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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 
Egy évre — — 14 K. — f.
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Egyes számok ára 30 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.
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A mozgóképek előzetes 
cenzúrája.

Már sokszor volt arról szó és 
a sajtó egy része sürgette is, hogy 
a mozifilmek cenzúráját életbelép
tetik, de eddig az illetékes körök 
mindig tiltakoztak a terv ellen és a 
felmerülő híreket siettek is megcá
folni

Nem vontuk soha kétségbe, 
hogy a mozgóképeknek, ha azok a 
tisztesség határait túl nem lépik,— 
megvan az erkölcsnemesitö, nevelő 
és ismeretterjesztő hatásuk. A mos
tani s kivált a legújabb mozifilmek 
azonban nagyon is távol állanak 
attól, hogy az ifjabb nemzedékre 
nemesitőleg hassanak.

Tudjuk, hogy a hosszú háború 
már eddig is igen sokat ártott a 
közerkölcsiségnek. Ne mérgezzük 
meg és ne szennyezzük be a fiatal 
nemzedék szivét, lelkét olyan mo
dern és szenzációs moziképekkel, 
ameiyek a rombolást csak fokozzák. 
Nyújtson a mozi kellemes, oktató, 
nemesitő és vidámitó szórakoztatást 
a közönségnek; - de küszöbölje ki 
a durva, üres, léha szemérmet-sértő, 
trágár darabokat, mert ezek többnyi
re erős és kitörülhetetlen nyomokat 
hagynak a fiatalságnak fogékony 
szivében és lelkében.

A fiatalkorúak bűnözéséről szóló 
szomorú statisztikai adatok igazolják, 
micsoda rettenetes pusztítást visz
nek véghez a gyermekek erkölcsé
ben, lelkében a vászonra vetített 
izgató rémdrámák, a ponyvaregé
nyek filmre ültetett bűnügyi szen
zációi, rablóhistóriái, a sexuális té
máknak minden piszka és szennye, 
amelyeket a szigorúan üzleti alapon 
álló és a közerkölcs követelménye 
ivei nem törődő mozgóképvállalatok 
filmre vetítenek. Valóban elérkezett 
már annak az ideje, hogy a képek
nek ezt a fajtáját, amely szépre, 
hasznosra, nemesre nem,—hanem 
csupán bűnre oktat és a tömlő 
cök, a fogházak és börtönök szá
mára neveli a lakókat. Pedagógu- ■ 
sok, gyermekbirák egybehangzó ! 
megállapitása és véleménye szerint 
a mai fiatalkorú bűnösök legtöbbjét 
a mozik látogatói közül kapják a 
büntető hatóságok, a javítóintézetek.

Bizonyára ez a szempont ve
zette a belügyminisztert abban, 
hogy a moziképeknek az egész or
szágra kiterjedő előleges cenzúráját 
életbeléptesse, amely a lapok híra
dása szerint julius hó 1.-én veszi 
kezdetét. Erre az üdvös intézkedésre 

főként az szolgáltatott okot, hogy 
az utóbbi időben gyakran történtek 
feljelentések olyan mozgóképek mi
att, amelyeknek tartalma sérti a 
közrendet, a közerkölcsöt vagy a 
hadviselés érdekeit. Az ilyen filmek 
előadásának megakadályozása vé
gett a belügyminiszter egy Orszá 
gos Mozgóképvizsgáló Bizottságot 
alakit, amely az előadásra bocsát
ható mozgóképekre esetenkint kü
lön engedélyokiratot állít ki Osz
tályozni fogják az olyan mozgó
fényképeket is, melyeknek nyilvános 
előadását a bizottság nem tiltja 
ugyan meg, de ifjúsági előadások 
céljaira nem engedélyezi. Ezen bi
zottságnak tizenhat tagja lesz és 
elnökéül a belügyminisztérium köz
rendészeti osztályának valamelyik 
tágját jelölik ki; tagjait a belügyi, 
honvédelmi, igazságügyi és vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumok
ból, az államrendőrség tagjai közül, 
valamint az erkölcsi es társadalmi 
érdekképviseletek megbizottaiból a 
belügyminiszter nevezi ki. A ren
delet a gyermekeknek mozibajára- 
sát is szabályozza. A tizenhat éves
nél fiatalabb gyermekeknek ezentúl 
csak külön kisérő mellett szabad a 
moziban megjelenniük

Bízunk benne, hogy a cenzúra 
alapos munkát fog végezni és meg
tisztítja a mozikat az erkölcsrontó 
és gyakran a honvédelem érdekeit 
is veszélyeztető filmektől.

Az ipartestület megalakulása Léván.

Pünkösd második ünnepén, d. e 11 
órakor, a polgármester meghívására, körül
belül 110 iparos gyűlt össze a városháza 
nagytermébe, hogy az ipartestület megala
kításáról értekezzék.

A gyűlést a polgármester nyitotta meg, 
aki rövid visszapillantást vétvén azon sajnos 
körülményre, hogy Léva város iparosainak 
túlnyomó része kicsinyes okokból mar több
ször akadályt gördített a testületté alakulás 
elé, — felhívta a jeienvoltakat. hogy a mos
tani nehéz viszonyok figyelembevételével 
tömörüljenek és saját érdekükből mondják 
ki az ipartestületnek megalakítását. Az álta
lános tetszéssel fogadott megnyitó beszéd .' 
után Tokody István, városi Tanácsnok, az 
iparosság iránt érzett őszinte szeretettől áthat
va, meggyőzően és a tapasztalatokból meri 
tett adatok alapján fejtegette a megalakulás 
szükségességét és kimutatta az ipartestület
nek kivált az iparosokra kiható előnyeit.

A polgármester az értekezlet folytató 
lagos vezetésével Klain Ödön főjegyzőt biz- 
ta meg, aki a megalakítást szintén a leg
melegebben ajánlott; a megjelent iparosoknak

A legnagyobb sajnálattal konstatáljuk, 
hogy a nagy többséggel szemben még ma is 
akadnak — habár elenyésző csekély szám
mal — olyan ósdi gondolkozásu és igazán 
szűk látókörű iparosok, akik a gyűlésen azt 
hangoztattak, hogy nekik most még nem 
kell ez az újítás ; ők jövőre is megmarad
nak az ipartársulatnál.

Amikor a főjegyző felvetette a meg
alakulás kérdését és elrendelte a névszerinti 
szavazást s ennek tartamára a gyűlést fel
függesztette, — 8—-10 iparos kivételével, 
akik a szavazás előtt elhagyták a termet, — 
az összes jelenvoltak egyhangúlag és lelke
sedéssel az ipartestület megalakítására ad 
ták le szavazatukat

Nemmel senki sem szavazott. Az ipar
testület megalakítását ellenzők valószínűleg 
azért távozták ei. mert nem akarták neve
iket az utókor elitélő bírálata alá bocsátani

Az elnöklő főjegyző az eredmény után 
határozatilag kimondotta, hogy Léva város 
iparosai egyhangúlag megalakították az ipar
testületet, amelynek a szerkesztő bizottság 
által mar előzőleg elkészített és beterjesz
tett alapszabalytervezetet Tokody István 
tanácsnok olvasta fel A pontonkint letár
gyalt alapszabályokat — nehány lényegtelen 
módosítás után - a gyűlés elfogadta és 
azokat jóváhagyás vegett az illetékes hely 
re felterjesztetni határozta.

Végezetül az értekezle1 Presziolánstky 
Béla indítványára Bódoqh Lajos polgármes 
temek, Klain Ödön főjegyzőnek és Tokody 
István tanácsnoknak jegyzőkönyvileg fejezte 
ki halas köszönetét az ipartestület megalaki 
tasa előkészítésében kifejtett buzgó és ön
zetlen fáradozásukért

Őszintén üdvözöljük városunknak értel
mes és a korral haladni óhajtó iparosságát, 
amellyel együtt mi is örülünk, hogy amit 
évek hosszú során át nem voltak képesek 
keresztülvinni, azt ez alkalommal, közös 
megértéssel, a saját javukra, sikeresen ol
dották meg. Pünkösd második napja, amelyen 
az ipartestületet megalakították, mindig em
lékezetes ünnep marad Léva városának tör
téneteben. A kölcsönös szeretet, a törhetet
len összetartás és egyetértés fűzze össze 
őket, hogv a megalakított ipartestület felvi 
rágozzék, üdvös munkát fejtsen ki és biz
tos alapja legyen iparosaink jövő boldogu 
lasának és Léva varos fejlődésének I

Lefoglalják a ruhaszöveteket
Jiuhajegy is lest - Utalványra lehet csak 
ruhát rendelni Maximálják a rendelt ru 

ha és a kész ruha árát.

A kereskedelmi minisztériumban — mint 
A Nap beavatott helyről értesül — már el
készült az a rendelet mely hamarosan vé
get vet a ruhával űzött uzsorának, az áru- 
elrejtésnek, a háromszáz koronás szövetárak 
nak és a mértékután készült ezernégyszáz 
koronás férfiöltönynek A ruharendelet azo-
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kon az elveken épül föl, mint Szterényi elő 
ző alkotása, a cipészeket inegrendszabályo- 
zó rendelkezés Ennek a rendeletnek hatá
sáról egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy 
a cipészek minden követ megmozgattak el 
lene, passzív ellenállásra készülnek s váltig 
fogadkoznak, hogy cipőjegyre nem dolgoz
nak, a közönség húzza föl a cipőjegyet. De 
megrendszabályozásuk nem fog késni A láb 
beli-szükséglet kielégítése sokkal könnyebben 
fog menni, mint a ruházkodás kérdésének 
megoldása, mert a cipőiparban* megfelelő 
nyersanyaggal rendelkezik a kormány, mig a 
szabóiparban csakugyan fogytán vannak az 
áruk, a háború negyedik esztendejében meg
lehetősen érezhető a szövethiány.

A kereskedelmi minisztériumnak az a 
terve, hogy ruhautalványokat bocsájt ki, való
színűleg a Népruházati Bizottság utján. Ezt 
megelőzően azonban lefoglalják a rendelke
zésre álló, a posztókereskedöknil és szabóknál 
található összes szöveteket A ruharendelet 
kibocsátása után csakis ruháid alványra le
het ruhát készíttetni. A rendelésre kés; ült 
férfiruha maximális ára — mint értesülünk — 
nyolcszáz korona lese. A ruhajegy mindig 
valamelyik szabóra szól, de ha az illető 
mester vonakodnék a megállapított árért a 
ruhát elkészíteni, a rendelet értelmében kő- ' 
teles a ruhajegy tulajdonosának a hatósági
lag megállapított árért a posztót és kelléke
ket kiszolgáltatni. i

A legközelebb megjelenő rendelet ter
mészetesen a kész öltönyök árát is maxi
málni fogja.

Különfélék.
— Egyházi zene. Pünkösd vasárnap

ján a két hónap előtt megalakult róm. kath. 
egyházi ének-egyesület kivaló sikerű sze
replésében volt alkalmunk gyönyörködni. ' 
Stehle nagy és művészi mise-kompozicióját 
adta elő az énekkar a plebánia-templomban. 
A siker alapját lleckmann István karnagyi 
arravalóságában találjuk. Heckmann István 
minden szereplése alkalmával nagyobb ér- ; 
féknek és nagyobb nyereségnek mutatja be ' 
magát. Most is segítség hiányában, maga 
orgonáit és dirigált, sőt még szólamot is 
énekelt Megválasztásához csak gratulálha
tunk magunknak. A mise összes részeit ' 
biztosan és ügyesen vezényelte Az ének 
sok szépségével nagyban fokozta az áhíta
tot. Szóló énekükkel emelték még a hatást : 
Váray Mariska, aki Richter Ferenc Tantuin 
ergoját és Genitori-ját énekelte szépen, 
kegyeletes visszaemlékezésül a templom egy
kori kitűnő karnagyára, mint szerzőre; to 
vábbá: Bartos Mariskr Cherubini Ave Ma
ria jának hatásos előadásával; végül, akit 
üde, szép énekéért először kellett volna em 
liteni, — Taby Lajosné úrasszony, (jueck 
Salutaris ának stilszerü eléneklésével. — A 
hatást csupán az orgonának ósdisága zavar 
ta. Úgy tudjuk azonban, hogy Szakács Vik- , 
tor plébánosnak most éppen az képezi 
gondját, hogy a templomot, miután jeles 
karnagygyal és énekkarral ellátta, megfelelő, 
uj orgonával is fölszerelje

— Iskolai ünnepség A lévai ke
gyesrendi főgimnázium által a Tanárok 
Háza alapja javára, junius hó 8-án, a városi 
vigadó termében tartandó iskolai ünnepségre, 
amely iránt a legszélesebb körben nagy ér
deklődés nyilvánul — a meghívókat a na | 
pókban bocsátják ki Az ünnepség műsorát 
lapunk jövő számában fogjuk közölni Kez- 
eete esti 8 órakor. Helyárak: Páholy 10 
üléssel 80 K 6 üléssel 48 K; földszinti ülő 
hely 6 K. Állóhely 3 K Jegyek előre vált
hatók Nyitrai és Társa könyvkereskedésében.

— Főispánok lesznek a kőzölel- 
meső kormánybiztosok. Illetékes helyen 
tervbe vették, hogy aratás után megszün
tetik a kormánybiztosokat és a közélelmezési 
kormánybiztosok teendőinek ellátásával a 
főispánokat bizzák meg.

— Egy millió korona a háború
ból visszatérő kiskereskedők és kis
iparosok részére biztosítva lesz a besz
terczebányai kereskedelmi és iparkamara ál
tal létesített garanciális alap folytán, mely
nek jótállása mellett minden arra érdemes

kiskereskedő és kisiparos kedvező feltételek 
mellett kölcsönt kaphat Ezen alaphoz a 
kerületbeli pénzintézetek a tőlük megszokott 
áldozatkészséggel már eddig is szép szám
ban hozzájárultak Az egyenkint köszönettel 
nyugtázott hozzájárulási összegeket a keres
kedelmi és iparkamara legközelebb hirlapi- 
lag ki fogja mutatni

— Az uj terméorendelet, mint a 
lapok írják, már teljesen elkészült és annak 
megjelenését csak a kormányválság késlel
tette. Az uj rendelet el fogja rendelni a tér 
mésnek a cséplőgépeknél való lefoglalását 
és a gabonát attól a pillanattól kezdve, 
amint a cséplőgépekből magvas állapotban 
kihull, közcélokra igénybevettnek kell tekin 
teni A szabad vásárlás teljesen megszűnik ; 
az ellátatlan lakosság azonban egyszerre 
szerezheti majd be egész évi szükségletét, 
de csakis a saját községe területének tér 
méséböl, nem a gazdától, hanem a Haditer
mény által már átvett kvantumból a meg 
bízott bizományosoknál A fejkvótát ismét föl
emelik, A nem termelők általában havi 7 
kiló 20 deka lisztet kapnak majd és az. uj 
fejadagok olyan nagyok lesznek, mint 1916. 
augusztus hónapjában

— Megszűnik a tucat Németország 
bán eltörölték a tucatot Eddig ugyanis 
az egyes árukból 12 darabot csomagoltak 
egybe s ezt nevezték tucatnak. Ezentúl az 
árucikkeket nem tizenkettesével, hanem tí
zesével fogják csoportosítani és csomagolni.

! A tucat megszűnésével eltűnik a „nagy tu- 
cat“, a gross is, amely 12 tucatból állott. 
Az uj alapú számítás egységét „Zehn“-nek 
nevezték el Németországban. Valószínű, hogy 
Németország példájára Magyarországon és 
Ausztriában is rövidesen áttérnek a tizes 
csoportosításra.

— Halálozás Schlesinger Fülöp Vih- 
nye község köztiszteletben állott polgára 83 
éves korában Léván meghalt Temetése f. 
hó 19 -én nagy rész ét mellett Zsarnócán 
ment végbe

— A várost uszoda-fürdő junius 
hó 1-én nyílik meg. A használat idejére a 
lapunk mai számában közzétett hirdetmény 
nyújt bővebb tájékoztatást.

— Összeírják a cipőkészleteket. 
Megjelent már a rendelet, amely előírja az 
üzletekben és magánháztartásokban talál
ható cipő és nyers bőranyagok összeírását 
Úgy az üzlettulajdonosok, valamint a kö 
zönség utalványokat kap, amelyeket a kész
let mennyiségének feltüntetésével ki kell 
tölteni

— Házasság. Rimanóci Rimanócty 
Gyula, Veszprémvármegye árvaszékének 
irodaigazgatója és özv. Rosenberg Józsefné f 
évi május hó 21 én Léván házasságra léptek.

— Szeged a világ második leg
nagyobb városa A százezer lakosnál 
népesebb európai városok közül Budapest 
területileg a hetedik helyen all 194 négyzet
kilométer (19, 444 29 hektár) területével 
A nála nagyobb városok nagyság szerint 
sorrendben igy következnek: 1 Róma ; 2 Sze
ged ; 3 London; 4 Bécs; 5 Merseilles; 6. 
Messina.

— A korai burgonya zár alá he
lyezése. A közélelmezési miniszter legújab
ban megjelent rendeletével a korai burgo
nyának forgalomba hozatalát eltiltotta A tér 
meló saját szükségletére felhasználható meny- 
nyiséget is a közélelmezési miniszter álla 
pitja meg és a fölösleg felett rendelkezik. 
Korai burgonyául a május 1 és augusztus 
vége között kiszedett burgonyát kell érteni 
és ilyet szállítani csak szállítási igazolvány 
nyal lehet. Korai burgonyát állatok etetésére 
felhasználni szigorúan tilos

— Bükkfalevél a dohányzóknak. 
Tudvalevő, hogy a dohányinség folytán a 
pénzügyminisztérium a bükkfalevélnek do
hányzási célokra való felhasználását ren
delte el. Az egyes erdőhivatalok erdeiben 
erősen folyik a levelek gyűjtése és már 
eddig is több vagon falevelet szállítottak a 
dohánygyárakba.

— Névváltoztatás. A belügyminisz
ter megengedte, hogy Szebehlebszky János, 
a kaszinó szolgája, nevét Váradi névre át 
változtassa

— Lugkőoldatot Ivott, f- romínét Mór 
biztosítási főügynöknek cselédje, Nagy Er
zsébet, f. hó 21 -én lugköoldattal akarta 
magát megmérgezni, állítólag azért, mert 
gazdája nem fogadta el felmondását. A meg 
ivott lugkőoldat nem okozott halált. A kór
házban ápolják

— Orvosi hír. Dr. 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

— Színház. Pünkösd vasárnapján, 
ma egy hete, délután, mérsékelt helyárakkal 
a Mágnás Miska,— este pedig a Kóristalány 
című darabokat előző előadásuk sikerével 
ismételte meg a színtársulat — Hét'őn dél
után az Aranyfácánt adták, amelyben Ra 
ranyai Manci (Roddeg Kurt báró), Dorner 
Jenő (Hettinger LIdó báró),—továbbá: Far
kas Pál, Pápai József, Déli Miksa és Csen 
geri Stefi tűntek ki üttyes játékukkal. — Este 
telt ház előtt került színre a Három a kis
lány című, három felvonásos énekes játék, 
melynek zenéjét Berté Henrik állította össze 
Schubert Ferenc remek müveiből A jó és 
kifogástalan előadás és a darabba szőtt szebb
nél szebb énekszámok olyan kellemes hatást 
keltettek hogy a közönség zajos tapsok
kal jutalmazta az egyes szereplőket, akik 
közül kiemeljük : Dorner Jenőt, (Schubert), 
Kovács Hannát (Schober báró) Farkas Pált 
(Tschöli), Déli Miksát (Schwind), Pápai Jó
zsefet (Gumpelwieser), Gergely Lajost 
(Schantoff) és L Nagy Terit (Tschöllné) — 
A három kislány szerepében Baranyai 
Manci, Forró Manci és Huszti Ibolyka 
ügyeskedtek A kedden előadott Niobe (A 
márványmenyasszony), még angol bohózat
nak is gyönge és üres. Hiányzik benne a 
bohózatnak fűszere : az élénkség és a humor, 
amely a darabban csak nagy ritkán csillan 
fel. Niobe alakításában Szabó Ferencné ra 
gyogtatta művészi tehetségét A többi szerep
lők is a legjobb igyekezettel játszottak. Sr«t 
dán Gilbert Oh Teréz című operettje került 
színre. Az előadás jobb volt a darabnál. 
Főleg Forró Manci és Kovács Hanna tűntek 
ki rutinos játékuk és szép énekükkel El
ismerés illeti Dómért, Varga Bélát és Far
kad is. Csütörtökön Gábor Andor színmüvét, 
a Princet mutatták be A közönség sokat 
tapsolt a szereplőknek, különösen Szabó Fe- 
rencnének színes, meleg játékáért. Gergely 
prince is elég jól festett Szemere Mária a 
színésznő szerepében figyelemre méltó tehet
séget árult el Farkas Pál (Szegedy Berné/) 
egyik legjobb alakítása volt Nagy Teriről is 
csak dicsérettel szólhatunk azért a buzgó- 
ságáért, melyei az anyaszrrepeket játsza — 
fiatal kora dacára A többi szereplők is hoz 
zájárultak az est sikeréhez, melynek finálé
ját csak az rontotta le, hogy a villamos 
lámpák az utolsó jelenetnél kialudtak Talán 
igy nyár idején mégis csak lehetne úgy éj- 
felig világításunk, hiszen akkor is csak pár 
órát tart. Pénteken szépen sikerült, tartal
mas Kabaré-estet rendezett a társulat Szebb- 
nél-szebb táncok, ügyes, szépen előadott 
dalok, színpadi tréfák szórakoztatták a közön
séget, mely sokat tapsolt a szereplőknek.

Közönség köréből.
Elszámolás az 1918 Április hó 

27 és 30 -Au tartott gyermekelőadás- 
ról

JEGYMEGVÁLTÁS:

Erzsébet filléregylet 10, Chevra Cadisa 
egylet 10, Izraelita nöegylet 30, Bódogh La
jos 10, Báthy László 25, Ács Bódog 5, özv 
Simonyi Elemérné 5, Simonyi Elemér 5, Bol
dizsár Györgyné 5, Varannay Ilonka 5, Kul
ler Ferenc 10, ifj. Adám György 10, Adám 
György 5, Sümeg Árminná 20, özv. Kherndl 
Janosné 5. Összesen; 160.
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FELÜLFIZETÉSEK.

Gróf Coudenhove Kunoné 100, Rozen 
berg Károly 48, Dr Frommer Ignác 40, 
Kern Oszkár 30, Engel Gyula 20 Simonyi 
Béláné 30, Krajtsik Jenöné 20 Weisz Kál
mán 20, Dr. Balogh Sándor 20, Knapp lg 
nácné 20, özv Szabó Lajosné 10, Franki 
Ede 10, Weisz Benő lt), Weisz Miksa 10, 
Dr. Gelényi Miksa 10, N. N 10, Sehlezinger 
Leó 8, Svitzer Gyula 6, Singer Izidor 6 
János Jenőné 6, Lőwi Lipótné 6, Fenyvesi 
Károly 6, Hlóska Samu 6, Dr. Tóth Sán- 
dornó 5, özv. Berczelly Miklósné 5, N N. 5, 
Hendler Zsiga 5, Ordódy Endréné 5, Spick 
Jenöné 5, Czeglédi százados 5, Boros Gyu
láné 5, Halász Lipót 5, Dr, Gergely Fülöpné 
5, Dr, Rudnyánszky Titusz 5, Tóth Mariska 
4, Czibulka Rezsőné 3, Schück Gyula 5 
Tóth Mariska 2, Deutsch Margit 2, Dr. 
Vlcsek Ferencné 2, Összes bevétel 3327, 
kiadás 853 korona. Tiszta jövedelem 2474 K 
Ebből a város szegényeinek 300, a gyermek
otthon céljaira maradt: Korona: 2174.

Karn Oszkár Jakabfalvy Barna
ellenőr. pénztárnok.

3212— 1918 szám.
Hirdetmény.

Az < trszágos Hadigondozó Hivatal 30 
helyet biztosított nyomorék hadiárvák szá
mára a Nyomorék Gyermekek Országos 
Otthonában, amely intézetnek célja a nyo
morék gyermekeket szakszerű gyógy
kezelés mellett keresetképes munká
sokká nevelni.

A fentartott 30 helyre magyar állam
polgároknak lehetőleg szegénysorom 6 és 
14 év között levő, kivételes esetekben a 
14 éves életkort betöltött oly nyomorék fiú 
hadiárvái is tarthatnak igényt, akik ipari 
kiképzésre alkalmasoknak találtatnak

Eskórosok, hülyék, siketnémák és va
kok, továbbá akutbántalomban szenvedők 
nem vehetők fel

Felhívom azért azon gyámokat és párt
fogókat, akiknek gondozása alatt nyomorék 
hadiárvák vannak, akik a kellő gyógyítás és 
nevelés híján keresetképtelenek maradná
nak és környezetüknek terhére válnának, 
hogy ezeknek a fentnevezett jótékony inté
zetbe leendő elhelyezése végett a város 
árvaszékénél mielőbb jelentkezzenek

Léva, 1918 évi május hó 16.-án
Bódogh Lajos, 

polír őrmester

3409—1918 szám.
Hirdetmény.

A városi uszoda-fürdő junius 1. én meg
nyílik. A használat ideje az alábbi módon 
szabályoztatik:

I. Köznapokon:
1. reggel 6-8 óra közben férfiak és fiuk 
fürdenek,
2. délelőtt fél 9—11 óra közben nők és le
ányok,
3 déli 11 —fél 1 óra közben férfiak,
4- délután 2 fél—4 fél óra közben a nők 

leányok,
5 délután 5 -8 óra közben a férfiak és fiuk

II. Ünnep és vasárnapokon:
6. reggel 6-8 óra közben férfiak és fiuk 
fürödnek,
7 délelőtt fél 9—11 óra közben nők és le 
ányok,
8’ déli fél 12 óra közben férfiak.

Délután népfürdő:
9. délután 2—5 óra közben nők és leányok.
10 délután 5 — 8 óra közben férfiak és fiuk.

III. Szombaton:
11 reggel 6 — 8 óra közben férfiak fürödnek,
12, d. e. ’lj 9-10 „ „ nők és leányok,
13. • , 10-12 „ » az eleemi is
kolák szegény leánytanulói, 
14. déli 12-1 „
15 d. u. 2—3 1, „
16 . „ 3 «|«— 5 „ 
szegény fiútanulói.
17. . , 5-8 ,
A 3 és nyolc pont

» férfiak,
„ nők és leányok,
„ az elmi iskolák

„ férfiak és fiuk, 
alatti időben kisebb

gyermekek atyjuk (vagy más hozzátartozójuk) 
kíséretében bebocsáthatók.

Az idő előrehaladtával a fürdő megkez
dése és bezáratásának órája is aránylago 
san fog rövidülni.

Fürdőruhát mindenki magaval hozni 
köteles, mert a jelenlegi viszonyok mellett 
a város fürdőruhákat beszerezni nem tudott 
A fürdő kezelője csak a vidékről bejövő, 
tehát nem helybeli fürdözőknek bocsát
hatja a még meglevő férfi és női fürdő 
ruhákat rendelkezésre

Törülköző és lepedő a külön hirdet
ményben feltüntetett árak mellett bocsáttatik 
rendelkezésre

Léva, 1918 évi május hó 20 án
A tanács nevében: 

Bódogh Lajos, 
polgármester

Hirdetmény.
A lévai takarék és hitelin

tézet részvénytársulat azoknak a 
nála elhelyezett betéteknek, melyek 
ez idő szerint a betevőknek három 
és félszázalékot jövedelmeznek, a 
kamatlábat folyó évi julius hó l. től 
további intézkedésig három száza
lékban állapítja meg

Kelt Léván 1918 május 21. én 
a lévai takarék és hitelintézet 

igazgatósága.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
I918 évi máj hó 12-tól i9i8. évi máj. hó 19-ig

Születés.

A szülök neve ti U
< t 5

M)
Brányik István Csepécz E fiú
Bóna Andrásné leány

A gyermek 
neve

.Mihály 
Ilona

Házasság

Vőlegény és menyasszony neve v.iuM

Halálozás

Miklósy Béla Gulicska Mária r. kath.
Gráth József Schindler Örzsébet „
özv Manyuch István Mladi Maria
Rimanóczy Gyula Beér Amalia „

az elbuüvt ueve Kora A halál oka

Ifj. Bori József 9 hó rángó görcsök
farka Jánosné 69 éves Szivbénulás

iá 8w Ont ww41 v- 1 a®

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám: 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon szám ; 33.

Hazai gyártmányú gépek:
Gauz-féle motorok minden nagyságban Kopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melichaiféle 
vetőgép dk, Eücher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és Képrészek 

Világhírű RAPID lánczosku’ak.
IV Legjobb minőségű tauarmánykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.
Sí!

Jótékonyság.
Kemény Gyulánénak Vida Gyuláné el

leni ügyében Vida Gyuláné a vak katonák 
| részére 15 koronát ajánlott fel

Tisztelettel értesítem a n é. kö
zönséget, hogy Petőfi-utca 9. számú 

házban (a drogériával szemben) 

fényképészeti 
műtermet nyitottam, hol elsőrendű 

í fényképeket olcsó árban készítek 
Nagyításokat elsőrendű kivitelben 

! egész életnagyságig készítek. A 
műterem este 9 óráig nyitva van. 
A n é. közönség szives pártfogását 

kérem kiváló tisztelettel :
Adler Sándor

Keresek
egy, vagy kétszobás butoro- 

zatlan garsonlakást, esetleg búto
rozott szobát Cim a kiadóhiva
talban

Mindenki I 
othon készítheti cipőit, I 
ha meghozatja Szontágh Erzsébet és I 
Aranka szerkesztésében és a Vizcsőr- I 
társaság kiadasaban megjelent szabas- I 
mintákat is tartalmazó könyvecskét. I 
Ez a könyvecske Németországban már I 
2 év óta közkézen van és a takarékos I 
német nők maguk készítik cipőiket, a 
sajat és családjuk részére, valamint 
újabban Budapesten is kezd elterjedni. 
Kapható: 2 korona előzetes bekül
dése elleneben posta utján a következő 
helyeken : Állami nőipariskola : Buda
pest, Rákóczi tér 4 Művészet, művelő
dés, magyarnők köre: Budapest, Fe- 
renckörut 29 Szontágh Nőverek: Bu
dapest, Baross utca 77. Szontágh Bal 
réz es szerszámgyára : Budapest, Üllői

üt 19.

Eladó
tejfölözőgép elömelegitövel, alig 
használt tejhütők szívó és nyomó 
szivattyúk SINGER I Z I IJ O R

I fűszer és csemege üzletében Léván

•r, v EJ-jaÓQI
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Kiadó üzlethelyiség.
Zöldség- és baromfipiactéren 

saroküzlethelyiség f. évi novem
ber 1-től kiadó Bővebbet Weisz 
Miksa mészárosnál.

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- i 

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

Blumenfeld Ármin szállító, Léván.

bérbeadó októ
ber hó 1-ig a

M AG Y A R AD I-fürdő közelében 
lakóház kertudvarral, 3 nagy két- 
ablakos szoba, konyha, folyosó, pin
ce stb Cim a kiadóban

Portland cement 
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondiul!, Léván.

Uj gépraktár.
Tisztelettel értesítem a mezőgazdasági érdekelt közönséget, hogy 

Léván íOzmán-tér ö. 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.

VILAGRA-SZÓLÓ-UJ DÖNSAG!

üh ógyheiy

Stubny a-fii r dö
(Felső-Magyarország)

Kéresfürdö rheuma ái Isc^iaa elleni betegségeknél
Fővonalon 5 órai ut Budapesttől, IO órai ut Berlin 

Oderberg Ruttkan át.— Az egész fürdőtvlep a nagyérdemű 
közönség rendelkezésére all. Felvilágosítást díjtalanul ad az

Öt perczalatt
egyadag Lurioncipökrém-viaszkból 
börki-eqy-negyed Kiló-lég finomabb

• v cipő eremet főzhet'
ARA i’-K. MINDENÜTT KAPHATÓ!l---- .EJJi.:'- !.?—VI ANDRASSY-Ur 70._  *

Hirdetmény.
A Vámosmikolai Takarékpéuztár részvénytársaság 

1918 április 5 én és az Ar.-Maróti takarékpénztár rész- 
vénytárisuiat 1918. április 14-én megtartott közgyűlései ezen 
két társaságnak olyképeni egyesülését határozták 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 
részvény társulat vámosmikolai fióktelepe" cég alatt saját 
fiókot létesit mely a beleolvadt társaságtól átvett üzletet tovább 
folytatja Váinosmikolán

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

A beolvasztó társulat 1918 január 1-ei hatállyal átveszi a 
beolvadt részvénytársaságnak egész üzletét., összes vagyonát, kö 
vetéléseit, tartozásait s takarékbetéteit és saját egész vagyonával 
felelős a beolvadt Vámosmikolai takarékpénztár részvénytársaság 
hitelezőinek

A megszűnő Vámosmikolai takarékpénztár részvény társaság 
Kelt Aranyosmaróton, 1918. évi május hó 5 én 

______________________ Az Ar.-Maróti takn
Nyomatott Nyitraj «i Tár 

által kiállított, az üzleti könyvek adataival egyező betéti-könyvecs- 
kék teljes értéküket az egyesülés után is megtartják s azokra a 
fizetéseket az Ar Maróti takarékpénztári részvénytársulat, vagy 
vámosmikolai fióktelepe jövőben is teljesíteni fogja. Felkérelnek 
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 egyesülő társaságok közgyűléseinek megbízásából a be
olvasztó társulat igazgatósága a kér. törv 208 § a értelmében 
ezennel felhívja a Vámosmikolai takarékpénztári részvénytársaság 
összes hitelezőit, hogy igazolandó követeléseik érvényesítése, 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 részvénytársulatnál, vagy ennek vámosmikolai fiók
telepénél jeletkezzenek, mert azon túl csak a beolvasztó társulat
tal szemben fogják igényeiket érvényesíthetni.

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

rékpőnztári rész vény társulat igazgatósága,
a r. t. gyormitójfcn Láván.


