
XXXVTIT évfolyam 85. szám. Léva, 1918. szeptember hó 1.

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
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A lévai Vöröskereszt 
kórháza.

Elméleti szempontból beszélhe
tünk egyéni, nemzeti és egyeteme
sen emberi lélekről Most valójában 
csak a nemzeti lélek élhet A há
ború az egyetemes emberi lelek 
halálát jelenti, amennyiben a kü
lönböző államok, nemzetek, népek 
nem karöltve akarják a művelődés 
kérdését előmozdítani, hanem egy
más rovására, egymás kiölése árán 
akarnak érvényesülni. Amint az 
egyetemes emberi lélek elnyoma
tott, éppen úgy az egyéni lélek 
sem juthat szóhoz a maga egészé 
ben, a háborús helyzet folytán 
a legsajátosabb egyéni mozgás- 
szabadságunkban korlátozva erez
zük magunkat De ez nem is lehet 
másképpen, sőt csak akkor van re
mény a győzelemre, ha az egyéni 
akarat minél tökéletesebben rende
lődik a közösség akarata alá.

Ebben a vérzivatarban jólesik 
gondolnunk a Vöröskeresztre, amely 
céljaiban az egyetemesen emberi 
ideált iparkodik még mindig fen- 
tartani, amennyiben a Vöröskereszt 
elvileg határozott országhoz való 
tartozandóság gondolata nélkül 
iparkodik az emberiséget szolgálni, 
iparkodik minden tajbeli sebesült
nek segítségére lenni Sajnos, hogy 
ebben a háborúban a Vöröskereszt 
sem képviselheti teljesen a „noli 
me tangere" elvet, amennyiben mind 
a harctéren, mind a mögöttes or
szágrészekben (repülők) célpontul 
ezt is veszik.

Ez a humanisztikus elv a nem
zeti gondolattal karöltve létesítette 
a Vöröskereszt lévai városi választ
mányát, amely a központ némi 
anyagi;hozzájárulásával 4 éven át tar
tott fenn 8ó ággyal kórházat. Ennek 
a választmánynak Báthy László érse
ki helynökés utóbb Kmoskó Béla dr. 
elnökök agilis vezetése mellett az 
volt az első feladata, hogy jóté
konyság utján ilyen kórház fentar 
tásához szükséges anyagi erőt 
szerezzék meg. E tekintetben egye
seknek és egyesületeknek jótékony 
adakozása mellett különösen Schoel- 
ler Gusztávné melegen érző szive 
emelendő ki, aki naponta 45 liter 
tejet bocsátott a kórház rendelke
zésére, és általában mindenütt ott 
volt, ahol anyagi szükség (bor, szal
ma stb.felmerült. Az ónban a fenkölt- 
lelkü úrnő nem elégedett meg avval, 
hogy anyagi eszközökkel segített 
bajokat gyógyítani, hanem szemé

lyes megjelenésével is iparkodott 
enyhülést szerezni Akárhányszor 
halljuk, hogy jómódban levők nem 
keresik fel a nyomorúság, a sze
génység. a bajok tanyáit, hogy a 
maguk nyugalmát, örömét ezek a 
szomorú látványok ne zavarják 
Schoeiler Gusztávné látogatásával is 
törekedett írt hozni a hősök fáj
dalmaira.

A legszükségesebb anyagi esz 
közök megszerzése mellett egyik a 
kórház elhelyezésére irányult. Erre 
a célra a lévai tanítóképző intézet 
igazgatója: KöveskutiJenő a tanár
testülettel egyetemben örömmel 
rendelkezésre bocsátotta az intézet 
jelentékeny részét; a köztartástve- 
/.ető tanár : Fekete Józsei pedig 
készségesen vállalkozott arra, hogy 
a növendékek ellátásának vezetése 
mellett a kórház élelmezését is — 
a Vöröskereszt eszközeivel in
tézze

A kórház nehéz, ápoló munká
ját nemesen gondolkozó és érző 
lévai urhölgyek mellett nagyobb 
részben az irgalmas nővérek végez 
ték, akik-- fáradságot nem ismerve 
névtelen frontmögötti hősökként 
szolgálják a hazát.

Ezeknek a soroknak most az 
a körülmény ad aktualitást, hogy 
a szóban levő kórház feloszlik. A 
feloszlatást főképpen két körülmény 
indította meg; egyrészt a tanító
képző-intézet tanártestülete pedagó 
giai okokból kényszerülve volt 
a kórház kitelepítését kérni ; * más
részt a Vöröskereszt központja úgy 
találja, hogy bizonyos összponto
sítás által olcsóbbá és technikailag 
könnyebbé válik az ellátás. — Ami
kor ilyenformán e humánus in 
tézménytől búcsúzunk, illő, hogy 
Léva város nagyközönsége igaz 
köszönetét mondjon az önzetlenül 
adakozóknak és íáradozóknak.

Nem az érdem, hanem a foko
zás szempontja vezetett akkor, ami 
kor tudatosan az utolsó csoportban 
hagytam a bucsuzást attól a név
től, amelynek viselője lelke volt az 
egész kórháznak. Bizonyára nem 
rejtvényt fejtek meg, amikor dr. 
Karafiáth Máriusban állapítom meg 
azt az önzetlen hazafit, aki, mint a 
kórház vezető főorvosa, mint a kór
ház parancsnoka, atyja volt minden 
sebesültnek, betegnek. Hogy mennyi 
szeretettel és gonddal intézte be
tegei sorsát, többek között abból

* Ez egy láncszeme atna mozgalomnak, amely 
arra törekszik, hogy a nevelés munkájának sikere 
érdekében az összes iskolák eredeti rendelteié 
síiknek adassanak vissza. 

láthatjuk, hogy az ápolók által 
végzett minden kötést töviről hegyig 
a legpontosabban megvizsgálta, * 
hogy a gyógyszereket saját sze
meivel ellenőrizte, hogy minden 
katonának útjait maga irányította, 
ö vette fel az étkezőket, ö bocsá 
tóttá el a meggyógyultakat Ezek 
a munkák naponként vagy másod 
naponként több órára menő elfog- 
latságot jelentettek. Jutalmát abban 
látja, hogy tömegével kapja a meg
gyógyult és eltávozott hősöktől a 
hálálkodó leveleket. Tudomásom 
szerint ez a kórház majdnem leg
hosszabb ideig állott fenn a hason
lók közül, ami elsősorban Karafiáth 
Márius dr. lelkiismeretes munkájá
nak köszönhető ; valamint öt illeti 
az érdem oroszlánrésze abban, hogy 
a lévai kórház a többi kórházak 
között mint a legjobb szerepelt; 
amely utóbbbi körülménynek bizo
nyítéka az, hoíy más kórházakban 
avval a fenyegetéssel tartottak fe
gyelmet a beteg katonák között, 
hogy ha nem viselik magukat 
nagyon jól, nem mehetnek majd 
további kezelésre a lévai Vörös
kereszt kórházba.

Karafiáth M. dr. megyei főor
vosnak segédkezett az orvosi teen
dők végzésében a háború első idő
szakában Medveczky Károly dr., 
aki igazi humánus érzéssel életének 
utolsó leheletéig önzetlenül szolgálta 
a kórházat; örökébe lépett e haza
fias munkában Gergely Fülöp dr., 
városi tiszti orvos, aki a háború 
által keltett első lelkesedés lecsilla
podása után vállalkozott erre a 
díjtalan, de felemelő szolgálatra.

Kívánatos volna, hogy a Vörös
keresztnek eme önzetlen munkásai 
az életnek legkülönbözőbb területein 
minél több követőre találjanak.

FRANK ANTAL

* Tudomásom szerint ez a nagyan skrupulus 
titánnézés egyszer kicsit bántotta is az egyik ápoló 
érzékenységet, aki abban bizalmatlanságot látott 
satát munkája iránt, holott ez a szigorú vizsgálás 
csak az igazi orvos lelkiismeretessége volt.

A 26 osok „Hadiemlékkönyve."

A huszonhatosok Hadiemlékkönyvének 
szerkesztősége a Hadiemlékkönyv tartalmá
ból szives előzékenységgel még a következő 
meleghangú elismerő nyilatkozatokat bocsáj- 
tóttá rendelkezésünkre :

A világháború a névtelen milliók hábo
rúja. A beláthatatlan és felsorolhatatlan 
tömegek névtelenül indultak el, névtelenül 
vívták csatáikat, névtelenül szenvedtek és 
éreztek, névtelenül győztek és haltak.
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. . . illacrimabiles
urgentur ignotique longa
Nocte, carent quia vate sacro.

Valóban nincsen, nem is lehet költő-lant, 
mely e népindulásnak, e tömegönfeláldozás- ' 
nak méltó eposát elzenghetné Talán a jö- , 
vendő történetírója lesz képes hosszú évek . 
után a tisztultabb idők ormáról visszapillan-.' 
tani a ma eseményeire, melyeket az ágyuk ! 
füstgombolyagjai, a felkavart föld homok ' 
felhői, szenvedéseink és nélkülözéseink ború- ; 
latai elölünk ma még eltakarnak. Hiszem, i 
hogy Bars- és Esztergomvárrnegyék névte- | 
len, de nem siratatlan hőseiről a jövendő I 
történetírója meg nem feledkezik Addig is, . 
hadd legyen e könyv tömegsírjaik közös j 
emlékoszlopa I

Esztergom, 1918 május havában.

Beniczky Ödön,
Bars- és Esztergomvárrnegyék főispánja.

A hősi halált haltaknak dicsősége fény- 
löbb, örök pihenőjük boldogabb s az önfel- I 
áldozó honszerelem számára példaadóbb 1 
lesz, ha életben maradt szeretteiknek szem- j 
pillái alól a bánatnak fájdalomkönnye mellől í 
legalább a nélkülözésnek könnyét letöröljük.

Budapest. 1918 április havában
Folónyi Géza,

•rszgv. képviselő.

Csodálattal, el nem múló halával gondol 
Barsvármegye közönsége a cs. és kir 26-ik 
gyalogezred hőseire, kik a világháborúban 
sok, leirhatlan szenvedés között, egészségük 
árán, igen sok esetben életük feláldozásával 
segítettek megtartani a drága Magyar Hazát

Aranyosmarót, 1918. augusztus hó 11. 
Dr. dezseri és szomafalvi 
Rudnyáuszky Titusz.

Barsvármegye alispánja.

A kályhacső
irta: Kanta Róbert dr.

Kemény káromkodás takad az ajkamon, 
amint felébredek Ez már csak mégis bor 
zasztó I Kis bódém feketélik a — koromtól. 
Ágyneműm és takaróm olyan, akár a szén
munkás jó pár napja viselt inge, fehérneműm, 
még az is, amely tegnap érkezett reggel a 
tisztítóból, koromfekete. A szappan, a 
kefe, a fésű s a fogkefe — csekélység 1 a 
hadimilliomosok árszabása szerint beszer
zett vadonatúj fogkefém — menthetetlenül 
oda van a piszoktól, amelynek undorító rété 
ge még aranyos kis feleségem édes képmá
sát is elborítja Az asztalkámon heverő pár 
jó könyv, amely szellemi világom egyetlen 
tápforrása, régi lomhoz hasonlít. Szóval: 
szitkozódom a javából, orditok a tisztiszol
gám után, lepocskondiázom, hogy tehetetlen 
és hanyag és nem hiszem el neki, amivel 
hebegve védekezik, hogy ... a nedves fa 
. . . a rossz kályhacsö . . . csakis ez az 
oka minden bajnak.

Derék legényem mindenképpen ki akar 
engesztelni, de eleinte haragomban semmi
képpen meg nem lágyulok. Végül, elkese
redettségemnek néhány perce, talán negyed
órája múltán legényem kimondja a békesség 
megváltó szavát:

— Akkor hát dobjuk ki azt a nyomo
rult kályhacsövet I

Nos, evvel az én mindenesem fején 
találta a szeget I

— Kidobni, de menten I — feleltem és 
szinte kéjes elégtétel érzetével veszek részt i 
sajátkezüieg a piszkitó műveletben Mielőtt 
a felszabadult koromfelleg még szétterpesz 
kedhetett volna összes leltári tárgyaim felett; ( 
az átkozott kályhacső, mint fekete szégyenfolt, i 
künn hevert a mélységes fehér hóban

Ma már teljesen tudatában vagyok an 
nak, mennyire büntetendő cselekményt kö
vettem el akkor, amikor a korom feletti 
dühömben az orvoslásnak erre a módjára 

szántam el magamat. Hiszen kincstári jószá
got könnyelműen elpazaroltam és pótolha
tatlan értéket tékozoltam el; de hát van 
még örök igazság és ez nemcsak miránk, 
szegény földi férgekre, de az élettelen tár
gyakra is kiterjed És most — bocsánat a 
hangulatosnak szánt kitérésért — vissza a 
kályhacső tulajdonképpeni történetéhez I

Kötelességemhez híven vizsgálom az 
őrségeket a 3250-es magaslaton és a Monté 
C.-n A sodronypálya 2300 méteres magas
ságba hoz, még pedig nem holmi alpinista
egyesület teremtette szépen kígyózó utakon, 
hanem göröngyös és minden sziklafalnak, a , 
legmeredekebbnek is egyenesen nekikuszó . 
ösvényeken, amelyeket e cukorinséges idők
ben is bőségesen telecukroznak a — sáros 
hókupacok. Ezen a bizonytalan talajon kell 
most még 900 métert felfelé kúszni. Mind
járt a felső sodronypálya állomástól lavina- 
szakadékba fordul az ut, amelyhez a félig 
sárból, félig hóból készült pépnek különösen 
vastag rétege tapad Jó órahosszat tart ez 
az ut, amig eléri az ember a végét: a jég
mező legalsó széle által fedett katlant. A 
katlanból ismét sodronyfelvonó — nem sód 
ronypálya, hanem kezdetleges sodronyfelvonó 
— viszi a 800 méterrel magasabb állomá
sig tovább a terhet. A két végállomásról 
láthatni egymást, de az ellenség az állomá
sok egyikébe sem tekinthet be Egy ellen
séges repülő alighanem lefényképezte egyszer 
az állomásokat, mert olykor-olykor egy-egy j 
gránát már felvonónk irányában látszott 
repülni; de a kísérletek eredménytelenek 
maradtak és jóideje már nem csapott be 
arra a tájra ágyulövés.

Utam az alsó állomás mellett halad el.
— Jó napot, Huber szakaszvezetö ! mon 

dóm a parancsnoknak Van e valami újság ?
— Az nincs hadnagy ur, feleli. De van 

sok nyomorúság, Hanem az már régi dologi 1 
No no, Huber I Csak ne kösse úgy 

az ebet a karóhoz I Eminek itt nyomorúságos 
dolga van, az nem Ön, hanem a sodrony
dob. Senki és semmi más I

— Igen ám, hadnagy ur! Hát a tüdőm, 1 
semmi ?

— Az ön tüdeje ? Mi köze a felvonó
hoz ?

— íme 1 mondotta, diadalmasan elém 
nyújtva egy — kályhacsövet.

Talány előtt állok. Huber folytatja mon- 
dókáját;

— Tetszik tudni, hadnagy ur, azok oda- 
fennt soha sem értettek meg engemet. 800 
méternyire még sem ér fel a hangom és a 
jeladás még a legszebb időjárás mellett is 
gyakran csütörtököt mondott. Megtörtént 
már akár százszor is, hogy a kalapáccsal 
hiába kopogtam Morse-jeleket a sodronykö
télre, vagy hogy félreértettek. Amikor száz 
kilót kellett felszállitanom, akkor csak 50 kilo 
ellensúlyt raktak fel, amikor pedig ötvenet 
kellett 'szállítanom, az. ellenkocsiba bizonyo 
san százötvenet tettek, úgy, hogy ilyenkor 
úgy zudull le a súly, hogy nem egyszer azt 
hittem, hogy egész bódénk velem együtt a 
túlvilágba vándorol De most künn vagyok a 
vízből. Ez a kályhacső a megmentöm.

— Hogy, hogy?
— Nos, e csőbe kiáltom bele, amit 

akarok és akkor nincs félreértés Figyeljen 
csak kissé ide, hadnagy ur I

Erre, — akár az udvari zenész szárny
kürtjét — a szájához illeszti a kályhacsövet 
és beledörgi:

— Halló I 80 kilót felrakni I Háti zsá
kokat fel 1

Kis vártatva megrakott kocsink útra kél 
és már is kellemes emelkedéssel siklik 8' 0 
méternyire felfelé ; pont a fele utján talál
kozik elienkocsijával amely nemsokára szin 
tén révbe ér

— Bravó, Huber I mondom. Had lássam 
csak azt a maga szerszámját.

Megnézem a kályhacsövet közelebbről 
és — felkacagok. A pléhfalnak egy éles 
behorpadása csalhatatlan bizonyíték arra, 
hogy — a saját magam jószágát látom vi
szont. Hiszen csak tegnapelőtt történt, hogy 
a korom feletti dühömben még az ágyamból 
reádobtam nehéz szegekkel telivert talpú 
hegyi cipőmet Innen a horpadás

— Mondja csak, Huber, honnan szedte 
maga ezt a kályhacsövei ?

Huber zavarba jött :
— Hadnagy urnák a tiszti szolgája 

ajándékozta nekem, hebegte. Ez való igaz 
Megkérdezheti tőle, hadnagy <ur.

Azóta lelkiismeretem nyugodt. Hiszen 
bűnömet jóvátette a sors és a megvetett 
kályhacső most jobb és értékesebb szolgá
latokat teljesít, mint annak elölte.

Különfélék.
— A Barsmegyei központi fogyasz

tási szövetkezet mintájára Léván is szán
dékoznak hasonló intézményt alakítani. — 
Mint értesülünk, a közönség körében rend
kívüli nagy érdeklődés nyilvánult meg az 
alakítás iránt Az alakuló közgyűlés mához 
egy hétre, szeptember hó 8-án lesz meg
tartva ; ez alkalommal megalkotják az alap
szabályokat és az érdekeltség köréből meg
választják az igazgatóságot és felügyelőséget ; 
igy a szövetkezet rövid idő alatt megkezd
heti működését. Mint értesülünk, a befizeté
sek még a hét folyamán, szept. 8 ig is elfő- 
adhatók Kívánatos, hogy a nagyközönség 
javára irányuló törekvést a szövetkezeti 
eszme szolgálatában minél szélesebb kör
ben fejthesse ki és a nagyközönség szükség
leteinek enyhítésére szolgáló működését 
minden irányban elismerés kisérje.

— Leszerelnek az öreg katonát. 
A király lég'elsőbb parancsára a legidősebb 
három korosztályt le kell szerelni és haza 
kell bocsátani. A rendelet, illetve legfelsőbb 
parancs gyors és haladéktalan végrehajtása 
már megkezdődött, amennyiben a leszerelési 
parancs alá jutó katonákat szeptember hó 
15 tői kezdve kell hazaboesátani s igy a 
munkálatok már is folynak. A leszerelést 
december 31-ig be kell fejezni.

— Esküvő. Huberth István gépész
mérnök augusztus hó 29-én délben tartotta 
esküvőjét Budapesten, a krisztina-városi temp
lomban Zboray János műszaki tanácsosnak 
kedves leányával Hannával. — Állandó és 
boldog megelégedés kisérje frigyüket.

— A lévai tisztviselők egyesüle
tének elnöksége tudomására adja tagjainak, 
hogy két-gyermekes családok 1—2 klgrm 
grízt 4'20 K. á«ban és a sertésttartó tagok 
5—25 klgrm. korpát 40 fili. árban vehetnek 
át ; a kiosztás mindenkinek saját csomagoló 
papírjában vagy zsákjában hétfőn és kedden 
d. u. 2—6 óra között' a magtárban törté
nik fizetés ellenében. A sertéstartást, 
hizlalást kívánatra igazolni kell Az elnökség.

— Katonai kinevezés. A király 
Szabó Barnát, a 14 ik honvédezred zászlósát, 
hadnaggyá nevezte ki.

— A cséplőgépészek felmentése 
szeptember 30 án lejár. A honvédelmi 
miniszter rendeletet bocsátott ki, melyben 
jelzi, hogy a cséplögépészek és a fűtők 
további felmentése iránti kérvényt el kell 
utasítani, mivel szeptember 30 án túl, téli 
időre nem mentik fel őket semmiféle 
jogcímen

— A frontra újból szabad cso
magokat küldeni. A kereskedelmi minisz
ter rendelet utján közhírré teszi, hogy a 
harcterekre ismét szabad csomagot küldeni 
A miniszter egyben figyelmezteti a katonák 
hozzátartozóit, hogy élelmiszereket ne tegye 
nek a csomagokba, mert azok feltétlenül 
megromlanak és élvezhetetlenné válnak.

— Kitüntetés. Kempfner Ede, kun- 
madarasi állatorvos, katonai főállatorvos a 
harctéren tanúsított vitéz magatartásáért a 
Signum laudist nyerte.

— Meghívás. A Lévai tisztviselők el
nöksége ez utón hívja meg Választmányé 
nak és Clazdászati bizottságának tagjait 
holnap f. hó 2-án a Takarékpénztár tanács
termében d. u. 3 órakor tartandó értekezletre.

— A vadászati tilalom felfüg
gesztése. A hivatalos lap kormányrendele
tet közölt, amely felhatalmazza a törvény 
hatóságok első tisztviselőit, hogy szeptember 
elsejétől kezdve esetről esetre felfüggeszthes
sék a nyúl- és fáczánvadászatra vonatkozó 
tilalmat. Egy régebbi rendelet ugyanis szept. 
14-ig megtiltja a nyúl- és fáczánvadászatot.
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tejkereskedö 
korona i

— A tanulók száma a középisko
lában. A kultuszminiszter elrendelte, hogy 
a iuközépiskolák osztályaiba 68-nál, a le 
ányközépiskolák osztályaiba 45-nél több 
tanulót nem lehet felvenni.

— Kinevezés. Korpás István, a besz
tercebányai 16 honv. gy. ezred hadapródja, 
hadnaggyá neveztetett ki

— Uj levélbélyegek. A magyar 
posta uj bélyegeket hozott forgalomba Az 
uj 10 15, 20 és 25 filléres bélyegeken a 
király arcképe van, fején Szent István, koro
nájával, a 40, 45, 50 és 95 filléres bélye
geket a királyné arcképe diszit. A 95 fiilé 
rés bélyegek forgalomba hozatalát az uj 
háborús tarifa tette szükségessé. Az uj 
bélyegek mellett forgalomban maradnak a 
most érvényben levő bélyegek is, melyekből 
nagy készletek vannak. Legközelebb fog 
megjelenni az uj bélyegekre vonatkozó 
rendelet.

— Eljegyzés. Novotny József, Nyitra 
eljegyezte'Szentirmai Ju’iska urleányt Léváról,

— Drágább lesz a tej. A közélel
mezési miniszter szeptember hó 1-töl kezdve 
felemelte a tej árát A kis-és nagyközségek 
ben a termelő és más elől a tejkereskedő, 
tejszövetkezet, feldolgozótelep vagy tejgyüjtő 
állomás közötti viszonyban, tehát a tej nagy
bani eladásánál literenkint 1 korona 20 fillér 
a tej legmagasabb ára, a fogyasztónak 1 korona 
24 fillér. Rendezett tanácsú városban a tej 
nagybani ára 1 korona 24 fillér, a termelő 
és fogyasztó közötti viszonylatban házhoz 
szállítva 1 korona 28 fillér A 
és a fogyasztó közötti ügyletben 1 
34 fillér

— Hazalött hadifogoly Tatár Ist 
ván, honvédhadapród, ki három év óta volt 
orosz fogságban, e hó 28 .án hazaérkezett

— A sertések házi hizlalásának 
biztosítása. A jelen gazdasági évre a múlt 
napokban kiadott közélelmezési miniszteri 
rendelet tudvalevőleg precíz módon szabá 
lyozza a sertéshizlalást s ezzel kapcsolatban 
módot nyújt a lakosság azon széles rétegé
nek is a sertéshizlalásra, amely saját házi 
szükségletét óhajtja kielégíteni Régi meg- ' 
győződésünk, hogy a rendeletek és törvé- ; 
nyék szigorú, lelkiismeretes és pontos vég- j 
rehajtása közélelmezési viszonyainkat réges ' 
régen kedvezőbbé alakították volna; de igen ( 
sokszor sajnálattal és fájdalommal kellett 
tapasztalnunk, hogy a legjobb igyekezettel 
és szándékkal kiadott rendeletek a végre 
hajtási teendők meg nem értésén vagy 
egyéb akadályok miatt súlyos zavarokat 
okoztak. A sertéshizlalási rendelet egyik 
kedvező jelenségének kell vennünk, hogy 
például városunknak minden egyes jogo 
sült s ezen jogát kellően igazoló polgára, — 
a tavalyi súlyos nehézségektől eltérően, — < 
ma maximális áron, utánjárás és furfang ' 
nélkül itt a város területén a H. T. utján I 
megkaphatja sertése számára a szükséges I 
árpa — és kukoricaadagot. Az árpakiosztás ' 
már minden baj és zavar nélkül majdnem 
teljesen be is van fejezve. A kiosztásnál 
valóban jól esett végre látni az emberek 
arcán a megelégedettséget Itt említjük meg, 
hogy az árpaadagok nem az egész hizlalási 
anyagtakarmányt jelentik, hanem csak egy 
részét, mig a többit ugyancsak a H. T. ut
ján a városi közélelmezési hivatal utalvá
nyai alapján fogja kiutalni. Az idei gabona
rendeletnek ime máris megvan a jó követ
kezménye : a jó s az előbbi állapotokhoz 
viszonyítva teljesen kielégítő hizlalási ren
delet, ami a kormány jóakaratán felül egyszer
smind a kormány előrelátását is jelenti.

— Károlybakák a filmen. A lévai 
mozi ma egy rendkívül szép háborús drámát 
mutat be Károlybakák címen Két baka 
szerelmi története ez megkapóan szép fel
vételekben. Ezenkívül a Liliomfi, Szigligeti 
nek vigjátéka fogja szórakoztatni a közönsé 
get, mely a filmen is ép oly kedves mint 
színpadon

— Családfők figyelmébe. A kir 
Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyzö Hiva
talának állandó ellenőrzése mellett működő 
Magyar Országos Biztositó Intézet életrevaló 
újítást vezetett be a hadikölcsönbiztositás 

terén, amelyet különös figyelmébe ajánlunk 
a családfőknek Minden családapának mód
jában van igen alacsony évi dij mellett 
magasösszegü tőkét biztosítani bizonyos idő 
pontra esetleg hozomány, a gyermekek ne
veltetése, vagy önállósítása czéljára Ilyen 
biztosításoknál, időközben történő halál ese
tére a társaság azonnal kifizeti a biztosított 
összeg 20 °|o-át, halaleseti, — azontúl pedig 
évenkint 20 °|o-ot, neveltetési járulék czimén, 
a biztosítási időtartam lejártáig, amikor maga 
a b ztositási tőke is esedékessé válik Példa: 
Egy 32 éves férfiú 2 éves gyermeke javára 
egy' 18 évi időtartamra szóló, tehát a gyér 
mek 20-ik évéig terjedő hadikölcsönbiztosi- 
tást köt, 10 000 K n. é. hadikölcsön kihá- 
zasitási tőke, valamint ezen töke 20 °|0 ának, 
vagyis 2000 K-nak egyszeri haláleseti segély 
és évenkinti nevelési járulék biztosítása mel 
lett Ezen biztosításért 485.10 kor. évi dij 
jár Amennyiben a jegyző fél a biztosítási 
időtartam 2. esztendejében hal meg, a követ
kező teljesítmények kerülnek kifizetésre : a) 
azonnal K 2000 haláleseti segély: b) 16 
esztendőn keresztül évi K. 2 00 nevelési 
járulék, vagyis K. 32.000, összesen tehát 
34 000 K. válik esedékessé ; c) a 18 éves 
biztosítási időtartam leteltével pedig K. 10.000 
n é hadikölcsönkötvény adatik ki Ezen 
magas teljesítmények ellenében mindössze K 
485 10 évi dij jár. Az évi dijakat hadiköl- 
csönkötvényekkel is lehet fizetni. 5000 koro 
náig szóló biztosításoknál a hadikölcsönt a 
kibocsátási árban, azonfelül pedig a napi 
árfolyamon fogadjuk el Felvilágosítás kap 
ható a Magyar Országos Biztositó Intézet 
iélsömagyarországi központjánál Nyitra (II. 
Vármegye-u. 13.)

Tanügy.
A lévai áll. tanítóképző Intézet 

gyakorlóiskolájába való beiratkozás ideje : 
Leányok részére szeptember hó 1-én d. e 
8—12 és szeptember 2-án d, e. 8 — 10 
Fiuk részére szeptember hó 2 án d. e. 10—12 
es szeptember hó 3-án d. e 8 — 12

Értesítés.

A lévai rk. elemi fiúiskolában a beira
tások szeptember 1-től 6-ikáig tartatnak 
meg mindennap délelőtt 8-tól 11 óráig az 
iskolá irodájában Szeptember 7 én „Veni 
Sancte“ és 9 én rendes tanítás. Léva 1918 
augusztus 29. Az igazgatóság.

A lévai izr. népiskolában a beira
tások f évi szeptember hó 2., 3 és 4-dikén 
d. e. 9 12 óráig és d. u. 3-5-ig lesznek
megtartva. Az iskolaszék.

Iskolai értesítés.

Az újbányái polgári fiú és leányiskolá
ban a beírások szeptember hó 2-, 3. és 5. 
napján tartatnak. Felvételi és javiitó vizsgá
latok szeptember 4 én reggel kezdődnek.

Közönség köréből.
Kimutatás.

A f. évi junius hó 29-én, Zseliten, a 
Vöröskereszt javára tartott népünnepély al
kalmával felül(izettek:

özv. Gróf Coudenhove Kunoné családja 
és vendégei, Hartmann Richard Oroszka, 
100—100; Alkér N Farnad, 68; Singer 
Lipót, 48; Dr. Kenessey Kálmán, 42; Ba
logh János, 38; Dr Gramling, Torma Dé
nes, 30 30; Birling Péter, 26; Dr. Pischl, 
24 ; Aulich Alajos, Juhász Pá*, Vajda N., 
Kern Oszkár, 20—20; Emanuel István, 
Kokoska József, Witehead Róbert, Gasparecz 
Béla, Bakos Gyula, Szívós J biró, 18—18; 
Schöpflin Róbert, Gróf Aurél, Hermann 
György, Pásztor Elek, Schweinecker István 
né, N N., Kelemen Sándor, 16—16; Dr. 
Melcher K, Adám Ágoston, Fendt Gyula, 
Szitáry N. Százd, Lakos Józse', 14 14;
Bründl Lajos, Dr. Fekete Vincze, Pethö 
Sándor, Konta Dezső, Szabó Lajos 12—12; 
Róth Ignácz, Verő Czilka, Veinmanné, Dóka 

István, Pétery Lajos, Bentsi, Lévay Viktor, 
, Kovács Sebestyén, Riges István, Dudich 
| Imre, Csapó Ferenc 10—10; N. N., 9;

Székér M., Klapnia G., Rády Lajos, Erdély’ 
István ifj. Habéi, Kmoskó Vélsz Géza, 
Kálnay Kálmán, Hoznédl, Németh (káplán) 
Csongorády, Szabó Zsigmond, Braun, Bene 
Ferencz, N. N., Reményi N N,8-8;N N., 
7; Fejes Józsefné, Braun Róbert, Malom- 
soky, Strausz, Nemes Antal, Muharos Jó
zsef. Kulacsi Zs , Spitz Lekér, Riedl Ferencz, 
Nagy Lajos, Bajnovics László, Marlovics 
Sándor, Kostyal, N N, Mészáros István, 
Varannay S., Mészárosné, N N, 6—6; 
Halmay Vilmos, Dely Istvánná, Kálnay Ká
roly, Nyáry Ignácz, N. N., N. N , 5—5 ; 
Fejes József Nemsitz Soma, Hermán Kál 
mán, Juhász József, Horn Lipót, Fischer, 
Kiss Imre, Bényi Jónás, Závodszky S , Di 
óssy Antal, N N 4-4; Obert Kálmán. 
Dampf Béla, Nagy Antal, Szitáry Herna, 
Bognár J., Villási József, Kálnay Károly ifj., 
Andi Lajos, Kukoricza Kontrol J., Göbel 
Kálmán, 3—3; Lojt Sándor, Kocsi Antal, 
Korencsi József, Nagy Gyula, Fischer Irén 
Jeney József, Laskó Vilmos, Grosshaus, 
Kurcsinkó, Tóth József, Volgái D., Masek 
Ferencz, Horváth Józse né, Szedlacsek János, 
Klemen, Koncsal J, Komping K., Horváth 
József, Gubik Géza Király József, Peris 
J né, N. N, N N., 2—2; Viturka Ferencz, 
Polmüller, Tóth Lajos, Modrovics Sándor, 
Gubik N. 1.—1 koronát. Összesen-1464 
Korona.

Jegyüket megváltották; Garamvölgyi 
ezukorgyár, 200; Báró Malkomez, Nagy sá
rói Franki Ede, Nagysárói Franki József 
100 - 100 ; Huberth Vilmos, 50 ; Kovács 
István, 30; Dr Rudnyánszky Titusz, Har
kányi Gyula, Kotek Ferencz, Kazy Lászlóné, 
Pongrácz Béla. Bársony Kornél, Szandtner 
Sándor, Gerő Henrik Meltzinger Jakab, 
Stern Pinkász, Dr. Mauthner József, 20—20; 
Tury Nagy János, 12; Juhász Ilona, Paál 
János, Szilányi Miksa, Dudich László, Stangl 
Jánosné, özv Kherndl Jánosné, Molnár Gyula, 
10-10; Roth József 6 Összesen 888. K.

Whitehead Róbert ur a lévai zenekar
nak diját és ellátását fedezte. — özv. Schvei- 
necker Istvánná úrasszony a faanyagokat adta 
kölcsön. — Az oroszkai cukorgyári bérlet 
pedig a munkaerővel, fogatokkal és villany
világítással járult a népünnepély rendezésé
nek kisegítéséhez.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi aug. hó 25.-tól 1918, évi szép, hó 1.-ig.

Születés.

A szülök ueie
M£ « 

<e§
A gyermek 

neve
_ ___ _

Horváth László Müller Ilona leány Borbála I. 
Mészáros Dezső Mészáros M. leány Maréit Mária

5868—1918 szám

Halálozás.

Az elhunyt uere Kora A halál oka

özv Podhorszki J. 
Fránya Mária 
Fekete Mária

75 éves
2 éves
11 hó

Aggkori gyeng. 
Agyhártya gy. 
Húr. tűdőgy.

Hirdetmény.

Ezennel közhirré teszem, miszerint a 
burgonyával ellátatlan lakosok összeírása 
elrendeltetvén, fölhívom az érdekelt család
főket, hogy f. évi Szeptember 3, 4 és 5 
napjain d e 9-12 óra közben a városház 
közgyűlési termében összeírás végett jelent
kezzenek

Léva, 1918 augusztus 29.-én.

Dr. Mooay,
h. polgármester
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Hirdetmény
A lévai takarék- és hitelintézetnél elhe

lyezendő állandó betétek kamatlába ez idő 
szerint három százalékban van megállapítva 
Az intézet fizeti a betétkamatadót is.

Kell Léván, 1918, augusztus 27.
Az intézet igazgatósága.

5895 — 1918. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a f évi szeptem
ber hóra járó cukor, kávé, szappan és mo
sópor jegyek kiosztása vasárnap, szeptember 
hó 1-én délelőtt 9 és 12 óra között és hét
főn, szeptember 2-án d. e 9—12, és délután 
3—6 órák között lesz a városháza közgyű
lési termében.

A lisztjegyeket mindenki felmutatni tar
tozik,

Léva, 1918. augusztus 30.
Klain Ödön, 
polgármester h.

5597—1918. szám.
Pályázati hirdetmény.

Léva város tanácsa a városi adóhivatal 
bán egy az adóügyek kezelésében jártas 
szaknapidijas alkalmazását rendelte el.

Felhívom azokat, akik ezen állást el
nyerni óhajtják, hogy kérvényeiket személyi 
adataik felsorolásával s eddigi alkalmazta
tásuk és fizetési igényük megjelölésével a f. 
évi szeptember hó 15 éig a város iktatohi 
vatalába nyújtsák be

Léva, 1918 évi augusztus 26 
polgármester h.
Klain Ödön, 

főjegyző

5718- 1918 szám
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy az Orsz. Közé 
lelmezési Hivatalt vezető m kir Miniszter a 
123’343—1918 sz a kiadott rendeletével a 
H T. részvénytársaságnak megvételre fel
ajánlott és tényleg beszállított hüvelyesekért 
a 764 -1918. M E sz rendeletben megál
lapított legmagasabb áron felül a társaság 
által fizetendő ártöbbletet q-ként 20 (busz) 
koronában állapította meg.

Ez az ártöbblet azonban csak az 1918. 
évi szept. 30-ig a bizományos által kijelölt 
vasúti, hajóállomásra illetőleg raktárba tény
leg beszállított borsó, takarmányborsó és 
lencse, továbbá az 1918 évi október hó 
31-ig tényleg beszállított bab és lóbab után 
fizethető.

Léva, 1918 augusztus 24.
Klain Ödön, 

polgármester h.

Uj üzletnyitás!
Van szerencsém a n. é. közön

ség tudomására hozni, hogy
Léván, Petőfi-utcában 
háztartási cikkek, 

illatszer- és vegyszer
üzletet nyitottam; tőtörekvésem a ju
tányos árú és szolid kiszolgálással 
a n. é. közönség szives pártfogását 
kiérdemelni.

Kiváló tisztelettel : 
P1CK ENDRE 

droguista

Födeles hintó eladó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

jó álla
potban

megvételre kerestetnek, — vagy 
foglalkozást kaphatnak. Ajánlatok 

pontos adatokkal «HAR1SN\’A» 
jelige alatt kéretnek.

Eladó
két utcára néző ház Bővebb felvi 

lágositás nyerhető Honvéd-utca 
12. szám alatt.

Eladó szőlőterület.
Ó-lévai határban 2 hold szőlő

föld eladó Cim e lap kiadóhivatalá
ban

Üres ládák
nagy mennyiségben kaphatók Arn- 
stetter Imre dohány nagytőzsdéjé- 
ben Léván.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS! I

KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, 6yARMATÁRU-ÉS VASNAtSyKERESKEDÉSE

Paradicsomot
bármily mennyiségben f. évi szep
tember hó végéig maximalis áron 
házhoz szállít. Pontos lakcím kére
tik s átvételkor a küldemény fize

tendő. TAUBINGER ÁGOST 
i örökösei TŐRE, u. p Alsóvárad.

Női szabászati tanfolyam.
Jó családból való leányokat női 

felső- és alsóruhák szabására és 
varrására tanításra elvállal. Tandíj 
30 kor. havonkint. Úri leányokat 
a tanévben ellátásra s gondozásra 
elfogad. Cim a kiadóhivatalban.

Eladó ház.
Damjanich-utca 6 számú négy 

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

4 ablak
tokkal s teljes felszereléssel, valamint

3 drb spaletta
eladó. Cim e lap kiadóhivatalában.

Előre lassúk el magunkat
szölökötöző- papirzsineggel..

A folytonos gyártási zavarok s a nyersanyag nehéz be
szerzést folytán kétséges, hogv a kövrtk zö saisouban It-sz-e 
e gyáltalán szAlőkötözö anyag. Azért ajánljuk kitűnő RAFFIA- 
I’ <> I I.Ó papir/siiivgűnket, kapható bármily nagy mennyi 
•.égben azonnali és későbbi szállításra a

Papirárugyári és Kereskedelmi Rt. níl 
Budapest. VII. Rákóczi-ut 6.

1918 évi 4304 szánt
Makktermes bérbeadása.

IBM LÉVÁN. TELEFON 14.
A zsarnóczai in kir. erdőhivatal a ke

rületében 1918. évben várható bükkmakk 
termést XXXI. csoportban zárt Írásbeli aján 
latok mellett nyilvános versenytárgyaláson 
bérbeadja

A zárt írásbeli ajánlatokat 1918. évi 
szeptember hó 25 én d u. 5 óráig a zsar
nóczai m kir. erdőhivatalhoz kell benyújtani 
és azok szeptember hó 26 an d. e 10 óra
kor az erdőhivatal tanácstermében nyilváno
san bontatnak fel.

Az ajánlatok elbírálásánál az az aján
lat részesül előnyben, amelyik a legtöbb 
darabszámú sertés átengedését helyezi kilá
tásba

Az árverési és szerződési feltételek, 
ajánlati űrlapok és borítékok, valamint a 
részletes adatok a zsarnóczai m. kir. erdő
hivatalnál szerezhetők be

Zsarnócza, 1918. évt augusztus hó.

Legjobb fűszer és csemegeáruk Naponta friss felvágottak

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségü k á v 6 k. „Qloria“ pörkölt 

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

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

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek, lilltncs íőzőedények, forralók és vasaló 

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

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

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

M. kir. erdöhlvatal. nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára

Nyomatott Nyitrai és Társsa gyorsajtóján Léván.


