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Az ipar és kereskedelem 
érdekében

Léván polgári fiúiskola felállításá
val évek óta foglalkozik a közönség ; 
régi vágya, hogy a város nagy
részben, mondható háromnegyedé- . 
ben, iparos és kereskedő lakossága 
kultúrájának, jólétének emelése cél
jából a gyakorlati pályára való elő
készítés végett megfelelő, alkalmas 
iskola létesüljön.

Hddig az előkészítésre hivatottak 
nem találták meg az útját, a város 
közönségének rendkivülisulyos anya
gi helyzete is gátolta a nemes 
szándék kivitelét

Végül egy év előtt az ipar
és kereskedéssel foglalkozó polgár
ság köréből, a lévai iparos és 
kereskedő tanonciskolák bizottságá
nak mull évi julius hó y-én tar 
tott évzáró ülésében hozott, jegyző
könyvbe foglalt emlékiratként meg
fogalmazott határozata alapján, sür 
gős indítvány tétetett oly értelem
ben, hogy a város képviselőtestülete 
haladéktalanul tegyen előterjesztést 
egy állami polgári fiúiskola felállí
tása iránt.

A bizottságnak ezen sürgős, 
nagyhorderejű indítványa, kilenc hó
nap elteltével, végre a képviselőtes
tület elé került, ahol az örömmel 
elfogadtatván, bizottság küldetett ki, 
mely egy régebben életrekelt pol
gári iskolai bizottság által megszö
vegezett memorandum átnyujtása 
mellett járuljon Léva város képvi 
selőtestülete nevében a vallás és 
közoktatásügyi kormányhoz és kér
je fel, hogy a város közönségének 
kérelmét a város iparospolgárainak 
kiképeztetése utján az országos 
iparfejlesztés ügyét, a felvidék ma
gyar nemzeti kultúra szolgálata ér
dekében is teljesíteni, az iskolát 
minélelőbb megszervezni, felállítani 
kegyeskedjék.

A bizottság — Polónyi Géza ur, 
volt igazságügyminiszter, a fővá
rosi közmunkatanács elnökének, 
kerületünk országgyűlési képviselő
jének kérelmünk kellő megismerteté
se, előkészítése, hathatós támogatása 
mellett — julius hó 26-án tisztelgett 
gróf Zichy János kultuszminiszter 
ur Öexellenciájánál, melyben Holló . 
Sándor vezetése alatt résztvettek : 
Levatich Gusztáv, Köveskuti Jenő I 
és Tokody István képviselőtestületi 
tagok.

A bizottság előterjesztését nagy 
figyelemmel, érdeklődéssel kisérte a 
miniszter ur és kijelentette, hogy 
kérelmünk tárgyát, a város kultu
rális viszonyait ismeri — kerületünk 
országgyűlési képviselője már elő
zőleg is részletekben, egyes vonat
kozásaiban feltárta előtte a városnak, 
hazafias közönségének a magyar 
nemzeti eszmék terjesztésére irá
nyuló törekvését, magasztos misszió 
ját s igy azon helyzetben van, hogy 
megnyugtathatja a város közönsé 
gét, miszerint teljes jóakarattal ka
rolja tel Léva város képviselőtestü
letének kérelmét és azt az ipar és 
kereskedelem kulturális fejlesztése, 
nemzeti erőink gyarapítása szem
pontjából tanulmányozni fogja és 
lehetőleg teljesíteni kívánja.

Az iskola megnyitásáról is tett 
a miniszter ur említést, kérdést inté
zett ugyanis aziránt, hogy a város 
közönsége járulna-e valamivel az 
iskola felállításához ? Erre a bizott
ság tagjai annak adtak kifejezést, 
hogy a város, bár rendkívül szo
rult anyagi viszonyok között él, 
mégis erejéhez mérten hozzájárul, 
esetleg telekszerzés utján, az iskola 
szervezéséhez

Oexellenciájának nyilatkozata, -- 
melyszerint kérelmünk teljesítésé
vel már is foglalkozik, azzal a re
ménnyel töltötte el a bizottság tag
jait, hogy az iskola talán a követ 
kező tanévben megnyitható lesz.

Íme, elközeledtünk ezen kulturá 
lis intézmény létesítésére irányuló 
évtizedes küzdelmeink határához. 
Az állami polgári fiúiskola felállí
tását az arra hivatott legmagasabb 
fórum, a közoktatási kormány kilá
tásba helyezte

*

* *

Mi ez alkalomból Léva város 
polgárainak, a Garamvölgy iparo
sainak, s a felvidék nagyközönsé 
gének nevében mondunk hálás 
köszönetét gróf Zichy János vallás- 
és közoktatásügyi miniszter urnák, 
aki ezen iskola megszervezésére 
irányuló elhatározásával nemcsak 
az ipar és kereskedelem fej
lesztésének épit csarnokot, hanem a 
magyar nemzetiség határán is bás
tyát emel, melynek tokáról az ide
gen áramlatok ellen küzdő hűséges 
magyar tábornak lobogói lengenek

Örömünkre szolgálna, ha ezen 
korszakalkotó intézménynek, az is
kola alapkövének letételénél hódo

latát, hálás köszönetét Léva váró
közönsége Öexellenciájának szemés 
lyesen nyújthatná át!

*

* *

Ezek után a város közönségé
nek feladatát képezi, hogy a meg
valósulást elősegítse, biztosítsa.

A legközelebbi teendői közé 
sorolandó, hogy a képviselőtestület 
egy megbízottja, egy kiküldöttje, 
arra hivatott városi tanácsnok, a- 
ki a bizottsági eljárásban is részt 
vett, személyesen vegye fel az is
kola felállítására, megszervezésére 
vonatkozó tárgyalást a magas val
lás- és közoktatásügyi minisztéri
ummal.

Elsősorban egy kifogástalan he
lyiséget kell bemutatnia, esetleg 
ideiglenes felszerelésről gondoskodni.

Egyedül ennek az alapján lehet 
biztosítani az iskola felállítását; 
egyúttal kieszközölhető az is, hogy 
az iskola már a legközelebbi tan
évben, — s ez a háború folytán 
Lublinnál ezredünk megsemmisülé
sével hősi halált szenvedett százakra 
menő lévai fiatal iparosaink pótolha 
tása céljából, életkérdés — szeptem
ber hó 1-én, megnyitható legyen.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
e kérdés megoldását — értesülé
sünk szerint — az iskola biztositá 
sának egyik értékesebb munkáját, az 
iparososztály maga veszi a kezébe, 
az iskolát saját intézményének te
kinti. Kieszközli, hogy a katholikus 
kör helyiségét az iskola céljaira, az 
építkezés keresztülviteléig, a kör 
tagjai engedjék át. Meg vagyunk 
győződve, hogy a kör iparostagjai 
örömmel, kötelességből valameny- 
nyien — az egyéb foglalkozású 
tagjai is a körnek szeretettel ka
rolják fel az iskola ügyét s annak 
biztosítása céljából, kivétel nélkül, 
egyhangú határozattal járulnak a 
kérdés megoldásához.

Uj intézményünk létesítésével 
kötelességet rovunk le, régi vá
gyunk menne teljesedésbe; polgári 
iskolánk utján Léva város törzs
közönségének, iparosaink férfivilá
gát emeljük az értelem azon fokára, 
amely öt megilleti, amely nélkül a 
mai kor kívánalmainak meg nem fe
lelhet, a versenyt fel nem veheti ; 
enélkül pedig ma már sem miivel 
tebbé lett családjának igényeit, sem 
városunk közönségének ipari szük
ségletét ki nem elégítheti.
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Utón Ukrajnába.
— Képek a keleti országhatárról. —

Brodytöl nincs messze a határ. Kocsink 
hat kilométert tesz meg a jó műúton. Balra 
elmarad a szétrombolt lovassági laktanya, 
majd a Matejka-erdőn át visz az út, ahol 
jobbra-balra régi orosz ütegállásokat, szállás 
fedezékeket, árkokat és drótakadályokat látni. 
Itt-ott egy-egy tölcsér, felhasogatott vagy de 
rákban tört fenyő emlékeztet arra, hogy né
hány hónappal ezelőtt itt gránátjaink és 
repülöbombáink pusztítottak Az erdő végén 
keresztezzük a határutat; néhány lépéssel 
odább már áll ismét — mint valamikor a 
háború előtt — a határcsendörőrs deszkabó
déja és közvetlenül mellette régi, hatalmas, 
feketesárga és fehérlekete narancs színűre 
mázolt facölöpök jelzik a helyet, ahol vala 
mikor a vámsorompó állott. Most hiába ke
ressük a sorompót.

A jó műút is végződik itt, a határcö 
löpnél; tovább Ukrajnába széles, agyon
használt göröngyös dülöút visz. Az út men
tén széles dorongut szalad, amelyet csapa
taink 1915-ben építettek, amikor Radz.iwil 
lowban egy osztrák magyar magasabb pa 
rancsnokság székelt. Azóta az utat nem ja
vították, karbantartásával nem törődtek ; a 
lyukak és összetört deszkák miatt csak 
nagyvigyázva lehet előre jutni Ukrán finán
cok tartóztatnak fel; mihelyt megpillantják 
igazolványainkat, minden nehézség nélkül 
tovább engednek

Radziwillowig még három kilométer. 
Tágas síkságon visz az utunk; rétek, szán
tók, puszták, beomlott lövészárkok, drótaka

dályok, hellyel-közzel szállásfedezékek mara- 
doznak el az út mentén. Az utat fasor sze
gélyezi ; nyárfák, égerfák, lűz'ák húzódnak 
hosszú sorban ; tovább délre visz a vasút
vonal, a melyen egy Ukrán tehervonat ép 
most köszönti elnyújtott fütyjellel szemközt 
jövő osztrák kollégáját.

Közvetlenül Radziwillow előtt régi orosz 
csapattábort látunk; most az ukrán határ 
biztositó csapatok egyik osztaga iakja a tá 
bort. Egy ői feltűzött szuronnyal kocsinkhoz 
lép és útleveleinket kéri; azután jelt ad a 
továbbhaladásra és a gőzölgő mozgókony
hára vet lapos pillantást, ahol bajtársai sze
rény ebédjüket fogyasztják.

Itt vagyunk hát Radziwillovvban, az 
Ukrán határvárosban. Voltaképpen kiterjedt 

falu. Egész házsorok állanak romban. Köz
tük zsidó szatócsbódék, paraszt elárusító
helyek és egész kocsivárak a parasztok sa 
játságosan alacsony és lapos járműveiből. 
Minden piszkos, elhanyagolt, züllött külsejű 
A hihetetlenül széles és széttaposolt utcák
nak senki sem viseli gondját; csak a ma 
gyár alföldön lehet még párjukat találni A 
poros utak két oldalán alacsony paraszt- és 
zsidó-házak; alig látszanak ki a földből. 
Minden rendszer nélkül sorakoznak; négy 

faluk között csupa piszokban folyik a lakók 
kezdetleges élete.

Jellegzetes vonás a zöld szin a házte 
tőkön, amit nyilván nagyon kedvelnek. Mig 
Galíciában a vörös háztetőt szeretik, itt min
den fedél zöldre van mázolva. A hagymator
nyos hatalmas templomnak is zöld a fedele, 
zöldek a kupolái Minden ház, minden sarok, 
minden bódé, minden düledező bolthajtás üz
leti helyiség. Mindenki alkudozik, a zsidók, a 
parasztok, a serdületlen gyerekek, a nők ; 
sőt még egyenruhás ukrán katonák, hellyel- 
közzel elbocsátott tisztek is lopva a fülünk
be súgnak, hogy volna valamijük .kéz 
alatt“ eladó. Zsidót igen sokat látni. Tarka

tömeg nyüzsög a piacon és a poros ország
úton Lovakat, marhákat, szárnyasokat áru
sítanak az egyik helyen, tőszomszédságában 
pedig húst, füstölt húst, szalonnát, vajat és 
tojást. Amott a piszkos, sötét kapualjban 
mosószappan, tea és dohány áll nagy ha
lomban, itt meg száz és száz zsák sorako
zik tele burgonyával, liszttel hüvelyes vete- 
ményekkel és miegymással Kocsijukon ku
porogva kenyeret és zsemlyét kínálnak a 
parasztasszonyok Mindenütt csupa kincs, 
csupa gazdagság, amitől már régen el 
szokott a szemünk.

A piacon élénk az élet Lármásan fe
csegve tolong ide oda a tarka tömeg ; min
denki alkudozik, esküdözik, kiabál, kacag, 
veszekszik.

Tarka színekben pompázó ruhák és 
piszkos kaftánok, tarka ukrán uniformisok 
és rongyos köpönyegek dörgölődznek egy
máshoz A sokaságban ismert alakokat is 
látni: vitézségi éremmel díszített osztrák
magyar csukaszürkéket. Pilseni vadászok és 
bécsi deutschmeisterek járnak-kelnek itt, akik 
századaik számára vásárolnak be élelmet. 
Brody felé megrakott osztrák járművek 
igyekeznek Ukrán tisztek haladnak el üget
ve, majd orosz trojkák robognak tova ; bo
zontos hajú vad fickók irányítják -a poros, 
soha nem tisztogatott, sárral be'ecskende- 
zett kocsikat Néha messziről egy revolver 
vagy kézigránát dörren; a muzsikok — 
puszta időtöltésből — a levegőbe lövöldöz
nek vagy kézigránátokat hajigáinak a falro
mokhoz. Az út szélén egykedvűen áll a 
rendőr és teljes lelkinyugalomma) naprafor
gómagot rágcsál.

Ha elcsitul...
Ha elcsitul végre a harci zaj
S galamb száll át az egész földiekén, 
Valórá lesz mennyi kétes ábránd.
Virágot hajt sok zöldelő remény.

Forró csókok csattannak el akkor, 
Lágy, meleg csók, mely csak egyszer terem ; 
Viszontlátás mámoritó láza,
Szent ujjongás lest úr a sziveken

S mig a zene vidám hangja harsog, 
Mig száz agkon zsongnak fel rig dalok, 
Sokan nézni fogják búsan, némán : 
Azok, kiknek kedvese már halott.

Akkor érzik százszorosán a kint, 
Rikító lesz akkor a bánatuk,
Felujul majd akkor « sok mély seb.
Melynek vére kissé már meguludt . . i

Mig a világ örvendni fog végre,
Az ö szivük sajogni fog égve.
Isten, akkor vigasztald meg őket, 
Küldj sugárt a sivár, sötét éjbe!

Jfolpasz^y Jenő.

Különfélék.
— Az elláttatlan lakosságról, mint 

a lapok utján értesülünk, az ország városi, 
községi szervezete minden erejét egybevetve 
gondoskodik. Nagytapolcsányban is mivel Ott 
nincs polgármesteri hivatni — a szolgabirói 
hivatalban jöttek össze már két hét előtt 
julius hó 21-én az ellátásról gondoskodó 
hivatalos közegek; általuk az egybehívott 
városi, járási vezető polgárok a bemutatott 
adatok alapján nagy érdeklődéssel, meleg 
szeretettel tárgyalták az elláttatlan lakosság
nak jövő évi kenyérszükségletét. Ez alka
lomból a tavarnoki uradalom jószágfelügye
lője kijelentette, hogy báró Haupt — Stum
mer urnák nevében tudomására hozza az 
értekezletnek, hogy a város közönségének 
ellátására szükséges gabonát a haditermény 
bizományosa utján szívesen bocsátja rendel
kezésre, sőt lemond a prémiumról, hogy ez 
által az elláttatlan lakosság évi szükséglete 
maximális áron fedezhető legyen. — így 
járnak el máshol, hogy a szenvedők keser

ves helyzetét elviselhetőbbé tegyék! Léván 
eszünkbe sem jut idején eziránt lépéseket 
tenni, a háború folyama alatt még soha 
értekezlet ilyen irányban, ebben a formában 
nem tartatott. Intézmények is csak felsőbb 
hatóság jóakaratu erélyes közbelépésével 
bírnak hozzájutni bevásárlási igazolványuk
hoz Hová jutunk, ha érzéketlenség, érte
lemhiány miatt kellő módon idejében nem 
gondoskodunk a legszükségesebbek fedezé
séről, ha látni fogja a szükségben szenvedő 
közönség, hogy a lakosság egy része éhha
lállal küzd, mig a másik része, a termelő, 
bőségben, gondtalanul fedezheti szükségletét1?

— A VIII. hadikölcsön jegyzése, 
mint értesülünk — szép eredménnyel záró
dik llir szerint felülmúlja az előző időszak 
3 milliárdos jegyzését is — A lévai pénz
intézetek is elismerésremélló buzgalommal 
jártak el a siker emelésének munkájában. 
Három lévai pénzintézetnél 3 060,600 K. jegy
zést eszközöltek : és pedig : a Lévai takarék
pénztárnál 1 828,600 (eddig az intézetnél 
az eddig történt jegyzések összege 4 468,200), 
a Lévai kereskedelmi banknál 1.092,000; 
a Lévai takarék és hitelintézetnél 140 000 el. 
A Barsmegyei népbanknál a vármegye te 
rületén összesen 2’421’000 koronát jegyeztek, 
hogy ebből mennyi esik a Lévai népbank 
fiókjára, városunk 4. pénzintézetére, ez ki 
mutatva nincs.

— Ujláalakuló beszerzési csoport. 
A köztisztviselők és alkalmazottak beszer
zési csoportja, amely eddig nem volt úgy 
szervezve, hogy meg elelő eredményt képes 
lett volna elérni, julius hó 31-én, d. u 6 
órakor, a városhaza nagytermében, Bódogh 
Lajos polgármester elnöklése mellett, igen 
népes gyűlést tartott. A gyűles megnyittatván, 
Kriek Jenő tanítóképző intézeti igazgató és 
Fekete József tanítóképző intézeti tanár alapos 
és kimerítően megindokolt javaslatára, amely 
hez többen hozzászóltak, — a beszerzési 
csoport eddigi intéző bizottságának lemon
dása után, a közgyűlés elhatározta az uj 
ból való megalakulást és nyomban megej
tette az alapszabályoknak a változott viszo
nyok és helyi körülményekhez alkalmazkodó 
módosítását A közgyűlés a polgármesternek, 
mint a csoport elnökének, eddig tanúsított 
buzgó fáradozásáért hálás köszönetét fejezte 
ki és őszinte elismeréssel adózott a két elő
adónak is, akik az ujjáalakitas előmunká
latait készítették. Az intéző bizottság tag
jaivá választattak: Toperczer György, Pe- 
ternák János, Roxer János, Mihalovics 
Győző, Rőth Adolf, Pogány Virgil Nagy
Vilmos, Harkányi Gyula, Szentiványi Endre, 
Dr. Horváth Gyula, Csorba Jenő, Baker
Árpád, Deák Adolf, Söjtöri Károly, Fenyvesi 
József, Ghimessy János, Bányai Ferenc, 
Heckmann István, Kriek Jenő, Fekete
József, Holló Sándor, Jaross Ferenc, Túri
Nagy János, Bonyhády Ferencz Ezeken 
kívül az intéző bizottságban lehetőleg 
minden tisztviselői kar egy—egy taggal 
fogja m igát képviseltetni. Bizalmi férfiak 
lettek : Pátkay Gyula, Dr Mocsy Aba, Tabi 
Lajos. A közgyűlés támaszkodva a közélel 
mezési miniszternek azon nagyjelentőségű 
ígéretére, hogy a beszerzési csoportokat 
a terményekkel való ellátásnál messzeme- 
nőleg és a legnagyobb jóakarattal óhajtja 
támogatni, — felkérte Patkay Gyula kir. 
járásbirót, hogy az intéző bizottságot meg
alakulás és működésének minél gyorsabb 
megkezdése céljából haladéktalanul hívja 
össze.

— Hadlemlék. A Huszonhatos Hadi 
Emlékkönyv szerkesztősége 10 - 10 képes 
lapból álló sorozatos füzeteket ád ki, ame
lyek az ezred életéből érdekesnél érde
kesebb felvételeket tárnak a szemlélő elé. 
Egy-egy sorozat ára 2 korona s kapható 
lesz minden dohánytözsdében és papirkeres- 
kedésben. Minthogy a papirhiány miatt 
képeslapokhoz úgyis csak nehezen lehet 
hozzájutni, úgy hisszük, közönségünk szíve
sen fogja vásárolni ezen füzeteket, amelyek
nek jövedelmét a huszonhatos hősök öz
vegyei és árvái javára fordítják.

— A jövő tantv kezdete. A közok
tatásügyi miniszter rendeletben intézkedett, 
hogj’ a jövő tanév is a rendes időben, 1918. 
szeptember elsején kezdődjék
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— Postapalota Léván. Köztudomású, 
hogy a posta- és távirdahivatalnak jelenlegi 
helyisége szűk volta miatt nem megfelelő 
A háború kitörése előtt az illetékes körök
ben komoly tárgyalások folytak arról, hogy 
a Kossuth l.ajos-tér és a Mártonfy-utea sar
kán levő Jozsefcsek-féle nagy telken, a 
posta-és távirdahivatal számára egy modern 
és kényelmes palota emeltessék. Ez a fon
tos ügy hosszabb ideig pihent Most azon
ban ismét aktuálissá vált, amennyiben e hó 
14-ére van kitűzve a nevezett háznak, ille
tőleg teleknek kisajátítása, amely hivatalos 
eljárásban részt fognak venni : a közlekedés 
ügyi miniszter képviselője, vármegyénk alis
pánja és a vármegyei főügyész. — Remél- 
jük, hogy a kisajátítás megtörténte után 
nem1 okára a piacterünket csúfító, alacsony 
épület helyén egy díszes palota fog állani-.

— Közgyűlés. A Lévai Tisztviselők 
Egyesülete tagjainak nagyon élénk érdeklő 
dése mellett múlt hó 28 án, ma egy hete, 
délelőtt 10 */, órakor, a városháza nagyter
mében tartotta meg rendes évi közgyűlését 
amelyen Holló Sándor elnöki előterjesztésé 
ben alaposan megismertetvén az egyesü 
lelnek egy évi működését, örömmel jelentette, 
hogy az egyesület tagjainak száma és va
gyona a lefolyt év alatt szépen gyarapodott 
A jelentés szerint, amelyet a közgyűlés teljes 
megelégedéssel vett tudomásul, — az egye
sületnek jelenleg 3'26 tagja van ; ezekből 
rendes tag: 248, pártoló: 75 alapitó: 3 A 
tagok száma a múlt évihez képest 114-gyel 
emelkedett A megvizsgált számadások a 
következő eredményt mutatják: bevétel: 
27726 83 K - a kiadás: 14454 50 K, — a 
pénztári maradvány: 13272 33 K, vagyis 
9486 77 koronával több, mint az előző évben. 
A közgyűlés a felmentvény megadása után 
a gyulai tisztviselők egyesületének felhívá
sára egyhangúlag kimot dotta, hogy részvé 
nyék kibocsátásával megalakítja Léván a 
fogyasztási szövetkezetei, a szervezést a 
választmányra bízta, amely az ügy sürgős
ségére és fontosságára való tekintettel, már 
e hét folyamán behatóan foglalkozott is a 
szervezéssel Az elhunyt Csépany Elemér és 
a Léváról eltávozott Renner Ármin he
lyére a közgyűlés Kuesera Imrét és Csorba 
Jenőt választotta meg a választmány tag
jaivá.

— Esküvő. Szilárd János, honvéd fő
hadnagy, e hó 1-én tartotta esküvőjét Léván, 
a plébánia templomában, özv dr Medveczky 
Károlyné kedves leányával, BözsikÉvel. Az 
esketést a menyasszony rokona, Báthy Gyula, 
garamujfalui esperes végezte. Állandó és 
boldog megelégedést kívánunk az uj párnak I

— A m. kir budapesti 1. honvöd 
huszárezred rokkant özvegy és árvaalap 
kezelősége felkéri rang és rendfokozati kü
lönbség nélkül az ezred sebesülés, betegség, 
vagy hadifáradalmak következtében megrokkant 
tagjait, elesett hőseinek özvegyeit és árváit, 
hogy amennyiben segélyre szorulnak, eziránti 
kérvényüket szeptember 1 ig a m. kir. buda 
pesti 1. honvéd huszárezred pótszázad-pa 
rancsnokságnak Budapest okvetlen nyújt
sák be.

— A Lóval Tisztviselők Egyesü
letének elnöksége felhívja tagjait hogy 
buzavásárlási igazolványaik megszerzése vé
gett a polgármesteri hivatalnál sürgősen 
jelentkezni s az átvett igazolványokat a 
gabonamegvásárlása céljából az egyesület 
pénztárnokának átadni szíveskedjenek. Ffelhiv 
ja továbbá azon tagokat kik az egyesület 
utján való lisztellátásra nem jelentkeztek de 
az alispáni rendelet folytán kiutalandó szesz 
re igényt tartanak, összeírás végett Farkas 
Dénes pénztárnoknál jelentkezni szívesked
jenek

— Hazajött a hadifogságból. 
Jarass Ferenc, hadapródjelölt, lapunk, fő 
munkatársának fia, aki Oroszország Perm 
tartományának Kraszno ufimszk nevű váro
sában két évig volt hadifogoly, junius hó 
26-án hatodmagával, orosz munkásnak öl
tözve, megszökött a fogságból és szüleinek 
nagy örömére és meglepetésére sok és ne
héz viszontagság után, jul hó 29 én éjjel 
érkezett Lévára; vele jött Stugel Béla, 
Stugel József cipésznek f>a is.

— A lévai Sportegylet f. hó 5 én 
hétfőn d. u. *|2 6 kor igazgató-választmányi, 
6 órakor pedig évi rendes közgyűlést tart a 
Kasinó társalgó-termében. Az elnökség 
ezúton is kéri a tagok minél nagyobb 
számban való megjelenését

— Eljegyzés Lakos Jolikát, Lakos 
József uradalmi főkönyvelő kedves leányát 
Nagysáróból eljegyezte Láng tel dér Dezső 
Pilisről

— Előléptetés. Az esztergomi cs. és 
kir 26-ik gyalogezredből, a nagybecskereki 
12 ik cs és kir gyalogezredbe áthelyezett 
Kern Aladár zászlóst hadnaggyá nevezték ki.

— A szabadságom katonák visel
kedése. A katonai parancsnokságoknak 
tudomására jutott, hogy a szabadságos ka 
tonák a polgári hatóságokkal szemben ki
hívó magatartást tanúsítanak, sőt volt eset 
arra is, hogy tettlegességtől sem riadtak vissza 
A katonák garabonciáskodásának rendesen 
a hadisegély megvonása volt az oka. Több
nyire az elégedetlen asszonyok viszik rá a 
szabadságra hazatérő embereket az ilyen 
kihágásokra, amennyiben képzelt vagy lega
lább is erősen felfújt sérelmeiknek előadá
sával felbőszítik őket, nem gondolván meg, 
hogy igy a nagyon várt szabadság helyett 
börtön vár a katonákra A honvédkerületi 
parancsnokság ebből kifolyólag most uta 
sitotta az alárendelt katonai parancsnoksá
gokat hogy a szabadságra menő legény
séget tanítsák ki a polgári hatóságok iránti 
tiszteletteljes magatartásra és figyelmeztessék 
a legénységet, hogy ellenkező esetben 
börtön vár rájuk. Ha jogos panaszuk van, 
ne okvetetlenkedjenek, hanem törvényes utón 
adják be panaszukat vagy felebbezésüket

— Téuylegesltés. A m. kir hon
védelmi miniszter Turczer Béla tartalékos 
honvéd főhadnagy gazdászati tisztet felvette 
a tényleges állományba

— Szabad izedül lombtakarmányt. 
A szárazság, amely igen hosszú ideig tartott 
és a gyenge szénatermés folytán előálló 
takarmányhiányra való tekintettel a földmi 
velésügyi miniszter a rendkívüli legeltetés, 
lombtakarmányszedés stb. tárgyában a múlt 
évben kiadott rendelet hatályát az ideig, — 
ameddig azt a száraz időjárás szükségessé 
teszi, erre az évre is kiterjesztette

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi julius hó 28.-tól 1918. évi aug. hó 4.-ig
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A szülök neve < é l
i

A gyermek
neve

Horváth Pál Tamás Mária fiú halva szült.

Házasság.

Völenenv ös meuvasszonv neve Vallása

Szilárd János Medveczky Erzsébet r. kath

Halálozás.
■■ — ------- JLLHJ

Az elliQUYl ueie Kora A halál oka

Gápel József >9 éves hősi halált halt
Kollár József 8(3 , agg.szály

Urileány keres falun elemi osztály
csoporttanitást,

esetleg irodai munkát. P. Fferi Zsar- 
nócza (Bars ni.)

Üres ládák
nagy mennyiségben kaphatók Am- 
stetter Imre dohány nagytözsdéjé- 
ben Léván.

5079 — 1918. szám

Pályázati hirdetmény
Az Országos Hadigondozó Hivatal az 

irgalmas nővérek beszterczebányai intézeté
ben 20 ingyenes helyre pályázatot hirdet

E helyekre, amelyek 1918. évi szeptember 
hó 1-től fognak betöltetni magyar állampol
gároknak intézeti elhelyezésére szoruló róm 
kath. vallásu fiú és leány hadiárvái tarthat 
nak igényt.

A fiuárvák 8 — 15, a leányárvák 3 — 18 
évesek lehetnek A felvett hadiárváknak az 
intézetben való neveltetése és ellátása egye 
lőre 1919 évi augusztus hó 31-ig biztosit- 
tátik.

Az intézetben elhelyezett hadiárvák az 
intézetben elemi iskolai oktatásban részesül 
nek. A kötelező népiskolai oktatáson túllévő 
Hu hadiárvák a polgári, a fémipari szakiskola, 
a gimnázium négy alsó osztályát, a leánj' 
hadiárvák pedig a polgári, a kereskedelmi, 
a női kézimunka, esetleg az 1918. évi szep
temberben megnyíló tanitónöképző tanfo
lyamokat látogathatják

Felvételi kérvényhez, amelyet a hadi
árva törvényes képviselője ir alá, a következő 
okmányokat kell csatolni:

1 ) a hadiárva születési anyakönyvi 
kivonatát, keresztlevelét

2) a hadiárva atyjának hősi halálát 
vagy eltűnését igazoló okmány, lehetőleg 
halotti anyakönyvi kivonatát, annak hiányában 
más hiteles igazolvány például a katonai 
parancsnoksag vagy a tábori lelkészi hivatal 
értesítését, vagy a Vöröskereszt Egylet 
tudakozódó irodájának értesítését

3.) Amennyiben a hadiárva már iskolá
ba járt, legutolsó iskolai bizonyítványát

4) A hadiárva egészségi állapotát és 
testi épségét igazoló hatósági orvosi bizo
nyítványt.

Léva, 1918 évi julius hó 31-én

Bódogh Lajos, 
polgármester

A Barsmegyei Gazd. 
Egyesület Áruosztálya 

ajánl;
Tarlórépa mag 1 kg. kor. 68.— 
Biborheremag I.- a minőség

100 kg. kor. 700.— 
Muharmag 100 kg. kor. .65.— 
Gépolaj középnehéz 100 kg. kor.

340 —
Gépolaj nehéz 100 kg kor. 370.— 
Cilinderolaj 100 kg. kor, 430.— 
Tavotte Zsir 100 kg. kor. 550.— 
Cement (portland) 100 kg. kor.

24 —
Darabos égetett mész 1.- a 100 

kg kor. 28 —

Gépészkovács,
ki saját szerszámmal és fujtatőval 

rendelkezik, kommenciós állásra 
f évi november 1-töl felvétetik.

Cim a lap kiadóhivatalában.

Állandó konyhakertész 
ajánlkozik uraságokhoz kommenci- 
óra, esetleg olyan helyre is, a hol 

most akarnak berendezni 
összes kertészeti gyakorlattal. 

Megkereséseket „Szorgalmas* jeli
gére a lap kiadóhivatala közvetít.
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Hadmentes erélyes 

ispán 
hosszabb gazdasági gyakorlattal, ke
restetik mielőbbi belépésre. Cim a 

kiadóhivatalban.

Eladó ház.
Damjanich-utca 6. számú négy 

háztelekből álló, gyárhelyiségekre 
alkalmas házamat eladom. Érdek
lődni lehetatulajdonosnőnél özv. Ghi- 
messy Józsefnénál Budapest, Vili., 
Futó-utca 46. sz. a. 14.

Portland cement
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondnál, Léván-

Eladó ház
A Honvéd-utca 9. sz. ház — 

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

4 ablak
tokkal s teljes felszereléssel, valamint

3 drb spaletta
eladó. Cim e lap kiadóhivatalában.

Teljes ellátást
nyerhet két gimnáziumi tanuló 
Hochberger Józsefnél Léván,

Szepesi utca 25

Eladó szőlőoltványok 1 és 2 
évesek, megrendeléseket már mos- 5 
tantól elfogad: Molnár Mihály 

szőlőgazdasága Abaujszántón.

Zsarnócza
község legfrekvensebb utcájában 
fekvő, szolid építkezésű, 3 lakszobá
ból, egy éléskamrából, — kony 
ha, — pince- és istállóból álló 
és bármily — célra használható 
h á Z a hozzátartozó kerttel, 
mely nagyon alkalmas házépítésre, 
— eladó. Bővebbet PISZTL 
JÓZSEF tulajdonosnál Zsarnóczán

Keres
3 szobás lakást

Baker Árpád városi számvevő
Léván, f. évi november hó 1-től.

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-tér 6.

MEGHÍVÁS.
rO-> rO->

A NYITRAI és TÁRSA irodalmi 
és nyomdai részvénytársulat 

~ nyolcadik évi ~

rendes közgyűlését
1918. évi augusztus hó 15 én délelőtt 11 órakor 

a Lévai Takarékpénztár igazgatósági gyűlés termeben 

fogja megtartani, melyre a t. részvényesek 
ezennel meghivatnak.

T él r g- y fit d :

1. A közgyűlés határozat képességének megállapítása, jegyző 
választása és a jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése.

2 A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a 
felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása a nyere 
meny felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3 Az alapszabályok 18. §.-a alapján netán beérkező indít
ványok tárgyalása

Kelt Léván 1918. évi julius hó 27.-én.

Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályok 9 $-ából. .Szavazati joggal csak azon rész
vényesek bírnak, kiknek nevére a részvények a közgyűlés megtartása élőt- 
legalább 60 nappal a törzskönyvben átírattak.*

A részvények az üzlet pénztáránál, a gyűlést megelőző nap esti 6 
órájáig elismervény ellenében letétbe helyezendök.

Tartozik Mérleg-számla, 1918. junius hó 30-an. Követei.

Léva, 1918. évi junius hó 30-án.

FkL. Vagyon K f K Fkl Teher K K. f.

51 Előlegek 375 54 Részvény alaptőke 60000L

58 Üzleti berendezés II 700 89 Rendelkezési alaptőke 7095 24
59 Kölesönkönyvtár 1000 70 Veszteségi tartalék alaptőke 2761 42
60 Gépek eszközök, betűk 16000 86 Gépek, szersz értékcsökk alaptőke 2307 44
61 Nyomdai berendezés 800 87 Osztalék biztositó „ 1153 72 13317 82
62 Jogok louO 558511/111 Fel nem vett részvény osztalékok 583
94 Értékpapírok 10668 91 97 Hitelezők:

104 Postatakarékpénztár 390 74 Könyvkiadói számlák 58 í 3 8
118 Pénztár * *1 26274 38

166
Egyébb áruk 6715 12 12588 92

139 Aruk Z14 -U 01 Kölesönkönyvtár betét 249 —
142
160

Bélyegek 
Adósok

530
16927

53
62

Nyeremény mint egyenleg 9371 35

| 96110 09 96119 09
í

Schubert Fái Horataik Jánoa
ügyv. igazgató. üzle vezető.

* Takarékbetétben 24OOO kor.

Ezen mérleg-számla a kereskedelmi törvény 192 §-a értelmében a fő és mellékkönyvekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutatott 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőknek találtuk.

Jánosa Janő Sziíassy Dezső Fodor adolf
felügy. biz, tag felügy. biz. elnök. felügy. biz. tag.

Nyomatott Nyitrai én Társa gyomajtóján Léván.


