
XXXVIII évfolyam 18. szám Léva, 1918. május hó 5.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 
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 garmonö 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők é3 a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

közművelődési és hetilap.
A kéziratok a szarkRSzffitéqhez küldendők

Kéziratok vissza nőni adatnak

FŐSZERKESZTŐ: Dr. KERSFK JÁNOS.

Megjelen veeézae; reggel. A hkdetétakel, előfizetéseket 1 a raklimielóktt (
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS, kiadóhivatalba kér|Uk utasítani

fómiinkatAr.s JAHOSS FERENC. A LAP KiADCur MYITRAI é? TÁRSA r t.

Károly király 
a gyermekekért.

Királyunk O felsége nagy szivet 
s fenkölt gondolkodását minden di
cséretnél jobban jellemzi az a terve, 
hogy birodalmának jövendő generá
cióját, sok apró szegény gyerme
ket arra való alkalmas helyeken 
nyári üdülésben, testi és lelki meg
újhodásban részesítsen. Mint maga 
is gondos és szerető családapa tu
datában van annak, hogy a gyer
mekek vállain nyugszik a család 
boldogsága és jövendő erkölcsi s 
anyagi gyarapítása ; boldog, meg
elégedett, éptestü és lelkű családok 
pedig legbiztosabb támaszai a nem
zet államalkotó erejének s a haza 
és a király nagyságának és dicső
ségének. Ö felsége a világháború 
zajában is meleg szívvel fordult a 
gyermekek felé, mint akikből fog 
ki virulni birodalmának jövendő nagy
sága és további virágzása; népei 
között a gyermekszívek által óhajt 
szorosabb kapcsot, megértést létre
hozni Ettől a fenkölt gondolattól 
vezettetve elhatározta, hogy orszá
gainak egyes részeiből apró, gyenge 
gyermekeket más vidékre egy két 
hóra nyaralásra küld

Attól eltekintve, hogy ezeknek 
az apró gyermekeknek testi és lelki 
fel frissítése által amúgy is a vilá
gon első helyen álló magyar vendég
szeretet gyakorlását fogjuk a mü
veit világ előtt dokumentálni, ezek 
az apró gyermekszívek aranyszállal 
lesznek hozzánk kötve, mert meg 
fognak ismerni s ha megismernek, 
meg is fognak szeretni.

A népei javáért buzgó nagy fe
jedelmi szívnek fenséges álma fog 
e!Z akciónak sikerében megvalósul
ni ; az eddig idegenül és bizalmat
lanul együttélő, bár egymásrautalt 
népek között az egymás megisme
résének és ebből fakadó megbecsü
lésének aranyszálai szövődnek majd 
a fenkölt kezdeményezés nyomán 
és sok sok tízezer gyönge gyermek
nek testi egészsége, kedély! felfris
sülése és szellemi ujraszületése ko
ronázza meg a magasztos müvet 
amelynek kivitelében vármegyénk 
néhány magyarajku községének 
lakossága is hazafias és emberbaráti 
részt vehet.

Úgy értesültünk, hogy a gyer- 
meknyaraltatás kormánybiztosa az 
apostoli király legmagasabb kezde
ményezéséből eredt és az Ö védő- 
sége alatt álló tervek végrehajtása 
folyamán törvényhatóságunk terüle

tén a következő vasúti állomással 
bíró nagyobb községekben szeretne 
legalább 25-25 német nyelvű ausztriai 
gyermeket nyaralás céljából elhelyez
ni : Léván, Csatán, Oroszkán,Garam 
damásdon, Zselizen, Nagysallóban, 
Alsószecsén, Zsitvaujfaluban és \ e- 
rebélyen. Ezek a német nyelvű 
gyermekek 6 12 évesek Jes^nvk,
nem- és valláskülönbség nélkül. A 
nyaralás julius 15 és augusztus 
1 10 között kezdődik és hat hétig
tart. Minden gyermek után heti 10 
K.-át, összesen 6<» K -át fizet a kor
mánybiztos ; a gyermekekkel érkező 
felügyelőnőkért heti 30 (összesen 
180) korona jár az eltartó családnak. 
Egy-egy családhoz legalább kél 
gyermeket helyeznek el. A megbíz
ható és önként vállalkozó családo
kat a vármegyei főispán által fel
kért bizalmi személyek toborozzák; 
a jelentkezőket névjegyzékbe veszik 
és munkájuknak eredményét időn- 
kint a gyermekmenhelv igazgatósá
gával közük. Ezen névjegyzékek 
összeállításának végső határideje 
junius 1 napja. Eddig a főispán 
a nagy szociális és humanitárius 
fontosságú, amellett politikai szem
pontból is kiszámithatlan értékű 
munkának megindítására és vezeté
sére a következő bizalmi személye
ket kérte fel. Léván : Lovag Schoel- 
ler Gusztávot, Rudnyánszky Olgát, 
özv KhrendlJánosnét, Bódogh Lajost, 
Szakács Viktort, Grimm Györgyöt, 
Frommer Ignác drt és Karafiáth 
Márius drt; Zselizen : gróf Couden- 
hove Kunónét, Schöpflin Róbertét, 
Szedlacsek Jánost és Pásztor Jeleket; 
Csatán : Rozenberg Károlynét, Brá- 
nyik Terézt és Bajnok Jánost; 
Ö rósz kán : Hartmann Károlynét, 
Adám Ágostont és Závodzky Sa
mut; Garamdamásdon \ Juhász Jó
zsefet és Vellner Lőrincet; Nagysal
lóban: Tonhaiser Mihályt, Juhász 
Pált, Feichtinger Sándornét és dr. 
Dudich Endréi; Alsószecsén : Novot- 
ny Ödönnét, l’atay Károlyt és Szé
kely Bélát; Verebélyen : dr. Óra- 
vecz Kálmánnét, Veidenhoffer Idát, 
Kralfszky Józsefet és dr. Adler 
Gyulát.

Semmi kétségünk aziránt, hogy 
jóságos lelkű, gyermekszerető né
pünk, ha a jól megválasztott bizal
mi személyek a kölcsönös gyermek- 
nyaraltatásnak nagy horderejűt ve
le gondosan megértetik és rámu
tatnak arra, hogy O Felségének 
ez a nemes gondolata több tízezer 
magyar gyermeket t is hozzájuttat 
az ausztriai tengerparton és feny
ves vidékeken való nyaraláshoz, ha 

tudatába vésik azokat az előnyöket 
azt a testet erősítő, lelket üdítő 
befolyást, melyet a fejlődő szer
vezetre azon körülmény gyakorol, 
hogy a gyermeket megszokott élet 
rendjéből időnkint kiveszik stb., — 
az ügynek magasztosságához méltó 
és megértő lelkesedéssel követi a leg
nagyobb helyről érkező hivószót és 
tömegesen jelentkeznek a testvér
állam jóéi zésü emberpalántainak egy 
szebb s boldogabb jövő előkészíté
séhez szükséges megerősítésére. 
Kilátás van egyébként arra is, hogy 
vármegyénk tehetősebb egyházi és 
világi előkelőségei csoportosan fog
jak a gyermekek nyaraltatását el
vállalni és igy a különböző társa
dalmi osztályoknak összhangzó ál
dozatkészségét mozdítja meg a bé
ke- és emberszeretet nagy királyá
nak gyönyörű emberi gondolata.

Az átmeneti gazdaság.

Ho#y a leszerelés és a bekegazdaságra 
való átmenet kérdése sokkal nehezebb pro
blémák elé fog aliitani bennünket, mint a 
háború kezdetén a békegazdaságrói a há
borúsra való térés, azt már régen tudjuk. 
Ezt az átmenetet tehat idejekorán elő kell ké 
szitenünk

Minél tovább tart a háború, annál na
gyobb mértékben fogynak hazánkban és az 
egész világon a nyersanyagok és annál ne
hezebb lesz az átmenet, — annál szüksé-. 
gesebb az előre való gondoskodás, hogy kel
lemetlen meglepetéseket elkerüljünk. Ehhez 
elsősorban az kell, hogy tiszta képünk le
gyen arról az útról, melyet követni akarunk, 
s épp ez az, amit nélkülözünk.

Minő nagyok a feladatok, melyeket 
ezen a téren meg kell oldani, az első pilla
natra is szembe ötlik: nemcsak arra kell 
irányítani figyelmünket, hogy elkerüljük a ka
tonák hazatérése következtében beal Iható 
munkásfölösleget és munkahianyt. tehát gon
doskodnunk kell arról, hogy iparunk a kato- 
tonaság alól felszabaduló munkaerőket, amint 
hazatérnek, egymásután foglalkoztathassa és 
ezzel egyidejűleg gondoskodnunk kell arról is, 
hogy a szükséges nyersanyagokat idejekorán 
megkapjuk, nehogy gépek, munkáskezek 
vesztegelni legyeitek kénytelenek Töreked
nünk keli a nyersanyagokat lehetőleg 
jutányosán beszerezni, hogy végre szabadul
junk a valutanehézségektől.

De, hogy fogjunk ebbe bele ? Hogyan 
indítsuk meg iparunk komplikált gépezetet, 
hogy az ismét a békeben megszokott moz
gásba jöjjön ? Ez a kérdés lényege.

Az állami gyámkodás szószólói azt kí
vánják, hogy az átmeneti gazdaság az álla
mi kényszer jegyében a végletekig folytattas- 
sék Az ellenoldalon hangosan követelik, hogy 
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játék, A kis doktor: vigjelenet,—Álom az 
erdőben : tündérja ek és Hófehérke : látványos 
élőkép — a szebbnél-szebb és ragyogó, pici 
jelmezekkel, mind, mind bajosak, elenkek 
voltak és remek csoportosításban kerültek a 
színpadra. Az őszinte elismerés és a egyes 
szamok után meg-megujult zajos tapsok 
nemcsak a színpadon ügyeskedő, kedves 
csöppségeknek szóltak, hanem egyúttal mél
tó jutalmul szolgáltak az előadás főrendező
jének, Dús Ilonka óvónőnek, aki szeretettel 
párosult, rendkívül nyájás és megnyerő 
modorával, fáradságot nem ismerve, tanította 
be és rendezte az összes darabokat; a ki
váló sikerért elsősorban őt illeti a hala és a 
dicséret — Az előadást közkívánatra kedden, 
április hó 30. án, megismételték.

— KltOntetés. A király a vöröskereszt 
körül kifejtett buzgó és eredményes műkö
désének elismeréséül Botka Zoltánne, született 
Fittel Paula bárónő az aranyosinaróti vörös 
kereszt kisegítő kórház főnöknőjének a II 
oszt, polgári hadi érdemkeresztet adomá
nyozta.

— Benzin beszerzése cséplőgé
pekhez A csépléshez szükséges benzinnek 
a mezőgazdasági motortulajdonosok részére 
kellő időben való biztosítása céljából minden 
motortulajdonos üzemanyagszükségletet ma 
jus hó végéig a szokásos módon s az eddig 
használt űrlapokon a m. kir földmivelésügyi 
minisztérium XII. A 2 ügyosztálynál jelent
se be. A bejelentéshez hatósági igazolás 
szükséges A rendeletre figyelmeztetjük a 
motortulajdonosokat, akik ezen ügyben 
Levan bővebb felvilágosítást a főjegyzőtől 
nyerhetnek.

— Hangverseny A telmecbányi 
Hírlapban olvassuk, hogy Cziczka Angéla a 
Reviczky-Társaság zeneiskolájának igazga
tónője, Novák Evelin operaénekesnő társa 
sagaban. május ho 18 án hangversenyt 
rendez Selmecbányán. A két kivaló művésznő 
hangversenyének sikere bizonyara ott is 
olyan fényes lesz, mint Lévár..

— Uj adókivetö bizottsági tag. 
Barsvármegye alispánja az 1917 1919
evekre Léva székhellyel megalakított es a 
111 oszt kereseti adó, a banyaadó, valamint 
a nyilvános számadásra kötelezett bánya
vállalatok hadinyereség adójúnak kivetésere 
illetékes egyenes adóki vető bizottság rendes 
tagjává az elhunyt Klain Ödön helyébe dr. 
Kersék János lévai ügyvédet nevezte ki.

— KltOntetés A m. kir honvédelmi 
minisztérium Hadsegélyzö Hivatala Pazar 
Zoltánt, a lévai tanítóképző intézet tanárát, 
tart századost az ostfi-asszonyfalvai tábor 
bán a hadifoglyokból alakított faragómühely 
szakszerű szervezéséért, vezetéséért és ennek 
folytán a hadsegélyzö pénztárába befolyt 
nagy anyagi eredmény elismeréséül diszok 
levéllel és a hadsegélyzö nagy érmével tün
tette ki

— Ügvészaégt megbízatás. Az 
igazságügy miniszter dr. Minarovits Sándor 
aranyosmaróti gyakori » ügyvédet az ara- 
nyosmaróti kir. ügyészség kerületebe ügyész
ségi megbízottul rendelte ki

— Előléptetés A kereskedelmi mi
niszter Várady Ferencet, a lévai vasúti állo
máson működő Mav ellenőrt, soron kívül a 
VII fizetési osztály első fokozatába léptette 
elő. Jól megérdemelt előléptetése alkalmából 
őszintén üdvözöljük.

— Pályázat katonai iskolába. A 
magyar királyi honvédfőreáliskolaban és a 
honvéd Ludovica Akadémiában az 1918 — 19 
tanév kezdetén betöltendő államköltséges (tel
jesen díjmentes, vagy féldijmentes) továbbá 
alapitvanyos és fizetéses helyekre pályázatot 
hirdetnek. Az üresedésben levő helyek köz
vetlenül a polgári nevelésből belepő ifjúkkal 
töltetnek be Felvétel kivétel nélkül csak az 
első évfolyamban eszközölhető A felvétel 
feltételei : 1 a pályázó magyar állampolgár
sága, 2. a katonai nevelésre való testi alkal
masság, 3 ki ogastalan erkölcsi magaviselet,
4. valamely középiskola negyedik osztálya 
nak, illetőleg a Ludovica akadémiában való 
felvételre gimnázium, vagy reáliskola hatodik 
osztályának sikeres elvégzése. A kérvényben 
felemlítendő, hogy abban az esetben, ha az 
emlitett intézetekben hely már nem volna, 

beleegyezik pályázó abba is, hogy fia, gyá- 
moitja valamelyik császári es királyi katonai 
főrealiskolaba vagy akadémiába vétessek fel. 
Áll ez különösen akkor, ha a pályázó ifjú a 
nemet nyelvet biija és a honved főreálisko- 
laban, vagy a Ludovica Akadémiában a fel 
veteli vizsgát sikerrel letette Folyamodványok 
folyó évi május hó 3l -ikéig a honvéd főre
áliskola larancsnoksagához Sopronba, illető
leg a honvéd Ludovica Akadémia parancs
nokságához Budapestre nyújtandók be Rész
letes pályázati hirdetmények közvetlenül az 
emlitett parancsnoksagoknal kaphatók

— Müvészestóly Hátkay Marton a 
Királyszinház nagyhírű művészé és Nagy 
Magda a Modern színháznak jeles művésznője 

, e hó 8-an, szerdán rendezik a városi vigadó 
színháztermében az áltálunk már előzőleg is 
jelzett müveszestelyt, amely iránt úgy Léván, 
mint a vidéken igen élénk az érdeklődés. 
Jegyek válthatok Schulce papirkereskedésébeii. 
Heiyárak : 10 személyes nagypáholy 80 K , 
6 személyes kis páholy 50 K,— Földszinti 
ülőhely 1—10. sor 8 K, 11 17 sor 5 K,
állóhely 3 korona — Kezdete pontban 
8 órakor,

— 7ffazgatói megerősítés. A vallas- 
és közoktatásügyi miniszter Krgler Ferencet, 
a siketnémák körmöczbányai intézetének 
igazgatóját, ezen minőségében megerősítette.

— A Lévai Munkás illatosító Pénz
tár vezetését f. évi május 1 -tői Bonyhády 
Ferenc, az uj igazgató vette át.

— Féuzktlldéa Oroszországban 
levő hadifoglyoknak. A Magyar Tudósító 
jelenti : A hadifoglyokat Gyamolitó es Tu
dósító Hivatal ismét abban a helyzetben van 
hogy pénz .üldemenyeket eljuttathat orosz 
hadifogságban levő katonáinkhoz a szentpé
tervári dán kir kővetsé r futárjainak igény
bevételével Tekintettel arra, hogy a hadi
foglyok nagy része különösen európai Orosz
országban mar elhagyta tartózkodási helyét 
és útban van hazafelé, tanácsos csak oly 
hadifoglyok részére pénzt küldeni, akikről 
hozzátartozóik tudják vagy feltehetik, hogy 
meg az áltáluk közölt legutóbbi internalasi 
helyen vannak A pen?küldeményeket a ha
difoglyokat Gyamolitó és Tudósító Hivatal 
pénztara, Budapest, IX , Ráday-utca 16. köz
vetíti A pénz beküldése alkalmával a szük
séges adatokat, úgymint a hadi'ogoly nevét, 
katonai rangját, beosztását (ezred szazad) 
és tartozkodasi helyét a poslautalvany szel 
vényén keli közölni, esetleg a fogoly címét 
tartalmazó eredeti tudósítást az utalvány 
szelvenyeh ez fűzve beküldeni

— Névváltoztatás, tinyer Miklós 
mérnökhallgató családi nevét belügyminisz
teri engedéllyel Simai-ra változtatta

— A Lévai Spurtesvlet tenniszpá 
lyái megnyíltak, miről a Sportegylet tagjait 
ezúton értesítjük

— A zöld vetéfl föletetése. Kor
mányrendelet jelent meg, amely szigorúan 
eltiltja a búzának, rozsnak, kétszeresnek, 
arpanak zabnak zöld állapotban való leka 
szalásat vágását, föletetéset és fölhasználá 
sat Nincs megtiltva, a zöld vetés felhaszná
lása, ha elemi csapás lehetetlenné teszi a 
beerest vagy ha a területnek más növénnyel 
való hasznosítása feltétlenül kívánatos és 
lehetséges, vagyis le lehet kaszálni a búzát, 
rozsot stb., ha a fölszantás szüksegessége 
beáll Ha a terményt direkt takarmány 
nyerés céljából vetették, úgy föl lehet ta- 
karmányozni

—- A Lévai Temetkezési Egylet 
választmány a április hó 14 - én tartott ülé 
seben elhatározta, hogy az. 1914 évi szep
tember ho 24.-én hozott ama határozatát, 
amely szerint hadiszolgálatot teljesitők az 
egylet tagjaiui fel nem vetettek, - hatályon 
kivül helyezte. Ezért a jövőben jelentkezé
sük eseten azok is felvétetnek a tagok so 
rába, akik a háború folyamán hadiszolgá
latra behivattak, ha e feltételeknek egyéb
ként megfelelnek

— Katonalovak kiosztása. A had 
vezetőség a gazdák között az ország mező
gazdasági munkálatainak lebonyolítására 
honvédlovakat fog kiosztani. Értesülésünk 
szerint a kiosztásra kerülő 3000 lovat két 

részben és pedig felét júniusban, aratás előtt 
a másik felet augusztusban, őszi szántáshoz 
adják ki a gazdáknak, de csak azoknak, 
akik már békeidőben is tartottak kincstári 
lovakat

— Zita-ünuepet tart az áll tanító 
képzö-intezet f. hó 9 -én (csütörtökön) d. e 
fél 12 órakor istentisztelet után saját épüle
tében, az erdélyi hadiárva leányok megmen
tése javára. Az ünnepre a közönséget meg
hívja az igazgatóság

— A gabona kiőrlésének ni ará
nya. A közélelmezési miniszter rendeletileg 
intézkedik legújabban aziránt, hogy a búza 
és a rozs őrlési aránya felemeltessék és pe
dig akként, hogy a búzát 90, a rozsot 94 °/0 
erejeig őröljék ki a malmok, természetesen 
elsősorban a kenyerliszt mennyiségének nö
velésére és a korpa mennyiségének csök
kentésére. A kiőrlési arány az uj rendelet 
szerint úgy módosul az egyes lisztfajok 
szerint, hogy a finom tésztaliszt kiörlési 
aranya 18 u/o-ra, * főzőliszté 20 %-ra, a 
korpáé 8 % -ra redukálódik ; viszont a ke
nyerliszt kiőrlési aránya az eddigi 44 °|o.-ról 
52 % ra emelkedik A rendelet a lisztfajták 
arát változatlanul hagyja, viszont a korpa- 
menny iség csökkentésének lehetőségét a nem
sokára fogyasztásra kerülő zöldtakarmány 
igenybevehetés'.'vel és a legelők használatba 
vételével indokolja

— A mozi mai műsora elég változatos. 
Két jóizü humoru vigjatek szerepel benne 
A szerelmes levél es Bandi lumpok Mind 
kettőn sokat lehet nevetni. A fődarab & Cigány
prímás cimü 4 íelvonásos dráma, mely 
igazgatóén érdekes fordulataival fogja lebi 
lincselni a közönség érdeklődését. Ezenkívül 
a Hochsehwábról fog bemutatni egy sorozat 
szépen sikerült felvételt

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Városunkban az Országos Gyermekvédő 
Liga javara május ho 1-én tartatott meg a 
Gyermeknap, amely alkalommal tíoleman 
Vilmosné, Grimm Györgyné, Jakabfalvay 
Barnané, Koczab Vilmosné, Kajtsik Jenőné 
és Zongor Lászlóne úrasszonyok, a Lévai 
Nőegylet tagjai, összesen 390 K. 80 fillért 
gyűjtöttek a nevezett célra s az összeget a 
város pénztárába továbbítás végett voltak 
szívesek beszolgáltatni — A nemes ügy 
érdekeben tanúsított buzgó fáradozásukért 
őszinte köszönetemet nyilvánitom a Liga ne
vében is

Bódogh Lajos, 
polgármester

Adakozás a Stefánia-árvaház 
kibővítésére.

A lévai nőegylet áltál fentartott Ste- 
fania-ánahaznak a hadiarvak befogadha- 
tása szempontjából gróf Coudonhove Ku- 
nóné áltál megindított gyűjtésnek mar eddig 
is igen szép eredménye van. A nemes es 
humámus célra befolyt összeg közlését ezen 
számunkban kezdjük meg és részletenkint 
fogjuk közölni. Az adományok a következők : 
grol Széchenyi Miklós, Nagyvárad 1000, gróf 
Breuner Ernesztin, Zseliz 15000. Michel 
Benies, Wien 1000, Dombay Vilmos, Bars- 
endréd 20, gróf Battyany Vilmos, Nyitra T 0, 
gróf Hunyady Karoly, Ivánka 1000, Vépi 
Vogronics Ödön, Beszterce 1ÜO, Schosberger 
R. báró Budapest 50, gróf Széchényi Do 
mokos, Dorog 10OO, gróf Oberndorf Alajos 
Kiralytia 21’O. Ordudy Vilmos, Kiskereskény, 
10, herceg Pali y Miklós, Malacka 5000, 
Motesiczky Merné, Barsendred 70, báró 
Ragány Balassa Ferencz, Ragány. 20, Szent- 
Ivany Oszkár. Bélád 100, Szent-lvány Egon, 
Perlep 50, gróf Vilczek Vilmos, Felső-Szemeréd 
1000, gróf Chorinszky Igóne, Felső-Szemeréd 
50, gróf Vilczek Maria, Felső Szemeréd 50, 
Balogh János, Barsendred 1 0, báró Ivánka 
Laszlóné, Felső Szemeréd 100, báró Lindeloff 
Henrik, P -Hatar 1' 0 Sipeky Béla, Borsié? 
30, Kosztolányi István, Nemcseny 50, Szandt- 
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ner Sándor, Málas 1000, özv. Paczolay 
Istvánná, Deménd 200, Somogyi Béla, Ipoly
ság 50, Kazy János, Garamveszele 500 kor.

(Folyt, köv.)

Ipari munkaközvetítés. 
A Besztercebányai Hatósági 

Munkaköz v etitőnél.

Kaphatnak foglalkozást: 20 nömunkás ka
pálás, aratási és cséplési munkára, 1 késes 
tanonc, 2 vizsganélküli fütő, 1 vizsgázott 
fütő, 1 fazekas segéd, 2 asztalos segéd (bútor 
és épület asztalos) 1 omament faszobrász 
4 szíjgyártó segéd, 6 szíjgyártó tanonc. 1 
kefekötő segéd, 1 kádár segéd, 1 borbély 
segéd, 1 molnár, 2 enyvgyári szakmunkás, 
1 mezei munkában és lógondozásban jártas 
házfelügyelő gazda, 1 kocsis, 1 bolti szolga

Keresnek foglalkozást;

1 gazdatiszt, 1 mezőgazdasági felügyelő, 1 
szabósegéd, (magyar sima munkás) 1 építés 
vezető (épület, ut, vasút stb)
Kereskedelmi és magánmunkaközve 
tttés. A Besztercebányai Hatósági 

Munkakösvetitöné I.
Kaphat foglalkozást:

több női küldönc (hivatali kézbesítő)

Keresnek foglalkozást:
1 irodai és műszaki tisztviselő, 2 kereskedő 
segéd (fűszeres), 1 üzleti elárusitónő, 1 ház
vezetőnő

70 — 1918 szám
Árverési hirdetmény.

A Rom Margit elhalt lévai 
lakos hagyatékához tartozó 9 azaz 
kilencz darab női ékszert, Léva r. 
t város árvaszékének 1918. évi 
március hó 28.-án— 151-153—1918 
árv. szám alatt kelt véghatározata 
— tolytán

Léván a városházán az árva
széki előadó hivatalos helyiségében 
(I emelet 3. sz. szoba)

1918 évi május hó 10 ik nap
ján pénteken délután 4 órakor meg
tartandó nyilvános árverésen, a leg
többet igérö vevőnek, azonnal' 
készpénz fizetés — ellenében és pe
dig egyenkint leltári becs mint 
kikiáltási ár mellett esetleg kikiál
tási áron alul is el fogom adni

Kelt Léván, 1918 évi május 4-én.
Belcsák László sk. 

kir. közjegyző

85—1918 szám.
Árverési hirdetmény.

A Berczelly Miklós elhalt lévai 
lakos hagyatékához tartozó 101,183 
és 259 számú, három darab, lévai 
takarékpénztári részvényt, Léva r 
t. város árvaszékének 1918 évi áp
rilis 17.-én .64—1918 szám alatt 
kelt véghatározata folytán

Léván a városházán az árva
széki előadó hivatalos helyiségében 
(I. emelet 3 sz. szoba)

19J8 évi Május hó 10 -ik napján 
pénteken délután 3 órakor megtar
tandó nyilvános árverésen a leg
többet ígérő vevőnek azonnali kész
pénz fizetés ellenében, és pedig 
egyenként 1200 korona kikiáltási 
ár mellett avagy annál magasabb 
áron el fogom adni.

Kelt Léván 1918 évi május 4-én.
Belcsák László sk. 

kir. közjegyző

I 391 —tk. szám 1918.
Hirdetmény.

A verebélyi kir.' járásbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a lévé 
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 délelőtti 10 órája 
Hull vasúti állomásra. Szenese Kisbilleg, 
Barsfüss és Pózba községekre 1918 május 
14 ének délelőtti 10 óraja Szenese vasúti
állomásra Barsbaracska, Barsbesse, Sötétkut 
és Felsőpél községekre 1918 május 15 ének 
délelőtti 10 órája Barsbesse vasutiállornásra. 
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- 

i összeírásokba bevezetett szolgalmak vagy 
jogosultságok ellen kifogásaik vannak, erre 
vonatkozó észrevételeiket a fentebbi határ
napon a hitelesi'ö bizottságnak előtér 
jeszthetik

Azokat pedig, kiknek a kisajátított te 
rületekért járó s az egyéni kimutatásban 
kitüntetett kartalanitási vagy kisajátítási ősz 
szeg mennyiségére nézve vannak ellenveté
seik, vagy akik ezen összegre bármilyen 
czimen igényt tartanak, fölhivja, 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 

j észrevételeire és igényeire a kisajátítási és 
kártalanítási összeget az egyéni kimutatás 
adatainak megfelelően fogja kiutalni, a 
kisajátított területekre bekebelezett vagy 
felülkebelezett terheknek törlését pedig hiva- 

' tálból 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.

Meghívó

- Oszlány és Vidéke Gazdasági Népbank R. T.
1918. évi május hó 95-én délután 2 órakor

Oszlányban az intézet helyiségében tartandó

VI. évi rendes közgyűlésére.

Napirend:

1, A közgyűlés megalakulása
2. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés s az 1917. 

évi zárszámadások tárgyalása ; a mérleg megállapitása ; az igaz
gatóság és felügyelő bizottság részére a felmentvény megadása, 
rendelkezés a tiszta jövedelemmel.

3 Az igazgatóság, felügyelöbizottsag és hitelbírálók fizetésének 
három évre való megállapitása.

4 Az intézeti tisztviselők pótfizetésének 1 évre való 
megállapitása.

5. Igazgatóság, felügyelöbizottsag és hitelbírálók választása
6. Esetleges indítványok.

Oszlány, 1918 évi április hó 30 án

Az igazgatóság.
Megjegyzés Azon részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogot 

gyakorolni kivannak, felkéretnek, hogy részvényeiket az alapszabályok 30, 
§-sa értelmében folyó évi május hó 22-ig az „Oszlány és Vidéke Gazdasági 
Népbankénál vags Aranyosmaróton a „Barsmegyei Népbank"-nal elit, 
mervény ellenében letenni szíveskedjenek.

Mérlegszám >a 1917 december 31-én.

Ponoczky István 
alelnök.

VAGYON Korona Fillér

Pénztár 9204 04
Postatakarékpénztár 8503 70
Váltók 160480 —
Jelzálog kölcsönök 48215 •
Folyószámla 31626 13
Értékpapírok 232163 *

490191 87

Kosztolányi István 
elnök.

TEHER Korona Fillér

Részvénytőke 10O000 —
Tartalékalap 13' 00 —
Kétes követelések tartalék alapja 30ü0 —
Jótékonysági és rendelkezési alap 485 —
Betétek 361469 82
Fel nem vett osztalék 1119 —x
Előre bevett átmeneti kamatok 5000 --
1916. évi nyereség maradvány 848 27
1917 évi nyereség 5269 78

490191 87

Dr. Balósfy Géza ifj. Bányay István Dr. Belícza Pál Livora Gyula Stiaszni János Vilmos Skolkay Gusztáv 
Szent Iván Egon Szelaczky Ferencz Zatopek József

Megvizsgáltatván a fő- és mellékkönyvekkel mindenben megegyezőnek találtatott.
Oszlány, 1918. évi április hó 30-án.

£>r. Bellcxa Jitvtö Vajda Béla Szigeti Mihály Fatsch Gusztáv
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856—tk szám 1918.

Hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a léva-nagy- 
surányi h érd vasul valamint bővítés cél
jaira a m kir államvasutak részére kisajá
tított birtokterületekrői elkészített összeírás, 
térkép és egyéni kimutatás hitelesítésére a 
következő határnapok tűzettek ki, úgymint: 
Garamlök és Nagykalna községekre nézve 
1918 május hó 16 napjának délelőtti 10 
órája Nagykálna vasúti állomásra. Felső 
szecse, Alsószecse és Léva községekre 
nézve 1918 május 17 napjának delőtti 9 
órájára Léva vasúti állomásra.

Értesíti az érdekelteket, hogy azok, 
kiknek a kisajátítás térfogat, valamint a 
birtokösszeirásokba bevezetett szolgalmak 
vagy jogosultságok ellen kifogásaik vannak, 
erre vonatkozó észrevételeiket a fentebbi 
határnapon a hitelesítő bizottságnak elő
terjeszthetik

Azokat pedig kiknek a kisajátított terü
letekért járó s az egyéni kimutatásben kitün
tetett kártalanítási vagy kisajátítási összeg 
mennyiségé e nézve vannak ellenvetéseik, 
vagy akik ezen összegekre bármilyen czimen 
igényt tartanak, fölhívja, hogy ellenvetéseiket 
s illetőleg igényeiket ezen telekkönyvi ható
sághoz 1918. évi május hó 10-ig annál 
bizonyosabban jelentsék be. mert a bíróság 
tekintet nélkül a később jelentkezők észre
vételeire és igényeire a kisajátítási és kár
talanítási összeget az egyéni kimutatás 
adatainak megfelelően fogja kiutalni, a kisa
játított területekre bekebelezett vagy felül
kebelezett terheknek törlését pedig hivatal
ból fogja elrendelni.

Az egyéni kimutatás, térkép és birtok- 
összeirás a telekhivatalban felek által meg
tekinthető.

Kelt Léván 1918 évi április hó 12.
Pátkay 
kir. jbiró.

Kölcsön-ponyvák
a nyári idényhez már most elője- 
gyezhetók legkésőbb május hó 15-ig, 
miután a ponyvák teljesen kifogynak.

Ugyancsak kapható 
kévekötél és portland-cement 

a legolcsóbb napi árban.
Ungar Adolf, 1 -éva.

Raffia nincs!
Kellő időben lássuk el magunkat 

szőlőkötöző papirspárgával.
Bármily mennyiségben kapható, inig a készlet tart.
Raktár Azonnal szállítható. Ára 100 kg. kor. 8s0.—
Olcsóbb mint bármilyen más papirspárga. Kapható ;

Papíráru Gyári és Krraskedelmi Részv Társ
BUDAPEST, VII., Rákóczi-út 6. sz.

Telefon : S3— 63, Sürgönyeim ; Papirtextil Budapest

Uj gépraktár.
Tisztelettel értesítem a mezőgazdasági érdekelt közönséget, hogy 

Léván (Ozmán-tér 6. sz. alatt) elsőrendű Magyar, Osztrák és Né
met gyártmányú mezőgazdasági gepraktárt rendeztem be, 
ahol is különféle mezőgazdasági s főképpen motoros cséplő garnitú
rákat raktáron Iáitok.

A venni szándékozók szives pártfogását kéri teljes tisztelettel:
Tonhaiser József

— Telefon 61 — elektrotechnikus.

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

Házhoz jövök.
Özv Quitt Miksáné

L E V A, Simor u 3.

Kisebb szőlő 
kerestetik Kákában bérbe vagy meg

vételre Cim a kiadóhivatalban.

vk ógyheiv

Stubn va-fürdö
u

(Fe'sö-Mag, arorR’ág)
Kénesr'irdő rheuma és Isc'las ellen’ betegségeknél

Fővonalon 5 Órai ut Budapesttől, IO órai ut Berlin 
Oderberg Ruttkán át Az egész fürdőtelep a nagyérdemű 
közönség rendelke'ésére all. Felvilágosítást díjtalanul ad az

Megnyitás, i 
a Lévai-Sportegylet 

Tenn is-parkja 
Bartos Lajos zenekara 

hangversenyével ma d. u.
3 órakor nyílik meg.

Bútorszállítás.
Tisztelettel értesítem a n. é kö

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

Blumenfeld Ármin szállító, Léván.

Barsmegyei gazdával össze
köttetést keres a fenyőkosztolá- 
nyi bánya vállalat, a telepen 
szükséges él elmlszerek 
szállítása céljából. Ható
sági engedélyek rendelkezésére 
bocsáttatnak. Szives megkeresé
seket .,Bánya élelmezés1'jeligére 
BUDAPEST Andrássy-ut 2 alá 
kérünk.

VILÁGRA-SZOLO-ÚJUONSÁCl! í

C I POKR.SM-VI ASZK

MA moziba 
megyünk. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I
Öt perez alatt 

egy adag Lurion cipökrém-viaszkböl 
bárki-egy-negyed-kiló-leg fi nomabb 
x cipócrémet-fözhet 
ara2-k. mindenütt kapható! 
MontonviaszlvMövek-RészvdnyUrsasád’ 
--------------- i—\'i 1 
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Lakást keresek i 
(3 szoba, konyha, éléskamra, eset
leg elő- vagy fürdőszobával) augusz

tus, esetleg november elsejére. 
Cim a Bars kiadóhivatalában.

Tejeskannák
erős, horganybádogból, 6 drb. 25 
literes, jutányos árban eladók. Cim 

a kiadóban.

SZÁNTÓI-SAVANYUVIZ 
minden mennyiségben állan

dóan kapható vidékre is.
SINGER IZIDOR 

fűszer és csemegeüzletében j 
Léván. "WB

Eladó ház.
Léván Koháry-u. 27. számú 

ház, szabadkézből eladó. Bővebbet ! 
ott a házban.

LEGJOBB

KERN
BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

TESTVÉREKNÉL
Lakást keresek,

3-4 szobásat legkésőbb november 
i-jére, melyet addig is bármely na
pon átvennék. Tokody v. tanácsnok.

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

Kerestetik
egy középbirtok felszereléssel azon
nal átvételre. Cim e lap kiadóhiva

talában.

Portland cement
állandóan kapható

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VAS NAGYKERESKEDÉSE

HwinwT itw. L E V A N. mwrt
1

Legjobb fűszer és csemegeáruk Naponta friss felvágottak

; Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségű k a v e k „Glória" pörkölt 

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

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és kouvhalelszereiési cikkek.

, alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Villan-oa főzőedények, íoiralók és vasaló

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

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

Összes kerti-, mezőgazdasagi , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.
1 Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Silbinger Zsigmondnál, Léván.

Tessék 
próbarendelést 

eszközölni 
!

» fotó"
FÉNYKÉPÉSZETI 

szaküzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

/

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Q Telefon szám 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon n»m : 33.

Hazai gyártmányú gépek:
Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melichar féle 
vetőgép dk, Bűcher-féle ekék és talajművelő epzközök 
valamint minden e szakba vsgó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID láuczoakntak.
Legjobb minőségű takarmanykamrak elkeszitese 

es felállítása jutányos arakban. “VT

NjOflMtOtt NvttTBi M Tara r. t, gyoraajttylm Léván.


