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Hazatérő hadifoglyok.
A Hadsegélyzö Hivatal bölcs 

előrelátással gondoskodni óhajt ar
ról, hogy az orosz tőidről hazaér
kező hadifoglyaink már a határon 
megtalálják a róluk gondoskodó ma
gyar haza áldó szeretetének melegét, 
amelyért ők vérüket hullatták, 
egészségüket, testi épségüket ál
dozták, amelyért keserves rabság
ban sínylődtek hosszabb időn át.

Ezek a foglyok csaknem úgy 
térnek vissza az áldott honi föld kebe
lére, mint az újszülöttek, akiknek 
nincsen egyebük, csak a testük és 
lelkűk. A hadifogságban a legna
gyobb nélkülözéseket éltek át, sze
gényen és elhagyatottan, de öröm
repeső szívvel jönnek vissza a ré
gen sóvárgott magyar földre. En
nek a magyar földnek szent köte
lessége, hogy visszatérő fiait meleg 
szeretettel fogadja s minden jóval el
lássa, mindenszükségessel felszerelje.

Erről kivált gondoskodni a Had- 
segélyző Hivatal, mely mélyreható 
társadalmi mozgalmat indított a 
hazatérő foglyok gvámolitására és 
szeretetadományokkal való ellátásá
ra, — s a nemes cél szolgálatába 
állította Katona-Otthonainak egész 
szervezetét.

A nagyközönség megértő szere
tettel törekszik arra, hogy a haza
térő foglyok az otthonukba indulás 
nehéz várakozás ideje alatt már az, 
ország határán is érezzék egy há
lás ország szeretetét, figyelmét és 
gyöngédségéi. E célra azonban a , 
gyüjtőállomások otthonait lel kell 
szerelnie a Hadsegélyzö Hivatalnak 
s ezért a társadalom sürgős támo- i 
gatására van szüksége, — hogy a • 
segítés és támogatás munkája fenn
akadást ne szenvedjen

A Hadsegélyzö Hivatal ezért új
ból pénzt és szeretetadományokat 
kér a társadalomtól. Ruházati cik
keket, kefét, fésűt, szappant, do
hányt, gyufát, hangszert, játékszert, 
könyveket stb, hogy az otthonokat
— ahol a foglyok a vesztegzári ha
táridő alatt tartózkodni kötelesek
— felszerelhesse és pénzt, hogy a 
szükségben szenvedőket pénzzel is 
segíthesse.

Tekintve, hogy a hazatérők nagy 
száma jogi és társadalmi támoga
tásra is rá lesz utalva, a Hadse
gélyzö Hivatal tájékoztató és útba
igazító irodát szervezett,

Az erre vonatkozó bővebb ada
tokat a hazatérők jelentkezésükkor
— parancsnokságuk utján kapják 
meg.

Pénzadományok a Hadsegélyzö 
Hivatal főpénztára (Budapest Kép
viselőházi címre küldendők, de irá 
nyithatók ezek a m. kir postataka
rékpénztárhoz is, mely esetben az 
utalványszelvényre rá kell Írni: 
„Hazatérő hadifoglyok részére, a 
Hadsegélyzö Hivatal 6458. sz csekk 
számlája javára “ Szeretetadományok 
a Hadsegélyzö Hivatal átvételi kül 
deménye címére: Budapest, IV., 
Váczi-utca 38. sz. alá küldendők.

Lapunk, mely külön felhívás 
nélkül js mindig lelkesen szolgálta 
katonáink érdekeit, mert hiszen az 
ö dicsőségük állította meg a reánk 
gördült orosz gözhengert, most is 
a legnagyobb készséggel ajánlja tel 
szolgálatait e célból a nagy közön 
ségnek Városunk és vármegyénk 
eddig sem szorult ugyan buzdításra, 
bármily jótékony segítő akcióról 
vala szó, ezúttal is bizonyára ki
fogja venni kötelességszerü részét 
ebből a nemes irányú mozgalom
ból. Hiszen nincs község, nincs csa
lád. kinek egv-egy polgára, egy-egy 
fia ott ne lett volna a küzdők közt 
Ezek közül a küzdők közül valók 
a hadifoglyok is, akiket véres, titá 
ni küzdelemben letepert a túlnyo
mó erő, de akiknek bátorsága és 
vitézsége még az ellenség előtt is 
tiszteltté és becsültté tették a ma
gyar nevet.

Tartsuk kötelességünknek, hogy 
a Hadsegélyzö Hivatal felhívását 
megszívleljük s adományainkkal le
hetővé tegyük, hogy nagy és ne
mes célját, a hazatérő foglyokkal 
szemben az emberbaráti, humaniz
mus parancsolta jótékonyságot, sze
retetteljes gondoskodást minél széle
sebb körben gyakorolhassa.

Lukszusado.
Ne féljünk ; nem az állam nyúl zse

bünkbe egy uj fajta adóért; egy önkéntes, 
tetszésünktől függő adományt nevezek igy, 
amellyel a mind jobban segítségre szoruló 
polgártársainkon szeretnék segíteni

Szólok mindenekelőtt vallás és politikai 
nieggyőződésre való tekintet nélkül azokhoz, 
akik a háborúból közvetlenül vagy közvetve 
dús hasznot húztak, jövedelemre tettek szert 
Szólok másodsorban azon jobbmóju közép
osztályhoz, amelybe magamat is számítom,— 
akik, ha érezzük is a háborúval összefüggő 
terheket, vagyoni viszonyaink, ha romlottak 
is a háború okozta drágaság miatt, — mégis 
megélhetésünk nem forog kockán. Az előbbi 
osztályhoz tartozók vegyék tekintetbe, hogy 
azon vagyonokat, amelyek zsebeikbe folytak, 
bármilyen korrekten szerezték is azokat, köz
vetlenül mégis azok sinylik meg, akiknél 

nagy külömbséget lesz, hogy mibe kerül a 
megélhetésük most és mibe került a háború 
előtt. Ez a két osztály, összehasonlítva azok
kal akik szegény sorsban csak abból éitek, 
amit harcbavonult apáik, férjeik, hozzátnrto 
zoik kerestek,—még ma is óriási előnyben 
van ezen szegények felett, annyira, hogy oly 
lukszus . kényelmet s olyan kiadásokat vél 
nek maguknak megengedhetőknek, amelyeket 
még a háború előtti időkből hoztak maguk
kal s a melyekről eddigelé nem szoktak és 
nem is mondottak le

Találkozom ezen osztállyal boltokban, 
vasúton, mulatóhelyen, kávéházban. Látom, 
hogy milyen összegeket nyel el egy modern 
ruha cipő, fegyver, bonbon, szivar vagy 
kártya

De nem találkozom ez ezen osztályból 
sokakkal a mi szegényeink, szégyenlős nyomo
rultjaink beteg ágyánál, zsúfolt hazaiban Pe
tiig ezen polgártársaink legtöbbje azért került 
ilyen szomorú viszonyok közé, mert bevo
nult a családfentartó, a kereső apa, a kereső 
férj Ezek ott kint a harctérén vereznek és 
szenvednek cs ezáltal tőlünk, itthonmaradot- 
taktol joggal kötelességünk teljesítését köve 
telik A iiaeban levők lehetővé tettek nekünk, 
hogy mi itthonmaradottak kereshettünk a 
habomban megmenekültünk az ellenséges 
betörés borzalmaitól és elvárjak, hogy egy
mást segítve mi is megtegyük kötelességün
ket hazatik és polgártársaink iránt

.Rágondoltak e a jobbmódu osztályhoz 
tartozók, hogy ha lemondanak a háború 
tartamara a mindennapi kártya-és más passzi
ójukról es ha kiszámítják, hogy a mai rossz 
dohány, komisz sör, kávé s egyéb apró luk
szus beszüntetése milyen összegekre rúg 
évente : ezrek és ezrek szabadulnak fel sze 
gényeink javára. Nem kell messze mennünk, 
hogy ezeket a szegényeket megtaláljuk A 
legutóbbi népösszeirást teljesített hatósági 
biztosok igen jól ismerik ezen szegényeknek 
viszonyait. Itt vannak városunkban; a leg
többje szégyenli bevallani, megmutatni, hogy' 
milyen sebeket ütött rajta a háború Az ön
kéntes lukszusado, amelyet mi vetnénk ki 
önmagunkra: hány életet menthetne meg, 
hány beteget, szenvedőt tehetne egészségessé, 
hány könnyet száríthatna fel ? I

Hiszem és tudom, hogy elvben minden
ki egyetért velem s azért a mindenféle kol 
dulás, gyűjtés elkerülése végett felszólítom 
tehetősebb polgártársaimat: adjuk ezen luk- 
szusadót névtelenül vagy nyilvánosan minél- 
előbb ; és ha az összeg meghaladj; az ezer 
koronát, titkos szavazással felállítjuk a sző
kébb bizottságot, amely valiaskülönbség nél
kül saját utánjárásával kifürkészi a segítségre 
szorult, szükséget szenvedőket, betegeket és 
szűkölködőket.

Tegye meg mindenki kötelességét; ezzel 
nemcsak jó tettel visz véghez, de lelkiisme
retét is megnyugtatja és közvetve önmagán 
is segit, mert hozzájárul a Irancia és orosz 
történetekből okulva, — a prolelárizrnust, az 
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anarkiát s a teljes felfordulást még csira 
jában elfojtani.

Megkezdem a remélhetőleg hosszú sort, 
amennyiben kávéházi feketém ez évi megvál
tásaképpen 500 koronát fizetek be a Bars 
kiadóhivatalába.

Léva, 1918 április hó 23.
Barsi Leldanfroat Adolf

A Reviczky Társaság hangversenye.
Városunk magasabb zenei intelligenciája 

mellett tanúskodik, hogy a Reviczky-Társa
ság hatásának eredményeképpen az utóbbi 
időkben több abszolút művészi értékű zenei 
előadást volt alkalmunk hallani. Nem szólva 
a nálunk is divatossá vált, valóban komoly 
értékű templomi hangversenyekről: erékjárló 
Gyulának, a most már európai hírű hegedű
művésznek többszöri emlékezetes fellépésé
ről és Soborsini torray Károlyné úrasszony 
nak mély nyomokat hagyott fényes szerep
léseiről kell megemlékeznünk mint olyanakról, 
melyek magasabb zenei érdekeket voltak 
hivatva kielégíteni Művész egyéniségek 
ambíciójukat helyezik abba, hogy városunk 
közönségének bemutatkozzanak.

Újabban egy kiváló képzettségű énekes
nő, Novak Evelin látogatott el hozzánk és 
szövetkezett művészi célból a Reviczky- 
Tarsaság zeneiskolájának igazgatójával, vá
rosunk méltán kedvelt művésznőjével, Cticzka 
Angéla urhölggyel. A két művésznő a Ke 
viczky-Társaság kebelében és cime alatt fé
nyes sikerű hangversenyt adott L hó 20.-án 
a városház dísztermében.

A hangversenyt Cziczka Angéla nyitotta 
meg Erkel Hunyady László c operájának 
uvertűrjével s a magyar műzenének ezt a 
minden időkre szóló mintáját ezúttal valóban 
előkelő, színes előadásban volt alkalmunk 
hallani Következett Verdi Traviatájának nagy 
áriája, melyben Novak Evelin kisasszony 
azonnal elárulta kiváló képzettséget, széles 
terjedelmű hangkészletét s a könnyűséget, 
mellyel a legkomplikáltabb dallammenetek
kel is megbir. A bemutatkozó tehát sikert 
ért és ettől kezdve a közönség a művésznőt 
egyre fokozottabb rokonszenvvel fogadta. 
Schumann dalai (A diófa. Az ibolya), Brahms 
impozáns dala (Fecske mondd . . ) egyre 
nagyobb hatassal hangzottak el, inig egy 
bűbájos dalnak ráadásul való fölötte meleg 
előadásával a hatásnak nálunk elérhető 
szinte legnagyobb fokáig jutott el a művész 
nő. Strauss R. Standchenje elragadóan hang
zott, finom volt a Reger dala, mig a Pfitzner 
Gretel je kedves fürgeségével és pajzánságá- 
val marad emlé <ezetes. Szépséges ráadás
darabjainál feltűnt eleven és diszkrét mimi 
kája is Meyerbeer Dinorah árnyéktánca 
fejezte volna be a sorozatot, de a közönség 
nem tágított és ráadást erőszakolt ki. Dino 
rah árnyéktáncában koloraturájának gazdag 
ságával és könnyedségével kápráztatott, de 
fiorituráinál is mélyebb hatást keltett képes 
ségeinek változatossága a jatsziságtól a misz
tikumig és drámaisagig A ráadás Hubay 
Cremonai hegedűséből a Madár dal most 
már a sikertől is átlelkesült előadásban méltó 
csattanója volt a mindenkeppen magas szín 
táju dalsorozatnak. Megjegyezzük még, hogy a 
művésznő mindent emlékezetből énekelt s 
hogy a kíséretet összes dalaihoz Cziczka 
Angéla szolgáltatta az ő zenei nagy meg
értésével. Cziczka Angélával, a mi sajat 
művésznőnkkel, mint régi barátai állunk 
szemben, akik ismerjük stílusos és mindig 
értelmező játékának titkait, de azért minden 
uj fellépése alkalmával uj vonásokat és 
értékeket fedezünk fel ritka tehetségeben 
Most is a legnagyobb esztétikai végleteket 
mutatta be Rachmaninoff-ban és Schubert- 
ben. (Rachmaninoff: Praeludium és Schubert: 
Ballett). Ott a szláv komorságnak és világ
fájdalomnak megrázó erővel való megnyilat
kozását, itt a világ legnagyobb dalosának 
játékosságát. A közönség ösztönszerű meg 
lepetéssel fogadta ezt az ujszeiű ellentétet. 
Hiller Concert-studiumját előkelő finomság
gal játszotta meg, mely fátyolszerűség után 
a Paganini-Schurnann féle Capriccio kővetke 
zett a zenei szeszély brilliáns megértésével. 
A hatás kitörő volt, amit ráadással kellett 

lecsillapítani s eljátszott egy leheletszerű 
finomságot nagy hatással. Bortkiewicz kecses 
mazurkája is megértésre talált, de Polonaise- 
ével s ennek a megdöbbentően komor szláv 
tánczenének sötéten ragyogó előadásával 
rendkívül erős és mély hatást keltett Meg 
jegyezzük még, hogy a művésznő mindent 
.kóta nélkül, emlékezetből játszott, ami egyik 
titka hatásának

A terem megtelt figyelmes és halás 
közönséggel, amely azon tudattal távozott, 
hogy ez alkalommal tiszta művészetben és 
műélvezetben volt része.

— i.

Különfélék.
— Elhalasztották a diákok bevonulását. 

A hivatalos lapnak kedden megjelent száma 
közölte a honvédelmi miniszter azon rende
letét, amely az 1894-1899 években szüle
tett és újabban népfelkelő bemutató pótszem
lére behívott népfelkelő tanulóknak akik 
valamely középiskola VII vagy Vili osztá
lyába, illetőleg a tanítóképző III vagy IV. 
osztályába járnák,- a bevonulást a vizsga 
latnak letehetése céljából május hó 15 -ről 
junius 1. éré halasztja el

— Eljegyzés. Bódogh Lajos, Léva város 
polgármestere, e hó 14 én, ma egy hete 
váltott, jegyet özvegy Várait Lajosné leánya 
val Vilmával. — Ószintén gratulálunk I

— Korlátozzak a vasúti utazást A 
személyforgalom túlzsúfoltságának megakadó 
lyozására az államvasutak igazgatósága már 
a múlt ősszel rendszabályokat akart életbe
léptetni. A kereskedelmi miniszter most leg
közelebb rendeletet fog kiadni, amely szerint 
a vasúti jegyek kiadását külön utalványok
hoz kötik Az ilyen utalványok kiadásánál 
felülvizsgálják az utazás szükségét is

— Ideiglenes felmentes. A hadvezető
ség dr. Mocsy Aba tüzérszázadosi. Léva 
városának első tanácsnokát, aki a háború 
kitörése óta teljesített katonai szolgálatot,— 
ideiglenesen és bizonytalan időre felmentette. 
A tanáosnok mint értesülünk — a város
nál május hó első napjaiban kezdi meg mű
ködését

—- Csomaufeladas az idegenben helyőr
ségi szolgalatot teljesítő népfelkelőknek. A 
m. kir. honvédelmi miniszter az országos 
közélelmezési miniszter szón rendeletét, amely 
szerint idegenben ( Ausztriában) levő magyar 
helyőrségek részére élelmiszer csomagok küld
hetők,—a ni kir. népfelkelő őrzászlóaljakra 
is kiterjesztette Az elküldést hónaponkint 
egyszer a területileg illetékes honvéd kiegé
szítő parancsnokság van hivatva eszközölni 
úgy, hogy a csomagok ott gyüjtetnek össze 
s azutan egy zárt szállítmányban pz illetékes 
helyre továbbittatnak A mi vidékünkön az 
illetékes honvéd kiegészítő parancsnokság 
ezen célra, Bars,—Hont,—és Esztergomvár 
megyék részére, a lévai — A honvédelmi 
miniszternek ezen rendeletét azért tartjuk 
szükségesnek közölni, mert úgy tudjuk 
— hogy az előbb említett vármegyék lako
sai közül nagyon sokan teljesítenek az őr
zászlóaljaknál szolgálatot Az első ilyen 
szállítmány f évi junius ho 15 én lesz 
Léváról útnak inditva ; a következő szállít
mányok azután minden hónap 15 én

— A tűzoltóság reformja A belügymi
nisztérium. tekintettel azon körülményre, hogy 
a tűzoltók nagy számban teljesítenek katonái 
szolgalatot, ezeknek pótlására elrendelte, hogy 
ezután a tizenhét eves kortól kötelező a 
községi tűzoltói szolgálat teljesítése

— Kinevezés A belgrádi cs és kir. 
kormányzóság Baker Bélát, a lévai all taní
tóképző-intézet nevelőjét, a belgrádi cs. és 
kir reálgimnáziumhoz a magyar nyelv taná
rává nevezte ki Az uj tanár állásának el
foglalása végeit ma utazik Belgrádba.

— Pályázat. A léva-i állami tanítóképző
intézet az 1 osztályba a jövő 1918/19 tan
évre 40 növendéket vesz, fel Jó magavise
letű és megfelelő előmenetelő növendékek 
számára a vall és közokt. miniszter a követ 
kező kedvezményeket nyújtja. 1 Teljes in
gyen helyeket. 2. féldijas helyeket, havi 25 
korona belizetése elleneben. 3. Teljes fizető, 

azaz évi 500 kor. befizetésével összekötött 
internátusi helyeket. 4 avi 25 koronás 
ösztöndíjas helyeket. A folyamodványok be
küldésének határideje május hó 31 ik napja. 
Az egykoronas bélyeggel ellátott es sajátke
zűig irt folyamodvány a vallás és közokta
tásügyi miniszter úrhoz cimzendő, de a taní
tóképző intézeti igazgatósághoz küldendő

— A cipöjegyrentlszer. A kereskedelmi 
kormány már kiadja az egész országra ter
jedő cipőj igyrendszert, amely szerint a bőr 
kiutalványozásától az elkészül cipő kiszol
gáltatásáig minden jegy ellenében történik. 
Négyféle cipőt fognak készíteni Az árak kö 
vetkezők: 70-75,-80 85,-135 és 200 ko
rona A rendelet megszabja, hogy mindaddig, 
mig v lakinek javítható cipője van, nem 
lehet igényé cipőjegyre A készbőrrel a Bőr
beszerzési Részvénytársaság fog rendelkezni 
és utalványok ellenében osztja szét az ipa
rosoknak A névre kiállított jegy megnevezi 
a cipészt is, akinél egy pár cipőt lehet vá
sárolni a jegy ellenében makszimális áron, A rendelet szabályozza a javítási árakat is.

— A közerkölcs rovásara a vármegyei 
korház kertjének alsó végén, a mely a vá 
rosnak egyik legélénkebb forgalmi pontja, — 
a kórházban elhelyezett beteg cseledek és a 
kerités mellé gyülekező s ott álldogáló ka
tonák között majdnem minden nap a leg
erkölcstelenebb és reprodukálhatatlan társal
gás folyik. Biztos tudmásunk van arról, hogy 
a város polgármestere a felmerült panaszok 
alapján a piszkos doiog megszüntetésére vo
natkozóan megtette a szükséges lépéseket 
az illetékes helyen Amennyiben a polgár
mester átiratának még eddig nem volna meg 
a kellő eredménye, — elvárjuk, hogy a 
rendőrség a legszigorúbb eljárással gyorsan 
és kérlelhetettlenül vessen véget a cselédek 
es katonák e cn botrányos és erkölcstelen 
viselkedésének.

— Eljegyzés Kimtorovics Mihály fog
technikus eljegyezte Steiner Valikat, Steiner 
József lévai bútorkereskedő kedves leányát.

— A nikkel tizfilléresek. A pénzügymi
niszter tavaly júniusban rendeletet adott ki, 
hogy a tizfilléres nikkelpénzt legkésőbb 1918 
április 30 -ig váltják csak be s azontúl ezen 
pénzt nem fogadják el Most a miniszter 
úgy rendelkezett, hogy a nikkel tizfilléres 
további rendelkezésig forgalomban marad.

— A mezőgazdasági szabadságolások. 
A honvédelmi miniszter valamennyi törvény
hatósághoz körrendeletét küldött, melynek 
főbb részei a következők: A legénységnek 
azt a részét mely a hadrakelt sereg számára 
mindenkor szükségelt pótlás, a kiképzés és 
általában a katonai érdekék figyelembevétele 
után rendelkezésre áll,—a földek megműve
lése, konyhakertészet, len , kender komló,- 
cikória . repce , mák . dohány-, répa termesztés, 
szőlörnunkák. továbbá : szénakasz.álás, aratás 
és cséplés, valamint faterinelési és szállítási 
munkák és altalaban minden mező és erdő
gazdasági munka elvégzése céljából az idén 
is szabadságolni es katonai munkásosztagok- 
ban rendelkezésre bocsátani fogják, eltérően 
nemcsak a múlt évi rendeikezesektöl már
cius 1 tői nov. 30 ig terjedő idő alatt, ha
nem az egész év folyamán, tehát a téli hó
napokban is A szabadságot kihallgatáson 
előterjesztett kérelemre engedélyezik. Szabad
ság engedélyezése céljából sem kérvényt 
szerkeszteni, sem községi bizonyítványt kiál
lítani nem szabad

- A zsirfogyaszfás egységes szabá
lyozása. A közélelmezési miniszter a zsirfo- 
gyasztást olyképpen szabályozta, hogy a 
zsírból (margarin, növényzsir, sertészsír, nö
vényi olaj stb ) es szalonnából egy-egy sze
mély hónaponkint összesen legfeljebb 42 
dekagrammot fogyaszthat Ez a mennyiség 
sertészsírnál 48 dekagramm szalonnának felel 
meg Az adandó mezőgazdasági munkások 
hónaponkint 1 kilogramm az időszaki mun
kások alkalmazásuk tartama alatt legföljebb 
1:5 kilogrammot fogyaszthatnak. A munkások 
közül azok, akik e két csoportba tartoznak s 
ha az aratasnal vagy csépiesnél foglalkoztatják 
őket, munka végzése közben hónaponkint lég 
följebb 3 kilogramm zsiradékra tarthatnak 
igényt.
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— A takarmányrekvirálás korlátozása. 
A földmivelésügyi miniszter táviratban uta
sította a törvényhatóságok vezetőit, hogy az 
őszi szalma rekvirálását további intézkedésig 
szüntessék be A széna, szalma s egyéb 
takarmányfélék, mint nád, cirokszár, stb 
rekvirálását pedig csak ott kell folytatni, ahol 
a termelő harminc métermázsát meghaladó 
fölösleggel rendelkezik.

— Garázdálkodnak a tolvajok. A há
ború alatt annyira elszaporodtak Lévan is 
a tolvajok, hogy a lakosságnak már semmije 
nincs miattuk biztonságban. Ez a gaz nép 
mindent ellop, amihez csak hozzáférhet. 
Legújabban az utcai ajtókra és kapukra 
erősített villamos-csengők felszerelését szed 
ték le igen sok helyen Ha a rendőrség a 
mai létszáma mellett nem képes megfékezni 
a folytonosan gyarapodó tolvajok garázdál
kodásait, akkor vagy emelni kell a rendőrök 
számát, vagy a csendőrség, esetleg katonaság 
közbenjárását kell a városnak igénybe venni; 
mert a mostani állapotok már valóban tűrhe
tetlenek.

Irodalom
Az olvasóközönség szives figyelmébe I

Útnak indult a folyó év február ha 
vában egy uj folyóirat, a ,Fénystóró“. Min 
den 2. vasárnap jelenik meg s igazán mél
tó arra, hogy minél szélesebb körben párt
fogásra találjon. A nép számára készült 
képeslap, hogy tanítsa, vezesse, felvilágosit 
sa és művelje a nép fogékony, minden 
szépre, j ra és nemesre hajló lelkét. De 
kiterjeszti figyelmét gazdasági életünk min
den ágára is. elsőrangú szakemberek fogják 
benne a különböző időszerű s égető kér 
déseket megvilágítani Képekkel, ismeretter 
jesztő cikkekkel kedveskedik olvasóinak, 
azonfölül szórakoztató, jó olvasnivalót is 
közöl. A tudomány, irodalom és művészet 
csarnokába is elvezeti az érdeklődőt. Külön 
rovatban szól az asszonyokhoz ; a gyermek 
nevelést, az egészség ügyét is fölkarolja. 
Bőven lesz benne elbeszélés, regény stb. 
Bekopogtat a kicsinyekhez, akiknek szebb- 
nél-szebb meséket, történetkéket visz A 
.Posta* című rovatban a beérkező levelekre 
válaszol. Tanácsot, fölviiágositást szivesen 
nyújt A „Fényszóró* megjelenik magyar és 
tót nyelven. Előfizetési ára egész évre 14 
korona, félévre 7 korona, amelyet erre a 
címre kell küldeni: A Fényszóró szerkesztő
sége és kiadóhivatala Budapest, Vili,, Mik
száth Kálmán-tér 3. szám.

_____________________________________ I

Közönség köréből. ;
Nyilvános köszönet

Mindazoknak, kik Istenben boldogult 
felejthetetlen Bözsikénk elhunyta alkalmából 
mérhetetlen fájdalmunkat jóakarata részvétük
kel enyhíteni igyekeztek, leghálásabb köszö- 
netünket nyilvánitjuk.

Léva, 1918. április hó 22-én
Stern Sándor és neje Wilheim Júlia.

2706 — 1918 szám

Pályázati hirdetés.
Miután a város határában a lopások 

mindjobban szaporodnak, ezért egy rendes 
és három ideiglenes: összesen 4 mezőőrt 
kívánok megfelelő díjazással alkalmazni, ezen 
állásokra a pályázók alulirottnál május 5 ig 
naponkint d. e. 10—12 óra közben jelent
kezhetnek.

Léva, 1918 évi április hó 27.
Bódogh Lajos, 

polgár™ rater

2056-1918 szám

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Szénügyek 

Kormánybiztosának 1600—1918 számú ren
deleté értelmében szenet, brikettet vagy 
kokszot csak arra a célra szabad felhasz
nálni, amelyre azt az Országos Szénbizott

ság a fogyasztáshoz intézett értesítése sze
rint kiutalta

Aki szenet, brikettet, vagy kokszot 
kereskedőtől vásárol, köteles a kereskedővel 
a czélt közölni, melyre felhasználni kívánja 
s a kereskedő köteles azt a számlá
ban feltüntetni.

A kereskedő nyilvántartást tartozik ve
zetni arról, hogy kinek, milyen célra és 
milyen mennyiségben szolgáltatott ki szenet, 
brikettet, vagy kokszot,

A rendelet megszegése kihágás miatt 
büntettetik.

Léva, 1918. évi április hó 24.
Bódogh Lajos 

poláárm*>ater

2591 — 1918. szám.

Pályázati hirdetmény.
Léva r. t város alulírott polgármestere 

egy polgári biztosi, egy rendörörmesteri és 
egy rendőrtizedesi állásra ezennel pályázatot 
hirdet. A polgárbiztosi illetmény 1400 ko
rona törzsfizetés és 400 kor. lakpénz.

A rendőrőrinester és rendörtizedes illet
ménye 1100 korona törzsfizetés 240 kor. lak
pénz és természetbeni ruházat a szükség 
hez képest.

Pályázhat 24 évet betöltött 50 évnél nem 
idősebb katonaviselt, fedhetlen előéletű, ma
gyar állampolgár, ki a magyar nyelvet szó 
val és írásban bírja.

A kérvény erkölcsi bizonyítvánnyal, 
iskolai végzettséget, esetleg szakképzettséget 
igazoló, valamint katonai okmányokkal fel
szerelve alulírott polgármesterhez címezve a 
rendőrkapitánynál f. évi május hó 15 ig an
nál is inkább nyújtandó be, mert a későbben 
érkezett pályá;ati kérvényeket figyelem
be nem vehetem.

Léva, 1918. évi ápril s hó 22

Bódogh Lajos, 
polgárin este-.

391—tk szám 1918

Hirdetmény.
A verebélyi kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a léva- 
nagysurányi h. érd. vasút részére kisajátított 
birtokterületekről elkészített összeírás, térkép 
és egyéni kimutatás hitelesítésére a követ
kező határnapok tűzettek ki úgymint : Óhaj. 
Hull és Rendve községekre nézve 1918. 
május hó 13 napjának déletőt i 10 órája 
Hull vasúti állomásra. Szenese Kisbelleg, 
Barsfüss és Pózba községekre 1918. május 
14 ének délelőtti 10 órája Szenese vasúti
állomásra Barsbaracska, Barsbesse, Sötétkut 
és Felsőpél községekre 1918 május 15 ének 
délelőtti 10 órája Barsbesse vasutiállomásra. 
Kisgyékényes községre 1918 május 16-ának 
délelőtti 10 órája Nagykálna vasúti állomásra.

Értesiti az érdekelteket hogy azok, kik
nek a kisajátítás térfogat valamint a birtok- 
csszeirásokba bevezetett szolgalmak vagy 
jogosultságok ellen kifogásaik vannak, erre 
vonatkozó észrevételeiket a fentebbi határ
napon a hitelesitő bizottságnak előter
jeszthetik

Azokat pedig, kiknek a kisajátitott te
rületekért járó s az egyéni kimutatásban 
kitüntetett kártalanítási vagy kisajátitási ösz- 

Uj gépraktár.
Tisztelettel értesítem a mezőgazdasági érdekelt közönséget, hogy 

Léván (Ozmán-tér 6. sz. alatt) elsőrendű Magyar, Osztrák és Né
met gyártmányú mezőgazdasági gépraktárt rendeztem be, 
ahol is különtéle mezőgazdasági s főképpen motoros cséplő garnitu 
rakat raktáron tartok.

A venni szándékozók szives pártfogását kéri teljes tisztelettel:
Tonhaiser József

— Telefon 61. — elektrotechnikus.

szeg mennyiségére nézve vannak ellenveté
seik, vagy akik ezen összegre bármilyen 
czimen igényt tartanak, fölhívja, hogy ellen
vetéseiket s illetőleg igényeiket ezen telek
könyvi hatósághoz 1918. évi május hó 10 ig 
annál bizonyosabban jelentsék be, mert a 
bíróság tekintet nélkül a később jelentkezők 
észrevételeire és igényeire a kisajátitási és 
kártalanítási összeget az egyéni kimutatás 
adatainak megfelelően fogja kiutalni, a 
kisajátitott területekre bekebelezett vagy 
felülkebelezett terheknek törlését pedig hiva
talból fogja elrendelni

Az egyéni kimutatás, térkép és birtok- 
összeirás a telekhivatalban felek által meg
tekinthető.
Kelt Verebélyen 1918. évi április hó 12-én

Prónay Nándor,
kir. ítélő táblai biró.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1918 évi ápr. hó 21-tői ifhS. évi ápr. hó 28-ig.

Születés.

A szülök nerc '< 1!

_ bJO

A gyermek 
neve

Udvardy János Pomothy M. fiú 
Vida Jónás Nagy Eszter leány

halvaszületet 
Klára

Halálozás

M elbuuyt neve Kora A halál oka

Galambos András 53 éves idült veselob
KócziánP-né Balázs M 27 „ máj2sugorodás
Varga JózsefnéTóth J 60 „ szivbénulás

Ipari munkaközvetítés.
▲ Bosstercz eb Anyai Hatósági 

Munkaközvetítőnél.
Kaphatnak foglalkozást: 20 nőmunkás gaz
daságba, 1 konyhakertész, 1 vizsgázott fütő 
2 vizsganelküli fütő, 1 ornament faszobrász, 
1 bútorasztalos-segéd, 1 kádársegéd. 1 faze
kassegéd, 4 szijgyartósegéd,6 szijgyártötanonc, 
1 borbély-segéd, 2 enyvgyári szakmunkás, 

1 szállodái portás, 2 kocsis-

Keresnek foglalkozást: 1 gazdatiszt, 1 gazda 
sági felügyelő, 2 fürésztclepi munkás, 1 sza- 
bóseged, 1 szedőgépmester, 1 szállodai portás

Kereskedelmi munkaközvetítés
A Beszteiozebányal Hatósági 

Munkák őz ve itésnél.
Kaphatnak foglalkozást:

több női küldönc (hivatali kézbesítő}

Keresnek foglalkozást:
2 kereskedősegéd (fűszeres* 1 2,
1 üzleti elárusitónő.
1 felügyelőnö v. fürdői jegyki

adó pénztárosnő,
1 házvezetőnő vidékre úri ház

ba, esetleg plébániára,
2 gazdaasszohy.
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Kerestetik
egy középbirtok felszereléssel azon
nal átvételre. Cim e lap kiadóhiva

talában.

I Eladó

Kisebb szőlő 
kerestetik Kákában bérbe vagy meg

vételre Cim a kiadóhivatalban.

tejfölözőgép elömelegitövel, alig 
használt tejhütők szívó és nyomó 
szivattyúk SINGER IZIDOR 
fűszer- és csemege üzletében Léván.

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

Házhoz jövök.
Özv. Quitt Miksáné

LÉVA, Simor u 3.

Eladó részvények.
50 drb. Lévai Takarék és Hitel

intézeti részvény eladó. Bővebbet 
e lap kiadóhivatalában

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
Kölcsön-ponyvák

a nyári idényhez már most elóje- 
gyezhetők legkésőbb május hó 15-ig, 
miután a ponyvák teljesen kifogynak. 

Ugyancsak kapható 
kévekötél és portland-cement 

a legolcsóbb napi árban.
Ungár Adolf, Léva.

I

Bútorszállítás
Tisztelettel értesítem a n. é. kö

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

Blumenfeld Ármin szállító, Léván.

Portland cement
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondiról, Léván

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAdYKERESKEDÉSE
t f

mothitott iim L E V A N. telefom si&r k.
Legjobb fűszer és csemegearuK Naponta friss le 1 vago ttak

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségű k á v é k „Glória* pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Viilamos főzőedények, lorralők és vasaló

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.

Összes kerti-, mezőeazdasávi-, méhészeti és reignzdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerités nagy raktára. — —

Raffia nincs!
Kellő időben lássuk el magunkat 

szőlőkötöző papir spárgával.
Bármily mennyiségben kapható, inig a készlet tart.
Raktár Azonnal szállítható. Ára 100 kg, kor. Ks0.— 
Olc sóbb mint bármilyen más papirspárga. Kapható :

Papíráru Gyári és Keraskedelmi Részv -Társ
BUDAPEST, VII., Rákócziról 6. sz.

Telefon : 13—63, Sürgönyeim : Papirtextil Budapest

VILAG RA - SZÓLÓ-ÚJDONSÁG**

ebUríOlL
C I PÖKR.É/A-VIASZK

moziba 
megyünk.

Mindenki 
othon készítheti cipőit, 
ha meghozatja Szontagh Erzsébet és 
Aranka szerkesztésében és a Vizcsór- 
társaság kiadásúban megjelent szabás
mintákat is tartalmazó könyvecskét 
Ez a könyvecske Németországban már 
2 év óta közkézen van és a takarékos 
német nők maguk készítik cipőiket, a 
sajat és családjuk részére, valamint 
újabban Budapesten is kezd elterjedni. 
Kapható: 2 korona előzetes bekül
dése ellenében posta utján a következő 
helyeken : Állami nőipariskola : Buda
pest, Rákóczi tér 4 Művészei, művelő
dés, magyarnök köre: Budapest, Fe- 
renc-körut 29 Szontagh Nőverek : Bu
dapest, Baross utca 77. Szontagh Pál 
réz és szerszámgyára : Budapest, Üliői- 

ut 19. _______
=s=====saE

Öt perez alatt
' eqyödag Lurion cipökrém-viaszkböl 

bbríúeqyncgyedkilöleg fi nomabb 
v cipócrémebfözhet
ap.a2-k. mindenütt kapható!
Mon a sTlvMövek-Részvénytársa ság •L__ DUDÁUL 'rvi-ANDRASSy-Uj 7'1, , .*

Nyomatott Nyittat «a Tina r, t gyormjtóján Léván


