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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 
Egy évre — 14 K. — f
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Egyes számok ára 80 fillér.

MI

HIRBETÉSEK

□ centimélerenként — 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.
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Kéziratok vissza nem adatnak.
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kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA NYITRAI és TÁRSA r. t

A jövő adói.
Régi mondás, de mindig igaz 

marad, hogy a háborúhoz pénz, 
pénz és harmadszor is csak pénz, 
még pedig igen sok pénz szükséges. 
A négy év óta dúló háború is be
bizonyította ennek a régi mondás
nak igazságát, amelyet azzal cgészit- 

. hetünk ki, hogy a földünkön eddig 
végig zajlott összes háborúk nem 
emésztettek fel annyi pénzt, mint 
a mostani világháború.

Az ókor háborúi, a népvándorlás, 
a tatárjárás, a törökökkel vívott 
háborúk, a harmincéves háború 
csak apró csetepaték voltak a je
lenlegi háborúhoz képest A világ
történelemben sok, nagy és véres 
csatának leírását olvashatjuk ; de mik 
voltak ezek a mai csatákhoz viszo 
nyitva, amikor a milliárdokba ke
rülő, a tökéletesítés magas tokara 
emelt fegyverekkel és harcieszkö
zökkel ellátott millió és millió ka
tona vív ádáz csatát egymással ?!

Nem túlozunk, ha azt állítjuk, 
hogy a mostani háborúban a had- 
viselőieleknek egy nap alatt annyi 
a kiadásuk, amennyibe valamikor 
egy hosszabb háború került.

Ezt a rengeteg kiadást, ha kár
pótlás nélkül kötjük meg a várva* 
várt békét, ami valószínű, — nem 
fedezhetjük másból, mint a jövő 
adóiból, amelyek bizonyára nagy 
teherként lógnak vállainkra nehe
zedni.

Mióta a központi hatalmak ki
jelentették, hogy hajlandók a tisz
tességes békekötésre és az ántánt 
államaiban is már hallatszik a jel
szó: ,,béke anne.xio és kárpótlás nél
kül," — körülbelül tisztában lehe
tünk aziránt, hogy minden hábo 
rut viselő államnak a hadiköltsé
gek fedezéséről majd önmagának 
kell gondoskodnia.

Hazánkban erre nézve a szük
séges intézkedések részben már 
meg is történtek úgy, hogy a ki
bocsátott hadikölcsönök terheink 
fedezéséről némileg történt gondos
kodás. Életbeléptették a Wekerle- 
féle jövedelemadót; eleinte 20 e er 
koronát meghaladó jövedelmekre, 
későbben kiterjesztették ezt a 10 
ezer koronát meghaladó jövedelmekre 
is. Behozták a hadi- és nyereség
adót ; felemelték érzékenyen a nyil
vános számadásra kötelezett válla
latok adóját ; megdrágították a do 
hány árukat, a szeszt, a vasúti, pos
ta és távirati forgalmat.

Ha végre valahára a békéié ke
rülne a sor, még inkább lesz az 

államnak szüksége milliárdokra, a 
háboi us károk helyreállítása, a rok
kantak és az árván maradt csalá
dok ellátása, a tisztviselők fizetésé
nek javítása és végre óriási betek 
tetősek és pótlások céljaira

Miután az egyenes adóknak fej
lesztése ad infinitum komoly ve
szélyek nélkül teljesen lehetetlen, 
— rá íokf most kerülni a sor a köz
vetett adókra, a fogyasztási adók
ra, sőt fontosabb élelmezési és ipar
cikkek monopóliumára Így emlege
tik a gabona, a szesz, cukor, gyu
fa, petróleum monopóliumát, sőt 
direkte vagy indirekte a kőszénmo
nopóliumot is.

A kibocsátott kölcsönökön kívül 
a két állam még függő adóssággal 
is tartozik a jegybanknak Ennek a 
törlesztés e nagyon fontos a valuta 
szempontjából. Ameddig a két ál
lam, mondjuk, 15 milliárddal tarto
zik a jegybanknak, addig a pénz
értékünk, azaz a reláció helyteálli 
tása és a disázsiónak a megszűnése 
nem is képzelhető

Hogy miként gondoljuk a függő 
adósságnak a törlesztését, illetve a 
forgalomban levő mintegy 15 mil
liárd uj bankjegynek a bevonását, er
ről némi tájékozódást nyújtanak az 
osztrák-magyar-bank vezér titkárá
nak a kijelentései

Szerinte a bankjegyek bevonása 
máskép nem lesz lehetséges, mint 
egv óriási — 25 százalékos — va
gyonadó által, amely mintegy 10 
évre lesz peparálandó.

Vannak ugyan nemzetgazdászok, 
akik azt állítják, hogy a gazdag 
emberektől ne részletekben, hanem 
egyszerre vegyék el a vagyonuk 
harmadrészéi. Akinek tíz millió va
gyona van,- az meg tud élni hét 
vagv öt millióból is. 1 )eeza megoldás 
már technikai okokból sem vihető 
keresztül. A monarchiában nem le
het egyszerre 15 milliárdot kivonni 
a forgalomból, anélkül, hogy a leg
nagyobb zavar ne támadna

Mindenesetre el lehetünk ké
szülve arra, hogy az eddigieknél sok
kal nagyobb mérvű közterheket 
fogunk viselni.

Lövész és kuglizó ünnep a harcvonalon.
Kaleidoszkopszerü változatossággal tel 

nek a lövéczárkok lakóinak órái. Egyik órá
ban egekig ujjongó öröm, a másikban lesújtó 
bánat. Hihetetlen gyorsan váltakoznak a 
hangiratok, amelyek az embert gyakran 
egészen megrázzák és inegőrlik. Azt a né
hány pillanatot, amelyet a sors kegye tart 
számukra, a lehető leggyorsabban, legtnélyeb 
ben kell kiélni, kiélvezni.

És minden percüket áthatják a szeretett 
királyunkhoz, szeretett hazánkhoz emelkedő 
magasztos gondolatok

Hetekig tartó vidám harcijáték után, 
amelybe bizony bele-beleszólogatott a gránát, 
az akna, a nehéz, meg a könnyű kaliber, 
mind e gyönyörű mulatság után ismét pihe
nőre indultunk a front mögötti kis faluba

Most kezdődött csak az igazi harcos
élet : fürdés, mosás, féregtisztitás, foghúzás, 
gombvarrás, csizmatisztogatás, hajvágás, 
szakálnyirás, azután meg szivpróba, fegyver
vizsgálat, ruhavizsgálat és sok más egyébb 
mesés, | ompás dolog Egyszóval, ismét 
kulturemberekké vedlettünk át.

Közben ezredzene volt; galíciai szépek
ben gyönyörködtünk és — sört ittunk, sört, 
amennyi csak belénk fért esti ha'tól hét 
óráig.

Egy szép napon iövészünnepet rende
zett a zászlóalj.

Egyik napról a másikra ünnepi szint 
öltött a mező, mintha varázslat történt volna. 
A szépen megépített lövészállásokat lomb
füzérek kötötték össze, tulnan meg a fenyő
ágak koszoruzta uj céltáblák integettek.. Ün
nepi sátor, zene, jókedvű férfitársaság : No, 
ma megmutatjuk, miért nem tud felénk 
kerekedni az ántánt 1

, Zászlóalj-lövészünnep 1* Ez a varázs
erő, amely feledteti minden fájdalmunkat 
minden fáradságunkat Vig kedvvel, derűs 
hangulatban tekint maga körül a vitézek 
csapata, kemény viaskodásra készülve itt is 
— a versenydijakért.

Az összes elöljárók bőséges adományok
kal támogattak az ünnepet A legkívánato
sabb dij bizonyára a szabadság-engedély 
volt, amelyet a három legjobb lövő részére 
tűztek ki. Volt bőven dohány meg étvágy
keltő virstli a nyertesek számára. Az ezred-, 
dandar és hadosztályparancsnok is szemé
lyes jelenlétével emelte az ünnepély fényét. 
Vendégek is érkeztek, minden fegyvernem
ből és minden szolgálati ágból.

Csakhamar megkezdődött a puskák 
ropogása Feszült figyelemmel lesték a lövé
szek az. eredményt:

— Ötödik kör I Hetedik kör I Központ I
Végül a legjobbak versengtek egymás

sal, mig egy káplár, örömtől sugárzó arccal, 
meg nem állapította, hogy négy telitalála 
tával ő nyerte el az első dijat.

Most következett a nagyobbszabásu ver
seny. Két-két század mérkőzött a barcilö- 
vésben Egyik céltábla a másik után repült 
és nemsokára az egyik század amelynek 
mar szintén csak kevés céltáblája maradt, 
harcképtelen volt; a másik század elvitte a 
dijat és büszkén váltott üdvözlést a követ
kező versenypont győztesével.

A tisztek pisztoly versenyére került ez
után a sor ; a legénység kíváncsian sereglett 
köréjük A zászlóalj, tisztikara három gyö
nyörű dijat tűzött ki itt is, amelyek a nye
rőknek — ha Isten is megóvja őket — bi
zonyára életük egyik legszebb emlékéül 
fognak szolgálni
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Időközben egy félzászlóalj a tiszti dalár
da köre csoportosult és az ezredzenétöl ki
sérve égnek harsan a dal:

Búg a gránát és a srapnell
Jaj, ha egyszer eltalál I 
Szőke lányka, barna lányka 
Két szemét kisírta már. 
Hetvenötös a babájuk, 
Messze ment a harcba el, 
A királyért, a hazáért 
Száz halálra kész, ha kell.

Ez a zászlóalj első versszaka
A hadosztályparancsnok látható öröm

mel mond köszönetét s hüsitő itallal telt po 
harát a zászlóaljra emeli.

A közönség vidám ünnepi hangulatban, 
az ezredzenével élén, s a díjkiosztás helyére 
vonul. Emelvényen elhelyezett asztalokon 
vannak a díjak, mig az asztalok körül a 
díjnyerteseket a vendégek és a tisztikar 
tagjai foglalnak helyet . A három tiszti-dij 
átadása után ő nagyméltósága, a hadosztály
parancsnok tiz dijat osztott ki a legénység 
közt Az első három dij-nyertes, amint em 
litettük, mesés lukullusi és dohányélvezete
ken kívül 8—8 napi szabadságotiis kapott.

A mi káplárunkra alaposan ráinosoly- 
gott a szerencse. Az ezredparancsnoktól egy 
órát is kapott még bevésett névaláírásával. 
A dandárparancsnok hozzátette : „Én is adok 
két napot “ A hadosztályparancsnok ráduplá
zott : „Én is adok két napot “ Tetejeben a 
zászlóaljparancsnok legjobb lövészét saját 
fényképével ajándékozta meg. A szerencsés 
fickó alig győzte összeszedni az ajándéko
kat és túláradó jókedvében — kézfogásra 
nyújtotta a kegyelmes urnák hatalmas 
mancsát.

Öröm, büszkeség és szeretet ragyogott 
az arcokon és ezer torok visszhangozta a 
kegyelmes ur [háromszoros hurráját ifjú, hős 
uralkodónkra.

Amikor igy a fegyveres mérkőzés vé 
get ért, a zászlóalj kertjébe mentek át, ahol 
a kuglizó-pályán újabb verseny következett 
Aki látta valaha ezt a keletgaliciai kertet 
piszkos, téliesen szürke mezében, az alig 
győzött csodálkozni Nagyszerű! Meses 1 
Hihetetlen I — hangzott minden ajakról. A 
kert csakugyan szépen festett. A kuglizó
pálya friss üdeségben ragyogott, a nyírfából 
ácsolt, lampiónokkal díszített kerti házacska 
tündökölt a zöld árnyékban és a feldíszített 
asztal hivogatóan vakított. Ott állott a zászló 
alj emlékkönyve, amelyben iíju uralkodónk 
is megörökítette nevét, amikor trónörökös 
korában meglátogatta a harcvonalnak ezt a 
szakaszát; a kegyelmes ur kezdte meg az 
aláírások rendjét, a kertet ábrázoló vizfest- 
mény alatt, amelyet az ezred művésze festett.

Egy kis asztalkán csábosán integettek a 
dijak. Sokan már előre füstölték képzeletben 
a jófajta szivarokat és cigarettákat, amelyek 
majd a nyerőknek jutnak; kellemes válto
zatosságot ígértek a sok hölgycigaretta egy
hangúsága után. A kegyelmes urat és a 
dandárparancsnokot a szolgálat elszólitotta a 
vidám, ünnepi körből, de az ezredes ott 
maradt és minden szerencséjét próbára tet
te, hogy minél több bábut terítsen a porba. 
Mindenki megmutatta, mit tud, de a bábu 
kát állító fiú csak elvétve jelentett eredményt 
és bizony sok győzelmi remény időnek előtte 
— füstbe ment. A letört versenyzők a bő
ségesen buzgó árpalénél lelték meg ismét a 
kedvüket és a srammli-muzsika, amelynek 
hangjaiban időnkint bele-beleszólott az ágyuk 
dörgése és puskák rpak-paku-ja is, régi 
táncmulatságok vidám forgatagát idézte fel 
az emberek emlékezetében.

Csönd I Csönd 1 Vége a kuglizásnak I A 
nyerők az ezredes úrhoz I

Hamar nagy kör alakult, amelynek kö
zepén az ezredes ur serénykedett tisztében ; 
minden nyerőhöz volt egy tréfás szava. Az 
igazság hozta magával, hogy itt a zászlóalj 
vendégeit vette a szerencse pártfogásába

Ilyen megerőltető mérkőzések után 
nem maradhat el a szünet, amelyet a derék 
étkezési tiszt arra használt fel, hogy hete 
ken keresztül megtakarított kincseit asztalra 
hozza Az étvágycsiklándó ételek hatalmas 
bőségének láttára elismerő hurrával üdvö
zölte őt az ezredparancsnok, amelynek in
nen is, onnan is visszhangja támadt, kinek- 
kinek étvágya szerint.

A dalárda felhasználta a kedvező pilla 
natot programmja bemutatására. A zász
lóalj dalával zárta a műsort, amelyet az 
egész zászlóalj vele énekelt „Mi az ördög? 
Itt is nóta jarja ?“ — haliszik csak egy
szerre és a közbekiáltó — német százados, 
aki az egyik zászlóalj parancsnoka — ifjú 
lelkesedéstől hajtva, maga is beáll az ének
lők közé.

Túlságosan hamar múlott el a rövid 
nyári éjszaka Csak mikor a két ellenfél 
repülői megjelentek és reggel világánál meg
kezdték szokott köreiket, csak akkor irányi 
tották haza lépteiket az ünnep állhatatos 
résztvevői, hadiéletüknek egyik legszebb 
napja után.

Különfélék.
i

— Iskolai ünnepség. A lévai róm. 
kath. polgárileányiskola IV. éves növendékei 
junius 22-24 napjuin jótékonycélu előadást 
tartottak, amelyeken mindig nagy közönség 
gyönyörködött a leánykák bájos játékában, 
táncaiban A szépen összeállított műsor, de 
méginkább a páratlanul összevágó előadás 

! a vezető nővér növendékei iránt való meleg 
! szeretetét és buzgóságal dicséri. Megerősített 
■ bennünket abbeli meggyőződésünkben, hogy 

ez az intézet, nemcsak az eszet pallérozza, 
hanem az életre is neveli a leányokat Egy
két eleven, szemes növendék konferálta be 
az egyes számokat talpraesett, ügyes humor 
ral. És ha még hozzávesszük a legapróbb 
részletekig pontos, szép milliót, a díszleteket 
és ruhákat, akkor elképzelhetjük azt a ha
tást, melyet egy-egy kép keltett. A plasztikus 
táncok pedig szemnek és leieknek egyaránt 
gyönyörű látványt képeztek A műsoron a 
következő növendékek szerepeltek : Dosztál 
Anna, Boldis Margit, Bartos Emília, Melicher 
Erzsi, Grósz Ilona, Weisz Anna, Nyitrai 
Margit, Kurcz Aranka, Reviczky Margit 
Totzer Margit, Windisch Irén, Tóth Magda 
Weinberger Biri, Horváth Margit, Bandzi 
Anna, Mihályka Ilona, Tupicza Nagy Gizella, 
Ertler Margit, Klincsok Júlia, Schwarcz Sze 
réna, Karafiáth Anna és Szenes Ilona

— A kertiünnepélyt elhalasztot
ták. A julius 7-ére tervezett jótékonycélu 
kertiünnepély előkészületeit oly okok zavar
ták meg, amelyekkel a rendezők előre nem 
számolhattak. E sajnálatos akadályok miatt, 
amelyeket leküzdeni lehetetlen, az ünnepélyt 
egyelőre bzonytalan időre elhalasztották.

— Felvétel Tanítók Házába A 
Léván 1912 évben létesített József Főher
ceg Barsmegyei Tanítók Házában az IBI81919. 
tané vre néhány hely megüresedvén, — ezen 
helyekre elsősorban az internátust fenntartó 
Barsmegyei Ált. Tanitó-egyesület rendes 
tagjainak középiskolát látogató fiai, azután 
tanítók s végül nem tanítóknak gyermekei 
vétetnek fel Az internátusbán az egyesületi 
rendes tag fia után — mosáson kívül — 
teljes ellátásért egy hónapra 90, az egyesü
leten kívül álló tanító 120 és nem tanító 
140 koronát fizet. Továbbá : minden nővén 
dék után egy-egy hónapra természetben fél 
kilogramm zsírt kell beszolgáltatni az inter- 
nátus háztartására A felvételi és orvosi ke- 
zelésidij egész tanévre tagoknak 10, nem ta

goknak 20. nem tanítóknak 25 korona A 
egyesületnek olyan rendes tagjai, akiknek 
két fia van az internátusbán, a tanév vé 
gén leszámítandó 10 ®|j kedvezményben ré
szesülnek A felvétel iránt való kérvényeket, 
amelyekhez — a folyamodó tanulónak 
1917—1918 tanévi iskolai, orvosi és ujraol- 
tási bizonyítványa is csatolandó, — julius 
hó végéig Lévára, az internátus gondnoksá
gához kell beküldeni. Elkésve érkező folya
modványok figyelembe nem vétetnek Az 
internátus felügyelő bizottsága fenntartja ma 
gának azt a jogot, hogy az élelmiszerek na
gyobb drágulása asetén az ellátási dijat a 
viszonyokhoz arányitva évközben is felemel 
hesse, esetleg le is szállíthassa. Bővebb fel
világosítási készséggel ad a Tanítók Házának 
gondnoka

— Honvédeiuk az aratásnál. Az 
aratószázadok kirendelése már megtörtént és 
több vármegyébe már megérkeztek az arató
századok. A vármegyék mezőgazdasági 
munkáit a háború előző éveiben a szabad
ságolt katonák és hadifoglyok végezték A 
szerzett tapasztalatok azonban arra indították 
a kormányt, hogy kellően megokolt felter
jesztések alapján a honvédelmi minisztertől 
szabadságolások és fogolytranszportok helyett 
aratószázadok felállítását eszközölje ki. Az 
aratás idejéig kaszálni fognak ezek a szá 
zadok A nyitrai 14 es pótzászlóalj eddig 15 
aratószázadot állított ki, amelyek már ki is 

■ lettek rendelve a szomszédos vármegyékbe. I
— Feministák gyűlése. Junius 23-án 

’ a városháza nagytermében Bódogh Lajos 
1 polgármester elnöklésével nagysárosi Szirmay 

Oszkárné a Feministák Eegyesülete anya és 
gyermek védelmi bizottságának elnöke előa
dást tartott a nő választójogáról. Az előa
dás keretében kifejtette a feminizmus alap
vető eszméit és követeléseit a nők munka
lehetőségeire, kiképzésére, a pályák megnyi 
tása, a bérviszonyok szabályozására vonat
kozóan, éppúgy a nőmozgalom anya— és 
gyermekvédelmi törekvéseit, szociális intéz
mények és a törvények megalkotására 
vonatkozóan és vázolta azon magasabb, 
tisztult és egysége* erkölcsi felfogását, melynek 
megvalósítását a feminisztikus világnézet 
térhódításától várja. A nők politikai egyen 
jogositását ezen törekvések elérésére szolgáló 
leghatásosabb eszköze gyanánt — tekinti, és 
kéri a jelenlévők támogatását a választó
jogért való küzdelemben Beszéde folyamán 
rátért Polónyi Gézának, Léva város képvi
selőjének a „Nyitra Varmegye* hasábjain 
közölt nyilatkozatára, amelyben a nők vá
lasztójoga ellen állást foglal és melynek 
tarthatatlan érvelését pontról pontra megcá 
folta. A jelenlévő nagyszámú — Léva város 
intelligentiáját képviselő - közönség lelkes 
hangulatban megalakította a Feministák Egye
sületének lévai csoportját, melynek iigyveze 
tőjévé Dezseri Mohok Már a úrnőt kerte fel. 
A megalakult csoport, az egyhangúlag elfo
gadott határozat szerint, levélben felkéri 
Polónyi Géza képviselőt, hogy amennyiben 
meggyőződését nem sikerülne az ezen gyü- 

; lés határozatából hozzá intézendő nyílt 
levéllel sem megváltoztatni és őt a haladó 
eszmék szólójává tenni nem lehetne, lega
lább tartózkodni szíveskedjék minden olyan 
lépéstől, mely a nők választójogának ügyét 
hátráltatná. Barsvármegye másik két kép
viselőjének Zelenydk János és Bartos János 
nak levél ment, melyben a gyűlés tiltakozik 
a választójogi bizottságban május hó 31 én 
történt határozat ellen es felkéri a képvise
lőket, hogy a nők választójoga érdekében 
emelt — tiltakozásuknak és a nők választó 
jogára vonatkozó határozott kívánságuknak 
a ház plénuma előtt kifejezést adni szives 
kedjenek. A jelenlévők nagy számmal csat
lakoztak az újonnan megalakult csoporthoz

— Hol jártak a huasonhatooak? 
Ezen a címen volt hirdetve a vetített és 
mozgóképekkel kisért előadás, amely e hó
28-án  este, igen nagyszámú közönség jelen
létében, a városi vigadó színháztermében 
folyt le az ezred rokkantjainak alapja javára. 
Az érdekes, változatos, több esetben meg
ható és szebbnél szebb képek, amelyeknek 
kimerítő szövegét Árvay József 26-os 
hadnagy, városunk szülötte olvasta fel, — 



élénken és sorrend szerint tárták elénk az 
ezred történetében a bábom kitörésé óta , 
előforduló nevezetesebb eseményeket. Láttuk 
a vásznon bemutatva az orosz frontról 
azokat a helyeket, ahol a mi mindig vitézül 
küzdő katonáink három év alatt harcoltak 
és tartózkodtak A valóban érdekes és tanul
ságos előadás után a közönség zajos tap
sok' al fejezte ki teljes megelégedését

— Ker««kedelml vizsga. A lévai 
női kereskedelmi tanfolyam növendékeinek 
vizsgája junius 28 án folyt le a tanári kar 
és a meghívott vendégek jelenlétében A 
növendékek Írásbeli dolgozatai szép sorban 
az asztalokon voltak elhelyezve szépen bori ) 
tékokba helyezve, szalagokkal átkötve Csin ( 
és a tisztaság jellemezte valamennyiét. A j 
feleletek szakszerűek és precízek voltak s a ; 
tanítás szép eredményt produkált. Úgy tud j 
juk, több növendék azonnal alkalmazást 
nyert.

— Hadapródok a mezőgazdán ág
ban. A honvédelmi miniszter elrendelte, , 
hogy a honvéd hadapród és főreáliskolai ; 
növendékek nyári szünidejük alatt felajánl- I 
hatják szolgálataikat a birtokosoknak és 
mint gazdasági munkafelügyelők, cséplési 
ellenőrök segítségére lehetnek a gazdáknak ' 
A katonai iskolai növendékek díjazást a bír- ; 
tokostol nem fogadhatnak el, zsoldjukat a 
kincstártól kapjak ; a birtokos csak az élei i 
mezősükről köteles gondoskodni.

— A tanárok és tanítók mint a 
köxélelmező miniszter megbízottjai. 
A közoktatásügyi miniszter rendeletet adott 
ki, mely a gabonaátvevö bizottságok ellen- ; 
őrzésére az oktató személyzetet fogja kireti j 
delni A rendelet szerint az összes állami és 
községi gimnáziumok és reáliskolák világi 
tanárait, — az állami, községi és társulati, 
felső kereskedelmi iskolák tanítóit és taná
rait, az allami és községi felsőbb leányisko
lák tanítóit, tanítónő és az óvónőképző inté
zetek férfitanárait és tanítóit a közélelmezési 
miniszter mint miniszteri megbízottakat fogja 
igénybe venni

— Megdrágult a posta. A posta
igazgatóság figyelmezteti a közönséget, hogy 
a junius 15 én életbelépett magasabb portó- ; 
kát okvetlenül rójja le, mert ellenkező eset 
ben nemcsak a postának okoznak nagy 
munkát, de érzékenyen sújtják a címzetteket 
is, akiknek julius elsejéig a hábonus pótlék 
egyszerését, azontúl pedig kétszeresét kell 
büntetésképpen megfizetni

— A soproni váltópénz. Az apró 
pénzhiányra való tekintettel Sopron városa 
folyamodott a kormányhoz, hogy tiz-és 
ötvenfilléres váltópénzt nyomathasson A 
városi váltópénz nyomulásához — mint 
értesülünk, a konnány az engedélyt megadta 
s a hatóság már meg is bízott két rajzoló . 
művészt, hogy készítsék el az uj bankó- ' 
pénzek formáját. — Sopron városáé tehát 
az elsőség pálmája, hogy' saját váltópénzt 
hoz forgalomba. Az eszme valóban prakti
kus és a városok között hihetőleg sok köve
tőre talál.

— Művészi nevezetessége lesz a 
HuszonhutosokHadiemlékalbumának dr. Cser- 
nosch János bíboros hercegprímás arcképé, 
amelyet a múlt napokban készített el Király 
falvi Kraft Károly Esztergomban lakó neves 
festőművész az album részére Az arckép 
igen hü es művészi kivételi! munkája Király
falvi Kraft Károlynak és nagy mértékben 
fogja fokozni a 26 gyalogezred háborús 
albumának becsét.

— Megfőtt na oroszországi posta. 
Budapesti tudósítás azt jelenti, hogy a de
cemberi és januári posta Oroszországból 
Helsingforson át most érkezett meg. Ezek 
azok a levelek, amelyeket orosz hadifogságban 
levő katonáink 4—5 hónappal ezelőtt adtak 
fel Akinek hozzátartozója tehat hónapok óta 
nem irt, ne aggódjék. A fenti hir mindent 
megmagyaráz.

— A József kir herceg szanató 
rluni egyesület tüdőbeteggondozó 
Intézet” május hó közepe óta Bathy 
László-lér 2-ik szám alatt, levő saját helyi 
cégeiben ismét folytatja a rendeletéit sze- 
génysorsu tüdőbetegeknek Rendelési órák: 
hétfőn, csütörtökön délután 4 órától kezdve.

— Egyházmegyéi közgyűlés A 
barsi ref. egyházmegye e hó 25-én tartotta 
évi rendes közgyűlését Patay Karoly esperes 
és Kovács Sebestény Endre főgondnok elnök 
lete alatt — Az esperesi jelentés részletes 
tárgyalása után különböző ügyek kerültek 
napirendre. A megüresedett ügyészi állásra 
dr. Mocsy Aba városi tanácsnokot, h ügyész 
szé dr. Tóth Sándort választották meg Dél
után és junius 26-án bírósági tárgyalás volt 
melyen több közigazgatási és fegyelmi ügyet 
intéztek el.

— A mozi megkezdette előadásainak 
sorozatát Vasárnapokon és ünnepeken egy- 
egy előadás lesz, mely félkilenckor kezdődik 
Ma egy a világháborúból vett drámát a fland- 
riai molnárt adják, amelyet egy bajos víg
játék, a női detektív előz meg A műsora a 
fővárosi mozi színházak legszebb darabjaiból 
lesz összeállítva igy mindig érdeklődésre 
tarthat számot.

Tanügy.
— iskolai értesítő. A napokban tette 

közzé az aranyosmaróti áll polgári leányis
kola érdemekben dús igazgatója, özv dr. 
Irámosné Dusovs ky Mária, az J917 18 is 
kólái évről szóló Értesítőt, amely a papir- 
hiány miatt szűkített tartalommal adja a" 
vármegye székhelyének kulturális életében 
oly jelentékeny tanintézet történetére vonat
kozó adatokat. Az Értesítő majdnem felét 
az elmúlt tanév életének nevezetesebb ese
ményei foglalják Itt mindjárt a hadügyi 
helyzetet ismertető bekezdések után hálás 
szavakkal búcsúzik Pintér Károly apat-plé- 
banostól, az intézetnek 20 éven at hitokta
tójától és a növendékek lelki életének 
irányítójától: „Jóságának szeretetteljes bánás
módiának emléke ki'öröl' etetlenül él tan (vá
nyainak hálás szivében." Ezután az iskolaiév 
történetét festi sötét színekkel z* háború és 
a nyomában járó rendkívüli állapotok többé- 
kevesebbé megzavartak minden iskola csen
des munkáját Sok, a baj az aranyosmaróti 
leánypolgáriban is Pusztulnak az intézeti 
taneszközök és újakat nem lehet idejében 
beszerezni, kevés a fütö és világitó anyag 
Januárban a szénvakáció miatt nem volt 
tanítás és e miatt sok tanuló megbukott, 
nincs, papír lerongyolódott a ruha, kézimun
kákhoz való anyagok megdrágultak A legú
jabban kiadott rendtartás pádig — felismerve 
a tanítás fárasztó voltat a tanári munka 
értékének emeléseérdekében azt kívánja hogy 
napi 3 órai tanitast egy szünóra kövessen 
és négy óra ne legyen egyfolytában, igy 
csak hálás lehet az igazgató Pivarcsi István 
főgimn hittanáruak illetve a „közös hitok
tató" intézményének hogy a .tantárgyak 
közé ékelődő róm kath. hittanórák .... 
heti 2, sőt 4 ablakórával gyarapították a 
tanítónők órabeosztásat “ Az igazgatót is 
beleértve, az iskolának 5 rendes, egy óraadó 
tanítónője és 5 hitoktatója volt. Beiratkozott 
119 tanuló, vizsgálatot tett 116, ezekből 
róm kath vallásu 69, ref. 5, ág. hitv ev 
4, izr. 38 Magyar vo.t az anyanyelve 106 
növendéknek, tót 10-nek. Jeles előmenetelű 
volt 18, jó 36, elégséges 38, megbukott 23, 
ezek közül javítóvizsgát tehet 22. osztályt 
ismétel egy tanuló A jövő évre vonatkozó 
beiratkozások f. é szept. 2 án és 3 án lesz 
nek d e. 9-12 és d. u 3-5 Beiratási dij 6 
korona, tandíj 24 korona

Az irgalmas nővérek intézetében a 
polg, leányiskola I. osztályába és a női ke- 
reskedel szaktanfolyamba az előjegyzés ju 
lius 1-én lesz.

— Iskolai értesítőé Felhívjuk azon 
két tárgyból bukott növendékeinket, akiknek 
bizonyítványán ez a záradék van : osztály ismét
lésre utasittatik, julius 5 ig adják be a tan
kerületi kir 'őigazgatósághoz címezve az 
igazgatói irodában folyamodványaikat, mely
ben javító vizsgalatra kérnek engedélyt A 
főigazgatóság adhat ugyanis engedélyt azok
nak, hogy megkíséreljék a két elegtelen ki 
javítást. A folyamodványra egy koronás té 
lyeg kell s melléklendők az összes ed< ig 
nyert bizonyítványok. Akik egy tárgyból 
nyertek elégtelen tanjegyet, azoknak folya 
modniok nem kell, mert a bizonyítványon 

rajta van : javító vizsgálatra bocsájtatik. A 
javító vizsgálat ideje aug. utolsó napjaiban 
lesz. A lévai főgimnázium. Igazgatósága.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazon jóbarátoknak és ismerősök
nek, kik felejthetetlen jó anyám elhunyta 
alkalmából szives részvétükkel fájdalmamat 
enyhíteni szívesek voltak, fogadják ez utón 
is hálás köszönetemet Szent-Ivány Endre

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
lgi8. évi jun hó 16-tól. i9i8, évi juni. hó a3-ig.

Születés.
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A gyermek 
neve

Sinkó János Kovács Mária leánv Ilona
Csókás Boldizsár Szrna A fiú Károly
Majtán Károly Tóth Eszter fiú Is tván

Házasság.

Völeueny és meuvasszonv neie Vallása

Góczán József Molnár Mária r kath.

Halálozás.

Az elhnuyi uere Kora A halál oka

Kovács Mária 10 eves Tüdővész

Hirdetmény.
A lévai Szétosztó Bizottság körzetébe 

tartozó mindazon közalkalmazottak akik a 
Népruházati Bizottság által egy egy öltöny
nyel ellátandók lennének, azonban a vezeté 
semre bizott Szétosztó Bizottság „Lajstro
mába* ez ideig míg fel nem vétettek fel 
hivatnak, hogy jogosultságukat hivatali fő 
nökük utján hozzám legkésőbb a folyó évi 
julius hó 6-áig szabályszerűen jelentsék be.

Léva, 1918 évi junius hó 28-án.
Holló Sándor 

elnök.

MŰF06AKAT 
legmagasabb áron vásárol. 

Szepesy-utca 37.

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

Osztrák és
Német 

gyártmányú különböző nagy
ságú motoros cséplő 

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

TONHAISER JÓZSEF 
elektrotechnikus 

Telefon : 61. — LÉVA, Ozmán-tér 6.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott ezennel közhírré te

szi, miszerint a xálogintézetéban 
elzálogosított mindazon tárgyak, 
melyeknek kiváltási határidejük m. 
é, december hó 31-ig lejárt, f é. 
julius hó 5-én nyilvános árverésen 
eladatni fognak.

Taub Lipót utóda.

4187—1918. ad. szám.
Hirdetmény

Ezenntl közhírré teszem, miszerint 
Barsvármegye alispánja mezőgazdasági cé
lokra Léva város termelői részére a müve 
és alatt álló területre kát holdanként 0.2 ürli- 
ter finomított szeszt utalt ki, mely hatósági 
szesznekátvételére szolgáló utalványok az 
igényjogosult termelők nevére a városi ja va
dalmi hivatal (városház 4 sz. helyiség) által f. hó 
25. napjától kezdva julius 10 ig lesznek ki 
állítva és kiadva.

Léva, 1918 junius hő 22-én
Bódogh Lajos, 

polgármester.

Tánctanitási értesítés!
Léva város es vidéké nagyrabeesült 

közönségének szives tudomásara adom, hogy 
19 8 évi julius l én Léván a városi 
szálló színháztermében 

Táncinrmt 
nyitok.

Előjegyzéseket szívességből S C HU LTZ 
papirkereskedése fogad el. Személyesen jun
29-től  a teremben fogadok el beiratásokat.
Gyermek, diák és felnőtteknek külön kurzus1

Családok által összeállított csoportok tanitá 
sat elvállalom 1

Az összes modern táncok : Boston, One!
Stej, Mexix Brasilien, F<x Trott tanítása

Különórák!
Szives pártfogást kér : 

KREUTZ GVULA 
O. cs. és kir f ensége Erzsébet 

főhercegnő volt tánctanitója 
Több föv leanyisko'a tánctan ra.

Eöv. tanintézet: II, Baross U. 59

Portland cement 
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmonditól, Léván*
Eiado 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.

Teljes fii szerüzleti 

berendezés 
•dadó Silbinger Zs.gmondnái Léva.

4162—1918 szám
Hirdetmény

Közhírré teszem, hogy a julius hóra 
érvényes liszt, cukor, hadikávé és szappan 
bevásárlási jegyek kiosztása folyó, junius 
hó 29 én d. e. 9 — 12. és d. u 3-6 óra 
közben, valamint junius hó 30 án vasárnap 
d e. 9—12 óra közben a városház közgyü 
lési nagytermében történik.

Julius hó 2-án kedden folytatódik a be-

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREKNÉL

F ÜSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE 
im LÉVÁN. TÉLÉRE H.

Legjobb fűszer ép csemegeáruk Naponta friss felvágottak
főzési cukorjegyek kiosztása, amikor min 
denki fog a befőzési cukorból kapni

Léva, 1918. évi junius hó 28-án
Bódogh Lajos, 

polgármester.

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

Taubinger Ágoston örökösei
Tőre, up. Alsóvárad (Bars m.)

l
I

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségü k a v é k. „Glória” pörkölt 

kávé különlegesség Csamegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és kouvhafeiszerelesi cikkek

alumínium, sphinx, zománcozott lemezes öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. ViJhincF íozÉtdényck, foirolók és vasaló

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

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

Összes kerti-, mezőgazdájáéi, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

nyozott sodTonyfonat kerítés nagy raktára — —
Ipari munkaközvetítés.

A Besztercebányai Hatósági 
Munkaköz-et tőnél.

Kaphatnak foglalkozást:
3 munkafelügyelő zöldségtermelő telepre, 

1 konyhakertész, 2 kőfaragó tanonc, 1 
asztalos tanonc, 1 cipésztanonc, 1 nyomdai 
szedő, 1 nyomdásztanonc, 1 szénrakó munkás 

Keresnek foglalkozást:
1 fiú mükertész 

katos tanoncnak, 1 kovácsgépész 
gépkezelő

Kereskedelmi és megán 
közvetítés. A Besztercebányai 
sági Munkaközvetltöuél:

kaphatnak foglalkozást:
1 adókezelésben jártas egyén (esetleg 

nyug, köztisztviselő, vagy magán tisztviselő.) 
1 házvezetőnő, több női küldönc (hivatali 
kézbesítő.)

keresnek foglalkozást:
1 felsőkereskedelmi éretlségit most tett 

fiú gyakornoknak 1 gyári raktárnok, 2 gyári 
munka felügyelő, 1 kereskedő segéd, 1 ház 
mester, kapus, 1 gazdassz.ony plébániára, 
1 házvezetőnő

tanoncnak, 1 gépla- 
cséplö-

munka 
Ható

I

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szán.; 33.

Piactéren, nagy kiterjedéeü gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon ezíim 33.

Hazai gyártmányú gépek:
Gftiiz-féie motorok minden nagyságban Bopferr ós 
Sclirantz gözcséylö készletek, eredeti IVTelicliar féle 
vetőgéj. .ik, !■ ficher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vegó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczosktVak.
Legjobb minőségű la armanykanirak elkészítése 

e« felállitásv jut. nyos arakban.
tói £ 8L<£ cjfcő L;

Nvttnü ói Táru r. 1. gyoruaitóiAn LHtn


