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A kéziratok a szsrkssitéséghsz küldondfik.

Kéziratok viasza nem adatnak 

f()SZKFKiíbZTÓ; ^r’ TERSEK JANcS.
" X ~
(Jj berendezkedés.

(Jj gazdasági szervezkedésről a 
^borúval kapcsolatban nem igen 
lehet beszélni, mert hiszen eddig 
még csak pusztulás volt. A háború 
nem épített, hanem rombolt s dulá- 
sai közben olyan szerveket is el- 
satnyitott, vagy tett tönkre egészen, 
melyekre a jövő szocializmusának 
föltétien szüksége van. S igy a há
ború meg távolabbi ok sem lesz egy 
uj gazdasági szervezet megalakulá
sában, de közvetlen oka annak a 
nagy munkának, melynek célja az 
lesz, hogy a régi szervezet megrom
lott, elpusztult tényezőit, melyek nél
kül az uj szervezkedés nem indul
hat meg, kijavítsa, újraépítse. Mert 
például lehet-e az ipar es kereske
delem (közlekedés) továbbfejlődéséről 
beszélni addig, amig a háború előtt 
elért, de a háború alatt elveszített 
eredményeket vissza nem szerezzük ?

A szocializmus közösségének 
gondolatában benne van a termelési 
eszközök közössé tétele. Ennek 
megvalósítását annyiban mozdította 
elő a háború, hogy maga a termés 
lett mintegy közössé. Legalább ezt 
céloznák a különféle központok és 
a rekvirálás. Hogy e tervek keresz
tülvitele nem olyan ideális, mint 
amilyennek lennie kellene, annak 
egyik legfőbb oka az, hogy a kény
szer teremtette meg e helyzetet s 
nem a természetes fejlődés. A kény
szer alkalmazása helyes lett volna, 
ha minden irányban egyformán, igaz
ságosan érvényesül. A szocializmus
nak egyik törekvése, az egyéni ver
senygazdaság megszüntetése találna 
kedvező jeleket megvalósulására a 
mai helyzetben (pl. a maximálás). 
L*e  igazságos állapot-e, hogy amig 
az egyéni versenygazdaság megszün
tetésére történnek lépések, addig a 
kapitalizmusnak szabad olyan hallat
lan hatalomra jutnia, ahol most áll? 
Sót mintha a helyzet az volna, hogy 
az egyéni versenygazdaságnak éppen 
a kapitalizmus kedvéért kellene ál
dozatnak lennie ! Pedig a helyesen 
berendezkedett szocializtikus társa
dalomban az egyik éppen úgy nem 
állhat fenn, mint a másik. S ha en
nek az állapotnak okát keressük, iga
zat kell adnunk a nagy dán psycho- 
l°gusnak, Höffdingnek, de a legna
gyobb, komoly szocialistáknak, hogy a 
tzocializmus problémája bizony erköl- 
csi probléma.

A háború tehát nem hozhatta 
,neg az igazi szocializmust. A közös
ei gondolata élénken fejeződik
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ugyan ki a háborúban, hiszen mil
liók és milliók mintegy eggyé lesz
nek érdekeik megvalósításában, de 
mivel a háború közössége az egyé
niségnek legteljesebb rovására megy, 
nem lehet egyenlő a szocializmus 
közösségevei. Az igazi szocializmus 
nem kívánja az individualismus meg
semmisülését, a háború pedig géppé 
tette az embert. Mert — minden 
részletezés nélkül — szabad-e ma 
a gondolat és szabad-e az akarat ?

Az egyéniség elnyomása reak
ciót szülhet es ez szinte természet
szerű követelménye annak az álla
potnak, melybe a háború az egyént 
juttatta. Az egyénnek mindenét oda 
kellett dobnia a közért, s vájjon fog-e 
áldozataiért olyan kárpótlást kapni, 
mint amilyet vár ? Mert vár. Es a 
kielégítésre nem lehet normát felál
lítani : minden egyes mást fog kí
vánni és egész biztosan többet fog 
kívánni, mint amennyire kilátás van. 
A közösségnek hálája igy magában 
érzékelhető érték nélkül nagyon ke 
veseket fog kielégíteni. Igaz, hogy
lehet az egyént jelszavakkal is kie
légíteni, hiszen ismer a szocializmus 
története olyan irányokat, amelyek 
pl. a választójog jelszavával igyekez
tek az egyént megnyerni, sót a vá
lasztójogban látták a szocializmus 
lényegét. S nem így van-e ma egész 
Európában ?

Lehet, hogy az individualizmus 
meg fog elégedni a választójoggal. 
De azt hisszük, hogy az az egyéni
ség, mely a háború alatt csak kor
látozottságát, jóformán teljes elnyo- 
mottságát erezte, nem fog kérni az 
olyan közösségből, mely jelszavak
nál többet adni nem tud. Igyekszik 
majd visszaszerezni teljes, talán erő 
szakos függetlenségét. S mivel füg
getlenségének legfőbb akadálya a 
vagyon egyenlőtlensége, ami pedig 
ma már ugyancsak kiáltó, megtol- 
ténhetik, hogy ez a reakciós, indivi
dualizmus fogja megvalósítani a szo
cializmus egyik íőfeltételét, a vagyon 
egy részenek társadalmivá való té
telét. De ezzel egyúttal, megtalálván 
az utat egy jobb társadalmi beren
dezkedés felé, megszűnik majd me
rev individualizmus lenni. Közelebb 
juttat a szocializmus végcéljához, 
mely ha a maga teljességében elér
hetetlen is, arra mindenesetre jo, 
hogy hívogasson. Az emberiség te
remtése óta követi e hívogató célt 
s története igazolja, hogy tökélete
sedése fele halad s egyre kedvezőbb 
helyzetekét teremt a maga szamara.

A világháború egy utjelzőköve 
ennek a haladásnak. S ha mint moz
gató egyelőre csak khaoszt teremtett, 
lehet meg távolabbi oka az emberi
ség egv erkölcsi es anyagi tekin
tetben kedvezőbb és tökéletesebb 
társadalmi berendezkedésének.

Jauson Vilmos

A városok élelmezése.

— A városok élelmezésének biztosítása, 
a közélelmezési politikának külön fejezete, 
mert az őstermeléssel általában nem foglal
kozó és tömegesen együtt lakó városi lakos
ság élelmezése sokkal nehezebb, mint az 
őstermelőké.

A Közélelmezési Hivatal elnökének ezen 
szavai csak arra a nehézségre mulatnak rá, 
mely a városi lakosság élelmezésénél nap
nap után észlelhető, de a nehézségek leküz
désének módját nem jelölik meg. E tekin
tetben mi is teljes készséggel hozzájárulunk 
a Nyilrameqyei Szemle azon üdvös vélemé
nyéhez, hogy elsősorban a helyi hatóságok 
feladata és kötelessége a Közélelmezési Hi 
vatal tudomására hozni az élelmezés terén 
tapasztalt bajokat és nehézségeket és kérni 
azoknak az intézkedéseknek elrendelését, 
amelyek az akadályok és nehézségek elhárí
tásához szükségesek.

Egy ilyen sürgős intézkedés lenne, a 
gabonavásárlási jogosultságnak olyan kiter
jesztése hogy a nem őstermelő lakosság 
saját községének területén kívül is vásárol
hasson gabonát, ha a hatóság igazolja, hogy 
a községi termelők a vásárló közönséget ga
bonával ellátni nem képesek.

I.éva városa is azokhoz a helyekhez 
tartozik, melyben a nem őstermelő lakosság 
a helybeli termelőktől nem szerezheti be 
egész gabonaszükségletét. A városi hatóság 
erre való tekintettel azt kérte a Közélelme
zési Hivataltól, hogy terjessze ki a gabona- 
vásárlási jogosultságot az egész járás terü
letére. Az ügy elintézése késik, ami a lakos
ság körében nyugtalanságot okoz.

Az uj gabonatermés rekvirálásáról szóló 
rendelet világosim intézkedik arról, hogy a 
Közélelmezési Hivatal elnöke a gabonavásár
lási iogosultságot indokolt esetekben a köz
ség területén túl más község vagy járás te
rületére is kiterjesztheti Hogy most már 
fennforog-e ilyen .indokolt eset*  az említett 
jogosultság kiterjesztésére, — azt az illetékes 
helyi hatóság van hivatva megállapítani s 

I azért, ha ez a hatóság a jogosultság mega
dását kéri, a Közélelmezési Hivatal ezen 
kérelem alapján a jogosultságot minden to
vábbi eljárás nélkül megadhatja. Annyira 

i mégis csak meg kell bízni a helyi hatósá- 
' gokban, hogy ha valamit szükségesnek jelez

nek, az tényleg, mint ilyen kapcsolódik be a 
közellátás láncolatába.



2

A városok élelmezésének szempontjából 
tehát az első teendő az, bogy a helybeli 
hatóságok intézkedéseinek gyors végrehaj
tása az illetékes fórumok részéről is bizto
síttassák. Éneikül lehetetlen célt érni.

Ami a szobán forgó esetet, a gabona
bevásárlást illeti, leghelyesebb lenne a vásár
lási helyre vonatkozó korlátozó intézkedést, 
— mint ezt a vasutasokra nézve is megte
szik, — hatályon kívül helyezni; hiszen ha 
el van rendelve, hogy csak a vásárlási iga
zolványon megjelölt termelőtől szabad vásá
rolni és ha meg van állapítva a fejkvóta, 
akkor senki sem halmozhat fel készletet jog 
tálán vásárlás révén.

A másik sürgős teendő lenne a városok 
élelmezésének biztosítása tekintetében a vi
dék élelmicikkeinek a városi piac számára 
való lefoglalása.

A háború kezdete óta űzik azt a visz 
szaélést, hogy sok városi ember és sok ide
gen., nem is magyarországi ember tömeges 
bevásárlásokat tesz a vidék falvaiban Ellepik 
a községeket, összeharácsolják a tejet, vajat, 
lisztet, tojást, zsírt, krumplit s más egyebet 
és nemcsak magukat látják el vele igen bő
ven, hanem az összevásárolt élelmicikkeket 
különféle utakon és módokon kifelé is szállítják.

Amíg ezek az üzletek a városokat kör
nyező falvakban folynak, addig a városok 
piaca kong az ürességtől. Heteken át nincs 
megfelelő behozatal é? ami van, az valóban 
csekély a városi fogyasztás szükségletéhez 
képest.

Ezt a visszaélést a helyi hatóságok, 
elsősorban az alispán a saját hatáskörében 
is megszüntethetné Felesleges várni az erre 
vonatkozó kormányrendeletet — ámbár egy 
ilyen rendeletnek már régen kellett volna 
megjelennie — egyszerűen el kellene tiltani 
nem községbelieknek a vásárlást a községek
ben. Ezzel kapcsolatosan meg lehetne en
gedni, hogy a városok hivatalos élelmezési 
biztosai a közigazgatási járás területén fekvő 
város piaca számára bevásárlásokat eszkö 
zölhessenek. Minden eladó cédulát kapna az 
eladásra szánt élelmicikkről, melyet aztán a 
város piacán az élelmezési biztosok ellenőr
zése mellett beváltana .

Ezzel biztosítani lehetne a vidék termé
sét a városi piac részére és véget lehetne 
vetni a bevásárlási falánkságnak, a vidéki 
élelmiszerek összeharácsolásának és a lánc
kereskedelem uzsoráját is ki lehetne irtani.

Mindenre található mód és ember, csak 
legyen meg a kellő erély és érzék olyan 
intézkedések megtételére melyeket a gyakor
lati élet tapasztalata sürget és ajánl.

Iskolai értesítők.
A lévai főgianáiiuianak as elmúlt tan

évről Bióló érteiitöiét mér kösaé tette dr. 
Károlyi Jinos igazgató. Aa értesítő a hábo
rúé tanévben aaigoruan csak aa iskolai ada
tokra uoritkoaik. A tanári kar aa igazgató
val együtt 14 tagból Állott, eaenkivül négy 
hitoktató működött. A tanérok közül Barlca 
Ede éa Semaey Tibor katonai szolgálatot 
teljesítenek, úgy saintén bevonult as intézet 
mindkét pedellusa, akik közül Harca István 
hősi halált halt, Gódov Mihály pedig orosz 
legségba esett. A tanuló ifjak hősül kato
nának bevonultak Pintér István V., Bsrfos 
Tivadar, Bányai Zoltán, Frank Gyula, Róth 
Miklós, Tóth Antal, Weiaa Béla VII. Uob- 
rova Jóasef, Engel Pál, Forgács Pál, Hola- 
nsann Pál, Halácsy János, Singer Bála, Weíl 
Endre, Martonovics Osakár, Wojtech Jóasef 
Vili. o. t. A főgimnáziumba beiratkozott 
375 tanuló éa pedig aa I. csstályokba 91 
a Il.-ba 69, a III.-ba 62, a IV. O.atályba 
56, aa V.-be 35, a VI.-ba 36, a VII..be IV
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és a Vili, osztályba 27 tanuló. Esek között 
magántanuló vo'l 13 fiú és A l«g
fiatalabb 1907. évbon, a legidősebb 1893. 
évben született. Vizsgát tett 362 tanuló. 
Ezek közül lévai 208. barsmegyei 89. kül
lő d; 2. Róm. kath. 197, ref. 38 ág.
izr 103 M.gyar 352, német 3, tót 5. Elő
menetelre nézve jelta 15, jó 36, elégséges 
233. E-y tárgyból bukott 17, kettőből 17, 
több tárgyhó 42 diák. Jslesek voltak az 1. 
osztályban Csiling Péter, Hocbberger Sán
dor, Majoros Bíl«, Féjs Tibor, lauber Jó- 

1 «ef. a II.• bán Dilv Zoltán, A'-ndái Miklós, 
1 a IV. osztályban Ács Sándor, Zihar Vi mos, 

az V.-ban Merevek Endre, a VI. osztályban 
Fája G Sza, Hecht M klóé. Konecsny Ede, 
Krauss Lipót, a Vll -ben 0 ász Ármin és a 

• Vili, osztályban Lovas László. R •ssben 
tandijmeutes 44, egészben 29, ezenkívül 13 
tanuló jutalomban részsaü t. Könyvsegélyt 
166, ruta segélyt 29 tanú ó kapott. Aa inté
sedben alakult Méria-tongregéció és aa 
Önképzőkör sikeresen teljesítette valláaer- 
kö'cii éa szellemi neve ését az ifjúságnak. 
A »egi'őegytsiiiet vagyona 25761 K. 46 f. 
Érettségi bizonyítványt 26 tanúé kapott. 
A szatmári irgsloisB nővérek lévai intése'é- 
nek XXII. értesítőjét múlt héten bocsá
totta ki az intézőt elöljáróság*.  Az értesítőt 
egy rövid előssó vezeti be, amely szerint az 
intézet már a múlt évben is azon remény
ben tette közaé értesítőjét, hogy az idén 

i tartalmas, kimerítő információt nyújthat a 
I lefolyt iskolai évről. Sajno”, még mindig 
■ gyilkol a háború és a veie járó gazdasági 

viszonyok megszorító körülményei csakúgy 
j befolyásolván az iskolát, mint a társadalom 
' bármely rétegét, — a fe söbb rendedet fi

gyelembe vételével alig rövid 8 hónapra kel
lett összevonni itt is a szorgalmi időt és a 
tanévet május hó 26.-án fejeztek be. EzSl 
okok s a nyomdai nehézségek miatt i« az 
intézet csak íorrnaszerü és aaüvre s«abott 
értesítőt adhatott ki. Városunk ezen legnl- 

i pesebb intézetének igazgatója: Szakács Vik- 
; tor p ébános; az intézet fönökoöje es he

lyettes igazgató; Doleschall M. Edita irga'- 
, más nővér. A tanári és tanítótestület 24 
, tagból áll, akik közül dr. Porubszky Gésa 

káplán, mint tábori lelkész már egy év ó a 
az északi harctéron van. Schubert Tivadar 
pedig, akit dr. Kmoskó Béla helyettesit, - 
orosz fogságba került. Az intézet óvodájá
ba összesen 181 gyermek vétetett fel. Az 
elemi leányiskola tanulóinak számi; 386,— 
aa ismétlő iskolát 72 tanuló látogatta, — a 
polgári eányiskola 1 osztályába 71 tanu'ó 
járt.— a II. oszt. 70,— a III. oszt. 53,= a 
IV. oszt, 57,— magántanuló volt: az I. osz
tályban: 17,— a II. oszt, lo,— a III. oszL 
6, a IV. őszi 3,— a polgári leányisko'a 
növendékeinek száma ; 292.— A női keres
kedelmi szaktanfolyamot 34 növendékkel 
zárta be az intézet} ezen számból levoova 
a tanév közben elköltözőiteket, kimaradta- 
kat, az erdélyi menekülteket, betegeket, a 
nem osztáíyozbatókat és azokat, akik nem 
tettek vizsgálatot,— a tanév vegén maradt 
^38 nöendék, a*»ik  a kötelességét híven tel
jes-tö tanteatü etne'< szeretettel párosult 
bu/gó működés**  mellett a leggondosabb ne
velésben és tanításban részesültek.

Különfélék.
— A király születésnapja. E hó 

11. én, pénteken mir a kora rej geli órók- 
* köz-,mint a uaagknépületekre ki*  

lüaölt nemzeti színű afsa'ók jelelték öfel.égé- 
|UB ■ * kÍrÍ,>”^ izületéan.pját. Dé'elött 
J órakor a Koenuth Ljoe-téreu felállított 
Bátorban Szakáét V.k'or plébáno. urait 
mondott, amelyen a városi hatóság, a u>. 
kir. kerületi géppuskáé tanfolyam tisztikara 
" * "’ókelö hivatalok is képviselve
voltak. Mise Végén a jelenvolt köaönség 
a kivonult katooasiggsl együtt a himuusat 
énekelte.

— Dlszközgyttl«u A barsi ref. egyház- 
tárgy, leikés. és tani'ó egyesülete augusz- 
j a- * '"formáció uégysaáaadosévfor- 
du ója alkalmából evyüttes disa-közgyülést 
tartott Akucs Lajos nagyposzeki lelkész 
lelkész egyeaül.ti é. Uwtir Károly kiuárói

___ ____________ Auguaztm

taoitó, tanító egyesületi elnökök el„HLi 
mel'ett. A d aakö.gyü’és Patay Káréi, 
peres imájával vette keadetét, mely „.?■ 
Akues Lajos elnök aaónoki hévvel elijzd 
megnyitó beszédével megnyitotta a avülZ? 
Utána Huszár Károly e'nök szép bLJi' 
következett, majd Végh Istváu vámoa'adáa ’ 
tanitó, remek szép emlékbeszédbeu domb*'  
ritotta ki a reformác ó történetér, Ezuu' 
tízaió S. Z 'gaiond bajkai ref. lelkész u?. 
lyen szántó értekezését olvasta fal . ^|v 
nizmus világnézetéről, a - pradesimaij^'" 
szembe állitván az embert az Honnal, em’ 
bertársaival és a világgal. A köatetsaésb". 
részesült fijtegetés után Birllui Jó aef lévai 
lelkész terjesztette elő indítványát az iionei) 
sóg megörökitéie tárgyában. Azutáu a reJJ*  
des tárgysorozatot tárgyalták.

— Az iskolák megnyitása a U'.
lás- éa közoktatásügyi minúz.er __ Mjot
már említettük — a múlt napokban int6B. 
kedett az e'emi népiskoláknak az 1917_ pj
iskolai évben való megnyitásáról, most pedig 
a miniszter elrendelte, hogy az uj tanév as 
összes középfokú tanintézetekben is szep
tember 1.-én kezdődjék meg, A tanítás a 
magasabb fjku tanintézetekben is azeptea- 
bér hónapban, a rendes időben veszi kezdetét.

— A lévai tisztviselők egyesületé 
nek ragjait értesíti az rlaökség, hogy a 
lévai uradalommal történt végleges insgáUspo. 
dáa szerint a gabona árában mmázsanként 
gabonáért 50 k. 20 f., lisztért 51 k. laai 
befizetendő.— A befizetések, mint a nb»ra*  
előző számában mér közöltük, auguattui 
bó 21—,-24ig az Engel irodában törté
nek s a befizetések ellenében kiáli'ott 
e ismerő utalványok alapján a bura 28 ét 
29 én vehető át a„a lévai majoru uradalmi 
magtárában, a bszt pedig 28-ától kezdve pár 
nap a'att házhoz lesz szállítva.

— Hálaadó istentisztelet. A magyar 
püspöci kar tagjai a múlt vasárnapra, au
gusztus 12,-ikére az összes templomokban 
hálaadó istentisztelet tartását rsndelték el 
a keleti harctéren kivívott győzeleméi, amely 
Uiernovica visszafoglalását eredmuyeste. 
Az istentisstele e , amely Léván, d. e. 10 
órakor tartatott meg, mindenütt Te DsuA 
m al kezdették,

— Biráink előléptetése. A király 
Prónay Nándor verebélyi, Patay Lássló ar. 
inaróti, ValkovitS István Körmöcbányái, kir. 
jirásbirókntk, dr. Jakubovits József és Kraia 
Ernő aranyosiuarótí, as ítélötáb'zi bírói 
címet és jelleget adományozta, Kerekes Zol
tán arauyosmaróti kir. törvényedé i és Páb 
kay Gyula léva: kir. járásbirót a Vll. fif. 
osztályba sorozott birákká, Malobicky Károly 
verebélyi, dr. Galó Mihá’y újbányái kir. el
bírókat pedig járásbirókká nevezte ki. — 
Biráinknak ez a jól megérdemelt előléptetése 
vármegyénkben á'talános örömet keltett.

— Népünnepély. Á Szanatóriuiii-ew- 
sülét lévai gondozó bizottsága — amint est 
már lapunk előző számában is említettük — 
szept. bó 2 án, lov»g ^choeller Gusztáváé 
úrasszony védnöksége alatt, a tüdőbeteg 
katonák gyermekei részére létesítendő gyer
mekotthon javára, a helybeli katonai lövöl
dében és gyakorlótéren nagy népünnepélyt 
rendes, amelyre Léva város és környéke kö- 
söns^gét lapunk utján is meghívja az Ügy
buzgó rendezőség. As ünnepélynek véltozs- 
tos, érdekes és kellemesen szórakoztató tel
jes műsorát, amely előre is biztosítja s 
legszebb sikert — a jövő számbaa fogjuk 
kösölni; annyit azonban már most is nae#*  
említünk, bogy a térzenét a pozsonyi 13. 
honvéd gyalogezrednek jeles zeneksra szol
gáltatja, a magyar csárdában pedig cigány- 
■ene less. A beléptidij ssemélyenkint egy 
korona. A város és a lövőtér kötött 10 per- 
cenkint repü őgép is fog közlekedni, amelyre 
a jótékony célra íisatendő dij mellett bár • 
felssállhat.

— A reformáció emlékünnepe »l' 
kaiméból augusztus bó 28-an as ág ej- 1 
ref. egyházmegyék, mint jslestük, kö» • 
ünnepléssel fognak ünnepein*.  Déle. 
9 órakor as ág, ev. templomban, 10 óra or 
a ref. templomban less isteni 
után a két egyházmegye külön diazkösgyu 
lést tart. Dé'után 2 órakor a városi v'g*'  
dóbau társas ebéd, lesz étlap sserint.
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, ,késni lehat dr. Kérnék Jánoe ügyvéd- 
J“D lévai reí. eryháa fögondnokánál. Este 

* V,|H.O8 estély » ref. templombzn.
iréHletee progrsm-ot jövö számunkban 

IJ’ifljü elluMteté«. Tekintettel zzon 

LrflZéui'., hogy . yéro.hó.iu még s.A. 
’’ Lst.rtás nincs újra összeírva, a köz- 

. jövö hónapban esetleg felmerül-
• ke leiuetlenségek elkerülése végett a

bntóaág nyomatékosan figyelőitz'eti 
'‘'i-ko,sagot, hogy azok, .kik még eddig
• tak be, — e hó 23.-áig beaáró- 

naponkint d. a. 9—12 óráig okvetet.
„ül jeleotkezeeuek a várotháa nagyterűié- 
b,n működő öss.eiró bizottságnál.

_ intézkedések a plaoon. A pia
kos telmerült sok és indokolt panasz 

?! dó városunknak erélyes rendőrkapitánya 
jioru intézkedéseket tett a visszaélések 
„„ktiá’ára. Egyik helyes intézkedése az, 

begy » v41’” *zon u,°4‘n,lt ’dgén, amerre 
,, elárusítók érke.nek a piacra, — ti. ka- 
toos ügyel, hogy a kofák vsgy mások a 
bsbozsta'rs szánt é'elmicikkeket előre meg 
ne vásárolhassák. A vevő kösönség tájékoz- 
tatá.ára a mtx mális árak a zöldségpiacon 
Isvö kirakatokban feltűnő helyen vannak 
hülgga.zlve ugv, hogy a közönség minden 
pillanatban tudomást szeroiihet azokról. Szi- 
íoru rendeletet bocsátott ki a reudörkspi- 
Uoy arra nézve is, hogy a kofákat éa elá
rusítókat a vásárlókkal szemben tanúsítandó 
pisskos. durva éa neveletlen modoráért irgal- 
asflaniil büntetni fogja. Az időközben alk.l- 
assoit néhány büntetés hasinál is e tekin
tetben; « kofák és falusi eladók már meg 
felelő előzékenységgel viselre’nek a vevők 
iránt. A rendet azonban csak úgy éa ak- 
kor lehet a piacon állandósítani, ha a rendőr
iig közegei gondoskodnak az intéakedéask 
pontos végrehajtásáról és ba a vásárló kö- 
löoaég minden egyes vissiaéléat rögtön be
jelent a piactéren ..Olgáiétól teljesítő rend
őrnek vagy csendőrnek, akik a panasso- 
ksl kötelesek azonnal felvenni, illetőleg elin
tézni. A. ellenőrzést a rendőrkapitány gya- 
lorolja a helyszínen s ezért hisszük, hogy 
8 már tűrhetetlenné vált állspo'ok javulni 
fognak.

— A liszt ára. A hivatalos lap ma 
egy heti száma közölte a lisztnek legmaga- 
isbb árait. A rendelet szerint Barsvárme- 
gyébeo as érik métar.náaaánkint a követ
kező k : finom tésztaliszt és dara 135.50, — 
fösőlisst 59'50, — kenyérlíset 41'25, — roas- 
liaat 65—60 korona.

— Gyászhír. Dominók János másod
éves bölceéeaettani hallgató — mint rósz- 
ré'tel értesd iink — életének 23.-ik évében, 
rövid azeuvedés után, f. hó 14.-én Alsó- 
gélen édes anyján.., uövérének és zz ösz- 
ites rokonságnak mély fajdalmára e'hunyt. 
A szép reményekre jogosító ifjúnak hűlt tele 
oet nagy és össinte részvét mellett e hó 
Ib.-én, délután 5 órakor zz alaópé'i r. kath. 
temetőben helyezték nyugalomra.

- Haro-szerü lövészet. A Léván 
kl'omásosó m. -ir. kerületi géppuskái tan
folyam parancsnoksága lapunk utján értesíti 
a közönséget, hogy folyó hó 21., 22., 23.,
24. és 25.-én a rovnei szállási harc szerű 
lőtéren lövészet lesz, amely d. e. 8 órától 
i u. 4 óráig tart. A lőirány Csank község 
leié terjed. A lötérrel határos községek és 
pedig : Tegzeeborfö, Csank, Horhi, Négy
éi Kukereakény, Kálnaborlö éa Varaá-y 
lakoiaága értesittetik, hogy a lőtér körleté
ben való tartózkodás szigorúan tilon és 
életveszélyes. A lövészet utolsó napján, asz.
25. -én, éleslöltéeael egybekötött éjjeli gya
korlat lóg tartatni.

— Titusz Léván. Léva város terüle
tén a múlt napokban nehány enyhébb lefo
lyású tífuszeset fordult elő, amelyekről as 
orvosi vizsgálat kiderítette, hogy a veszélyes 
betegségnek előidézői a rossz ivóvíz és aa 
éretlen gyümölcs voltak. A rendőrkapitány 
•ürgöaeu intézkedett a köahelyeken levő 
beeaes kutaknak alapos kitiaztíttatásáról és
• lakosságot hirdetményileg hívta fel a aaük- 
•éges óvintézkedések pontos és Hlkiiamere- 
[’• betartására és aziránt is rendelkezett, 
“°íy az Utóéi csatornák tiszták legyeuek. (

•• figyelmeztetjük a város kösöneégét,

1

hogy csak az olyan kutaknak vizét hzsz- 
nilj, ivásr#, amelyeknek tisztaságáról meg 
gyösödést szerzett éa az éretlen gyümölcs- ’ 
nek nyersen való fogyasztásitól óvakodjék, 
mert a legtöbb esetben a fertő,ött ivóvíz 
éa a, éretlen gyümölcs okozzák a tífuszt.

— Az idén jobb lesz a liszt. Az 
uj őrlési rendelet szerint a buzs 8U száza
léka lesz kiörölve, amelyből 20 százalék 
nullás, 20 százalék főző és 40 százalék ke- ’ 
uyérlisat less. Eszerint az idén határozottan | 
jobb minődégii keuyérhez jutunk, mert ta- i 
valy aokka’ erősebben kellett biöröini a buiAt. ■

— Előléptetés. bír. Szilárd Vilmos, 
lévai ügyvéd, ki mint önkéntes aa 5. hon- 
védtüzérezredben teljesít ez idő szerint I 
az orosz fronton szolgálatot, soron kívül tü- 
zérz'iszlóssá neveztetett ki.

— Túllépik a maximális árakat. 
Ariéi értesültünk, hogy a hatóság által ki- 
állito’t vásárlási gszolvány alapján történt 
gabonavásárlás alkalmával némely termelő 
60*70  koronát kér a búza mé'ermáasájáért, 
pedig ennek maximális ára 49 K. 50 f.llér. 
A vásárló közönség tartsa kötelességének 
azonnal jelentést tenni a asarolókisérletek 
ellen, nehogy a lelkiismerotlenség üljön is
mét orgiákat.

— Az idén nem volt nálunk kolera. 
A be ügyminisater rendeletet küldött a 
törvényhatóságnak, amelyben megalapítja, 
hogy ebben az esztendőben egyetlen ázsiai 
koleraeset sem fordult elő az égést ország 
területén. A rendelet azonban figyelmezteti 
a La'óságokat, hogy köteles óvatosságból 
mégis tegyenek meg most, a nagy hőség 
idején, minden intézkedést a veszedelmes 
járvány ellen.

— Az óoska gumi és hulladékai
nak forga'ombahozatalát korlátozó l. 151— 
917 M. E. rendelet folyó évi julius hó 15 
én lépett életbe, mire ezen anyagok fel
dolgozásával, fe használásával vagy forgalom- 
bahozatalával foglalkozó cégek figyelmez
tetne*;  aaza’, hogy a rendelet szövege az 1. 
fokú hatóságoknál és a kereskedelmi és ipar
testületeknél betekinthető.

— A mozi ma bemutatja a király és 
királyné gyöngyösi látogatását a nagy itta- 
vés*  alkalmával. Ezenkívül egy kitűnő 
detektív dráma filmjét sseraate meg, mely
nek cime A rejtély a melynek szép felvé
telei, érdekes bonyodalma méltó e ismerésre 
tarthatnak ssámot. A vajkérdés cimü kedves 
bohóság pedig a humoros elemet fogja 
képviselni.

I
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A gyermek 
neve

Horváth László Mőller I. fiú László János

Halálozás.

A halál oka

.1 -
özv. Pekarik János 
Eminél Miklós
özv. I lohraiter J -né 
Jánosok J 'zsef 
Halász József

Kora

07 éves
87 éves
75 éves
17 éves
79 éves

Szerviszivbaj 
Koponyatörés 

Aggaszály 
Tüdővész

Végkimerülés

5037—1927. atáns.

Hirdetmény.
forgalmának szabályoaáaa végett 
köaélelmez lei hivatal eluökének

__ _________ IX. es. •• 5600-1914. II. ! 
rendelet 1. §-a és felhatalmazA.a folytán a I 
m kir mimster umnak 4207—1915. M. E. | 
rendeletének 7. 9. és 11. §-a> alap|án I
rondelem a követkesöket:

1. Kiskereskedelmi forga ómban a méa , 
kg-jáért 16 koronánál magasabb Art ss»bni 
nem ssabad.

A m<*z  
az ordsAcoa 
6567 — 1917

inimster umnak 4207—1915. M. E. 
" 9. éa 11. §ai r'*'

2. Mátó l követelt ár a mézáruaitók 
(leleteiben feltűnő helyen és olvashatóan 
kifűggesstendő :

3. A heti vagy napi vásárokra hoaott 
mézet, az árusok akár személyesen, akár 
megbízott utján csupán d. e. 12 óra után 
vásárolhatják meg ;

4. A<ok, kik békében méz elárusitással 
hivatássserüleg ucm foglalkoztak, arra csu
pán a polgármester újabb engedélye alap 
ján leesnek feljogosítva, annak elnyeréséig 
esen áiusokat méz eladás-és vételtől eltiltom.

Ó. hla fenti intézkedéseimmel a kívánt 
célt el nem érném, a méanek közssükségleti 
célokra igénybevételét fogom eirendeln*.

6. Aki fenti rendelkezéseimet megszegi, 
vagy kijátssz a 42ü7 —1915. M. E. rendelet 
15. §. 2. ponti*  értelmében aa 1914. évi I, 
t. ez. 9. és 17. §ai alapján két hónapig 
terjedhető pénsbűntetéssel büntetendő.

Jelen rendelet aiODnal hatályba lép s 
visszavonásig érvényes.

Léva, 1917. évi augusztus hó 11.

Polgármester b. 
ifj Klaiu Ödön,

föjeg zó

1835—191?. szám.

Árverési hirdetmény

Alulírott kézség elöljárósága közhírre teszi, 
hogy Nagykoszmály község, mint erk. test, 
tulajdonát képező s italmérési engedéllyel egy
bekötött korcsmaépülete, megfelelő lakással 
és melléképülettel folyó évi augusztus hó
24. én d u. 3 órakor a községházánál tar
tandó nyilvános árverésen 1917. évi szep
tember hó 1 -tői egymásután következő évre 
haszonbérbe fog adatni.

Kikiáltási ár: 500 kor. bánatpénz 50, 
korona, Írásbeli ajánlatok kellőleg tel 
szerelve szintén elfogadtatnak

Az árverési feltételek az óbarsi 
jegyzőnél hivatalos órák alatt megtekinthetők

Nagykoszmály, 1917. augusztus 14.

Gidali Vilmos Tusán Gergely
kjegyző bíró.

kör-

I

I
VESZEK

aliuát, körtét b árui ily eu nagy meuy
Uj leégheti ROZSNYÓ LAJOS 

--------Oroszka Barsiuegye.------------

I

A Lévai takarék- és hitelintézet 
elad és vesz értékpapírokat Ér 
tékpapirokra elölegkölosönöket is ad.

Léva 1917. augusztus 16.
A lévai tak. re hit. intézet 

igazgatósága.

i

I
Kiadó lakás.

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

I i Eladó ház.
Néhai Korpás János örökösei tulaj
donát képező. Ozmán téri ház sza
badkézből eladó. Bővebbet Guba Já-

---------nosnal Levan.-----------------

Kiadó lakás,
mely áll 6 szoba, veranda, pince, jég- 

verom, istálló, sopa és konyhakertből. BŐ 
vabbat Bódé Báudor közgyamual Léva.i
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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 ' 
tónőt teljes ellátásra. Cím a kiadóban.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 1 K 30 f. dupla üveg 2 K 20 f. 
rg- Ezt xnlxideniltt I

hol nem kapható, oda postáu l'J kis vagy 6 oagy 
üveget tizenhárom koronáért küld ingyen ládában a 
Uszító |

KATRENYK JÁNOS , 
gyógyszerész ZSAhNüCZA. ■

Bérbeadó :
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 16. i 
számú ház — mely 16 éven át zá
logház volt — esetleg eladó. — 'l'o- ;
vábbá : Kákai-Villa sorban — télen- ; 
nyáron lakható — 2 szoba, előszoba, 
présház és jó borpinczéböl álló épü
let, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok 
kai kiültetett szölíöterülettel jutá
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács i

— Mihály tulajdonosnál. —

“Uguiztm lg1917.■Ft A iA. A

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, áyARMATÁRU- ÉS VASNAíiyKERESKEDÉSE

KLmnKiíim feci. LÉVÁN. telefow k

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

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

Vasáruk és kouyhnielBzerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények i
modern háztartási cikkek. ViDaires főzőedények, forralók és vasalók

I
I GAZDASÁGI CIKKEK

1 Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
; ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.
| Összes kerti-, mezőgazdasávi , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok .- cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 
nyozott Südronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

t

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár

i

I 
nagybecskereki ny. főkapitány 

fajbaromli tenyésztőnek 
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 küiönléle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli ' 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Hész- 

vénytarsasag, Jiagybeoskerekeu.

és
nagyszerű

KNAPP DKVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon iráai: 33. f j Q y| Telefaa érám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás yan berendezve
Hasai gyártmányú gépek:

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eiedetl Mellchár-ttle 
vetőgép ok, BAcher-iéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és génrészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak 
MF Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban. “W

Nyomstutt Nyitrai és Társa r. t, gyorssajtójáD Léván.


