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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő bírd, irodák 
árengedményben részesülnek

\z aradi vértanúk.
Az ősök szelleme a sir körül ma- 

j"ég tettekre inti az utódokat." 
járó Eötvös Józsefnek eme örökérv- 
nyű szavai csengenek fülünkbe akkor, 
amikor lelkünk elmerengve visszaidézi 
a hatvannyolc év előtt történt esetne 
nyékét, amidőn a hűvös októberi reg 
«el jut eszünkbe, amelyen dicsfénnyel 
joszoruzta tizenhárom hős nevet a 
Jíaros pártján a hazaszeretet nemtöje, 
hazánk védöasszonya.

„Nyugosznak ök, a hős fiák bősz- 
szán dulö csaták után." A bakó keze 
vagy a golyó hamar végzett tizenhá
rom nemes élettel; de nem tudta 
kioltani az em ékezetnek mindenkor 
lobogó lángját azoknak kebléből, akik, 
mint utódok, bámulják az önfeláldozó 
linzaszeretetet, a lelkes elszántságot, 
amely a szabadságharc legnemesebb 
hőseivé avatta a tizenhárom vértanul, 
akikhez tizennegyediknek csatlakozik 
ott, az Újépület komor falai között, 
Batthyány Lajos.

Visszaidézzük emlékezetünkbe az 
aradi Golgothán -i vértanúhalált szén 
edett bősöket, akiknek legszentebb 

erénye volt a hazaszeretet, melyet vi
lágitó fáklyának hagytak a nem érdem
telen utódokra. Ez az a kincs, amelyre 
féltő gonddal tekint nemzetünknek 
minden igaz lia; ezen kincsnek alá 
kell rendelni mindent, ennek szolga 
latiba kell szegödtetni összes erőnket.

Ha valamikor, úgy most gondol 
junk igazán büszkeséggel az aradi 
vértanukra, akik a hazaszeretet szent 
tüzével voltak felvértezve és ezt a tü
zet lehelték rá nem méltatlan utóda 
ikra, akik felfogják azt, amit ök a 
hazának tettek. Hány dicső fegyvertény 
teszi nevüket szentté, halhatatlanná ? 
Hány győzelem emléke maradt az ö 
nevükről az utókor számára ? Lehe
tetlen lelkesedéssel nem gondolni 
ezekre a nemzeti hősökre, akiket mi v 
kell becsülni minden magyarnak.'

Három év óta tartó harc van kö- 
’ülöttünk ismét; megtámadtak bennün
ket és vitéz katonáink fegyverrel ke
zükben verik az ellenséget, amely 

Jevegöhöz nem juthat és amelyet bal 
Szerencse kell, hogy kísérjen mar csak 
ué,t is, mert harcának célja gono->z, 
mert nem igaz ügyért küldi seregeit a 
rsaták mezejére Nem tud az ellenség 
*feii semmi célt, mivel az igazság 
zászlója a mi kezünkben van és azt 
t^jes egészében, rogyogö fényében kell 
kibontani.

k lelkes aradi vértanuk szelleme 
v*n telettünk, amely arra buzdít, hogy : 
i 'k előre fiuk, magyar fiuk, a vég- 
* diadalig

Október hatodika az önzetlen ha- 
ziszeietetet juttatta eszünkbe. Az 
ősöknek, a dicső hazafiaknak eme szent 
erénye örökségképpen szállt íz utó 
dókra, akiknek hős kato ái a harcte
reken most szereznek diadalt. Az aradi 
tizenhárom vértanúnak tekintete a 
menyből száll alá, hogy buzdítsa az 
igazságért küzdő katonáinkat.

Nemzetünk vértanúi ' Az ég tr.'n- 
jantl imádkozzatok hazánkért! Kérjé 
tek a Mindenhatói, hogy udion továbbra 
is gvőzeiinet fegyvereinknek. Keljetek 
az Egek urát : törje meg az ellensé
get, hogy minélelöbb reánk virradjon 
az áldásos béke : — a nyugodt, derűs 
munkát pedig ott folytathassuk, ahol 
elhagytuk, mielőtt az igaz ügy rt hadba 
mentek katonáink !

Tegnap, a vértanuk halaiénak év
fordulóján, őszinte és gyászos kegye
lettel áldoztunk emléküknek s u dicső 
múltnak, erőt és kitartást meri'et'ünk 
a súlyos Jelennek hazafias elviselésére 
cs azon reménnyel telt be a szivünk, 
hogy a sok szenvedés < s megpróbál
tatás után csak szebb es boldogabb 
jövő lukadhat sokáig e- sokat fürt 
nemzetünkre.

A lánckereskedelem megszüntetése.

A háborúval aziuto egyi<lc|fl »z áru- 
lltsora Icgvcaaeiloliucaibb fajtája : a lánc- 
ksr.nZodele«», ru-lynok segítségé.el ai'yes 
cikkek tízszeres, sö’ aonil drágább áron in 
jutottak a fogy.-ztók knzíhe. Lelketlen 
emberen offóS'S uorz a lo-t özeze rs xdi-i. 
kézről kizre íz árat, természetesen mind
egyik i»»»fe'e!u haszoné. , úgy, hogy mire 
a termelőtől vagy a gyiroató a fogyasztóhoz 
került, meftliaethe etlon az ára a legsöá- 
nyabb cikknek is. A háború kitörése óta 
panaszkodott a sajió és a szipo yozisuak 
kitett fogyasztók, hogy » linokereskedelm t 
szigorú rendszabályokká- kell letörni, míg 
vágre a háború negyedik éviiben nap
világot látott a kormánynak várva-várt 

rendeleté.
A szerdán ütegjeién', a lánckereskede

lem ellen irányuló rendelet szerint árvize- 
gáló bizottságoa. t léteeíitnek a köa.aiHzég- 
leti ciki ek árá a magá i.pitáaára A- egóa. 
országban helyi árvizagá ó bizottságok 

’ alakulnak, amelyeknek elnökét a köeélel- 
„eaési m-nisz er, a tagok felét a törvény
hatóság eisö tisztviselője, a mas.k felét 

pedig az elnök nevezi ki.
Ez a bizottság tájékoztató árakat álla. 

pil m,g mindazon cikkekre, amelyeknek 
ára nincs maximálva. A rendelt a keres- 
kedést h; tó.ági -«■ -delemhez köt. d > az 
eddig megszerzett .pari-g.aolványo a», meg 
a háborúsakat is, respektálja. Végül bün
tető szankciót tartalmaz, amely zzer.nt az, 

aki szűk sógteien közbeeső kereskedéssel 
árdrágítást követ el, hat hónapig terjed
hető elzárással és '2000 koronáig terjedhető 
pé-zbirsággal sújtandó. Büntetik aat is, 
aki a közszükségleti cikk továbbadásánál 
ellenszolgáltatást köt ki, amely a beszerzés 
árát aránytalanul túlhaladja, ex esetben a 
vevő a kifizetett ártöbbletet az e'adótól 
visszakövetelheti. A rendelet o tóber 15-én 
lép életbe.

Ezen rendelet kibocsátásává! kapcso
latosan a Léván megalakítandó árvizsgáló 
bizottság elnökének szives figyelmébe 
ajánljuk azt a visszaélés", hogy a vasúton 
naponkint iparigavo’vánaval nem bíró asz- 
azonyok é« különféle kupecek, közvetítők 
és ügynökök egósa serege batyukban, 
kosarakban és 7-sákokban szállítja el tőlünk 
Budapestre é más helyekre a piacunkon, 
de kivá t a faivakban drágáj összevá
sárolt éí aicikkeket, hogy azo at uz.ora- 
árakon adj a tovább az éheaő fogyasztóknak.

Ezek az ide-oda utazó áss onyok és 
kufarok a * ulajdonk*  ppeni uzsorások és ár- 
drág tóV ; esettet keli első sorban lo’örnt és 
és pedig o yan módon, hogy a vasúti 

Hifii ző közeget, 
amely vizsgálja meg az utasok podgyászát 
és ha vt aki iparigazoivány nélkül akar 
szállítani árut, kobozza el s az illetőt szigorú 
bünte’éssM Bujtassa.

Sőt agadnak olyan sz.emtelon kofák 
js akik az érkező vonatokhoz mennek ki 
az állomásra és már ott megveszik drága 
áron a falus aktól a piacunkra szánt árukat. 
Annak idején H' ellenőrző bizottság ezen 
visszaélépekre is terjessze ki majd ügye mét.

Továbbá: a legszigorubb főügyelettel 
meg kell gátolni, hogy az asszonyok a 
falusiakkal a város végén és sz utcákon 
uahessenei' harácsoló bevásár ásókat és a 
vidékről jövő elárusítóknak ne engedjék 
meg a hátról-házra való üzérkedést.

lia a lánckereskedelemnek ezen piszkos 
kinövéseit képesek leszünk legyűrni, akkor 
lesz áru a piacon és az árak sem fognak 
nap-nap után emelkedni.

Gyermekhalandóság Lévan.

A háború által ránk parancsolt ember
ökonómia sürgős köfélességünkké teszi, 
hogy a megfogyatkozott emberanyag pótlá
sáré a közegészségi viszonyok javításává*,  
visizfttelepité-isol, népjóléti intézményekkel 
stb. gondoskodjunk. A szociális öntudatra 
ébredés századának ügy ’.lrnét nem kerülto 
el azon nagy kár, mely Európaazerte az 
összes államokat és hazánkat is a nagy 
gyermekhalandóság folytán éri. Hogy e vi
szonyokba betekinthessünk, már a háború 
kitörése előtt ö?szegyüjtöttam a rendelke
zésre álló anyakönyvi adatokból r gyermek- 
h*.lAudó*ác,ra  vonatkozókat, s azokat rész
ben aa elhalta*  kora, részben a halálokok 
szerint csoportosítottam. Különös ügyemet 

tem a gyormethalandósági vjzcoyok- 
nak az ehÖ életévben (cseudemöiialandóság) ; 
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kerestem továbbá a különböző megbetege
déseknek, tuberkulóaisuak és fertőző beteg
ségeknek befolyását eaen viszonyokra. S 
jóllehet, tisztában voltam azzal, hogy szám
adataink az országos átlagtól alig fognak 
eltérni, ugy véltem, hogy nem végzek hiába 
való muukát, ha hatóságaink és társadul 
műnk figyelmét e kérdésre .felhívom.

Az 1896-tól 1913-ig terjedő 18 éves , 
időközben városunkban az összes születések 
száma 4378 at tett ki, ezzel szeriben az 
összes haláleseteké 3352 re rúgott, A halva
szülöttek szám*  ugyanezen idő alatt 133 
volt, vagyis miuden 100 élvessülöttre 3.04 
halvaszülött jutott. — Az elhaltak kora sze
rint való csoportosításnál feltűnő, hogy az 
Összes halálesetek 35.86 c 0-a a tizennégy 
éven aluliakat il éti; ha ezt a korhatárt 
részletekre bontjuk es összehasonlítva vizs
gáljuk, az első életévben elhaltak arány
számát az 1 — )4 évesek-el szemben, ugy 
találjuk, hogy 57.48 */ t esik az első élet
évre, mg a második csoportbeli halálesetek 
42.52 °|o"kal vannak képviselve.

A viszonyok jobb megvilágítására köz
löm a halálokok szerint csoportosított sta
tisztikánkat, amelyből kiderül, hogy vezető 
szerepe a hörghurutnak es tüdölobnak van 
(21.88 %), ezt követik a belburutok 18.72 
®|e-kal, majd a veleszületett gyengeség és 
gyermekaszá.y következik 16.89 %-ka’, a 
tüdővész, csont és izületi tuberkulózis, gör- 
vélykór 16.72 %-tal, a fertőző betegségek 
(vörheny, roncfoló toroklob, kanyaró, szamár
hurut) 9.40 %-kai, a görceök 5.62 °|0-fea,» 8 
végül egyéb halálotok 10.77 °j0-kal.

Ezen számadatok kijelölik egyutta azt 
az utat is, amelyre a viszonyok megjavítása 
végett lépnünk keli. Az adatok átengedésé
ért köszönet illeti Forgács Mihá'y m. kir. 
állami anyakönyvvezető urat, ki az adat
gyűjtés munkájában készséggel támogatott. 
A levonható tanú ságok részletezését, neve
zetesen a csecsemőhalandóság javítását cél
zó teendőink, valamint a gyermekkori >üdő- 
vész elleni küzdelem részleteit egy későbbi 
közlemény részére kell fenntartanunk.

Dr. Laufer Lipot.

A sertéshiziaiás szabályozása.

A sertésbizlalás föltételei és a hizlalás 
engedélyezésére vonatkozó kormányrendelet 
a hivatalos lap szerdai saámában jelent meg. 
A rendelet értelmében háztartási szüksézletre 
legföljebb két darab sertést h'tósági engedély 
nélkül mindenki szabadon hizlalhat, hét da
rabon leiül csaa annyi sértést szauad hizlal
ni, amennyi sertésnek zsírjára és aza'onná- 
jára a háztartásban vagy gazdaságában o'lá- 
táat élvező személyek, vagy szalonnajárandó
sággal bíró munkások ellátásához, a leg
szigorúbb megtakarítás szem előtt tartásával 
szükség van. Hogy esen címen hány ser
tést szabad hizlalni, azt a helyi hatóság 
állapítja meg, Ha a hizlalás *artama  alatt 
a hizlalás, vagy a gazdasági szükséglet csök
kenne,vagy a hízókat a hizlalás *ló!  ki kellene 
venni, a fölöslegessé váll sertések az Országos 
Közélelmezési Hivatal rendelkezése ala esuea.

A termelő háztartási és gazdasági szűk 
ségletét meghaladó számban sertést csakis ha
tásági engedély alapján és a zár alá vett 
lengerilermés fölöslege felének fölhasználásá
val hizlalhat. ll.zlalási engedélyt Ötvon da
rabig a törvényhatóság első tisztviselője ad, 
ötven darabon felül a földmivelésügyi mi
niszter.

Nem termelő, valamint olyanok, akik 
elegendő takarmánnyal nem rendelkeznek és ; 
közfogyaztásra akarnak hizlalni erre vonat
kozó kérvényüket a lörvnyha*< ’»<ág első 
tisztviselőjéhez terjesztik be s a földmive
lésügyi miniszter a rendelkezésre álló ten- 
gerikészletböl oszt szét az idén jogosultak 
között hizlalás céljaira tengerit. Egy jelent- | 
kezŐ legfeljebb huszonöt ser’éi kihlzli'ásá- ; 
hoz szükséges takarmányt kaphat. Azoknak I 
a nem termelőknek, akik 20-25 darabnál | 
több sertést hizlalnak, ipari hizlalók, városi ( 
tisztviselői szövetkezetek, beszerzési csoportok, | 
etek a földmivelési minisztériumtól kapnak hiz
lalón engedélyt.

A miniwter áltól i»og»<lo“ ,aDg‘.dBéAV 
.l.pjiu bi.l.lá.r. beállított .orté.ek » '
litAs időpontjától » Ore.ágo. Kü.el.‘i»e.é.i 
Hiv.t.l roode ko.é.ére ka.íoey.Mt^ c4l»*-  
r» lokö tetnek. A közssü^K éti c-ilokr. hiz
lalt sértőkkel darabonkint öt métermáiea 
szemes takarmánynál többet /életeim nem sza
bad. Ebből a i.k«riaáoyn>-nnvl84áüol arlia 
leqfeliebb kél métermázsa lehel. A«o.i a vi- 
deuou azonban, ahol ro»»z volt a toneeri- 
terméa a f»'d»ivelénűgvi miniszter /eí tó 
emelheti az árpamennyiséyet. A hiel.láebo*  
a.üknóires takarmányt a töldmive oai 
ter a 11 T r.-t. kiizvalitéBÓTel utzlja ki. 
Ötven kK.-nál kevesebb élősúlya 3or,óst__*  
közszükséglet kielégítésére hizlalni nem 
bad. A rendelet többi ré«e a büntető ren
delkezésedet foglalja magában.

A rendelet e hó 3.-án lépett életbe.

szz-

A hadsereg idegrendszere
— A tábori taviró. —

A májusi előléptetések alkalmából 
Boroevics vezérezredes, az Isouzó-hadsereg 
parancsnoka, beszédet intézett az előléptetett 
tisztekhez, amelyben a hadsereg távirda- 
főnökének érdemeiről és általábau a tábori 
lavirószolgáiatrój a következőképpen nyilat
kozott:

„Bármilyen kézenfekvő és emberileg 
bármennyire érthető is, ha a hadseregnek 
e gigászi csatában aratott dicsőségét első
sorban a lövészárkok harcosainak tulajdo
nítjuk, a vezetőnek mégsem szabad meg
feledkezni róla, hogy minő rendkívüli, 
döntő része van a sikerben kü öubözö 
közvetítő eszközök kdogástaian működésé
nek, amelyeket a táviróezred alakulatai 
szerveztek és tartanak karban.

A vezetés legragyogóbb gondolata, 
legvakmeröbb elhatározása is csak akkor 
valósulhat meg a gyakorlatban, ha a fej és 
a tagok közti közvetítő szerv, a hadsereg 
idegrendszere, hiánytalanul teljesíti feladatát.

A vezér akaratát kitünően közvetítet
ték a hadsereghez a táviróezred által szál
lított és rendben tartott idegek.

Pillanatra sem habozom elismerni, hogy 
ezeknek az idegeknek a munkája az en 
szememben legalább is ép oly fontos, mint 
a lövészárkok dicsőséges harcosaié.

A háború a legtöbb téren rögtönzések
re vezetett, így a közvohtő eszközöknél is. 
11a visszaemlékezünk ezek állapotára a 
háború kezdetén és összehasonlítjuk mostani 
állapotával, akkor a táviróezred el nem 
u>uló dicsőségének mondhatom azt, hogy 
a legeredményesebb, legmegerö'letőbb mun
kával miud g meg tudott felelni a háború 
egyre fokozodó követelményeinek.

A harmadik és az Isonzó-hadseregnél 
a hadsereg távírda-főnökéé, az ezredes úri 
az elévülhetetlen erdem, hogy feladatat 
ragyogóan megoldotta a pompás szervek, 
a nagyszerű tisztikar, a tisztviselők fárad
hatatlan törzse, valamint a renkivüli kiváló 
altisztek és derék legénység támogatásával. 
A legmelegebben mondok azért nekik 
köszötetet és szivem sugallatának engedek, 
amikor ezt ennél az alkalomnál felem>item.u

Boroevics vezérezredes az ő találó, 
katonás modorában meglelte a he yes szót 
e csapatra, amelynek a háborúban szerzett 
érdemeit meg nem méltatták kellőkép. 
Hadd áljon itt rövidre fogott rajza a táv- 
íróssolgáiat emberi felelősséggel teljes 
tevékenységének.

A közvetítő eszközök biztos és gyors 
□tűsödére főio'tét«*j * minden vezért tevé
kenységnek ; na c ődö- mond a aözvotité-, l 
akkor megbénul az ütközet vezotese, le
hetetlen a fegyvernemek össztmüködése a 
legjobb harci csapatok sem érvényesülhet
nek és miuden a vak véletlen kénye-kedvé- 
nek vau kiszolgáltatva. Ha ellenben jól 
működnek a könvetttő szervek, akkor meg
sokszorozzák erőnket, lehetővé teszik a 
vezér Kzánáta, hogy nehány rövid telefon
beszélgetős révén a fegyverek megkívánt j 
hatását mu.d egv ne, határozott ponton | 
egyesítse és a cél elérése után más>k pont
ra tegye át.

A láthatatlan drót villámgyorstság-.i 
visz hirt a lővészároknak, vagy az előrenyo- 
múló csapatnak minden eseményéről, Örömé" 
ről és keservéről a külöubözö magasabb 
parancsnokságokon koresztül a hadsereg 
főparancsnokához, akinek akarata igazgatja 
és vezeti a barcosok százezreit. A drót 
valamennyijüket egyformán közelhozaa ö- 
hozzá, akár a wolhyniai mocsarakban állanak 
akár a Zbrucon kelnek át harcolva, akár 
a Pasubion rohamoznak, akár az Isjnzót 
védik, akár a Vojusanál csatároznak, a^r 
az alsó Dunát tartják, vagy a keleten, * 
derék törökök oldalán aratnak babérokot

A közvetítő szolgálat az egyesítő 
kötelék a szövetséges hadseregek, M l0(?. 
felső hadvezetőségek, a szövetséges orszá
gok és az ő központi szerveik között.

A közvetítő hálózat viszonylata: any. 
Dyira megrzámlálhatatlanok, aunyirn külön
félék és olyan sok.elé eiágaaók, hogy első 
tekintetre szinte lehe etlen megérteni, mi. 
kép irányíthatják olyan kevés helyről. 
Pedig a valóságbau ez igy van.

A szolgálatukén lelkesülő, tettrekész 
szai.ferf’iak serege az egymás fölé, egymás 
me lé és egymás alá rendeltek közti köz
vetítő szolgalatból egységet-egészet, valósé, 
gos á lamot az államban alkotott, amely 
mondhatni, mag tói működik és szerveivel 
és berendezéseivel mindig kéznél van ott 
ahol éppen rája szükség van. A vezérnek 
• parancsnoknak és osapatuak ez az állam 
az államban a közvetítő szo gálat minden 
gondját 'evetle a válláról.

Mindez a fiatal tavii ó-csapatnak a 
müve, amely tokaképpen ebben a haboruoan 
született meg, serdült fel és fejlődött óriás
sá. A taviró-ezred, ame.y a háború előtt 
csak keretből állt; mindössze 1200 főnyi 
állománnyal, most tízezreket számlál, akik 
biztos, tapasztalt és harcedzett kézzel a hír
szolgálat számtalan, különböző esakögit, 
ameiyek részben a*e:ö"  is -megvoltak, rész
ben a háború folyamán keletkeztek es keze
lik még o yan időben is, amikor a többi 
csapatok az el eus g tüzhatása elől fedezéke
ikben többe-keveBeobe megvonhatják magu
kat. A derék telefoniatának éppen ‘lyeukor 
keli kimerészkednie, amikor az ellenség tüze 
a legvászthozóub, hogy a szétlőtt drótokat 
ismét megjavíthassa. A teiefcnisla nem is
meri a pihenést es reudezkedest. A háború 
kezdete óta szakadatlanul végzi nebea szol
gálatát. Ezt tudjak a csapatok, tudja min
degyik vezető.

Számtalan derék távirdasa lett hivatk- 
sáuak áldozata. Ez a fiatal csapat mindig 
cs miudeLÜtt bátran es derekasan viselte 
iuagf-<. B.zouysaga ennek, hogy a távíróét- 
redbeu köiü-belü1 minden ötödik ember 
mellét viteasegi erem ékesíti. A távit őcsapat 
igy eutecsapa; lett; becsülettel állja meg 
helyét a háborúban.

Hogy nemi épet adjunk arról a renge
teg munkáról, amivel a tavit ó-csapatnak a 
háború során meg kellett birkózni*,  végeze
tül hadd említsük meg. be^y azon az anya
gon kívül, amellyel a távíró-csapat a há
ború kezdetekor fel volt szerelve, eddig 
ösezesen 310,000 kilométer hosszú távíróké- 
beit és 320,000 kilométer hosszú táviródró- 
tót kellett szalitani a hadbavonult seregnek. 
Ebből az óriási mennyiségből következtetni 
lehet azoknak a kü öiböső készülékeknek, 
alkatrészeknek, építőanyagoknak, műszerek
nek es egyéb esakötökuek a minden képze
letet meghaiadó szamara, amelyekre szükség 
vo't és ameiyek helybeszállitását keresztül 
kellett >inni, hogy ebbe a-hatalmas sodrony
tömegbe életet leheljenek.

Különfélék.
— Gyászhlr. Mély és megrendül) 

gyász ér«e Bódogh Lzjost, városunk po’rár- 
mesterét, akinek áldott és jóleikü neje, Bag^ 
Mária úrasszony, minden emberbarát: ss 
jótékony ügynek buzgó pártfogója, élete 
Ö8.»ik év^beu, e hó 2. án, este 10 órakor, 
hosszas szenvedés után nemes lelket vissza
adta Teremtőjének. A megboldogultnak bü.t 
teieuieitt a város lakosságának nagy ed 
ösaiute részvéte mellett e bő 3, án, deiután



jjjtokíáberJ;__________________

történt beszen-elés után a vasúti 
ór»k°r onnan Kecskemétre szállították

oSB|ádi sírboltban helyezték ö«-ök 
1 0<t| B a A polgármester, akinek mély- 
iJ^Wgíníában mi is szivünk mélyéből 
^«s \ - forrón szeretett nejének el- 
°‘,,0’aD lkaiméval • következő gyászjelen- 

*Atotta ki: „Mélyen megszomorodott 
I# |’slentem magam és összes távollevő 
*íiunk nevében is, hogy igaz szivből 
^♦♦kedves, hűséges feleségem Bódogh 
,,,r ■ Ravi Mária élete 58.-ik évében,

hétbavi boldog házasságunk után, 
i A október hó 2.-ik napján esti 10 óra- 

•‘J0. lgB szenvedés után csendesen el- 
Uf ° A boldogult hült tetemei ma délu- 
""Vórakor fognak Léván, Deák Ferencz- 
•D 18 sz. alatti gyászh, zbsn a r. kath. 

°IC,A ji8rtartásai szerint beszenteltetni s 
a vasúti állomáshoz kikisértetni éi 

UD* Kecskemétre, * családi sírboltban 
D°dö elhelyezés végett elszállittatni. Az 
Elítélő saent miseáldozat pénteken, okt. 
"éo reggel 9 órakor ,08Z Kecskeméten a 
'^.nagytemplomban bemutatva és utána 
a árakor a Szentháromság-temetőben levő 

^ládi sírboltban fog drága ha otiam örök 
ugaloara elhelyeztetni. Az elhunyt élete 

[erény megtestesülése, a hitvesi hűség és 
’ndos feleség ritka példája, a testvéri, 
áoni és emberszeretet és szerénység min- 
ééps volt. Léva, 1917. oki. 3. Az örök 
jlágOMÓg íényeskedjék neki I Bódogh Lajos, 
tygfrnester.“
- A Reviczky-Társaság fejlődése

ik uj ab b örvendetes jelét adja, amennyiben 
lapszabályainak megfelelően mos*  idegen 
Mcurzuil indít meg. Nyelvmesterül 
itgnyerte a városunkban letelepedett Franzi 
liiid Bey dr.-né úrnőt, aki Londonban 
klóiét nyert. A tanfolyam felöleli a német, 

ia|oi és francia nyelvet s a R. T. zeneia- 
oltja helyiségében délutánonként tartatik 
W. A tanitáscsoportos lesz ; heti 2 óráért 
j K. havitandij ellenében. Gyerekek nem 
letc’nek föl. Jelentkezői okt. 10.-ig a R. T. 
meiikolájában lehat az okt. 15.-én kezdődő 
Kunokra. Örömmel vesszük a hírt, mert 
idegen nyelvek ismerete a kereskedelem 
virágzásának is e?yik fontos tényezője, 
iáboru után majd igen sok vonatkozó
ik less a Balkán államokkal és így kere- 

ittak lesznek azok a munkaerők, különösen 
sreikedelm; levelezők, akik a német, angol 
t. francia nyelvet szóban és írásban e?ya- 
Itbeírják. Ezért különösen a kereskedőim 
kólát végzetteknek ajánljuk a kurzusok 
nógatását. Egyúttal felemlítjük a R. T. 
neiikolájának újabb sikere gyanánt, hogy 
«pt. hóban négy növendéke : Boros Erzaé- 
M, llerzka Erzsébet, Kmoskó Irén és Szi- 
«y Aladár a Nemzeti Zenedében jelesen 
"ingázott.

- A tisztviselők háborús segélye,
"állami tisatviseiőhnek a régibb Kormauy 
“»l engedélyezett háborúi 
Kióoeri fizetéssel lejárt. A 
lőrében agg odaom meiüit fel - ,
“élj elmaradása miatt. Erre vonatkozóan 
•Wíban teljesen megnyugta ó kijelentést 
HpUí a pénzügyminisztériumban. E szerint 
•liutviielÖK továbbra is meg fogják kapui 
•Uborui segélyt.

* GyáBzhir. Mélyen megilletődve
a szomorú hirt, hogy Lévay Sándor, 

uula községének érdemdús jegyzője,
•• hó 28-án, 57 éves borában agyszélhü 

u l i?et^etl^heD, váratlanul elhunyt. A 
/^boldogult vármegyénknek Zsemlér nevű 

égében született. Iskoláit Esztergomban 
“évin végezte. Igen képzelt és kiváló 

■sl1 volt Esatergomvárm’gyo jegytől ka- 
J * vármegye kormányaa’a nagy 

tudásáért, községének népe 
t lelkiismeretes munkásságáért és jó 

*a®retett és becsült. Előkelő he- 
»Wt ° he társadalmi téren is és elnöke 
it|.|l.,,e,’teri<omvármegyei községi és kör 
li, . ®8yesÜletének azonkívül több vár- 

lei •tottaágnak. Halálát gyászba borult 
léviy q? *s öaz>“tón fájlaljuk, mert 
ültó k ^öd°r) mint poétalélek és elismert 
h buioA<iU lapunknak is tevékeny
In nJ®® BIU|»katársa volt, akinek hanguia-

P Váráéit mindig örömmel fogadták a

segélye zz 
tisztviselők 

az újabb

m a
,v;:6i- HT‘ -.vét

Un Í.I het8> d' "• 3 ^.kor Mua.-
keKyeleUB?uri'‘^níUe,l0“r*-  - E“lété' 

iriák~ha» het®*l ikLl»adikölcsön. Bégből 
gy » VII. hadikölo.ön Au^triában

■ v - ..ovombor e.sjénOru & .bocsát Aura. A VII. M.gyar hadiköl- 
«(ü,iról‘b“CaMaÍ“*?  ,<löPon,i“r6‘ ó8 rnAdo- 
Xl u z y““k “,4r “ ‘krgyaUsob, de 

K ejjes határosat még addig cuu> történt. 
Ahghanem mout i9 egy időben bontják 
ogyaóye úgy „ U92tl.4k 

hadilii cuiint. Ky
~ í”h6t tóviratozni a hadifog

lyoknak llivat»!o9an jelentik, hogy > ha- 
difoglyokuak szóló e9 hadifoglyokul eredő 
táviratok Uro9aor9zágba uj utón, a svéd 
távíró igasga'A9ág köavotitéaével, inmét kőid- 
he’ok 

■

— Asszonyrendőrök. Azt olvastuk 
’ apókban, hogy Szombathely példájára 
E<er város tanácsa is azzal a tervvel fog- 
lalkozi. , hogy asszonyrendöröket alkalmaz, 
akiknek az lesz a feladatuk, hogy a piaci 
üz’eti é-» házró'-házra történő eladásokat, 
a köztisztaságot és gyermekvédőimet ellen
őriznek ; jelentéseikkel pedig a városi ren
dőrséget támogassák. Lév*  város tanácsa is 
foglalkozzék behatóan ezen üggyel és ha 
cüa/erünek találja, alkalmazzon a városnál 
nehány asszonyrendőrt.

— Iparos katonák szabadságolása. 
A honvédé mi mjrjster elrendelte, hogy a 
mögöttes országrészben beosztott arcvonal
beli szolgálatra alkalmatlan szakképzett 
bognárok, pintérét, kádárok és ezek alkal
mazottai, tovább# kéményseprők, kádárok, 
bognál ok, nyergesek, és bádogosok közül 
azok, akik jelenlegi beosztásukban nélkü
lözhetők, november 31 lg azonnal hivatal
ból leimenteridők és legu'óbbi munkahe
lyükre szabadságolaudók.

Újabb böriuaxliuálásl rendelő 
letek jelentek meg éspedig 2209—1917. 
M. E. rendelet a nyers disznó,- őz és zorge- 
börökért követelhe'.ő legmagasabb ár meg
állapít sa tárgyában ; a 2210—1917. M E. 
rendelet a kész bőrökért követelhető legma
gasabb árak megállapítása es egyes borfaj
ták s»aba yozása tárgyában ; 2956—1917. M. 
E. reudelet a nyers oorjuböiősért követel
hető legmagasabb árak megállapítása tárgyá
ban éz a 2261—1917. M. E. számú rendelet, 
a nyers marha- és lóbőrök ózásáert felszá
ll) tható eópénz újabb megalapítása tárgyá
ban, me'yek a besztercz.jbáoyai kereskedel
mi es iparkamaránál ég a kereskedelni és 
i pár’estület éknél betek inthet ők.

— A liadisegélyek és a levonások. 
A belügyminiszter rendeletet bocsátott ki, 
amelyben megtiltja, hogy a körjegyzők és a 
községi elöljárók a hadisegélyből bármily 
címen levonásokat eszközöljenek.; A várme- 

főispánjai külön is felhívják a főbirák 
Ügyeimét arra, hogy ezen miniszteri rendelet 
betartását a legszigorúbban ellenőrizzék.

— Arany vitézség! éremmel kitün
tetett katonák nem mennek a frontra. A 
hadügyminiszter rendeleté szerint az arany 
vitezsugi érem tulajdonosait nem szabad a 
menctalakulatokba beosztani vagy harctéri 
szolgalatra alkalmazni, hanem a harctérén 
|(‘vt»ket is szabadságolni keli s a hadtestek 
körleten 'okiatokul vagy segédszolgalatra al
kalmazandók.

Jótékonyság.
A l'9niuk 1U’» >uternó'u.4n.lc hi.Ur- 
céiau. 'lonhaizer Mitóly mgy.al'ó. 

-,U — Koezab Frigyes, a lévai
ík uényepusatai föiatfzöje, 25 ko- 

‘-TSelilusler Uyula mklasi íöldbirto- 
óedig lét sssk krumplit kegyeskedtek 
P . .Lq adományokért hálás ko- 

"uyHvimtj. .. .ut.rnktu. gondnok- 

'“’í

gyermok-ottbou céljaira.

tás: 
plébános 50, 
uradaioninal 
róná*,  - 
kos pedig k 
küldeni. A jólelkü
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6359—1917. szám- Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a legtöbb adót 

fizetők 1918. évi névjegyzéke összeállításá
val megbízott küldöttség nyilvános üléseit 
f. évi október hó 19-én délután 3 órakor a 
városháza tanácstermében fogja megkezdeni.

Mindazok, kik a névjegyzékbe való 
felvételre igényt tartanak : ez alkalommal 
jogaik megvédése végett jelen lehetnek.

Léva, 1917. évi október hó 6.
ifj. Klain Ödön,

h. polgármester. 

6242—19P. dííuu. Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a burgonya

vásárlási engedélyeket Léván Tokody István 
városi tanácsnok (I. emelet 8 ajtó) távol*  
léte alatt Stern Sándor ügyvezető (1. eme
let 4 ajtó ) as alábbi fejkvóta szerint állítja 
ki, illetve a termelők által visszatartható 
mennyiségeket a következőkben állapította 
meg a közélelmezési hivatalt vezető 
miniszter.

I. A termelő Baj*t  burgonya terméséből 
visszatarthat házi szükséglet címén a nehéz 
testi munkát végező felnőtt családtagok 
részére személyenkint 156 kgot. egyéb 
ellátandók részére személyenkint 117 kgot.

II. Gazdasági szükséglet címén a 
vetőmagra kát. holdankint 9 q-át. Takar
mányozás címén csak a iegkivételesabb 
esetekben és csak ott, hol egyéb takarmány 
hiány miatt az állatok másképen el nem tart
hatók, külön engedélyre csakis emberi táplál
kozásra uf'iü alkalmas diónagyságnál kisebb 
hulladék burgonya tartható vissza. Időszaki és 
gazdasági munkások részére az e látásuk ide
jére legfeljebb három hóra havi 17 kgot. a 
cselédek részére a cseléd szerződésben 
kikötött mennyiség amennyiben az I. a, és b. 
alatti adagokat meg nem haladja.

II. Nem termelő vagy olyan termelő, 
akinek termése az I. 1. a. és b. pontok 
alapján megállapítandó szükségletet nem 
fedezi, vásárolhat kizárólag a saját házi 
szükségletére I. nehéz testi munkát végző 
felnőtt családtagok és ellátandók részére 
személyenkint 117 kg-ot, b. egyéb ellátan- 
bók rész érő személyenkint 78 kg-ot, egy 
háztartás részere egynél több vásárlási 
engedélyek ki nem adható, a kiadott vásárlási 
engedélyek alapján a burgonya csoportban 
be nem szerezhető.

A fik vásárlási engedélyt kívánnak 
liszt jegy ükét hozzák be a háztartásban 
természetben ellátást élvező személyek 
számának igazolása végett, akik pedig 
hatósági liszteilátásban nem részesülnek 
az élelmezési iroda utján tartoznak azt 
igszolni-

Aki a kiadott vásárlási engedélyre 
burgonyát oejzerezni nem tudott, az en
gedélyt a hatóságnak haladéktalanul szol
gáltassa vissza, hogy ellátottnak ne legyen 
tekintendő.

Lév*,  1917. évi október hó 4.
ifj. Klain Ödön, 

főjegyző.

6-228—1917. «4w. Hirdetmény
a tUzelőauyag-keszietek és szükségletnek 

bejelentéséről.
Felhívom a magán háztartások fejeit, 

kórházak, iskolák, üzletek, szállók, vendég
lők, kávéházak, köz- és magánhivatalok és 
intésetek vozetöit, hogy a po'gármester el
nöklete alatt megalakult helyi szénelosztó 
b zottsig kiküldöttei ♦ lőtt fütő- és fÖZÖfl- 
nyag szükségleteik bejelentése végett a 
varoHhá^a tanácstermében f. évi október 
lio 3.-án d. u. fel 3 órakor kezdődő össze
írásnál. mely folytatólag naponta d. a. fél 
9—12 érák, d. u. 11 3—5 órák között tar
tatik, legkeiöbb f. október 9-ig hétfőig be- 
lárélag ok ve' lenül jelentkeesenek, mert aki 
eit elmúl.altja: fűtőanyagra a bekövetkeaő 
téli idényre nem azámitbat.

Akik aa üsaeeiró lapét önmaguk kitöl
teni képeiek, alt a íentjel.ett helyen én 
időben átvéve, ugyanott 24 Ara alatt Köte
letek kitöltve viaaaaasolgáltatni.

Léva, 1917. évi okt. bA 2.
ilj. Klain Ödön,

1 főjegyző.
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6229—1917. ww.
Hirdetmény.

Közhírré teazem, hogy a felvidéki mi
niszteri kirendeltség nagyobb mennyiségű 
kiselejtezett kumot lószerszámot vett Át * 
hadvezetöségtöl azon célból, hogy ezen ló
szerszámokat kijavítva jutányos ár mellett 
a gazdaközöniég rendelkezésére bocsássa.

A mai túlságos drágaság mellett az uj 
kumot szerszámok besiczóse úgyszólván 
lehetetlenség, miért is értékes szolgálatot 
vél tenni a gazdakozönségnek azáltal, hogy 
a javított kumot jutányos eladásával lehe
tővé tesszük a könnyű beszerzést.

Egy pár kumet felszerelve (kuaaetváz, 
kumet, vánkos, szíjazat, láncz, vagy kender 
istiáng, minőség szorin*  160—240 koronába 
kerül, — megjegyeztetik, hogy kantár és 
gyeplő nincs raktáron.

A kumet szerszám megrendelhető levé- 
lileg, mikor is a szükséges kumet b: hő 
hossz mértéke közlendő. — Legajánistosabb 
azonban a vételt személyesen megtenni.

Azon esetben, ha a vásárolt kumet nem 
volna megfelelő, úgy azt a vétel idejétől 
számítva két héten belül a kirendeltség ki
cseréli vagy kívánatra a véte'árt visszatéríti.

Léva, 1917. évi október hó 5.
Polgármester helyett: 

iij. K’ain Ödön, 
főjegyző.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Eladó
18 hold erdő latömege nagyrészt cser, 
ugyanott egy t'ödeles hintó is eladó.
— Czim e lap kiidohivatalahan —

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

MJtfOTTOTT ISSI. LÉVÁN. TELEFOH SZÁM K,

Értelmesebb nő
kerestetik a megnyitandó éjjeli 
gyermek-otthon*'  részére, a ki 
a gyermekeket gondozna és minden 
házi teendőt elvégez. Bővebb fel
világosítást ad dr. Jrommer Ignácné.

Legjobb fűszer- és csen: Bgeáruk Naponta friss felvágottak 
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k „Glória" pörkölt 

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

Vasáruk 6b konvhnfelszsrelésl cikkek.

Árverési hirdetmény.
Az Ördögárok mellett elterülő ten 

niszpályák drótkerítése faoszlo
pokkal együtt f. október hó 7 én 
vagyis vasárnap délután 4 órakor a 
legtöbbet Ígérőnek árverés utján a 
helyszínén el fog adatni

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis ftveg 1 K 30 f. dupla Oveg 2 K. 20 f. 0<T*  Ezt Irérj'ik: zxxlxidLexvCLtt I
A ho’ nem kapható, oda postán l'J kis vngy 6 nagy 
üveget tizenhárom koronáért hűid ingyen ládában a 
készítő

KATBEMTÁK JÁNOS
gyógyszerész ZSAKNÓCZA.

alumínium, sphinx, zománcozott, lemez és öntöttvas korryhaedenyak 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, foiralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metezőolió, 
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, uiezőgazdasápi , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 
nyozott sjdronyfonat keritée nagy raktára — —

Törvé 
nyesen 
védve

Oszkár
uagybecskerakl uy. főkapitány 

Patkáuln gyára értesíti a t. közöusé 
get, hogy anyaghiány következtében

„P A T K A N I N- 
patkányirtó szerének gyártását egyelőre be 
szüntette. A gyártás felvételét annak idején 

liirlapilag közhírré fogja tenni.
Tisztelettel 

R,eitter Oszkár 
ny. főkapitány.

l’átkanin gyára
Tulajdonos: Torontáli Agrarbauz r. t.

Nagvbecekeiek
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KNAPP DÁVID | 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára g 

Telefon szám: 33. I j y| Telefon nzam - 33. g
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú kS 

állandó gépkiállítás van berendezve i
Hazai gyártmányú gépek:

Ganzféle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Sclirautz gőzcAéplö készletek, eredeti Melichár féle 
vetógép ók, Bácher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vngó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánozoskutak.
MF Legjobb minőségű takarmánykanirák elkészítési 

es felállítása jutányos árakban. "?J|R

Nyomatott Nyitrai ée Társa r. t. gyoreeejtóián Láván.


