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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.
Egy évre — — 14 K. — f. 
Hat hóra — — 7 K. — f. 
Három hóra 3 K 50 f.

Egyes számok ára 30 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér.
’ Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS T-AJEtt HETILAP

A kéziratok 1 szirkllztOsíghíz kOldendfik.
Kéziratok vissza nem adatnak.
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M e g j e 1 e n vasamap zeggsl. A hlrditáiikit, döfIzstélikBt 1 a raklamáslókit a
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A lakásfel int indusról.
A háztulajdonosok túlnyomó ré

sze most amiatt panaszkodik, hogy 
sem felmondani, sem a házbért 
emelni nem lehet. Es mondjuk ki 
igazán, hogy ez a panasz jogos is 
egyfelől azért, mert a bérlő a ki
adott miniszteri rendelet szerint bár
mikor felmondhat, másrészt azért, 
mert mindennek az ára hihetetlen 
magasra szökött s igy ha a háztu
lajdonos javíttatni akar, hát arra nem 
elég az a bér, amit kap. A legna
gyobb méltánytalanság az, hogy 
akkor, amikor a háborús jövedelem 
mindenütt fokozódott, egyedül a 
hazak legyenek kivételek, egyedül 
az ezekből húzott jövedelemnek 
kell a háború előtti időkben elért 
mennyiségben maradni.

A minisztérium három háborús 
rendeletet -adott ki, de mind a há
rom egyedül a lakók érdekével 
számol. Az első rendelet oly szigo
rú volt, hogy teljesen kizárta a tu
lajdonos részéről a felmondást es 
pedig tekintet nélkül arra, hogy az 
illető lakó hadbavonult-e vagy sem. 
Ez volt még a legmeltánytalanabb 
rendelkezés, mert bár helyes és cél
szerű, hogy a hadbavonult katonát 
és családját ne élje zaklatás a há
ború tartama alatt a lakás miatt, de 
semmi esetre sem szorultak a kímé
letre azok, kik a háború alatt külö
nös nagy jövedelemmel járó foglal 
kozást űztek, mert ezek a háború 
alatt hihetetlen nyereséget vágták 
zsebre, lakásukért csak a regi bért 
fizették, noha a lakást a háborús 
foglalkozással esetleg sokkal jobban 
ki is használták.

Ezen a rideg felfogáson azután 
próbált valamit a minisztérium 19ró. 
évi 37876 sz. rendelete enyhíteni. 
Azonban ennek hasznát vajmi keve
sen veszik, mert nálunk, Léva váro
sában, hol a lakosság szánta nem 
több tízezernél, csak az olyan laká
soknak bérösszegét lehet emelni, 
amelynek eddig fizetett bére a 2500 
koronái meghaladja. Azt hiszem, 
nagyon könnyen meg" lehetne szá
molni az ilyen lakásokat. Az 1917. 
évben azután ismét hoztak egy ren
deletét, mely csak is azt az enged
ményt teszi, hogy a lakás felmond
ható annak is, aki az eddigi bért 
nem fizeti pontosan, vagy pedig a 
házirendet sértő, tűrhetetlen maga
viseletét tanúsít; megengedi továbbá 
a tulajdonosnak a felmondást akkor 
is, ha a lakásra saját maga részére 
van szüksége, de ezt is csak akkor, 
h" a vele szemben történt felmondás 

következtében eddigi lakásából ki
költözni kénytelen, vagy most más 
községből kíván beköltözni ; fel
mondhat továbbá a tulajdonos, ha 
a házat építkezés céljából le akarja 
bontani, vagy a lakás kiürítése az 
épületnek nagyobbitása végett, vagy 
a háznak fenntartása érdekében el- 
odázhatlan munkák teljesítése végett 
szükséges s végül ha a helyiségre 
hivatal vagy közintézmény elhelye 
zése végett van szükség.

A hadbavonult katonabérlő ezen
felül abban a kedvezményben is ré
szesül, hogy az évi bért havi rész
letekben is fizetheti és csak annyi 
bért tartozik fizetni, amennyit a csa
ládja segélyképpen kap.

A vitás kéidések elbírálására a 
rendelet a kir. járásbirőságok mellett 
lakbérleti bizottságot alkotott.

Ennek most már egy esztendeje. 
Ezalatt a gyakorlat teljesen beiga
zolta, hogy ez a rendelet ismét kor
rekcióra szorul és pedig a közérdek 
szempontjából is, mert vannak bizo
nyos esetek, a mikor is a béreme
lést és felmondást feltétlenül meg 
kell engedni. Meg kell engedni a 
béremelést és a felmondást a tulaj
donosnak korlátlanul akkor, amidőn a 
bérlét a háború alatt vette kezdetét. 
Nincs semmi ok ennek korlátozására 
ott, amidőn nem háboruszülte kény
szerviszony következteben van szük
ség a bérlet fenntartására, ha nem 
maga a bériéi a háborúra való tekin
tet nélkül kötött szerződést. Pl. 
Egy szegény ügynök a háború 
alatt meggazdagodván, felmondja ré
gi kétszobás lakását és egy tiz szo
bából álló urasági lakást bérel a há
ború alatt. Mivel indokolható ezen 
lakas bérletének felmondhatatlan- 
sága ? Vagy miért ne lehetne emel
ni ennek a lakbérét ? Ez a bérlet 
már nem szorul kíméletre, ez a bér
iéi az áremelkedés arányában fizet
het. Egy pontban tehát ki kell mon
dani, hogy a háború alatt keletke 
zett minden bérlet felmondható s 
ilyennek az évi bére felemelhető.

Maradjon korlátozás alatt a had- 
bavonultak bérletének felmondása, 
azonban egyebekben most mar a 
felmondást általában meg kellene en
gedni, mert különben teljesen meg
bénul a forgalom.

A tulajdonos kénytelen tűrni a 
bérlőnek minden szeszélyét, mellyel 
szemben nincs védelem. Meg kell 
engedni a béremelést, mert hiszen 
sok tulajdonos egyedül házának 
jövedelméből él Nem a legnagyobb 
igazságtalanság az azutan, hogy a 
tulajdonosnak minden életszükség

leti cikket a legnagyobb áron kell 
megfizetni, de ezért ö csak annyi 
bért kap, mint azelőtt. Mi következik 
ebből ? Az, hogy a tulajdonos nem 
lesz képes házát javíttatni, mert 
a mai horribilis árak és munka
bérek következtében ez teljesen 
lehetetlen. Mutatja ezt már is sok 
ház, mely úgy néz ki, mintha 
városunkon keresztül száguldott 
volna a háború

Egyforma mértéket kérünk 
a lakóra és a tulajdonosra. Ha a 
tulajdonos is hadbavonult, a család
jának nem adnak segélyt, mert 
vagyona van. De a jövedelem azért 
nem lesz nagyobb. Azonban a 
tulajdonos családja nyomoroghat, 
ellenben a lakó úgy veti oda neki 
a hadisegélyt, mint a milliomos a 
koldusnak a köny öladományt.

Javításra szorul a rendelet azért 
is, mert a fővárosi viszonyokba illő 
szabályokat akar alkalmazni a vidé
ken is. Ez pedig lehetetlenség.

Itt sürgősen segíteni Kell a 
bajon, mielőtt még nagyobb bajok 
keletkeznének Ez az oka a nagy 
lakáshiánynak is Mert sokan a 
nagy lakásukat is csak azért tart
ják fenn, mert a háború előtti 
csekély bért fizetik s viszont azok, 
kiknek családjuk megnövekedett, 
nem kapnak emiatt nagyobb lakást. 
Holott talán a csere mind a kettőre 
jó volna

Ajánljuk a hatóság íigyelmébe 
ezeket a humorista tollára való furcsa 
állapotokat. Talán ha a hatóság 
felírna a kormányhoz, hamarább 
változtatna a rendeletén.

Népfelkelők alpesi téli háborúja.
(Folytatói.)

De mindehhez idővel annyira hozzászokunk, 
hogy szinte bánt minket, ha pár napig 
nyugalom van. Így telt el felettünk a nyár 
és az ősz és közelget a tél; első járőrei már 
1916 szeptemberében jelentkeztek hóviharok 
képében, amelyeket azonban a napsugár 
csakhamar visszaúzött. November elején 
sűrűbben jelentkeztek a hóviharok és végre 
egészen otthonosokká váltak; vastag köd
rétegek kedveztek nekik, amelyek mintegy 
leplezték közeledtüket. Fehéres pára töltötte 
el a környéket, amely mind magasabbra 
emelkedett és egyúttal annyira sűrűsödött, 
hogy utóbb már úgy tetszett, mintha óriási 
to partján állanánk, amelynek hullámai fel
csapkodnak hozzánk. És máris hullani 
kezdtek a hópelyhek, eleinte lassan, majd 
mind hevesebben, össze visszakavarogtak a 
levegőben és egy-kettőre esillámlóan fehér 
puha hó borított köröskörül mindent. A nap 
még egyre küzdött ellene, de december 
elejével Tél apó döntő győzelmet aratott 
fölötte. Mind sűrűbbé és súlyosabbá szövő
dött a köd és azután a hó oly tömegekben 
zudult alá. mintha odafenn egy pár lisztes 
zsák repedt volna széjjel. Röviddel Mikulás 
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napja után, amely Bukarest és Ploesti 
elestének hírével kedveskedett nekünk, a hó 
már méternyi magas volt. De azért c-ak 
egyre havazott tovább ; éjjel-nappal havazott, 
szakadatlanul, a legcsekélyebb szünet nélkül, 
úgy, hogy álmélkodva nézte az ember, 
milyen óriási készletekkel rendelkeznek az 
ég raktárai.

Sziklak és fák, szakadékok és utak : 
mindez eltűnt. Vastag puha bunda takar 
mindent, amit a termeszét és az ember 
alkotott. Csak a mai as iránvrudak s-.-jte- 
tik, hogy az ösvények merre vezetnek es 
csak alig észrevehető füst jelzi, hogy itteni erek 
is laknak Minden összeköttetés fel- es lefelé 
megszakadt. De ha az ember mar keresztül- 
dolgozta magát a lejtőn, itt-ott mellig is érő 
hóban csak akkor lat igazi csodát A lövész
árok bejárata ugyan, amelyet erdei fenyőből 
készült deszkákkal meg idejében befedtek, 
teljesen szabad, de az állások maguk 
jóságos ég I — fel egészen az árokfal-tetőig, 
tele vannak hóval. A lőrések teljesen be 
vannak dugulva es a fal maga, a hófúvások 
következtében, kifele egyetlen lejtőt aikot. 
Munkához minden ember ! Fel kell szabadi 
tani az utakat és az árkokat, uj lőállásokat 
keli építeni, a hóba és a hóból a régiek fele : 
a hoellapatoias sziszifusi munkájára semmi
féle körülmények közt sem lehet még csak 
gondolni is. Mihelyt evvel a munkával 
elkészült az ember, akkor következik csak a 
munka java az állásokban. A nyár es az 
ősz folyamán készült drótakadályok, amelyek 
öt-hat sorban embermagassagig vannak egy
mással összefonva és összeszőve a nehéz. 
rspanyol lovasokkal* együtt természetesen 
hóba merültek. Uj akadályokat kell teremteni 
a régiek felett. Munkaközben az. emberek 
gyakran mellig süppednek a hóba. De ezt a 
munkát el kell végezni, es el is végzik. 
Alig érték úgy a hogy' a vegére „felvétele- 
zésreu kell indulni élelemért, mi egymásért. 
Lapátokkal és kötelekkel felszerelve kél a 
legénység útra, csak az őrszolgálatosokat 
hag/va hatra, mint rendesen. Lépésről-lépés- 
re küzdi ki magának az utat a hóban, hogy 
felfelé kúszhasson majd nagy teherrel 
visszatérve újból telteié kapaszkodjék. Négy 
napra jár k i nekünk egyszerre a folyó 
élelmezés. További élelmünk hegyi élés
kamránkban van elraktározva arra az esetre, 
ha netán előre nem latható események el
zárnának a világtól. De ez a felfele es le
felé vaió tapogatózás minden fáradságos 
volta mellett is gyerekjáték, amig az időjárás 
kellemetlenebbé nem válik Ám amikor, amint 
december vége fele elő szokott 'ordulni, 
tombolni kezd a vihar és fütyül, bőg, ordít, 
vonít a Maluzine* es ugv megrazogatja a 
sziklákat, fakat es vit\ diókat, hogy az ember 
azt hinné, hogv most minden fenekestül fel
fordul ; ha a íergeteg ujjongó vad kedveben 
a hegycsúcsra kavarja fel a porló havat, 
majd tele marokkal pajkosan a lejtőre szórja : 
akkor r felvetek zesre menni* borzalmas 
erőfeszítést jelent, olyat, amelynél csaknem 
szívesebben tenne ki magát az ember egy 
kis bombázásnak. Az amúgy is meredek 
útról, amelyet a sok járkalas csak sikamló- 
sabbá tesz, a vihar minden pillanatban le
söpörheti az embert Hiszen nincs is mibe 
fogózkoduia : mar az uj karfák is hó alatt 
vannak, amelyeket nemi gibeii készítetünk. 
Ehhez járul még az is, hogy a súlyos teher
rel lefele kúszó nem a megszokott egyensúly 
viszonyok között halad. Ilyen körülmények 
között azután igen könnyen megtörténhetik, 
hogy az ember a lejtőn egyenest a szakadék 
nak siklik, oda, ahonnan visszatérés nincsen. 
Es még ha le is csillapulna a dühös szél
vész, mégha a jóságos nap ki is kandikálna 
a felhők közül: ez alig változtatna a helyzeten. 
Sőt ellenkezőleg! A nap jótéteményé csuk 
fokozza a veszélyt A napsütés a friss havat 
a meredek lejtő vaskemenyseguve fagyott 
talapzatáról leoivasztva lehengergeti, egyre 
nagyobb tömeggé növeli, amely vegre is a 
sziklakhoz tapadó szállásunk fölött a mély
ségbe zuhan Jaj annak, akit az a balsors 
ér, hogy egy ilyen hógörgetegnek az útjába 
kerüljön I

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Tompa-ünnepség. A Revic'ky- 

Társaság a varos intelligens közönségének 
élénk érdeklődése mellett e hó 7.-én tartotta 
meg a múlt ev december hónapjában közbe
jött akadályok miatt elmaradt Tompa-ünnep- 
segét A szép, változatos és minden számá
ban a költőre emlékeztető műsort KöveskuJi 
Jenő, a társaság elnöke nyitotta meg, aki 
Tompa élelrajzaval kapcsolatosan tartalmas 
és áilandó figyelemben részesített értekezésé
ben alaposan méltatta Tompának egj'éni es 
költői világát Rendkívül nagy tetszést aratott 
dr. Kersék Jánosnak Tompa cimü remek, 
költői szarnyalasu es érzesteljes, ünnepi 
ódaja Söjtöri Károly a költő legszebb versei
ből vett idézetekkel élénkitett, irodalmi becsű 
felolvasásában kimerítően és szakértelemmel 
méltatta Tompának mint hazank egyik leg
jelesebb költőjének liláját A nyolc tagból 
álló férfikart, amely Tompának: A madár 
fiaihoz cimü, f' öresÁ-íiíi Jenő által megzenésí
tett költeményét a legnagyobb precizitással 
adta elő, — a szerzővel együtt, aki a szivre- 
ható da.latnu darabot be is tanította, — a 
hallgatóság meleg ovációban részesítette. 
krecska Aranka kedvesen es teljesen átérez
ve es a közönség őszinte elismerései ki
érdemelve szavalta el Tompának : Három a 
daru című költeményét. Végül Csuvara József, 
akinek kellemes csengő es erőteljes hangjá
ban mar volt alkalmunk gyönyörködni, 
Köveskuti Jenőnek finom es kellemes zongora- 
kiserete mellett a következő Tompa-dalokat 
énekelte : a.) Télén nyáron pusztán az en 
lakásom i Népdal.) b.) A tilinkóm nem szól, 
elhasadt. (Népdal) c.)Tó közepén bokor-sás. 
fHoos János ) d.) Hegedülnek, szépén muzsi
kainak. (Hoós János ). A társaság legközelebb 
f. hó 15 -en tart estélyt, amely egyúttal ezen 
ciklusban az utolsó lesz.

— A L6vai Nöegvlet febr. 2-án a 
Stefánia-árvaház javára művész-estelyt rende 
zett, apielyen társadalmunk szme-java oly 
készséggel áldozott a jótékonyság oltárán, 
hogy a bevetel ezrekre rugó összege fog 
kis árváinknak háboruszülte mostoha sorsán 
enyhíteni. Miután leszögezzük városunk 
társadalmának emberbarati szeretettől ihletett 
nemesszivüségét, azt is meg kell említenünk, 
hogy a Nőegvlet választmánya özv. Kherndl 
Jánosné alelnök vezetésé mellett testületileg 
kereste föl Cziczka Angélát, a Reviczky-zene- 
iskola igazgatónőjét es halás k szünetét fejezte 
ki az esiely rendezése körül kifejtett farad
hatatlan buzgalmáért. Cziczka Angéla igazi 
művész-leiküiettel nőikart létesített városunk 
legjobb, legbajosabb hangú úrnőiből és azt 
oly finom betanítással léptette föl, hogy az 
énekkari s amok lendületes, zsongó szépségei 
a hallgatóságot bamulatb ■ ejtettek. Majd 
barsi Leidenfrost Ida ragadtatta el a közön
ségéi rózsabimbókent feslő énekevei Cziczka 
Angéla műveszi zongorákisérete mellett, vér
be. i műveszlélek hajnalhnsadasának voltunk 
tanúi é- reméljük, hogy még sokszor lesz 
alkalmunk e finom hangsulyózó, meleg eiő- 
adasu művésznőt hallani es babérkoszorú
val kitüntetni. Az estély erdekes újdonságát 
a zenjsitett kepek alkották. A vetítés módja 
is uj volt, inéit Kidé/ Ferenc, a gép 
szersesztője, nem u. n. diapozitiveket (üveg 
képeket) hanem kepes lapokat vetített a 
vászonra A kepek a megfelelő zenekiséret- 
tel igazan meghatoak vo.tak. — Szilassy 
Dezsőné bensőséges alt énekével, majd 
Cziczka Angéla kivaló zongorajátékával, 
azután Gr min György, a nőegyletnek érde
mes, buzgó titkára, szép hegedűjátékavai 
szolgaitattak a kíséretét. Ismétlésre késztető 
frenetikus hatást ért el a .Zenélő óra* című 
kép, amelyhez Cziczka Angéla saját bájos 
szerzeményei adta elő es a rMadardal“ c. 
kép, amelyet / aker Béla bravúros picolo- 
soloval kisert Végül a .Mozart végpercei* 
c. képnél felhangzott lertinégyes, melynek 
rutinos szereplői : Csuvara József, Tóth Ist
ván, Kogassy Ödön és Jaross Ferenc voltak, 
mélységes hatást keltett. — Az erkölcsi 
sikerhez méltó volt az anyagi eredmény is, 
mert az estély 5114 K 40 fillért juttatott az 
árvaháznak. Az elszámolást, helyszűke 
miatt, lapunk jövő szamában közöljük.

— Kaszinói közgyűlés. A Lévai 
Kaszinó, Huberth Vilmos elnöklésével, e hó 
3-án, ma egy hete délután 2 órakor tartotta 
évi rendes közgyűlését, melynek megnyitása 
után dr. Lakner Zoltán, igazgató, alapos és 
kimerítő jelenteseben számolt be az egyesü 
let ügykörében a múlt év folyamán előfor
dult fontosabb eseményekről. A tudomásul 
vett jelentés szerint 1917 ben a kaszinó tag
jai közül meghaltak : lierczelly Miklós, dr. 
Medveczky Károly, az egyesületnek egyik 
legrégibb es a választmánynak évek hosszú 
sora óta buzgó tagja, — i'iss Gyula, a ka
szinónak 30 évig volt lelkiismeretes és fá
radhatatlan könyvtárosa es Szilárd Imre, 
akiknek elhunyta felett a közgyűlés jegyző
könyvileg fejezte ki mély és őszinte részvé
tet. A kaszinónak elmúlt év végén 143 
tagja volt, évközben belépett 9, — eltávo
zott és meghalt 6, — a tagok száma tehát 
a folyó év kezdetén 146. akik közül 28 
hadbavonult Az előző évben 761 korona 
előfizetési díjjal 27 napi, szépirodalmi, hu 
morisztikus lapot, illetőleg folyóiratot ren
delt az egyesület; azoknak számát azonban 

tekintettel a lapok előfizetési árának 
nagyméivü emelesére — folyó évben hattal 
csökkentette. A könyvtarnak, amely 1212 
kötetből áll, értéke 2000 korona A lévai 
főgimnáziumnál létesített kétezer koronás 
alapítványnak kamatait Árendás László II. 
oszt, tanulónak szavazta meg a választ
mány ; a jubileumi kétezer koronás alapít
vány kamatait pedig egyenlő részben kap
tak : Oszvald László III. o. iparos, — és 
Schlüssler Oszkár 111. o kereskedelmi tanon 
cok. A 2193 koronát tevő régibb és 
újabb tagdijhátralekokra vonatkozóan azt 
határozta a közgyűlés, hogy azok az alap
szabályok értelmében a legszigorúbb eljá
rással hajtassanak be. — Az egyesületnek 
tiszta vagyona ingók és ingatlanban 25.193 
korona. A múlt évi zárszámadások szerint a 
bevétel 5710 K. 83 f., — a kiadás: .•.045 
K 61 f„ — a pénztári maradvány: 665 
K. 22 fillér. A közgyűlés a számvizsgáló
bizottság javaslatára az összes érdekelt 
tisztviselőknek megadta a felmentvényt — 
Az 1918. évre a költségvetés a következőleg 
állapíttatott meg : 6342 K. 22 f. bevétel, — 
6043 K. 32 f. kiadas és 280 K. 90 fillér 
maradvány Az elnök indítványára elhatá
roztatott, hogy a könyvtár gyarapítására a 
múlt évi költségvetésben felvett 100 és a lolyó 
évi költségvetesben előirányzott 100 korona 
tőkésitessék es az összegen annak idején 
megtelem tudományos müvek szereztessenek 
be. A közgyűlés ugyancsak az elnök indít
ványa fo'ytan a pénztárnokot helyettesítő 
'chube/rt Balnak és a könyvtárnoki állást 
ideiglenesen betöltő Jaross Ferencnek hálás 
elismerését nyilvánította. Ezen ügyek letár- 
gyalasa után az elnök megköszönvén a ta
gok bizalmat s ugv a maga, mint tiszttársai 
es a választmány nevében állasáról lemond
ván, felhívta a tagokat a tisztujitas megej- 
tésérc, amelv időre a közgyűlést felfüggesz
tette. A szavazatszedő bizottság tagjai vol
tak : iledveczky Sándor, dr Gergely Fülöp 
es Deák Adolf A titkos szavazás utján esz
közölt valasztasnak eredménye a következő : 
Elnök: Huberth Vilmos Igazgató: Dr. 
Lakner Zoltán. Aligazgató; Dr Mocsy Aba 
Jegyző : Kottek Ferenc. Pénztáros : Schuberth 
Tivadar Gondnok és könyvtáros : Jaross Fe
renc Ügyész : Dr. Gyapay Ede. Választmá
nyi tagok : Harkányi Gyula, Bódogh Lajos, 
Csekey Vilmos, dr. Frommer Ignác, Grimm 
György, Hetzer Adolf, Hoffmann Árpád, 
Rzehak Ede, Krajtsik Jenő, Levatich Gusz
táv, dr. Mautner József, Szakács Viktor, 
Medveczky Sándor, Ordódy Endre, Lovag 
Schoelier Gusztáv, Svarba József, Schubert 
Pál, dr. Weisz Zsigmond — Számvizsgáló 
bizottság: Jakabfalvay Barna, Knapp Géza 
Szilassy Dezső.

— Műsoros estély. A március 2-án 
rendezendő jótékonycélu műsoros estély elő
készületei serényen folynak A közönség bi
zonyára sok élvezetet fog találni a szépen 
összeállított, változatos műsorban, melyben 
lesz két kitűnő bohóság, egy remek szép 
háborús jelenet, ének és tánc-szólók, férfi né
gyes stb — Jegyek e hó 12 töl kezdve elő
vételben kaphatok Nyitrai és Tarsa könyv
kereskedésében.
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— Gvásiblrek. Részvéttel közöljük a 
szomorú hirt, hogy özv. Weisz Alajosné 
uraszony e hó 4 -én, rövid szenvedés után, 
78 éves korában. Gyertyánfán családjának 
és rokonságának mély fajdalmára elhunyt,— 
Prajner Károly, nyug, vasúti kalauz, életé
nek 56., boldog házasságának 26. évében, 
Léván, e hó 7.-én jobblétre szenderült. El
hunytat mélyen sújtott családjával együtt 
rokonai és ismerősei is őszintén fájlalják.

A csanki ág hitv. evang egyház mély 
fájdalommal jelenti, hogy szeretve tisztelt 
tanítója Ro'‘ács Ödön f hó 8-án. életének 
61., áldásos és buzgó működésének 43. esz 
tendejében rövid szenvedés után meghalt. 
Hült tetemeit holnap délelőtt 11 órakor a 
csanki ag. hitv evang. sirkerlben helyezik 
örök gyugalomra.

— A krasz^onfimszki fogMvtá- 
borból, ahol Léváról és környékéről való 
katonáink közül sokan vannak fogságban, 
tizenhét hónapi fogság után mint csererok
kant erkezett haza Enttbruder Dezső 18. 
honvédgyalogezredbeii hadnagy, aki Sárváron, 
Vasmegyében lakik és az Eszteri/om című lap 
értesítése szerint az érdeklődőknek szívesen 
ad felvilágosítást.

— Kerék lártó Gnula, az európai 
hirü fiatal hegedűművész, ki már bennünket 
két Ízben elra adott művészetével, e hó 
16-án hangversenyt tart a városi színházban. 
Kerékjártó koncertje a fővárosban is ese 
meny szamba megy, mert kiforrott, tökéletes 
művészete és nemes ízlése játékát igazán 
értékessé teszik Hozzánk kedves emlekek 
fűzik. A lévai közönség is bizonyára szive 
sen fog gyönyörködni az ő hangversenyében 
.Jegyeket 8 6 4 és 2 koronás áron Fertikó 
szállodás árusít.

— Tanító válasz tán. A lévai ref. 
egyház presbitériuma tegnap tartott gyülé 
sében a megüresedett 11-od tanítói állásra 
Pekari'i Vilmos hölvényi tanítót választotta 
meg, aki jelenleg orosz fogoly.

Közönség köréből.
Levél a szerkesztőhöz.

Felkérés folytan szives készséggel kö
zöljük a következő, több aláírással hozzánk 
beküldött levelet :

Tekintetes Szerkesztő Úr!
A Hars előző számában olvastuk, hogy 

a Reviczky.-Társaság „a mindig nagy érdek
lődést tanúsító közönség iránt való halás kö
szönetének kifejezéséül* — febr 15. én még 
egy estét tart

Többen fejcsóválva olvastuk ezt Úgy 
tudjuk, az lehet csak halás, aki valamit kap 
és elfogad, és nem, aki azt a valamit adja. 
Ez esetben a R. T nyújt és ád nekünk, 
közönségnek, tehat mi fogadunk el tőle va 
lamit. Szerénytelenek volnánk tehát, ha 
ezen idézetet helyre nem igazitanók. Nem 
kételkedünk a Társaság vezetői velünk 
szemben való udvariasságának őszinteségében, 
de ily alakban nem szabad azt eflogadnunk,

Visszaütisitjuk tehat hasonló udvarias
sággal és kijelentjük, hogy mi úgy érezzük 
és tudjuk, hogy mi, a közönség, mint elfo
gadók, tartozunk köszönettel a Raviczky- 
Társaságnak es ily érzelemtől indíttatva 
örömmel nézünk az Ígért est elébe.

Teljes tisztelettel:
Léva, 1918. febr. 3 án.

„Többen*

Értesítés.

A Kabina József Fia szappan
gyár részvénytársaság felszámolás 
alatt 19i7. évi november hó 25.-én 
megtartott rendes évi közgyűlésén 
hozott határozatait az aranyosmaróti 
kir. törvényszék mint kereskedelmi 
biróság Ct 91 (1915). 14? számú vég
zésével jóváhagyólag tudomásul 
vette. Ehhez képest a részvénytár
saság felszámolása befejezést nyert 
akként, hogy a részvénytársaság 
összes ingó és ingatlan vagyonát 1 

annak összes jogaival és kötelezett
ségeivel 300000 korona vételáron 
az ugyanazon napon megalakult 
Phönix szappangyár részvénytársa
ság vette meg.

Felhívjuk tehát a részvényese
ket, miszerint részvényeiket a reá
juk jutó vagyonrész kifizetése cél
jából a törvényes határidőn belül 
a Phönix szappangyár részvénytár 
saság lévai bej, cég pénztáránál 
mutassák be. —Minden egyes rész
vény ellenében nevezett társaság 
pénztára 300 koronát köteles kifi
zetni.

Kelt Léván, 1918, február 5.-én
a felszámolók

288 b. 1918. szám.
Hirdetmény.

A lévai kir. járásbíróság közhírré teszi, 
hogy az állítólag eiveszett következő okirat: 
1 drb. 66 számú, 6123 sorszámú (:tíeifeld 
József bank és váltóüzlet budapesti, Károly 
körút 1 sz. .könyvelési száma 5501 :) 30 
kor. névértékű magvar vöröskereszt sorsjegy, 
valamint 1 drb. 22 számú (: fenti bank 
könyvelési szánta 15525 •) 60 kor névértékű 
olasz vöröskereszt sorsjegy megsemisitése 
iránt az eljárást Mordinyi Imre bádogos 
segéd lévai lakos kérelmére folyamatba tette 
Ennél fogva felhívja az említett okirat birto
kosát, hogy a jelen hirdetménynek a Buda
pesti Közlönyben történt harmadszori beikta
tását követő naptól számított egy év alatt 
az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert 
ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett 
határidő letelte után a folyamodó újabb ké
relmére semmisnek fogja nyilvánítani.

Léva 1918 évi február hó 1 napján.
Holy s. k ö. m. k. f. jegyző.
A kiadmány hiteléül: 

Nylredy 
h. kezelő.

929 -1918 számhoz.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a katonatiszti 
elszállásolásra vonatkozó hirdetménybe fog
lalt 029(1918 számú határozatban szabá
lyozva van a tiszti beszállásolásra alkalmas 
es arra föl nem használható hazak és lak
részek kimutatása ; ez mai naptól számított 
15 napon belül — minden köznapon d. e. 
10 — 12 óra közben — Tokody István ta
nácsnok (l emelet 8 sz.) hivatalos helyisé
gében megtekinthető s ellene — birtokon 
kívül — jogorvoslat nyújtható be.

Léva, 1918 évi február hó 7.
Bódogh Lafos, 

polg'rmeste-.

386—1918. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy az 1917. XIII. 
t. ez. alapján bevonultak gyámol nélküli 
családjai segélyezésére úgy az igényjogosult
ság, mint az összeg tekintetében módosul, 
miért varosunkban is uj összeirás tartatik.

Az összeírást a város főjegyzője f. hó 
9.-én kezdi meg a tömegesebb jelentkezés 
ideje alatt a város tanácstermében, azontúl 
hivatali helyiségében napor ta szombat és 
vasárnap, valamint az ünnepnapok kivételé 
vei d. e. 9-12 órák között teljesiti

Nemcsak uj jelentkezések vétetnek fel. 
de azon családok is újból összeiratnak, 
amelyek eddig is hadisegélyben részesülnek 
s ezért akinek hadisegély könyve van, azt 
hozza magava), aki pedig uj jeleni kezű: 
minden megkívánta ó bizonyitékát, így 
különösen a besorozás, bevonulás idejet és 
helyét igazoló okiratot hozzon magúval.

A házat, esetleg földbirtokot terhelő 
adósságokra való hivatkozás esetén a tartozási 
könyvecske bemutatandó.

A jelenleg is hadisegélyben részesülök 
lehetőleg könyvecskéjük sorszáma sorrendjé

ben jelentkezzenek, igy mindenki fogja tud" 
ni, mikor kerül reá a sor. Ezt a hivatal* 
helyiség ajtaján kifüggesztett tábla is jelezni 
fogja. A hadisegélyre való igény az eddigie
ken kívül azok családjaira is kiterjesztetett, 
akik rendes tényleges szolgálati kötelezett
ségük végett vonultak be, továbbá a nem 
hivatásos állományú havidíjasok családjaira is.

A rendelet legfontosabb szakaszai az 
1.2. 3. és 4. § ok. melyek az itattárban 
közszemlére vannak téve.

Olyan rendkívüli esetekben, melyekben 
a hadbavonult családjának elkerülheüenül s 
különös támogatásra van szüksége, mint 
költséges gyógykezelés, súlyos baleset, halá
lozás, tűzvész stb. a rendkívüli Ínséges 
helyzet enyhítésére indokolt kérelemre rend
kívüli segély is megállapítható.

Aki hadisegély összegére befolyással 
biró körülményekre nézve tudva valótlan 
adatokat mond be vagy adatokat elhallgat, 
úgyszintén, aki a megállapított hadisegélynek 
beszüntetését vagy a hadisegéiy összegének 
leszállítását maga után vonó körülményeket 
a hatóságnak haladéktalanul be nein jelenti, 
kihágástkövet el és amennyiben cselekménye 
súlyosabb beszámítás alá nemesik, 15 napig 
terjedhető elzárással és 200 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntettetik.

Léva, 1918. február hó 6.

Bódogh Lajos, 
Dol?árma«tar

Eladó ház
Léván Koháry-utca 25 sz. ház 

eladó. 7 szoba, 3 konyha, 3 kamra 
mellékhelyiségek. Bővebbet ott a 
háztulajdonosnál.

Eladó ház
Ipolyságon Főtéren levő Plech- 

ló-féle ház, amely áll: 7 szoba, 
fürdőszoba, konyha, mosókonyháből, 
valamint egyéb mellékhelyisé
gekből. Bővebb felvilágosítást ad : 
özv. dr. Plechló |enöné Ipolyságon 
(Hontm)

Jókarban levő 
CIMBALMOT 

bérelek. Ajánlatokat Csete Lajos 
főhadnagy Szepesi-ut. 3. cimre kérek. 
Lévához közel, háromnegyed 

óra járásnyira fekvő — 
26 magyar hold 

kiterjedésű

príma birtok házzal együtt 
eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt az el
adással megbízott dr. Vlcsek Fe

renc ügyvéd Léván.

A legrosszabb cipőket 
is megveszem, úgyszintén ruhane
műt, bútort, régiségi tárgyakat.

Házhoz jövök.
Özv Quitt Miksáné

LÉVA, Simor u • 3.

Francia
társalgási ór ákat ad n érsekeit díja
zással, gyors metódussal, német 
nyelvű magyarázattal egv franoia 
hirlaptudositó, ki 7 évig Berlin 
ben, 3 évig Béosben és 2 évig 
Zttriohben tartózkodott s jó aján
latokkal bir. Bánion Pál Léva, 
(Lászlu-utca 24.)
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Mrghivás

A Lévai Takarék- és Hitelintézet

(Rész vény társaság)
1918. évi március hó ö.-ik napfán d u. 2 órakor saját

épülete tanácstermében, Léván, megtartandó

XLV. évi

rendes közgyűlésére

T á r g y sorozat:
1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a 

jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása
2. Az 1917. évről szóló zárszámadások előterjesztése az 

igazgatóság és felügyelőbizottság jelentésével ; a mérleg megálla
pítása ; a nyeremény felosztása és felmentési határozat,

3. Igazgatósági nyolc tagnak, úgy felügyelöbizottsági három 
rendes és egy póttagnak választása.

4 Esetleges indítványok.
Kelt Léván, 1918. február hó 5,-ik napján.

Az igazgatóság
Alapszabályaink 12 § -a : Közgyűlésen résztvehetnek mindazon rész

vényesek, kik legalább egy nevükre szóló részvényt le nem járt szelvé
nyeivel együtt a közgyűlés megtartása előtt egy nappal a társulat hivatalos 
helyiségében Ietéteményeztek ; — szavazati joggal azonban csak az esetre 
bírnak, ha a nevükre szóló részvények a közgyűlés előtt 9O nappal a rész 
vénykönyvbe bejegyezve találtattak

A zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyiségében 
hétköznaponként d. e. 9—12 óra közt megtekinthetők.

1917. évi M é r I e g-s zárnia. Teher.Vagyon.

1 Kor. fii !, Kor fii ; Kor fii i Kor. fii

Pénztár.
Készpénz

Alapok.
2344146 Részvénytöke 400000

Másutt elhelyezett tőkék Z244363 55 Tartaléktöke 21965447
M. kir postatarékpénztár 1168 82 Veszteség tartaléktöke 50017 80

| Giró számla 1735,03 1270708 86 Háztörlesztési alap 2500 - 672172 27
Értékpapírok. p Tartozások *

Állampapírok* 471783 -- Betétek 2918929 05
Pénzintézeti központnál üzletrész 2400]- 474183 - Adók 4647 89 2923576 94

Kölcsönök. Osztalékok.
Váltó kölcsönök *• 409062 —i 1911. évi 272! —
Jelzálog , 1127258 ~ ■ 1912 „ 341-
Törlesztéses 325151 47 1 1913 „ 681-
Előleg „ 15109 - 1876580 47 1 1914. „ 68

Ingatlanok. *** 1915. „ 442] -
1394Intézeti épület 74000 - 1916. „ 510:- —

Pekarik féle bérház 12950 — Kamatok.
Egyéb ingatlanok 464174 87414 74 Átmeneti váltó 596903

Ingók. , jelzálog ’ 15570102
Irodai felszerelés 712130 712 30 , X törlesztéses 4668'11

26220Egyebek. n előleg 12 96 12
Óvás és perszámla 491 88 491 88 Egyenleg

30154 38
71138,41Kamatok.

Hátrálékos jelzálog 13057

11 
co

Nyereség áthozat 
Ez évi nyereség 101292 79

. törlesztéses 81888

. előleg 688 62 1456487
3724656 12 3724656 12

II
Léván, 1917. december hó 31.-én.

Csekey Vilmos
igazgató 

Megvizsgálta és teljesen rendben találta a felügyelőség.
Kooab Frigyes Pólya Károly

f. biz. tag. f. biz. elnök.
• sOősOO K. n. é. koronajáradék

5OOOO írt. n. i. aranyjáradék
100100 K. n. é. 6 •/, hadi kölcsön

92000 K. n. é. 5 ■/, % pénztárjegy
6 drb. Magyar Vöröskereszt nyeremény kötvény

i9< I20— Kor. ért biztosított
21*942— kor „ személyhitetü

••• Dukony -féle házalapok

Josvefcsok üésa 
fököny evezető.

Krajtslk Jenő
f. biz tag

Tessék 
próbarendelést 

eszközölni!

FÉNYKÉPÉSZETI
SZAKÜZLET BüOAPE5T 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

STUBNYA FÜRDŐN
a fürdőpark közvetlen közelében, 
két teljesen különálló modern, kőből 

— épült, cseréppel fedett —

villa azonnal eladó.
' A villák egyenkint 5 nagy lakószo- ■ 

bából és kellő mellékhelyiségekből - 
állanak, egész éven át lakhatók, 
pensió vagy sanatorium céljaira is íj 
alkalmasak es mindegyikhez 400 ■ 

-öl beltelek tartozik. — Külön- 
külön is eladók. — Felvilágosítást 
ad : 1 chtnidl Mór-cég Ipolyság.

'1 
ll 1 Eladó ház.

Léván, Kereszt u. 5 sz. Majtán-íéle 
ház eladó. Bővebbet Nyiredy Géza 

L é v a, Honvéd* u. 24.

Eladó vendéglő 
Ujbars községben egy nagyforgal- 
mu vendéglő eladó. Bővebbet Cser- 
venka András tulajdonos Ujbars.

Malomipari és Áruforgalmi r. t.
Budapest, V., Gizella-tér 3. 

Sürgönyeim : Malombank. 
Telefonszám : 134-94.

Konyhakerti = 
= magvakat 

arcig a készlet tart, napi áron szállí
tunk. A nagy maghiányra való tekin
tettel a rendelések csak a beérkezés 

sorrendjében vehetők figyelembe 
CslrakópeBSép’ért, tleataságórt s«a- 

— — vatolunk. — —
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