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['Időzzük az árdiágitókat!
\ háború három éve az erkölcs 

fivásáríi igen sok ferde kinövést és 
j lelkctlenscgnek számos felháborító 
ii-nvkedésct vetette felszínre. Ezek- 
Kli egyike a legtöbbször egyátakin 
megnein indokolható árdráqitás, amely 
ma már nem is uzsora, hanem a 
pi./kos merényletnek' legmagasabb 
[lka azon boldogtalan halandók ellen, 
akik nem termelők, nem kereskedők 
csélelmiszert, ruhát stb. kénytelenek 
vásárolni.

Nem azokat vádoljuk a folytono
san fokozódó árdrágítás miatt, akik 
tisztességes utón és megengedett 
haszon mellett adják el áruikat; ezek 
a termelők és kereskedők bizonyara 
maguk is megvetéssel fordulnak el 
azoktól, akik a háborút a szegény 
iic|> kiszipolyázasára használják.

Sajnos, hogy e téren sokkal ki
sebb a becsülésreméltók, mint a pel 
lengéire állíthatók száma.

Az áiflrágitóknak megkérgesedett, 
tanény c ; gonosz szivét nem indítja 
hyörületre sem az éhező hadiáraik 
írása, sem az özvegyek nyomora ; 
sak egy cél lebeg előttük : a meg
gazdagodás.

Törvény, rendelet; náluk csak 
Mt hetük.

A törvényt és remieleteket min
denféle körmönfont furfangg.il ipar
kodnak kijátszani, hogy a fogyasztó 
közönség megkárosításával zsebüket
minél több pénzzel megtömhessek | 
Az árdrágítókkal szemben eddig hasz
nált eszközök nem vezettek kellő ’ 
eredményre. Hiába ítélték el őket ( 
magas pénzbüntetésekre, sót szabad
ságvesztésre is. A pénzbüntetéseket 
bőségesen behozzák folytonos árdrá
gításaikkal, a fogház alkalmazásától 
Híg több okból nem igen félnek.

Nagyon helyes és bizonyára meg- 
K'lein eszköz az ilyenekkel szemben 
a szigorú pénzbüntetés mellett a 
nyilvános kipellengérezés is.

Próbáljunk meg minden eszközt 
ts módot, hogy letörjük azokat, akik 
P"lgárt;ir-aikat bűnös kapzsiságból 
SZint(' a betevő falattól, a legszük- 
■'tgesebb ruhadarab megszerzési tói, 
lsználatát<d is mintegy megakada- 

wzzák.
IliAz l,rszágszerte tapasztalható ár- 
tli'tijtis megszüntetése szempontjá- 
0 . kgujabban Pestvármegye alis- 

P ttja igen érdekes és a tni viszo- 
.'■imkra is jól alkalmazható rcndele- 
11 küldött a vármegyében levő 
ntusok polgármestereihez, a főszol- 

mákhoz és rendőrkapitányokhoz,

ö M e l e n ”ab&Trap reggel.
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amelyben az ő hatáskörükbe osztja 
az árdrágítók leleplezési t cs a visz- 
szaelések szigorú üldözési re is fel
jogosítja őket.

A rendelet utasítja a nevezett 
hatóságokat, hogy tegyek megfon
tolás tárgyává az árdrágítók vissza
éléseinek kiderítésére és leleplezé
sere valamely társadalmi szervezet 
létesítését. Talán a közélelmezési 
bizottság utján alakíthatnának olyan 
szervezetet, mely a hatóságnak se
gítségére lenne az árdrágítók vissza
éléseinek felfedezésében cs üldözésé
ben. A hihetetlenül elharapódzott 
árdrágítások ellen egyedüli gyógy
szer az árdrágítók rendszeres felje
lentésében es megbüntetésében ta
lálhatói fel csupán. Az árfelhajtás uj 
készleteket nem teremt s így a 
közönség saját érdekei ellen cselek
szik, ha panasz nélkül tűri az árdrá
gítók üzelmeit és azoknak folytatá
sához a hallgatással meg segédkézét 
is nyújt. Kérjek fel a hatóságok a 
lelkipásztorokat, hogy minél több 
alkalommal világosítsák fel a közön
séget az árdrágítók feljelentésének 
szükségességéről. A járások es va
rosok vezetői a közélelmezési bizott
ságot akként alakítsák meg, szer
vezzék at vagy egészítsék ki, hogy 
a fenti feladatnak is megfelelhessen. 
Végül megjegyzi a rendeletet kibo
csátó alispán, hogy e részben tőle 
további intézkedést ne várjanak, ren
delkezzenek saj.it hatáskörükben.

Keljük a mi varmegyénk alis
pánját, hogy bocsásson ki hasonló 
rendeletet az illetékes hatóságokhoz. 
Remélhető, hogy annak pontos es 
szigorú végrehajtása hamarosan érez
tetni íogia üdvös hatását.

A cs és kir. tábori posta
A három esztendeje tomboló háborúban 

millió és millió ember legsűrűbben emlegetett 
szava n „tábori posta", hiszen a tábori posta 
az egyetlen állandó és szűk kapcsolata a 
harctér hőseinek otthon aggódó kedveseikkel.

Ite egy-egy tábori levél vagy levelezőlap 
átvételénél édeskevesén gondolnak arra a vég 
leien munkára, fáradságra és felelősségre, 
melyet a tábori postának magára kell vállalnia 
és amelyet magas feladatának tudatában kész
ségesen vállal is. Az alábbiakban rövidrefogolt 
képét adjuk a tábori posta áldásos mtézmé- 

"y n Ár háború kitörésekor a tábori posta csak 
a legszükségesebb szolgálati agakkal rendel- 
kezelt: leveleket, levelezőlapokat, nyomtat
ványokat, újságokat és pénzesloveleket köz
vetített n hadsereghez; leveleket, levelező-
lapokat és pénzesleveleket a hadseregtől.

A Mrd.ltA.kat. AlölliAtíiekAt ■ • r*kl.mtclókat  ■ 
kladáhlotalb. kkr|Uk ut.ill.nl.
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Ezzel aztán, leszámítva a szolgálati külde
ményeket (ajánlott leveleket és szolgálati cso
magokat), körülbelül ki is volt meritve a tá
bori posta munkaköre. A nagy és sokoldalú 
nehézségek, amelyekkel eleinte küzdött, kez
detben nem is engedték meg egyéb szolgálati 
ágak bevezetését. Később azonban ezek szá
mára is megnyílt a lehetőség, és aránylag 
gyors egymásutánban berendezték az áru 
minta- és magán táboricsomag-forgalmát 
egyelőre természetesen időbelileg és térbelileg 
korlátozva, később azonban általánosan és 
állandóan — végül pedig a postautalvány
szolgálatot a hadseregtől és a hadsereghez, 
valamint a postatakarékpénztári szolgálatot a 
hadseregnél.

Az egyre növekvő megszállt területek 
postaügyét előszőj*  újjá kellett teremteni és 
aztán lassanként szélesbitoni. kiépíteni. Azután 
szabályozták a tábori postahivatalok és meg
szállt területek, a szövetséges és semleges 
hatalmak levél és pénzforgalmát, utóbbi idők
ben megengedték azt is, hogy a hadsereg 
csomagokat küldhessen a mögöttes országba. 
Azonkívül a tábori és hadtáp postahivatalokat 
jókor felhasználták hadikölcsön jegyző he

lyeknek ÍS. .,,111
Hogy a tábori postaforgalomrol legalább 

megközelítő számszerű kép alakulhasson ki, 
minden évben március végén egy es ugyan
azon a napon megolvasták az összes tábori 
és hadtáp postahivataloknál heérkezett, vala 
mint feladott postát. Az összegezés eredménye 
1915-ben napi 3'/s millió, 1916 bari több mint 
ti millió, az idén pedig napi 8 millió atlag 
volt mindennemű postaküldeményekben. Az. 
utóbbi összeget némileg részletezni óhajtjuk.

Tábori levelezőlap leadatott 2,400.000 
drb, feladatott 3,575.000 drb.

Itendes levél leadatott 701,000, feladatott 
663,000 drb. A hadsereghez szállított (elő
fizetett) lapok napi átlaga 317,350 példány. 
Nyomtatványok a hadsereghez naponta: 
78,500 drb. postautalványok a hadsereghez és 
a hadseregtől: 59,507, mintaszállitmányok 
43,800 drb, ajánlott szolgálati levél 48,133 
drb. naponta mind a két irányban. Posta 
takarékpénztári forgalom: 4079 betét, pén 
zeslevél: 932 drb. mind a két irányban.

Ehhez számítandó még kerek 120,000 
csomag, amely a tábori postahivatalokhoz 
részint a mögöttes országrészből, vagy után- 
kiildés utján más postahivataloktól naponta 
beérkezik, részint mint kézbesíthet len vissza 
vagy tovább vezettetik.

’ Miután az 1916. év statisztikája már 
rendelkezésre áll, felsorolunk néhány adatot, 
amelyek nemcsak az óriási forgalmat jel
lemzik, hanem egyúttal a személyzet nagy 
felelősségét is a pénzforgalomra nézve. Az 
elmúlt évben a tábori- és hadtáp-postahiva- 
laloknál, beleszámítva a megszállt területeket 
is, befizettetett 4.297,355 postautalvány, 386. 
975,212 koronával, 366,418 postatakarék
pénztári számla 189.797,346 koronával, felada
tott 198339 pénzeslevél 2*8971914  koronával

furfangg.il
ut.ill.nl
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A tábori postahivataloknál — beleszámít
va a megszállt területeket — 1916. bán ki
fizetés, illetve kiadás végett beérkezett 1.256, 
975 postautalvány 67.102,883 koronával és 
8.303,549 pénzeslevél 734 404,615 kor.-val. 
Az 1916 évi pénzforgalom tehát e három 
szolgalati ágban a es. és kir. táboriposta 
összes körleteiben több mint 1667 millió 
korona volt.

Az elmúlt évről a hadseregtől és a hadse
reghez, valamint a megszállt területekre 10. 
396,344 drh ajánlott szolgálati levelet továb
bították.

Magán tábori-posta csomag a mögöttes 
országból több mint 9.000,000 drh. küldetett 
a hadsereghez. Ebbe a számba nincsenek 
beleértve a visszaküldés, illetve továbbítás 
utján kezelt csomagok.

Ezt a hatalmas munkát a következő 
személyzet végezte : A es és kir. tábori posta 
több mint 2500 szakszerűen kiképzett postu 
tisztviselővel, kalauzzal és szolgával rendelke
zik. Ezek közül az osztrák postánál 1350, a ma
gyarnál 880 és a bosznia-hereegovinai katonai 
postánál 270 van alkalmazva. Ide számítandó 
még körülbelül 1600 Írnok, küldönc- és mun
kás, mint a legénységi állományból beosztott 
segéderő, ez a szám azonban mindig vál
tozik.

Ilyen, nem éppen nagyszámú személyzet 
mellett az összes alkalmazottak legön
feláldozóbb tevékenységére és minden erőnek 
végső megfeszítésére van szükség, hogy mind
ezt a munkát — sokszor a legnehezebb kö
rülmények közt — elvégezhessék.

Ennek következtében nagy számmal 
vannak olyanok, akik kötelességük teljesítése 
közben a hadifáradalmak vagy betegségok 
következtében szolgálatképlelenekké váltak, 
de igen nagy számmal vannak azok a derék 
munkaerők is, akiknek rendkívüli teljesít
ményei legfelsőbb kitüntetésekben és a kü
lönböző parancsnokságok dicséreteiben része
sültek.

Dicsérettel kell megemlékeznünk az oszt
rák, a magyar és a bosznia-hercegovinái pos
tahivatalokról is, amelyek fáradhatatlan mun
kájukkal a mögöttes területeken hathatósan 
támogatják a cs. és kir. tábori postát egy
részt azzal, hogy a hadrakelt seregeknek és 
a megszállt területeknek szánt óriási anyagól 
összegyűjtve és rendezve juttatják a tábori 
postához, másrészt, hogy a hadrakelt sere
gektől származó anyagot, amelyet a cs. és 
kir. tábori posta körletének határáig továbbit, 
átveszik és a hozzátartozóknak haza továb
bítják.

A postatisztviselőknek adományozott 
legfelsőbb kitüntetések egvre szaporodó so. 
rozata bizonyítja, hogy mekkora elismerés 
kíséri a polgári postának a hadiforgalom kö
rül szerzett érdemeit

Kati hangulatok. 
Páöztortüzek.

Román éjszakában pásztortőzek égnek.
Magyar fiuk mellettük mesélnek 
Egymásnak, régi bús emlékeket: 
Lenn a Tisza partján, amikor kigyult a 
(égehennák tüze ét szivüket be fajta 
Akácfaillat ctóköz melegével 
A magyar szellő................

Halkan, szomorúan dúdol a szél.
Román hegyekben, magyar fülekbe. 
Magyar szivekbe búzán muzsikál, 
őz fenyvezek búbján a köd zétál .... 
Alszik, pihvn az étet reggelig, 
íz zok magyar szem könnyel megtelik.

Építitek . . .
Épitnek, bontnak — temelnek Hl f*  
Nyüzsög a munka, mint a hangyaboly. 
Forrón tűz a nap, égetőn hevít 
Éz este mégis mindenki dalol . .

Valahol messzebb bűz tárogató
Mintha visszasírna éz századok 
Mohlepte, elfeledt mélyébül . .
t'anaszlón. fájón, de vele az a bűz kor 
Ide simul éz — megbékül.

Rakoncátlan, gondtalan fiuk
Kiknek mosolyai talán már holnap 
Ajkukra fagyasztja hidegen a löld, 
Vígan kurjongatnak, víg “órát dalolnak, 
Mert a kulacsukba bús öreg magyar 
Egri bort — a kifolyásig — tölt.

Ke emitt, '• sátramhoz közel, fülembe búg 
Öreg, román parasztok idegen dala.
Apró gyerek# ír ás a trilla hozzá.
Valami bűz sivalkodás a nők sóhaja. 
Ki tudja mit, de valami1 siratnak . . . 
Talán hazát, fiút, vagy apát ? ? I

E tarka egyveleg úgy átszűri szivembe
— Lényemben minden atom megremeyre ■- 
Már sejti sejti a béke hajnalát! I

Román hareztér Szi!árd VHmOS.

Különfélék.
— Alakuló gyűlés. A lévai köztiszt

viselők és alkalmazottak a kormány által 
támogatásban részesítendő beszerzési csoport
nak Léván való megalakítása tárgyában e 
hó 16 - án, délután 4 órakor, a városháza 
nagytermében népes gyűlést tartottak, 
amelyen Hódoqh Lajos polgármester elnökölt, 
aki a gyűlés megnyitása után az alispán 
leirata értelmében az alakulás módozatainak 
és a megalakítandó beszerzési csoport által 
az áruk beszerzésénél remélhető e'őnyöknek 
ismertetése után beterjesztette a mar elké
szített szabályzatot, amelyet Tokody István 
városi szaktanácsnok adott elő. A gyűlés, 
annak elhatározása után, hogy szükségesnek 
tartja a beszerzési csoportnak mega okítását,
— a szabályzatot néhány lényegtelen módo
sítással egyhangúlag elfogadta és a 24 tag-

‘ ból álló intéző bizottság kijelölésére egy 
szükebbkörü bizottságot küldött ki s ennek 
működése tartamára a polgármester a gyü- 

. lést felfüggesztette. A jelölő bizottság javas
lata folytán, az egyes hivatalok, illetőleg 
testületek tagjai közül az intéző bizottság 
tagjaivá megválasztanak: Hódogh Lajos, 
Tokody István, ifj Klain Ödön, Sípos István,
— Harkányi Gyula, Szentiványi Endre. — 
Toperczer György, Peternák János, — Köves
kuti Jenő, Ács Bódog — Pátkay Gyula, 
Karkas Orbán, — llatatieh István, Kövesdy 
Pál, Hollós Miksa, Várady Ferenc, — Fenyvesi 
József. — llogyor Jószef, Ghimessy János, —

■ Túrna Pál, Gaál Ernő, Pozsonyi István, 
Renner Ármin, — Bizalmi férfiak: Baker 
Árpád. Banyai Ferenc és Deák Adolf. — 
Az intéző bizottság saját tagjai közül alakít
ja meg tisztviselői karát. — Azon esetben, 
ha a lévai beszerzési csoporthoz az újbányái 
és esetleg még a garamszentkereszti járások
nak köztisztviselői és alkalmazottai is

i csatlakozni óhajtanak, — az intéző bizottság 
, a nevezett járásokból 3-3 taggal bővíttetik 

ki. — Közismert és tagadhatatlan dolog, 
hogy a nagy drágaságnak súlya leginkább 
a tisztviselőkre nehezedik, ezért a leg-

■ komolyabban óhajtandó, hogy az állam 
, hathatós támogatása melleit a beszerzési

csoport Léván is ininélelöbb létesüljön es 
j megkezdje régen óhajtott hasznos működéséi.

— Téli saüuidő as iskolákban
Mint beavatott kötökben beszélik, a reánk 

| következő tél meghozza az iskolák téli szün- 
, idejét A tüzelő anyaggal való takarékosság 
. céljából a kultuszminisztériumban azzal az 
I eszmével foglalkoznak, hogy a tél folyamán 
i december hó 15.-től február hó 1.-ig hatheti 
. iskolai szünetet adnak. Ezért kezdték meg a 
j tanévet szeptember hó elsején s végzik majd 
I jumus hó végén Tény, hogy a legtöbb isko- 
I Iának még nincs tüzelő anyaga és még min

dig problematikus, hogy a szállítók tudják e 
szállítani az ígért mennyiséget 7

- Kevesebb cukrot «aPunlí . 
cukorközpont igazgatósága értesítette a ’y 

i megyéket és a városokat, hogy kénytelen 
cukorszállitmányok mennyiségét negyven ' 
zalékkal redukálni, mert a cukorrépának b*  
mése rossz és a gyáraknak nincs sz. Ilt|L 
Szóval : legyen mindenki elkészülve |l0 i 
majdnem a felére fogják csökkenten- a 
korjegyre kapott adagjat Ebben is en 
megnyugszunk, ha másként nem <-hct Sak 
arra figyelmeztetjük az illetékes 
hogy a legutóbb kiosztásra került lu< j ',., 
émelygösizü cukor helyett jobbal ... 
mert általános a panasz, hogy ennek , u’ 
kornak alig lehet valami használ ..m,, 
sok embernél hányásin^ert és hasíaja i <>1,117’ 
Legyen a cukor kevesebb, de élvez.hi 1..'

— A főgimnázium Segítő ©gyesü- 
lete e hó Ifi án délelőtt 10 órakm. ,t to 
gimnázium Ili. oszt, tantermében Borox 
z.ntal kegyesrendi tanár elnökiése melleit 
választmányi és közgyűlést tartott, amelyen 
az elnök a megjelent tagoknak üdvözlése 
és a gyűlés megnyitása után első sorban 
bejelentette a tanári karban történt személyi 
változásokat A rendkormány intézkedése 
folytán ugyanis a főgimnáziumban az igaz
gatói állást Hoyyor József foglalta el, aki az 
alapszabályok értelmében egyúttal az egye 
sületnek igazgatását is vezeti. >inkovifs l e. 
rencz tanár, áz egyesületnek volt elnöke. Sá 
toraljaujhelyre helyeztetvén át, a tanárikar 
a megüresedett elnöki állásra Boros Antali 
választotta meg. A körünkből távozott ügy
buzgó Sinkovits Ferencznek, aki 11 évig elnöke 
és egy éven ál igazgatója volt az egyesület, 
nek, — a közgyűlés nagy érdemeinek elis
merése mellett, kitartó és fáradhatatlan mii 
ködéseért jegyzőkönyvileg fejezte ki halás 
köszönetét. Az uj igazgatót és elnököt pedig 
a legmelegebben üdvözölvén, arra kérte, 
hogy az egyesületet ügyszeretettel párosult 
jóakaratu irányításban részesítsék- A ta
nulóknak tankönyvekkel való ellátására vonat 
kozóan a közgyűlés megbízta Söjtíiri Károly 
könyv táró t, hogy — figyelembe véve a 
könyvtár állagát és a beérkezett kérvényeket, 
— annyi tankönyvet szerezzen he, hogv 
lehetőleg az összes kérvényezők óhajtása 
kielégíthető legyen. Az egyesületnek a folyó 
tanévben is fölörekvése lesz, hogy a szegény 
tanulókat ruhával lássa el. Tekintettel azon
ban a ruhaszöveteknek óriási drágaságára, 
a választmány ezen nemes feladatat csak 
azon esetben teljesítheti, ha humánus tény
kedésében a közönség jólelkü támogatására 
is számíthat. Ezért a közgyűlés elhatározta, 
hogy a nevezett célra gyűjtést fog eszközöl 
ni. Ismerve városunk lakosságának számtalan 
szór tapasztalt és szinte kiapadhatatlan 
áldozatkészségéi, nem kételkedünk, hogy 
kegyes adományaival támogatni fogja az 
egyesületet szép és emberbaráti törekvésében. 
A ruhasegélyezésre vonatkozó elöleges intéz 
kedéseket Boros Antal elnökre és Jaross 
Ferenc választmányi tagra bízta a köz 
gyűlés, amelynek berekesztése elölt llogyor 
József igazgató őszinte és szívből fakadó 
köszönetét mondván a szívélyes fogadtatá
sért és az egyesületet a tagoknak jövőre is 
eddig tanúsított lelkes pártfogásába ajanlva, 
megígérte, hogy tőle telhetöleg mindent el 
fog követni az. egyesület érdekében cs ki
tartó buzgalommal fogja irányítani annak 
vezetését és fejlesztését.

— A városokból is kitiltják at 
idegeneket. A belügyminiszter köii.ndeie- 
lileg intézkedett, hogy az egyes \.u<»sok 
mindazon külföldieket, kiknek kiiiinlalhalo 
foglalkozásuk nincs, kellő tapintattal s/olitsak 
fel az ország elhagyására.

— Érdemkereszt átadasn. \n»ak 
idején említettük már, hogy a király iicseT" 
Imre nagysallói fútanilól, aki mini várnie 
gyénknek egyik jeles és kivaló tanítója -M 
évig működött és ezen időből 3G évet Nagy 
sallóban töltött, — nyugdíjaztatása alkalmá
val, a tanügy terén szerzett érdemeinek elis
meréséül, arany érdemkereszttel tüntette ki. 
Az érdemkereszt átadása, amelyen a leken 
kerületi papság és tanítóság majdnem teljes 
számban volt képviselve, — e hó 1L én, 
délelőtt szentmise után, Nagysallóban a ta 
nitói körnek dr. Fekete Vince zselizi esperes 
által vezetett diszgyüléae kereteben íoljl
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és impozáns ünnepségre a községből 
J vidékről oly sokan jöttek össze, hogy 
és • eDSéget nem az iskolában, hanem 
»t “""gdvaran tartották meg. Tomaányi 
aimak sir tanfelügyelő ékes beszédben mél- 
J’"08 " kitüntetettnek nagy érdemeit, mel
I, l,an ‘ te M érdemkeresztet. Megható és 
léi*  lu'.-( vu|t az üdvözlések sorozata, 
lélt:i|Tei ” a szónokok mindegyike szívből 
’ja szeretettel tolmácsolta az ünnepelt 
!#lt| érzell tiszteletet és ragaszkodást. C’d- 
in.|' beszédet mondottak : Epölyi Ferenez, 
S esi., rés, a kerületi papság, - T.m 
». . Mjii.Jv. nagysalloi plébános, a róni 
Sj"hitk.. - dr n'idicl' K"dre-« 
* i ri köz'ég. ~ /orma János, nagysarot 
fy.' korilleti tanítói kör, — Juliáné 
p Helk'ész. a ref hitközség, — Katona Fe-
II. egyesületi titkár, a Barsmegyei Alt. 

Tanitó-egV^al®1 nevében; továbbá: mint
’ kedves tanítójukat üdvözöltek: Lt-.rkó 

|" OS Ci«'; Aranka, .Warcseé András és
Jmso Mariska. — A papság lloek Jánosnak
I Ijedek Creseens Lajosnak remek képekkel 
aiusztrált klasszikus Arany Bibliájával aján 
dékozt i meg az ünnepeltet, aki forró köszo 
„etet mondva az iránta megnyilvánult sze 
rétéiért, a legnagyobb meghatottsággal 
minden’ beszédre külön-külön válaszolt Az 
ünnepséget a himnusz eléneklésével fejezték 
|,p Délután 2 órakor a kaszinóban 10 tori
akii társasebéd volt, amely bővelkedett szebb- 
nél szebb felköszöntőkben.

_ Nehéz a tfizelő anyag beszar 
:(se. Lassankint közeledünk a tél felé s 
nemsokára beállanak majd a hideg őszi na 
,,ok. A családok mind nagy aggodalommal 
tárják a telet, mert a tüzelő anyagot nem 
tudják beszerezni. A harcterek minden részén 
fellángoló offenzívak lekötik a vasúti szállító 
kocsikat. Így azután a tüzelő anyaggal keres 
kedók nem tudnak elegei lenni kölelezeltsé 
leiknek. Egymásután küldik szét ügyfeleiknek 
u értesítéseket, hogy ez idő szerint a tüzelő 
anyagok szállítása lehetetlen. Jó lesz tehát, 
ha közönségünk takarékoskodik a meglevő 
anyaggal es lakását úgy rendezi be, hogy 
annak csak egy részéi kelljen majd fűteni, 
amire vonatkozólag már meg is jelent a 
kormánynak a lakások fűtését korlátozó ren- 
Wele

— Eljegyzés. Arbolyi /'érem .'i Sándor 
nyugalmazott isendörlőhadnagy es özvegy 
Hueubery Józsefné jegyesek.

— Mindenkinek szabad seiLést 
hizlalni A kormány azzal a gondolattal 
foglalkozik, hogy a saját gazdasági es ház
tartási szükségletére bárki hizlalhat sertést. 
Öt családtagig egy. öt családtagon Ilii két ser 
lés tartására lesz mindenki jogosult. A hiz
lalás céljaira szükséges kukoricát bárki az 
"rszág területén szabadon vásárolhatja es a 
nyert zsíranyaggal a hizlaló szabadon rendel
kezhetik. Kettőnél több sertés hizlalásához ha 
tósági engedély lesz szükséges, ötvennél több 
sertést csak a földművelésügyi miniszter enge
délyével szabad hizlalni. Az engedéllyel ki- 
liizlalt sertéseket a termelő köteles maxi
mális áron a közfogyaztás céljaira átengedni. 
Az elraktározott hús és zsír elosztását az 
Országos Közélelmezési Hivatal fogja végezni.

- Fölmentettek felülvizsgálása 
Mindazok az ideiglenesen katonai szolgálat 
alól fölmentettek, akik 3(1 - ik életévüket 
még be nem töltötték, katonaorvosi bizott
ság felülvizsgálata alá fognak kerülni. Ennek 
»vizsgalatnak az a célja, hogy megállapítsa 
kik alkalmasak a fölmentettek közül bar. 
téri szolgálatra és ezeknek a fölmentését 
oyembim hatályon kívül fogják helyezni.

Jótékonyság-
I>>ihnann Izidor lévai gabonakereskedő 

® vármegyei rekvirálásből eredő jáiulékából 
232 K. 92 fillért, — Eisenberg Károly ara- 
••yosinaróti lakos, keresk. tanácsos pedig 

K 88 lillér összeget bocsátott jótékony 
(,élra dr. Tiudnyáns^ky Titusz alispánunk 
rendelki zésére. Az alispán ezen összegeket
II József Főherceg Barsmegyei lanitók Háza 
flórnál Hsának utalta ki, illetőleg adomá
nyozta. A kegyes és jolelkii adományokért

internálás felügyelő bizottsága ez utón 
nyilvánítja őszinte és hálás köszönetét.

Elszámolás es köszönetnyilvánítás.
A tüdőbeteg gondozó intézet állal léte- 

sitcndo gyermek-otthon javára rendezett nép
ünnepély elszámolású a gondozóbizollság 
1. ho 11 -én tartott ülésében megejtetvén, az 
összes bevetel volt 15442 K. 57 lill , az 
összes kiadás 6440 K. 55 lill tiszta jövede
lemként 9002 K 02 lillér tekintélyes összeg 
mutatkozik.

Örömmel felhasználjuk ezt az alkalmat, 
hogy mindazon hölgyeknek es uraknak, akik 
közreműködésükkel az ünnepély fényes anyagi 
es erkölcsi sikeréhez hozzájárulták, őszinte, 
szívből fakadó köszönetiinket ez utón i nyil
vánítsuk.

Léva, 1917 szeptember hó 20-án.

Dr Frommer Ignacz. özv. Faragó San uné 
a József kir. herczeg a tüdőbeteg gondozó 
szanatórium egyesület intézet gondozo bízott 

lévai fiókjának ügyvezető ságanak elnöke, 
elnöke

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
iqi7. évi szept. hó 9-től itt 17 évi szept. hó 23-ig.

Születés.

k szíilók oeti:
A gyermek 

neve

Horváth i&iván Székesvári l<
tu‘

fiú Sándor
Turczer Béla Ghintessy M. leány Sarolta l.va
Illavacsek József l-'ehér H. leány Irén

Halálozás

Az elbauvl iiete Kora A lialá1 oka

Micsik Károly 
Modrodszkt Valéria 
özv Kereskenyi J.-né 
Horváth Lat-zló |ano- 
özv. I’opellár János

62 éves 
l i éve
77 éves

1 hó 
éves

Genv vérüsóo 
Alt. gumókor 
Bélelszaradás

Bélhurut 
Aggas/alt

6000 1917. széni.
Felihívó s !

Felhívom a város iparos es kereskedő 
polgárait, hogy tanoncaikat f hó 25-ig te
kintet nélkül arra, hogy azok az. iskolaláb) 
gatas ülni felmentetnek e vagy sem ok 
vétlenül beírassak. Ellenkező esetben ve
lük szemben a vall, és közoki m. kir. 
miniszternek 106700 191i - (\ll» e.
számú rendelete értelmében a legszigorúbban 
fogok eljárni.

Léva, 1917. évi szeptember hó 21
Bódogh Laioa, 

polgármester

5158-1917. szám.
Hirdetmény.

A város területén a beltelekrül a Dobogó 
majorig futó „Ördögárok-' vízlevezető csator
na további kitisztítását a vármegye alispán
jának 4807 — 1917. sz véghatározataban 
foglalt intézkedés ugy az 1985: XXIII. t. ez 
179 _ 180 § — ai végül a in. kir. föld- 
mivelésügyi miniszternek 15685 — 88-. sz 
rendelete 83. és 90 § - ai alapján s 
kiegészítésül az ügyben 6355 — 1916. sz 
a közölt határozatomnak — elrendelem, a 
csatorna parti birtokosait arra kötelezem, 
hogy jelzett csatolna medrében levő, a víz. 
folyást akadályozó cserjéket, bokrokat, fákat, 
s egyéb szilárd tárgyakat, ugy az ezek loly 
Ián feltorlódott iszapot a csatorna medréből 
f 1917 évi október hó 25 — ig annál In 
zonyosábban távolítsák el, mert különben e 
munkálatokat az ő költségükre hivatalból tel 
jesittetem, s a mulasztók ellen a megtorló 
kilmgasi eljárást is megimlittatom.

Léva, 1917. évi szeptember ho 17.
Bódogh Lajos, 

polgármester

Barsvármegyc 
rendeletében a 

visszatartható 
vármegye egész

5902-1917 szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy 
alispánja 9442 - 1917. sz. 
hüvelyesekből vetési célra 
mennyiséget egységesen a 
területére kai. holdankmt a következőkép

állapította meg: 1., bab 120 It. 100 kg. 
2.. borsó 120 It. 100 kg. 3., lencse 60 It. 
78 kg. 4, lóbab 120 It. 100 kg 5., takarni, 
borsó 120 lt. 100 kg. 6, tatárka 60 It. 50 
kg a soros vetésnél; 1 , bab 60 lt- .>o kg. 
2, borsó 60 lt 50 kg a fészekvetésnél.

Egyidejűleg azt is közhírre teszem, hogy 
az O. K. II. elnökének 79240 — 1917. sz 
rendelete folytán a háztartásban természete 
ellátásban levő személyek részére a termelő 
által visszatartható illetve ellátásra vásárol 
ható bab. borsó, lencse, lóbab, vagy talarka 
mennyiséget személyeukint es luivonkinl 
az ellattatlan 15 éven felüli egyének részére 
4 kg bán. a 15 éven aluli gyermekek részére 
pedig felenyi mennyiségben állapilom meg.

Takarmány borsó itt nem használatos. 
Léva 1917 évi szeptember ho 17

^Odogh Lajos, 
po'gár i est»T.

5900'-1917. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem hogy a m kir. földia, 
minislei ur 130446—XI 2 sz. rendeletével a 
gazdasági szükségletek bevásarolhalasara az 
egész vármegye területére az engedélyt meg 
tagadta.

Ily kiterjesztések a jövőben csak egé
szen kivételes esetekben a vármegyei takar- 
manyozast intéző bizottság javaslatára egyes 
városoknak és oly községeknek fognak en
gedélyeztetni, ahol a határ csekélysége vagy 
a termés hiánya azokat feltétlenül indokolttá 
teszi.

A szükségletek a 67700 cin. 1917. 1*.  
M. sz rendelet IV. fejezetében foglaltak ér
telmében lesznek fedezhetők, ezért a vásárlási 
jogosultság kiterjesztése iránti kérelmeket 
csak az átvevő bizottságok működésének meg 
kezdéséig, legkésőbb azonban október L» ig 
terjedő időre lehet kérni.

Léva, 1917. évi szeptember hó 17.
Bódogh LajoH 

pok'Armester

5842 1917. szám.
Hirdetmény.

Barsvármegye alispánjának 9319 sz. reu 
delete folytan felhívom mindazokat, akik pa
radicsom s egyeli cikkek befőzésével, ka 
puszta, répa és egyéb cikkek besavanx ilasaval 
foglalkoznak s ezen cikkeket iparsz.erüleg áru 
sitják vagy arusittatjak, hogy a rendőrka
pitánynál a hivatalos órák alatt igazoljak, mi 
óta foglalkoznak ezen cikkek előállításával 
es árusításával, mert mindazokat, kik a fent 
elősorolt konzervek készítésével es adasvé 
televel 1911. év augusztus elseje előtt nem 
foglalkoztak, alkalmi eonservalok. s mini ilye
nek működéséi a 4207- 1915. M. E. rendelet 
értelmében ezennel betiltom.

Jelen rendelet végrehajtásai a rendőrka
pitány ellenőrzi, ki egyúttal a kihágások felett 
is Ítélkezik.

Léva, 1917. évi szeptember hó 18.
Bódogh Lajos 

poltránn°8ter.

I
I

.'Uöö 1917. 9.•am.
A váruien*  **l  is pátijának M Ord.giruk k.'mzlt 

t in i tárgyában 1807 — 1917 ■*  bosott határ.. • .itt
Hatkxázal

A vármegye alispánjának 4807 1917. v v ylia
tá’oxa'ábau f gl • t iuté*kedéi*e  folytán s IS8Ű év. 
XXI11. «. 178, 17tt § »', ugy •*»  h"-
füld Q)i vetésiig/i uiiuisz’érnék 45*»85  885- sí. reudelete
M3. és 99 §-ai alapjait 1 m^észi'ésiil • ■ ügyben 
<1855 I9IC. sí. n. kuzólt b-itámz ttomnak — a l. va 
váron hal irábaii a váron belti riilcl.ú ■ t Dobu^ • ma 
;. ttg -nt,' ’i.i Károk*'  V• ■ -■
kitinKtilását .Ireiolekni, ejfyben J« -sátorul par'i bn 
tokosait arra köt k*eni,  h<»ify a jalaoU <-atorict mml 
rrlmii levő, ;• viatolyáat akadályoz... .seijékot, bokro. 
kát, lakat és e«yéb nztlar.l tárgyakat, U|?y e*«  k 
íolyláu feltorlódott iszapot folyó 1917. évi ..klobei If 
20-iir a csatorna medréből aunái bizonyosabban táv., 
lítnák el iiiert kiilömbeu e munkálatokat az ö kéltsé
gükre hatóaáicilag fotfai atosittatom s a mulanztók eilen 
a megtorló kihalási eljárást is mmtiuiliitatom.

A munkálatok ellet.ör ésér.- Bodo Sándor váró- 
Kaldál kiküldőm a arra is utasítom. hogy a 
kitiisött határidő lejártával az er. dmén- iöl j. ieut.M te- 
gyep s a netáni múlásétól*  neveit egyúttal jelentse he.

Ez elleu a h’tároait el ei' 15 i»«p alatt a varos, 
ikt.itóbi'U beuyujtaudó s a vármegye a ispáujához. i.i- 
tézendii fellobegévuek vau helye. —

l.évau, 1917, évi szeptember hó 17.

Bódogli Lajos, 
pulgaruierter.
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2843—1917. sz
Hirdetmény 1

Értesítem a város közönségét, hogy a 
maximális arak betartásának ellenőrzésére 
sikerült néhány úriembert megnyernem, kik 
a piaczon ellenőrizni fogjak, hogy az árak 
úgy az eladó, mint a vevő által betartas
sanak

Hogy az érvényben álló rendeleteknok 
érvényt szerezhessek, az összes ilyueinii ki 
hágásokat nyomban a feljelentés megtétele 
után tárgyalom le s a kihágást elkövetőket 
szigorúan büntetni fogom.

I.eva, 1917. évi szeptember lm 21 -én.
Dr Horváth, 
rendőrkapitány.

Eladó; Simor,- és Zöldkor! ut- 
i zai sarokház. Bővebbet Forgács Mihály 
anyakönyv vezetőnél és Dr Balog Sán
dor ügyvéd urnái

2 béresgazda 
fevétetik a béladi uradalomban. Cím : 
uradalom Belad u. p Nayyherestény 

— — (Barsmegye.) — —

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

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!.!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, 6YARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE

LÉVÁN. TELEEOM SZÁR

Alma. Téli íajalma kapható
Dr. llalasyné gazdaságában

Hontvarsany.

Pergetett, eresztett vagy 
• sonkolyos mézet; méh

viaszt mindenmennyiség. 
ben veszek mindenkori legma
gasabb arakon. Síngef IzídOT 
fűszer, csemege és lisztkereskedése Révaii, 

(a varosháza épületében.^

Legjobb fűszer- és csemegeáiuk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k a v é k „Glória*  pörköli 

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

Vasáru.: és kouvltafeis - erelési cik.:elt

alumínium, sphinx, zománcozott lemez es öntöttvas konyhaedenyek 
modern háztartási cikkek. Villan os tözóedf nyék, icirulók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis tDeg 1 K 30 t. dupla flveg 2 K. 20 f. 

Ezt Jcéxj-eLiK xolnd.en’ltt:
A lio' nem kapható, oda posUu 1.) kis v.-gy 6 nagy 
üveget tizenhárom Koroná*-rt  uüld ingyen ládában a 
készítő

KáTRÍNYAÜ JÁNOS 
gvógjv.erélz 2SAHN0C2A

Ásó, kapa, lapát, ceákány, aczélvilla, fűrész, ojtőké8, metezőolló. 
agfüreaz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti., mezőgazdasaei , méhészeti és 1e'.gazdaságt szerszámok.

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

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
Li

négybecskereki uy. tökapltauy 
fajbarouiilteuyésztőnek nugyaserO 

találmánya a
„P A T K A N I N“ 

pHtkanyirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas és 

felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 6 korona

mely elegendő körülbelül GO patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utusitas 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld u PATKANIN gyár egyedüli 
•larusitoja a Torontáli Agrárbank Bész- 

vénylarsasag, Nagyb eooko rokon.

k

1 
I

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 
fehtin szám: 33. PTelefon szám

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktaram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gopek:

Gauz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Sohrautz gőzcséplö készletek, eredeti Mell chartáié 
vetógép ok, Lttcheiiéle ekék es talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vogó gépek és gép részek 

Világhírű RAPID lánczoskntak.
Legjobb minőségű la^arnianykainrak elkeszitese 

es felállítása jutányos arakban. "-Wr<

. -fe*.  ktíu M ÍSúiSu: uul, ~ ítóái., * i&i&é %á ki ..4SÉ

MM

KyoautoU Nyikai és Tárat r. t. gyormjtóján Léván.


