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

Egyes számok ára 30 fillér.

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek
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A háborús lelkek csiszolása.
A habom olyasféle, mint a vul

kánok működése, amely semmisít, 
pusziit. Hamuesővel, lávával ellepi 
a környezetet Elpusztítja az évezre
des, évszázados kultúrákat, vissza
veti az emberiség- fejlődését. Az 
életbölcselők azt hittek, hogy a kul
túra fejlesztése és terjedése a legjobb 
vértezd a bábom ellen Sajnos, nem 
igy van I gyanis azt tapasztaltuk, 
hogy azok a nemzetek, amelyek a 
kultúra majdnem legmagasabb to
kán állottak, legjobban szítják a ha 
ború tüzet. Továbbá azt is latjuk, 
hogy a jelen háború sokkal véreng- 
zőbb, embertelenebb, kíméletlenebb 
műveletet végzett, mint hajdan, ami
kor a kultúra csak csecsemőkorát 
élte. A kultúrembert cserbenhagy
ta a józan gondolkozás s az állatok 
nívójára sülyedt. Lelke, szelleme cl
fásult, helyesebben eldurvult, leper
gett róla a nemesebb vonás, amely 
finommá, hajlékonnyá es simulékony- 
nvá, alkalmazkodóva teszi őt.

Bármerre is nézünk, tekintünk, 
járunk-kelűnk, mindenütt a lélek el
durvulásával, fásultságával találko
zunk. A nagy városban éppen úgy, 
mint a faluhelyen a lélek darabosabb, 
szögletesebb és érdesebb lett.

Mindenhol látjuk a bábom lává
jának, hamuesőjének a lerakódását. 
Hol vastagabb rétegekben, hol pe
dig vékonyabbakban Baj, hogy ezek 
a rétegek kevésbe az értelmet, ha
nem főleg a kcdélyéletet, a szivet 
takarják.

Itt találjuk egyúttal az okot, 
amely a lelki élet eldurvulását, ér- 1 
dességét szüli. Az évezredek vétkes 
mulasztása, hogy a fejlődő kultúra 
munkájának a súlya leginkább az 
értelemre, az észre nehezedett és I 
csiszolta, formálta a maga érdekei 
szerint. A kedélyélet, a szív vajmi 
keveset kapott belőle. Az ész kul
túrája a bábom megakadni voztatása 
tekintetében csütörtököt mondott. 
Felülkerekedtek a tudatalatti ösztö
nök, amelyek az ősembertől szár
maznak. Ez igy van es nincs más
kép. A szív melege nem volt elég 
erős ahhoz, hogy az ősi ködöket, 
homályokat eloszlassa a lélekben. 
Miként a felszálló köd, az ész lég
körét áthágták, viharfelhőkké lettek. 
Eredményei : a hiúság, az önzés, 
melyek a feszültség alakjában nyi
latkoztak meg és villámlás, dörgés 
volt a következményük.

Bárhogyan is tépelődünk a hábo
rú okainak a kiderítésénél ; az esz 
birodalmában nem találunk gátat, 

amelyen a keletkezés háborus hullá
mok megtörtek volna. Le kell száll- 
nunk tehát a szív világába, melynek 
sugarai, miként a napsugár, minden 
káros mikrobát megölnek. Nincs 
igazuk azoknak a bölcselőknek, akik 
azt hangoztatják, hogy a kultúra 
nem tudja a habom kitörését meg
akadályozni. Ehhez hozzá kell fűz
nünk, hogy csak a jelen kultúra 
nem alkalmas erre.

Azonban, miként már pár szóval 
érintettem is, ez a kultúra, amely az 
értelmet és a szivet is egyformán 
és összhangzoan műveli ; minden te
kintetben képes a bábom kitörését 
megakadályozni. Ezek szerint a kul
túra művelése bizonyos reformra 
szorul. Keressen eszközöket, módo
kat a kcdélyélet mélyítésére. 
Sokan az erkölcsre fognak gon
dolni, bár nem egészen hiábava
lóan Az erkölcsnek is van némi 
köze a dologhoz. Azonban minden 
forrást, amelyből a szív táplálkozik, 
nem lehet az erkölcstől várni. A 
szív jóságára, nemességére kell tö 
rekednünk, amelyben az elet érteke 
és értelme rejlik.

Erről elsőbben a nevelésnek kell 
tudomást szereznie, amely a kultú
rát jóformán csak az ész utján mű
veli és terjeszti. Hogy hogyan, az az 
iskolák feladata és fejtörése. Ámde 
ezzel meg nem tettünk eleget a lé
lek netnesbitc-e követelményeinek. 
Kint is, a szociális életben is kell az 
idevonatkozó nevelésnek érvényt 
szereznünk, A felnőttek lelke is sok 
csiszolásra szorul. E nevelés köm
be minden intelligens egyén léphet. 
Mindenekelőtt maga járjon elő a jó 
példával Társadalmi magatartása, 
alkalmazkodása sima es szeplőtlen 
legyen. A példa vonz. A csiszolt 
lelkek körei egyre fognak tágulni. 
A szép szó többet használ ebben a 
tekintetben, mint a korholás. Mert 
amilyen az akció, olyan a reakció 
is Itt-ott nehezen megy a dolog, a 
munka, de a kitartás minden aka
dályt le fog győzni. A művészet 
terjesztése itt szintén sokat határoz. 
Valamint az. ide vonatkozó felolva
sások s miegyebek. Ne gondoljuk 
azonban, hogy csak az itthonlevók 
lelke durvább, mint volt, de a fron
ton küzdő és a hazatérő katonáké is. 
Érthető is. A csupán férfiak tár
sasága sokat enged abból, ami a 
lelket nemesíti. Leválnak róla a fi
nomabb árnyalatok.

Siobolovitzky István

Elnöki jelentés. *)
A tavasz végre meghozta legalább rész

ben a várva-várt békét és az azon remény- 
nyel kecsegtet hogy lassan-lassan majd a 
világbéke is bekövetkezik.

Amint a világháború zaja is megszűnik, 
a küzdelmek azért nem szűnnek meg, mert 
felébrednek a háború alatt szunnyadó erők 
s azok a háborúsnál hevesebb küzdelmet 
fognak folytatni.

A nemzetek uj alapokra helyezkednek 
és főtörekvésük akként fog berendezkedni, 
hogy a nemzet léte, anyagi és szellemi fej
lődése, minden irányban s minden veszély 
el’en biztosítva legven.

Egyesületünk is a föntjelzett célok szol
gálatában áll s körében a magyar nemzeti 
célok megvalósítására törekszik. A háborus 
évek alatt az előző évekhez hasonló tevé
kenységet nem fejtett ki, de azért nem szü
netelt, hanem irányelveket állapított meg, s 
azoknak alapján létesítendő intézmények elő
munkálatait készítette elő.

Eddig egyesületünknek főtörekvése az 
volt, hogy a lévai járás 11 tót községében 
a magyar nyelv terjedését előmozdítsa. Cél
talan ismétlésekbe; bocsájtkoznánk, ha tnü 
ködésünket részletezném; elég, ha annyit 
jelezek, hogy a hazafias szellemű plébáno
saink és tanítóink segítségével elértük, hogy 
a tót községekben tót helyett a tanítás 
nyelve kizárólag magyar lett s mig 30 év 
előtt ezen községbeliek a magyar szót még 
nem értették meg, ma, majdnem kivétel 
nélkül, beszélnek magyarul.

Tevékenységünk ezzel kimerült. Ezen 
egyoldalú tevékenység azonban kizárólagos 
célunk nem lehet, hanem amellett járásunk 
magyarjainak kultúráját is fokozottabban 
fejleszteni keli, mert különben a magyar 
nemzet fölényét megtartani nem tudja

A múlt évi jelentés és gyűlések jegyző
könyveiben a követendő irányelveket meg 
állapítottuk, ennélfogva elsősorban azoknak 
megvalósításához szükséges alapmunkálato
kat készítettük el.

A sikernek alapja, hogy a szükséges 
anyag, amikor kell, rendelkezésünkre álljon. 
Elsősorban tehát a tagok nyilvántartásának 
rendbehozatala s ezzel kapcsolatosan a tag
dijak behajtása első feladatunk volt és Szi- 
lassy Dezső pénztáros, Harkányi Gyula fő
szolgabíró közreműködésével ezen feladatot 
sikeresen oldotta meg, mert a tagok nyilvántar
tása rendbe hozatván, a tagdijak erélyes 
behajtása által elértük, hogy 1917 év végén 
már hátralék nem volt, csak a hadbavonul- 
tak és 1917 december havában belépett ta
gok hátraléka. Ezeket asonban hátráléknak 
tekinteni nem lehet, mert a hadbavonultak- 
tól a tagdíj, eltekintve ezen irányban hozott 
határozatoktól, most be nem hajtható. Az 
év végen belépett tagok felvétele pedig 
csak most történik meg.

•) A F. M. K. E. iéva- és léva-vidéki választ
mányának tSliS. évi március bó 19-én tartott köt- 
gyűlésén beterjesztette; Ordódy Endre, elnök.
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Működésűnknek nagy akadálya volt a 
jövedelemhiány, ami különösen abból eredt, 
hogy a táncmulatságok 1914-ik évben meg
szűntek, ennélfogva a lévai járási főszolga
bíró által évenkint beküldött körülbelül 
60O-700 korona táncengedély-kiállitási díj
ból eredő jövedelem is elmaradt.

A jövedelemnek csökkenése aggodalmat 
keltett s a bajon csak tagok és adományok 
gyűjtése segíthetett Ezen irányú elhatározá
sunkat fényes siker koronázta, mert az 
1917-ik évben 1 alapitó, 3 örökös, 57 ren
des és 10 pártoló tag lépett egyesületünkbe. 
A taggyüjtés körül elsősorban Harkányi 
Gyula főszolgabíróé, másodsorban dr. Laufer 
Arthur uraké az érdem. Az adománygyűjtés 
eredménye még fényesebb, mert 1917. év 
folyamán eddig még elő nem fordult nagy
összegű adomány, összesen 1592 kor. 15 
fill. folyt be. Ezen összegből 1392 kor. 15 
fill. Harkányi Gyula főszolgabíró ügyvezető 
alelnökünk és Kottek Ferenc jegyzőnk 
együttes fáradozásának, 200 koronát pedig 
a lévai Kabina József Fia szappangyár igaz
gatósága képviseletében dr. Laufer Artúr 
uraknak köszönhetjük

Ha évi számadásunkat figyelemmel ki
sérjük, rá kell jönnünk, hogy' rendes kiadá
sainkat jövedelmünkből állandóan fedezni 
nem tudtuk. Ezen bajon úgy segítettünk, 
hogy egy két évig a nagyobb kiadásokat 
mellőztük s az igy megtakarított jövedelemből 
fedeztük a következő években a kiadásokat 
Háborús évek alatt jövedelmünk nagyarányú 
csökkenése s az iskolalátogatásnak leküzd- 
hetlen akadályai folytán a tanítói jutalom 
címén felvett kiadások megtételét, sajnálattal 
bár, de kénytelenek voltunk elmulasztani. 
A tagok számának 1917-ik évben bekövet
kezett növekedése s a rendkívüli adományok 
folytán azonban most már biztosan számít
hatunk arra, hogy a jövőben rendes kiadá 
sainkat állandóan fedezni tudjuk.

Mig a választmány szőkébb keretekben 
működött, az egyes tisztviselők ügybuzgal
mára bízatott az ügykezelés szabályainak 
megallapitása Zava/t az nem is okozott, 
mert hisz a tisztviselők nagyobb része évek 
hosszú során át állott az egyesület elén, 
ennélfogva a szokás alapján kifejlődött gya
korlat szabályait tudták is. Ma azonban a 
viszonyok megváltoztak; a régi tisztviselők 
lassan kidőlnek, a választmány működési 
köre örvendetes módon terjeszkedik; nem 
volt szabad választmányunkat olyan hely
zetbe juttatni, hogy az uj tisztviselők teljes 
bizonytalanság között, a szervezés nehézsé
geivel legyenek kénytelenek küzdeni akkor, 
mikor egyesületünknek már fejlődött műkö
dési köre van; ennélfogva elkészítettük a 
választmány szervezeti és ügyviteli szabály
zatát, melyet a központi választmány 1917 
december 30-án Nyitrán tartott közgyűlésén 
jóváhagyott s jóváhagyási záradékkal ellátva 
vissza is küldött.

Ha hozzávesszük, hogy 191(> év óta 
évenkint leltárt is készítünk, belső ügyein 
két ezzel úgy rendeztük, hogy a választ 
mány működése, bármilyen váratlan sze
mélyváltozás esetén csak rövid időre — 
mig uj tisztviselőink a szabályokat s leltart 
áttanulmányozzak — szünetelhet.

A magyar nemzeti kultúra fejlesztését 
előmozdító egyéb intézmények sorozatát az 
elnöki jelentés alapján a választmány 1917 
év folyamán megállapította s azoknak léte
sítésével az elnökség megbizatott.

Az ott felsorolt intézmények létesítésé
hez szükséges adatokat összegyűjtöttük, fel 
dolgoztuk, de többet nem tehettüuk, mert mely hivatva lesz, szerinte, az uj es

falvainkban már csak gyermekek, asszonyok 
s öreg emberek vannak, ennélfogva a függő 
ben maradt intézmények csakis a háború 
befejezésével létesíthetők, az a jövő feladata 
lesz

Kérem jelentésem tudoniasul-vételét. 
Léva, 1918. március 5.

Ordödy Endre, 
elnök.

Ne n főj rajtutK a métely
Nemcsak tárt karokkal, de bőségesen 

kiérdemelt bámulattal s fogadjuk az orosz 
fogságból hazatéri kedves testvéreinket 
Egyikük. sem mutogatja sebeit; nem pana
szolják szenvedéseiket sem ; annál beszéde 
sebbek azonban az itthon tapasztalt közálla
potokhoz ; hozzámérik az.l a teneketien orosz 
iölfordulást, amelyből végre valahára kisza
badultak, amelynek borzalmaitol való iszo 
nyodásuk megnyugtató bizonysága annak, 
hogy becsületes magyar leikük ettözetlenül 
került ki a bolsevikizmus szabadjára bocsátott 
rémuralmából Ez a megnyugtatás a viszont
látáson erzett örömünket teljessé és feledhe
tetlenné teszi

Mert miért tagadnék el az igazat, azt, 
hogy' itthonievö nagy gondjaink között, iné 
iyeket a háború rakott a váltunkra és tetéz 
nek még a magunk belső atalakulásanak 
nagy, vajúdó kérdései, — nem volt utolsó 
azon érzett aggódásunk: hátha orosz fog
ságba szakadt véreink százezreit is megté- 
velyitik azok az elfajzott tanítások, melyek
ről ime latjuk, hogy végső feloszlásba so 
dortak a világnak meg csak a közel múltban 
is legrettegettebb hatalmasságai.

Kimondhatatlan megkönnyebbülés a lel
kűnknek is, a reánk váró óriási munkával 
v ló megbirkózásban is az a tudat, hogy 
százezreink közül a romboló jelszavak mé
telye egyen sem fogott, hogy valamenny ien 
ugyanolyan, vagy talán az atelt pusztulás 
áltál a jogrend megbecsülésében még sokkal 
izmosabba edzett magyarokul kerültek visz- 
sza, mint ahogyan egy időre elszakadtak 
hazájuktól akiknek nemcsak a megterült 
ereje, de fölszedett sok veres tapasztalata is 
nagy segítségül Ígérkezik az uj Magyarország 
minél szilárdabb es minél egészségesebb ala 
pokon való kiépítéséhez.

Kegyetlen iskola lehetett, amit hazatérő 
fiainknak az elvadult orosz állapotok között 
végig kellett jarniok ; úgy vesszük azonban, 
hogy azt is valami felsőbb rendeles szab
hat a reánk, mert a mulo szenvedések arán 
ismét egy újabb jogcímet váltottunk a nem
zetnek arra, hogy az egész világ megbecsü
léssel nézzen reánk Nem csupán saját 
ellenségeinkkel szemben, hanem hozzáférhe- 
tetleneknek bizonyultunk azoknak a felfor
gató szélsőségeknek szamara is amely ek az 
egesz emberi civilizációnak üzentek hadat, 
midőn legdrágább kincseit, az erkölcsi és a 
jogi rendjét akarjak romba dönteni.

A legnagyobb öröm, büszkeség es meg
nyugvás tölti be szivünket, amikor azt ta 
pasztaljuk, hogy' az orosz fogságból hazatérő 
hőseink a messze idegenben is szeplőtelenül 
megőriztek a hazájuk iránt tartozó szeretetet. 
Nem fogott rajtuk a nemzetköziségnek mé
telye Mint a hazának vitéz védelmezői ke
rültek fogságba es a sok szenvedés után 
nemzeti érzésükben megedzve jönnek vissza 
hozzánk.

Öleljük keblünkre a hazatérőket Hálás 
i szereteiiink feledtesse el velük a sok és ne- 
í héz viszontagságot, amit a harctereken es az 

orosz fogolytáborokban a hazaért és értünk 
szenvedtek.

Különfélék.
— Barsvarmeoye köztiyűlese. Törvény

hatóságunk március 21-én nagy érdeklődés 
mellett tartotta meg tavaszi rendes közgyű 
lését, melyen i’tniczky Ödön főispán elnökölt 

A kormányleiratok után lloll'í Sándor, 
törvényhatósági bizottsági tag, a Lévai Takarék
pénztár igazgatója emelkedett szólásra, ha
zafias lelkesedéstől áthatott hangon méltatta 
a mai korszakalkotó idők megnyilatkozását, 

nagy

Magyarország' jövendőjét jobb és biztosabb 
alapokra fekte ni. Beszéde, melyet a bizott
ság tagjai nagy figyelemmel hallgattak, rövid 
kivonatban a következő volt : rMéitóságos 
főispán ur I Tekintetes törvényhatósági bizott
ság 1 Ősi szokása a vármegyéknek, hogy a 
kormányok tagjainak kinevezéséről vett 
magas lehatok bemutatása alkalmából meg
nyilatkozzanak Ilyenkor rei dszerint a poli
tikai pártállások fegyvereivel vonul fel a 
közönség En arra kérem a tek. törvény
hatósági bizottság minden egyes tagját, hogy 
ezúttal pártállásunk fegyvereit ne vonjuk ki 
a hüvelyből I Ma, a világháború küzdelmei
ben, a dulo viharok lecsendesitése, a meg
rendült társadalmi rend helyreállítása céljá 
ból a testvéries egyetértés ápolása mellett az 
erők tömörítésé legfőbb feladatunkat képezi. 
— Méltósagos főispán ur 1 Tekintetes törvény
hatósági bizottság! A Wekerle kormány 
programmja : a népjog kiterjesztésének és a 
magyar nemzői hadsereg megszerzésének 
törvényerőre való emelésében kulminál Ez 
a két korszakalkotó törvény nyújt bizto
sítékot a Magyarbirodalom fennmaradásának, 
örök életének; megszünteti eddigi erkölcs
rontó formájában a pártpolitikai küzdelme
ket ; kölcsönös megértés utján a magyar 
nemzetnek és nemzetiségeknek boldogulása 
hoz vezérel Emellett a kormány a
Magyarbirodalom gazdasági és ipari védel 
mének megszervezését a jövő parlament 
szabad rendelkezésének tartja fenn. A kor
mány programmjának kivitelében európai 
tekintéllyel bíró tagjai képezik a legfőbb 
biztosítékot I — Ezekben foglalt meggyőző 
desem alapján a mai közgyűlésből kifolyólag 
indítványozom, hogy a magas kormány 
leiratának tiszteletteljes tudomásul vétele 
mellett: Barsvarmegye törvényhatósági bizott
sága a Wekerle-kormanyt és tagjait biza
lommal üdvözli és korszakalkotó munkájában 
támogatja.** — A szónoki hévvel előadott 
beszéd mely halast tett a jelenvoltakra. 
Indítványát a közgyűlés egyhangúlag el
fogadta es elhatározta, hogy a kormányt 
távirati ag üdv ’zli — A közgyűlés többi 
tárgyai közül különösen megemiitendőnek 
tartjuk, hogy Léva városának katonabeszál 
iásolási segély címén 18 ezer korona sza
vaztatott meg. Ez az összeg, noha az eddigi 
katonai terhek viselésének alig képezi egy- 
harmadát a roppant terhektől sújtott város 
támogatásara mégis örömmel fogadható

— Hangverseny. A lévai Reviczky-Tár 
saság április 20-án hangversenyt rendez. 
Műsorát N»vák Eveline operaénekesnő és 
Cziczka Angéla zongoraművésznő a Reviczky 
Társaság zeneiskolájának kiváló igazgatónője 
latjak el. Novak Eveline a zeneakadémián 
végezte tanulmányait. Coloratur énekesnő, 
szopránhanggal A múltkoriban — a lapok 
híradása szerint — nagy sikert aratott a 
zeneakadémia hangversenyén Lévai hang
versenye után külföldi körútra indul Cziczka 
Angéla művészetét e helyen nem kell dicsér
nünk. Neve biztosíték a hangverseny előkelő 
es műveszi színvonalára nézve s minden han 
gos reklámnál jobban vonzza a közönségét 
A műsort jövő szamunkban közöljük.

— A F. M. K E. gyűlése. A Feiv. Magy. 
Kőim Egyesület léva- és léva vidéki vá
lasztmánya e hó 19. én, d. u. 4 órakor, 
Le van, a kaszinó társalgó termében választ
mányi és utána nyomban rendes közgyűlést 
tartott, amelyen Ordódy Endre elnökölt, aki
nek alapos es kiváló gonddal megszerkesztett 
évi jelentése a legnagyobb elismeréssel tu
domásul vetetvén, elhatároztatott, hogy a 
jelentés egész terjedelmében lapunk hasáb
jain is közöltessek. A jelentés szerint a 
tagoknak száma múlt évben örvendetesen 
emelkedett, amennyiben egy alapitó, 3 örökös, 
57 rendes és 10 pártolótag lépett be az 
egyesületbe, ezeket a választmány fel is vet
te a tagok soraha Dr. Medveczky Károly 
rendes es buzgó tagnak elhunyta felett a 
közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezte ki őszinte 
és mély fajdalmát. A központ által jóvá
hagyott szervezeti es ügyviteli szabályzatnak 
száz példányban való kinyomatásával a köz
gyűlés az elnökséget bízta meg. A szainvizs- 
faló bizottság áltál teljesen rendben talált 

917. évi zárszámadások szerint a bevé
tel : 54öö K. 31 fill,. — a kiadás : 257 K, 



1918. márcins 24 B A- JR ■ 3

60 fill., — a pénztári maradvány : 5197 K. 
71 fillér volt — Az 1919. évi költségvetés 
következőleg állíttatott össze: bevétel: 
6495 K. 71 fillér, — kiadás: 4300 K., — 
maradvány 21.95 K. 71 fill A lemondás 
folytán megüresedett pénztárosi állasra egy
hangúlag Madarassy István választatott meg. 
A közgyűlés Szilassy Dezsőnek a pénztár 
eddigi lelkiismeretes és pontos kezeléséért 
hálás köszönetét fejezvén ki. egyúttal arra 
kérte fel hogy a pénztárt tovább is kezelje 
addig, amikor a katonai szolgálatot telje 
sitő, uj pénztáros hivatalát átveheti. A szám
vizsgáló és leltári bizottság tagjaivá válasz
tattak : Dr. ■'> moskó Béla, Szentiványi Endre 
és dr. Weisz Lipót. Végül a közgyűlés 
Ürdódy Endre elnöknek. Harkányi Gyula, 
főszolgabíró, ügyvezető alelnöknek s a 
választmány összes tisztviselőinek hazafias 
működésükért jegyzőkönyvileg őszinte elis 
mérését nyilvánította.

— Az uj énekkar első szereplése. A 
közel múltban megalakult egyházi ének-egye 
sületnek vegyeskara — mint értesülünk— hus- 
vét vasárnapján es hétfőjén, a plébánia templo
mában délelőtt 10 órakor, Heckmann István 
karnagy vezetése és Kuller Ferenc orgonaki- 
sérete mellett, llader miséjét fogja előadni

— Halálozás. Mély gyász és pótolhatat
lan veszteség érte Ghimessy Jánost, a lévai 
róni, kath elemi fiúiskola tanítóját és az 
iparostanonciskola igazgatóját akinek forrón 
szeretett, egyetlen fia, Andor, eletének 22-ik 
évében hosszas és kínos szenvedés után, 
szülőinek s rokonságának nagy bánatára, e 
hó 16-án Budapesten elhunyt. A remény
teljes joghallgatónak hűit tetemeit ehó 19 én 
Lévara szállítottak és itt 20-án d. u 4 órakor a 
a családi háznál történt beszentelés után a 
varos közönségének őszinte részvéte mellett 
a róm. kath. temetőben helyezték nyugalomra. 
A fajdalomtól megtört szülőket némileg vigasz 
talja az a tudat, hogy gyászukban jó 
barataik és ismerőseik a legszélesebb kör
ben őszintén osztoznak. — Áldás és béke 
porain I

— A Kath. Körben f ho 17 -én volt az 
utolsó nagybőjti ismeretterjesztő előadás, 
amelyen, mint a többin, varosunk elite-közön
sége is szépen volt képviselve. A négy előa
dásnak fényes erkölcsi sikere elsősorban 
Kidler Ferenc agilis működésének köszönhető, 
aki nagy képzettségével elsőrangú műsort 
tudott produkálni Az utolsó estélyt is Kidler 
Ferenc nyitotta meg szuverén harmónium— 
játékával, majd Taby Lajos szavalta el mély 
atérzéssel .A vén cigány" c. hazafias melo
drámát Kidler Ferenc gondosan színező 
harmónium—kiserele mellett. Ezután Fekete 
Jétsef tartott szellemes előadást ,Röpteben 
a világ körülu címen, amelyhez Kuller Ferenc 
vetítette a szebbnei-szebb képeslapokat önke
zűleg készített ügyes készülékével. Majd Belo- 
potoczky Margit kedves, lendületes szavaló
művészetében gyönyörködvén, végül Taby 
Lajosné szívhez szóló éneke következett Ez 
alkalommal Kuller 1‘erenv. Ave Máriá-ját és 
Loevve: „Az óra" c balladáját hallottuk 
műveszi kidomboritásban. A közönség a fő
rendezőt és a szereplőket mindvégig az őszinte 
elismerés tapsaival halmozta el.

— Házasság Simonyi és varsányi Sniio- 
nyi Elemér okleveles mérnök, tart, hadnagy 
és felesége Linkmann Klara tudatják, hogy 
házasságot kötöttek.

— Uj főorvos. Barsvármegye főispánja 
Beniczky Ödön a március 21 iki közgyűlésén 
dr. Gergely Fülöp, lévai városi tiszti orvost, 
Barsvármegye tb. főorvosává nevezte ki, 
aki a hivatali esküt nyomban le is tette.

— A Kath. Körben ma délután 6 óra
kor értekezlet lesz, amelyen Martos János, 
az aranyosmaróti választókerületnek ország
gyűlési képviselője ; 1. Az általános politikai 
helyzetről. 2. A keresztény szociális programm- 
ról fog beszédet tartani. A kor elnöksége az 
érdeklődőket valláskülönbség nélkül lapunk 
utján is meghívja az értekezletre.

— A nyolcadik hadikölcsön prospektusa 
— hir szerint — április végén, de legkésőbb 
május hó elején kerül kibocsátásra. Az ala 
irás május 12-15 táján kezdődik. A kölcsön 
tipusa a szokásos 6 százalékos járadék lesz.

— Lapunk számonkénti vevőit ez utón 
is értesítjük, hogy a „Bars“ húsvéti száma, 
üzletünk nyílt előterében husvét vasárnapján 
reggel 8 órától átvehető.

— Uj alapító tag. Benictky Ödön, vár
megyénk főispánja — mint értesülünk — a 
lévai kath. körnek alapitó tagja lett.

— Vasárnapokon tilos a husarusitás. 
A kereskedelemügyi miniszternek legutóbb 
kiadott rendeiete értelmében a mészáros, 
hentes és kolbaszkészitő iparban vasarnapo 
kon tilos a munkasokat foglalkoztatni és az 
üzlethelyiséget nyitvatartani még akkor is, 
ha az iparos segédszemélyzet nélkül folytatja 
üzletet. Ugyancsak tilos vasárnapokon bármi
féle húsnak, vadnak, halnak, baromfinak friss 
vagy konzervált (füstölt, sózott) állapotban 
való árusítása.

— Ti los a tojás festése. A törvény ha
tóságok utasítást kaptak, hogy a húsvéti 
ünnep közeledtével idejekorán gondoskodjanak 
annak közhírré tételéről, hogy a két évvel ez
előtt kiadott rendelet élteimében a tyúktojás
nak a húsvéti ünnepek alkalmával szokásos 
festése vagy hasonló módon való kikészítése és 
az ilyen festett, illetve kikészített tyúktojásnak 
forgalomba hozatala szigorúan tilos. A tila
lom érvénye mindenféle baromfitojásra is 
kiterjed.

—- A vak és béna katona részére újab
ban adakoztak: egy özvegyasszony 10. Stei- 
ner Malvin 2, N. N. 20 Goldstein Henrik 10, 
Jeszenszky István 20, Kherndi Jánosné 20, 
N N. Garamujfalu 3; Rohács Gyula 6 és 
Torma Lajosné 2 koronát. — Az eddigi gyűj
tés összege: 697 K. 50 fill

— Megszűnt a telefonforgalom kor
látozása. A posta és távirda igazgatósága 
rendeletet bocsátott ki a postahivatoknál levő 
és a nyilvános helyeken levő telefonállomá
sokhoz, hogy a telefonforgalom ézentul az 
ország egész területére szabad.

— Kitüntetett kocsisok. A király által 
arra felhatalmazott parancsnokság a háború
ban teljesített jeles szolgálataiknak elismeréséül 
Behál Vilmos, született 1897, illetőségi 
helye Csillár. Lévák Tamás, született 1895 , 
illetőségi helye Füss, 1 lavett a János született 
1895., illetőségi helye Nagvvezekény, Fzalay 
Mihály, született 1880 illetőségi hely e Töhöl, 
Barsmegye, polgári kocsisoknak a vas 
érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján 
adományozta.

— Mezőgazdák katonai szabadságolása 
A tavaszi vetési munkák biztosítása érdeké
ben a honvédelmi miniszter elrendelte hogy 
a mögöttes országrészben levő katonai ala
kulatok nélkülözhető legénysége, meg pedig 
az arcvonalbeli szolgalatra alkalmas bérlők 
és szőlőművelök, továbbá arcvonalbeli szol
gálatra nem alkalmas erdőgazdák, dohány— 
és konyhakertészek, kovácsok bognárok ká
dárok, bádogosok, lakatosok és molnárok, 
amennyiben mesterségüket a mezőgazdaság 
javára fordítják, március 1. tői május 15-ig 
terjedő időben az utazási napok hozzászámi- 
tása nélkül 4 hétre szabadsagoltassanak A 
szabadság engedelyezese az osztalyparancs 
nők személyes kötelessége és altisztre nem 
bízható. Semmiféle községi bizonyítványt vagy 
más igazolást a kérelmezőtől követelni nem 
kell, hanem egyszerű szóbeli jelentkezésére 
a fentnevezett mezőgazdasagi munkás vagy 
iparos azonnal szabadságolandó.

— A hfdirokkantak és hadiözvegyek 
gazdasági segélyezése. Minden hadirokkant 
és hadiözvegy, aki községé elöljárósága 
előtt a melléje kirendelt pártfogó vagy tanács
adó közbenjöttével igazolni tudja, hogy zöld
ségtermelésre birtokol vagy bérel alkalmas 
földterülettel és zöldségkertészettel foglalkozni 
óhajt, az kérheti, hogy részére a szükséges 
zöldségmagvak természetben kiutaltassanak 
és pedig 300 korona erejéig ingyenesen. 
Ennél nagyobb értékben kiutalt magvaknak 
a 300 koronát meghaladó értéké kamatmen
tesen és tetszőleges részletekben lesz vissza 
fizetendő a Hadsegélyző Hivatalnak, mely 
zöldségmagvakon kívül tehén, kecske, sertés, 
baromfi beszerzésere is kiutal hadirokkantak
nak és hadiözvegyeknek hasonló segitséget 
vagy nagyobb kamatmentes kölcsönt Az 
Országos Hadigonduzo Hivatal méltányos 

esetekben a visszafizetés kötelezettsége alól 
fölmentést is adhat.

— A mozi mai és holnapi előadásán 
szép darabokkal gondoskodott a közönség 
szórakoztatásáréi. Ma a Piros táska című 
hatásos fordulatokban gazdag dráma és 
Wuppke magámé a gőzfürdőben című kacag 
tató bohóság kerülnek bemutatóra. — A 
holnapi műsort pedig Dumas Sándornak a 
világhírű francia írónak A királyné lovagja 
6 felvonásos drámai szinjátéka foglalja le 
egészen, mely a mozi felvételek között is első 
rangú helyet kér a maga s zámára.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazok, kik felejthetlen jó fiunk el
hunyta alkalmából mélységes fájdalmunkat 
jóleső részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, 
fogadják ez utón is forró köszőnetünket.

I.éva, 1918 március 24.
Ghimessy János és családja.

Jótékonyság.
A József Főherceg Barsmegyei Tanítók 

Háza internatusának háztartási céljaira Gold- 
s'eitl Henrik vaskereskedő ur 100, — Bér 
ger Ernő földbirtokos ur 20, — Kohn
Miksa újbányái kereskedő ur pedig l1’ ko
ronát adományoztak A Lévai Kereskedelmi 
Bank a lévai izr. betegsegélyző és temetke
zési egyletnek 30 koronát küldött, őszinte és 
hálás köszönet a jólelkü adományokért.

A Stefánia arvalu.z kibővítési költségeire 
gyűjtöttek: Konta Dezső ref. lelkész Zseliz 
223 K 20 fill., Heidrich nőverek Zseliz 197 
koronát.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése. 
iqi8. évi márc. hó 17.-től i9i8. évi marc. hó 24-ig

Születés.

h szülök mit <!§

QD 1

A gyermek 
neve

Sáróczki Sándor Szabó R. fiú József
Molnár József Sebő Anna leány Anna
Szenesi Magdolna leány Mária

19U|1918 P. szám.
Hirdetmény.

Az ipolysági kir törvényszék közhírré 
teszi, hogy Varga József, Nyilas Zsófia, 
Nyilas Erzsébet, Nyilas Eszter és Nyilas 
János hontfüzesgyarmati lakos részéről az 
1911 1. t c. 733 §.-ának 1 pontja alapján 
előterjesztett kérelem folytán az állítólag 
eltűnt Varga Márton földmives volt hont 
füzesgvarmati lakos holtnaknyilvánitása iránt 
az eljárást a rnai napon megindította és az 
eltűnt részére ügygondnokul Dr. Salkovszky 

erencz ügyvéd ipolysági lakost rendelte ki.
Felhívja a kir törvényszék az eltüntet 

és mindazokat, akiknek az eltűnt életbenlé- 
téről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy 
az ügygondnokot az eltűnt életbenlétéről 
értesítsék, egvszetsmind közöljék azokat az 
adatokat, amelyekből az eltűntnek életben- 
léte megállapítható, mert ellenkező esetben a 
bíróság az eltüntet a jelen hirdetménynek a 
Budapesti Közlönyben történt harmadszori 
beiktatását követő naptól számított egy év 
letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani.

Ipolyság, 1918 évi február hó 16.-án. 
Martinovich s. k. t elnök, Jablánczy s. k. 
előadó, Dégel s k. szavazó.

A kiadmány hiteléül: 
Feles Autal s. hiv. tiszt.

lijógyheiy 

Stubny a-fürdö 
(Felső-Mag varoraiág) 

Kénetfiirdtt rheuma éa laohlas elleni betegaépeknél. 
Fővonalon 5 Órai ut Budapesttől, 1O órai Ut Berlin 

Oderberg Kuttkán át. — Ai egész fürdőtelep a nagyérdemű 
közönség rendelkezéséi e áll. -- J<> es elegendő éielmeiésről 
^anlöbiato^ond<»skodik^^Jvda^ositMsMj^tahnun»<n»^^
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Bognár-mester
gazdaságnál állást vállai. Cím : 

Kosztár Nándor Gényepus'zta ' 
Léva, Barsmegye.

Eladó vendéglő.
Marosfalva községhez tartozó ven- j 

déglő eladó. Bővebbet: Borcsányi 
és Csornák uraknál Léván.

Kiadó üzlet.
Fischer Náthái házban Kazinczy- 
utcza egy üzlet helység 2 mellék- j 
helységgel kiadó. BővebbetGrotte 
— — Vilmos urnái. — —

Zongorista
kerestetik jó díjazás mellett a lévai 

apolló mozgóhoz..

írógép gyakorlattal
hivatalnoknő állást keres, G R. 
cime közvetít a lap kiadóhivatala

Puha gyujtó-fa kötegen- 
ként K. 3.50 Szintén kősze
net maximált áron házhoz szállít.

Tonhaiser és társa.
Telefon ói. Ozman-tér 6.

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

Házhoz jövök.
Özv. Quitt Miksáné

LÉVA, Simor u 3.

Bútorszállítás
Tisztelettel értesítem a n. é. kő- j 

zönséget, hogy szállítási vállalato
mat egy hatméteres bútoros ko 
osival kibővítettem. — Fivállalok 
helybeli és vidéki szállításokat.

Blumenfe d Ármin szállító, Léván

Eladó kástély.
Szódó községben egv kastély 

75 méter széles, 150 méter hosszú, 
1 és fél hold területtel, vas-sorom
póval kerítve 25.000 koronáért eladó. 
Bővebbet: KíiSa ISlVHli, Szódó (Hars in.) 

Hladó egy modernebb

szódavizgép, 
gyártó képessége óránkint 150-200 
üveg, hozzávaló pasteur-szüi őkkel
Suhajda János gyógyszerésznél

Garamszentbenedek.

Ajánlunk
kötelezettség nélkül a párkányi rak

tárunkból bármily mennyiségben 
örlött sót 100 kg K 34—, 
csomagolt faszenet io() csoma

gonként K. 50’—, 
svéd gyufát naP' áron és 
különféle cukorkákat

Haár Adolf Fiai nagykereskedők
Párkány.
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NAGYBAN - KICSINYBEN.

*
Meghívó

Az Ar.-Maróthi takarékpénztári részvénytársulat 
1918. évi április hó 14-én délelőtt fél 11 órakor az intézet aranyosmaróti székházá
ban tartandó

rendes közgyűlésére.

i

N a p i r e n d;

1. A közgyűlés megalakulása és a hitelesités iránti intézkedés
2. Az igazgatóság javaslata az „Ar.-maróthi takarékpénztári részvény társulat

nak a „Vámosmikolai takarékpénztár részvénytársaság“-gal való egyesülése tárgyában
3. Intézetünk részvénytőkéjének felemelése és az azzal járó intézkedések megtétele.
4. Az alapszabályok 37., 39., 54, 59.. 68., <2. és 84. §§-ainak módosítása.
5. Három intézeti tisztviselő alkalmazása, illetve véglegesítése.
6. Az igazgatóság és a felügyelő bizottságnak választás utján leendő kiegészítése.
Kelt Aranyosmaróton, 1918. évi március hó 19-én.

Az igazgatóság

í
íAzon részvényes urak, akik a közgyűlésen résztvenni kívánnak, felkéretnek, hogy december hó végéig ne

vükre irt részvényeiket az alapszabályok 45. §-a értelmében intézetünk pénztárában legkésőbb 1918 évi április hó 11 éig 
bezárólag — elismervény mellett — letéteményezni szíveskedjenek.

Nyomatott Nyitrai es Társa r. t, pyorssjijtójAn Léván


