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Pünkösdre.
A természet a legszebb öltönyét, 

a reménység zöldjét, öltötte magára.
A szeretet piros rózsái fakadóban 

A béke fehér vágya a szivekben. 
Szeretni, élni óhajt a fü, a la, a 
virág, az ember.

Gyöz-e, vájjon, az élet hatalmas 
vágya a hatalmas halálon ? Kicsa
varja-e a békevágy a két kézre 
fogott kaszát az élet ellenségének 
kezéből ? Kiveri-e ebből a gonosz 
kézből azt az ecsetet, amely az ifjú 
arcokra a megsemmisülés kékes
zöld színét, a földanyának fájó test 
vére a vérnek piros rózsáit négy 
hosszu-hosszu éven keresztül fes
tette ?

Reméljünk a remény színébe öl
tözött természettel. Bízzunk az em
beri szivekbe visszatérő szeretetben. 
Higyjünk abban az örök igazság
ban, amely ama nevezetes pünkösd 
napján alászállván, megihlette az 
apostolok s általuk az egész emberi
ség lelkét!

* *
*

A nagy pünkösdnek az idei év
fordulója a lévai iparosság legjobb
jainak régi, lorró, vágyát ígéri meg
testesíteni.

Holnapra, pünkösd hétfőjére, hív
ta össze a képesítéshez kölött ipart 
folytató összes iparosainkat Bódogh 
Lajos, városunk polgármestere, hogy 
a lévai általános ipartestületnek év
tizedek óta vajúdó ügyét végre 
diadalra juttassa.

A megalakulás előkészítése cél
jából f. hó 9 -én tartott értekezle
ten résztvett mintegy 30 előkelő 
iparosunk az ipartestület megala
kulásának halaszthatatlanul szüksé
ges voltát egyhangúlag kimondot
ta. Hasonlóképpen a város tanácsa 
is f. hó 14-én tartott ülésében a 
polgármester indítványára kimon
dotta, hogy az ipartestület meg
alakulását szükségesnek tartja és 
megbizta a polgármestert, hogy a 
mielőbb való megalakulás érdeké
ben szükséges lépéseket sürgősen 
megtegye.

Holnap lesz tehát módjában dön
tenie iparosságunknak afelett, hogj' 
az ipartörvény 12.-§-ában biztosított 
nagykorúságával élni kiván-e, vagy 
önrendelkezési jogáról lemondva, 
továbbra is járszalagon vezeteit kis
korúságában ohajt-e megmaradni ?

Ha valamikor, úgy főképpen 
napjainkban érezhették iparosaink 
a szervezettségben rejlő erőnek 
hiányát. Érezhették tájékozatlansá 
gukat a munkaalkalmak megisme

rése, érezhették teljes tehetetlensé
güket főképpen a munkaanyag be
szerzése terén

Hihetetlen példáit ismerjük a 
tehetetlenségükből folyó kizsák- 
mányoltatásuknak Pedig a szerve
zetlenség akkor érezteti majd csak 
igazi hatását, amikor a hadsereg 
leszerelése alkalmával felszabaduló 
hatalmas anyagkészletek felosztásra 
kerülnek ! Akkor már késő lesz és 
nem vezet célra a sopánkodás és 
iparosságunk égő szemmel, de üres 
marokkal nézi majd más kisebb 
városok, sőt községek iparosainak 
boldogulását, akik bírtak azzal a 
belátással, hogy sorsukat a saját 
kezükbe vegyék és ipartestületté 
szervezkedjenek.

De nem akarunk kishitüek len
ni, nem akarjuk feltételezni, hogy 
a mi értelmes ipán sságunk még 
most, a háború nyújtotta sok ke
serves tapasztalat után, sem ismer
né fel a saját érdekeit Lehetetlen
ségnek tartjuk, hogy azok, akik az 
ipartestület megalakulását érthetet 
lenül, jelentéktelen okokból eddig 
is megakadályozták. — most, a 
tizenkettedik órában is vállalják azt 
a súlyos erkölcsi felelősséget, hogy 
iparostársaikat kicsinyes okokból, 
talán némi anyagi érdekből, a 
boldogulásra vezető Útjukban meg 
akadályozzák. Nem hisszük, hogy 
akadjon iparos, aki fejére merje 
venni a jövendő nemzedékeknek 
ama lesújtó vádját, mely szerint 
méltatlan volt a mai nagy időkhöz ; 
nem ismerte fel, nem értette meg 
azok parancsát, ártva ezzel a jelen
nek s a jövőnek egyaránt.

Amit eddig elmulasztottak ipa
rosaink, az még, ma helyrehozható ; 
amit azonban most elmulasztanának, 
azt pótolni többé soha nem tudják.

I Vessenek tehát fátyolt a múltra és 
! előreszegzett tekintettel határoz

zanak iparosaink akként, hogy el
határozásukból a jelen s a jövő 
nemzedék boldogulása fakadjon

Költözzek a holnapi nagygyűlésen 
sziveikbe a szeretet, a megértés; 
ismerjék meg egymásban a testvélt, 
hogy legyen ez az idei pünkösd a 
lévai iparosság szebb jövendőjenek 
boldog hajnalhasadása !

- y - n.

Katonahumor a fronton.
Tartalékban voltunk. Ilyenkor bizony' 

felhasználja mindenki az alkalmat hogy 
minél kellemesebbé tegye a jól megérdem- 
lett pihenés idejét. Persze, ami a legfonto
sabb az evés után, a katona minden ügyes
ségét a kényelmesebb pihenő hely beren

dezésére foiditja. Jelen esetben szerencsése'- 
voltunk. Álláspontunknál, a hegy tövében 
néhány ház állott; egész otthonosan éreztük 
magunkat. Nem messze a házcsoporttól egy 
csinos, kis, fehérre meszelt hazacska volt. — 
Mintha csak nekünk építették volna,—szóit 
Kovács őrmester; és szakaszát, amelyre 
büszke volt, (hiszen két nappal ezelőtt is, 
amikor tábori őrsön voltak, két olasz tárna 
dást vertek vissza) — ezen házban szállá
solta el Rendjén lett volna minden, ha egy 
szép napon az olaszok messzehordó ágyúi 
nem kellemetlenkedtek volna. Hiaba mondo- 
gaiták embereim, hogy ez mar mégsem 
jarja; még ide is lőnek, nem veszik tekin 
tetbe, hogy itt emberek is vannak,— egymást 
követték a lövések Es minden lövés Kovács 
őrmester ur lakását kerülgette. — Jöjjenek 
csak! monda és nagyokat nevetett az örökké 
jókedvű Ambrus,-ide úgy sem talál 1 — 
Ezt azonban nagyon rosszkor jegyezte meg, 
m-rt a következő pillanatban hatalmas dur
ranással megcáfolta szavait a ház közvetlen 
közelébe küldött hívatlan vendeg. Az epület 
megremegett; hullott a vakolat s néhány 
picanatig csend lett Kovács stentori hangon 
kiáltotta : Kihurcolkodni, mert meszelnek I
- A parancsot szó nélkül teljesítették, ki

vonult mindenki a házból ; de jól is tették, 
mert rövid idő múlva még egy lövés követte 
az elsőt és lesodorta a haznak egész tető
zetét. ■— Látod, sógor, nemcsak meszelnek 
de renoválják is a házat az olaszok! Jegyezte 
meg egy dörmögő hang

* *

Néhány évtizeddel ezelőtt még mint 
bizonytalan terv szerepelt a repülőgép ; ma 
már eléggé félelmetes hadieszközzé tökélete
sedett es sokszor kellemetlen érzést okoz 
reánk dobált bombáival. Ragyogó napsütés
ben egy szép napon megjelentek felettünk 
az olaszok hatalmas Caproni-gépei bombá
kat szórva. Juúú . . 1 sivitottak a bombák ;
mindenki szeretett volna a föld ala bújni. 
Sajnos, nem lehetett Nemsokára (de talmi 
egy évnél is hosszabbnak látszott ez a ne
gyed óra) mint aki jói végezte a dolgát, a 
gépek hazafelé indultak Egy azonban ott 
maradt és nem kiméivé a bombákat, egész 
alacsonyan keringett fölöttünk — Meddig 
komiszkodik még itt ez az egv talián madár?
— mondom türelmetlenül. Mint valami 
visszhang jön ra egyik katonám válasza : — 
Lehetetlen hogy ez a gépet ótomabilon 
hajtsa 1 Bizonyosan bivalyok húzzák, ezért 
hozott annyi bombát magával I

*

Egy alkalommal nagyon kemény napunk 
akadt az olasz fronton A taliánok támadtak 
Heves rohamokat intéztek ellenünk, de mi 
rendíthetetlen kitartással védtük az állást 
Az ellenség semmi áldozatot nem kiméivé 
ismételte meg újra és újra elkeseredett tá
madásait, hogy állasunkat birtokába kerítse 
A halottak százai feküdtek előttünk ; de az 
ellenség meg mindig nem adta tel a reményt.
— Gyere csak 1 — jegyezte meg egyik em
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berem, - ha éppen a fűbe akarsz harapni!
— Jött isi Javában lövöldöztük őket, ami 
kor rohan feléin egy öreg népfelkelő. Az 
első pillanatban azt gondoltam, hogy valami 
komolyabb baj történt, — Talán az olaszok 
betörtek az állásba ? — kiáltottam a fülébe.
— Nem 1 — rázta ő a fejét — Hát akkor 
mi baj van ! — Meglőttek I — Hol ? — Itt I 
mondá jobb vállára mutatva és nevetve kia 
bálta hozzá.: — Fizetnék egy stampellival 
anuak, aki igy meglőtt, ha tudnám, melyik 
volt I — Fogta a puskáját és tovább lövői 
dözött. — Menjen a szanitószekhez 1 kiál
tottam neki. — Azt már nem teszem 1 Én 
három fertályos gazda vagyok ; no meg a 
közmondás is azt tartja, hogy: Jó tett he
lyébe jót várj I — Az olaszok belátván, hogy 
semmi eredményt nem birnak elérni, a tárna 
dásokat abbahagyták és csend következett.

Mintha misem történt volna, a rajvo
nal lakói nótázni kezdtek; volt öröm, mert 
megjött a hősök méltó jutalma : a sok arany 
és ezüst vitézségi érem. Számtalan rózsaszí
nű tábori levelezőlap vitte az örömhírt haza, 
az akáclombos kis falu házába, otthon is 
büszkeséget keltve, hogy: megkaptam az 
arany vagy ezüst vitézségi érmet — Daltól 
lettek hangosak a kavernák Énekeltek ott 
mindent Még a táncmulatságokból közismert: 
Nyisd ki babám az ajtót eiinü népdalt is, 
még pedig ugv, hogy mielőtt a dalba kezd
tek volna, a '.alolók közül néhányan kopog
tatást utánoztak a pad egyik sarkán és csak 
azután kezdték el a nótát

Egy délután unalmukban kártyázva 
együtt ültek a kaverna lakói. így csak 
ki lehetne bírni a háború végéig I állapí
totta meg a kártyázok egyike — A követ
kező pillanatban mint a villám csapott le 
egy gránát nem messze a bejárattól. Tompa 
zuhanással csapódott egy nagyobb darab 
szilánk a bejáratot elzáró deszkaajtóhoz, 
mintha erősen kopogtattak volna. Mivel 
mindez meglepetésszerűen történt, hirtelen 
siri csend lett, de csak egy pillanatra, mert 
a csendet egy erőteljes hang törte meg azzal, 
hogy belekezdett a nótába : Nyisd ki babám 
az ajtót I

♦

Az orosz fronton is igen szellemes 
megjegyzést hallottam egy hasonló alka
lommal

Embereim, mint valami hornokfürdöben, 
sütkéreztek a napon Mivel rendszerint olyan
kor, amikor az ember legkevésbbé gondol a 
veszélyre,—szokott bekövetkezni a katasz
trófa, a jelen esetben is egy pillanat alatt 
gránát füstje és homokfelhő takarta be a 
nevetgélőket. — Uram, Isten! Bizonyosan 
darabokra tépte mindnyájukat — Az egyi
ket a légnyomás magasra röpítette a leve 
gőbe. Szaladtunk, hogy gyorsan segíthes
sünk rajtuk De . csodálatos, mégcsak a 
legkisebb karcolást sem vettük észre egyikén 
sem. Az ijedségen kívül egyéb bajuk nem 
történt. Sőt a repülő ur ironikus hangon 
jegyezte meg 1 — No bizony I ezt is gyen
géden rittyentette ide I — Pedig hat az eset 
után ő még egy jó félóráig., ugyancsak köp
ködte a homokot.

(Folyt, kóv.)

Édes jó anyám, . .

Alit sióinál majd édes jó anyám ,
Hozzád jönnek es nem egyedül ;
Szerető kai ómban egy angyal,
Ki vallómra szerelmesen dűl.
Tudnád-e majd Te is szeretni f ■
Szeretni; mind szereti fiad'.
Mert az én jó angyalom, arám,
Téged nagyon szeret, édes jó anyám, , .

Mit szólnál majd, hogyha szerelmem 
Szegény vob a s becsületes lány • 
Nem hozna vagyont s díszes ruhát, 
Mivel hivalkodik sok más lány. 
Csak nemes szivet hozna, anyám, 
Munkás kezet, hogy Te ne fáradj; 
Mert az én jö angyalom, arám, 
Téged nagyon szerit, édes jó anyám . . .

Megkímélje fáradt derekad, 
Hogy megkímélje kezed, karod: 
Felváltsa majd azt a munkában. 
Ki fiáért oly sokat dolgozott 
Fiad helyett hálálná meg ö, 
Kit szeretek forrón, igazán : 
Mert az én jó angyalom, arám, 
Téged nagyon szeret, édes jó anyám . .

A Te fiad, édes jó anyám, 
Most már beteges, rokkant gyerek ; 
Ki igy gazdag lányt nem vehet el, 
Az vagyinát hányná fel nekem 
Nemesszivii kell nekem miit ti! 
Nemeslell íi, csáletes lány . . 
Tehát arra kérlek ,ó anyám. 
Te is szeresd őt igazán I 
Mert az én jó angyalom, arám, 
Téged nagyon szeret, édes jó anyám .

7 7-

Különfélék.
— Alakuló gyűlés Bódogh Lajos, 

polgármester, az ipartestület megalakítása 
, tárgyában, holnap d. e 11 órakor, a város
háza nagytermében tartandó értekezletre hiv 
ta össze a város iparosait. Az ügy fontos 
ságát lapunk mai számának első cikkében 
méltatjuk. Iparosainknak saját, jól lelfogott 
érdeke kívánja, hogy az ipartestületet meg
alakítsák Tömörüljenek, mert a mai és a 
háború után meg hosszú ideig meg nem 
szűnő nehéz viszonyok mellett csakis egye
sült erővel és az ipartestület létesítése áltál 
vethetik meg boldogulásuknak biztos alapját

— Elhalasztott hangverseny. La
punk előző számában említettük, hogy a fő
gimnázium a Tanárok Háza javara, t. hó 
25 én hangversenyt rendez. Ezt a minden 
tekintetben kivaló sikerűnek ígérkező hang
versenyt — mint értesülünk — a színtársu
lat megérkezése miatt junius 8-ara halasz
tották A műsort annak ide jen közölni fog
juk Jegyek előre válthatok junius 1 tői 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében

— A tanév vége. A tanév befeje
zéséről intézkedő miniszteri rendelet leér 
kezett már a középiskolák igazgatóságaihoz 
A rendelet értelmében a rendes tanítás a 
jövő hónap 8 -án véget ér. Junius 8.-tól 
15-ig összefoglalások lesznek a régebbi vizs
gálatok helyett és ezek bevegeztével 15 -én 
a rendes tanulókat szünidőre bocsátják szét 
A rendes tanulók elbocsátása után megkez
dődnek a magántanulók vizsgálatai

— A város kálváriái sétánya. A 
Lévai Takarékpénztár a kálváriái dombon 
tudvalevőleg, költsége* nem kiméivé, egy 
nagy területet befásittatolt, bokrokkal és pa 
dokkal látott el és a kellemes, sétatérnek 
igen alkalmas helyet egy év előtt azon fel
tétellel adományozta Léva város közönségé 
nek, hogy azt a város gondozni és fentar 
tani tarlozik ; ha ezen elvállalt kötelességét 
nem teljesítené : a jólelkü adományozás meg
szűnik — Ameddig a sétány a nevezett 
intézetnek tulajdonát képezte, az egész te 
rüle'en kifogástalan rend és tisztaság volt 
Most azonban a legnagyobb megdöbbenéssel 
látjuk, hogy a felügyelet nélkül álló sétányon az 
utakat gyom és gaz lepte el; a fákat és 
bokrokat megtépték, megcsonkították ; a pa 
dóknak egy részét tönkretették, vagy össze
vissza faragták. — Énnek a tarthatatlan 
áll; pótnak sürgősen véget ke II vetni. A vá
ros elöljárósága vegye igénybe a sétány 
rendbentartására költségvetésileg felvett 500 
koronát és fordítsa az összeget a sétánynak 
megfelelő gondozására és szigorú őrzésére. 
A város közönségét pedig figyelmeztetjük, 
hogy jobban becsülje meg az ajándékba ka 
pott szép sétahelyet és — ha szükségét 
látja — maga is igyekezzék megfékezni a 
durva rongálokat.

— Fiatalkorúak bírája. A m kir. 
igazsagugyminiszter Pátkay Gyula lévai kir. 
járásbirót három év tartamára a lévai járás
bírósághoz a fiatalkorúak birájául jelölte ki

— A népszámlálás és áPatössze 
Írás eredménye A múlt hónap 16 -21 
között végrehajtott közélelmezési népszám
lálás és állatösszeirás anyagának lezárása 
megtörténvén, a végösszegezés a következő 
eredményeket tünteti fel: Léva város terü
letén összeiratott 3500 férfi,—5496 nő,—tehát 
összesen 8996 egyén, amely számban nin
csenek benne a katonai szolgalatot és hadi- 
munkát teljesítő férfiak és hadifogolymunká
sok — Összeiratott a város területén 274 
ló ; 1143 szarvasmarha ; 3 juh és bárány ; 
1798 darab különböző sertés

— As öreg népfelkelők szabadsá
golása. A honvédelmi miniszter most bo
csátotta ki körrendeletét a 49 — 51 éves nép
felkelők szabadságolásáról A rendelet szerint, 
mint a Külügy-Hadügy Írja a szabadságo 
lást a már régebben meghatározott időn 
belül a leggyorsabban foganatosítani kell és 
a leszerelés határidejét átlépni nem szabad. 
Azok a 49 51 éves népfelkelő tisztek, akik 
valaha hivatásos tisztek voltak, nem szabad
ságolhatok, ellenben az 1865 -ben született 
nyugállományú és szolgálaton kívüli viszony
ban álló tisztek, akik 1917 ben nem szerel
tek le, már most szabadságolhatok.

— Szabadságom katonák élelme
zése. A közélelmezési miniszter rendeletet 
bocsátott ki, amely szerint a szabadságra 
hazaérkező katonák liszttel, cukorral stb a 
polgári lakosság számára megállapított fej
adag szerint a törvény hatóságok által látan
dók el. Ilyen egyéneknek szabadságolási 
okmányaik felmutatása ellenében szolgálta- 
tandók ki az élelmiszerjegyek, de csakis a 
szabadság tartamára ; hogy a nevezett med
dig van a törvényhatóság által ellátva, a 
szabadságolási okmányra reávezetendö

— Leánytanulók a tanítóképző
intézet gyakorló-iskóláidban A képző
intézet tanári kara legutóbb tartott ülésén 
elhatározta, hogy a jövő iskola-évtől leány
növendékeket is felvesz az elemi gyakorló
iskolába, Ha leányok megfelelő számmal 
fognak jelentkezni, a tanári testület ezt a 
gyakorlatot állandósítja Jelentkezhetnek le 
ánytanulók felvételre a tanítóképző int. igaz 
gatóságánal június végéig

— Hadifoglyoknak szabad oivll- 
ben járni. A hadügyminisztérium tudomá
sul vette a hadifoglyoknak több ízben meg
ismételt azon kérelmét, hogy hazulról kapott 
civilruháikat viselhessék. Tekintettel a hadi
foglyok silány ruházatára és arra, hogy 
egyenruhával való ellátásuk mind nagyobb 
nehézségekbe ütközik úgy, hogy a munkára 
kiadott foglyok ruha hiányában sok esetben 
nem is állíthatók munkába, a hadügymi
niszter most megengedte a civilruha vise
lését, rendezte a foglyok egészségügyi fel
ügyeletét és e tekintetben szigorú előíráso
kat adott ki a munkaadók részére is.

— A fehérnemfiok rekvirálása, 
amint hallomásból tudjuk, még mindig ijeszti 
a minden rémhírt könnyen hivő embereket. 
Megnyugtatásul közölhetjük, hogy ennek a 
kósza hírnek teljességgel semmi alapja nincs 
és a fehérneinűek rekvirálása — mint érte
sülünk — egyátalán nem is lesz.

— A tábori postnolmok. Közérdek
ből arra figyelmeztetik a közönséget, hogy 
Magyarországból a tábori postacímekre vo
natkozó kérdezöskődések nem a wieni kato
nai parancsnokság tábori postatisztjéhez, 
hanem az illető érdeklődő tartózkodási helye 
szerint a budapesti, pozsonyi, kassai, temes
vári és nagyszebeni katonai parancsnokságok 
tábori postatisztjeihez íntézendők

— Polgári érdemérem. A király a 
külügyminiszterhez kéziratot intézett, amely
ben értesíti, hogy olyan polgári funkcionári
usok és más polgári személyek számára, 
akiknek a királyi elismerés vagy megelége
dés tudtul adatott,—polgári érdem érmet 
alapitolt
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— A korai burgonyára vonatkozóan 
eddig beérkezett jelentések nagyon biztatók 
és remény van arra, hogy további kedvező 
időjárásnál legkésőbb junius közepén forga 
lomba kerül. A forgalombahozatalra vonat
kozó rendelkezések közzétételét a legköze
lebbi időre várják.

— Lesz cukor a befőzéshez. Úgy 
hírlik, hogy az idén is utalnak ki a nyári 
befőzésekre és gyümölcskonzervek készíté
sére cukrot. Természetes azonban — mint
hogy a rendes cukorkvótát is redukálták — 
a befőzési cukor sem lesz annyi, mint a 
múlt évben.

— Orvosi hir. l)r. Weisz Ármin az 
orsz hadigondozó hiv. besztercebányai inté 
zetének urológiai osztályvezetője Beszterce
bányán Kossuth Lajos u 22 sz. a. f é má
jus 2-től bőr-és nemibetegeknek d u. 5 7-ig 
rendelő órákat tart

— Élelmiszer a tábori postacso- I 
magokban. A közönség a sok figyelmez
tetés ellenére még most is küld gyorsan 
romló élelmiszereket a táborokba. Minthogy 
ezeknek a tábori csomagoknak a szállítása 
és kézbesítése rendszerint hosszabb ideig 
tart, a bennük levő élelmiszer élvezhetetlen, 
sőt gyakran az egészségre veszedelmes álla
potban érkezik a címzetthez A kenyér meg- 
penészedik Illetékes helyről ismét és nyoma
tékosan figyelmez élik a közönséget, hogy 
tartózkodjék gyorsan romló élelmiszereknek 
tábori postai csomagban való küldésétől.

— Kavépót’ék gyártása. A köz
élelmezési miniszter elrendelte, hogy minden 
nemű kávépotlekot a közélelmezési és keres
kedelmi minisztereknek egyetértőén kiadott 
engedélyével és az általuk megszabott fel
tételek mellett szabad csak gyártani

— A vetések állása. A műit napok
ban az ország számos vidékén bőven volt 
csapadék Az esőt mindenhol örömmel fo
gadták a gazdák, mert az eső lényegesen 
előmozdította a vetések fejlődését A veté- < 
sek a mi vidékünkön is általában jók, kiadó 
eső nálunk is elkelne a többi vetetnényekre.

— Színház. Szabó Ferenc színtársu
lata kedden mutatkozott be Komjáthy Károly 
operettjében a hóris^abinyban, amelynek ré
gen elcsépelt mintára Írott szöveget Faragó 
Jenő irta.’ A társulat irányában nagyobb 
igényeket nem lehet támasztani, kevesen 
vannak és meg eleg sok közöttük a kezdő 
Azt azonban készséggel elismerjük hogy 
lelkiismeretesen iparkodnak megfelelni szere
püknek Forró Manci elég kedvesen játszotta a 
címszerepet. Hangja nem túlságos erős, de 
kellemes és szépen tud vele bánni. Dorner 
(Gróf) orgánuma tisztán csengő. Játéka is 
elfogulatlan, rutinos. Pápai régi ismerősünk, 
kinek minden szerepben hasznát veszik. ' 
Baranyai Manci a primadonna szerepét vál
lalta igen ügyesen. A drámában, mint ezt 
szerdán Arcibasev Féltékenység cirnű színmű
vében láttuk, erősebb a társulat, kitűnő erők 
két régi jó ismerősünk, Szabó Ferenc és 
Szabó Ferencné, kik nemcsak előadjak, de 
meg is játsszák szerepüket Intelligens játé
kukkal kitűntek Baranyai Manci /laszti 1 
Ibolyka, Dorner, Farkas. Varga és Gergely. 
Csütörtökön Dostal enekes bohózatát a Millió- ; 
mos Katit adták A címszerepet Ko'ács Hanna ! 
alakitotta, temperamentumos, jóhangu színész- * 
nő; a színpadon ügyesen mozog, jó part- i 
nerei voltak Dorner és Déli, kik két tőrül 
metszett al kot adtak. Nagy Teri és Huszti j 
Ibolyka két mintafeleseget kreálták helyes 
felfogással. Varga Béla is jó alakítást pro
dukált. Sajnos, hogy a silány fércmunkára 
a szereplők hiaba pazarolták tehelségüket, 
hatása alig volt Május 17-én Szirmai Ba- ' 
konyi operettje a Mágnás Mis,ra került szín
re az előzőnél jobb előadásban, Varga Béla 
és Kovács Hanna jeleskedtek Miska és 
Borcsa szerepében. Kívülük jó alakítást 
produkált karkas Pál Korláth szelepében. 
Rutinnal játszott Huszti Ibolyka (Marica) és 
Dorner (Baracs) — Tegnap a Baccarat volt 
műsoron, melyben Szabó Ferencné igazi 
művészettel és közvetlen nagy hatással ját
szott. Az előadás simán gördült, összevá
gott, amiért az összes szereplők dicséretet 
érdemelnek.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Igi8. évi máj. hó 12-tól i9i8. évi máj. hó 19-ig

Születés.

A szülök neve g g A gyermek
< E S 1 neve

bt I

Halálozás.

Moravek Samu Popellár A. leány Erzsébet 
Sabler János Hugyecz M. leány Margit

áz eliiQuvi ucve Kora A halál oka

özv Neumann S. 80 éves Szerviszivbaj
Idsb. Kiss Jónás 67 „ Agg. elmezavar
Kuczi Mária ' » Görvélykór
özv. Schlesinger F. Aggkori gyeng.

Ipari munkaközvetítés.
A Besztercebányai Hatósági 

M unkaköz v éti tőnél.
Kaphatnak foglalkozást:

1 izr. vallasu gazdatiszt. 1. izr vallásu 
pálinkafőző 1 késes tanoncz, 2 vizsganél
küli fütö, 1 fütő gőzfürdőbe, 1 ornament 
faszobrasz, 4 szíjgyártó segéd, 6 szíjgyártó 
tanoncz, 1 kádat segéd, 1 molnár, 2 gyári 
munkás enyvgyárba, 1 kéményseprő segéd, 

1 kéményseprő tanonc, 1 mezei munká
ban és lógondozásban jártás házfelü 
gyelő gazda, 2 kocsis, 1 boltiszolga.

Keresnek foglalkozást:
1 gazdatiszt, 1 gazdasági felügyelő, 1 

szabósegéd (magyar sima munkás) 1 szedő
gépmester, 1 kapus.

Kereskedelmi munkaközvetítés.
A Besztercebányai Hatósági 

Munkaközvetítőnél.
kaphatnak foglalkozást:

1 házvezetőnő magános úrhoz, több női 
küldöncz : hivatali kézbesítő :

keresnek foglalkozást :
2 kereskedő segéd (fűszeres).

Könyvelési állás!
Hadmentes férfi vagy nö, aki 

könyvelést és levelezést önállóan 
vállal, azonnali belépésre alkalmazást 
talál. Lakást és élelmezést kap. 
Fizetési igények közlendők.

Csiffárl Hengermalom 
Barsmegye,

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
F ŰSZER-, tíYARMATÁRU-ÉS VASNA6YKERESKEPÉSE 

opittitctt mi. LÉVÁN.
Legjobb fűszer és csemegeáruk Naponta friss felvágottak

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségü 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. Villamos főzőedények, forralók és vasaló

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

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

Összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

nyozott 8odronyfonat kerítés nagy raktára — —

Jótékonyság.
Monaco Mose a tüdőbeteg gondozó in

tézet kutjához egy kőmedencét ajándékozott. 
Őszinte köszönet a jolelkü adományért I

Portland cement
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondnál, Lélán.

Nyaralónak
MAGYAR AD I-türdö közelében 
lakóház kertudvarral, 3 nagy két- 
ablakos szoba, konyha folyosó, pin- 

i ce stb Cim a kiadóban

Gyógyhely

Stubnya-fürdö
(Fe)ső-Magyarország).

Kénesfürdő rheuma és Ischlas elleni betegségeknél
Fővonalon 5 Órai ut Budapesttől, 1O órai ut Berlin 

Oderberg Kuttkán át.— Az egész, fürdőtelep a nagyérdemű 
közönség rendelkezésére áll. Felvilágosítást díjtalanul ad az

3073—1918 szám

M e g h i v ó.
Léva város tanacsa f. hó 14 -én tartott 

ülésében lenti szám alatt hozott határo
zatával kimondotta, hogy a hadihelyzetben 
s a leszerelés következtében előálló fejlemé 
nyékben sürgős indokát találja annak, hogy 
iparosaink Léván ipartestületet alakítsanak.

Evégből az 1884 . XVII t. c 125 §-a 
alapján van szerencsém meghívni a lévai 
összes képesítéshez kötött mesterséggel fog
lalkozó önálló iparosokat a lévai általános 
ipartársulatnak

1918 évi május hó 20-án (pünkösd 
hétfőjén) d. e 11 órakor a városháza nagy
termében megtartandó alakuló ülésre jelen
jenek meg.

Aki bármely okból meg nem jelenhetnék, 
a hozandó határozatokhoz hozzajárultnak 
tekintetik

Léva, 1918 évi május hó 15.-én.

Bódogh Lajos, 
polgármester
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SZÁNTÓI-SAVANYUVIZ 
minden mennyiségben állan
dóan kapható szskérszámra, 
vasúti állomásra pedig ládák- , 

bán vidékre is.
SINGER IZIDOR 

fűszer és csemegeüzletében Léván.

Lakást keresek
(3 szoba, konyha, éléskamra, eset
leg elő- vagy fürdőszobával) augusz

tus, esetleg november elsejére. 
Cim a Bars kiadóhivatalában.

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

Házhoz jövök.
Özv Quitt Miksáné

L É V A, Simor u 3.

Bútorszállítás
Tisztelettel értesítem a n. é kö 

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

Blumenfeld Ármin szállító, Léván.

Eladó
tejfölözögép előmelegitővel, alig
használt tejhütök szívó és nyomó 
szivattyúk S 1 N G E R 1 Z 1 L) O R 
fűszer- és csemege üzleteben Léván.

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

Ugyancsak kapható 
kévekötél és portland cement 

a legolcsóbb napi árbari.
Ungár Adolf, Léva.

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 különféle mezőgazdasági s főképpen motoros cséplő garnitú
rákat raktáron tartok.

A venni szándékozók szives pártfogását kéri teljes tisztelettel:
Tonhaiser József

— Telefon 61. — elektrotechnikus.

VILÁGRA-SZÓLÖ-ŰJ DONSÁCi!

ClPCKRi'M-VIASZK

Ot perczalatt
1 ® • • •• > t

>

egyadaq Luríon cippkrém-viasikbol 
bbrki-egyféqyedlviló-leg Finomabb

cipó eremet főzhet-
ara 2-i ..mindenütt kapható!
Mentái. ;. £k”Muvek4^észvényUr$aság• c

’ I r

Hirdetmény;
A Vámosiuikolal Takarékpénztár részvény társasig 

1918 április 5 én és az Ar.-Maróti takarékpénztár rész- 
vénvtárauiat 1918. április 14 én megtartott közgyűlései ezen 
két társaságnak olvképeni egyesülését határoztak el, hogy a Vá
mosmikolai takarékpénztár részvénytársaság beleolvad az Ar.-Ma
róti takarékpénztári részvénytársulatba, ez utóbbi pedig a beleol
vadó részvénytársaság helyén „ ar.-MarÓti takarékpénztári 
részvénvtársulat vauiosuiik iái fióktelepe" cég alatt saját 
fiókot létesít mely a beleolvadt társaságtól átvett üzletet tovább 
folytatja Vámosmikolai!

Az egyesülés ezen tényét az illetékes aranyosmaróti kir. 
törvényszék Ct 66—1915)8 és az ipolysági kir törvényszék Ct. 
74—1918|12. szánni végzéseivel tudomásul vette

Ez áltál a Vámosmikolai takarékpénztár részvénytársaság 
jogi személyisége megszűnt s annak helyét az Ar. Maróti taka
rékpénztár részvénytársulatnak vámosmikolai fióktelepe tölti be

A beolvasztó társulat 1918 januar l ei hatállyal átveszi a 
beolvadt részvénytársaságnak egész üzle’et, összes vagyonát, kö 
vetéléséit, tartozásait s takarékbetéteit es sajat egész vagyonával 
felelős a beolvadt Vámosmikolai takarékpénztár részvénytársaság 
hitelezőinek

A megszűnő Vámosmikolai takarékpénztár részvénytársaság 
Kelt Aranyosmaróton, 1918 évi május hó 5 én 

által kiállított, az üzleti könyvek adataival egyező betéti könyvecs
kék teljes értékükét az egyesülés után is megtartják s azokra a 
fizetéseket az Ar Maróti takarékpénztári részvénytársulat, vagy 
vámosmikolai fióktelepe jövőben is teljesíteni fogja. Felkéretnek 
mégis az illető betevők, hogy ilyen betéti könyvecskéiket — keze 
lési rend szempontjából lehetőleg öt éven belül a vámos 
mikolai fióktelepnél: Ar -Maróti takarékpénztár r. t. betéti köny
vecskékre kicserélni szíveskedjenek

Az-egvesülő társasagok közgyűléseinek megbízásából a be
olvasztó társulat igazgatósága a kér törv 208 § a értelmében 
ezennel felhívja a Vámosmikolai takarékpénztári részvénytársaság 
összes hitelezőit, hogy igazolandó követeléseik érvényesitese, illetve 
kielégítése céljából, — amennyiben azokat a beolvasztó társulat
nál kellően biztosítva nem látnák — jelen hirdetmény harmad
szori közzétételétől számított hat hónapon belül az Ar. Maróti ta
karékpénztári részvénytarsulatnál, vagy ennek vámosmikolai fiók
telepénél jeletkezzenek, mert azon túl csak a beolvasztó társulat 
tat szemben fogjak igényeiket érvényesíthetni.

A beolvadt társaság részvényeseinek kielégítésére vonat 
kozó intézkedések a tőkefelemelésrői szóló külön hirdetményben 
nyernek megoldást

Az Ar.-Maróti takarékpénztári részvén} társulat igazgatósága.
Nyomatott Nyitni Tanra r. t. gyormaitőitn Una


