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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.
Egy évre 14 K. — f
Hat hóra — 7 K. — f.
Három hóra 3 K 50 í

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 kéziratok a azerkaaztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak 

FŐSZERKESZTŐ: Dr. KERSÉK JÁNOS.

M e g j e 1 e n vasáiaay reg-g-el.
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS 

fömunkatArs : JAROSS FERENC.

A hirdetéseket, előfizetéseket a a raklaméclőkat 1 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója ; NYITRAI és TÁRSA r. t

Az uj termés felosztása.
A Hivatalos Közlöny Péter-Pál 

napján hozta a kormány intézkedé
sét a házi és gazdasági gabona
szükséglet mérvéről, — továbbá a 
közélelmezési hivatalnak a termény
forgalmat szabályozó alaprendelet 
végrehajtására vonatkozó utasítását. 
A rendeletek között igen fontos a 
2650. számú, mely a tejkvótát álla
pítja meg. A termelőknek havi 
adagja búzából, rozsból, kétszeres
ből és árpából együttvéve 15 kilo
gramm lesz. E2 a rendszeres őster
melői munkát teljesítő tizenöt évnél 
idősebb férfiakra és nőkre vonatko 
zik; tizenöt évnél fiatalabbak, to
vábbá az őstermelői munkások csa
ládtagjai 12 kilót kapnak. \ köz
élelmezési miniszter, ha a viszonyok 
megengedik, egyes vidékekre pót
adagokat engedélyezhet A nemter
melők, valamint a mezőgazdasági 
munkát nem végző termelők részé
re fejenkint napi 240 gramm lisztet 
engedélyez a rendelet, vagyis 7 2 
kilót egy hónapra. A múlt évben 
meg volt állapitva, hogy a magán 
fogyasztók havi 12 kiló gabonát vásá
rolhatnak ; az idén tudvalévőén a 
Haditermény utján fedezheti min
denki a község területén termelt 
gabonából szeptember hó 30 ig ter
jedő szükségletét és az átszámítási 
kulcsot végrehajtási utasításában 10 
kilóban állapítja meg a közélelme
zési hivatal.

Szabályozza az uj rendelet a 
gazdasági szükségletet is. Gazda
sági szükséglet címén igényelhetők 
azon mennyiségek, amelyek kon
vencióra, egyházi, tanitói és közsé
gi személyek járandóságara, vető
magra és az állatállomány részére 
szükségesek. A vetőmag kát. hol- 
dankint meg nem haladhat búzánál 
és árpánál Í00, rozsnál 110, zabnál 
és zabos bükkönynél 90, kölesnél 
20, tatárkánál 70 kilót. A rendelet 
végre részletesen megállapítja a lo
vak, szarvasmarhák, sertések és ba
romfiak részére igénybevehető szűk- ! 
ségleteket. A baromfiak <al semmi- I 
féle gabonanemüt etetni nem sza- ; 
bad ; azoknak csupán ocsu jár.

A miniszter azt is jelzi, hogy 
községenkint meg fogja állapítani a 
beszolgáltatandó mennyiséget és 
pontos végrehajtásra szólítja fel a 
hatóságokat, hogy a legszigorúbb 
rekviráíás elkerülhető legyen. A 
rendelet részletesen foglalkozik az 
átvevő bizottságokkal; ezeknek, va
lamint a községek díjazásával és a 
raktárak kérdésével A rendelet fel

hatalmazza a törvényhatóság első 
tisztviselőjét, hogy a szükséges he
lyiségeket, ha a birtokossal való 
megegyezés nem lehetséges, térítés 
fejében igénybe vegye. Új a rende
letben, hogy az átvevő bizottság
nak termésbecslést is kell küldeni a 

' statisztikai hivatalhoz: egyet az 
aratás, a másodikat a cséplés meg
indulása után Az utasítás igen tü- 

, zetesen tárgyalva a továbbiakban 
■ az aratás, a behordás, a cséplés és 

az eredmények bejelentése körüli te
endőket, áttér a terményeknek az 
átvétel előtt való esetleges felhasz
nálására, valamint a II. T. bizomá
nyosainak való előzetes eladására 

! és a vetőmag-forgalomra. Ezek 
’ után az átvevő bizottságok ínükö- 

dését szabályozó fejezetek követ- 
i keznek.

A fejadag tekintetében azt eme
li ki a rendelet, hogy őstermelő 
munkásnak csak az vehető, aki 
tényleg rendszeresen mezőgazdasá
gi munkát teljesít. Vagyis azok, 
akik hivatásukra nézve őstermelők, 

, példáiul . birtokosok, gazdatisztek 
i stb., de mezőgazdasági munkában 

részt nem vesznek, úgyszintén azok, 
akik földdel bírnak ugyan, de rend- 

1 szeres foglalkozásuk más, — csak 
i napi 24o gramm, havi 7 2 kgr, liszt, 

illetőleg havi 10 kgr. termény fo
gyasztására jogosultak. Ezt a 
mennyiséget semmiféle címen emelni 
nem lehet.

A kimentő rendeletnek utolsó 
fejez etei a vámőrléssel foglalkoznak.

A Reviczky Társaság IV. esztendeje. *)
A Reviczky-Társaság 1917. éve még 

' mindig a háború jegyében telt le. Megfogyott 
; tagjainak szármi a háboiuba vonultakkal; 

tisztikarából és választmányából is többen 
hiányoztak, kik a tollat karddal cserélték fel 
s a Reviczky-Társaság derűs, barátságos 
felolvasó asztala helyett a frontokon kard
dal írták a magyar történelmet. Mindamel- 

I lett ez az esztendő sem múlt el eredmény- 
, telenül, mert működésűnket folytattuk úgy, 
! amint azt a háborus keretek megengedték: 
I szokásos estélyeinket megtartottuk, zene

iskolánk kifogástalanul teljesítette feladatát 
1 Sőt a legnagyobb örömmel konstatálom, 

hogy a Társaság estélyei ebben az évben 
is látogatottak, népesek voltak, a mi annak 
bizonysága, hogy ezek az estélyek mindig 
előkelő színvonalon állottak s szigorúan a 
jó erkölcsök, a nemes Ízlés és a tiszta, szin- 
magyar érzés jegyében rendeztettek Zene
iskolánkban az 1917. évi szeptember havá
tól kezdve csak az igazgatónő oktatott, mert 
Krégczy Anna zenetanárnő a múlt évi junius 
hó végével a társaságtól megvált. Azonban

•) A Társaságnak jun hó 30 án tartott köz
gyűlésén felolvasta : Dr, Kersék János, főtitkár.

a zeneiskola bár szükebb keretben, de igen 
eredményesen teljesítette hivatását, a mi 
kétségkívül csak a vezető igazgatónő erélyét 
dicséri

Elismeréssel kell adóznom, különösen a 
i hölgytagok tiszteletreméltó buzgóságának, 
i akik társaságunk minden dolga iránt oly 
I meleg érdeklődéssel viseltettek, estélyeinket 

buzgón látogatták, buzdítottak, agitáltak a 
társaság virágzása érdekében s igy nekik 
köszönhetjük, hogy estélyeinken a városháza 
közgyiilésterme a zsúfolásig megtelt.

A múlt évről jelenthetem, hogy alap
szabályainkat a kormány még mindig nem 
hagyta jóvá; azonban akkor már ígéretet nyer
tünk a jóváhagyásra nézve, a mi azután a folyó 
évben meg is történt Erről majd az idei 
esztendőről szóló jelentésemben fogok meg
emlékezni. Azonban ez a körülmény az el
múlt évben sem jelentett semmi akadályt, 
mert a tisztikar és a választmány ennek 
dacára is. végezte alapszabályszerü köteles
ségét.

A tisztikarban is hiány állott be, mert 
Kocab Hilda, a színi szakosztály előadója, 
férjhez ment s Léváról elköltözött; teendőit 
az elnökség felkérésére Farkas Olga volt 
szíves elvállalni, ki-n >gy buzgósággal és igazi 
szakértelemmel látta el feladatát, minek 
bizonysága az, hogy estélyeinken a műsor
nak a szavalásra eső része mindig ponto
san be volt töltve s a mellett választmá
nyunk és igazgatóságunk ülésein jegyző
könyvet is vezetett önzetlen munkásságáért 
fejezzük ki neki elismerésünket és köszö- 
netünket.

z'inkovics Ferenc a számvizsgáló bizott
ság elnöke Léváról a kegyestanitórend kor
mánya által elhelyeztetett; buzgó tagunk 
volt, kinek visszajövetelére számítunk.

Bándy Endre pénztárosunk arra való 
tekintettel, hogy a barsi ág. ev. egyház
megye esperesévé választatott meg s igy 
idejének nagy részét uj hivatala veszi igény
be, pénztárosi állásáról lemondását bejelenti. 
Ritka szakértelemmel kezelte társaságunk 
pénzügyeit s a pénztárt teljesen rendezve adja 
át utódának. Köszönet és elismerés illeti őt 
is lelkiismeretes tevékenységéért s ennek 
jegyzőkönyvi megszavazását indítványozom.

A háború által megnövekedett hivatalos 
elfoglaltsága miatt állásáról lemondott Klain 
Ödön gondnokunk és háznagyunk is, ki 
szintén lelkesen, buzgón szolgálta társasá
gunk érdekeit. Köszönetét kérek az ő mun 
kásságának elsmeréseül.

Választmányunk érdemes tagja dr. Ká
rolyi János 'ögimn. igazgató Magyaróvárra 
helyeztetett át. Szintén meleg érdeklődéssel 
viseltetett a Társaság iránt. Náday Dénes 
választmányi tag pedig tagságáról lemondott. 
Hering János választmányi tagunk katonai 
lelkészi szolgálattételre hivatott be

A választmány és a tisztviselői karnak 
még mindig katonai szolgálatot teljesítenek 
ez évben is azon tagjai, kik a múlt évben 
is a hadseregben szolgálták a hazát és a
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királyt Ezek teendőit pótoltuk úgy, amint 
lehetett, hogy fennakadás sehol ne történjék. 
A titkári teendőket most is Leke'e József 
látta el, ki egyúttal az irodalmi szakosztály 
előadói tisztet is teljesitelte. Önzetlen mun
kássága elismerésünket érdemli meg.

Ami már most az 1917. évben kifejtett 
működésűnket illeti, annyit jelenthetek, hogy 
ez évben is 10 estély megtartását vettük 
tervbe, azonban részben a 'ütőanyag csök
kenése, de főleg azon körülmény, hogy a 
katonai sorozások a közgyűlési termet feb 
ruár végétől kezdve több mint egy hónapon 
át elfoglalták, csak hetet tartottunk meg és 
pedig 1917 évi január 5, 12,19, 26, február 
2. 9. 16. napjain ; az estélyek a sorrendben 
a XXXIII — XXXIX sorszámot nyerték.

Habár kevesebb estélyt is tartottunk, ez 
azonban mit sem vont le estélyeink értéké
ből, mert ezek mind a legszebben sikerültek 
s mindig a jelenvolt közönség megelégedé
sével és elismerésével találkoztak, a mi an
nál is inkább érthető, mert sikerült oly mű
vészeket előadásra megnyernünk, mint Forray 
Károlyné, Biszterszky Aranka, Kerékjártó 
Gyula, Pikéthy Tibor és többen.

Estélyeinken felolvasással, illetve szabad 
előadással szerepellek : Erdélyi József, Fizély 
Ödön, Frank Antal, Haiczl Kálmán dr, He
ring János, Jnross Ferenc, Kalcsok Leó, 
Karafiáth Márius dr., Kuller Ferenc, Simo- 
nidesz Lajos, Tomcsányi János és Wiesinger 
Károly 1—1 estén Ezeken kívül Hering 
János három ízben, Karafiáth Márius 2 Íz
ben és Kuller Ferenc 1 Ízben mások müveit 
olvasták fel.

(Folyt kóv.)

Az első félidő.
A hadikölcsön jegyzésének az első fél

idejéről összegezés még természetesen nincs, 
de az érkező jelentések mind a várakozáso
kat meghaladó eredményt sejtetnek A hadi- 
kölcsönben kifejezésre jutó nagy nemzeti 
érdek mozgásba hozta a magyar társadalom 
minden rétegét s a milliós jegyzésekkel 
együtt sorompóba léptek és diadalmasan 
állták a versenyt a kis emberek hozzájáru
lásai, amelyekben most a hadikölcsön túl
nyomóan népies jellege még az előző hadi 
kölcsönöknél is határozottabban domboro
dott ki.

Mindebből a hadikölcsön fokozatosan 
gyarapodó népszerűségénél is jóval örvende- 
tesebb tanulságot olvasunk ki. Az első jegy
zési félidőnek a derekán ütött rajtunk az a 
kénytelen visszavonulás, melyet a Piavénái 
az időjárás mostohasága erőszakolt hadse
regünkre s körülbelül azzal egy időben a 
sztrájk is, amely csaknem egy hétre verte 
békóba gazdasági életünket, rég békés időben 
is ennél sokkal jelentéktelenebb okokra a 
pénzpiac érzékenysége bizalmatlansággal és 
tartózkodással szokott felelni s ha a közhan
gulat most ilyen nyomós események hatása 
alatt meg nem romlott, hanem még szemmel 
láthatóan nagyobbodó lendületet is tanúsított 
a hadikölcsön iránt, ez kétségtelen jele annak, 
hogy semmi sem képes megingatni az ügyünk 
végleges diadalába vetett bizalmunkat s még 
ennél is kevésbé azt az erős győzelmi el
szántságot, mely a ránk kényszeritett háború 
első percétől kezdve eltölti s már eddig is 
annyi dicsőségre vezette ezt a nemzetet.

Súlyos intelem, mely a nemzetnek eny- 
nyire heroikus magatartásából azokhoz szól, 
akik a hadikölcsön alkalmából kivétel nélkül 
mindnyájunkra háruló kötelességnek eddig 
még nem tettek eleget Ha az országszerte 
tapasztalható felbuzdulás és a mai viszonyok 
közepette is még mindig kerülhetnek olya
nok, akik a múló csorba kiköszörülésének és 
a végleges győzelemnek legfőbb feltételét a 
Vili hadikölcsön sikerét minden igyekeze
tükkel nem mozdítják elő, azokat gonoszab 
baknak kell bélyegeznünk még ellenségeink
nél is, mert rosszakaratú, vagy ostoba kö
zönyük a teljes nemzeti erőkifejtés megrövi
dítése által ellenségeink cinkosaivá teszi okét

Különfélék.
— A Reviczky-TárHaság közgyű

lése. A Reviczky-Társaság ma egy' hete, 
junius 30 án, d. u. 4 órakor, a városháza 
nagytermében tartotta meg ez évi rendes 
közgy ülését, melyen Holló Sándor elnökölt, aki 
a gyűlés megnyitása után mély és őszinte 
sajnálattal értesítette a közgyűlést, hogy 
Köveskuli Jenő, a Reviczky-Társaságnak 
szervezője és megteremtője, eddig példaszerű 
elnöke, aki nemes hévvel és a legnagyobb 
buzgalommal vezette a Társaság ügyeit, — 
betegeskedése cs felszaporodott elfoglaltsága 
miatt, elnöki állásáról lemondott A köz
gyűlés Köveskuti Jenőnek a Társaság meg
állapítása, irányítása és vezetése körül 
szerzett kiváló érdemeiért jegyzőkönyvileg 
forró köszönetét és háláját tolmácsolván, — őt a 
Társaságnak tiszteletbeii tagjává választotta — 
Dr. ' ersé'- János főtitkárnak nagy gonddal 
megszerkesztett évi jelentése, amelyet a 
közgyűlés határozata folytán lapunkban is 
közlünk, egyhangúlag és megelégedéssel 
tudomásul vétetett Belcsák László, a zenei 
szakosztály elnöke, C ic l a Angéla zeneis
kolai igazgatónő érdemeinek méltatása mel
lett, — a legnagyobb elismeréssel számolt 
be .a Társaság zeneiskolájáról Bándy
Endre pénztáros jelentése szerint a Társaság 
nak az 1917 -1918. tanévben — a zene
iskolából befolyt tanítási dijakkal együtt a 
a bevétele és kiadása 13*48 K 1Ö fillér 
volt — A jövő évi költségvetés - a zene
iskola bevetelei nélkül — 2550 korona be
vételben és 2500 korona 96 fillér kiadásban 
állapíttatott meg. A vallás-és közoktatásügyi 
miniszter a Társaság által alakítandó dalos 
körnek alapszabályait jóváhagyta : — de a 
zeneiskola alapszabálytervezete ellen ki 
fogásokat emelt. Erre való tekintettel a köz 
gyűlés megbízta a választmányt, hogy a 
zeneiskolának más keretben és más módon 
eszközlendő fenntartására a legrövidebb idő 
alatt uj tervezetet készítsen s ezt egy, külön 
összehívandó, rendkívüli közgyűlés elé terjesz- 
sze A választásokra kerülvén a sor. a köz
gyűlés — a titkárt helyettesített Fekete Jó
zsefnek. Bándy Endre pénztárosnak ás 
Klain Ödön gondnoknak eddig kifejtett 
buzgó működésűkért köszönetét nyilvánít 
ván, — elhatározta, hogy az elnöki állást 
ez idő szerint nem tölti be Az elnöki teen
dők ellátásával egyelőre Holló Sándor és 
Belesül: László alelnökök bízattak meg. Az 
üresedésben levő többi állásokra egyhangú
lag igy ejtetett meg a választás: titkár: 
Kuller Ferenc, — pénztáros: Kocab Vilmos, 
— gondnok : Frasch József, — az irodalmi 
szakosztály előadója : Frank Antal, — a 
színi szakosztály előadója: Farkas Olga — 
A választmányba uj tagnak felvétetett llogyor 
Józef főgimn. igazgató

— K'-rtiftunepély. A legilletékesebb 
helyről nyert értesítés alapján lapunk előző 
számában azt közöltük, hogy a julius hó 
hetedikére tervezett kertiünnepélyt közbejött 
gátló körülmények miatt bizonytalan időre 
elhalasztottak Mivel azonban az elhalasztást 
előidéző okok időközben megszűntek —a 
lévai .Hősök sirlertjé ‘ nek szoborbizottsága 
falragaszokon értesítette Léva és vidékének 
áldozatkész közönségét, hogy Léván, julius 
hó 7 én, ma, a lövölde mellett levő ligetben 
jótékonycélra nagyszabású kertiünnepélyt 
rendez, amelyre nem bocsátottak ki külön 
meghívókat — Az ünnepélyt megelőzően 
tegnap este 9 órai kezdettel a városi kávé
házban a katonai zenekar fényesen sikerült 
hangversenyt tartott, amelyen igen sokan 
vettek részt. — Ma délelőtt 11 órától 1 óráig 
a Kossuth Lajos téren virágárusítással egybe 
kötött sétahangverseny Délután 4 órától 
kertiünnepély: kabaré, szépségverseny, lom 
bola, katona-és cigányzene stb — Belépődíj 
személyenkint 2 K — Az ünnepély tiszta 
jövedelme a lévai hősök sirkertjében felálli 
tandó emlékmű alapját fogja gyarapítani. A 
kegyeletcs célra adományozott felülfizetések 
hírlapikig nyugtáztatnak Ételekről és italok
ról kellő gondoskodás történt Kedvezőtlen 
idő esetén a kabaré-előadást este 12 9 óra
kor a városi vigadónak színháztermében fogják 
megtartani Az ünnepély változatos műsora 
előre is biztosítja a legszebb sikert.

— Jegyezzünk hadikölosönt! A 
jegyzések a VIII. hadikölcsönre igen seré
nyen folynak országszerte Előnyös módja 
a jegyzésnek, ha azt életbiztosítással kötik 
össze; az életbiztosítás 10 vagy 20 évre 
szól és teltételei nagyon előnyösek úgy, hogy 
még csekély jövedelmű családok is jegyez 
hétnek il^ módon a hadikölcsönre így pél
dául tiz évre szóló biztosításnál minden ezer 
korona után havi 7 K. a fizetendő összeg; 
természe'esen, ha egyszerre fizeti le az egész 
évi összeget, még ennél is kevesebbre rúg 
Minden biztosított nemcsak családja és ön
maga, hanem hazája iránt is fontos köteles
séget teljesít, ha életét ilyen módon biztosít
tatja

— Választmányi és közgyűlés A 
lévai főgimn Segítő-egyesülete junius hó 
30. án, d. e 11 órakor választmányi és 
utána évi rendes közgyűlést tartott, amelyen 
Boros Antal kegyesrendi tanár elnökölt, 
akinek az egyesület ügykörében egy év alatt 
előfordult eseményeket tartalmazó jelentése 
elismeréssel tudomásul vétetett Deák Miklós 
pénztáros jelentése szerint az 1917. junius 
8.-án a múlt tanévről átvet' 231 <7 K. 27 f 
vagyonhoz hozzáadva az 1917| 1918. tanévi 
2762 K 751. bevételt, a lefolyt tanévben 
25940 K. 02 f volt az egyesület vagyona. 
Ebből levonva a 2362 K. 80 f kiadást, — 
a tényleges vagyon a gyűlés napján 23577 
K 22 f. Az elmúlt tanévben a vagyon 
gyarapodása 394 K 95 fillér Tankönyvek 
beszerzésére 862 K 10 fillér fordittatott. 
1590 korona kiadás mellett 12 szegény 
tan ló kapott egy-egy öltözet ruhát Az 
egyesületnek jelenleg 51 alapitó, 170 rendes 
és 6 pártoló tagja vau Söjt ri Károly kegyes
rendi tanár a könyvtárról a következő jelen 
tést tette: a könyvtár állaga a múlt tanév
ben 2044 darab tankönyv volt. - Vétel 
utján 211, ajándékozás utján pedig 20 
darabbal gyarapodott a könyvtár, — kiselej- 
teztetett 733 drb. — Jelenleg van a könyv 
tárban 1842 drb; használható tankönyv — 
Az elmúlt tanévben az egyesület 163 tanú 
lót segélyezett 1573 könyvvel.

—- A nyitva! háziezred győzelmi 
Üun^pe. A piskoroviee-i győzelem emlékére 
a nyilrai 14-ik számú m. kir. honvéd gya
logezred jelenlegi állomáshelyén, a három- 
székmegyei Lászonimpéren, ez évi junius 
hó 14 én feledhetetlenül szép győzelmi 
ünnepet rendezett, amelyről a Nyitramegyei 
Szende alapján röviden a következőkben 
emlékezünk meg. Az ünnepély délelőtt 10 
órakor Kászon község főterén nyírfa tör 
zsekből az ezred legénysége áltál épített 
gyönyörű kis kápolnában tartott tábori mi
sével kezdődött, melyet Nitseh Artúr, uz 
ezred tábori lelkésze mutatott be a Minden 
hatónak Mise után Háber János altábornagy, 
hadosztályparancsnok intézett tüzes és lel
kesítő beszédet az ezred legénységéhez. A 
diszmenet befejeztével az ünneplő közönség 
a kászonimpéri r. kath temetőben elhantolt 
hősök sírjánál rótta le kegyeletének adóját. 
Az ezred tiszti étkezőjében tartott ünnepi 
ebéden a királyra Háber János altábornagy 
magas színvonalú felköszöntőt mondott Ezt 
több tálpraesett pohárköszöntő követte. 7’ő'A 
Sándor ezredes, ezredparancsnok, a magas 
műveltségű kitűnő katona szólalt fel ezután 
és részletesen ismertette a piskorovicei 
győzelem történetét, különösen kiemelve az 
ezred akkori parancsnokának, Deisler Károly 
ezredesnek, Bellosits Károly alezredesnek a 
közszeretetben állott és a közelmúltban min 
denkinek őszinte fájdalmára elhunyt zászló
aljparancsnoknak és Lux Lajos százados 
zászlóalj parancsnoknak a győzelem kivívása 
közül szerzett érdemeit Az ünnepi ebédet a 
község határában rendezett es fényesen 
sikerült népünnepély követte, melynek vál 
tozatos műsora nagyban hozzájárult az álta
lános vidám hangulathoz és szép jövedelemmel 
is gyarapította a jötékonycélt. /V népünne 
péllyei kapcsolatban az ezred a közönséget 
közvetlen közelből ismertette meg a modern 
háborúnak majdnem minden fázisával. Mii 
ködésbe léptek az aknavetők, gyalogsági 
ágyuk, gyújtó gránátok, világító rakéb.k, kézi
gránátok és gépfegyverek, fülsiketítő tóm- 
bolás, dörgés és robbanások követték egy
mást úgy, hogy a közönség minden élőszóval 
való és ujsagleirásnal sokkal hatásosabb 
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módon élénk képet alkothatott magának 
azon borzalmakról, amelyeknek hős katonáink 
ki vannak téve Másnap a társaság ott ma
radt része kirándult a 24 kilométerre fekvő 
Ut völgyébe, amely az oláhok betörése al 
kaiméval szintén bősz harcok színhelye volt 
— A kedves emlékű ünnepélyen Nyitravár- 
megye közönségét Tenczer Gyula vármegyei 
tiszteletbeli főjegyző, Nyitra varosát Gyürky 
Ferenc városi főjegyző, polgármesterhelyet
tes képviselték A nyitrai 14 ik sz honvéd 
pótzászlóalj képviseletében Tetös Imre szá
zados és Frecska István hadnagy vettek 
részt.

— Ery hős százados m ege ebe 
sütése, Báti Berkó István, a lévaiaknak 
kedves ismerőse, akinek A magyar huszár 
Ságról irt érdekes könyve most jeleni meg 
második kiadósban,—a legutóbbi olasz offen- 
ziva alkalmával, amikor századát a Piavenal 
rohamra vezette, súlyosan megsebesült. Egy- 
gépfegyvernek golyója behatolt a jobb vállán 
és a bal vállon jött ki Egv gránátszilánk 
pedig a jobb combján sebesitette meg ; de 
a gránát gyilkos erejét elhárítottá az oldalán 
lelógott, iratokkal és naplójegyzetekkel tömött 
táska Nehéz sebeivel Lidiimben megoperál 
Iák s onnan Budapestre szállítottak A nagy 
vérveszteségek miatt állapota súlyos, de 
nem életveszélyes.

— Tanonciskoláink zaroüunepélye. 
Az iparos és kereskedő-tanonciskola tanuló 
inak záróünnepélye junius hó 29-én, d. e 
11 órakor, a r. k. elemi fiúiskola IV osztá
lyú termében tartatott meg. Az ünnepélyen 
a varost, mint iskolafenntartót, Csekey Viimos 
ügyvéd városi tiszti főügyész,- a tanonc 
iskolák felügyelő bizottsag.it pedig Szakács 
Viktor plébános bizottsági alelnök és Bor- 
csányi Béla gondnok képviseltek A lévai 
Temetkezési Társulattól mint alapítványt 
tevő részéről Pély István társulati elnök 
és Stugel József jegyző jelentek meg A két , 
iskola növendékein és a tanítótestület tag
jain kívül még számos érdeklődő és tekin 
télyes iparos volt jelen, Szarba Endrének, 
az Inas Otthon vezetőjének, az iparos ősz 
tályt érdeklő tartalmas megnyitó beszéde 
után Kriek Jenő, a kereskedő tanociskola 
igazgatója intézett megszivlelésre méltó és 
tanulságos szavakat az i'jusághoz. Az cl ' 
hangzott beszédek tartalmához illeszkedően 
és nagy tudással szólott Csekey Vilmos tiszti 
főügyész, akinek érvekben gazdag beszéde, 
mint minden alkalommal, úgy most is általa- ' 
nos figyelmet keltett. A tanulok közül 
Jakubik Vilmos, Pischl Béla és ztugel Sán
dor adlak elő talpraesett szavalatokat; 
Nyilas Mihály pedig tanulótársai nevében 
köszönte meg hálásán a tanítótestületnek 
az évi láradozását Az ünnepély a Himnusz 1 
eiéneklésével ért véget Végül (Ihimessy 
János iparostanonciskolai igazgató és Bányai 
Ferenc tanító a jutalmakat osztották ki. A 
miniszteri 50 koronás jut; lomdij.it Nyilas 
Mihály 111. oszt, végzett tanuló, Szarka 
István asztalosmester tanonea nyerte el; a I 
lévai Casino 200 > koronás alapítványának I 
kamatait Simító János kert kedo és Jakubik 
Vilmos iparos tanonc iskolai 111 oszt, tanú- ' 
lók kaptak; 25- 25 kor. jutaiomdijban ré
szesültek : Németiig Karoly, Szolt Alfréd és 
Terstyánszky Győző; 20—20 körömit kap
tak : Bélik József, Deu'sCh Ernő, Föltűn 
János, Kálin Ármin, Koráb Lajos, I isch ; 
László, MátéHy Bea, Reismann .Alajos, 
Rom Gyula, Schiiszler Oszkár; 15 koronát í 
felvett: Molnár Béla ; 10 10 koronát kap- j
ta' : Balázs László, Bartos Karoly Brányik ' 
András, Dúska Géza Florek István, Getler 
János, Halasz Andor Izsói Sándor, Hogh 
Gyula, Jakab János, Kohn Sándor, Koszto
lányi Ernő, Kronka Sándor, Mocsári Nándor, 
Mraz Gyula, Pintér István, Presztolánszky 
László Pruzsinszki István, Rozenberger 
László Sinkó József, Sommeimann Győző, 
Stugel Sándor Svarba Ferenc, Sebedovszky 
József, Szokol Árpád, LJhnák János és Volf j 
Ferenc.

— Az orosz hadifogságból haza- i 
érkezett tisztjelük. A m. kir. nyitrai 14 es ' 
honvéd gyalogezredhez tartozó tisztek közül 
az orosz hadifogságból hazaérkeztek: Miko 
vich László alezredes, dr Veres Pál ezred- 
orvos. Brundmayer Alfréd, KünSztier János, 

Schwertner Sándor, Kálmán Kálmán, Salz 
berger Jakab főhadnagyok,-Rácz László csend
őrhadnagy, Szántó Izidor, Nehnevaj Ferenc, 
Krámer Miksa, t. hadnagyok, — Háber Já
nos, dr Magyar Árpád népf. hadnagyok, — 
Kertész Kornél, Singer József, Oszvald Jó
zsef Endrődy Lajos, Czanyó László, Mássá 
nyi Jenő Kántor István t. zászlósok és 
Hornyaesek István népf zászlós.

— Egyházmegyei gyűlések. A 
barsi ág hitv. ev. egyházmegye f Jió 9 én, 
kedden d e 10 órakor tartja közgyűlését 
az ev. egyház tanácstermében A közgyűlést 
megelőző hétfőn az egyházmegyei iskolai 
bizottság és a számvevőszék ülése, valamint 
a lelkészi értekezlet, kedden reggel a lelké
szek urvacsoravétele 9 órakor istentisztelet 
és gyámintézeti közgyűlés

— Halálozás;. Wánkay Imre a déli 
vasúti társaság forgalmi hivatalnoka, a cs 
es kir. tábori tüzérezred tart, hadnagya — 
mint őszinte részvéttel értesültünk — e hó 
3 án é/ete 33 evében, hosszú és kínos 
szenvedés után a komáromi közkórházban 
meghalt. Hült tetemeit nagy részvét mellett 
e ho o-én délután a komáromi r. kath te
metőben helyezték örök nyugalomra. Az el 
hunytban a lévai születésű Wánkay Jstván 
landorpusztai tanító kedves fiát gyászolja

— A Lévai tisztviselők egyesületé
nek elnöksége ezúton is értesíti a tagokat, 
hogy e hó 8 an hétfőtől kezdve juhturó ke
rül egynegyedkilogrammos adagokban kimé
résre A túrót adagonként 3 koronáért a ta 
karékpéi ztárnál levő kiszolgálótól lehet át
venni.

— Gyá szhir. Körmöcbányáról kap 
tűk a gyászjelentést, amely szerint Schoeller 
Lajosné, szül Varga Mici úrasszony — 
Schoeller Lajosnak, a körmöcbányai pénzverő 
hivatal számtanácsosának neje, áldásos éle 
tének 44, boldog házasságának 23 évében 
hosszas és súlyos szenvedés után övéinek 
és összes rokonságának nagy fájdálmára. ju 
nius hó 25-én csendesen elszendi rült Teme
tése Körmöcbánya város lakosságának őszin
te részvéte mellett múlt hó 27-én délután a 
róm kath szertartás szerint ment végbe. Az 
elhunyt, általánosan tisztelt, jólelkü úrasszony 
bán Jo'sefcsek Géza a Lévai Takarék- és 
Hitelintézet főkönyvelője, kedves és forrón 
szeretett sógornőjét gyászolja, akinek halála 
ismerősei köreben Léván is mély gyászt 
keltett. — Áldás es béke poraira 1

— Katonai kitüntetés*. A király el
rendelte, hogy Szcibert Ferenc százados 
gt. tisztnek az ellenség előtt teljesített kitűnő- i 
szolgálatai elismeréséül a legfelsőbb dicsérő 
elismerés újólag tudtul adassék

— A vaeuti podgyászdarabok ötven 
kilogrammos korlátozására vonatkozó korláto- I 
zás — mint hivatalos helyről értesülünk — ' 
f. hó 1-én nem lépett érvénybe; a megen
gedett legnagyobb súly 100 kg Az egyes 
darabok megjelölése azonban már julius hó 
1 töl kőtelező

— Le^e^kockát ad a közélelme
zési miniszter. A közélelmezési miniszté
rium leiratot intézett a hatóságokhoz, mely ! 
ben tudatja, hogy egy külföldi gyár kötelezte 
magát, hogy a neki átengedett olajpogácsák 
fejtben nekünk két vaggon leveskoekát szállít 
A miniszter felhívta a hatóságokat, hogy 
sütgősen jelentsék be, mennyi ilyen leves
pótló kockára van szükségük.

Nyilvános köszönet.
A Huszonhatos Hadiemlékkönyv Szer 

kesztősége ezúton is köszönetét mond mind
azoknak, akik a f hó 27 én tartott előadást 
megjelenésükkel, szives adományaikkal támo
gatták. Külön köszönetét mond a szerkesz
tőség Bődogh Lajosnak Léva város polgár 
mesterének, aki az előadás céljára a villa
mos áramot díjmentesen felajánlani szives 
volt, Fertikó Józsefnek a terem díjtalan 
átengedéséért, Nyitrai és társa cégnek a je
gyek elárusitása körüli fáradozásért. Az elő
adás alkalmából a Huszonhatos Hadiemlék , 

könyvet megrendelték dr Balog Sándor ügy
véd (20 K felülfizetéssel) továbbá Engel 
Gyula, Róthnágel János intéző egy-egy 
diszkötésü példányt. Ezenkívül felülfizettek: 
12 K Dr. Laufer Arthur, 10 K N. N , 6-6 
K. Engel Gyula, Kovács Sándor, Bolemann 
Józsefné, 5 5 K Halász István, Novotny 
Gyula hadnagy, Levatich Gusztáv, 4-4 K. 
Siibinger Zsigmond, Fenyvesi Károly, N. N. 
1 50 fillért G'.igorovits Miklós. Az előadás 
tisztán majd ezer koronával gyarapította a 
Huszonhatos Rokkantalapot

Jótékonyság.
Knapp Dávidné úrnő a tüdöbeteggondo 

zóintézet nek öt ven koronát adományozott. 
Hálás köszönet a jólelkü adakozónak I

A lévai főgimnázium segítő egyesületének 
a Lévai Takarék- és Hitelintézet 50, — a 
Lévai Kereskedelmi Bank pedig 30 koronát 
adományozott

A Magyar Országos Bisztositó Intézet 
r t Felsőmagyarországi Központja (Nyitra) 
a József Főherceg Barsmegyei Tanítók-Háza 
javára Tomcsanyi János kir. tanfelügyelő 
nevén 250 koronás alapítványt tett

Amstetter Imre Kaveggia Kálmán utján 
a Lévai Stefánia-árvaháznak 20 koronát, 
Karácsonyi Miklós zászlós a tüdőbeteg 
gondozó intézetnek 10 koronát adományoztak.

Közönség köréből.
Felhívás 1

Felkérem mindazon barsmegyei szaktár 
sakat, kik rovargyűjtéssel komolyan foglal
koznak, hogy szíveskedjenek csere-összeköt 
tetés érdekében velem érintkezésbe lépni. 
Hibátlan és pontos lelőhely — szignaturával 
ellátott barsmegyei fajokért ajánlok más 
európai, esetleg trópusi fajokat is, az érték 
arányában.

Dndfch Érdre 
hadnagy, tanárjelölt 

Budapest, I Ménesi ut. Báró Eötvös Collégium.

6 lóerős benzinmotor csép
lőgéppel eladó Nemcsényben.

Bottka Dávid.

Meghívó.
A garamszentbenedeki gazdák és 

iparosok segélyező vetkezető 1918. jú
lius hó 14 én délután 3 órakor évi 
rendes közgyűlését tárttá, melyre az 
igazgatóság a tagokat ezennel meg
hívta.

Tárgysorozat. 1) Az évi mérleg bemu
tatása, az igazgatóság és felügyelő bizott
ság felmentése. 2) Igazgatósági tagok válasz 
tása 3) felügyelő bizottsági tagok választása. 
4) Indítványok.

Mérlcgszámla. Vagyon Készpénz 2955’27, 
váltókban 6149, Jelzálogkölcsönökben 14,903. 
hadikölcsönkötvényekben 3400, fogyaszt, 
szövetk üzletrészek 50 szövetk ház értéke 
3122814, leltár 80, összesen 58,765’41 
korona.

Teher. Tartaléktöke 2021 95, befizetett 
üzletrészek 13 544’50, takarékbetétek 
15,127 52, fel nem vett kamatok 349 44, 
házépítési kölcsön 27,722, összesen 58,765’41 
korona

Veszteség. Üzleti költségek 9 20 rész 
vények utáni kamatok 541 78, betétek utáni 
kamatok 571’99, adók 20385, házépítési 
kölcsön törleszt. 1368, összesen 2694 82.

Nyereség Kamatok 694’82, házbér 2000, 
összesen 2694 82 korona.

Garamszentbenedek 1917. december 31. 
Dr. Haiczl Kálmán sk ig elnök. Ven

dég Orbán sk ig. tag Kotora András sk. 
ig tag. Svouk Károly sk ig. tag Havran 
Mihály sk ig. tag Bencsat József sk. ig tag.

A fenti tételeket a könyvekkel összeha 
sonlitottuk és rendben találtuk Juszth József 
sk. felügy. bizottsági elnök Besse János sk. 
f. b tag. Pálenik János sk. f. b. tag Thu 
róczy János sk. f. b. tag. Ráchela Ignác sk. 
f b. tag Hugyecz Márton sk f. b. tag. 
Szeleczky Győző sk f b. tag

bizottsag.it
lomdij.it
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
lgiü. évi jun hó 80-tól 1918, évi juni. hó 'j-ig.

Születés.
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A gyermek
neve

M”gyarZsig Oszlanecz Kát. leány 
Régi János Chrenko Rozália leány 
Berkovics Izrael Kiéin Tér. fin

Margit 
Eszter 
Géza

4378 1918 szánt.
Hirdetmény.

A ni. kir Ministerium 2G68—1918 M E. 
számú rendeletet egész terjedelmében az 
alábbiakban közzéteszem:

A m kir Minisztérium a háború ese
tére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
törvényes rendelkezések alapján a követke
zőket rendeli:

1. §
Azoknak, akik az 1918 évi termésből 

származó búza, rozs, kétszeres árpa, zab 
és kölesfeleslegúket legkésőbb 1918 évi okié
ber hó 1 éig a Hadi Termény részvénytár
saság (Horváth Szlavonországokban az ottani 
Országos Ellátási R. T.) illetékes bizomá
nyosának megvételre felajánlják és'beszállít
ják, vagy szállításra bejelentik illetve, akiknek 
termésfelesleget az átvevő bizottság a fent- 
emlitett határidőig megállapítja, ezen búzáért 
a 764—1918 sz M E rendeletben a búzára 
megállapított legmagasabb áron telül méter
mázsánként 15 kor, a rozsért, kétszeresért, 
árpáért, zabért és kölesért pedig az ezen 
terményekre az említett rendeletben megálla 
pitott legmagasabb áron felül métermázsán 
ként 10 kor. órtöbbletre van igényük.

2 §
Akik tengeri-termésükből a kiadandó 

rendeletek szerint közszükségleti czélokra 
beszolgáltatni köteles mennyiségeket a 
megállapítandó határidő alatt tényleg beszol
gáltatják azoknak abeszolgáltatott fajtengeriért 
a 764—918 M E számú rendeletben a 
fajtengerire megállapított legmagasabb áron 
felül métermázsánként 15 kor., a közönséges 
és kevert tengeriért pedig az ezen termé
nyekre az említett rendeletben megállapított 
legmagasabb áron felül métermázsánként 
10 kor. ártöbbletre van igényük,

3 §.
Azoknak, akik 1918 évi termésükből 

akár megvételre, akár hatósági igénybevétel 
alapján búzát, rozsot, kétszerest, árpát, zabot 
a Hadi termény r. t ilie'ekes bizományosa 
által kijelölt vasúti vagy hajóállomásra 
illetőleg malomba az alábbi határidőig 
tényleg beszállítanak, az 1 §-bán
meghatározott ártöbbleten felül mé</ külön 
szállítási praemiumra van igényük.

Ez a szállítási prasmium:
az 1918 évi julius 15-ig bezárólag be

szállított termények után q ként 15 K 
az 1918 évi julius 25 ig bezárólag beszálli 
tott termények után q. ként 10 K az 1918 
évi augusztus 5 ig bezárólag beszállított 
termények után q -ként 5 K.

4 §■
Jelen rendelet a 764 1918 M E sz

rendelet határozmányait egyébként nem érinti 
ő. §•

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
életbe Hutáivá kiterjed a magyar . szent 
korona országainak egész területere

Léva, 1918 julius 2.
Bódorh Lajos, 

polgármester.

4043 — 1918 szám
Hirdetmény.

A Vili ik hadikölcsön aláírási ideje a 
f. hó 11-én lejár Mindenkinek, aki bármely 
csekély összegű fölös pénzzel rendelkezik, 
hazafias kötelessége az államnak segítségére 
sietni. De mindenki a saját jól felfogott érde
kében is cselekszik, ha pénzét eme magas 
kamatozású értékpapírokba fekteti annál is 
inkább, mert a leszerelés folytán a hadsereg 
nél felszabaduló mindennemű nyersanyagot 
és felszerelési ezikket elsősorban azok vásárol
hatnak, akik a vételárát a Vili ik hadikölcsön 
kötvényeivel fizetik

Felhívom azért a közönséget hogy min 
denki tehetsége szerint járuljon hozzá a 
hadikölcsön sikerének biztosításához

Léva 1918 évi julius hó 6 án
Bódogh Lajos, 

polgármester.

43c2—1918. szám
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a nagymél.ó- 
ságu m. kir. földmivelésügvi Miniszter Ur 
által kiutalt rézgálicz II-ik részleté megér 
kezett és azon szőlőtulajdonosok, kiknek 
szőlőjük Léva város területen van a reájuk 
eső gáliezra az utalványt városháza 1 eme 
let 10 ajtó hétköznapokon 3 5 óra között
f. hó 6 tol kezdve átvehetik.

Léva, 1918. évi julius hó 2 án
Ttódogh Lajop, 

polgármester

Állast keres
Egy intelligens, 5 középiskolát 

végzett 19 éves íiu gazdasági vagy 
irodai állást keres azonnali belé. ősre. 
Cint a kiadóban.

Iroda kisasszony
jó Írással felvétetik azonna'i belépésre 
Weinberger Zsigmondnál Léván. 
Gyorsíró és gyakorlattal hiró előnyben 

részesül.

Eladó ház.
Koháry-utca 39-—11. számú 

ház szabadkézből eladó. — Bőveb
bet a háztulajdonosnál.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!I
KERN TESTVÉREKNÉL

F ÜSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASHAGYKERESKEPÉSE
t f

isbi. L E V A N. telefon

Legjobb fűszer és csentegeáruk Naponta friss felvágottak

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségü k á v é k. „Glória* pörkölt 

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

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

4488 — 1918 szám.
Hirdetmény

Közhírré teszem, hogy a város egész 
területére ma kiküldtem azon hatósági meg
bízottakat, akik a nem termelők összeírását 
teljesítsék ; a nem termelők fognak ez alapon 
hatósági lisztellátásban részesülni az 1918 
évi tfrmésböl, — ők mint ellátatlanok lesz
nek összeírva, — a termelőkről a gabona 
átvevőbizottság fog összeírást készíteni

Ezéit figyelmeztetem Léva varos összes 
ellátatlan lakosságút, hogy minden háztartás 
ból a háztartás feje a julius hó 9 éig tartó 
összeírás napján otthon tartózkodjék, hogy’ a 
családtagok neveit beírassa, mert csak ezen 
összeírás alapjan fog a lisztjárandóság kiadatni.

Aki valótlan adatokat jelent be, szigorú 
büntetés alá esik

Léva, 1918 évi julius.hó 5. én.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

Eladó ház
A Honvéd-utca 9 sz. ház — 

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

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

Osztrák és
Német 

gyát tmányu különböző nagy
ságú motoros cséplő 

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

TONHAISER JÓZSEF 
elektrotechnikus

Telefon: 61. — LÉVA, Ozmán-ter 6.

748—1918 szám
Hirdetmény.

Ezennel közhírré teszem, miszerint a 
2309 — M E, számú rendelet értelmében a 
gyümölcsből való szeszfőzés akként korlá
toztátok, hogy a ‘án termő eper, szilva és 
boróka kivételével semmiféle gyümölcs vagy 
gyümülcshulladékból pálinka ezentúl nem 
főzhető

Léva, 1918 évi junius hó 25 én.
Bódogh Lajos, 

polgármester

alumínium, sphinx, zománcozott lemezes öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. ViDanrs íőzóedéDjck, loiralók és vasaló

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

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

összes kerti-, uiezfigazdasápi , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.
Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára — —

Nyomatott Nyitrai é* Tluraa r. t, gyoNMjMfan Urán.


