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A |) i a c.
(K.) A háborúban a legnagyobb 

fontossággal bír a közólelmezés te 
kintetébcn a piac, mert hiszen a la
kosság nagyobbik fele teljesen a 
piacra van utalva. Mivel pedig a há
borúban az élelmiszeruzsora hihe
tetlen mérvben űzte kisded játékait, 
a hatóságoknak kellett közbelépni, 
hogy a fogyasztó közönség érdekeit 
megvédehnezze és annyira-amennyiic 
tűrhető helyzetet teremtsen a piacon. 
Mert élni muszáj, a gyomor nem tűri 
a jó szóval való biztatást, annak táp
lálék kell. Az éhes ember az utolsó 
rongyát is odaadja a kenyérért. Akad
nak, sajnos, még' mindig lelketlen, 
gonosz emberek, kik az áruk felhal
mozásával és elrejtésével megbénít
ják a piaci forgalmat csak azért, hogy 
a háború okozta nagy szükséget ki
használva, az árakat hihetetlen ma
gasra felcsigázzák s igy saját zsebü
ket, a frontokon küzdő magyarok 
vérét csengő aranyra változtatva, 
megtölthessék. A minisztériumok és 
hatóságok mindent elkövetnek, hogy 
a normális állapotot visszaállítsák a 
piacokon. Ez természetesen nem si
kerülhet minden vonalon, mert az 
bizonyos, hogy a háboruokozta drá
gaságot teljesen eltüntetni nem lehet, 
csak enyhíteni. A fődolog az, hogy 
minden áru kivétel nélkül a nyílt 
piacra kerüljön, hol nagyobb az ellen
őrzés, hol a nyilvánosság a legna
gyobb garanciája annak, hogy a 
hatóságok kiadott rendeletéit az ela
dók is, a fogyasztok is respektálják.

Emellett mit látunk? Általános a 
panasz a piacok ellen. Nemcsak ná
lunk, de mindenütt az országban. 
Ezúttal csak a nálunk divó állapo
tokra akarunk néhány megjegyzést 
tenni.

A hatóság legutóbb kiadta a piaci 
maximális árakat s azt a piacon min
den üzletben könnyen látható módón 
kifüggesztette úgy, hogy senkinek 
seni kerül fáradságába, hogy azt el
olvassa. Az első nap természetesen 
■mgy volt a felzúdulás a kofák között. 
Ha valaki maximális áron akart venni 
talamit, annak durva módon kikap
ják a kezéből az árut s minden le
hető gorombaságokat vágtak a fejé- 
"ez. Ha a vevő a hatóság rendele- 
'‘trei hivatkozott, rászóltak, hogy 
menjen vásárolni a kapitányhoz, acl- 
J°n magának a kapitány stb. A leg- 
^událatosabb pedig a dologban az, 

a közönség mindezt tűrte es 
,Ur' s alig akad valaki, aki panasz
om merne ellenük Pedig a ren

dőrség nem intézkedhet mindig a 
saját kezdeményezésere, mert olyan 
kevés a személyzete, hogy azt az 
egy-két embert könnyen kijátsszák.

Mi leginkább hibáztatjuk a kö
zönséget, amely elsősorban az oka a 
piaci állapotok züllöttségének. Néz
zünk ki csak hetivásárok alkalmával 
a piacra. Minden sarkon ácsorgó asz- 
szonyok s főleg a hadisegélyesek, 
akik, mióta a hadisegélyben része
sülnek, nem járnak napszámba. Ha 
valami vidéki asszony áruval jön, azt 
megrohanják mindenfelől. Áruit szét
szedik, egymásra licitálnak, egymás 
kezéből kapkodják. Emellett el is 
tűnik sok áru. Mikor aztán a vidéki 
asszony áruit eladta, a pénzét meg
olvassa, akkor látja, hogy dacára 
annak, hogy nem remélt magas áron 
adott túl portékáján, mégis kevesebb 
a pénze, mint amennyire számított, 
mert árujának (elet ellopkodták. Már 
most ki issza meg ennek a levét. A 
tisztességes, becsületes polgárság, 
mely kénytelen azt az arat megadni, 
ha éhezni nem akar, amelyet a piaci 
közönség maga licitált fel.

Itt tehát a rendőrség kezét maga 
a közönség bénította meg. A közön 
ség nem tud rendet; maga nem res
pektálja a hatóság intézkedését. Hi
ába van a hatóság legnagyobb jó
akarata, itt más nem segít, mint ha 
keztyütlen kézzel üt szét ezek kö
zött is és hozzáférhetővé teszi a pia
cot mindenki részére. Necsak az el
adót, de a vevőt is kíméletlenül 
sújtsa a hatóság vasökle, ha nem 
akar behódolni a jó rendnek és tisz
tességnek.

Másik megjegyzésünk a lévai pi
acra, hogy idegen alakokat, Ausz
triából vagy Isten tudja honnan jött 
embereket látunk a piacokon, kik 
mindent össze vásárolnak, aminek hasz
nát vehetik. Előbb összejárjak a fa
lukat, ha ott mindent kifosztottak, 
idejönnek a piacra s viszik innen az 
árut. Ezenfelül aki vasúton utazott, 
tapasztalhatta, hogy a lévai és vidéki 
asszonyok, kik nem termelők, sza- 

’ zával mennek naponkint Budapestre 
élelmiszerrel megrakodva. Baromfi, 

' tojás, tej, túró, vaj, zöldség, gyümölcs, 
' sőt nyers hús van a kosarakban, 
' puttonyokban. Mig mi itt nélkülözünk, 
1 azok vígan ekszportálják a mi elclmt- 
' szereinket. Ezeket kellene eltiltani a 
: kereskedelemtől, mert ezek sem adót 
1 nem fizetnek, sem ipari jogositvany- 
1 nyal nem bírnak.
1 ' Akkor mindjárt lesz áru is a pia- 
1 coli elegendő es lesz maximális áron 
' alul úgy, mint Budapesten, hol pl.

a paradicsom maximális ára 72 fillér 
s tényleg a vásárcsarnokban 50 64
fillérért lehet kapni.

l)e a közönség járjon kezére a 
hatóságnak, melyet arra kérünk, hogy 
ne tűrje azt, hogy valaki a házánál 
árusíthasson, mert akkor a piacnak 
nincs semmi célja. Csak egy dologra 
akarunk rámutatni. Amidőn a lévai 
tejes asszonyokat a rendőrség árdrá
gítás miatt megbüntette, eltűnt a tej 
a piacról. Most úgy rendezkedtek be, 
hogy többé sem a házhoz, sem a 
piacra nem viszik a tejet; érte kell 
annak menni, aki a termelő gazdától 
tejet akar. Most vígan hamisítják a 
tejet, mert nincs ellenőrzés és a maxi
mális áron felül fizettetik. Mi utána 
néztünk a dolognak s ezt személyes 
tapasztalat után Írjuk. A rendőrség
bármelyik tagja, ha civilruha lesz 
rajta, igen könnyen meggyőződhetik 
erről, ha egy kissé körül néz oda
lent a legsötétebb Tabánban.

A piacra kell terelni lehetőség 
szerint minden árut. Eőleg a kofák
nak meg kell tiltani az otthoni cse
reberélést. Aki nem akar a rendnek 
és a hatósági intézkedéseknek behó
dolni, el kell venni iparigazolványát 
és kitiltani a piacról.

A rendőrség számát pedig sza
porítani kérjük, legalább hetivásárok 
alkalmával. A rendőrségnek pedig 
legyen nyitva a szeme és rögtön 
fülelje le a rend ellen vétőket, akik 
ellen a hatóság nyomban tartsa meg 
a tárgyalást s azonnal szabja ki el
lenük a büntetést.

Mert a piac a város éléskamrája, 
ha ez kiürül, megbénul minden élet.

Királyunk a háborúban.
Irta Hazai Samu taárá. vezérezredes, v. b. t. t.

IV. Károly király mélyen behatolt a há
ború lélektanába Úgy ismeri, mint talán 
senki más. Éppen ezért törekvése mindig 
arra irányult, hogy felébressze mindazokat 
az erőket, amelyek a háború összes ténye
zőinek lelke mélyén rejtőznek és munkába 
állítsa őket. Nincs kísérlet, amelyet uralkodónk 

1 meg ne tenne Nem sajnál sem fáradságot, 
' sem veszödséget, népe javáért minden fára- 
I dalmat és viszontagságot elvisel, csak a fáj- 
| dalinakat csitithassa, a hangulatot, a re

ménységet fokozhassa, katonáit újabb tettekre 
buzdíthassa, alattvalói szivébe belophassa az 
öröm sugarát.

Ifjú uralkodónk folyton utaz’k és mun
kája az utazás idején sem szünetel. A vasúti 
kocsi az ő dolgozó szobája. A háború kez
dete óta mint trónörökös és mint uralkodó 
körülbelül 450 napot és éjszakát töltött va- 

' luti kocsiban és 113.188 km utat tett meg
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A hőfedte alpesi vidékek épp úgy látták 
őt, mint a kelet síkjai és erdőségei ; keresz- 
tülkasul utazta mind e tájakat, hogy ka
tonáit köszöntse, hogy elidőzzön köztük, 
hogy mindenütt ott legyen, ahol kockázatos 
dolgok vannak készülőben. Beszélget az em
berekkel, meghallgatja minden apró-cseprő 
bajukat, vigasztaló vagy dicsérő szóval vere
geti váltakat. Nyájassága, kegyes szive bol
doggá tesz mindenkit, aki közelében van. 
Igazán úgy tekintenek föl királyukra, mint 
egy édesapára. így kovácsolja ő valamennyi*  
ükét a nagy egésznek engedelmes, igazi szer ' 

számává.
A katona tudja, hogy nagy munkát kell . 

végeznie. De fényes példaképül ragyog előtte 
uralkodója, aki minden viszontagsággal da
colva, hol a széditö hegyvidéken, hol a tó
vidék mocsaraiban jelenik meg katonái közt 
és örvendez hőstetteiken.

Rövid uralkodása alatt máris mindenki fel
ismerte, hogy Károly király maga a jóság. ( 
Testtel-lélekkel fáradozik népei üdvén, minden 
gondolata és minden érzése a jóra, a 
nemesre, az emberek szükségleteire irányul. 
Mindenkin segítene. Ahol szenvedést lát, 
ott gyógyítani igyekszik. Számtalan olyan * 
intézkedés köszönhető az ő kezdeményezé • 
Bének, amely e háború nagy fajdalmát és 
nagy nyomorát enyhíti.

Arca valósággal sugárzik, szeme ragyog « 
az örömtől, ha tanácsadói az ő szive szerint • 
való előterjesztésekkel, javaslatokkal járulnak 
eléje, amelyek uj előnyökhöz juttatják a né
pet. Ilyenkor a legnagyobb buzgalommal azon 
van, hogy a gondolat a lehető leghamarabb 1 
testet öltsön. I

Aki kihallgatáson szemben áll a felséges , 
úrral, semmi elfogódást nem érez, mert az . 
uralkodó már az első pillanatban meghódítja 
szivét, bizalomra gyújtja, úgy, hogy a száj 
szabadon, bátran elmondhatja, amit az agy 
gondol. A király tudja értékelni a szabad szót.

Őfelsége a természetet is szereti, mint 
minden jó ember. Gyakran megtörténik, hogy 
nem szobában ad audienciát, hanem szabad 
ég alatt, a parkban vagy a kertben pádon 
ülve vagy sétálva a sűrű lombu fák alatt.

Fáradhatatlan munkaereje egyszerűen 
csodálatos. Napi munkája kora reggel kezdő
dik és a késő éjszakai órákban végződik. 
Egyetlen szórakozása az, hogy olykor egy- 
egy pihenő sétát enged meg magának, vagy 
szűk családi körben piheni ki magas hiva 
tálának gondjait.

Uralkodónk rendelkezésére a felséges 
család életmódja a lehető legegyszerűbb, l el 
jes elismeréssel van a lakósság viselkedése 
iránt és hálás csodálattal adózik a mögöttes 
országrészek néma hősiességének.

A hadseregnek mindig ünnepnap, hu a 
legfőbb Hadúr körében időzik. Látszik a király 
arcán, mennyire örül, ha dicsérhet, ha ki
tüntethet valakit Sokakat megszólít, sokak
kal kezet szőrit. Az a boldog katona, aki 
érezhette az uralkodó kézszoritását, örökké 
ereklyének tekinti keztyüjét. Lelkes ifjú 
katonák nem egyszer beszélték nekem a harc
téren túláradó örömmel, hogy hogyan emelte 
őket legfőbb hadurunk kegye és kegyelme, ' 
hogyan elfeledték egy szempillantás alatt 
minden szenvedésüket.

őfelsége a hadseregnek első és legjobb 
katonája, kitűnő katonai nevelésben részesült 
és a legkisebb rangtól kezdve az egész ka
tonai élet minden fáradalmát végigcsinálta, 
minden legapróbb részletét pontosan meg
ismerte és tökéleteson érti a mesterséget.

Mint katona szerezte meg a harctéren, 
dicsőséges vezetésével, a Mária Terézia- 
randet

B A R S_________

Ismételjük, Őfelsége mélyen átérzi, is
meri a lélektanát ennek a háborúnak, amely 
valóban az egész nép háborúja és amelyet 
nemcsak odakünn az arc-vonalakon vívnak, 
fegyverrel a kézben, hanem itthon is, üllővel, 

kalapáccsal, ásóvál-kapával.
A katonák istenitik jóságos uralkodóju

kat, aki olyan melyen belát alattvalói szi
vébe és augusztus 17-én áhitattal zendiilt 
meg újra a fogadalom : Életünket és vériin 
két I Áhitattal szállt az égnek az imádság : 
Tartsd meg Isten a királyt I

P í 8 t a.

Mosolygó arcú éa vidám fiú voltál 
Szerettek mindenütt, hol csak megfordultál. 
Akkor is nevetett két fekete etetned, 
Amikor a mienk utánad könnyezett.

Elmentél a harcba . . . mosolyogva, bátran ...» 
Jól érezted magad a csaták zajában
Első voltál mindig, szerencse veled volt, 
A csaták zajában nem lett semmi bajod.

Ojtuzi szorosnál támadt ránk a román . . . 
Ott állt a századod szent bérceink ormán 
S mire a kürt szava felrdzta a bércet, 
Elűztétek messze már az ellenséget ,

Trombitásunk már a takaródul fújta, 
Mikkor az ellenség orozva jött újra. 
Elől mentél must is századodnak élén 
S ott maradtál — Pisláin — a holtak mezején. . ,

Azóta már csöndes az ojlozi szoros . . . 
Az erdélyi égbolt ismét szép csillagos . 
Azóta már bizton mennyben jár a lelked, 
Csak az sirat ^itthon1*,  ki naqyon szeretett . . .

Xálqay Vilmos.

Különfélék.
— A F. M. K. E léva városi és 

léva járási választmánya Léván, a kaszinó 
társalgó termében, f. hó 5.-én, délután 4 óra
kor választmányi, 5 órakor pedig rendes köz
gyűlést tartott, amelyen nemcsak a lévai, 
hanem a vidéki tagok is résztvettek. A két 
gyűlés a következő tárgysorozat mellett folyt 
le : Ordódy Endre kimerítő és alapos elnöki 
jelentésének tudomásul vétele után a választ
mány 50 uj, rendeo, illetőleg örökös tagot vett 
fel, akik közül 8 lévai, 42 vidéki. Az utóbbiakat 
Harkányi Gyula főszolgabiró gyűjtötte a 
lévai járásban. A beterjesztett szervezeti és 
ügyviteli szabályokat, amelyek ellen előzőleg 
a központ sem emelt kifogást, — úgy a 
választmány, mint a közgyűlés észrevétel 
nélkül elfogadta és jóváhagyás végett a köz 
ponthoz terjeszteni határozta. Az elnök jelen
tése szerint, Stibló Ágoston buzgólkodása foly
tán, Úbarson a magyar daloskor már alaku
lóban van ; ezt a közgyűlés örömmel vevén 
tudomásul, megbízta az elnököt, hogy a dalos
kor számára a megszavazott harmónimnot 
megvásárolja. A tótajku községekben kiosztan 
dó iniakönyveknek beszerzésével az elnök biza 
tolt meg. A Bércéiig Miklós halálával ürese 
désbe jutott ügyvezető alelnöki állásra a 
közgyűlés egyhangúlag Harkányi Gyulát, a 
lévai járásnak agilis és rokonszenves főszolga
bíróját választotta meg. A második jegyzői 
állásnak betöltése a béke idejére halasztatott; 
addig esetröl-esetre és a szükséghez képest 
az elnök ideiglenesen fog jegyzőről gondos
kodni.

— A Lévai Tisztviselők Egyest! 
létének gazdászati bizottsága a következő 
sorok közlésére kérte szerkesztőségünket: 
„A burgonya árának 35 koronában történt 
megállapításával foglalkozik Léván megjelenő 
egyik hírlapunk. Azt mondja, hogy ezzel 
szemben a tisztviselők egyesülete 60 koronás 
burgonyát vásárolt tagjai számára. Ebből 
azt kell következtetnünk, hogy a cikkíró 
magasnak és talán törvénytelennek is tartja 
a mi 60 koronás ügyletünket. Egyúttal azt 
is közli, hogy a piacon nem kapható bur
gonya, azonban házaknál kilónként 2 — 2.40 
kor. árban lehet venni. Végül megjegyzi, 
hogy mi ez, ha nem uzsora I ?“ — A Lévai
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Tisztviselők Egyesületének gazdászati bízott 
sága e sorokra vonatkozólag kijelenti, |11)tv 
véleménye szerint az egyesület vásárlási el 
járását teljesen fedik az üzletkötés idejében 
érvényben volt rendeletek s a helyi viszonyok 
hoz mérten az ár sem tekinthető magasnak 
ez alapon — amomiyihen a hírlapi közle
mény nem kizárólag a kistermelők házi ku 
fárjait sújtja uzsoráskodás vádjával, akjg . 
tisztviselők 60 koronás ára helyett igazón 
magas 240 koronát követelnek, hanem *a  rai 
burgonyaüzletünket is értette : a mi üzletünk 
re vonatkozó el télését igaztalannak tartjuk 

I és ez alapon a vádat tisztelettel visszautasít- 
I juk — A Lévai Tisztviselők Egyesületének 
• gazdászati bizottsága.

— Népünnepély. Évek hosszú sora 
óta nem volt Léván olyan nagy népünnepély 

| mint ma egy hete. A buzgó és fáradságot 
nem ismerő rendezőség sokoldalú és nehéz 

. munkájának meg is volt a jutalma, mert az 
I ünnepély a József Főherceg Szanatórium
■ Egyesület javára igen szép összeget jövedel- 
I mezeit. Őszintén sajnáljuk, hogy lapunk szűk 
' kerete miatt nem bocsátkozhatunk az ünne

pély részletezésébe és nem sorolhatjuk fel
| névszerint a szereplőket és rendezőket, akiknek 
i túlnyomó számát városunknak lelkes hölgyei 
, képezték. Ezek nemcsak az ünnepélyén 
I árusitotl és a tombolán nyert étel- és italne 
. miieket s tárgyakat adták, illetőleg gyűjtötték
■ össze, hanem ügyesen gondoskodtak azoknak 
' elárusitásáról is. A lövöldében egész délután

ezrekre menő lévai és vidéki közönség bili
■ lámzott és szórakozott a műsor számain. 
I A pozsonyi honvédzenekarnak közreműködése 
. is nagyban fokozta a sikert. Estefelé az ősz- 
I szes elárusitó sátorokban minden készlet el

fogyott Izgatóan szép látvány volt a gép 
puskásoknak harcászati mulatsága Az ünne
pélyt este 9 órakor tűzijáték fejezte be — 
A tombolából visszamaradt sok nyeremény
tárgyat a jelentkezők a sorsjegyek ellenében 
ma délelőtt 9 órától délután 5 óráig Radnyánn- 
ky Olgától vehetik át. A ki nem váltott tár 
gyak 5 óra után a ref. iskola termében fog
nak elárvereztetni.

— Egyházi hírek. Hrdlicaka Alajos 
márianosztrai adminisztrátor hasonló minő 
ségben Csejkőre, — C'zeitel Benedek segéd 
lelkész Nyitrabányáról Körmöczbányára 
hitoktatónak — Tencrer András segédlelkész 
Jánoshegyröl Nyitrabányára és bankó György 
segédlelkész Pálosnugymezöröl Jánoshegyre 
helyeztettek át.

— A kormány csökkenti a vés*  
rok számát. Két évvel ezelőtt a kereskede 

1 lemügyi minisztériumban ankét volt vasár 
tartusok ügyében, amely után rendeletet 
adtak ki a vásárok számának csökkentésére 
nézve. Idők folyamán azonban a csökkentett 
vásárok sem bizonyultak mind szükségesek
nek. Ezért most gyökeres reformot akarnak 
megvalósítani, amely a vásárok számának 
további csökkenését vonná maga után. A 
miniszter erre vonatkozóan újabb kormodé 
lelet bocsátott ki az alispánokhoz, akiket 
arra szólít fel, hogy jelentsek be sürgősen: 
vannak-e a vármegye területén olyan vásá 
tok, amelyek ma már jelentőséggel, értekkel 
nem bírnak s így végleg megszüntethetek 
volnának, esetleg mely több napos vasárok 
lennének rövidebb időre korlátozhatók és az 
állatvásárokkal összevonva megtarthatók. Az 
Így összegyűlt anyagot a minisztérium fel
dolgozza s csak azután fogja a végleges 
intézkedéseket megtenni.

— A Lévai Tisztviselők egyesüle
tének elnöksége ezúton értesíti az egyesület 
tagjait, hogy — a családok téli ellátására 
további 2 mm. burgonyát vehet át minden 
tag, aki 8 nap alatt eziránt jelentkezik s a 
burgonyára utalványt vált. A burgonya 
ára változatlanul 60 korona és mint eddig, 
kedden, csütörtökön és szombaton lehetőleg 
a termelő szekeréről saját zsákban veim» 
át. Az elszállításról mindenki maga gon4®’ 
kodik. — Nyolc nap elteltével szeptember 
18.-ától kezdve a netán fölmarado bt 
gonya iránt az elnökség intézkedik.

— A polgárság katonai viszony • 
nak ellenőrzése. A honvédelmi mmtsz 
rendelkezésére a csendőrség ezentúl szig'111 
bán fogja ellenőrizni a polgárság lm 
viszonyát, ezért mindenkinek érdekében i
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katonai viszonyát igazoló iratokat 
boff a kimentésről szóló, esetleg alkalmat- j 
ód!8, .„„goló legutolsó népfölkelő igazol 
'‘"^laoiál állandóan hordja magával, hogy i 
ví"!1 mindenkor könnyen és simán me- !

„évbe 1
lieise" sertéáhtoáló Léván. Lapunk 
' vettük az értesítést, hogy városunk 

!Ír ;,r0 ezer koronáig terjedő összeg kerc- 
részjegyek jegyzése mellett és 

ZZnk fő- és alispánjának megígért jóaka 
támogatásával, sertéshizlaló felállítását 

r#lU zik A megindított munkálatok eddigi 
S eredménye a legnagyobb sikert helyezi 

W“^aRep0Iögép - népünnepélyem 

u. ,gy hete a népünnepélyen egy kétfedelű 
' íll-jép is szerepelt, amely néhányszor 
f,l is szállt a lövölde és város fölé. A gépet 
kastala Károly és a lévai születésű Svarba 
fcsef hadnagyok kezelték, akik közül az első 

a nyugati harcteret kivéve — már az ősz- 
' frontokon kiváló szolgálatot teljesített és 
tat ellenséges repülőgépet semmisített meg. 
Vitéz és bátor magatartásáért a király már 
többször kitüntette a hős hadnagyot.

_ ív lve> fögunir hizlalni ? Minthogy 
ma mindent inkább lehet kapni, mint árpát, 
nagyban megindult a hizlaláshoz szükséges 
iukoriea mennyiségének biztosítása. Mesébe 
illő dolgokat beszélnek a hizlaló asszonyokról, 
áik - mint halljuk — a csöves kukorica 
bál egy-egy zsákot hihetetlen magas áron 
fogtalóznak le. Ha a hatóságok rövid utón 
rendet nem teremtenek a kukoricavásárlás 
törül, akkor a visszaélések következtében a 
télen’zsir nélkül maradunk.

— A nadtaavé ára öt koroua. Az 
Országos Közélelmezési hivatal elnöke ren
deletben felhatalmazta a Kávéközpontot, hogy 
hozza forgalomba a ' adikávét, amely száz 
é kétszáz grammos csomagolásban kilogram 
mooként 5 koronáért árusítható.

— Polgármesterek tisztelgése 
V,tériénél Midt hó 23. áll a hadigondozó 
bizottság ülésekor több polgármester tartóz 
kodott Budapesten, akik megragadták az al- 
Jtöuat és liárezy István fővárosi polgármes 
tör vezetése mellett üdvözölték Wekerle Sán
dor miniszterelnököt, aki látható örömmel 
igadta az üdvözlést és válaszában kiemelte, 
agy a városok nemcsak kulturális közpon 
lék, hanem fontos gazdasági alanyok is, 
melyeknek fejlődésére az államnak financi 
ílis szempontból is nagy szüksége van. Re
méljük is, hogy Wekerle, aki az előbbi mi- 
oiizterelnöksége alatt kezdeményezője volt 
• városok segélyezésének, megkülönböztetett 
figyelemben fogja részesíteni a városokat, 
mert ezek a sok háborús kiadás és veszte 
ség miatt nagyon is reászorultak a támoga- 
iára.

— Uj jelvény a katonasapkán. A 
toly megengedte, hogy a király és királyné 
relífképével ellátott plaketteket a katonák 
atkáikon viselhessék. Az uj jelvény hivatalos 
jelleggel bír, amennyiben szolgálat alkalma
id is viselhető. A jelvényeket darabonkint 
1 koronájával lehet megszerezni s a tiszta 
jövedelem a hadiözvegyek és árvak alapja 
Avara szolgál.

— A télen lesz petróleum. Mint 
l,“8f a németek a romániai petróleum-for
rósok legnagyobb részét helyreállították és a 
galíciai forrásokból kevesebbet igényelnek 
ÍJ a galíciai források termelése Ausztriának 

Magyarországnak fog jutni. így tehát va 
wnüleg a tél folyamán több lesz a petrö- 
’omunk, mint a múlt évben.

— A vidéki rendöraég állauiosl
1 A .Magyarországi Itendörtisztviselök 
“J’zágos Egyesülete" a moll napokban lisz- 
eíetl Ugrón Gábor belügyminiszternél, hogy 

1 róodörseg államosítására vonatkozó emlék- 
‘rótot átnyújtsa. A küldöttség vezetője arra 
er^e ® minisztert, hogy arra az időre, mig 

az. államosítás törvénybe iktatható lesz, kor- 
^^rendelettel szabályozza a vidéki rendőr- 

hatáskörét és az ügyleti dijak nyerje 
e . szinten országos rendezést. A bel ügy 
észter kijelentette, miszerint ő feltétlen 

t’J6 az államositásnak és ha a békének csak 
l’ árnyéka mutatkozni fog, döntés ala 

<1*  Vinni ezt a kérdést. A másik két kivan 
a rendőrtiszlviselőkneK tanulmány tár 

ÍTÍU Uszi.
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Szabadságolják az 50 éves
, P elkeloket. A honvédkerületi honvéd- 

("‘ÍT",ksa""k "lint 11 lla'liűni 
"Kutobbi szama közli - honv.......
UI rendelet alapján utasították a területükön 

mvo, nem harctéri honvéd és népfelkelő ala- 
Kulasokat, parancsnokságokat, póttesteket, 
intézetekét vasútbiztosító osztagokat, esen- 
dorseget stb,, hogy Írják össze, illetve álla
pítsak meg és jelentsek be sürgősen, hogy 
az állományukban hány 18(17. évi születési! 
népfelkelő van Az illetők összeírása és be
jelentése mull hónap 20.-án megtörtént és 
e hónapnak elején vagy legkésőbb október 
első napjaiban meg fog jelenni a királyi ren
delet, amely megparancsolja, hogy az. ötven
éves népfelkelőket, -— kivéve azokal. akik 
ónként jelentkeztek katonai szolgálatra, — 
szabadságolják.

— Másodosztályú jeggyel nem 
lehet első osztályon utazni. A máv. a 
következő rendeletet adta ki. A kalauznak 
helyhiány miatt utasokat magasabb kocsiosz
tályba csak úgy szabad elhelyezni, ha azok 
a magasabb kocsiosztályoknak megfelelő után 

-t teljesitik, ellenkező esetben az uta- 
tartoznak. Kzen- 

a második osztály zsúfolva van, 
osztályba csak úgy lehet beszállni, 

a két osztály közötti különbségei és az.

fizetést 
sok az utazást abbanhagyni 
túl tehát ha a 
az első 
ha 
egy korona pótilletéket is megfizeti az utas.

Fölspauok a nők választó 
jogáról. , A Nő*  c. feminista folyóirat lég 
újabb száinu ni főispánok nyilatkozatait 
közli a nők választójogáról. Szirmai Uszkár 
né tollából egy a maga nemében páratlan 
érdekességü könyvet ismertetnek a magyar 
olvasóközönség előtt, mely Stockholmban 
jelent meg, híres svéd írónők szerkesztésé 
ben. A könyv cime „Kínai fal' és honfitárs
nőnk Bédy Schwimmer Rózsa asszony 
munkásságáról Íródott. A nőmozgalom és az 
egész emberiség érdekében kifejtett tevékeny
ségét méltatják elismeréssel és magasz- 
talással. Közlik továbbá Olive Schreinernek A 
nőés a háború*'  címen megirt klasszikus szépségű 
fejezetét. (Hosszak és a bel és külföldi no 
mozgalom köréből vett szemleanyag teszik 
változatossá a lapot „A Nő r előfizetési 
ára félévre 2. 50 kor. Szerkesztőség és ki 
adóhivatal Budapest, V. József-tér 9.

— Len- 6s iéilenaruk felajánlása. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter az ősz 
szes len és féllenáruknak a Lenáruközpont 
részére való felajánlását rendelte el. A fel
ajánláshoz szükséges űrlapok a Lenáruköz- 
ponttól szerezhetők be. A felajánlási végső 
határidő szeptember 30.

— Mennyi egy touna liszt? A 
német tengeralattjárók által okozott angol 
hajóveszteségekkel kapcsolatosan a Times 
többek közölt a következőket közli egy 
tonna lisztnek az angol közélelmezési vi 
szunyok szempontjából való fontosságáról: 
Egy tonna liszt körülbelül 750 szemelvnek 
egy heti lisztsziikséglele. Ha tehát ezer tonna 
megy veszendőbe, ez megfelel lo,000 főnyi 
varos egy évi lisztkészletének. Ha ez igy van, 
annál furcsábban fest a háborúsdi mámor 
lombolása és a minduntalan felmerülő béke 
iszonyút. Pedig maris kétségtelen, Imgy nem 
az angolok lesznek az utolsók azok között, 
akik jóllaktak a — háborúval.

_ Nem lesz finomított ezukor. 
Az országos cukorközpont már szétküldött© 
értesítését, hogy a jelenleg is fennálló szén 
hiány miatt a gyárak rendelkezésére álló 
nyers cukormennyiségnek az uj üzemév 
előtt való finomítására nem képesek s ezért 
már legközelebb csak nyers cukrot fognak 
elosztásul rendelkezésre bocsátani.

— A mozi tegnap, szombaton igen 
szép felvételekkel szórakoztatta a közönséget. 
A mai műsor pedig a legnagyobb éideklö- 
désre tarthat számot. Ez egy Diákélet cnnu 
kedves vígjátékkal kezdődik, melyet a hm 
című nagyhatású dráma követ. A moziked 
velő közönség bizonyára meg lesz elégedve 
a látottakkal.

I

Közönség köréből.
Mindazoknak a kedves barátaimnak, r: 

„.erőseimnek, akiktől nem volt alkalmam 
személyesen elbuceuzni, - ez utón mondok

Isten hozzadot. Hálásán köszönöm azt az 
igazi barátságot, amellyel oly sok éven át 
kitünte tek s amelynek legutóbb is oly meg
haló megnyilvánulását tapasztaltam. Tartsa
nak meg jó emlékezetükben. A viszontlátásra I 

Sinkovits Ferencz.
Halas köszönetét mondok a F. M. K. E. 

lévai választmányának a 300 darab Bathy 
László-féle magyar imakönyvért, amelyeket 
híveim közötti kiosztás céljából kaptam

Garamujfalu, 1917 szept. 5
Bathy Gyula, 

esperes-plébános

A? anyakönyvi hivatal bejegyzése 
1gi7. évi aug. hó ‘26-tól. 11)17. évi szept hó 9-ig 

Születés.

A sziilüí ucvi:

\\ elvárt Henrik Láng S 
Repiezky G Záborszky M.

Házasság.

A gyermek 
neve

leány 
leány

Martba 
Mária

Völeíeuy űs meuvasszüuv neve

Halálozás

r kath. rét.

AZ nlbDUVl UIIVII Kora [ A halál oka

Tollak Lajos !l éves < iyermekaszály
Molnár Jó/.sel 6s éves \ e-.egyulla.la.
Szilárd Imre •r»í; eves Agyvérzés
Michalecz Koiirad 3 hó Bélhurut
Dr. Heiniann Eülóp 3o éves Alt. gümőkór
juhász Miklós 7I éves Szerviszivbaj
Markovii" Spaszoje 50 éves Gumókor
Czudor László 4 hó Bélhurut
Klinc-ok Ilona 16 eves Szerviszivbaj
Kissik Imre 25 éves Hősi halál
Tóth Vilma 11 hó lüdógy ulladás

SMS—1917. szám Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a in kir. Minisz

terin n 2928 —1917. száinu rendeletével 
az 1917. évi termésű mindennemű babot, 
borsói, lencsét. lóbabot, takarmány-borsót 
és tatárkái zár ala helyezett; mellyel a 
termelő és a konvenciós csak a rendelet 
korlátái közt rendelkezhet.

A zár alá vett termésnek azon része, 
mely házi és gazd. szükségletre megtart 
ható, a zár alul kivonható s felhasználható , 
a felesleg december 15 után csak a Hadi 
terménynek adható el s köteles annak fel
ajánlani ; addig is a termelő lakóhelyének 
nyílt piacán a közvetlen fogyasztónak saját 
szükségletére vagy oly helybeli kereskedő
nek, aki ilyen termények ki< sinybeni 
tásával foglakozik, ily kereskedő azt 
helybeli fogyasztónak adhatja el s 
bevásárlása az 191(1. évi forgalmat lul nem 
haladhatja

A jelen rendelet ellenére kötött ügylet 
teljesítését a vevő nem követelheti.

E rendelet megszegése kihágást képez 
s a büntetés hat hónapi elzárás és 2OÜÜ 
korona pénzbírságig terjedhet.

Léva, 1917. évi augusztus 30.
Bódogli Lajos, 

polkfánu-uter

saját 
skedö- 
árusi-
esak 

ennek

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

verem. istálló, sopa és konyhakertből. Bő 
vebbet Bodó Sáudor közgyáinnal Léva

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

Haszon bér beadás.
A holvárföldeket és a vasút mellett 
levő Nyitrai fele földeket parcellázva 
házon bérbeadóm. Jelentkezéseket 
szeptember 10 töl kezdve fogadok el.

Dr Kmoskó Béla.
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5583—1917. szám. Hirdetmény.
Az 1892. évi XV-t. ézik 3. §'a rendel 

kezésében nyújtott kedvezmény alapján mind 
azon szőlősgazdák, akik szeszesitalok kimé
résével, vagy kismértékbe™ darusításával 
nem foglalkoznak, állami boritaladó lejében 
a saját termésű boraiktól a házi szükségletre 
szánt bor után csak a régi adótételnek meg
felelő részét, vagyis városunkban bor után 
liektoliterenkint 2 kor 70 fillért, bormust es 
szőlöcefre után 2 kor. 2 'illért tartoznak tizeim

A fönti kedvezményt elnyerni óhajtó 
szőlősgazdák fölhivatnak, hogy ebbeli igé
nyüket legkésőbb f évi szeptember ho 15 
lg a városi javadalmi hivatalban, nevük, ház 
szamuk, a házbeliek szamának, a szőlőbir- 
tok terjedelmének, a házifogyasztásra fölhasz. 
Hálandó bor évi átlagos mennyiségének, a 
folyó évben remélhető termésnek és a míg - 
bnn vagyis 50 litert meghaladó mennyiségnek 
való eladásra szánt borunk megjelölésével 
okvetlenül jelentsék be.

Léva, 1917. aug. 31.-én.
Bódogh Latoé,

polgármester.

A lévai takarék- és hitelintézet 
elad és vesz értékpapírokat Er 
tékpapirokra elólngkölcsönöket is ad.

Léva 1917. augusztus Ili.
A lévai fák. és Ilit, intézet 

.gazgatósac .

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

A.LKt FIWHli ISO. LÉ VAN. IfEILIEIFűíd SZfeft 14.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis fl'-etr 1 K 30 f. dupla üveg 2 K 20 f. 

Ezt leélj-üli: min d-emltt!
A ho' nem kapható, oda postán l'J kis v gy 6 i agy 
üveget tizenhárom koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

KATEENTÁK JÁNOS 
gyógyszerész ZSARNÓC7A.

Legjobb fűszer- és cseniegeáruk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k a v é k „Glória" pörkölt 

kávé kültnlezéiség. Coemegebor. likőr, cognaü, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és kouvhnfe's--ereiért cikkek.

Malommegnyitás.
Tisztelettel tudatom, hogy újonnan 1 

épült gőzerőre berendezett 

mümaimomban 
szeptember l.-töl elfogadok őrlési meg
bízásokat A — pontos — és gyors 
kiszolgálásról, elsőrendű liszt kiállításá
ról biztosítom a nagyérdemű közönséget.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyiiaedenysk 
modern háztartási cikkek. Viliantos főzőedények, foiralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Usszes kerti-, atezŐT azdasa'i , t> éhéezeti és tógazdasági szerszámok.

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

Weisz Salamon,
malomtulajdonos Léván.

nyomott sodronyfon&L keritec nagy raktara

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár

uagvbecskereki ny. főkapitány 6r 
fajbarointi tenyésztőitek nagyszerű 

találmánya a
„PATKANIN-

I'atkányirtó-szer, (néni méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem artalmas 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 nagyságú 
gazdaságban huny adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank ítész

vény társaság, I< úgybeoukereken.

I
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Trli t.n >nm 33. £ q jj -y| Telefon uram 33.

PibCtéren, nagy kiterjedéeü gépraktáram 
celjara épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Qauz-íéle motorok ntiudeu nagyságban Hopferr és 
Schrnutz gözceéplö készletek, etedet,) Mellchár-féle 
vetőgép ok, rachei-iéie ekék es talajművelő eszközök 
valamint miudeu e szakba vngó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánozoskutak.
Legjobb minőségű takarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban,

Nyomatéit Nyitrai és Tár8a r. t, gyorssá)tóján Léván.


