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

Egyes számok ára 30 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodád 
árengedményben részesülnek.
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A kéziratok a azarkeiztfiaéghoz kUldandök.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FŐSZERKESZTŐ; Dr. KERSKK JÁNOS.
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SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS 
főmiinkatARS JAROSS FERENC.

A hlrdatéaakot, alfiflzetéaakat a * raklamáolékat 1 
kiadóhivatalba kérjük utaaltanl.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

A hadiuzsora ellen.
Sok mindennek az árát meg

maximálták a háború alatt. De 
köztudatu tény, hogy amely cikket 
megmaximálnak, az nyomban úgy 
eltűnik a forgalomból, mintha a 
föld nyelte volna el. A piacokon 
és a kereskedésekben maximális áron 
csak ritkán kapható valami. Ha 
akadna egy ujabbkori Diogenes, 
aki nem lámpással, hanem modern 
villanylámpával bejárná az egész 
országot, - azon keserű tapaszta 
latra jutna, hogy a maximálás nem 
egyéb írott malasztnál és hogy a 
gyakorlati kivitelben teljeser. csön
döt mondott; mert az eladó külön
féle furíanggal játssza ki a rende
leteket, a vevő pedig, ha éhezni 
és rongyosan járni nem akar, kény- 
telenségböl lépi túl a maximális 
árakat 4

Ma, amikor kivált élelmezésünk 
csaknem attól függ: kaphatunk-e 
árut a zugárusoktól, — csakugyan 
nehéz feladat az élelmiszerekkel 
űzött hadiuzsorát megfékezni. A 
termést kezdettől fogva kellett volna 
a szükségletnek megfelelő módon 
rendezni; a fogyasztást a készletek 
arányához képest szabályozni, ne
hogy tőkeerős emberek több élel
miszert szerezhessenek be, mint a 
szegényebbek.

Ha a nélkülözhetetlen élelmi 
szereknek nagyobb mértékben való 
termelésére fordítottunk volna több 
gondot és nem arra, hogy a me
zőgazdaságot a mód felett hasznot 
hajtó husprodukcióra alakítsák át, 
akkor mindenki számára volna ele
gendő élelmiszer. Előmozdították 
azzal is a hadiuzsorát, hogy a 
húsárakat engedték mérték nélkül 
felemelni, aminek következtében ke
vés lett a kenyér és a tej

Az élelmiszerek szüksége ser
kenti a zugárusokat arra, hogy 
áruikat az uzsoraárakat könnyén 
fizető jómóduaknak juttassák, mia
latt a szegények nélkülözni kény
telenek Szemérmetlenül folytatják 
gálád üzelmeiket, mert jól tudják, 
hogy ellenőrzésükre nincs elegendő 
közegük a hatóságoknak és isme
rik a magyar közönségnek végtelen 
türelmét, nemtörődömségét és azt a 
tulajdonságát, hogy ez a közönség 
irtózik a feljelentésektől.

Hogy ezt a gazdasági anarkiát 
le lehessen küzdeni: szükséges 
volna sokkal szigorúbb rendszabá
lyoknak életbeléptetése ; sokkal ke

ményebben kellene büntetni az 
árdrágító zugárusokat, erélyesebben 
kellene üldözni és ellenőrizni őket, 
végül pedig arról kellene intézkedni, 
hogy az összes élelmiszerek egyen
letesebben osztásának szét.

Szükség esetén az államnak 
kellene közbelépni, hogy minden 
élelmiszert rekviráljon és tisztessé
ges kereskedők segítségével, jegyek 
ellenében, igazságosan szétosztva 
maga árusiitasson

Esetleg kötelezővé lehetne tenni 
a hadikonyhákból való étkezést is 
a városokban Ennek folytán a 
gazdagok kénytelenek volnának 
fényűző életmódjukkal szakítani és 
annyival beérni, amennyit mások 
kapnak; ez esetben az összes lakos
ság jobb és több élelemhez jutna, 
mint jelenleg.

Ha vitéz katonáink, akik a 
fronton vérüket, életüket áldozzák 
érettünk, kivétel nélkül szükebbre 
szabott ellátásban részesülnek — 
nagyon is méltányos és jogos, hogy 
az itthonlevő zugárusok, árfelhajtók, 
uzsorások, akik szinte tüntetnek 
összeharácsolt sok pénzükkel és 
mindenben szertelenül dusla- 
kodtiak, — vegyék ki a háború 
szenvedéseiből részüket legalább 
azzal, hogy fogyasszanak ők is a 
szegényebb néposztállyal egyenlő 
kosztot; lelketlen eljárásukért ennél 
többre és jobbra úgy sem méltók.

Ez bizonyára radikális és rend
kívüli eljárás volna. De hát nem 
rendkivüliek-e a mai viszonyok is?

A Reviczky-Társaság IV. esztendeje.';
(Folytatás)

Versekkel szerepeltek : Kersék János dr, 
Koroda Pál dr, Palágyi Lajos Porubszky 
Géza dr, Radványiné Rutkay Emma, Szabó 
S Zsigmond és Tóth István kántor 1-1 estén

Szavaltak: Adler Ilonka, Farkas Olga, 
Frecska Aranka, Frecska Irén, Kocab Hilda, 
Moravek Margit, 1-1 estén és Eckert Ella 
2 estén

Énekmüvészetükkel nyújtottak élveze 
tét: Biszterszky Aranka és Forray Károlyné 
1-1 estén.

Zeneszámokkal szerepeltek: Forray
Károlyné, Karafiath Márius dr., Kerékjártó 
Gyula, Kocab Hilda, Pikéthy Tibor, Rácz 
Jánosné, Simon Jenő és Tóth Dénes 1-1 
estén, Kuller Ferenc 2 estén.

Az énekesek és hegedűsök zongora kí
séretét Kregczy Anna és Schumann Magda 
voltak kegyesek ellátni. Ezenkívül Kuller 
Ferenc, Kalcsok Leó tanár előadását vetített 
képekkel illusztrálta.

•) A Társaságnak jun hó 80 án tartott köz
gyűlésén felolvasta : Dr. Kersék János, főtitkár.

Szóval: műsorunk elég változatos volt. A 
szereplőknek hálás köszönetiinket fejezem ki 
e helyen is

Az estélyeket a szokott helyen, Léva 
város közgyűlési termében tartottuk, mely 
intim és barátságos jellegénél fogva erre a 
legalkalmasabbnak mutatkozott. Léva város 
képviselőtestülete, illetve polgármestere lekö
telező szívességgel bocsátották rendelkezé
sünkre, fogadják érte köszönetünket

Az estélyek rendezésének technikai részét 
a főtitkár végezte, Oberi Kálmán és Simándy 
Béla tanitóképzőintézeti növendékek segítsége 
melleit, akiket Köveskuti Jenő elnökünk bí
zott meg a segédkezesse!. Igazán lekötelező 
szívességükért e helyen mondok köszönetét.

Vidéki estélyeket ebben az esztendőben 
sem rendeztünk, mivel a háborús viszonyok 
a közlekedés és ellátás tekintetében a legna
gyobb nehézségeket gördítették a háborús 
kirándulások elé. Azonban ezekről le nem 
mondottunk, a jövőre nézve bizonyára azo 
kát is folytatni fogjuk.

Már most rátérhetek a zeneiskolára 
Mint fennebb érintettem, az 1917—18 tanév
ben egyedül Cziczka Angéla igazgatónő vé
gezte az oktatást; neki a kezdők oktatásában 
Lovátsné Bogyó Elza segédkezett. Az iskola 
feletti felügyeletet Belcsák László társelnö
künk, zeneszakosztUyi elnök látta el. A 
vezetők egyénisége az iskola előmenetelére 
nézve a legjobb garancia. Alkalmam volt 
magamnak is részt venni a vizsgahangver
senyen s bár nem tartom magam hivatásos 
szakértőnek, de mindamellett örömmel jelent
hetem, hogy amit a növendékek haladásában, 
zenei készültségében tapasztaltam, az felül
múl minden várakozást. A növendékek biztos 
öntudattal jutnak fel a zenei oktatás lépcső
jén fokról-fokra magasabbra s nemcsak tech 
nikai ügyességet, de zenei öntudatot is nyer
nek az iskolában - Az eredmény az igaz 
gatónő működésének legszebb dicsérete

Az 1917—18. tanévben a zeneiskolának 
egy előkészítő és VII rendes évfolyamában 
50 növendéke volt. Az iskola eredményéről 
különben az adatokat a zenei szakosztály 
elnöke fogja előterjeszteni.

Zeneiskolánk a múlt évben lakást vál
toztatott. A háti utcai Vosztruha-féle házból 
a Széchenj i-utcai Bellan-féle házba költözött, 
mely iskolának sokkal alkalmasabb, mivel tá
gasabb és csendesebb helyen fekszik. Az 
iskolánál csupán a fűtőanyagok hiánya és 
drágasága okozott némi nehézséget, de remél
jük, hogy az igazgatótanács a jövőben sike
res intézkedésekkel ezt a nehézséget is el 
fogja háritani. Az igazgatónő fizetését a 
választmány az uj tandíj arányában rendezte,

Zeneiskolánk fejlődéséhez bár a legszebb 
reményeket füzzük, de ebben az alkotásában 
és berendezésében nem maradhat meg, mert 
szervezeti szabályzatát, mint értesülök, a 
kormány nem hagyta jóvá, hanem annak tel
jes átszervezését kívánja. E részben az elnök-
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ség fog előterjesztést tenni s hisszük, hogy 
a választmány módot fog találni, hogy a 
kormány kívánságának az átszervezés tekin
tetében eleget tegyen s igy nem lesz szük
ség iskolánkat beszüntetnünk, sőt most már 
a kormány útmutatása alapján azt modern 
és fejleszthető alapon fogjuk felépíthetni 

Daloskörünk szervezeti szabályzata 
kormányhatósági megerősítést nyervén, annak 
működése elé most már a legnagyobb re
ménnyel nézünk. Eddig azonban daloskörünk 
nem alakult meg ; azt csak a háború meg
szűnte után vesszük tervbe, mivel azon ta
gok, kik ebben működnének, még mindig 
háborúban vannak.

Közgyűlésünk a múlt évben tiszteletbeli 
tagokká választotta: Lovag Schoellor Gusz
táv urat, a lévai uradalom tulajdonosát, lovag 
Schoeller Gusztávné úrasszonyt, Riedl Fri
gyes egyetemi tanárt vármegyénk tudós fiát, 
dr. Császár Elemér iró, egyetemi tanárt, 
Czettner Jenő iró, miniszteri titkárt és Tor- 
may Cecil Írónő, alapítványi hölgyet, akik 
méltó díszei lesznek társaságunknak.

A társaság tagjainak számában változás 
alig történt; elköltözés és más okok miatt 
többen jelentették be kilépésüket, de ugyan- ; 
annyi, sőt több uj tag is jelentkezett, múlt 
évben a társaság tagjainak száma 377 volt. I 
Ez a szám azóta is emelkedett s remélhe
tőleg a háborús viszonyok dacára is tagja
ink a folyó évben is szaporodni fognak s 
hisszük Léva városának és vármegyénknek 
minden lelkes polgára összefog, hogy ennek 
a vármegyénkben számottevő s immár ország- i 
szerte előnyösen ismert kultúrintézménynek ! 
minél nagyobb működési teret biztosítson. í 
Eddig is bírtuk a nagyközönség rokonszen- 
vét, ezután is újból erre apellálunk, amidőn 
jövőben is támogatását kérjük mindenkinek, 
aki a szépet, igazat és jót szeretni tudja s 
azokért lelkesül

Most pedig mély szomorúsággal jelentem 
be, hogy Köveskuti Jenő, a Társaságnak ala 
pitás óta elnöke, elnöki tisztéről nagymérvű 
hivatalos el'oglaltsága miatt elnöki állásáról 
lemondott. Lemondási szándékát már 2 év 
előtt bejelentette, ekkor azonban a társaság 
közgyűlésének egyhangú bizalma öt arra 
bírta, hogy még rövid ideig élére álljon a 
Társaságnak, melynek tervezője és alapitója 
ő volt. Mostani lemondásának visszavoná
sára is felkérte öt a választmány, mivel 
azonban ismételten kijelentette, hogy felsza
porodott hivatalos teendői következtében nincs 
módjában továbbra is ellátni az elnöki teen
dőket, elhatározását fenntartotta. Ennélfogva 
ezt sajnálattal tudomásul kell vennünk s 
helyét a jelen közgyűlés lesz hivatva betölteni.

Engedje meg azonban a mélyen tisztelt 
közgyűlés nekem, hogy e bejelentés egyszerű 
tolmácsolásával ne térjek napirendre e lemon
dás felett, hanem pár percre megállítsam a 
közgyűlés menetét és felhívjam figyelmét 
arra, hogy a most lemondott elnökünk, Kö
veskuti Jenő tulajdonképen a Reviczky-Tár- 
saság szervezője és megteremtője volt, akinek 
agyában született meg ennek a társaságnak 
gondolata, aki szervező erejének egész ha
talmát és szivének egész szeretetét áldozta, 
hogy Léva város és Barsvármegye kö
zönsége részére egy olyan egyesületet alapít
son, mely a magyar irodalom, beleértve a i 
szép és tudományos irodalmat, művelése és 
terjesztése mellett a magyar kultúra terjesz- • 
tőjé legyen itt, a nemzetiségi határon álló 
gócponton Láttuk, hogy mily nemes hévvel 
és buzgósággal agitált a Társaság létrejötte 
céljából s mily mélységes szeretettel gon
dozta annak ügyeit, hogy erőssé és életké

pessé tegye a kezdő Társaság gyönge szer 
vezetét Négy éven át vezetője, tanácsadója 
volt a Társaságnak, amelynek vezetésétől 
most visszalép. Ezért indítványozom, hogy 
fejezze ki a közgyűlés háláját és elismerését 
Köveskuti Jenőnek és érdemei elismeréséül 
válassza meg öt a közgyűlés a Társaság tisz
teletbeli tagjának s igy abban a reményben 
lehetünk, hogy továbbra is magunkénak 
mondhatjuk aki szellemi ereje nagy tőkéjét 
alkalomadtán szívesen fogja a Társaság szá
mára hasznositani.

A Társaságnak ügyeit Köveskuti Jenő le 
mondása óta Holló Sándor, a Társaság társ 
elnöke volt szives intézni, kinek segítségére 
volt a Társaság tisztikara és választmánya 
Örömmel jelenthetem, hogy a Társaság ügye 
íben fennakadás nem történt s remélhetőleg 
ezután sem lesz, ha a mélyen isztelt tagok 
bizalmukkal megajándékozni és támogatni 
szívesek lesznek.

Mi a magunk részéről az eddigi helyes
nek bizonyult irányt fogjuk követni s minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy a Társaság mü 
ködösének vezető lámpása legyen a magyar 
nemzeti kultúra és a jó erkölcsök ápolása

Kérem ezen jelentésem szives tudomá
sul vételét.

Léva, 1918 junius hó 29
Dr. Kergék János, 

főtitkár.
Vége.

Levélírás

Puhaszárnyií este borul le a tájra 
Magába ölelget mindent barna fátyla, 
Melyet lámpi lángja tép szét egy kín házba’, 
Benn bús nő ül, tolla a levelet szántja

Hosszú-hosszú írás, sűrű apró sorok; 
B'nniik a nő lelke majd csöndesen zokog. 
Majd remény virul ki a barázdák közül, 
Majd a nő kis fia nSvekedtén őrül.

Mint szürke tón a nap, úgy ragyog reménye: 
Nemsokára tán már hazajön a férje, 
Hazahozza őt egy langyos nyári este, 
Melyen az akáclomb illatot szár szerte . .

„ . . . Vig nóta kacag maid a néma zongorán, 
III hazajösz szegény szenvedő katonám I ‘ — 
Írja a feleséy a hosszú levelet. 
Hadd árasszon a liös szivére meleget.

Majd gyermeke kezét vezeti az asszony : 
,Ayuka, segítse Idén a nagy harcon . .* 
írnak ; mm tudják még hogy az a katona. 
Kinek a levél szol, nem olvas már s iha . . .

fKolpa$zlfif Jenő.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete Bódoi/li Lajos polgármester 
elnöklésével, e hó 6-án délután rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelynek lefolyásáról a 
következőket közöljük: Napirend előtt fel
szólalt dr. Frommer Ignacz megyei tb. fő
orvos, aki a legnagyobb megdöbbenéssel 
tett említést arról, hogy az erkölcsi züllés 
folytán a tulajdonjog szentsége teljesen meg
szűnt, mert úgy a városban, mint a város 
határában a lopások, amelyeket többnyire 
kamasz korban levő sihederek végeznek, 
szinte hihetetlen mérvben elszaporodtak. A 
tulajdonos szemeláttára garázdálkodnak a 
kertekben, szőlőkben, tépik az éretlen gyü
mölcsöt, tördelik a fákat és ha a gazda 
szót emel, tiltakozik, trágár szavak kíséreté
ben kigunyolják és olyan kihívó modort 
tanúsítanak, amely arra enged következ
tetni hogy még tettlegességre is képesek 
volnának vetemedni. Ezért kéri a polgár
mestert. hogy ezen tarthatatlan állapotoknak 
a rendelkezésére álló minden eszközzel 
sürgősen vessen véget A jelenvoltak közül 
többen pártolólag támogatták a felszólaló 

indítványát A közgyűlés pedig az ügynek 
haladéktalan tanulmányozására és a szüksé
ges intézkedések megtételére vonatkozó 
javaslat elkészítésére hat tagú bizottságot 
választolt, amelynek tagjai: Csekey Vilmos, 
dr. Frommer Ignáez, Hetzer Adolf, Holló 
Sándor, dr. Horváth Gyula és Sugár Mór. 
A közgyűlés ezen üdvös és bizonyára a 
legrövidebb idő alatt végre is hajtandó hatá
rozata kapcsán megemlítjük, a mi egyébként 
a közgyűlésen is szóbakerült, — hogy a 
lopásokat elkövető suhancokkal, akik gonosz 
viselkedésükkel a kisebb gyermekeket is 
megmételyezik és rosszra csábítják, — a 
kiskorúak felett ítélkező bíróság mar több
nyire foglalkozott és tudomásunk szerint a 
tanítók közül gondozókat is nevezett ki 
melléjük De a sok oldalról igénybevett taní
tó , fegyelmi eszközök hiányában, mikor 
és hogyan viseljek gondjukat az ilyen meg
rögzött, a bűnözésbe mar ismételten vissza
esett rakoncátlan suhancoknak ? — Itt első
sorban a rendőrségre és szükség esetén a 
katonai beavatkozásra kell utalnunk. A rend
őrség kötelezze a szülőket, hogy felnőttebb 
gyermekeiket hasznos munkával foglalkoz
tassák és tartsa nyilván, hogy hol és mivel 
foglalkoznak ? Úgy tudjuk, hogy egyes vá 
rosokban az iparosok és a gyárak tanonco 
kát keresnek. A városi hatóság gondoskod
jék az ipari pályára és a gyárakba alkalmas 
fiuknak elhelyezéséről. Végső esetben pedig 

i küldje a javító intézetbe. — A közgyűlés 
kimondotta, hogy a szeszfőzde városi keze 
lesben marad Dr. Mocsy Aba tanácsnck, 

I Klain Ödön főjegyző és l)r. Horvá'h Gyula 
• rendőrkapitány, a törvény rendelkezésének 
, megfelelően, a Vili fizetési osztály első 
. fokozatába soroztattak. — Nehány kisebb 
, fontosságú ügy elintézése után a közgyűlés 
j belejeztetett

— Fardiuánd bolgár király ke- 
| gyelete. Junius hó 27 én volt, évforduló 

napja a nagynevű Koháry-csalad utolsó férfi
sarja, Kohót y Ferei c herceg halálának A 
garamszentbenedeki templomban, ahol a 

' családi sírboltot őrzik, e napon tiz év óta 
szentmisét mondanak érette s azon a bolgár 
király is több Ízben résztvelt. Ez idén el 
nem jöhetett s a következő táviratot küldte 
Vranáról dr Haic’l Kálmán plébánosnak: 
Mai napon gondolataim magasztos történelmi 
nevezetességű templomában időznek. Vég
telenül szomorú vagyok, hogy az általam 

i annnyira kedveit Garam melletti apátságba 
személyesen nem jöhettem ’ez évben, ahová 

1 elmenni oly forrón vágytam és reméltem.
Itteni palotámban ünnepélyes gyász isteni 
tiszteletet tartottunk Murányi.

— Szent Istvannapi ünnepély. 
Mint értesülünk, a lévai intelligencia egy része 
készül f. évi augusztus hó 2Ö-án a „lévai 
hősök sirkerijének gondozó intézménye* javára 
egy oly estelyt rendezni melyen csaknem az 
egész műsort Dr. Kersék János lapunk fő 
szerkesztőjének szerzeményeiből állítják ösz- 
sze. A rendező bizottság törekszik magát a 
szerzőt is megnyerni, hogy személyesen is 
vegyen részt a műsor kiegészítésében, és 
reméljük, hogy lapunk jövő számában bő
vebb tájékozást is nyújthatunk a szépnek 
Ígérkező estélyről.

— Hősi halál. Pataky Lajos honvéd
százados, a szabadkai honvédek vitéz kapi
tánya. a júniusi Piáve menti csatákban hősi 
halált halt. Százada élén, kötelességének 
teljesítése közben érle őt a halál. A vitéz, 
többszörösen kitüntetett honvédtiszt fia volt 
néhai Pataky Gergely egykori lévai törzsőr 
mesternek Halalat Léván élő özvegy édes
anyja, Szabadkan lakó ifjú felesége es kis 
leánya gyászoljak — henyyel János 26 
gy ezredbeli katona, cégünknek sok éven 
at hű és ’ buzgó alkalmazottja, szintén a 
Piavénél halt hősi halait A magyar törté 
nelem múzsája fogja a derék katonák neveit 
érctáblájára vésni, hogy példaképpen örök 
időkre fennmaradjanak.

— Frohászka püspökért. A követ
kező értesítést kaptuk : Prohásika püspököt, 
az aranyszaju és aranylollu főpapot a sza
badkőműves, radikális s a szociáldemokrata 
sajtó a radikalizmussal, szociáldemokráciává! 
s a keresztény magyarság háborús ügyeivel 
foglalkozó cikksorozata (az Életben folyik) 
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a egyéb ilyes cikkei miatt rendkívül durva 
s alacsony hangú támadásban részesítette. 
A Kaiholikus Kór tagjai ebből az alkalom 
bói üdvözölni akarják a megtámadott nagy 
püspököt a keresztény és nemzeti ügy bá 
tor védelméért s evégből f. hó 14-én vasár
nap d. u. 5 órakor értekezletet tartanak a 
Kath Kör helyiségében. Az ér ekezleten 
minden érdeklődő keresztény férfit és nőt 
szívesen látnak.

— A magyar kegvestanltóreud 
julius 10-én tartott nagygyűlésében rendfő
nökké a lemondott Hónap Tamás helyébe 
Szinger Kornél szegedi házfőnököt válasz
totta meg. Bartos József budapesti főgimn. 
igazgató, varosunk fia, kormánysegéd lett A 
lévai társház is uj házfönököt kapott Gombos 
Antal személyében. Hogyor József az eddigi 
házfőnök nem vállal házfőnöki megbízatást.

— Meghívó, zl Feministák Egyesüle
tének lévai csoportja ma délután 4 órakor, 
a városháza nagytermében ülést tatt. Az 
ülés napirendje: 1..Előadás. ,Nőről, szerétéi
ről, kultúráról . “ — 2 Titkári jelentés 3. 
Két helyettes ügyvezető választása 4 A v.t 
lasztmány kiegészítése uj választmányi ta 
gokkal 5 A legközelebbi ülés napirendjének 
megállapítása és határidő kitűzése 6 Eset
leges indítványok. Az tiés e. amelyen a 
tagokon kívül más érdeklődőket is szívesen 
látnak. — az ügyvezetőség lapunk utján is 
meghívja a tagokat

— Honvédeluk kerti ünnepélye 
e hó 7. én páratlan sikerével szép összeget 
juttatott a jótékony óéira, amint ezt lapunk 
más helyén kimutatják Az ünnepségre lejött 
a pozsonyi honvédzenekar, mely előtte való 
este hangversenyt adott a városi vigadóban. 
Vasárnap délelőtt a jótékony célra virágot 
árusítottak : Farkas Olga és Kóczi, Fenyvesi 
Manczika, Grapka Olga, Pátkay Klárika, 
Rappeport EzaésRené,Szilassy Incsike, Wein 
berger EUa, Balbach Miéi Wertheimer Bösko A 
bájos leányok rövid fél óra alatt több mint 
2000 koronát árusítottak virágjaikból 
Vasárnap délután nagy közönség gyűlt össze 
a lövölde kis ligetébe, hol szintén a lévai 
hölgyek árusították a sütemények és minden 
féle édességeket melyek igen kapósak voltak 
A zenekar pedig szebbnél-szebb nótával han
golta fel a jókedv ide ’eit. Este 6 órakor 
tombola, utána szépségverseny volt, amely 
utóbbinak győztesei: Szeműk Vilma, Fenyvesi 
Manczika és Amstetter Nellikc voltak. Az 
ünnepséget este a Vigadó színháztermében 
tartott kabaré fejezte be, melyen Ggissler 
főhadnagy szellemes konferá'ása vezette be 
az egyes számokat. A műsort Csomay Kálmán 
hadnagy szép prologja vezette be, melyet 
maga a szerző adott elő nagy sikerrel. A 
prológot helyszűke miatt lapunk jövő számá
ban fogjuk közölni. Geissler főhadnagy ez ' 
alkalomra egy kedves humorú dialógot irt, 
melyet Somogyi és Giinther hadnagyok ad
tak elő igazi művészettel Nagy tetszésben 
részesült Balázs főhadnagy éneke, kinek szé 
pen csengő baritonját Wirkmann Ida urasz 
szony diskiét, finom zongorakisérete csak 
emelte Szinte meglepetés számba ment Csu- 
vara főhadnagy és Günsberger őrvezető pom
pás fuvola-duettje. Zajosan megtapsolták 
Somogyi és Csomay kupiéit, Balázs újabb 
nótáit Igen szép volt Somogyi, Pejtsik, Gün- 
ther és Horváth klasszikus magyar táncza, 
nemkülönben Fenyvesi Mancika és Róth 
hadnagy páros modern táncza. melyek a 
tánczmüvészet remekei voltak. Előadás után 
programmon kívül a iatalság is kedvet ka
pott a tánczra, amely virradtig tartott.

— Uj plébános. A hercegprímás 
Hrdlicska A'ajos csejkői adminisztrátort 
ugyanoda plébánossá nevezte ki.

— Esküvő. Csijfáry Zoltán 14-es tart, 
főhadnagy f. hó 4 én vezette oltárhoz a 
nyitrai irgalmas nővérek templomában .Vo- 
vot*y Mancikát, özv Novotny Vilmosné 
kedves leányát.

— Hazajött meghalni. Egy bátor 
hős katonánk szomorúan megható elhuny
téról értesülünk. Mindig mélyen megindít a 
hősi halál, de ez kétszeresen szomorú és 
fájdalmas Tóth Béla, Tóth Sándornak, a 
lévai ref egyház pénztárosának fia a háború 
elején bevonult. Vitéz küzdelem közben su 
lyosan megsebesült. Sebéből felgyógyulva 

1915 évben újra a galíciai harctérre ment 
hol akkor legjavában dűlt az orosz offenziva. 
Sok bajtársával együtt orosz fogságba került 
hol csaknem három évig szenvedett, mert 
sebesülése következtében szervezete mind 
inkább gyöngült Junius 16-án egy invalidus 
vonattal hazakerült súlyos betegen s itthon 
a trencséni kórházba vitték hol felesége 
karjai között 10 napi szenvedés után elhunyt. 
Sem két kis leányát, sem édes atyját már 
élve nem láthatta A hazai földre is csak 
meghalni jött vissza. Édes atyja hazahozatta 
hős katonafiát s itt julius 1 -én helyezték 
katonai pompával örök nyugalomra Benne 
dr 'Tóth Sándor lévai ügyvéd, tart honvéd 
százados és Tóth Lajos zólyomi re', lelkész 
fivérüket gyászolják. Áldás emlékére 1

— A 47-48 évesek kímélése A 
KiVügo Hadügy arról értesül, hogy az 1870. 
és 1871 évben született legénységi állomá
nyú katonákat akik most a mögöttes ország
részben vannak, éppen úgy, mint az 1868 
és 1969. évben születetteket, nem szabad 
többé a frontra küldeni. A tévedésből eset 
lég kiküldötteket a hadrakelt seregek parancs
nokságai azonnal visszaküldik a mögöttes 
országrészbeli parancsnokságokhoz.

— Alapító tagok, A lévai Kath. 
Kör évről évre több alapitó tagot számlál, 
amely dicsérendő körülmény csak növeli a 
Kör agilis igazgatójának. l)odek János m. 
kir telekkönyvvezetőnek tevékenységét, aki 
nek 12 évi igazgatósági alatt a^ alapitó 
tagok száma tekintélyesen emelkedett. Ujab 
bán alapitó tagokul jelentkeztek : Habos 
István, városi tisztviselő, a Kör aligazgatója, 
bódék Endre némethi-i-és Tonhaiser Mi 
hály nagysallói plébánosok, kik a 200 200 
ko-ona alapitótagsági dijat a Kör pénztárába 
befizették.

— Vigyáznunk a termésre l Figyel 
meztetjük a közönséget, hogy a termésre 
nagyon vigyázzon. A gabonakereszteket a 
vasúti voi altól jó távolra rakassák. A vasúti 
mozdonyok túl vannak erőltetve, a szikra 
fogó szítakat alig lehet beszerezni, a hasz 
nált szén minősége is rosszabb, — mind 
ezek nagyban növelik a mozdonyok szikrái 
által okozható tűzveszélyt Éppen ezért a 
termést a vasúttól jó távol,- de, minden
esetre 100 méter távolságon túlra helyezzük 
el és ezenkívül ne mulasszuk el a tarlóban 
szántott vagy ásott barázdáknak alkalmazását.

— Hőéi halál. Ocsovszky Árpád ni. 
kir. tart, honvédhadnagy, Ocsovszky Flórián 
zsitvabesenyői körjegyzőnek egyetlen fia, az 
olasz harctéren, a Piave folyó mentén, 
múlt hó 24 én, gránáttól találva, 22 éves 
korában hősi halált halt.

— A betegek házasságkötéee 
ellen. Az állam fejlődése szempontjából 
most fokozatosan ügyelni kell arra, hogy 
csak olyan emberek kössenek házasságot, 
akiknek egészséges utódaik lehetnek Az 
aradi szocialisták arra kértek a városi taná 
csőt, hogy írjon fel a képviselőháznak, iktas
sak törvénybe, hogy beteg emberek ne köt
hessenek házasságot és a házasságot csak 
előzetes és nagyon beható orvosi vizsgálat 
alapján legyen szabad megengedni Ezen 
törvénynek nagy a szüksége különösen ma, 
mert a háborúból visszatérő katonák nagy 
része tüdőVészes és vérbeteg ; kigyógyuld 
sukra pedig a mai közegészségügyi bérén 
dezések mellett kevés a garancia. Az aradi 
gondolat már jóval előbb a kormánykörök
ben és a belügyminisztériumban hónapok 
óta tárgyalás alatt van egv törvénytervezet 
az egészséges fogantatásról és a gyermekek 
védelméről Valószínű, hogy a tervezet még 
az ősz folyamán a képviselőház elé kerül.

— Fiatal szarvasmarhák vága- 
tása A földmivelésügyi miniszter a köz 
élelmezési miniszterrel egyetértőiig meg
engedte, hogy ezentúl három éven aluli 
fiatal teheneket es üszőket is szabad vasúton 
szállítani s levágni. Az ország állatállomá
nyát. fenyegető ezen rendeletét a télen be
következő, előrelátható takarmányhiánnyal 
indokolják. Ennek a rendeletnek súlyos 
következményei az ország lakosságának tej 
jel és hússal való ellátásában 'ognak igen 
nehéz tünetekben jelentkezni nehány év 
múlva.

— Hány sertést lehet hidalni 
jövőre ? Háztartási és gazdasági szükség
let címén bárki egy sertést hizlalhat Egy 
sertésen felül azonban csak annyit, ameny 
nyi sertésnek zsírjára es szalonnájára a 
háztartásban vagy gazdaságában ellátást él
vező személyek vagy szalonnajárandcsággal 
biró munkások ellátása végett szüksége van 
Hizlalni azonban csak az hizlalhat, akinek 
sovány sertése és saját termésű takarmánya 
van.

— Nem szabad váltópénzt kivinni 
az országból. A pénzügyminiszternek tud
valévőén van egy rendelete, mely szerint a 
monarchia határain túl utazóknak 50() koro
nánál nagyobb összegű készpénzt nem sza
bad magukkal vinni Ennek az intézkedés
nek kiegészítésére most a belügyminiszter 
is elrendelte, hogy a frontra és a megszállott 
területekre utazó katonai személyek kitani- 
tandók, hogy ezüstpénzt egyáltalán nem, 
bronz-, nikkel- és vasból készült váltópénzt 
legfeljebb két korona összegig vihetnek 
magukkal.

— A olpörendeíet megváltozta
tási A hivatalos lap múlt szombati száma 
közölte a kereskedelmi miniszter rendeletét, 
amely részben megváltoztatja a legutóbb 
megjelent cipörendelet ármaximáló intézke- 
kedéseit. A pótrendelet értelmében a cipő
gyári üzemek és cipőnagykereskedők julius 
hó 31 ig, a cipőkereskedők pedig augusztus 
bő 31 -ig nem a legutóbb megállapított, ha
nem az 1917. évi rendeletben meghatáro
zott maximális árakon adhatják el az április 
hó 29 ig birtokukban volt cipőkészleteiket.

— A mozi mai előadásán mutatja be 
A megbélyegzett cirnü magyar filmet a fősze
repben Berki Lilivel, mely a legnagyobb 
sikert aratta a múlt szezónban a fővarosban. 
Ezt megelőzi Mari bakája cimü szatirikus 
bohóság melynek egészséges humora jó 
kedvre fogja hangolni a közönséget.

Közönség köréből.
Beszámoló.

A folyó hó 7.-én a lévai hősök emlékmű 
bizottsága által rendezett kerti ünnepély tiszta 
jövedelme : 6029 korona 50 fillér, amely ősz
szeget a rendező bizottság rendeltetési he
lyére juttatta

Ezen várakozáson felüli szép anyagi 
siker egyrészt azoknak a lévai urhölgyeknek ér
deme, akik a virágárusításban résztvettek, 
amely egymagában 2000 korona tiszta jöve
delmet hozott, másreszt azon lévai áldozat
kész uricsaládoknak, akik nagytömegű süte
ményeket és sóskiflit, valamint tombolatár
gyakat bocsátották rendelkezésünkre, melyek
nek elárusitása szintén körülbelül 2800 K-val 
növelte a tiszta bevételt.

Fogadják a nemes cél sikere érdekében 
kifejtett tevékenységükért és áldozatkészségü
kért ismételve hálás köszönetünket.

Az ünnepélyen felülfizettek a következők : 
lovag Schoeiler 500 K , dr. Mauthner 50 K , 
Weinberger Birike 10 K , Gyurinka főhadn. 
20 K, László, Brenner, Csányi, Komlós had
nagyok 25—25 K , Kern 30 K.. Berger Ernöné 
26 K , Taubinger, Osvald zászlós, Schulcz, 
Pollák Einilné 20 20 K , Engel 18 K Fór 
gács Mihály, Preischik 16—16 K., dr. Hor
váth, Fenyvesi titkár, Fenyvesi főbiztos, Tre- 
bitch Ignáczné, Schück, dr Gergelyné 10 — 10 
K., Günther hadnagy. Boros Gyula 8 — 8 K , 
Lónyai főhadnegy. Csele főhadnagy, Adamics 
Györgyné 6 6 K , Freund Elza 4 K , Braun, 
Buncsek Rezső 2—2 K , N N. 4 K , N N
6 K.. N N 10 K., N. N 2 K , N. N. 1 K
N. N 3 K.. N N 8 K , N N. 14 K , N. N
3 K., N N 16 K , N. N 18 K., N. N 2 K
Forgács Mihályné 6 K

Köszönet-nyilvánítás.
Mindazon jó barátok és ismerősök 

kik felejthetetlen nőm elhunyta alkal
mából szives részvétükkel fájdalmamat 
enyhítették fogadják ez utón hálás köszö- 
netemet

Léva, 1918. julius hó 14 én
lyány! András.
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Ismételve figyelmeztetem.- {és Wj/úrré 
teszem) a M kir. Minisztérium 26l>8<—1918. 
M E számú rendeletére a termelő kisbirto
kosokat, hogy aki búza, rozs, kétszeres, áipa 
terményét a H T illetékes bizományosához 
(Léván Reitmann Izidor) az alanti határidő 
kig tényleg beszállítja, a törvényes vételáron 
felül és a 15 korona ártöbbleten túl még az 
alábbi praemiumra van igénye:
Julius hó 15 ig mm-kint még 15 korona

„ ‘25 ig „ n n 10
Augusztus 5-ig , n n 5 ,

Léva 1918. évi julius hó 12. én,
Bődogh Lajos, 

polgármester.

Ipari munkaközvetítés.
A Besztercebányai Hatósági

Munkaközvetítőnél.
Kaphatnak foglalkozást:

1 konyhakertész. 2 kőfaragó tanonc, 1 
asztalos tanonc, 2 fésűs tanonc, 1 kocsi 
fényező 1 cipésztanonc, 7 kőműves segéd
2 ács segéd, 1 nyomdai szedőmunkás, 1 
nyomdásztanonc, 1 szénrako munkás, több 
női küldönc (hivatali kézbesítő) 6 korona 
napibér mellett

Keresnek foglalkozást:
1 fiú kertész tanoncnak, 1 fiú mészáros 

tanoncnak, 1 géplakatos tanoncnak, 1 ko
vácsgépész cséplő gépkezelő, 1 vizsgázott 
fűtő és gőzgépkezelő, 1 mázoló segéd

Kereskedelmi és magán munka 
közvetítés. A Besztercebányai Ható
sági Munkaközvetítőnél:

kaphatnak foglalkozást:
1 adókezelésben jártas egyén, esetleg 

nyug, közhivatalnok vagy magán hivatalnok 
városi, számvevőségbe 1 házvezetőnő, 

keresnek foglalkozást:
1 gyári raktáritok, 2 gyári munkafelügyelő, 
1 gazdasszony esetleg plébániára is, 1 ház 
vezetőnő, társalkodónő, 1 takarítónő

Takarításért
lakást adok, magános tiszta asszony
nak, vagy házaspárnak. Cim e lap 

kiadóhivatalában.

Eladó ház.

Egy német bonne, ki jói 
varr, állást keres. Cim ■ Barsi-utca 3.

Megvételre kerestetik
20 holdas birtok

Léva környékén. Cim a kiadóban

Eladó szántóföld.
Léva közvetlen határában az 

Őrhegyen, két darabban levő 4 
holdnyi szántóföld eladó. Cim a 
kiadóhivatalban.

Eladó ház
A Honvéd-utca 9 sz ház — 

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

Birtokot keres. Bar sm egye 
magyar vidékén keresek egy 
birtokot, 3()0—400 holdast örökáron, 
vagy egy 5—öOO holdast bérbe

Sümegh Géza magánzó Eger
— Szervita-u, 33. —

Eladó ház.
Damjanfch-utca 6 számú négy 

háztelekből álló, gyárhelyiségekre 
alkalmas házamat eladom. Érdek
lődni lehet atulajdonosnőnél özv. Ghi- 
messy Józsefnénál Budapest, \ 111., 
Futó-utca 46. sz. a. 1I.

Eladó ház 1
Léván, közel a vasút és vásár

térhez egy ház szabadkézből eladó 
Érdeklődőknek felvilágosítást ad 
Szúnyog Zsigmondné Káinéi utca 24.

Dr. Kmoskó Béla ügyvéd 
irodájában 

gyakorlott gépíró 
vagy 

gépirónö 
alkalmazást nyerhet.

KERESEK
1000—1500 holdas birtokot 

szeszgyárral 
azonnali megvételre 

Ügynökök dijaztatnak.

Ajánlatokat ..Kováos János“ 
címére Blochnerhez Semmel- 

— weiss-utca 4. kérek. — .

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

Osztrák és
Német 

gyártmányú 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 t>.

Koháry-utca 39—41. számú 
ház szabadkézből eladó — Bőveb
bet a háztulajdonosnál.

Portland cement
állandóan kapható

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI ÍOBIIAS! !
KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE 

MKPimwn ibbl LÉ V Á N.

Silbinger Zsigmondiról, Léván.

GÉPIKÓNŐK.
Két lány kereskedelmit végzett, 
gyors- és gépírásban jártas, alkal
mazást keres. Cim a kiadóban.

Szives Ugye Hűébe alánlom
Törv. védve „ AC1DIN“ Törv. védve

Vegytiszta eczetpótló 
készítményeimet, melyből 1 rész 14 rész vízzel hígítva 
és élelmezési törvényeknek megfelelő, élvezeti célokra ki 

válőan alkalmas és a legjobb eczetet adja.

Kész it I: Dr SOLTZ ALADAR oyógyszerész
Poztony I., Deák Ferencz-utoza 11. sz. Szent Márton 

gyógyszertár és chemiai laboratórium.

Legjobb fűszer és cseniegeáruk Naponta friss felvágottak

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

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

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

alumínium, sphlnx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. ViDen rs főzőedfnyek, foirolók és vasaló

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

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

Összes kerti-, n ez6$azdatáci , méhészeti és tógazdasági szerszámok.

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

nyozott sodronyfonat kerités**nagy raktára —__—

Nyomatott Njiteai *• Tirw r. t, gTorwaitóián Láván.


