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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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Uj hadikölcsön.
Nyolcadizben lordul a magyar 

kormány kölcsönért a magyar kö
zönséghez, hogy a háború tisztes 
séges befejezéséhez szükséges esz
közöket a hadseregnek rendelkezé
sére bocsáthassa. Ezúttal sem fór 
dúl idegenhez, hanem a magyar 
közönséghez, amely megmutatta eb
ben a világháborúban államalkotó 
s államfenntartó erejét és készségét 
Ellenfeleink közül nem egy már 
régen kimerítette erejét s szégyen
szemre folyton tehetősebb társainál 
kopogtat segítségért Olaszország 
már régesrégen összeomlott volna, 
ha először Francziaország, később 
Anglia meg nem könyörülnek rajta 
s pénzzel és munícióval nem segí
tik, Nem is beszélve Szerbiáról és 
Montenegróról, melyek saját ere
jükből még mozgósítani sem lettek 
volna képesek. A büszke Anglia, 
a pénzpiacok ura. odáig jutott, hogy 
az amerikai lökések tárcáját kény
telen igénybevenni, ha tovább akar 
küzdeni

Itne ez a magyar nemzet, amely
nek országára már kockát vetett 
az entente nem szorult még idegen 
segítségre Győzi erővel és pénzzel. 
A jó Isten nagy bajában sem hagyta 
el, hanem megsegítette, mert szán 
déka tiszta és becsületes, valamint 
célja nem a rablás, hanem a véde
lem és önfentartás volt. Valahány
szor a kormánynak szüksége volt 
a ránk kényszeritett világháború 
ben az anyagi eszközökre, mindig 
fordulhatott a frontok mögött álló 
polgáraihoz és sohasem csalatkozott, 
mert azok tudták kötelességüket, 
tudták, hogy ez a kötelesség abból 
áll, hogy nemcsak a frontokon, de in
nen belül is teljes erővel kell visel 
nünk a háborút, a háború eszközei
nek előteremtésével

Hét kölcsön után jön a nyolcadik 
s amint a megindult előjegyzések . 
mutatják, ennek a sikere sem lesz mö
götte elődeinek, sőt ez a kölcsön fog
ja ország világ előtt bizonyítani, hogy 
minket kiéheztetni, erőszakkal le
gyűrni nem lehel, mert a magyar 
nemzet az 
emberig állja a harcot, 
nem keresett, de amely elöl ki- 
térni sem lehetett.

A most kibocsátott kölcsön már j 
a végső célt, az ellenség megtörését 
szolgálja Keleti szomszédainkkal 
megkötöttük a békét, Jönnek már 
az ottani frontokról fiaink, hogy 
egyesült erővel forduljanak a hit- 
szegö nyugati ellenségre s kény

utolsó fillérig, az utolsó 
amelyet

szerítsék őt jogtalan követeléseinek 
feladására, alaptalan, üres illúzióinak 
széttépésére A lelkesedés, a bátor
ság, a harcikedv még mindig egy
formán dobog fiainkban, most már 
rajtunk a sor, hogy céljuk dicsősé
ges eléréséhez, a világháború mi
előbbi befejezéséhez, nekik a szük
séges eszközöket megadjuk

Minden magyar honpolgár köte
lessége most segítségére sietni a 
kormánynak, mert a magyar állam 
jövője és boldogulása csak úgy lesz 
biztosítva ha dicsőséges befejezés
hez segítjük fiaink titáni küzdelmét 
De ismét nem is áldozatot kér a 
kormány, mint inkább azt, hogy 
heverő tőkéiket egy magas kama 
tozásu. állandóan emelkedő értékű 
állampapírba fektessék, mely bősé
ges haszonnal fizeti meg a kölcsönt- 
jegvző áldozatkészségét A hadiköl
csön tehát amellett, hogy a lég 
nemesebb célt szolgálja, egyszers- 
mint a legjövedelmezőbb tőkebe
fektetés is

jegyezzünk minél többen tehát 
hadikölcsönt.' Hadd lássák ellensé
geink, hogy nekünk még nem kell 
szomszédba menni kunyorálni egy 
kis pénzmagért és ha a fejük tete
jére állanak is, akkor sem fognak 
bírni velünk.

Jegyezzünk minél nagyobb hadi
kölcsönt 1 Különösen pedig azok, 
kiknek vagyonát a háború megtíz
szerezte, megszázszorozta, tartsák 
kötelességüknek ennek a vagyon
nak egy részét ismét a küzdelem 
szolgálatába állítani egy nagyobb 
hadikölcsönjegyzés által Mert csak 
úgy teljes a siker, ha mindnyájan 
sorompóba állunk.

Buzdítson jegyzésre testvér-test
vért, barát-barátot, mutassuk meg 
ebben is a nemzet fiainak szikla
szilárd összetartását

Hat te, polgártárs ?
Minden hadviselő állam igyekszik há

borús kiadásainak lehetőleg legnagyobb ré
szét nemzeti kölcsönből fedezni s mindenütt 
nagy hatást kereső plakátok buzdítják a 
közönséget a hadikölcsönben való részvé
telre. Ezekből a plakátokból igen érdekes és 
tanulságos kiállítás latható junius tizenhato- 
dika óta a Margitszigeten A nemzetközi 
gyűjtemények legfeltűnőbb közös vonása, 
hogy a háborús világ plakátrajzoló művé 
szeinek a képzelő és alkotó ereje ineglehe- 
tősen szűk körben mozog Igaz, hogy a 
feladat mindig ugyanaz, tudniillik a hadi
kölcsön propagálása, mégis meglepő, hogy 
a grafika emez uj ágának magyar, német, 
osztrák, olasz francia, orosz és angol mes

terei aránylag kevés változatosságai s nem 
sok művészi gondolatot tárnak elénk. Még 
az olyan ötlet is ritka, mint azé a német 
rajzolóé, aki a hadikölcsönt úgy ábrázolja, 
mint bombát, amely az ellenséges lobogó
kat szétveti; a nemzeti címer és színek, a 
nemzeti harcos, a versenyt repülő háborús 
karvaly és békegalamb, a hadikölcsön ara
nyaiból epite t fedezék a tárgyai rendesen 
ezeknek a plakátoknak. De gyakoribb és 
egyszersmint legkifejezőbb is azonban a 
sebesült katona alakja, amint azt látszik 
mondani, vagy mondja is a plakát szöve
geben : Én már a magamét megtettem a 
haza védelmében ; hát te, poigártestver ? .. .

Ez az igazi, ez a jól eltalált hang A 
legkiáltóbb igazságtalansag lenne, ha azalatt, 
mig a férfiak színe java a harctereken vérét, 
épségét, éleiét áldozza, — az otthonmaradt 
lakosság még csak jól kamatozó kölcsönnel 
sem támogatna eléggé a nemzeti ügyet

A magyar katona a többinél is bátrab 
bán, önfeláldozóbban, dicsőbben küzd, több 
joggal és nagyobb súllyal is kérdezheti 
annalfogva a nyolcadik magyar hadiköl
csön jegyzése idején; „Hát te poigár
testver ?“

Katonahumor a fronton.
Még most is nevetek, ha eszembe jut 

az alabbi eset Az allásharcok idején, ami
kor a csillagos ég helyett (mert eddig csak 
az volt a tető fejünk felett) többe kevésbbé 
kényelmes fedezékeink voltak és az ellen
séges gyalogsági golyók ellen, mint a va- 
kandok, melyen beástuk im.gunkat a földbe 
és a futóárkok labirintusában szabadon lehe 
tett sétálni minden veszély nélkül Valóságos 
korzózás fejlődött ki, amit ellenfeleink 
valószínűleg eszrevettek, mert az egyik árok
részt rendszeres időközökben agyutüz alá 
fogták Életveszélyes volt ezen a részen a 
jarkalás. Az áltálunk felváltott német csa
patok parancsnoka tehát indokoltnak látta 
figyelmeztetni embereit a veszélyre; az 
árok falara egy táblát akasztottak a követ
kező felírassál: „Versperter Wegl* — A 
felváltás után (tekintve, hogy embereim kö
zül csak a Schwarcz, a szazad Írnoka, be
szélte a német nyelvet) én is szükségesnek 
találtam, hogy a táblára a német szöveg 
alá írassam: Elzárt utl* — Néhány nap- 
pal később, amikor arra mentem, a két fe
kete sor alatt egy pirossal irt harmadik sort 
is megpillantottam kuszáit betűkkel, de 
elég olvashatóan; a szövege ez volt: 
gOpasno je van se nagnuti !4

Szép napok voltak ezek; egészen meg- 
1 szoktuk már a földben való és földalatti 

eletet. A gyalogsági golyók ellen megvolt a 
védelem Szorgalmasan építettük a tüzérségi 
tüzelés ellen biztositó gránátmentes fedezé 
keinket. El is készültünk velük Volt is al
kalmunk használni azokat. Az egyik orosz 
oftenzivának első reggelén ezer és ezer ágyú 
bőmbölese ébresztett fel ; nyilvánvaló volt, 
hogy megkezdődnek a meleg napok. Nem 

i igen kellett a riadót jelző harangokat hasz
nálni Mindenki tudta, hogy esetleges védel
met csak u granatmentes nyújthat. Izgatottan 
ültünk vagy huszonegyen ilyen kis lyukban. 
Valóságos istenítéletté fejlődött az ellenséges
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pergőtűz. Füst, por, jajszó, halálhörgés, vér, 
egybeolvadó menydörgésszerü csattogás, — 
talán e szavak sem fejezik ki még meg 
közelítőleg sem ezen pillanatok borzalmas
ságát És mi vártuk: mi lesz ? Mikor ér 
utol a végzet ? Az arcokra a halálfélelem 
különös vonásokat rajzolt. Volt a katonák 
között, akinek tekintetére a közömbösséget, 
másiknak szemébe könnyet varázsolt. De 
volt olyan is, aki mosolygott; sőt az egyik 
igy szólt hozzám : — Hadapród ur, alázato
san kérem, ugy e fel fog terjeszteni kitün
tetésre ? — Miért ? — kérdeztem tőle — 
Mert én legelsőnek szaladtam be a gránát
mentes fedezékbe ! — Válaszolta mosolyog
va. Tehát még ilyen súlyos körülmények 
között is volt kedve humorizálni Azt hiszem, 
ez csak egy magyar katonának lehet tulaj
donsága.

Egy ehhez hasonló esetben egyik öreg 
népfelkelőnek megjegyzését sem hagyhatom 
figyelmen kívül. 0 is nevetve jegyezte meg : 
— No, fiuk 1 Most már jó lesz megrendelni 
egy testhez álló koporsót 1

Az olasz fronton a tizenegyedik isonzói 
csatának egy pergőtüze alkalmával szintén 
eléggé eredeti alakban tréfálkozott az egyik 
harcos, amikor égj' kritikus pillanatban azt 
ajánlotta szomorkodó bajtársának, hogy jó 
lesz megborotválkozni, mert különben mit 
fognak mondani az angyalok.

Mindjárt a tüzérségi támadás lezajlása 
után ismét egy mondását kell, hogy lelje 
gyezzem az egyik harcosomnak. A tárna 
dást véresen visszavertük sőt ellentámadás
ba mentünk át, amely az eredményt részünkre 
biztosította. Halottak között rohantunk előre. 
Borzalmas látvány volt ez. A föld vértől 
volt átitatva és a gránátok ezreitől feltúrva 
Halottak feküdlek mindenütt És még ilyen 
helyen sem szűnt meg a jó kedv Egy fia
tal honvéd egy halottra mutatott és nevetve 
mondá: — Nézd csak, öreg, annak a digó- 
nak még mindig blattra áll a keze !

Már erős békehangok keltek az orosz 
fronton, amikor szintén egy emlitésreméltó 
mondást hallottam. Örültek a fegyverszünet 
és béke hírének hallatára. Örültek a kato
nák, hogy nemsokára hazamennek. Csak 
akkor kételkedtek, amikor az oroszokhoz 
beosztott francia tüzérek még mindig kül
dözgették a csomagokat. — Nem lesz a 
békéből semmi 1 — igy szólt fejcsóválva egy 
öreg harcos. — Hiszen még mindig nem 
akarnak nyugodtan maradni 1 — Ugyan, — 
ugyan 1 felelt rá a másik — Ezeket a grá 
nátokat mar nem gyilkolni küldik Ezek már 
a — bakepontok !

Különfélék.
— Városi közgyülé". Léva város 

képviselőtestülete e hó 15 én közgyűlést 
tartott, amelynek fontosabb tárgyai a követ
kezők voltak : A tanács javaslatara a polgári 
fiúiskolának a jövő tanév elején való meg
nyitását a közgyűlés a háború által előidé
zett nehéz viszonyok miatt nem tartja kivi
hetőnek. Kimondotta és a kegyestanitórend 
főnökségét értesittetni határozta a közgyűlés, 
hogy a lévai főgimnázium jellege eddig is 
katholikus volt és a jövőben is az marad. 
A városi szeszfőzdére vonatkozóan elhatá
roztatott, hogy azt a város nem adja el, 
hanem maga fogja kezeltetni. Az állam áltál 
a gyümölcsfaiskola céljaira használt 20 hold 
földnek bérlete október hónapban megszűn
vén,— a képviselőtestület azt határozta, hogy 
a területből 5 hold adassék bérbe zöldség 
termelésre, a többi pedig, a polgármester 
által készítendő tervezet szerint, a városi 
tisztviselők között parcelláztassák ki Néhány 
illetőségi ügynek elintézése után a közgyűlés 
elfogadta a vendéglői, kávéházi és kávémé
rési iparokról beterjesztett szabályrendeletet 
Az elhunyt Klain Ödön helyére Frommer 
Mór, a városi tiszti orvossá választott dr. 
Gergely Fülöp helyére pedig Agardy Sándor 
póttagok hivattak be a képviselőtestületbe 
rendes tagoknak

— Jótékonycélu előadna a lévai 
róm kath. polgári leányiskola növendékei, 
az alsóbb osztályok bevonásával, ma és hol 
nap délután 4 órakor az intézet tornatermé
ben igen érdekei, változatos és kellemes 

szórakozást Ígérő műsorral jótékonycélu elő 
adást tartanak, amelyre az. intézet vezetősége 
lapunk utján is meghívja a közönséget Az 
egyes számok között a növendékek virágot, 
festett lev. lapot, cukrot stb árusítanak 
jótékony célra A műsor egyes pontjait ze
nekar kiséri. Helyárak: ülőhely 2 korona, 
állóhely 1 korona.

— Készülődések a népünnepély re.
1 Négy esztendeje dúl már a rettenetes förge- 
j teg, négy éve aratja áldozatait a rémes ka- 
i szás, négy éve élünk háborús világot I Mi 
, tagadás, megszoktuk már, hogy háború van, 
i berendezkedtünk már: ha van, hat legyen ; 
I teljes munkát végez a magyar Mindenki a 
í maga módja szerint veszi ki a részét e 
I földreszállt pokolban : Ki odakint karddal, ki
■ itthon napi munkával Mert fontosabb ma, 

mint valaha, hogy idehaza mwg ne álljon 
a gépezet. Megerőltető munka, nehéz lét- 
fentartás, fárasztó és idegölő küzdelem a 
háború velejárói Jobban kell hát most, mint

■ normális időkben, a szórakozás is. Egy- 
; részt ettől az eszmétől áthatva, másrészt a 
| jótékonyság nemes cselekedetét gyakorolva

a lévai honvédállomas tisztikara offenzivát 
indít a rossz hangulat, a gond és bajok 
legyőzésére. Es összefognak, felsorakoznak 
azért is, hogy tudásukat és művészetüket 
apró pénzre váltva odaadják a lévai hősök 
sirkertjében felállítandó emlékmű javára 
Az ünnepély előkészületei laz.as es serény 
tempóban haladnak Mint mar említettük 
julius 6 án este 9 órától 2 óráig katonazene 
játszik a városi kávéházban Ez alkalommal 
az étterem előtti gyalogjárón is lerraszt 
állitnak, hogy igy az előreláthatólag nagy 
számmal megjelenő közönség teljes kénye
lemben elhelyezkedhessek A 7-én délelőtti 
rózsaárusitásra jelentkező urhölgyeket egy 
később meghatározandó időben összejövetel
re fogja kérni a rendezőség. A délutáni 
ligeti mulatság tervei is a legnagyobb gon 
dossággal és körültekintéssel készülnek. A 
kabarén enek- magán és táncszámok, egy- 
felvonásos, fuvola dur es kupiék kerülnek 
előadásra Sok régi műkedvelő ismerősevei 
találkozik ezen szamok sorrendjében a kö
zönség. A vezetés Czeglédy Elemér és Gla- 
ditsch Pál századosok kezeiben van, ami 
maga is biztos garanciája a figyelmes cs 
pedáns rendezésnek

— Blletryrís. Zhoruy János és neje, 
szül, Zboray Emília örömmel tudatják, hogv 
leányukat, Hannát eljegyezte lluberth Vil
mos és neje, szül Konkoly- /hege Margitnak 
fia, István. — Őszintén gratulálunk az uj 
jegyeseknek

— Előadás A nők választójogá
ról. E hó 23-án, délután négy ólakor, 
Léván a városháza nagytermében megtar
tandó választójogi gyűlésén Csákány Gyű 
iané helyeit, nagysárosi Szirmai/ Oszkarne. 
a budapesti Feminista Egyesület alelnöknője, 
tartja előadását a nők választójogáról 
melyre az érdeklődök szives figyelmet ez 
utón hívjuk fel

— E kfivö. Stefán József m kir. 
honvedszázados f hó 15-én tartotta esküvő
jét Alsószecsén Novotny Ödön körjegyzőnek 
kedves leányával, Lenkével Állandó és bol 
dog megelégedés kisérje frigyüket ?

— ZeuevizscrQ A lévai Reviczky Tar 
saság zeneiskolájának növendékei előkelő 
közönség előtt tettek vizsgálatot ez évi ha
ladásukról. Mindig nagyrabecsüitük C'.icka 
Angéla igazgatónő képességét, ki nemcsak 
vérbeli művésznő, de ritka képességű peda
gógus is, ez alkalommal különösen ki kell 
emelnünk azt, hogy tanítványait a zene 
öntudatos kultiválására szoktatja ..Ikalmunk 
volt úgy a kezdők, mint a haladók élőmé 
netelét megfigyelni s elismeréssel adózunk 
a tökéletes munkáért. Még az első evesek 
is oly biztonsággal, oly nyugodtan ülnek a 
zongorához, mintha mindig azzal foglalkoztak 
volna A haladók között már egy pár önálló 
felfogású, mondhatnék művészi kvalitású 
játékossal találkoztunk kiknek játékából már 
az öntudatos lélek szólt, akik ritka felfo
gassal iparkodtak kifejezést adni a szerző 
gondolatainak. A délutáni műsor egy rend 
kívül kedves és bájos hangverseny volt, 
amelynek összeállitásu is a vezető igazga

tónő nemes Ízlését dicséri Ebben a hang
versenyben közreműködtek: Szilassy Sári, 
Túri Nagy Irén, Gergely Biri. Hollós Bándi, 
Weinberger Biri, Rappeport René, Karafiáth 
Atma, Vlaszaty Ilonka, Lőwy Lili, Boros 
Vali. Vlaszaty Ödön, Karafiáth Júlia, Patkay 
Klára, Szilassy Aladár, Pintér Alice, Kmoskó 
Irén, Adler Gizi és Kovátsné Bogyó Elza.

— Tanítói közgyűlés. A barsi ref. 
egyházmegye tanító egyesülete f hó 15 én, 
Huszár Károly elnöklésével, Léván közgyű
lést tartott Az elnöki megnyitó beszéd után 
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a 
kimerítő évi jelentést. A felekezeti iskolák
nak kérdése is tárgyaltatott és a közgyűlés 
Várady Gyula nagykálnai tanító javaslata 
alapjan az iskolák államosítása mellett fog
lalt állást Ikucs Béla garamszentgyörgyi 
tanító indítványára a közgyűlés elhatározta, 
hogy az illetékes helyen sürgetni fogja, hogy 
a felekezeti tanítók az állami tanítókkal 
egyenlő fizetési osztályokba soroztassanak. 
Az elhunyt ' utassy Dénes és Kiss Gyula 
lévai tanítókról - a tanügy terén kifejtett 
buzgó működésüket is méltatva — Tóth 
István lévai és Juhász Jenő kisóvári tánitók 
tartottak kegyeletes ernlékbeszédet.

— Királyi ajándék. Kiéin Náthán, 
nagykálnai lakos, akinek hét fia vonult be 
katonának, a királytól gyönyörű szobrocskát 
kapott ajándékba, amelyet szép és hazafias 
beszéd kíséretében Harkányi Gyula főszol
gabíró ünnepélyesen adott át A király által 
kitüntetett apának egyik fia, Ármin, volt 
lévai, jelenleg kassai tanító, tüzérhadnagy; 
két fia pedig hősi halált halt.

— Gvászhir Részvéttel közöljük a 
szomorú hirt, hogy Prikler Mihálynak, a 
besztercebányai püspöki uradalom építőjének 
neje. szül. Prikrill Julianna e ho 14-én, 
hosszas szenvedés után Garamszentkeresz- 
ten elhunyt. Hült tetemeit a község lakossá
gának őszinte részvéte mellett e hó 16 án 
d u 3 órakor helyeztek örök nyugalomra. 
Halála ismerősei körében Lévan is mély 
fájdalmat keltett

— A visszatért hadifoglyok sza
badsága. Azok a katonák, akik eddig 
orosz fogságból hazatértek, póttestüknél való 
jelentkezesük után tudvalévőén négy heti 
szabadságot kaptak Ennek leteltével már 
beosztba’tak őket a különböző ineuetalaku- 
lasokba. Azonban a honvédelmi miniszter 
uj rendelete szerint a visszatért hadifoglyok 
általában nyolc heti szabadságot fognak 
kapni, mig azok, akiknek lakóhelyük had
műveleti terület volt, vagy akiknek otthonát 
feldúlta az ellenség.—tizenkét heti szabad
ságban részesülnek. A harctérre már utba- 
indult menetalakulásokba beosztott hazatérők 
folytatólagos, szabadsigoltatása iránt, mint a 
Küliigy- Hadügy közli, —a hadseregnek főpa
rancsnoksága intézkedik.

— Felemelték a tandíjat. A kul
tuszminiszter rendeletet adott ki, amellyel 
felemeli a középiskolák tandiját, A főgim
náziumokban ezentúl az évi tandíj 100 ko
rona lesz, a főreáliskolákban pedig 120 ko
rona. A miniszter egyúttal utasítja az 
igazgatóságokat hogy a tandíjmentességeket 
15—20 százalékra szorítsák le.

— Egyházmegyei világi aljegyső- 
^álasztAsi. A barsi ref egyházmegyében 
megüresedett világi aljegyzői állásra szótöbb
séggel ifj dr Konkoly Thege Sándor vá
lasztatott meg.

— Hulá'ozáa. Szódóról kaptuk a 
gyászhirt, hogy ott, Molnár Vincze aki a 
községnek évek hosszú során at buzgó 
bírája volt, életének 68, házasságának 41. 
évében, 8 hónapi súlyos betegség után, f. 
ho 21 én hajnalban elhunyt A megboldo
gultnak hült tetemeit ma délután helyezik 
örök nyugalomra a szódói ref. sirkertben.

— Bőrén cipőlegyek A városi ha
tóság a rendelkezésére álló bőranyagból 
60 férfi, 30 női és 40 pár gyermek cipő, 
illetőleg csizma készítéséhez szükséges bőrre 
bocsátott ki utalványokat, melyeket az ipa- 
tosok lapunk más helyén közölt hirdetmény 
szerint hétfőn vehetnek át A cipöjegyek 
minden szerdán és szombaton délelőtt adat
nak ki A fenti arányban adatott ki a bőr a 
borításokra és lalpalásokra is. Kisebb javi 
tusokhoz engedély nem keli
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— Vasúti küldemények elrnara 
dása esetén a felek első sorban a feladó 
állomáshoz forduljanak, s csak ha az utóbbi 
által megindított nyomozás eredménytelen 
volna, forduljanak a M A V. visszkereseti 
ügyosztályához további eljárás, esetleg 
kártalanítás végett Utóbbi esetben kellő 
gondot kell fordítani arra, hogy a V. Ü Sz 
99 § ának a fuvarozási szerződésből eredő 
jogok érvényesítésire vonatkozó rendelkezé
sei pontosan megtartassanak, nevezetesen, 
hogy a vonatkozó beadványok az ott előirt 
okmányokkal kellően fölszereltessenek

— Uj törvény a mozikról. A bel
ügyminiszter a képviselőháznak hétfői ülésén 
terjesztette be a mozgófényképügy szabá 
lyozásaról szóló törvényjavaslatot, amely 
kimondja, hogy mozgófényképek nyilvános 
előadására szolgáló üzemet ezen törvény 
életbelépte után, a megállapított kivételekkel, 
csak városok, községek létesíthetnek és 
tarthatnak fenn A községi mozgófénykép 
üzemeket akként kell kezelni, hogy a köz
ség, illetőleg a város jövedelmüknek köz
vetlen részese legyen. Két év múlva a 
meglevő mozgófényképszinházak mind a vá
rosok és községek kezébe jutnak. — A 
filmgyártás állami ellenőrézs alá kerül A 
mozik összes jövedelmét közcélokra fordítják.

— Szép szőlőtermés. A lévai sző 
lökben részint most virágzik, részint már 
elvirágzott a szőlő. A tőkék általában igen 
bő termést hoztak. Ha valami baj nem éri 
a szőlőket, akkor a legjobb szüretre van 
kilátásunk.

— Civilek is utazhatnak katonai 
gyorsvonaton. Hire jár, hogy már leg
közelebb, valószínűleg még e hónapban, uj 
rendelet lép életbe, amely szerint a kato
nai gyorsvonatokon, amelyek eddig kizáró 
lag katonákat szállítottak, civilek is utazhat
nak. Az uj rendelet értelmében a vonat fele 
részben a közönség rendelkezésére fog aliani.

— Iparostauonczokat keresnek. 
Elemi iskolát végzett tanulók, akik vala
melyes ipart akarnak tanulni, a F M K. E 
elnöksége (Nyílra) utján elhelyezést nyernek. 
Különösen czipész, szabó, bádogos, lakatos 
kéményseprő, asztalos, kovács, kocsigyártó, 
sütő, papucsos, festő és vésnöki, ács, kőmű
ves, csizmadia tanonczokat keresnek. A 
mesterek a tanonczokat négy évi tanulási 
időre teljes ellátással (élelmezés, lakás, mo 
sás, ruhaztatás és taníttatás) veszik föl, sőt 
szükség esetén útiköltséget is küldenek 
Meg! eresések a F M K F. elnökségének 
czimére, Nyitrára küldendők,

— Menürendszer a vidék! ven
déglőkben. Sok vidéki vendéglőst is teljes 
séggel elkapatott a háborus nyereségvagy. 
Olyan árakat követelnek egy étéiért, hogy 
azon 300 százalékot is nyernek. Most a 
kőzélelmezesi miniszter rendeletben hatal
mazta fel az alispánokat és a polgármeste
reket, hogy életbeléptethetik a vendéglőkben 
a menürendszert Egy menü 3 K 50 fillér, 
vagy 5 K. volna

— Taggyűlés. A Magy. Műnk. Rokkant 
és Nyugdijegyletének lévai. 78 sz. fiókja 
évi rendes taggyűlését f. hó 23-án d e 11 
órakor tartja meg a városi székház nagy
termében

— Merre járt a huszonhatos ba
ka? Még április havában jelentettük, hogy 
fenti címen Farkas Tódor a cs és kir 2(i 
gy. e. főhadnagya vetített képekkel kisért 
előadást fog tartani Léván. Farkas főhadnagy 
közbejött akadályok miatt — sajnos nem 
tarthatta meg az előadást. Most úgy érte
sülünk, hogy a Huszonhatos Hadiemlékkönyv 
szerkesztőségének sikerült az előadás meg
tartására Arvay József, cs és kir. 26. gy e.- 
beli hadnagyot megnyerni. Arvay hadnagyot
— úgy hisszük — városunkban nem kell 
bemutatni Kedves egyéniségét megnyerő 
fellépését mindenki ismeri Az előadó mint
egy 130 vetített képpel kísért előadásában
— nagy vonásokban — elénk tárja a hu- 
szonhatosoknak az oroszok ellen viselt had
járatát Bemutatja az ezred itthoni életéből 
is annak legfényesebb napját, amikor a fel
séges uralkodópár — akkor még mint trón
örököspár — meglátogatta az ősi koronázó 
várost, megszemlélte a húszon hatos diszszá- 

zadot és a kitüntetett huszonhatos hősöket. 
(Mozgókép.) — A képeken bizonyára több 
ismerősünket is látni fogjuk Arvay hadnagy 
előadását, amelynek tiszta jövedelmét a hu 
szonhatos rokkantalap javára fordítják, f hó
27-én  esti */a 9 órakor tartja meg az „Apolló1* 
mozgófénykép- szinház helyiségében Jegyek 
előre válthatók : Nyitrai és Társa cégnél 
Felhívjuk olvasóink figyelmét az előadásra, 
amelynek támogatásával Léva város hazafias 
polgársága ismét leróhatja a huszonhatos 
hősök iránt érzett háláját.

— Csak őtveu kilo a ssemély- 
podgvósz A hivatalos lap egyik legutóbbi 
száma közölte a kereskedelmi miniszter azon 
rendeletét, meiy a háború által előidézett 
rendkívüli viszonyok tartamára ideiglenes 
hatállyal módosítja a vasúti üzletszabály
zatnak a podgyász szállítására vonatkozó 
pontjait A rendelet értelmében az egyes 
podgyászdarabok súlya ötven kilogrammot 
meg nem haladhat Minden egyes podgyász- 
darabon rajta kell lenni az utas pontos és 
tartósan reáerősitett címének, valamint a fel 
adási és rendeltetési állomás nevének. Az 
ilyen módon meg nein jelölt podgyász 
visszautasítható.

— Az uj termést átvevő bizott
ságok. Az uj termésrendelettel kapcsola
tosan megjelent az átvevő bizottságok szer
vezetéről szóló közélelmezési miniszteri 
rendelet is, amely szerint minden járásban 
és varosban, igy természetesen Léván is, a 
termésfeleslegnek a cséplésnél történendő 
lefoglalására és átvételére helyi bizottságok 
alakítandók — Minden bizottságnak három 
tagja lesz: egy hatósági kiküldött, egy ter
melő érdekeltségi képviselő, egy haditerményi 
közeg és esetlegi negyedikül a közélelmezési 
hivatalok kiküldöttje A szükséghez képest 
albizottságok alakítandók

— A pozbai bucsujáróhelv — mint 
értesülünk — e hó 29-én Péter-Pál napján 
ünnepli 70 éves fennállását, amennyiben 1848 
óta van ott nyilvános istentisztelet Mivel 
ezen a napon az esztergomi egyházmegyé
ben békeajtatosság van elrendelve, a pozbai 
Péter-Pál napi búcsú is fényesebb lesz a 
szokottnál- A békemisét Kraffs’ky József 
verebélyi esperes fogja végezni, aki egyúttal 
tót szentbeszédet is fog tartani. A magyar 
prédikációt Sinkovits László csiffári plébános 
mondja Reggel fél 9 órakor csendes mise 
is lesz, A jubileum emlékére másnap juni
us 30-án is mondanak misét a pozbai ká
polnában.

— Lopások. Tagadhatatlan, mert hi
szen napról-napra halljuk és olvassuk, hogy 
a háború a közbiztonsági állapotoknak nagy - 
fokú romlását idézte elő A lopások és 
betörések száma ijesztően emelkedik Lop
nak a városokban, a községekben, a hatá 
rokban; szóval mindenütt. A borzasztó 
állapotok enyhítésére községenkint és minden 
városban, esetleg a csendőrség és katonaság 
támogatása mellett, sürgősen szervezni kel 
lene a polgárőrséget amelynek tagjai kivált 
éjjel felváltva járják be a községet s annak 
határát; őrizzék a házakat és a földeket. 
Mert ha késnek a veszedelem elhárításával, 
a tolvajoknak erélyes megfékezésevei, - akkor 
a mezőkön nem a gazda fog aratni és nem 
az fogja a termést beszedni, aki vetett, 
fáradozott, hanem a tolvajbandák, amelyek 
ellen csakis drákói szigorral lehet védekezni.

— Zenevlzsga. Kregcty Anna zene
tanárnő e hó 15-én, délután, 3 órakor a 
ref iskola dísztermében tartotta meg magán 
zeneiskolájának növendékeivel a zenevizsgát, 
amelyen a szülőkön k vül az érdeklődők is 
nagy számmal vettek részt. A 25 számból 
álló szép és változatos műsor felölelte a 
zenetanfolyam egész anyagának jellemző 
részeit és bemutatta a növendékek zenében 
való előhaladásának egyes fokozatait is. A 
jelenvoltak kellemes szórakozást találtak az 
előadott zeneszámokban és tetszésüknek 
gyakran hosszas tapsokkal adtak kifejezést. 
A szép eredményért az elismerésnek ezen 
megnyilvánulása egyaránt szólt a buzgó 
zenetanárnönek és kiváló szorgalmú növen
dékeinek.

Közönség köréből.
Hirdetmény.

A Magyarországi Munkások Rokkant és 
Nyugdijegyletének lévai, 78 számú fiókja 
évi rendes taggyűlését f hó 23 án (ma) d. 
e. 11 órakor a városi székház nagytermében 
fogja megtartani, melyre a fiók tagjait tisz 
telettel meghívom.

Léván, 1918 junius 20-án.
Tokody István, 

alelnök.
Tárgysorozat:

1 ) Elnöki megnyitó és jkv hitelesítők 
megválasztása.

2) Évi jelentés a pénztár múlt évi 
forgalmáról ; a különalap zárszámadásainak 
előterjesztése.

2) A központi választmány évi jelen 
tésének előterjesztése.

4. ) Küldött választás
5. ) Indítványok.

Jótékonyság.
A tüdőbeteg intézethez újabban a kö

vetkező adományok érkeztek: Goldstein 
Henrik 10 kor., Adler Emil 2 kor, L A. 
20 kor, N N 4 kor Hálás köszönet a jó 
ügy nevében.

Hirdetmény.
Zseliz község tulajdonát képe 

zö : Nagy vendéglő 1918. nov. 1-töl 
6 évre haszonbérbe adatik.

Az árverés 1918 julius 7-én 
reggel 8 órakor a körjegyzői irodá
ban lesz megtartva, melynek fel
tételei ugyanott megtekinthetők.

A vendéglő élénk forgalmú ipar
társulati és gazdaköri helyiségek
kel és 3-4 szálló szobával bir

Zseliz községnek évenkint 6 
országos vására van, nagy uradal
ma sok idegen munkással

Bővebb felvilágosítással szol
gál az Elöljáróság.

Zselizen 1918. junius 12.
Elöljáróság.

ad 2640,2975|1918 szám.
Hirdetmény.

Léva r. t város képviselőtestülete fo
lyó 1918. évi május hó 29 én tartott köz
gyűlésében 2640 2975 1918 sz a. hozott 
határozatával a város közönsége tulajdonát 
képező a város belterületén a Honvéd ut 
czában 24. s- ,a lévő most a lévai 3039 
sz. htjkvhen A + 4 s I47O|17 hrz. sz. a 
és 3572 sz. htjkvben A -f- 1 s 1370j26 ez. 
hrz sz- a. felvett beltelek s rajta épült ház 
magán utón árverésen leendő eladását el
rendelte.

Erről Léva város közönségét értesítem 
azzal, hogy e határozat ellen az érdekel
tek e hirdetménynek a Hars hetilapban meg
jelenésétől számított 15 nap alatt hivata
lomnál beadandó felebbezéssel élhetnek Bars 
vármegye törvényhatósági bizottságához, 
s hogy a továbbiakat az említett határozat 
jogerőre emelkedése után fogom közzé
tenni

Léva, 1918. évi május hó 29 én.
Bődogh Lajos, 

polirármeiter

710 1918 szám
Hirdetmény.

Léva város adóhivatala közhírré teszi, 
hogy a folyó év II ik negyedére esedékes ál 
iami és községi adók végrehajtás utján való 
behajtása f hó 15 én megkezdődik Felhívom 
a város adózó polgárait, hogy a behajtási 
illetékek s kamatterhek elkerülése céljából 
állami és egyéb közadóikat minélelőbb a 
v. pénztárba befizessék.—

Léva, 1918. évi junius hó 13-án.
Tokody 

adóhivatali főnök
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2328—1918 kig szám
Árverési hirdetmény.

Újbánya szab. kir. rendezett tanácsú 
város az 1918 évi junius hó 28 án d. e 10 
órakor a városház tanácstermében megtar
tandó nyilvános szóbeli árverésen bérbeadja 
a város tulajdonát képező erdőterületeken 
gyakorolható málna, feketeszeder és nadra 
gulya szedési jogot 1918 évi július ho 1-től 
október hó 15-ig terjedő időtartamra

Kikiáltási ár 4000 kor azaz : négyezer 
kor. Bánatpénz 400 kor azaz: négyszáz 
kor,, utóajántatok el nem fogadtatnak.

Az árverési és szetzödési feltételek az 
újbányái m kir. járási erdőgondtiokságnál 
és alulírottnál megtekinthetők.

Újbányán, 1918. évi junius hó 14-én.
Kotiers Em I
polgármester.

1—1918. árv mb. szám.
Hirdetés.

Léva város árva3zékének 269 — 1918 
sz. véghatározatban adott megbízása folytán 
Szauer Hilda, kiskorú Szauer Anna, Sándor 
és László tulajdonát képező 116 számú lé
vai takarékpénztári részvényt 12*’0 korona 
kikiáltási áron folvó hó 27 ik napján dél
után 3 órakor Léván hivatalos irodámban a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés elleneben 
nyilvános árverésen el fogom adni.

Kelt Léván, 1918 évi junius hó 19-én

Portland cement
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondinál, Léván.

Eladó ház
A Honvéd-utca 9 sz ház — 

nagy istálóval és kerttel szabad 
kézből eladó. Bővebb felvilágosítás 
nyerhető Teleki utca 12. sz alatt

Eladó ház.
Koháry-utca 39—41. számú 

ház szabadkézből eladó — Bőveb
bet a háztulajdonosnál.

Paradicsom
őszi szállítására megrendeléseket 
elfogadok házhoz szállítva maximá
lis áron. Szállítások megrendelés 
szerint, sorrendben eszközöltetnek

Taubinger Ágoston örökösei

Tánctanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsült 

közönségének szives tudomására adom, hogy 
1918 évi juiiuw 1-én Léván a városi
szálló színháztermében

Táiciirmt
nyitok.

Előjegyzéseket szívességből SCHULTZ 
papirkereskedése fogad el Személyesen jun. 
29-től a teremben fogadok el behatásokat.
Gyermek, diák és felnőtteknek külön kurzus!

‘ Családok által összeáilitott csoportok tanítá
sát elvállalom I

Az összes modern táncok : Boston, One!
Stej, Maxix Brasillen, F<x Trott tanítása 

Különórák!

Szives pártfogást kér : 
KREUTZ GYULA 
ö cs. és kir Fensége Erzsébet 

főhercegnő volt tá'.ctaniiója 
Több főv leányisko'a tánctanára.

Eőv. tanintézet: ’II, Baio--B U. 59

Dr. Belcsák Sándor, 
kir. közjegyző

Tőre, up Alsóvárad (Bars m )

4182 1918. szám
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a város terüle
tén iparukat folytató cipész és csizmadia 
mesterek a hatósági börátvételre jogosító 
utalványokat f hó 24-én d e. 9—12 óra 
közben, a fogyasztó közönség pedig a cipő
utalványokat hetenkint kétszer és pedig min 
den szerdán és szombaton d e. 9 —11-ig a 
városi főjegyzői hivatalban a hatóság által 
megszabott feltételek betartása esetén át
veheti.

Bővebb tájékoást a városi hirdető táb
lák hirdetményei nyújtanak.

Léva, 1918. évi junius hó 21 én
Bódogh í.atoo, 

polgármester

4033-1918 szám.
Hirdetmény

a befőzési cukorról.
Barsvármegye alispánja Léva város azon 

lakosai részére, akik béke idejében is szoktak 
gyümölcsöt befözni, 45 mm. cukrot küldött 
szétosztás végett és 6751—1918 számú ren
deletével a következőképen köteles azt a ha
tóság kiosztani:

1 A beszerzési csoport lévai tagjai fe
jenként kapnak 1 kiló cukrot, egy háztartás 
azonban 8 klgnál többet nem kaphat

2. Az értelmiség és a Máv jóléti bi
zottságának tagjai közül a hivatalnoki kar 
fejenkint 750 gramm (de háztartásonkint 
6 klgnál nem több > cukorra tarthat igényt.
— többi alkalmazottak fejenként 500 gramm
— de háztartásonként 4 klgnál nem több
— befőzési cukrot kaphatnak.

3. A fentiek kielégítése után, ha ma 
radvany van, az kiosztandó a befőzési cu
korhoz jogosult többi háztartások közt úgy, 
hogy fejenkint 400 gramm s egy háztartás
nak 2 klgnál több nem adható.

Mindezekről névjegyzék és kivetés ké 
szitendö, mely a Cukor-Központhoz is felter
jesztendő, — azért a szétosztás a jövő Tiét 
vége előtt meg nem történhet; a kiosztás 
napja külön hirdetményben lesz közhírré 
téve

Léva. 1918 évi junius hó 20 án

Bódogh 
pu*ifármosfer

Egy intelligens nő 
kerestetik a Gyermek-Otthonba, 
aki a gyermekeket ápolja és a 
szükséges munkát elvégzi Bővebb 
felvilágosítást ad :

Dr. Frommer Ignác, főorvos.

P i c k Endre
illatszerész LÉVA.

Telefon azam 33

fgZÍKfl

| gyógynövényeket
kamillát., hársfavirágot, 

pipacsot, bodzát 
legmagasabb árban veszek. 
Úgyszintén üres tégely eket 
és egyszerű gyógyszeres 
üvegeket tiszta állapotban 

visszaveszek

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám: 33. | -w-r -n----------------- Jj r v <. n

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányt! gépek:

Gauz-féle motorok minden nagyságban Hopferr én 
Schrantz gőzceéplő készletek, eiedetl Melichár féle 
vetőgép ek, £&cher-iéle ekék én talajművelő eszközök 
valamint minden e sznkbn vrgó gépek és géprénzek 

Világhírű B.AF1D lánczoBkutnk.
Legjobb minőségű la* ármánykamrak elkészítésé 

es felállítása jut; nyos arakban.

öívtüsu «• i, i. syvcwz»|io;«u«

a

Mezőgazdasági 
érdekelt közönség szives fi
gyelmébe ajánlom, a még 
készletben lévő elsőrendű
Magyar,

Osztrák és 
Német 

gyái tmányu különböző nagy
ságú motoros cséplő 

garnitúráimat 
Bercséplésre előjegy
zéseket elfogad s a venni 
szándékozók szives pártfogá
sát kéri teljes tisztelettel : 

TONHAISER JÓZSEF 
elektrotechnikus 

Telefon : 61 LÉVA, Ozmán-tér 6


