 
Magyar magyarra ront, pedig.
Még fojtogatnak a gazok ....

A’«v.V Seyils mi rajtunk
Kiket Os átok eyyr sújt i 
liuzyó fohászra nyílik ajkunk 
Keményünk szétfoszlolt, lehullt . . .
Meri odakünn hiába vértünk, 
Ha ellenség lesz a barát . . .

Mí,y győzelem künn, must a részünk, 
Itt benn, elvesztjük a csatát................
— — Mzy fojtogatnak a gazok I

)(arafiátli Jenó.

_______________1911 »ugusztun 5.

Különfélék.
— A Lóval Tisztviselők Egy„0 

létének elnöksége ezúton értesíti az , 
altiét tagjait, hogy » városi hatóság i|t.i 

■ kiadott gabonaváeárlási igazolványok 
esetben az egyes tagok által történt bei,L„ 
lésektől eitérőleg állíttattak ki. Ez okból 
felhívja a tagokat, hogy a lévai takarékpéns- 
tárban farina Dénes pénatárnoknál levő iveo 
e hó 8.-ig bezárólag szerezzenek meggyőző, 
dóst a vásárlási igazolványok helyességéről 
mivel es alapon történik a gabona vásáriét*  
Ennek kapcsán amlitjük meg, hogy az egy,, 
sülét vá'asztmAnya e hó 3.-án tarlón üléséé 
lovag tichoeller Gusztávnak aaon lekötni,,ő 
és jóielkü intézkedéséért, amellyel lehetővé 
tette, hogy az egyesület tagjai szárnál a ssiik. 
séges búzamennyiség a lévai urada'umtól le- 
gyen vásárolható, — őszinte és hálás köszö
netét jegyzőkönyvében is kifejezte

— A reformáció euiléküuuepe. A 
reformáció négyssizados évfordu'ójál egélz 
világon nagy ünnepségekkel fogják megii0. 
napolni. A barsi ref. és ág. ev. egyházme- 
gyét ez a'kalomból Léván 1917. évi au
gusztus hó 28. napján közös emlékünnepélyt 
rendőrnők, amelynek részletes programúját 
közölni fogjuk. Az ünnepségekre a két 
protestáns egyházmegye esperesei és világi 
fejei meghívták a vármegye fő- és alispán, 
ját is, kik mindketten kilátásba helyezték 
eljövetelüket. Kivülök a vármegye üsssea 
előkelőségei is megígérték megjelenésüket a 
fényesnek Ígérkező emlékünnepélyen, mely 
a magyar protestantizmus történetének egyik 
szép pontja lessen s amely hazafias és kul
turális szempontból a vármegye emlékezetes 
napja is marad.

— Huszonötóves találkozó. A lé
vai ál1, tanitóképaőintéz' tben aa 1892. év
ben oklevelet nyert növendékek augu.ntus 
hó 1.-én találkozót adtak egymásnak. A 
huszonötéves találkozón a még élő 9 iskola
társ közül öten jelentek meg és pedig GMa 
János kókai kántortanitó. Havas István bu- 
d.pesti polg. leányiskolái igizgató, Kulinyi 
József Selmecbányái el. tanitó, Bányai Antal 
nyulhegyi (Győr m.) ál1, el. iskolai igazga
tó tanitó és Mrási József, a sa'gótarjaní kö- 
azénbánya résav. társulat baglyasaljai isko
lájának vezetötauitója. Táviratilag üdvösöké 
társait Frial József kiskunhalasi munkás- 
pénztári igazgató és Pál András hatvani 
polg. isk. tanító. Az iskolatársakat az 
intézetben lekötelező szívélyességgel fogadta 
Kriek Jenő c. igazgató, egykori kedves 
tanáruk. Megjelent a volt tanárok közül dr. 
Halassy Ká'mán varsányi földbirtokos s la
punk képviseletében dr. Kersék János szer
kesztőnk. Barátságos eszmecserék, régi 
kedves emlékek felújítása után az iskola
társak felkeresték az akkori tanáraik köaül 
még az elfog'albága miatt meg uem jelen
hetett Holló Sándor takarékpénztári izas- 
gatót, akit hálás szeretettel üdvözöltek. Majd 
a városi szálló éttermében közös ebédre 
gyűltek össze, hogy örvendjenek a viszont
látásnak.

— Gyászhir. A legmélyebb részvéttel 
közöljük a szomorú hirt, hogy Szólyyéniy 
Fércrené. született gaaeni Ellini/er Berta 
úrasszony életének ö4.-ik évében, julius hó 
29.-én, Budapesten meghalt. Temetése juliua 
31.-én, kedden, délután 4 órakor volt Bu
dapesten a farkasréti temető halottasházaból. 
Szülyynny Ferenc, a magyar királyi Ferenc 
Jósáét nevelőintézet kormányzója, aki, mint 
világi tarár, hosszabb ideig a lévai lőgm- 
náziumban is működött, — forrón szeretett 
nejét gyászolja aa elhunytban, akinek halála 
ismerősei és tiaatelöi körében Léván is mély 
s őszinte részvétet keltett.

— KorouAzAsi emlíktAbla Birs
vármegye a koronázási dombra a giram- 
szentbeuedeki ősrégi apátság udvarából is 
földet küldött. Ennek meg örökítésére dr. 
Haicel Kálmán plébános egy vörös márvány
táblát készíttetett, melyre stilizált kérőiben 
ezen szöveget vétette.- „E helyről, mely I- 
Gécse király kegyeletes emlékét őrzi, ‘áts- 
tett föld IV. Károlynak 191(i. december 
öO. áii magyar apostoli királlyá történi ko- 
rónái tatásához ;• — A plébános az emlék
táblát az spátsági templom remek kérésit", 
folyosójának faiéban helyezte al.
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_ Rokkantak is lehetnek tanítók.
e, köiokt»ti«ügyi oiioisz'er eíren- 

A ” l , mindtiok » HDÍtóképzöintézati 
^'dékes, kik » háború toly»u>»u rost- 
í5íeL. 'ettek, jolentkeBbotuek tsnulmáuysík 

’jolentkeihotnek még egyéb
ét M°k * rokk»nt kotouúk is, akik nők 

k“ t pályára megvan a szükséges előkép- 
“ . ijj A kultu»auiiniszlernok ez a ren- 
,#l te a’ oráiég tanítói körébeu élénk tel- 
iasé«t keltet*,  mert eddig csak teljesen ép 

ber léphetett tanítói pá'yóra, most azon- 
? nemcsak humánus ez aa emberszeretetra 
«|ló intézkedés, hanem méltányos ia, hogy 
ka hazájuk védelmében vesztették félke- 

*j.^et vaC) leJábuka’, azt a hivatást, amelyre 
águkat szentelték, bénán is betölthessék.

— Eljegyzés. Szíttá Lajos, m. kir. ál- 
lirni taéiuös, 'tartalékos hadnagy, eljegyezte 
Után özvegy Soos Jánosáé szül. Lestár Mária 
erassaonyt.

— Udvarias bánásmód a harcosok 
családtagjaival. Humánus rendeletet kttl- 
dött a be ügyminiszter aa il'etékes hatósá
gokhoz a had segélyben részesültekkei va'ó 
Unásmudra vonatkozóan. E rendeli ugyanis 
a ainiazter, hogy mindeu féllel, de főleg e 
kadbsrojiiltak családfájával sz.stnben gyön- 
gédség és figyelem nyilatkozzék meg a 
község- elöljáróságoknak minden szavában 
ü legyenek udvariasak és előzékenyek a 
csaiág-agok iránt, akiknek hozzátartozói 
életüket á'dorzák a hazáért.

— A felmentések revíziója elké
szült. Közel másfél hónapi szakadatlan és 
■"gfeszitett munka mellett a több százezer 
Maeutés revíziója véget ért. Az az elv ér
tényétül a felmentések további megadásá
vá elbírálásánál, hogy elsősorban behívják 
a fiatalabb koroiztályuakat, másodszor szo
rít, akiknek felmentése régi ke etü ; Így 
elöasür bemutatásra kerülnek, ak:k még 
11)14. ben vagy 1915-ben kaptak felmentést. 
Továbbá elv, hogy minden tisztet vagy tiszt
jelöltét lehetőleg bevonultatnak s csak rend
kívüli esetekben marad érvényben továbbra 
íi az élvezett felmentés, llirmiec éven alu
liak semmi körülmények között felmentést 
tea kaphatnak.

— SzOrkeszluü tábori levelezőin 
pok. A kereskedelemügyi miniszter hirdel- 
naényt bocsátott ki a szürke tábori levelr 
télapók forgalomba hozataláról Augusztus 
illőjétől kevdödöleg e lapok állanak a kü 
aönslg rendelkezésére, míg az eddigi rózsa- 
uioü tábori lap a harctérről vagy bsdtáp- 
voralbó', illetve a kórházakból eredő leve
lezésre srolgál katonák számára.

- Katonnlelkészi kitüntetés Dr. 
PoruJsrZr; tüze lévai segédlelltészt, aei már 
bosszabb idő óla teljesít a harctéren lelkésai 
szolgálatot, a király az ellenség elölt tznu- 
titott hősies és önfeláldozó szolgálatainak el
ismeréséül a vitézség, érem szalagján a 111. 
vsat, lelkésai érdemkeresattel tüntette ki.

— Repfi ög'épek Léva fö ött. Teg
nap három darab, kéttödeüi katonai repülő
gépet láttunk Láva fölött. Repülőgépeink 
Budapestről kiindulva, Léva és Csejkő kö
tött repülési gyakorlatokat végeztek.

— Esküvő. Kováts István garanrrévi 
tanító, honvéd hadapródjelölt, e hó 2.-án 
tartotta esküvőjét Léván, Bogyó .1 nos ve- 
üli mozdony vezetőnek kedves leányával, 
Errsiá-érrí.

- Az Oroszország bau levő hadi 
foglyok ősimére feladott csomagok csinai- 
r*U  a hosszú számítás ás gyakori átrak a? 
folytán gyakran elmosódik, il B ve leválik a 
emiatt a csomagok egy réaze nem jut a 
c*inaBdtt  birtokába. A ieiadók figyelmeztet
lek, hogy aa ily csomagokban úgy, am'nt 
®l * csomagok feladásánál Aluliban ajAn- 
fotoi, helyezzék el mindenkor a caimirat 
■toolatát. azonban más följegyzést,
*,.n* • 1.) a feladó novét és czimét 2.) a 
Ctiinzan nevét és czimét, 3.) e tartalom ’e- 
•éaét nőm t«rtalmt.zhaL Levelezés jellegivel 

lp6 költeményt a csomagokba elhelyezni 
’iyMtalúban nem ssabad.

. Miniszteri köszönet. A be’ügy- 
•'kiealer a körmöcibányai műkedvelőknek 
‘gyöngyösi tíiakáiojiiltak résaére rnegkül- 

lt 63b korona 70 fillér adományért a lég 
••Itgebb köszönetét nyilvánította,

— Újabb rendelkezések a haran
gokról. A hzdvewtöség újabban megeu- 
ged'e, hogy minden templomban egy harang 
nai-yható ős pedig a legkisebb. Így tehát a 
templomok az ismételt rekviráláe után sem 
murádnak harang nélkü .

— Katonai kitüntetés 'Irlbik Vil
mos tizedest, aki az orosz harctéren teljesi- 
tett jarorszolgálal alkalmával egy orosz 
tisztet es öt katonát elfogo’t és sikerült ! 
megállapítania, hogy az elhos-g milyen ál- 
iáitokban menuyi erővel reude kezik, __ a
király a uagy ezüst vilézségi éremmel tűn- ! 
tette ki.

— Az ötveukoronasok bevonása. 
A hivatalos lap közli a pénzügyminiszter 
rendeletét, melynek értelmébeu bevonják 
az 1902. január 2. rő keltetett őtvenkoro- 
□áa bankjegyeket. A forgalomban leve öt 
v?nkoronásokat 1919. julius 31. ig kell be
szolgáltatni tiretésk ppen vagy átvál'ás vé- 

; gett az osztrák-magyar bank fő- és iiókin- 
| teze’einél.

— Segédszolgálatos tanerők sza
badságolása. A honvédelmi miniszter ujo 1 
I ig rendeletét hü'dött aa illetékes katonai 
parancsnokságoknak, begy a felüivizagálaton 
segédszo'gálatos, illetve népfelkelői hadiszol
gálatra fegyver néikü1 alkalmas osztályozást 
nyert legénységi állományú tanítókat, taná
rokat stb. az 1915. évi 298.73b 3. az. ren- 
<lset értelmében minden további eljárás 
mellőzesével a nem tényleges viszonyba kell 
helyezni.

— Lemondott e nökök. A lévai kér. 
muitkásbiztositó péuctár eddigi buzgó elnökei 
állásukról más irányú eifoglaltságuk miatt le
mondottak,

— Vigyázzunk a foglyokra! A 
legszigorúbban vigyázzunk a foglyokra, ne
hogy tűzet okozhassanak. Ne felejtsük el, 
hogy az ellenség katonái Ök. akiknek azt a 
parancsot adták, hogy mindent gyujtsanaz 
tel, pusztítsanak e', mart akkor vege lesz a ‘ 
háborúnak es ök hazajöhetnek. Vigyázzunk, 
mert akadhat a foglyok között olyan is, aki 
teljesíti a parancsot, mert hisz benne !

— A posta és távi'da rendeletek 
társ uzámára Dáuiábau és Norvégi
ában lévő osztrák-magyar liadifog yok 
postakíl de héuyei Panasz merült fel. hogy 
a po tahivataiok a Dániában és Norvégiá
ban ápolás alatt álló osztrák-magyar hadi
foglyok részére bcziátar’ozóik által feladni 
kívánt küldemények felvételénél különfé'e 
nehézségeket támasztanak. Minthogy a ha 
difoglyok többrendbeli szükségleti tárgyak, 
főkéül ruhaneműéi hiányában szeuvedcek, 
felhívom a hivatalokat, hogy az ezeknek a 
h»d fogyóknak c mára leadni kívánt cso
magok te'vétele körűi járjanak a feladók 
kezére, saolgá'janak nekik készséggel utmu 
tatással s a fennálló szabályok keretein be- 
.ül *öünyitsenek a netán felmerülő nehéz
ségeken. Tájékozás czéliából kúaöjék a 
feladókkal, hogy a Dániában levő osztrák
magyar bad4oglyo> (úgy a tisztek, int a 
legénység) tartózkodási helye Láger Hald 
bej Viborg (Jütland) a Norvégiában lévők 
közűi pedig a tisz’eké „Bo’di le-eusarksu 

. L iíe a Sanator.um a legénységé Eidsvolt, 
Pension Hammerstad.*  Megjegyzem, hogy , 
lapoknak és könyveknek küldésére, illetve ' 
köavetitécére a hadügyminiszter ur a hadi
foglyokat gyámohtó és tudósító hivatalt 
(Budapest IX. Ülői ut 1. íz.) kérte fel.

— Lomb takarmány gyűjtése. A 
legelő- és takarmányhiány enyhítése érdeké
ben a főldmivelésügyi minisztérium megen
gedte, hogy a kincstári erdők arra alkalmas 
részeiben a szegénysorsu lakosság díjmente
sen lombtakarmányt gyüjthessen. Rendelke
zett továbbá aziránt is, hogy az arra ráu
talt gazdák a gazdasági tervekben megen
gedett erdei legeltetést, valamint a fűhasz
nálatot kedvezményes áron igénybevehessék. 
Felvilágosítást es útbaigazítást az erdőgond
nokságok nyújtanak.

— Kitűnő hadikávé. Fél liter búzát 
megválogatunk, megmossuk, azután cukros 
vízzel leforrázzuk, éjjelre úgy hagyjuk ; reg
gel kiterítjük napra szárítani ; éppen így le
szünk egy fél liter rozzsal — és szép bar 

* nara pörköljük, — külön kell pörkölni a 

rozsot es csak azután összekeverni; lehet 
közéjé kevernünk egy pár szem kubakávét 
es frankot Nagyszerű kávét nyerünk igy ! — 
l essék megpróbálni I

— Tilos a lovakkal kíméletlenül, 
bánni. A belügyminiszter rendeli ezt Okot 
pedig erre az a körülmény adott, hogy a 
háború kitörése óta sok olyan egyen foglal
kozik lovak hajtásával, akik alapjában nem 
ellenek hozzá s a gyors hajtás, az ütlegelés 
es másfele helytelen kezelés által a lovakat 
eh sgazzák s pusztulásra juttatják. Most, 
amikor a lóállomány fogyatkozik, az itthon 
levőket lehetőleg jó állapotban kell tartani.

— A mozi ai-etóadasánah résKiralyidille- 
két fogja b'mutatni, mely maga egy bájos köl
temény némi játékban mes^rsékitve. Eien- 
kivül Ami mindennél erősebb citsü nagyha
tású dráma to^j x a komoly irányt képvi- 
se!n;, mindezt kiegészíti*  a szokott háborús 
felvételek.

Túri Nagy Jáuos kir. föállatorvos 
hosszas betegségéből /e'gyógyult és hivatalos 
működését folytatja.

Halálozás

Jótékonyság.
Tomesányi János kir. tanfelügyelő a 

József Főherceg Barsmegyei Tanítók Házá
nak 20 koronái adományozott és az All. 
tinilók részére engedélyezett talpbörböl 
teunmarsdó 80 K. 26 fillér Összeget is a 
nevetett intézetnek ajándékoata.

Tonhaiser Mihály a hadiárvák és öav. 
részére 20 K. ajándékozott.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
I917. évi iul. hó 29-től. i9t7. évi aug hó 5-ig

Születés.

A SZUlűk HM <i =
V -

A gyeinek 
neve

Bori József Havetta A. fin
Lukacs János Varga Mária fiú

Jo.séf 
László

Házasság

Voleitüv és menyasszony uere Vallasa

Kovát- István Bogyó Erzsébet r katb.

Az elDQUVt lietc Kora A h»iii ote

Kiss Karolina 65 éves Bélrák
SzebechlebszkiMihály 82 éves Aggaszály

Eladó ház.
Lévan Kopay utcza 1O szálún liáz 
eladó Bővebbet ott a házban özv.— racz Jánosiénál.-----

Eladó ház
Hottka utca 4. szánni ház szabad 
kézből eladó. Bővebbet Mángorló 

utca 3 szám alatt.------

ISPÁN
és 2 béresgazda f. évi november 
l.-töl állást nyerhet a beladi urada

lomban Barsmegyében.

Eladó ház.
Néhai Korpás János örökösei tulaj
donát képező OzmaJBtéri ház sza
badkézből eladó. Bővebbet Guba Já- 

— — nosnal Levan.---------—

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

Ezt Icérj-ü-lK In de ja. vitt ’ "Wl 
A ho' nem kapható, oda postán 1.) kis vrgy 6 uagy 
üveget lizenbán m koronáért küld ingven ládában a

KATRENYAK JÁNOS
gyógM eresz ZSAHNOCZA
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Egy családos iparos
szolgai állást keres.

— Czim a kiadóhivatalban. —

Egy budapesti uricsalád elfogad a 
jövő tanévre egy középiskolai tanu
lóleányt vagy egy egyetemi haliga 
tónöt teljes ellátásra. Cím a kiadóban.

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

Lakásbérlet.
Megbízás folytán két személy fi 
os ladnak Léván, uovomber hó 1 tél 
három, esetleg két szobából ér a 
szükséges mellékhelyiségekből allé 

— — lakást keresek — —
JAROSS FERENCZ

Bérbeadó :
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 1G. 
számú ház — mely lő 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 
kai kiültetett szöllőterülettel jutá
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács

— Mihály tulajdonosnál —
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LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

Emrimni iwi. LÉVÁN. miyoM saUn K

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségűkávék. „Glória*  pörköli 

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

Vasáruk és kouy hatolsz etetési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedénysk 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, forralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépezij gyári áron. 
Összes kel ti, mezőgazdasági , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

Kérjen időszaki értesítőt.
Amatőr munkát Szakszerűen végez.

Jótállás a biztos eredményért.

Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

TelrfüS .ram: 33. Q Talefon szám 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
nagy becsi ereki ny. főkapitány és 

fojbaroinli tenyésztőnek nagy szeiü 
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 különféle iia’gyságu 
gazdaságban hány adag használandó kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Ági árbank’ltész- 

vénytársasag, Nagy bicskeieken.

Nyomatott Nyitrai éé Tárta r, t. gjoitBajtójáu Lévan.

Hazai gyártmányú gépek;
Ganz léle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eiedeti Meliohár-féle 
vetőgepek, Ettcher léle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű lakarntanykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.


