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\ munkásbiztositó 
szanatóriuma.

A háború következtében nteg- 
•cinnaiit a munkások száma, de nem tsapp.ii'i 
kevesbedett a munka, mely emésztő 
sulival nehezedik a munkaerőre, 
melyet az aránytalan teher igen 
meévisel. A munkásbiztositó pénztá
rakra a háború felette nagy köteles
séget háritott, oly szanatóriumok lé
tesítését, amelyben a megrokkant 
munkás huzamosabb és jobb ápolás 
alatt nagyobb reménységgel várhatja 
erejének es egészségének visszatértét.

A lévai kerületi munkásbiztositó 
pénztár egv ily szanatóriumnak Bars- 
vármegyében leendő felállítását ter
vezi olyképen, hogy annak létesí
téséhez a nagyközönség, különösen 
az érdekelt ipari és kereskedelmi 
vállalatok és cégek nyújtanának se
gítséget. E célból meleg felhívással 
lordul a közönséghez, amelyből kie
meljük a következő igazán megsziv- 
lelésre méltó indokokat:

A körülöttünk dúló világháború 
'telhetetlen embervesztesege foly
tán a munkásbiztositási intézmény 
hatalmas feladatok teljesítésének kö
telessége előtt áll.

Törvény ereje és hivatásunk tu
data arra kötelez bennünket, hogy 
a liáboruokozta nagy egészségügyi 
károk hatásának ellensúlyozására, 
emberveszteségeink pótlására, lerom
lott egészségű embertársaink mun
kaképességének helyreállítására min
den intézkedést, mely eredményt 
ígér, halasztás nélkül megtegyük es 
a munkásbiztositó intézmény egész 
erejét a közegészség rekonstruktió- 
jának szolgálatába állítsuk.

A munkásbiztositási intézmény e 
nagy cél érdekében a munkásbizto
sitási törvények rendelkezésére adott 
minden anyagi eszközt harcba visz, 
de a leiadatok oly nagyok immár, 
h°gy a sikert pusztán magunk, a 
törvény áltál korlátozott anyagi ere
jűnkre támaszkodva, remélni nem 
áldjuk, a közgazdasági életünk ve- 
/f>tő tényezőinek kipróbált áldozat
készségét kell segítségül hívnunk.

Szives figyelmébe idézzük azt a 
közegészségügyi, nemzetgazdasági 
szempontból egyébként sajnálatos 
'ényt, hogy egyfelől a kórházhiány, 
másrészt pedig a törvény szerinti 
segelyzésnek 20 hétre való korláto
zottsága folytán ma oly tagok is 
Hyógvulas és rendszeres kezelés 
"élkül kénytelenek tengődni, akik a 

nemzetgazdasági munkában és a mun
kásbiztositási terhek viselési ben év
tizedek óta vesznek részt.

Az Országos Pénztár ennek az 
anomáliának akar véget vetni, ami
kor az ország több helyén, erre al
kalmas vidékeken tüdőszanatóriumo- 
kat óhajt építeni.

Az ezekbe felveendő betegek 
busz heten túl való ápolásának lehe
tővé tétele érdekében fordulunk Bars- 
vármegye közönségének áldozatkész 
megértéséhez, kérjük, tegye lehe
tővé, hogv 20 héten túli ápolásunk 
költségeinek fedezése réven a sza
natóriumokban mennél több olyan 
betegünk ápolásban részesülhessen, 
aki betegséget a kórházhiány miatt 
most utcán hordozza és a kigyógyu
lás áldásától ne (osztassék meg pusz
tán azért, mert a segélyezés törvé
nyes időtartama már letelt.

A felhívás, mint a lapunk más 
Ítélvén közölt adományokból látható, 
nem hangzott el hiába, mert a kö
zönség, íőkép annak érdekelt része, 
készséggel ígéri támogatását a jo 
ügynek, amelyet magunk is szívesen 
előmozdítunk. Hozzátesszük azonban, 
Itogv a szanatórium Léván leendő 
felállítását találjuk a legcélszerűbb
nek nem csupán abból a szempont
ból. mert itt a munkásbiztositó pénz
tár közvetlen felügyelete es ellenőr
zése mellett állhat, de azért is, mert 
itt megtalálhatók mindazok a felté
telek, melyek annak felállításához 
szükségesek.

A városunkat környékező dom
bok bármelyike kényelmes helyet 
nyújt az építkezésre, a pénztár hiva
talos orvosai pedig a rendelést na
gyobb megterhelés nélkül elláthat
ják. A szanatórium fenntartása és 
élelmezése tekinteteben pedig csak 
arra kell reá mutatnunk, hogy a 
lévai piac mindennel akadálytalanul 
elláthatja.

Amidőn tehal a szanatórium ügyet 
joakaratulag mi is a közönség figyel 
lilébe ajánljuk, ismételten hangsu 
lyozzuk. hogv az városunkban állit- 
tassek fel s hogy az a célzat mar 
az alapitás tervezetében is kilégzést 
nyerjen.

Rekvlrálták a burgonyát.

A hivatalos lap múlt vasárnapi száma 
közölte a minisztérium rendeletét, amelynek 
erejénél fogva az 1917. évi burgonyatermés 
zár alá helyeztetik és a termelő a készlete 
felöl csak a rendeletben megszabott korlátok 

közt rendelkezhetik.

Minthogy a minisztériumnak ezen fontos 
intézkedése mindenkit a legközelebbről érdé 
kel, jónak látjuk a rendeletet röviden a 
következőkben megismertetni.

Ha a termelő a munkaiatokat, a burgonya 
kiszedéséi, a kellő időben nem képes elvé
gezni, köteles ezt a körülményt a községi 
elöljáróságnak bejelenteni, amely a bejelentés
ről értesíti az elsőfokú közigazgatási hatósá
got Ez a hatóság közerő kirendelése utján 
köteles a termelő költségén az ilyen kész
letek kiszedéséről, betakarításáról gondos

kodni.
A termelő zár alá vett terméséből saját 

házi és gazdasági szükségletére bizonyos részt 
visszatarthat, hogy mennyit, azt a közélelme
zési miniszter vagy felhatalmazásával a tör
vényhatóság első tisztviselője állapíthatja meg.

Az ekként előállt felesleget a termelő 
csak olyanok részére adhatja el, akik háztar
tási szükségletük tedezesére a termelőtől 
közvetlenül, vásárlási engedéllyel vásárolhat 
nak, vagy olyanoknak, akiket a Burgonya 
Közvetítő Iroda átvevőül kijelöl

A rendelet egyik fejezete a burgonya 
termés es 11 házi és gazdasági szükségleté
nek összeírása iránt intézkedik ; egy másik 
kimondja, hogy a közélelmezési miniszter el
rendelheti a burgonyakészletek feleslegének 
az Országos Burgonya Közvetítő Iroda ré
szére való átengedését

A burgonyáért követelhető legmagasabb 
ár 100 kg. tiszta súlyra : étkezési célokra 
szolgáló, kézzel válogatott legalább tyúktojás
nagyságú, egészséges, érett, sár- és földmen
tes burgonyáért 1917. november 30-ikáig 
történő szállítás esetében 22 korona, nem 
étkezési célokra szolgáló, vagy silányabb 
minőségé burgouyaérl november 30-ikáig 
2U korona. Zsákhasználatért mmkent legfel
jebb 1 korona számítható. A maximális árat 
csak olyanok kapják meg akik készleteiket 
megfelelően felajánlották, a hatósági utón 
rekvirált készletekért a legmagasabb áraknál 
20 százalékkal kisebb térítési ár fizetendő.

Ipari üzemek burgonya feldolgozását 
csak külön engedéllyel kezdhetik meg. ame
lyet a közélelmezési miniszterrel egyetértö- 

I lég a pénzügyminiszter, illetve a kereske- 
I delim miniszter fog megadni.

a burgonya forgalomba hozataláról, fel 
I osztásáról és kiutalásáról a Burgonya Közve

títő Iroda gondoskodik a közélelmezési mi
niszter utasításai alapján.

Ha a burgonya november 30-ika után 
szállittatik, az átvevő a kezelésért, vermeié 
sért, a romlásért a legmagasabb áron felül 
bizonyos térítéseket tartozik fizetni, amelyek 
a szállítás időpontjához képest Ö0 fillértől 
fi koronáig emelkednek.

A kicsinyben való forgalomban a leg
magasabb árt a helyi közigazgatási hatóság 

| állapítja meg.
A Burgonya Közvetítő Iroda az élelmezés 

I céljaira való burgonyamennyiség után, ha 

’ katonai igazgatás, vagy törvényhatóság ré-
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szére közvetít, mmként 75 fillér jutalékot, 
minden más esetben 2 korona jutalékot 
számíthat fel. E jutalékból fedezi az iroda 
u személyi és dologi kiadásait, valamint a 
rendeletben meghatározott olcsó hatósági 
burgonya ellátásának árkülömbözetét. A fenn
maradó felesleget közcélokra kell fordítani.

A rendelet egyik legfontosabb szakasza 
az olcsóbb hatósági burgonyára vonatkozik, 
ilyen burgonyával való ellátásra igényt tart
hatnak :

a) vagyontalan rokkantak és családtagjaik;
b) vagyontalan hadiözvegyek és hadiárvák;
c) hadbavonultak családtagjai, akik hadi

segélyt kapnak ;
d) közjótékonyságbanrészesülő személyek
e) emberbaráti intézetek ;
f) ipari munkások, akik betegsegelyzö 

pénztári tápdijban részesülnek
A Burgonya Közvetítő Iroda ily célra 

a maximális árnál mmként 10 koronával 
olcsóbban bocsátja a burgonyát a hatóság 
rendelkezésére. Az ily burgonyával való el
látás költségeit a Burgonya Közvetítő Iroda 
viseli.

A további szakaszok a szállítási igazol 
vány kötelezettségéről, szerződésekről, bűn 
tető rendelkezésekről szólanak, amely utób
biak közt helye van az elkobozásnak is.

Három évi háború Oroszországgal. 
Irta: Vartunek József őrnagy.

Három esztendeje múlt, hogy a ránk 
kénysseritett hadüzenet Szerbiának eloldotta 
láncairól a világháborút. A hivatalos Orosz
ország, amely oltalmazó kezét Szerbia fölé 
terjesztette, volt a monarchia ellen irányuló 
összes mesterkedések lelke. Akarta és rég
óta előkészítette ezt a háborút, hogy letipor- 
jon bennünket. De máskép, mint aa akkori 
oross hatalmasok elképzelték.

A hadműveleti helyset a háború kez
detén as osztrák-magyar haderőket északon 
as elé állította, hogy a hatalmas túlerőben 
levő oross hadseregeket megtámadják, ezzel 
magukra vonják és lekössék, rehogy as 
oroasok támadóan vonulhassanak Németor
szág ellen, miután a szövetséges német had
sereg föereje először a nyugati hadszíntéren 
volt lekötve. Est a feladatot a es. és kir. had
seregek tökéletesen megoldották. A hadjárat 
bevezető harcaiban, augusztus végétől szep
tember közepéig, két-baromszoros túlerővel 
álltunk szemben, de iniciativ előretöréseink
kel úgy öseze-viassa siláltuk és olyan 
veszteségeket okoztunk nekik, hogy — mint 
a követkesmények mutatták — hetekig 
tartott, amig összeszedte magát.

Az ellenség szeptember végén főerejét 
Porosz-Szilézia ellen való előretörésre 
kezdte készenlétbe helyezni, de Hiodenburg 
és Dankl október elején megindult offenai- 
vája veszteségteljes harcokba bonyclitotta 
Orosz-Leogyelországban, a Visztulától nyu
gatra és ezzel tervezett előretörését érzékeny 
módon megsavarták. Középgaliciában pedig 
aa osztrák-magyar lőerők offensivája Przo- 
mysl ostromának megszüntetésére és a Sanon 
át való visszavonulásra kénysaeritette. Még 
a San mentén majd Chyrov és Stary-Szm- 
bor területén csaknem három hétig tartó 
csata tombolt, az oroszok a Visztulánál öt 
hadseregnyi hatalmas rohamcsoportot vontak 
öisse, úgy, hogy Hindenburg és Dankl 
hadseregei kénytelenek voltak kitérni nyu
gat felé, hogy Lengyelország nyugati határán 
kedvezőbb feltételek mellett, a Chyrovnál 
győzelmes 2. hadsereg zömével megerősöd
ve vehessék fel újra a harcot. A tizenkét 
napos krakói csata megállította as oross 
túlzó további elönyomu'ázát Porosz-Szilézia 
ellen. Az ellenség, amelynek északi szárnyát 
a németek a lodti csatában visszavetették 
és keményen ssorongatták, déli szárnyát az 
osetrák-magyar csapatok a limanovalapanovi 
csatában a Visrtulától délre megverték és 
a Boroevics hadsereg a Kárpátok felöl oldalt 
fenyegette, december közepén kénytelen 
volt egées nyugatgaliciai és lengyelországi 
arcvonalán megkeadeni a hátrálást.

Au«ztri»-M»gy*rország  b.d.i,. kitűnően 
vezetett vité. cs.pzt.i, . kedvezőt eu viszo
nyok dacára keresztül küzdöttek magukat, 
érzékeny gyengülésig forgácsolva az orosz 
hadsereget, időrabló hadműveletekre és 
eltolásokra kényszerítve mindaddig, inig 
operatív ereje k< oei» merült és 
anyaga el nem fogyott. Az oroszok később, 
hogy déli oldalukat a fenyegetés ellen bizto
sítsák, . Kárpátok fal. alá vetet.ék magu
kat. De hiába. A vér özöne, a hullák hata
lom báj. nem ért semunt a Kárpátok hős 
védőinek vitézségével szemben és mikor 
a felszabadult pr.emyslt ostromló sereg avat
kozott is a harcba, csak az áldozaton számát 
növelte és a hatalmas határhegység az orosz 
hadak ’ömegsirja lett.

Migne n aztán elkövetkezett a nap, 
amelyen az ősi Habsburg-monarchia — harc- 
bán az ellenségek egész világával — ön
tudatra ébredt tiszta erejének, Oorhce 
napja, a nagy viaskodás fordulópontja, A 
tarno vgorlicei áttöréssel 1915- május 2- n- 
bevehetett szövetséges hadműveletek össze
törtek az orosz délnyugati arcvonalát és 
kiűzték az oroszokat Közép-G állmából. 
Przemysl és Lemberg mint e fényes győzelem 
gyümölcsei megint csapataink kezére jutot
tak és mig a 7. és 2. hadseregből alakult 
déli és keleti arcvonalunk a Dayeszter és 
a Z’ots-Lipa mentén a Búgig lekötötte az 
ellenséget, a szövetséges hadak a Búg és a 
Visztula közt északnak nyomultak, tömérdek 
csatában és ütközetben megverték az ellen
séget, elhódították érődéit és as orosz had
seregeket Lengyelországból egyre kijeöb 
nyomták Kelet felé. Ek«or azonban keleti 
erővonalunk megerősödve az 1. és a 4. had
sereggel, támadásra tört előre, as oroszok 
délnyugati arcvonalát Volhyniában és Kaiet- 
galiciában visszavetette, mígnem október 
elején lezárultak a harcok. A szövetségesek 
arcvonala most már a Keleti-tengertől kezd
ve (Rigától nyugatra) egészen as oláh hatá
rig húzódott, Bojzn mellett. Tovább ellen
séges területeket hódítottunk és az oroszo
kat jó ideig tétlenségre kárhoztattuk.

Az ellenség ugyan 191b—16. forduló
ján megpróbált áttörni Keletgaliciában és 
Bukovinában, de tömegrohamai vérbefuitak 
és összetörtek a 7. cs. és kir. hadsereg vitéz
ségén. Az orossox nagy csalódása azonban 
as 1916. nyarán újra megkísérelt offeniiva 
hozta meg. Kezdetben szerzett sikerei dacára 
as ofíensivát megállítottuk, mielőtt még köz
vetlen operatív céljait elérte volna és fgyre 
nyilvánvalóbb lett, hogy a központi hatal
mak ellenálló erejét nem lehet megtörni, mert 
központi heyzetük és nagyszerűen kiépí
tett vasúti hálózatuk lehetővé tessi, hogy 
legrövidebb idő alatt teljesen érintetlen 
egységeket vessenek as áttöréssel fenyegetett 
helyre és ott új elleuá lási vonalat képesze
nek, úgy, hogy sz áttörés járhat minimális 
területny erőséggel, de nagy horderejű 
sikerekkel nem.

Ez a belátás hajlandóvá tette II. Miklós 
cárt a békekölesre. Da elfeledte, hogy a 
nyugati államok hatalmasai nem vehetnek 
magukra ilyen nagylelkű elhatározást, ikert 
elentétben van háborús céljaikkal és föltét
lenül Lukasukat idéste volna elő. Így aztán 
a cárnak és vele a dinasztiának kellett buknia 
és a nyugati hatalmak által felidézett for
radalom bevonult Oroszországba.

Jellemző a háborúnak erre a fázisára*  
hogy éppen a központi hatalmak fejedelmei, 
mindeuekelőtt ifjú, tetterős uralkodónk, 
súlyosan megpróbált népeik ssivéhes fér
kőztek azzal, hogy békejobbot nyújtottak, 
mig a nyugati államok hatalmasai — Angli
ában Lloyd George — selfmade manek, 
akik sem nem születtek, sem nem nevelked
tek uralkodásra és hidegvérrel mészároltai
nak szásesreket csak azért, hogy as állam- 
hatalmat el ne veszítsék.

A világtörténelem legnagyobb zsarnoka
inak megbuktatására csak egy mód van ; 
ellenségeink törekvéseit a szárazföldön és a 
tengeren fegyvereink erejével ártalmatlanná 
tenni. Erőnk töretlen, sőt erősebbek, föl- 
fegy verzettebbek vigyünk, mint valaha. 
Haderőnk a negyedik háborús esztendő 
elején bizakodva, nyugodtan tekint a 
bekövetkező döntő harcok elé.

Különfélék.
- A király elismerése a lévJ 

honvédeknek. Házi ezredüuk, a 14 |
Védgyalogezred, romániai harcai meghoztál 
őfelsége a király elismerését is. Vad h J 
gyekben, ősrengetegekben, fantáziái nieshaJ 
ladó fáradalmakkal dacolva harcolnak "ítél 
fiaink, akik most megnyerték a legfelsőbb 
hadúr elismerését, melynek jele a következő 
távirat: ,A legutóbbi napok harcairól ü cs 
és kir. Felségének jelentést tettem, mire ál 
következő táviratot kaptam, melynek derék 
székelyeimmel és a 14-es honvédekkel teljes 
szövegében való közlését elrendelem : J 

Jól séf föherczeii vezérezredes.
Keichenau, I917. aug 12.

Jelentésedből igaz őrömmel vettem hírét 
« 82. íTvalosrezred és a 14 hnnvÁíltwui......

I

í

a 82. gyalogezred és a 14. honvédgyalogez " 
red II zászlóalja hősi magatartásának. De
rék székelyeim és vitéz honvédjeim szívós 
kitartása újabb fényes bizonyítékát szolgál
tatta ezen pompás csapatok fölényének egy 
számbelileg is lényeges túlsúlyban lév> ellen
séggel szemben is. Mindezen vitézeknek |pg. 
bensőbb köszönetéinél, valamint legmelegebbl 
elismerésemet küldöm és további harcaikban 
Isten segítségét kérem

KÁHOLY.
Legfelsőbb hadurunk ezen meleg elisme

réséhez fűzöm én is legbensőbb köszöneté- 
met és szerencsekivánataiinat Isten vezérel 
jen mindannyiatokat — további győzelemre I

József főherc eg vezérezredes.*

— A lévai róni. kath főgimnázium 
létszáma. Az igazgatóság jogkörebe eső 
szabályos fölvétel szept. 8 -ával eltelvén, 
összehasonlítást tehetünk a jelen évi és a 
múlt évi beirási statisztika között, hogy ab 
ból mindenki lelkesedést, de egyúttal okulást 
is meríthessen a jövöre nézve. A múlt évi 
erdélyi menekülteket leszámítva az iskola 
előnyére irhatólag eleve megállapítható, hogy 
az idei létszám 22 főnyi emelkedést mutat 
a múlt évi beírással szemben Ez minden
esetre Léva város izmosodására valló jelen
ség, ami a jövő szempontjából csak meg
nyugtató Ha ezt a körülményt megszívleljük, 
bizonyára megtaláljuk azon módokat, melyek 
segítségével az iskola jóhirnevét emelve. 
Barsvánnegyében Léva város súlyát ez utón 
is kidomboríthatjuk. A város érdemes veze 
tősége bizonyára jóakaratu figyelmében ré
szesíti továbbra is az intézetet s a habom 
viharainak elükével, a pótlások megejtésével 
azt minden tekintetben kifogástalan kellékek 
kel látja el. Jóakaratu mérlegelést igényel a 
túlzsúfoltság kérdése a II. osztályban Jelen 
lég 74 nyilvános tanuló látogatja az osztályt, 
ami elsősorban pedagógiailag állítja a vezető 
tanárokat nehéz helyzet elé, de higicniailag 
is kifogásolható. A kisebb méretek miatt a 
padok egészen a tanári kathedráig érnek, 
ami kis mozgási szabadságot enged csak s 
így a növendékek föllépésére, annak a tár
sadalom megkívánta külsőségére hat bénító- 
lag. Az I. osztályok növekedése ugyancsak 
9 tanuló. Osztályonkint feltüntetve következő 
a létszám : I. A.) 51 nyilvános tanuló. Ősz 
tályfönök Medveczky János, I B.) 46 nyíl- 
vános tanuló. Osztályfőnök Kerkai József dr., 
II 74 nyilv. és 2 magánt. Osztályfőnök \ arga 
János, 111. 41 nyilv. tanuló. Osztályfőnök Surá 
nyi Gyula, IV. 57 nyilv és 2 magánt. Ősz 
tályfönök Boros Antal, V. 38 nyilv. tanuló 
Osztályfőnök Fehér Flórián. VI. 23 nyilv es 
3 magánt. Osztályfőnök Söjtöri Károly. ' 
26 nyilv. és 2 magánt. Osztályfőnök Kolos 
váry Lajos, VIII. 11 nyilv. tanuló. Osztály 
főnők Somhegyi Ferencz. Összesen 367 nyi 
vanos és 9 magántanuló. A múlt évben vo 
az erdélyi menekültekkel együtt 368, az0 
nélkül 354 tanuló, úgy hogy az idei evbent 
tényleges növekedés 22 tanuló. A megin u 
iskolai évvel egy újabb építő munka ve 
kezdetét, hogy a hazai oktatás mezején le e 
ben erős, jellemben kifogástalan, kötelesség 
tudásban megronthatatlan ifjúság gyaraP'. 
Léva város jóhirnevét Hogy az a vonzo 
mellyel a vidék ifjúsága szeretettel keres' 
a várost, tartós és hatékony legyen, a sZ‘ 
lás adók részéröl is igaz jóakaratu szer 
tel kíván. Megértést minden csalód rész
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l zajtalan munkája iránt, amely fön- 
g is* 0!® válogatós nélkül csak azt tartja 
tartás i'tt hogy minden ide küldött ifjút a 
üt"1 ‘" |és terén egy fokkal előbbre vigye. 
11 i >.n hogy közös jóakarattal ez a tö- 
•^‘Jmiitél szebben sikerüljön 

p Alakuló gyűlés. A lévai es
" szomszédos járások köztisztviselői 

Ikímazuttai beszerzési csoportja >no dél- 
s 4 órakor, Léván, a városháza közgyűlési 

alakuló közgyűlést tart, amelyen 
lfr"Llás alá kerül » nevezett csoportnak 
^Elkészített szabályzata is. Hisszük, hogy 
"'Alakulást a legnagyobb sikerrel lógják

_ Uradalom a tisztviselőkért 
wiápolcsányi lapokban olvassuk, hogy az 

itani tisztviselőkről nagy gondot vett le 
í t Stuninier Lipót báró nagybirtokos, 
" .jaS|totta uradalmát, hogy önköltségi áron, 

ahol kell utólagos fizetési kötelezettség 
illett mindennemű és rangú állami, községi, 

„j vagy hitfelekezeti tiszviselő megkapja 
"országosán megállapított tejkvóta aranya 
Hnevész évi liszt-, illetve gabonaszükségletét; 
kiutalja részükre az uradalom a burgonyát, 
ssirazfózeléket, lat Bizonyára nagy habival 
imádják a tisztviselők ezt a humánus intéz 
kejcst. _ Mi, lévaiak is már több Ízben 
tapasztaltuk a lévai uradalom nemeslelkű 
tulajdonosának, főleg lovag Sehoeller Gusz- 
liv ur és neje Sehoeller Gusztávné arasz- 
nonynak jószívűségét. Elekintve attól, hogy 
mindenütt, ahol jótékony Cél érdekében 
áldozatkészségről van szó, őket latjuk első 
sorban, most a háborúban is fokozottabb 
mértékben gyakorolják emberbaráti szeretetü- 
ket Az uradalom összes tejtermelését a 
városi közönség, első sorban a tisztviselők 
rendelkezésére bocsátották, a gabona s il
letve liszt beszerzését az uradalom lehetővé 
tette a tisztviselőknek s a polgárságnak A 
téli időben az uradalom fája nélkül bizony 
városunk szűkösen lett volna ellátva fűtő 
anyaggal. Hálával és szeretettel gondolunk 
reájuk mindig s ez a sok Ízben tapasztalt 
igazi tőuri előzékenységük bátorít arra ben
nünket, hogy tisztviselőink egyesületének 
legyeimébe ajánljuk hogy a megélhetésükhöz 
szükséges élelmiszerek beszerzése céljából 
Bizalommal forduljon az uradalom tulajdono 
iáihoz, mely a törvényes rendelkezések kere
ten bellii szívesen fog segédkezet nyújtani 
a tisztviselők nehéz helyzetén Hiszen ők min 
dig városunkhoz tartozónak, velünk egynek 
tartottak magukat; illendőnek, sőt köteles
ségének tartsa tehát a város közönsége, 
hogy jószívűségüket szeretettel és bizalom
mal viszonozza

- A föglmn. Segitóegyesülete 
ma, délelőtt, 10 órakor, a főgimnáziumban 
választmányi és ezt követöleg közgyűlést tart, 
amelyekre a tagokat lapunk utján is meg
hívja az egyesület elnöksége

— Iskolaszék! tagok választása. 
Léván, e hó 12-én folyt le a róni. kath. 
iskolaszék tagjainak választása, melynek 
eredménye a következő : rendes layok lettek : 
Bódogh Lajos, Boób László, Dodek János, 
Holló Sándor, Huberth Vilmos, ifj. Klain 
Ödön, dr Kmoskó Béla, Köveskuti Jenő, 
Levatich Gusztáv, dr Mautner József, l’ély 
István, l’resztolánszky Béla, Stugel József, 
Tokody Imre, Thuróczy János. — Pótlwfok: 
buba János, Erasch József, Kehilla József 
cs Kepiczky János.

— Sertéshlzlaló Léván. A varosunk
ban felállítandó sertéshizlaló iránt megindított 
mozgalom, amelyről lapunk előző számában 
rövid említést tettünk, a legjobb utón halad 
11 megvalósulás felé. A széles körben meg 
nyilvánult élénk érdeklődésből azt következ
tethetjük, hogy a tervnek kivitele financiális 
szempontból semmi akadályba nem fog 
t'tközni, mert — amint értesültünk — a 
mzlaló felállításához ez ideig 2'0 ezer koro
na összeg az eszközölt részjegyzések altul 
mar biztosítva van Az ügy élén komolyan 
gondolkodó és gyakorlottsággal bíró férfiak 
állanak, akiknek eddigi működése, a felsőbb 
“•lóságok jóakarata támogatása mellett, 
•ellő garanciát nyújt arra, hogy a Levan 
“rnapuk óta tartó zsirhiány lehetőleg meg 

szűnni és a lakosok közül azok, akiknek 
sem módjuk, sem alkalmuk nincs arra, hogy

syíeseket tartsanak és hizlaljanak — nem 
eX'hb ke"yt?1,e"e,k heteken at a háztartásnál 
legszükségesebb élelmicikket, a zsírt nélkülöz [ 
m. amely ez kló szerint a henteseknél és < 
mészárosoknál — a hízott sertéseknek nehéz i 
beszerzése miatt — csak igen ritkán és 
akkor is csekély mennyiségben kapható 

S,Z'.'x.e.n ° iajtj“.k' hogf 11 sertéshiz aló mi- 
nélelobb létesüljön és a legnagyobb eredmény- 
nyel vegezze működését Akik még részje
gyeket akarnak aláírni, ezt a polgármesteri 
hivatalban levő ivén eszközölhetik

— Súlyos sebesülés Kazy László, 
nemesoroszi földbirtokos, tartalékos dzsidás 
főhadnagy, mint értesülünk, a román harc
téren, két gépfegyver golyótól találva, bal
lábán súlyosan megsebesült. Egy bátor kato
nája a legiszonyúbb golyózápor közt hátán 
vitte a kötözőhelyre.

Házasság. Dr. csehi Pogány Géza, 
pozsonyi törvényszéki jegyző, varosunk szü 
lőttje, csehi Poqány Kornél, volt lévai ginin., 
jelenben a debreczeni áll. íőrealisk .nyug 
tanara és nagykereskényi földbirtokos fia, 
Pozsonyban f. hó 10 -én házasságot kötött, 
dr nagykalnai Levatich Kálmán, nyug, láb 
labiró es pozsonyi háztulajdonos leányával, 
Magdival,

— A nyári időszámítás megszű
nése. Az államvasutak hivatalos lapjának 
egyik száma szerint szeptember hó 17. éré 
virradó reggel három órakor véget fog érni 
a nyári időszámítás. Heggel három orakor 
tehát minden vonalon, minden állomáson 
visszaigazitják az órakai egy oraval. A vo 
natok menetrendje változatlan marad. A kö
zépeurópai időszámítás az említett időben 
az egész ország területén újra életbe fog lépni.

— A hős menyasszonya. \ hivata
los lap egyik legutóbbi szama a miniszteri 
u innak egy érdekes rendeletét hozta, amely a 
harctéren elesett vagy ott szerzett sérülés 
vagy betegségben meghall katonák jegyesei 
ről szól. Ez a rendelet felhatalmazza az 
igazság- és belügyminisztert, hogy az ilyen 
katona jegyesének megengedhessek, hogy a 
katona nevét ugv viselhesse, mintha felesége 
lett volna. Az engedélyt a belügyminisztertől 
kell kérni.

— Hadifogoly katonáinkkal ja
vulni fog a levelezés. Utóbbi időben 
általános a panasz, hogy kivált az oroszor
szági fogolytáborokban levő katonáink nem 
kapják meg a hazulról küldött leveleket és 
a hozzátartozók a foglyokét. I gy hírlik, hogy 
újabban a magyar cenzorok számát szaporí
tották s ezzel a helyzet már is annyira ja
vult. hogy ezentúl a késedelem sokkal ki
sebb lesz.

— Hány vaskeresztet osztottak 
ki ? A németbirodalmi hadseregnek legjob
ban megbecsült érme a vaskereszt, amelyet 
csak a harctéren szerzett érdemekért lehet 
elnyerni. A német hősök vitézségére némi 
tájékozást nyújt az a kimutatás, amely sze 
rint 2,500 000 vaskeresztet osztottak ki csak 
a német hadseregben június hónap végéig — 
Mennyi vér, szenvedés és hősi önfeláldozás 
tapad a kitüntetésekhez I Ki tudná azt meg
mondani ?

— a must maximális Ara. A szü 
rét közeledtével az érdekelt körökben nagy 
érdeklődéssel tekintenek a kormány rende
leté elé, amelyben a must árát maximálni 
fogja. Mint értesülünk, a pénzügyminisztéri
umban most folynak a végső tárgyalások s 
a rendelet már a legközelebbi napokban meg 
fog jelenni Hír szerint az idén a must maxi
mális árát literenkint 5 koronában fogjak 
megszabni. Ez a magas ár természetesen 
maga után fogja vonni a borárak lényeges 
emelkedését úgy, hogy jövőre 8-9 koronás 
borárakra lehetünk elkészülve. Ezeknek a 
nagy araknak magyarázata abban van, hogy 
a bor elsőrendű kiviteli cikkünk, amelynek 

I áremelkedése jelentősen hozzá fog járulni — 
a hivatalos körök reménye szerint — valu
tánk javulásához

_  Egv drága csók címen a mozi ma 
egy kacagtató humoros jelenetekben gazdag 
vígjátékot fog bemutatni, amelyet Saséba 
mester háborús felvételei előznek meg. Ezen- 
kiviil egy nagyhatású detektivtörténetet fog- 
nak látni, melynek címe At ‘J3*al'a 
kei. Szóval a mai miisor érdekesség dolga 
bán nem marad mögötte az eddigieknek

I

apám elhunyta 
kifejezést adni 

fogadják ez utón hálás

Nyilvános köszönet
Mindazok, akik édes 

felett érzett részvétüknek 
szívesek voltak, 
köszönetemet.

Északi harctér, VJ 17 szeptember 8. 
Dr Mocsy Aba.

Adakozás.
A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár 
állal létesítendő tüdöszanatórium javára 

a következő adományok érkeztek : 
Kabina József es Fia szappan#^ ár, Léva 

200 K., Kern Testvérek kereskedő, Léva, 
Hungária Bank r. t. Budapest, Döry Gyula 
és Döry Béla földbirtokos, Zsitvagvarmat- 
50-50 K. Pető Albert vállalkozó, Aranyos, 
marót 20 K. Schönstein Adolf borkereskedő, 
Léva Singer Izidor füszerkereskedö, Léva 
Wi'csek Salamon rőföskereskedö, Léva, Köz
ségi Elöljáróság, Verebély, Fogyasztási sző 
vetkezet, Kistapolcsány, Fogyasztási szövet
kezet, Zseliz. Fogyasztási szövetkezet. I jlót, 
Gápel József kovács, Barsendréd, Fóliák 
Zsigmond kereskedő, Verebély, Steril Pinkász 
pék. Lekér 10-10 K., Baka János molnár. 
Kissalló, kende Dezső molnár, Garamszent- 
benedek fi 6 K„ Kiéin Benő füszerkereskedö, 
Léva, Steiner Sándor órás, Léva, Schönstein 
Henrik rőföskereskedö, Léva, LIhlárik János 
csizmadia, Léva, Schweinecker István fakeres
kedő, Garainmikola, 5 — 5 K. Weisz Miksa 
mészáros, Léva, Vilheim Gizella füszerkeres- 
kedő, Léva. Fogyasztási szövetkezet, Bars- 
vörösvár, Fogyasztási szözetkezet, Garain- 
vezekény, Fogyasztási szövetkezet Verebély, 
Fogyasztási szövetkezet, Zsitvabesenyő, Ne 
héz Elek szíjgyártó, Verebély, Kőim Miksa 
kereskedő/Újbánya, 3 — 3 K. összesen 531 K

Árverési hirdetés.
Közhírré teszem, hogy az áll tanítóképző 

intézet szőlőtermése f. hó 16-án (vasárnap) 
d. u 5 órakor fog a képzőintézel tanács 
termében nyilvános árverésen eladatni.

Léva, 1917. szept. 14.
Köveskuti Jenő, 

igazgató.

8990 -1917. szám. Barsvármegye alipánjától
Pályázati hirdetmény.

Minthogy a Léva városnál üresedésben 
levő pénztári ellenőri állásra hirdetett és a 
Barsvármegye hivatalos lapjának folyó évi 32. 
szamában 7383 -1917. sz. a. közzétett pályá
zati hirdetmény kellő eredményre nem veze 
tett, ennélfogva Lévar t. városnál üresedés
ben levő es a legközelebbi általános tisztuji- 
tásig terjedő megbízatással betöltendő pénz
tári ellenőri állásra uj pályázatot hirdetek

Ezen állásra pályázónak az 1883. évi 
I t. c. 18-§-ában megszabott minősítést keil 
igazolnia, ha még azon állásban a városnál 
nem volt

Az ellenőr fizetése az 1912. évi EMII. t. 
c. szerint a X. rangosztálybeli törzsfizetés 
és D/V lakásbér.

Eelhivom mindazokat, akik erre az ál
lásra pályázni kívánnak, hogy felszerelt kér
vényüket hozzám vagy Léva város polgár
mesteréhez folyó évi október hó 14 ig nyújt
sák be, mert a későbben érkező pályázati 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak

A választás napját majd később tűzöm ki 
Megjegyzem, hogy mindazoknak, kik a 

vármegye hív. lapjának 32 számában közzé 
lett pályázati hirdetmény folytan pályázatu
kat benyújtották, újból pályázni szükségtelen.

Aranyosmarót, 1917. szeptember hó 10
Rudnyánozky, 

alispán.

Méz Pergetett, eresztett vagy 
sonkolyos mézet 1 méh

viaszt minden mennyiség 
bon veBzek mindenkori legma
gasabb arakon. Singer Izidor 
fűszer, csemege és lisztkereskedése Lévác.

(a városháza épületében )

Eladó: Simor,- és Zöldkert ut- 
czai sarokház. Bővebbet Forgács Mihály 
anyaköny vvezetönél és Dr. Balog Sán
dor ügyvéd urnái
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Hadmentes ispán

kerestetik garamvölgyi gazdaságba.
— Czim a kiadóhivatalban.

2 béresgazda 
fevétetik a béládi uradalomban. Cím 
uradalom Bélad u. p. Nagyherestény 

— — Barsmegye.) — —

Kiadó lakás.
F.meb'li lakás. 3 utcza és 1 udvari 
Hzoba, bérbeadó. Bővebbel Boté 
mán gyógyszertárban. Léván.

Alma. Téli fajalma kapható
Dr. Halasyné gazdaságában

Hontvarsany.
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KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz.
Kis Üveg 1 K 30 I. dupla üveg 2 K 20 f.

Ext lEérj-ük: z»ixkd.exj.\xtt
A hol nem kapható, oda postán l'J kis v gy 6 nagy 
üveget tizenhár m Koronáért kö ti ingyen ládában a 
készítő

XA.TRENYAK JÁNOS 
gvógyszerés/ ZSARNOCZA.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE

MMim/iiim .h.ü. LÉVÁN. 'll KILKli’bltii P;.

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

. kávé különleges■■Bég. Cremevebor. likőr, cognac, pezsgő stb. 
Virág, konyhakerti vfil&mint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és konyliafelszerelési cikkek

alwminiuni, sphinx, zománcozott lemez e;. öntöttvas konyhaedények 
modern háztartás* 1 ■ ikkek. Villamos lözőedenyek, foirnlók ób vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gé/szij gyári áron. 
Összes kerti , írezóga:.dnsa-ri , méliészt ti és tejgazdasági szerszámok.

Epttrsi anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga-

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

nyczott eodronyfonat kerítés nagy raktara —

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
ved ve

Reitter Oszkár
r <

uagybocszerekl uy. főkapitány és 
fajbarouitl tenyésztőnek nagyszerű 

találmánya a
„P A T K A N I N“

Patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
•mberre és háziállatokra nem ártalmas es 

felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 6 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 hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Itész- 

venytarsasag, M agybocukerekeu.

Hazai gyártmányú gepek:
Gauz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Sclirnutz gőzcséplö készletek, eiedett JKelicliarféle 
vetógóp dk. Bttcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és gápréazek 

Világhírű B.AP1D lánczoskutak.
Mf* Legjobb minőségű takarmanykanirak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. 5^

mezogazdasagi és varrógépek na& raktára
Teh-rvn szám; 33. Telefon aram 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktaram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Nyomatott Nyilrat és lária r. t, gyoruajtóján Léván.
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