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Hatósigi cselédközvetitö.
Már régóta hangoztattuk s la 

hasábjain több Ízben meg' is inuk, 
hogv eselédviszonyok javulását 
csak ugy remélhetjük, ha a cselétl- 
közvetites állaim kezelésbe megy at, 
mivel a mai rendszer mellett a cse- 
lédközvetitőknek érdekeben all, hogv 
minél gyakoribb legyen a cselédvál- 
toza-. nert annál nagyobb a közve
títési dij Tapasztalhattuk azt is, hogv 
a mar beszegődött cselédek is milyen 
íurfanggal iparkodnak szabadulni he
lyükről s legtöbbször .. cselcdközve- 
titó kéz - működik benne, kit az 
egyes cselédtartó asszonyok részé
ről várt külön jutalom és ajándék 
ösztönöz arra. Hogy a cselédség er
kölcsi színvonala annyira romlott, 
ismét csak a gyakori helyváltozás. >kr;. 
vezethető vissza, mivel a facerság a 
legjobb kerítő.

Nem szándékozunk ezúttal rész
letezni a cselédviszonyok bajait, bár 
ti kell ismernünk, hogy a bajoknak 
részben maguk a háziasszonyok :s 
az okai, kik sok mindent megenged.- 
nek a cselédeknek attól tartva, hogy 
különben nem kapnak cselédet. El
tűrik a cseléd csavargását, megen
gedik, hogy szeretőt tartson s ez 
bejárjon, mert köztudomás szerint 
olyan helyre szívesebben mennek, 
ahol ilyesmi szabad, inkább szívesen 
lemondanak a jobb kosztról is, sőt 
a vacsoráról is, ha este kimehetnek. 
Nem ritka dolog az is, hol a cseled 
együtt pletykázik az asszonyával. 
Persze azután csodálkoznak, ha a 
cselédek fejükre nőnek a nagysá
gáknak s hamarosan oda lesz a te
kintély.

Végre a kormány is belátta, hogy 
ezen segíteni kell. Így ez nem me
het annál is inkább, mert a háború 
tuég a cselédek között is züllöttebb 
állapotokat teremtett. Ugrón Gábor 
belügyminiszter rendeletet adott ki a 
cseléd viszony szabályozása érdeké
ben, melyben hangsúlyozza, hogy a 
mai cselédköz vetítési rendszer mel
lett nem lehet a cselédviszonyokat 
megjavítani, a bajok orvoslására 
feltétlenül szükséges, hogy a cseléd- 
közvetités hatósági kezelésbe vétessek. 
A miniszter elsősorban a székesfő
városban óhajtja a cselédkérdést 
megoldani olyképen, hogy felhívja a 
?zékesfővárosi tanácsot, hogy a ha
tósági cselédkérdést vegye tárgya
lás alá s terjesszen elő olyan javas
latot, mely’ a cselédközvetitésnck 
társadalmi utón valói szervezését sza
bályozza

Elrendelte a miniszter, hogv ezen
túl minden cselédkönyviit beillesz
tettek a könyv tulajdonosának arc
kepe s azt a kiállító hatóság saját 
bélyegzőjével lássa el. Ezenkívül az 
arcképet a tulajdonos a hatóság: 
közeg előtt írja alá vagy a Írni nem 
tud, a kézjegyével ella-sa. Ez a 
helyes és célszerű intézkedés g.itat 
fog vetni azon szélhámoskodásnak, 
hogy más cselédkönyvvel allhasson 
valaki szolgalatba Nemkülönben 
helyes es jo dolog a cselédkönyvbe 
vezetendő tüzetesebb szemclyleiras 
felvétele is.

Azonban kevésbbé szerencsésnek 
tartjuk a miniszter azon intézkedését, 
mellyel elrendeli, hogy a cselédkönyv 
első fellapjának belső részen az arc
ke]) mellett a cselédkönyv tulajdo
nosának ujjlenyomata is felvetessek 
s az a hatósági nyilvántartásba be
vezettessék. Köztudomású ugyanis, 
hogy eddig csak a gonosztevők ujj
lenyomatait vette fel a hatóság, - 
igy a rendeletnek erre vonatkozó 
része nagy visszatetszést fog kelten 
a cselédek köreben, akik között bi
zonyára sok derék, jó és tisztességes 
személv is van, ki magara nézve 
lealázónak és sértőnek fogja találni 
az ujjlenyomat felvételét. A rende
letnek ez a részé nemsokára repa- 
ráciora fog szorulni, mert az ujjle
nyomat a cselédeknél nem is szük
séges, mivel azt fel lehet különben 
is találni a bútorokon, edényeken ; 
egyébként pedig az arckép is feles
legessé teszi, mert hiszen az arckép 
nyomán egész bizonyosan megálla
pítható bármelyik cselédnek a személy
azonossága.

A fővárosban mar december l en 
eletbe lep a rendelet. Ettől a naptól 
kezdve a hatóságok már csak a ren
deletnek megfelelő uj cselédkönyve
ket állíthatnak ki. A regi c-eledk. .ne
vek csak 1918. május hó 3i.-éig 
maradhatnak használatban, ekkor 
aztán mindenki tartozik a régi cse
lédkönyvet és a saját arcképét be
szolgáltatni s uj cscledkönyvet vál
tani. Minden régi könyv e naptól 
kezdve nem létezőnek tekintendő, 
s azzal cseledet fogadni és szolgá
latba állni nem szabad.

Szükscgesm k tartjuk, hogy az 
egész cselédügy országosan szaba- 
lyoztassék s ezért maga a cseléd
törvény is revízió ala vétessek, lar- 
sadalmi utón aligha lesz meg a kellő 
eredmény, szigorú hatósági keze
lés az, amely orvosolni fogja a ba
jokat Ma már nagy és nehéz fela
dat rendet teremteni az igazán za

varossá vált viszonyok között s ez 
c-ak>s a hatóságnak sikerülhet, mint 
akinek rendelkezésére megfelelő ha
talom és eszközök állanak. A ható
ság: ellenőrzés leginkább alkalmas 
arra, hogy ugv a cselédek, mint a 
. -.eledtartogazdák megfogjak tartani 
.1 törvényt s ennek alapján kiadott 
törvényes rendelkezéseket. A ható
sági tekintély teremthet egyedül 
rendet még ott is, hol legzüllötteb- 
bek az állapotok. Társadalmi utón 

. a. > rendezése a cselédügynek, csak 
meddő próbálkozás, mert a társada- 
01:1 minden tagja érdekelt ebben a 
kérdésben es senkinek sem lesz 
kedve keztyütlen kézzel nyúlni bele 
a darázsfészekbe.

Hat<>sági cselédközvetitiit kérünk. 
A hatoság ezután is igénybe veheti 
az eddigi cselédközvetitoket, de ezek 
működése már ne legyen független 
a hatóságtól, mert csak igy lesz rend.

A rokkantak és hadiár»ák segítésé.

A rokkantak és hadiárvák segítése 
ügyében Léva város hatósága utján vár
megyénk főispánjától a következő rende

letet kaptuk •
„Az Országos Hadigondozó Hív tálhoz 

több ízben érkeztek óyan adományok, ame
lyek alapítványok alakjában bocsáttattak rok
kantak vagy hadiárvák céljaira Hivatalunk 
rendelkezésére és ahol nem történt külön 
intézkedés aziránt, hogy ezen összegeknek 
rokkantak és hadiárvák céljaira nemcsak 
kamatai, hanem tökéi is felhaszná hatók 

legyenek.
Ezen alapítványokból azután had rok- 

kantjaink és hadiárváink részére a minden 
esetre csak csekélyebb összegű kamatokat 
használhatjuk fel és körülbelül 20 év múlva, 
mikor a hadiárva neveltetése és igy segé
lyezése megszűnik, vagy 35 év múlva, mikor 
a rokkant és családja, vagy már elhaltak, 
vág már újabb generáció keletkezett, amely
nek segélyezésre jogcíme nincs, s a 
kamatok az adományozó óhajtásához képest 
tovább nem használhatók fel, fenmaradt a 
töke, amelyet más célra kell fordítani.

Rokkantjaink és hadiárvaink érdekében 
mindenesetre sokkal eredményesebb akciót 
végezhetnénk, ha ezen adományoknál a 
hadiárváknál 20 év alatt, rokkantak és 
családjaik támogatásánál pedig 35 év alatt 
lassanként az egész töke is felhasználható 

'0,1'űrre való tekintettel nagyon óhajtandó, 

hogy az á'tlozatkész adakozók adományaikat 
vagy ne alapítvány-alakban juttassak a 
Hivatalunkhoz, hanem egyszerű adomány
képen, amelynél a tőke felhasználását illető
leg Hivatalunk ne legyen megkötve vagy 
pedig vegyenek fel az összeget rendelkezi- 
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síinkre bocsátó okmányba olyan kikötést, 
amelynek értelmében ezen adományoknál 
nemcsak a töke kamatai, — hanem, — 
hadiárváknál 20 év alatt, rokkantaknál pedig 
35 év alatt, — maga a tőke állagá is fel
használható legyen; hogy esetleg a helyi 
sajtó utján is hasson oda, hogy a jövőben 
a nemes adakozók ezen fontos szempontokat 
vegyék minden esetben figyelembe, s ez
által is mozdítsák elő rokkantjaink és hadi 
árváink intenzív támogatásának ügyét. — 
Aranyosmarót, 1917. augusztus hó 31.-én. 
Beniczky Ödön s. k. főispán.“

Kérjük és figyelmeztetjük a jólelkü és 
áldozatkész közönséget, hogy a rokkantak 
és hadiárvák javára nyújtandó adománya
inál teljesítse az Országos Hadigondozó Hi
vatalnak indokolt óhajtást.

A burgonya fejkvóta megállapítása.

Az Országos Közélelmezési Hivatal 
elnöke legutóbb kiadott rendeletével a 
termelők által saját termésükből visszatart
ható. valamint a fogyasztók által beszerez
hető burgonyának mennyiségét szeinélyenkint 
a következőképpen állapította meg: I A 
termelő saját burgonyaterméséből vissza 
tarthat saját hiziszükségletére: a) nehéz 
testi munkát végző felnőtt családtagok és 
ellátandók részére az egész idényre szemé- 
lyenkint 120 klgrammot 2. Gazdasági szükség
letére : a) vetőmagra katasztrális holdankint 
9 métermázsát; b) takarmanyozásra burgonya 
vissza nem tartható; c) időszaki és gazda
sági munkások részére, az ellátások idejére, 
de legfeljebb három hónapra, havonkint 13 
kilogrammot; d) gazdasági cselédek részere 
a szerződésben kikötött mennyiséget, de 
legfeljebb annyit, mini amennyi háziszükseg- 
let óimén az általánosságban megállapított 
fejadag.

II. Fogyasztó (nem termelő) vagy olyan 
termelő, akinek termése a megállapított házi 
szükségletre nem elegendő, háziszükség
letére vásárlási igazolvány mellett a követ
kező fejadag szerint vásárolhat:

1 Nehéz testi munkát végző felnőtt 
családtagok és ellátandók részére az egész 
idényre személyenkint 120 kilogrammot ; 2. 
Egyéb ellátandók részére 100 kilogrammot. 
A vásárlási igazolványok a városi közélelme 
zési hivatalnál kaphatók.

Akik vásárlási engedély alapján az 
egész idényre beszerzik a burgonyaszükség
letet. azok f évi november 4-től 1918. 
junius végéig nem kapnak burgonyajegyet. 
A megvásárolt burgonyával tehát mindenki 
saját érdekében úgy gazdálkodjék, hogy a 
burgonya egész idényre elégséges legyen, 
mert ha valaki beszerzett burgonyáját előbb 
fogyasztja el vagy azt elroinlani hagyja, 
hatóság' ellátásban (burgonyajegy alapján) 
részesülni nem fog

A tüdőszanatórium létesítése
A lévai kerületi munkásbiztosiló pénz

tár vezetősége minden feltűnést mellőzve, 
zajtalanul, de kitartással dolgozik a létesí
tendő tüdöszanatórium felállítása érdekében.

Elkövet minden lehetőt a kitűzött nemes 
és közhasznú célnak elérésére.

A maga ereje azonban kevés, hogy az 
elérhető legyen, miért továbbra is a mun- 
kásbiztositási érdekeltségnek hathatós támo» 
gatásara van szüksége.

Ezen támogatást, az anyagi segítséget 
pedig különösen azoktól a cégektől, üze
mektől, munkaadóktól várja, akik a háborús 
viszonyok dacára a kedvező konjunktúra 
folytán oly szerencsés anyagi helyzetben 
vannak, hogy minden megerőltetés nélkül 
adakozhatnak a habomban elszerencsétlene- 
dett tüdőbeteg katonák javára.

Bármily összegű adomány bázisát fogja 
képezni egyrészt, annak az aktiónak, amely 
hivatva lesz Magyarország közegészségügyét 
hathatósai) előmozdítani, másrészt a világ
rengés következteben elterjedt nagymérvű 
tüdőbajok további elterjedésének gatat vetni

A legutóbb nyilvánosan nyugtatott osz- 
szeg, amely a fenti czélra összegyűlt 531 
koronát tett ki. — Azóta a következő ado
mányok érkeztek be:

Léva r. t. város . • • • • K-
Engel József és Fia cig Léva 50 .
Rintel Rezső vállalkozó Marót 30 .
Pollák Vilmos es Fia fakeres. Léva 20 . 
Uradalmi Gőzmalom Ar.-marót 20 „
Perlaki I. szcszk. Grsztbenedek 15 „
Boros Gy. sör- és borkeresk. Léva 10 * 
Körjegyzőség Málas . . • • 10 • 
Körjegyzőség Alsószecse . . 10 n
Schu'cz Ignacz könyvkeresk. Léva 6 n 

Eddig befolyt adományok összege : 752 K.

Felkérelnek mindazon egyének, hatósá
gok testületek, ezégek stb, akik a pénztár 
vezetősége részéről az adakozásra felszólí
tást kaptak, ily irányban megkerestettek, 
hogy a nemes célt támogatni, adományaikat 
a pénztárhoz juttatni szíveskedjenek.

Látogatás a Vöröskereszt kórházban.

Gyönyörű, felejthetetlen délutánunk volt 
f. hó 13 -án. Szomorú, egyhangú kórházi 
életünket beragyogta a napsugár, könnyeink 
közé mosoly, öröm lopódzott, csüggedtségün
kön, szivfájásainkon bizakodás, remény resz
ketett at . . . Csöndes kórházunkat régi, 
nagy jóltevöje Schoéllcr Gusztáváé meltósa- 
gos asszony látogatta meg. Gyakori és nagy 
adományai révén ftej. liszt, vasárnap délji 
táni kalácsok, cigaretta stb), mely adomá
nyok eredetére mindig figyelmeztetnek is 
bennünket oly nagy szeretettel es odaadás
sal ápoló Tisztelendő Nővérek, - a Méltó- 
ságos Asszonyt régen ösmertük valameny- 
nyien, személyesen azonban nagyon Kevesen. 
Őszinte meleg volt tehát az örömünk, mikor 
a Méltóságos Asszon) a délutánon közöttünk 
megjelent Tisztelendő Főnőknö és Bergmanna 
Tisztelendő Nővér kíséretében ; minden beteg
szobában hosszasan időzött. Végtelen örö
münkre jo másfél óráig tartott nagyon be
cses és kedves látogatása. Szobábaléptekor 
könnyező együttérzésében a kint, fájdalmat 
szenvedőkkel: rögtön leültette a katonákat 
Mindegyikünkhöz volt meleg érdeklődő, biz
tató szava. Üröm volt látni, hogy milyen 
közvetlenséggel felelgettek — katonater
mészetüknél fogva bizalmatlan, hallgatag 
„bakák**  — a Meltosagos Asszony kérdéseire, 
hogy kitártak szivük bujat-bajat meleg ér
deklődő, megértő együttérző nagy szive előtt. 
Könnyezésig megható volt az egyszerű lel 
kék szívből jövő köszönetmondása a sok 
és nagy jóért, amit e kórházban éppen a 
Meltosagos Asszony kegyességéből élvezünk 
s amiben nehéz, sebeket-osztó katonapaiyán- 
kon oly kévés részünk van.

Szeretettel es hálával gondol majd visz- 
sza mindegyikünk erre a kórházra . . . 
Az emlékezetes, szivünk mélyére zárt októ
beri délután csak fokozni fogja ezt az érzé
sünkét. Innen elkerülve, körülvesz ismét a 
katona-sors emésztő bizonytalansaga, a fáj 
dalinak ismét megrohannak, a halál beleka
cag a szemünkbe ... De akkor is; a csüg- 
gedés. remenytelenség nehéz pillanataiban, 
akkor is, mindig meginelegiti a szivünket, 
meg-megbiztatja csüggedtségünket az édes 
éltető fájdalmat csillapító visszaemlékezés 
az itt eltöltött meleg napokra, az itteni oda
adó, szeretettel teljes ápolásra, igen akkor 
is athatja és megerősíti a lelkünket ebben a 
visszaemlékezésben az az intés : — vannak 
még nagy, melegszívű emberek, akik ebben 
az anyagias, istentelen korban tudnak, akar
nak áldozni s ha mást nem: szivük melegét, 
őszinte érzését, buzgó imáját teszik a meg
támadott, egyetlen haza oltárára . . .

Isten áldása kísérje a Méltóságos Asz- 
szonyt!

Isten áldása kisérje e kórház önzetlen, 
nagyszivü munkásait I . . .

Ez a köszonetünk és forró kívánságunk, 
A sebesült és beteg fisz és katonák 

nevében :
Lévai vöröskereszt kórház 1917. okt. 17.

Bakoss János.
cs és kir 26 gy. c tart, h
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Különfélék.
- Kiroly király névnapja. Az

ház es a hivatalos világ november hó 4 ■ 
először ünnepli meg Károly király névna? 
jának évfordulóját, amely napon a temuln 
mokbau hivatalos isteni tiszteleteket i„,„?1.’ 
tartani. ’ 4k

— Gyászüuuepély az iskolákban 
A vallás- és közoktatásügyi in. kir. miniszí 
tér a hősi halált halt vitézeinkről való ke" 
gyeletes megemlékezésre és az emlékezésből 
erőt merítő hazafias érzésnek a tanuló ifjú
ság lelkében való felkeltésére es ápolására 
kívánván alkalmat nyújtani, — elrendelte 
hogy november hó 2.-án, esetleg 5-én déb 
előtt 19 órakor az összes iskola-bán gyász- 
ünnepély tartassák s megengedte, hogy a 
hősök nyughelyének méltó ápolása céljaira 
az ünnepélyen gyűjtés rendeztessék. Az ün
nepélyre melynek programmja a himnusznak 
az iskola tanárja, tanítója vagy igazgatója 
által tartandó alkalmi beszédnek es a szó
zatnak előadásában állapíttatott meg _ 
nemcsak az iskolai, hanem a helybeli egy- 
házi és világi hatóságok és a nagyközönség 
is alkalmas módón meghívandók.

— Uj banyaközségek. A nyitrabá- 
nyai kőszéntelep, mely csak nem régen ke
rült üzembe, a háború alatt erősen terjesz
kedik, még pedig Barsvármegye felé, amely
nek több községé, úgymint: Ujgyarmat 
Garamkürtös és Kislócsa, mint földtulajdo
nosok, köszénkiaknazasi szerződéseket kö
töttek a nyitrabanyai kőszénvállalattal, amely 
a nevezett községeknek mar haszonbért is 
fizet. Dr. Jliidny/lnssky Titusz, varmegyénk 
alispánjának véleménye szerint a Nyitravár- 
megye és Barsvármegye határszélén elhúzódó 
kőszéntelep néhány év múlva a salgótarjáni 
köszénüzemet valószínűleg túl fogja szár
nyalni és a fentemlitett barsvármegyei köz • 
ségek rohamos fejlődés ele tekinthetnek.

— Gvaszhtr. A legmélyebb megille- 
tödéssel közöljük a szomorú hirt, hogy öz
vegy alsó- es telsökameneczi és nemesnoiz 
tolányi Kosz'olányi Sandorné, szül, nagvrákói 
és nagyselmeczi Rakovszky M ilvin úrasszony 
csalódjanak, rokonainak és ismerőseinek nagy 
fájdalmára f. hó 16.-án, déli 1 órakor, 
életének 76. évében, hosszas szenvedés után 
Nemcsénybe.-i meghalt. A jólelkü es messze 
vidéken általánosan tisztelt úrasszony hűlt 
tetemeit e hó. 19.-en d u. 2 orakor őszint» 
részvét mellett helyeztek örök nyugalomra. 
A gyászszertartást B'mdy Endre esperes és 
lic. Hzél'i Ödön ág. h ev. lelkész végezték, 
akik könnyekig megható beszédet es imát 
mondottak az elhunytnak koporsója, illetőleg 
sírja lelett. — Áldás és beke poraira 1

— Kitüntetés. A király Forias Tiva
dar, 26. gyalogezredbeli tartalékos had lágy 
nak, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz 
magatartása elismeréséül, a katonai erdőin- 
kereszt 3. osztályát a hadiekitmíunvel es 
kardokkal adományozta. A hős hadnagynak 
ez mar a negyedik kitüntetése.

— Az u! vasúti díjszabás, amely 
minden valószínűség sz .nt november else
jén lép életbe, alighanem elveszi a szóra
kozásból utazok kedvet attól, hogy a vona
tokat oly mérvben vegyek igénybe, mint most 
teszik. Az uj dijszabas hir szerint, a gyors
vonatoknál 120—100—80, a személyvoni- 
tokml pedig 1.0—80 —50 százalékká drágul 
meg a különböző osztályok szerint, l-./yu.tal 
megemlítjük azt is. hogy a megdrágított díj 
szabással a gyorsvonatok harmadosztályú 
kocsikat kapnak.

— Kinevezés. A közlekedésügyi mi
niszter Bleyer Rezsőt, a lévai vasúti aliomas 
általánosan lisztéit es kiváló szorgalmú pénz
tárnokát akt 18 évig közmegelégedésre mű
ködött Levan, Trencsénbanba aiiomi-!on > 
nek nevezte ki. A jól megerdemlett előlép
tetéshez mi is őszintén gratulálunk.

— dó feaz ^eiegeu öltözni a
a itra1 Az államvasutak adták ki ezt a i- 
gyelmeztetest. Baj van a szénnél us 
mértékben aligha tudnak gondoskodni 
vasúti kocsik fűtéséről. A szenhiány akkui . 
hogy október elseje helyett az ide" 1 ’ 
október 15.-én kezdték meg a vasúti k0”t 
éjszaka is hűvösebb napokon való lu es .
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.. ^elégítő fűtésére niég a téli hóna-

* k° se lehet számítani A hosszú gyors- 
fokb‘“ mélyvonatok megosztása az idén 
és sZC e|m'arad. Oka a szénhiány és több 
«C'inl3 k a vonalak tehát meglehetősen

lesznek és ebből következik, hogy 
’fXni nem ‘8en birnak- Na^on ajánlatos 
j’^t hogy a vasútra ülök jó melegen öltöz- 

!fnek_ Esküvő. Agyagássy Sándor, hont 
-Öef lelkész, f. hó 16-án tartotta 

i-vóiét Kálmán pozbai ref. lelkész
Ses leányával, 7/onifW.

, kereskedők figyelmébe ajánl-
• k .""kereskedelmi és iparkamarának hoz- 
'“k küldött következő értesítését: A köz

ükségleti cikkek forgalombahozatalánal 
Iford-iló visszaélések meggátlása tárgyában 
kibocsátott s folyó hó 15-én életbelépett 
MTg-1917 M. E számú rendelet ( Lánc
kereskedelmi rendelet:) a kereskedelemre 
ronatkozólag több sérelmes intézkedést 
"rtalmazvaíi. a kamara ezek megváltozta 
tása iránt egyide;üleg felterjesztést intézett 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz. Miután 
azonban a rendelet már életbelépett, a követ
kezőkre figyelmeztetjük az érdekelt keres
kedelmi köröket: A 12. § szerint közszük
ségleti cikk forgalomba hozatalával ipar 
szerűen csak azok foglalkozhatnak, akiknek 
ezt a hatóság vagv közvetlenül maga a 
jelen rendelet megengedi. A rendelet külön 
engedély nélkül a közvetlen fogyasztók 
részére történő árusítást ( : det ilkereskedest u 
megengedi annak, akinek a rendelet életbe
léptetése előtt kiadott olyan iparigazolványa, 
vagy iparengedélye van, amely a közszükség
leti cikkeknek közvetlen fogyasztók részére 
raló elárusitásra feljogosít a tovabbelárusitók 
részére árusításhoz ( : nagykereskedés : i 
nincs szüksége annak, aki ily kereskedéssel 
1914. évi augusztus hó 1. napja előtt nyert 
iparigazolvány vagy iparengedély alapján, 
ragy mint bejegyzett cég már az 1914 évi 
augusztus hó 1. előtt és azóta is tényleg 
foglalkozott. Minden más esetben külön 
eagdélyre van szükség, melyet az iparható
ság ad ki Vizsgálja meg tehát minden 
kereskedő a már eddig kiváltott iparigazol- 
ványát s ha úgy találná, hogy a rendeletben 
említett cikkek árusításához ez az igazolvány 
nem ád elég jogot, sürgősen kérje az ipar
hatóságtól a külön engedély kiadatását, 
nehogy a rendeletben megszabott érzékeny 
büntetésnek tegye ki magát.

— Gyujtómonopólium. Ausztriában 
legközelebb behozzák a gyujtómonopóliumot, 
logv a kincstár jövedelmeit ezzel is szapo
rítsák. Kívánatos volna és az osztrák pél 
dara várható is, hogy a gyufa egyedárusagát 
Magyarországon is behozzak, ami ezen fon
tos közszükségleti czikk árának feltétlen ese 
!ét fogja eredményezni.

— A gyógyszerek órának euie 
lése. Értesülés szerint a gyógyszerek árának 
és a gyógyszerek elkészítési dijának újabb 
emeléséről van szó Az országos tarifameg
állapító bizottság közelebbről fogja ezt az 
ágyét tárgyalni.

— A fémkóexlótek gyors beszól- 
"altatása A háború győzelmes befejezé
séhez a municiógyárlásnak végsőkig való 
■elfokozásara van szükség. Ezt a nagy célt 
szolgálja a m. kir. honvédelmi miniszter azon 
rendeleté, amellyel igénybevette a fémtárgy a 
“t- — Mindenki, aki fémtárgyakkal rendel
őik, kell hogy mielőbb felajánlja azokat a 
hadseregnek municiógyártás céljaira. Aki ön 
sént ajanlja tel fémtárgyait, magasabb ára 
hat kap. mig a késedelmező kisebb terítési 
összegekhez jut és ahhoz is csak a beszól- 
faltatás után jo idő nulve. ZJe kell >ltolg<llt(lt~ 
’**:  vörösrézből és vörösrézötvezetekből ké
szült Csengőket, csöveket, rudakat, disz.itove- 
Jéteket, fűtőtesteket, 25 cm átmérőjű kisebb 
^rangokat, kalap . ruha, bot é“ ernyötartókat 
tédö, szőnyeg és függönyrudakat, lószer- 
’íámesattokat és vereteket, stb . azután egy
szerű iróasztalkészleteket. díszműárukat, füg- 
Ifcégéreket és cégtáblákat, név , reklám és 
tájékoztatótáblákat, rácsokat, virágcserép- 

twtókat; tiszta nikkel és nikkellemczzel be-
(lemezeit) acéllemezből 

^nyékét, kádakat, sütői 
^eskorsókat ecet-, olajti
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gyorsforralókat, teafőzőket, teáskannákat, stb ; 
tiszta alumíniumból készült mindennemű tár i 
gyakat, vörösrézből és sárgarézből készült 
konyhafelszerelési és hasonló tárgyak közül 
a különféle üstöket, lábasokat, tűzhelybe be 
épített vízmelegítőket, víztartókat, pajzstar
tókat, fürdőkályhákat, mozsarakat, mozsár 
torokét, gyertyatartókat, vasalókat, fél kilo- 
gramnál nehezebb rézsulyokat, tálcákat, 
habverőket, gyümölcsfőzöüstöket, stb.; ón
tárgyakból a korsókat, ármértékeket, edénye
ket, tányérokat. tálcákat, fedőket, stb. A nagy
közönség már a legközelebbi napokban 
értesítést fog kapni, hogy kik a helybeli és 
környékbeli hivatalos hadifémbevaltók, A 
hatóságok az erre vonatkozó előterjesztésüket 
már megtették, a kijelölés is megtörtént,úgy 
hogy a vidéki hadifémbevaltók névjegyzéké 
nek nyilvánosságra való hozatala mar csak 
néhány nap kérdése.

— Kitüntetés. Szab'*  Miklós zászlóst 
az 1. sz. honvédtüzérezredben, Leva'ich 
Gusztáv lévai ügyvéd unokáját, a király had 
nae&yá nevezte ki s vitéz magatartásáért 
az ezüst vitézségi éremmel tüntette ki.

— Mezőgazdasági felmentésed a 
tavaszra. A főispánok a múlt napokban 
tanácskozást tartottak, amelyen a belügymi
niszter is megjelent és a mezőgazdák felmen
téséről tanácskoztak A tanácskozás ered
ménye az lett, hogy a tavaszi munkára az 
eddigieknél nagyobb számban fogják felmen
teni a mezőgazdákat, hogy minél nagyobb 
földterület legyen intenzivebb munka 
fogható.

— Hangverseny. Cegléd? Gyula 
jeles zeneszerző és zongoraművész, ki 
közelmúltban egy kabaréestén városunkban 
is oly szép sikert aratott, szombaton ok 
tóber 27-én a városi színházban hangver
senyt rendez, amelyen az illusztris 
sajat újabb daiait fogja bemutatni, 
kívül közreműködnek Cserei Irma

alá

a
a
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szerző
Ezen 

a in. 
színház primadonnája. Kalmár Tibor iró és 
hegedűművész, Huosy Angéla énekesnő 
A részletes műsor 
Helyárak 5, 3 és 2 
színvonalon álló s igen 
verseny nem 

liuosy Angéla énekesnő 
a pénztárnál kapható, 

korona. A művészi 
változatos hang

szorul külön reklámra;
i leglédyre a legkellemesebben emlékezünk 
vissza: az ő dalai immár diadalmasan 
járták be az országot s közönségünknek 
egy kedves estben leend bizonyára része.

- Osztöndtjpalyázat: kereskedelmi 
vagy ipari szakiskolát látogató hadiárvák 
részére A beszterczebányai kereskedelmi és 
iparkamara I. Eerencz József ösztöndíjalapja

ségi bizonyítvány, 
vagv 
iparüzé 
ke

kamataiból kereskedelmi vagy ipari szakis
kolát látogató hadiárva tanulók részére az 
191"—191a tanévre 5 egyenkint 300 K-ás 
ösztöndíjra pályázatot hirdet Az ösztöndíjra 
a kamara kerületebe (Árva, Hars. Hont, Liptó. 
Nógrád. Zólyomvármegyek és S rlmecz Béla- 
banya varos) illetékes, hősi Irdalt halt, hadi 
fáradalmak következtében elhunyt vagy rok
kant kereskedők, iparosok, kereskedelmi es 
ipari alkalmazottak árvái, illetve gyermekei 
pályázhatnak, akik kereskedelmi vagy ipari 
szakiskolát látogatnak. Az ösztöndíj iránti 
folyamodványok ax isk >la igazgatósága utján 
folyo évi október ho 30 ig terjesztenünk elő. 
A folyamodványhoz melléklendő : 1 ) llletö- 
----- bizonyítvány 2) Az apa hősi halálának

I- rokkantsagának igazolása 3 1 Az önálló 
s vagy kereskedés, illetve ipari vagy 

..jkedelnti alkalmaztatás igazolása 4) 
Vagyoni bizonyítvány 5) Az utolsó iskolai 
és látogatási bizonyítvány

— Mar ióvendelik a aeureav tsiet 
A bécsi meteorológiai intézet időjárási szol
gálatának vezetője ugv nyilatkozott, hogy a 
tél előre láthatóan nagyon hideg lesz cs 
szokatlanul korán is fog kezdődni.

__ & burgouva közvetítő irodi a 
gazdaközönség érdekében és az ország köz
élelmezésének burgonyával való biztos tasa 
céljából varmegyénkben kirendeltséget léte 
sitetl - I gyam sak megszervezte az Iroda 
a burgonya0’átvevőket, akik az Országos 
Közélelmezési Hivatal ellenőrzése es felü
gyelete alatt állanak Ezzel kapcsolatosa 

a következő, a gazdaközönseget bizonyara 
érdeklő ertem.c-ekel kaptuk. - Az idei 
burgonyaellátás a hatóság utján való önkén
tes felajánlás alapján történik — Az idén

3

tehát az a gazda, akinek termésfeleslege 
van, a községi elöljáróság utján tartozik azt 
bejelenteni. — B.irmily gyenge is a burgo
nya-termés a Közélelmezési Hivatalt vezető 
miniszter számit a gazdaközönség ismert 
hazafiasságára és illetékes helyen azt hiszik, 
hogy az ország burgonyaszükségletének 
számottevő része önkéntes felajánlás által 
fedeztetni fog — Ha minden gazda holdan
ként csak öt mázsát ajánlana fel, — ami 
még az idei rossz termés mellett is lehetsé
ges, rekvirálás nem következnék be. — Más 
részt azonban a Közélelmezési Hivatalt ve
zető miniszter szilárd elhatározása, hogy ha 
az október első napjaiban eszközölt bejelen
tések alapján a közszükséglet fedezese nem 
biztosittatik, a legerélyesebb rekvirálást fogja 
elrendelni. — Ez a rékvirálás természetesen 
nemcsak azt jelenti, hogy a közigazgatási 
hatóságnak okoz újabb munkát, — hanem a 
gazdaközönségre is súlyos kart jelentene, 

| mert a rekviralt áruért 20 %-al kevesebbet 
’ kap, mint a maximális ar, elesik a rende- 
i letben biztosított kedvezményektől, de még 
• ezenkívül is oly szigorú büntető rendelkezé

sek vannak, amelyek mellett igazan indoko
latlan volna, hu bármely termelő nem felelne 
meg annak a várakozásnak, amelyet úgy 
saját maga, mint az egész ország érdekében 
a Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter az

1 önkéntes felajánlásokhoz fűz
— Hatízsákszövetek konfekclö- 

nalása. A ni. kir. Központi honvédruhatár 
hátizsákszövetek hátizsákokká való konfek
cionálásara pályázatot hirdet. Ajánlati határ
idő november 5 A vállalati feltételek a ke
reskedelmi és iparkamaránál megtekinthetők.

Jótékonyság.
A lüdőbateg gondozó intézetnek Cdczka 

Angéla zongoratanárnő egy növendéke 20,- 
a létesítendő éjjeli gyermek-otthon javara 
özv. Vietorisz S.indorné 10 koronát küldött.

Búcsúszó
Áthelyeztetvén állomásfönökké. minda

zon jó isme őseim és barátaimnak, kiktől 
személyesen nem volt időm elköszönni, ezú
ton mondok Isten hozzádot. kérve, tartsanak 
meg jó emlékükben.

Bleyer Rezső, 
máv. pénztáros

Kérelem.
A lévai Erzsébet Filléregylet mull hó 

5.-én tartott választmányi gyűlésnek hatá
rozata értelmében felkérem a FillérEgylet 
nő- es leanytagjait, hogy mivel a ruha
szövet nagyon draga. elhasznált ruhafeleket 
(harisnyát, trikót isi családjukban szedjek 
össze és szegény leányaink felruházására 

Egylet Elnökségéhez Kuidjek be.
Léva. 191" október hóban.

Liebermann Jakibne, 
egyl. elnök.

az

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
iq,7 évi oki hó 1)-löt. <-U7.evi oki hó Jl.-ig

Születés

A gyermek 
neve

József 
Lenke

• V
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Bt
Simon István Kiszela Rozália íiu
Pintér István Sinkovicá M leány

Házasság

Vileficnv es mcuvasszuuv ue» Vallása

Szabó István Kopa Antal .Maria ref r katli
özv Molnár József özv Sebő Anna r katli.
l>r Varga Jenő Ihliczki Irma ref.
özv. Gergely József K.meniczki M

Halálozás
r katli ev.

Kora.V. Cilim JCTC

Kéri Maria
Bella László 
Sehultz Béla
'■’mIc Imre

Bélhurut
Belhurut 

Hősi Itala*  
Hősi hala1
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6533—1917. szánj.
H.rdetmény.

Közhírré teszem hogy Barsvármegye 
alispánja 8185—1917. számú határozatával a 
konyhasó legmagasabb árat 1917. évi október . 
hó 1-től kezdve a következőkben állapította 
meg:

1. A só nagybani eladási ára 50 kg-tól | 
felfelé, csomagolás nélkül a kereskedő üzleti 
helyiségében átvéve métermázsánkint 30 ko- I 
róna

2. a só kicsibeni eladási ara 50 kg.-on 
alul kg-kint 33 fillér-

a. a nagyárus által gyakorolt k csibe ni ; 
eladásnál kg-kint 33 fillér.

b a sónagyárus lakhelyén kívül levő i 
kisárusok által gyakorolt eladásnál 36 fillér. !

3. a finoman őrölt asztali só nagybani ! 
árához métermázsánkint 1 korona, kicsibeni : 
árá‘ oz kilogrammonkint 1 (egy) fillér számít
ható fel.

Léva, 1917. évi október hó 13.

Bódogli Lajos
polgármester.

6505 — 1917. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a m. kir. Minisz
tériumnak 3.6^8—1917. M. E. számú ren
deleté értelmében a teljes, valamint a lefö
lözött tehéntejnek állattartás céljára való 
mindennemű felhasználása f. évi október hu 
15-től tiltva van.

E tilalom alól indokolt esetekben a vár
megye alispánja adhat felmentést.

A tilalom megszegése kihágás, amely 6 
hónapig terjedhető elzárással és 2000 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel sujtatik.

Léva, 1917. évi október hó 12.

Bódogh LajOF, 
polgármester.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

jotTimni na LÉVÁN. l eum w.

Hegedütanitást
elvállal hallás- és kottatanitással ; 

Bartos Lajos lévai cigányprímás.

Eladó: Simor,- és Zöldkert ut- i 
czai sarokház. Bővebbet Forgács Mihály , 
anyaköny vvezetőnél és Dr. Balog Sán- ; 
dór ügyvéd urnái.

Értelmesebb nő 

kerestetik a megnyitandó .,éjjeli 
gyem ek otthon*'  részére, a ki 
a gyeimekeket gondozza és minden

Legjobb fűszer- és csemegeáruk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k a v e k. ,31oría“ pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegében likőr, cogr.ao, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasaruk és konvhafetszerelési cikselc.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas kenyhaedények 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, forralok és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ejtókés, metszeollo, 
ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezős; azdasári-, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

házi teendőt elvégez. Bővebb fel
világosítást ad dr. Frommer Ignácné.

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis ü eg 1 K 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f. 
y*  Ezt Izéxjilk: zxilxia.eziia.tt I
A ho nem kapható, oda postáu l'J kis 'ggy 6 nagy 
üveget tixenhár< m koroná rt küld ingyen ládában a 
k^azitó

KATRENYÁK JÁNOS 
gvógvs/eréaz ZSAkNOCZA.

moziba
megyünk

Az Apollo mozgószinház
•*»..  rrüsora érdekes,

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
T\ 0 Y T.lefon „ám 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktaram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon szám : 33.

Hazai gyártmányú gépek:
n!.otrrck,.u inden nagyságban Hopferr es 

keEzletek, eredeti Melichar-féle
■ ■ £ 1- dk, £Acher-íéle ekék és tál aj dü velő eszközök 
valamint. Jvadén e szakba veRó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykanirak elkészítése 

es felállítása jutányos árakban

Nyomatott Nyitraí és Társa r. t pyorssaitóián Lévén


