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előfizetési feltételek. 
Egy évre — — 20 K. — 1.
Hat hóra — — 10 K. — f.
Három hóra — 5 K — f.

Egyes szamok ara 40 fillér.

HIRDETÉSEK 

centiméterenként — 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

szeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek
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Hadifoglyaink.
Tiz hónap múlt el a forradalom 

óta s hadifoglyaink még mindig 
orosz vagy olasz hadifogságban 
sínylődnek. A pozsonyi, sőt a prá
gai lapokban is azt olvastam s 
olvasom már vagy lél esztendeje, 
hogy a hadifoglyok hazahozatalára 
alakult bizottság tanácskozik és ta
nácskozik, hogy célját, a hadifog
lyok mielőbbi hazabocsájtását lehe
tőleg keresztül vigye. Csak annyival 
jutott ma is előbbre kitűzött céljá
hoz, hogy egy albizottság utazott 
Szibériába a hadifoglyok ügyében.

A hadifoglyok ügyében immár 
nekünk, a közönségnek is szót kell 
emelnünk, mert azt tapasztaljuk, 
hogy jelenleg senki sem törődik a 
hadifoglyok ügyével. Szerény néze
tünk szerint ez a kérdés van olyan 
fontos ügy, mint az újonnan alakult 
országok bármely ügye s másodszor 
ahhoz csak hozzáértő s energikus 
férfiú kell s három hó leforgása 
alatt az utolsó orosz vagy olasz 
hadifogoly is itthon van. Csak más
ként kellett volna kezelni az egész 
ügyet.

Mindenekelőtt rámutatunk arra, 
hogy a közhatóságoknál semmiféle 
fogoly-lista nem vezettetik. Hogy 
egy városból vagy egy járásból 
ki hiányzik, azt sem a város, sem 
a járás tisztviselői nem tudják. E 
nélkül pedig minden intézkedés csak 
fél munka, mely lehet, hogy sikerre 
vezet, de lehetséges, hogy még na
gyobb zavart fog előidézni a szál
lítás és keresés alkalmával. Ennek 
elejét lehetett volna venni azáltal, 
amely intézkedést még ma is sür
gősen meglehetne csinálni, hogy 
minden község, minden város pof 
gársága felhívandó arra, hogy hadi 
fogságba esett hozzátartozóját vagy 
eltűnt családtagját, csapattestének 
számát, utolsó tábori postáját vagy 
internálási helyét, a szükséges anya
könyvi kivonatokkal együtt, a köz
ségi jegyzői vagy a városi nyilván 
tartási hivatalokba bejelentenék, 
ezek a jegyzékek egy példányát a 
zsupáni hivatalok utján a központi 
kormány hatóság hoz felterjesztenék 
s ez azután saját hatáskörében a 
külügyi képviselet igénybevételével 
intézkednék a foglyok gyors meg 
keresése és hazaszállítása iránt. Igy 
az entente-hatalmak segítségével a 
hadifoglyokat helyenként csoporto
sítani s turnusonként hazaszállítani 
lehetne.*)  Elképzelhető, hogy mily 

•) Ezt már a lislóságok uiegtették (Censor). 

lelkiállapotban lehetnek hadifoglya
ink, kik a világháború befejezése 
óta már tiz hónapon át hiába vár
ták a szabadulást. Nem hihetjük, 
hogy alapos indoka lehetne a kor
mánynak a foglyok hazaszállítását 
késleltetni, mert hiszen ezek a mi 
gyermekeink s azok maradnak ak
kor is, ha az ország területén belül 
akármilyen változások lesznek. Ezek 
ennek az országnak szülöttei, ez a 
tőid volt a nevelő édesanyjuk, ifjú 
erejükkel annak felvirágzását es jó
létét szolgálták, ez a föld tehát tar
tozik nekik kenyeret és otthont 
adni. Ide, haza akarnak jönni, foly
tatni félbehagyott békés foglalko
zásukat, amely egyúttal az államra 
is csak haszon, mert annyival több 
munkáskezet és adófizető polgárt 
fog' kapni. Az állam érdeke tehát 
az, hogy a hadifoglyok hazaszállí
tása mielőbb megkezdődjék és be
fejeztessék.

És most elértem rövid felszólalásom 
tulajdonképem céljára. Jeles politi
kusoktól, kiváló közigazgatási szak 
emberektől hallottam olyan nyilat
kozatot, amit különben a pozsonyi 
lapok eleget hangsúlyoztak, hogy 
az uj államban nincs elég' ember a 
hivatalnoki kar számára és igy a 
Slovensko területén üresen maradt 
helyeket másokkal kellett betölteni, 
llát igenis a régi közigazgatásnak 
megszámlálhatatlan tagja van hadi
fogságban, lő- és szakiskolákat vég
zett ifjúságunk egy tekintélyes ré
sze áztatja még könnyeivel száraz 
kenyerét. Az üresen maradt helyek 
fenntartására senki sem gondol, a 
pályára készülő ifjúság részére meg
felelő alkalmaztatás sehol sinc., fenn
tartva. Hanem e helyett minden 
helyet betölteni iparkodnak azokkal, 
akik kéznél vannak, vagy még in
kább akik a központi kormánynál 
ismeretesebbek s igy akik haza 
jönnek hoppon maradnak. A Slo
vensko területén elsősorban az ide
való ifjúságot és hivatalnoki kait 
kell alkalmazni, aki arra alkalmas, 
lllinka maga is azt sürgeti, hogy 
Slovensko teljes autonómiája kiépít
tessék. A Slovensko ezt csak akkor 
fogja elérni, ha minden Kának, hü 
polgárának megfelelő elhelyezkedést 
biztosit az uj államban.

Szükséges tehát, hogy hadi
fogoly fiaink és polgáraink minél 
előbb itthon legyenek. Hadd vettes
sük számba, ki alkalmas régi hiva- 
tálának betöltésére, s ki hajlandó 
az uj államban állást vállalni, ha 
megfelelő kvalifikációja és nyelv

ismerete van. Első sorban minden 
állást a mi saját polgáraink részére 
kell fenntartanunk, mert viszont mi 
nem küldhetjük a mi gyermekeinket 
idegen földre kenyeret és állást 
keresni.

Hadd jöjjenek haza a foglyok. 
Hiszen nincs egyetlen város, egyet
len község, ahonnét ne hiányozná
nak tömegesen a katonák. Sőt saj
nos, épen a polgárság intelligensebb 
része az, amely még mindig Olasz
földön vagy Szibériában van hadi
fogságban. Ezek állását meg kell 
hagyni, ezeknek ha haza jönnek 
kenyeret kell adni, mert ezek meg
tudják állni helyüket s nem egy 
országos, sőt európai hirü szak
tekintély is van közöttük, kik a 
modern kultúra nagyobb dicsősé
gére ma parlagon hevertetni kény
telenek hatalmas szellemi tőkéjüket.

\ egye az ország városi és járási 
hatósága kezébe az ügyet. Írassák 
rövidesen össze a távollevő hadi
foglyokat, fogják látni, hogy ezek
ből telik bőven minden hivatal szá
mára alkalmas munkaerő. Tegyenek 
annak alapján előterjesztést a kor
mánynak, hogy hazaszállításuk sür
gősen megtörténjék, de addig is 
tartassék lenn számukra régi állá
suk s az üresen maradt helyek be
töltésénél is elsősorban a slovenskói 
illetőségű hadifoglyokra számítsanak, 
Országos érdek fűződik ehhez, mert 
csak igy fog létrejönni igazságos, 
csendes munkában folyó béke, mely 
a jólét és műveltség tárházát fogja 
megnyitni lakosai számára.

A világ-eseményekből.

Az ántánt felhívást intézett a román 
kormányhoz, hogy nyújtson be pontos jegy
zéket az 1918 november óta Magyarország
ban lefoglalt anyagokról és ebből csak azt 
tarthatja meg, arait bebizonyitólag Románi
ából hurcoltak el. — Budapestről azt jelen
tik a lapok, hogy tiarami szocialistavezér 
az újabb politikai változás után elhatározta, 
hogy Svájcba utazik. - A párisi .Tetnps" 
azl a hirt közli, hogy József főherceg távi
ratot küldött Ferdiuand román királynak, 
amelyben köszönetét mond neki azért, hogy 
a magyarországi bolseviki uralomnak az át
alakulással véget vetett — A párisi konfe
rencia elhatározta, hogy az okkupaciós had
sereget külön paraticsnoksapak rendeli alá, 
amely Budapesten lesz és négy ántanttábor- 
nokbol lesz összeállítva.

A „Mittagspost" szerint egy angol pénz
konzorcium tárgyalásokat folytat u dunai 
gözhajós társasággal, teljes hajóparkjuk, 
kikötőik es rakodó helyeik megvetele ügyé
ben s azzal az angolok monopolizálni akarják 
a dunai hajózást. Hir szerint Olaszország is 
rokonszenvez ezen tervvel. — A „Neue 
freie Brossé' jelenti Budapestről, hogy a 
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Friedrich-kormány továbbra is követeli, hogy 
az Ausztriában internált volt bolseviki mi
niszterüket a legrövidebb időn belül kiszol 
gáltassák Budapestnek. Budapesten a keresz
tény-szocialista párt helyiségeiben aug. hó 
28 án megalakult a párt protestáns csoportja, 
amely állást foglalt az összes keresztény 
pártoknak egy keresztény szocialista pártban 
való egyesülése mellett. — József kir herceg 
állítólag körútra készül Magyarországban.
A románok lefegyverezik és internálják Buda
pesten a magyar tiszteket — A magyar kor
mány Nyugatmagyarországban népszavazást 
rendez. — Bécsi hirek szerint az osztrák 
békekonferenciára vonatkozó tárgyalások 
késedelme a magyarorszagi bonyodalmakban 
leli magyarázatát — Temesvár magyar és 
német lakossága napról-napra erősebben nyil
vánuló módon tiltakozik a román megszállás 
ellen. Különösen a németek remélik, hogy 
Temesvár nem lesz a románoké.

A Bécsben megjelenő ,Mittagspost“ sze
rint Kún Béla és a többi magyar bolsevista 
miniszter uj bolsevista forradalmat készíte
nek elő Budapesten és a bécsi magyar kö
vetség volt kommunista hivatalnokainak se
gítségével előkészületeket tesznek erre. Az 
uj bolsevista forradalmai Budapesten a ro
mánoknak a városból való kivonulása után 
akarjak megcsinálni. — Tisza István gróf 
sógora, Radvánszky Béla báró gyilkosságra 
való bujtogatás és gyilkosságban való rész
vétel miatt bűnvádi feljelentést tett Károlyi 
Mihály gróf ellen, mivel l’isza meggyilkol
tatása után azzal a megokolással, hogy poli
tikai okról van szó, megtagadta a vizsgálat 
megejtését. — Tisza István gyilkosai között 
részvevőként nevezik meg Budapesten Csesz- 
nyék Imrét, a katona tanács első elnökét, 
Pogány József volt népbiztost és Kéri Pál 
újságírót

Szeptember 2-án nyújtották át Ausztri
ának a békeszerződést, melyre öt nap alatt 
ma vasárnapig kell válaszolnia.

Zoch Samu pozsonyi zsupán lemondását 
a kormány elfogadta. Budapesten keresztény 
Magyarország egyesült pártja néven egy biok 
alakult, melyben a nemzeti part, a keresz
tény-szocialista párt, a paraszt párt és a kis 
gazdák pártja fuzionált

Németország az entente-tel történt meg 
állapodás szerint oly szénmennyiséget fog 
szállítani, mely évi 20 millió tonna szállítá
sának felel meg

Az Excelsior szerint Fiúméból ütköző 
államot létesítenek élén öt tagú kormány 
tanáccsal, melynek 2 tagja olasz, két tagja 
délszláv és egy iumei lesz. Zára szabad vá
ros lesz.

A szövetségesek Magyarországot illető
leg még nem döntöttek

Szinte hihetetlent)' k látszó hir szarnyalta 
be városunkat szerdán, szept 3-án, kora 
reOT®l» hogy JaiOSS Ferenc ny. elemi iskolai 
igazgató, lapunk főmunkatársa, az ujdonsagi 
rovat szerkesztője, öngyilkos lett. A hir, 
fajdalom, igaznak bizonyult, mert a mi ked
ves, örökké derűs, jókedélyíi, öreg Ferkó 
barátunkat néma ajakkal, lezárt szemekkel, 
esak holtan láttuk viszont. Előtte való este 
még több barátjával beszélgetett, de sem 
ezeknek, sem családjának nem arulta el 
szándékát Szerdán reggel igen korán felkelt 
s hazulról eltávozott. Felesége, a ki utanna 
csakhamar felkelt, az asztalon egy cédulát 
talált, melyre ezt irta : Az iskolában keres
selek — A család mindjárt rosszal sejtett, 
mert soha nem szokott igy eltávozni, még 
kevésbbé írni; utána mentek s a r. k. elemi 
iskola igazgatói szobájában holtan találtak. 
0, aki soha sem katona, sem vadasz ember 
nem volt, egyetlen halántékára irányzott lö 
véssél pillanat alatt kioltotta életét

Elhatározását mással, mint pillanatnyi 
elmcháborodással indokolni nem tudjuk Hi
szen vonásai a koporsóban is oly szelídek, 
oly nyugodtak voltak, mintha csak aludt 
volna, mintha az örökké munkában élő, 
szerény, puritán jellemű férfiúnak ajkan ott 
lebegett volna utolsó üdvözlete, mellyel 

megvált szerető, gyöngéd családjától, kar
társaitól, barátaitól, tőlünk, kik vele évtize 
dek óla együtt dolgoztunk.

Léva város szülötte s annak holtáig hü 
fia volt. A nép gyermeke volt s a népet 
szerette holtáig Népszerűségénél csak szor
galma és becsületessége volt nagyobb. A 
tanítói pályára készüli s már 1870. évben 
Lévan működött mint tanító Szakadatlan 
42 évi tanítóskodás után 1912. évben ment 
nyugalomba, amikor is, a Barsmegyei ált. 
tanítóegyesület a Léván megalkotott Tanítok 
Házának gondnokává választotta. — Hü 
sáfárja volt a reá bízottaknak.

De ezenkívül csakhamar számottevő 
tényező lelt Léva város társadalmi éleiében, 
amelynek felvirágzására szentelte minden 
szabad idejet. Resztvett az egykor messze 
földön híres lévai dalárda megalapításában, 
amelynek Iliiva Jánossal együtt híres basszis 
tája volt A jótékonycélu műkedvelő elő
adásoknak páratlanul ügyes rendezője és 
kitűnő szereplője volt, ki képes volt hétről- 
hétre játszani a színpadon. A lévai iparos 
olvasókör is alapítói közé számíthatta, mely 
érdemei elismeréséül tiszteletbeli tagjává is 
választotta Három évtizednél hosszabb ideig 
volt a Lévai Casinó jegyzője, utóbb gond- 

I noka és könyvtárosa egy személyben. — 
; Ezenkívül több mint három évtizede mükö- 
( dött lapunknál, hogy tollával is szolgálja 
| városunk és vármegyénk ügyét Tollát min 
1 dig a becsület és jószándék vezettek. Stílusa 

rövid, egyenes kijelentésekre szorítkozott. 
Olyan ember volt, ki mindig szolgálatára 
állott másnak, ha az a jót és igazai akarta. 
Ezért szerkesztőségünk is nagyra becsülte. 
Több ízben volt Léva város képviselőtestü
letének választott tagja. Ebbéli minőségében 
egyetlen ülést sem mulasztott; a város és a 
tanügy érdekében szólalt fel nagy szakisme
rettel és mély logikával

Nagy elfoglaltsága mellett az irodalom
mal is szép sikerrel foglalkozott. Megírta a 
Lévai Casinó 50 éves jubileuma alkalmával 
annak történetét Számos distichona, humo
reszkje, tanulmánya jelent meg lapunk ha 
sábjain. A Reviczky-Társaság felolvasó esté
lyein, melynek választmányi tagja volt, 
Reviczky Gyuláról Írott emlékezéseivel bilin
cselte le a hallgatóság figyelmét.

Évtizedeken keresztül alparancsnoka volt 
a lévai tűzoltó-egyletnek, mely az ö idejében 
élte virágkorát. A főparancsnok Bazár Ká
rollyal vezettek diadalra az egyesületet az 
országos versenyben.

Meg nyugalomba vonulása után sem 
szűnt meg dolgozni Tagja maradt a Bars 
szerkesztőségének, melynek munkájából bő
ven kivette a részét. Emellett a városnál 
különböző bizottsági tisztségeket töltött be s 
mindenkor pontos és hasznavehető hü munkás
nak bizonyult.

És a mi öt legkedvesebbé tette .-ze
niünkben, becsülete^, jó hazafi volt. Haza
szeretete nem ismert határi Magyar ember 
volt tetőtől talpig, de megbecsült és szeretett 
mindenkit, nemzetisegére való tekintet nélkül, 
aki hűen és nemesen betöltötte hivatását

Barátaihoz önfeláldozó hűséggel visel
tetett Mindig szolgálatkész, kedves jó barát 
volt, akit lehetetlen volt nem szeretni. A 
maga nézetet mindig alárendelte másénak, 
ha arról győződött meg, hogy az jobb volt.

Családját rajongásig szerelte 1894 év
ben nősült. Későn szánta el magát a házas
ságra, de családi élete annál boldogabb volt. 
A legmélyebb szeretettel és gyöngédséggel 
beszélt mindig szerelő nejerői, Ollik Matild 
úrasszonyról és két gyermekéről Margitról 
es Teriről s igazán a legjobb s leggondosabb 
családapa volt

Sok kedves apróságot jegyezhetnénk fel 
életéből, de a lap korlátolt terjedelme nem 
engedi. Alkalmilag majd egyet inast elmon
dok, hiszen az hozzátartozik Léva város 
krónikájához. Ezért a városért élt és küzdött, 
ezert halt meg. Mint az iskola igazgatói 
szobájában, hol végzetes tettét elkövette 
egy papírlapra oda irta: „Itt küzdöttem 
42 évig, itt akartam meghalni-, — találóan 
jellemzik e szavak öt.

Lelki egyensúlya megbillent. A jó Isten 
hamarább hazahívta a becsületes munkában 
kifáradt hü kertészéi. Mintha csak megpi
henni tért volna a koporsó vonásai kisimul 

lak s arca vissza nyerte a régi csendes mo
solyt Szerető, gyöngéd szivek virágukkal 
halmozták el ravatalát, melyre a család ko 
szóróján kívül a Bars szerkesztőségének, a 
Lévai Casinónak stb. koszorúit helyezték. 
Temetésen ott volt a város apraja- nagyja 
Ült voltak tanitótársai, az irgalmas nővérek, 
a tanárok, a kegvestanitórend, a Casinó tag
ié. a Bars szerkesztősége a városi hivatal 
nokok és más köztisztviselők. Az egyházi 
szertartást Szakács Viktor végezte két káp 
kínjával Az egyházi szertartás után Tóth 
István lévai kantorlanitó búcsúzott a lévai 
tanítok nevében a boldogulttól. Végül a róni 
kath. templomi vegyeskar énekelt megható 
gyasz-énekel A temetőben a sírnál Végli 
István, a barsmegyei ált. tanitó-egylet elnöke 
mondott nagyérzésü búcsú beszédet, az ipa
rosok énekkara pedig könnyekig meginduló 
énekkel búcsúzott tőle.

Gyászoló családja a következő gyászje 
lentésben tudatja szeretett férjének elhunytat: 
özv. laross Ferenczné szül. Öltik Matild, úgy 
a maga, mint gyermekei Margit és Ferenc, 
valamint az összes rokonság nevében fájda
lomtól megtört szívvel tudatja felejthetetlen 
férje, illetve édes atyjuk, testvér, sógor és 
rokon jaross Ferenc ny. r. kath. igazgató
tanító és a barsmegyei Tanitók Haza gond
noka stb. élete 67., boldog házassága 26-ik 
évében, f. évi szeptember hó 3. án reggel 
hirtelen történt elhunytál Drága halottunk 
földi maradványait f. évi szeptember hó 4-én 
d. u. 5 órakor fogjuk a lévai r. k. sirkertben 
örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő 
szentmise áldozat f. hó 5-én reggel fél 8 
órakor a plébánia templomban lesz a Min 
denhatónak bemutatva Léva, 1919. szep
tember hó 4-én. Áldás és béke hamvaira I

Exegit sibi monumentum aere peren- 
nius. . . . Et lux perpetua heceat ei. K. I.

JAROSS FERENC tanitótársam 
hamvainál

Édes Feri bátyám, te legszentebb ügynek 
Nem érdemjelezett vitéz katonája !

Borús gondolatim most te rajtad függnek:
Mért, hogy ily váratlan föd a sir homálya ?

Hisz' élet volt benned, kétannyi, mint másnak, 
Erő és fürgeség, kedv munkálni holtig ?

Mért hogy a reménynek színes lobogója
Porba hull, s a „kérdés" ily hamar megoldik ?

Vagy azért gondoltál hirtelen halálra,
Hogy a koporsódnál sok bánatunk égjen ?

Hogy mint csüggedt madár üljünk száraz ágra ? 
Csillagot se lássunk sötét, hűvös éjben ?

Barátom, a példád' csak jó szived menti, 
Mely nem bírta kínzó, leroskasztó terhét

Ne félj, kétségb'eső, nincsen itten senki,
Ki meg nem osztaná tört lelked keservét.

És a milyen borús ez a tájék mostan

Szinte jól esik, hogy életednek fénye, 
Mint a nap sugára, nyilván vagy titkosan 

Beszűrődik mélyen lelkünk belsejébe.
Mert nagyon, de nagyon sok volt, a mit tettél

Jól, nemest és szépet, de leginkább másnak 
És mégis a kenyér, mit naponta ettél

Keserű volt, társa sűrű köny hullásnak.

Hanem a szeretet, mely kebledben lakott,
Tanító voltodat még tisztábbá tette.

Érzésed ha zajlott, hordván bú bánatot, 
Az szelíd angyalként suhant el felette

A sok-féle tisztség, az a sok megbízás,
Az a hü barátság, az az erős jellem,

Bárha mind oda van, s nincs is róla írás,
Mint ige és eszme küzd enyészet ellen.

És az árva család és e nemes község

Büszke lesz, barátom, a te jó nevedre.
Nem kell buzditni, hogy koszorúdat kössék,

Áldott lesz előttük kedvesük hamvvedre.
S a haza és egyház hü munkását rejti

Az emlékezetnek megőrző helyébe.
Sáfárját az Isten, óh, el nem felejti;

Üdvöt ád a földi szenvedés fejébe.*

Hát, édes öregem, ha útat magadnak
Oly gyorsan nyitottál, menj és pihenj békén

Lesz még, hogy kiinyeink örömtől fakadnak,
S Égnek áldása ül Árpád nemzedékén 

le sok bús valobul vetted ki a részed:
Az álmod csak édes és szelíd maradjon.

Égi boldogságból nyerd el az egészet,
S kedves emlékedből kiki másnak adjon!

TÓTH ISTVÁN.
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Különfélék.
— A lévai főgimnázium megnyitá

sára vonatkozólag a Turóczszentmártonban 
megjelenő Národnió Noviny közli, hogy a 
pozsonyi tanügyi referens intézkedése foly
tán Léván a reálgimnázium I. osztályát 
mely tót nyelvű lesz, szeptember hó 15 én 
fogják megnyitni. A terv szerint megkelleti 
volna nyitni a II. osztálytól felleié a páráiéi 
magyar osztályokat is, azonban ez némi 
halasztást szenved, mert kérdés, hogy a 
katonaság mikor fogja kiüríteni a főgimná
zium épületét Az 1 osztályba előlegeden 
jelentkezni lehet az állami tanítóképző igaz 
galójánál.

— Nyugalombavonulás. Báthy 
Gyula garamujfaiui esperes-plebános hosszú 
évtizedeken át teljesített önfeláldozó leiké- 
szí működés után, megvált plébániájától és 
nyugalomba vonult. Szeretetünk és tiszteletünk 
kíséri öt nyugalomba vonulásában s a jó Isten 
bizonyára még sok évet fog adni neki, hogy 
a nyugalmat zavartalanul élvezhesse. — 
Osvald vikárius a plébánia administratoráva 
Siobár József keszlölczi lelkészt nevezte ki, 
aki már több éven at Barsmegyében is mű
ködött s az itteni viszonyokkal ismerős.

— A zsupán fogadó órái A bars- 
megyei zsupáni hivatal jelenti, hogy a mun
katorlódás miatt a további intézkedésig ma
gán felek csak minden hétfőn és csütörtö
kön délelőtt 10—12 ói a között fogadtatnak. 
Mindenki tehát a kinek olyan ügye van, 
melynek elintézése személyes jelenlétet igé
nyel, csak ezen időben nyerhetnek hivatalos 
felvilágosítást

— Tanítók szervezete A garam- 
szentkereszli járás népiskoláinak tanítói es 
tanítónői a tót népiskolai tanítók szakszer
vezetébe mint tagok testületileg beléptek; 
egyúttal a gyűlésbe képviselőkül megválasz
tották Kozár András zsarnócai igazgató
tanítót, Missik István újbányái igazgató- 
tamlotés Buncsek Gusztáv garainszentkereszti 
fötanitót Az állami tanítók azon határoza
tával, hogy a gyorssegélyt, amig az a többi 
tanítóknak is ki nem lesz utalva, el nem 
fogadják és fel nem veszik, legújabban a 
szentkereszti járás állami tanítói is szolida
ritást vállaltak.

— Élelmezési bizottságok. A Cseh 
Szlovák Köztársasági kormánynak a Hzto- 
venszko részére rendelt teljhatalmú minisz
tere rendeletet adott ki, amellyel a községi 
választmányok működését, mint katonai élei 
inezési segély kiosztó biztosokat beszünteti 
és működésüket átteszi a főszolgabírói hiva 
tatoknál és törvényhatósági városokban (Po
zsony, Kassa, Komarom, Selmeczbánya) 
összeállítandó élelmezési bizottságokra A 
rendezett tanácsú varosok annak a főszolga
bírói hivatal élelmezési bizottságához tartoz
nak, amelynek területén fekszenek A lőszol- 
gabirói hivatalok mellett működő élelmezési 
Bizottság a főszolgabírói hivatal főnökéből, 
H kerületi adóhivatal főnökéből vagy helyet
teséből, a városnak községnek (önkormány 
zatnak) egy és a lakosságnak két képviselő 
jéből áll.

— Kirendelés. A pozsonyi kormány 
dr. Tóth Sándor lévai ügyvédet, a lévai ja 
rásbiróság mellé rendelt ügyészségi megbí
zottnak állandó helyetteséül nevezte ki.

— Esküvő. Hoffmann Róbert, a lévai 
uradalom töhöli gazdaságúnak intézője, e 
hó 2-án vezette oltárhoz Juhász Mariska ur- 
leányt, Juhasz Bence tajnasári-i uradalmi 
iutézö kedves leányát.

— Postai megbízás. A lévai posta 
főnöke lapunk utján felhívja a varos közön
ségét, hogy mindazok, akik az 1913. évre 
szólló „Postai mogbizás-“sal nem rendelkez
nek, legkésőbb folyó hó 15-ig feltétlenül sze
rezzék be. Az erre szükséges nyomtatványok 
a hivatal főnökénél kaphatók.

— A kamara ujláozervezeae. A 
Szlovenszkó területén levő három kereske
delmi- és iparkamarát átszervezik oly módon, 
amint ez korábbau a Cseh-Szlovak Köztársa
ság területén működő többi kamarával mar 
meg is történt. Ezért a kamarák tagja ma 
eddigi megbízása megszűnt és később ujonan 
kinevezendő tagok fogjak ezeknek a bolyét 
betölteni

Vasúti hir. Az Ipolyság—Balassa- 
gvarmat—Lo«on< közötti vasúti személy-, 
t iei és gyorsáru forgalmat augusztus hó 

-a én újból megnyitották, lís pedig a 0754 
sz vegyes vonat közlekedik II. és 111. oszt, 
kocsikkal, mely Ipolyságról délután 6 óra 
•il perckor indul s Losoncra éjjel 10 óra 
15 perckor érkezik. Visszafele a 6753 sz 
vonat Losoncról reggel 4 óra 30 perckor 
indul és Ipolyságra délelőtt 8 óra 30 perc 
kor érkezik. E vonatoknak csatlakozása van 
a Lévára déli 12 óra 48 perckor érkező 
813. sz. és Léváról 4 óra 37 perckor Csata 
felé induló 816. sz. vonathoz. Ezt a vonatot 
már reg nélkülöztük, üzembe léptetéséhez 
sok kereskedelmi érdek fűződik.

Eljegyzés, Kohlt Jenő lévai keres
kedő eljegyezte Vild Jankát, Vild Ede nagy- 
sárói kereskedő kedves leányát.

— Rokkantak Bzeiule-blzottsága. 
A minisztérium reudeletet bocsátott ki, a 
melynek alapján állitandók össze a rokkan
tak szemle-bizottságai. Vármegyénkben két 
ilyen bizottság fog működni: az egyik Ara- 
nyosrnaróton, a melyhez tartoznak az ara
nyosmaróti és verebélyi járások, a másik 
Léván, a melyhez tartoznak a lévai és Hont- 
tnegyéből a báti járás, azonkívül Léva és 
Gjbanya varosok. A szentkereszti járás Zó
lyomhoz, az oszlányi járás pedig Nyitrahoz 
fog tartozni. A szemlére vonatkozó további 
értesítéseket annak idején közölni fogjuk.

— Adóbevallást határidő meg
hosszabbítása. A szlovák területek pénz
ügyi vezérigazgatóságának határozata értel
mében az 1914 —1919. évekre szóló 
adóbevallások kiegészítésére és haiyreigazi- 
tasara kitűzött határidőt 1919. október 31 ig 
meghosszabbították Azokat az adókötele
zetteket, kik eddig az időpontig vallomásai
kat kiegészítik és helyreigazítják nem fogják 
büntetőjogilag üldözni

Nemzetgyűlési képviselők. A 
szlovenszkói magyarság, amint azt már em
lítettük is, — egy kerületbe lesz tömörítve, 
amelynek körülbelül 12 képviselője lesz. 
Ide tartoznának a kétségtelenül magyar te
rületek, mint például a Csallóköz; továbbá 
azon városok 'S, melyek vegyes nemzetisé
gűek. így Pozsony és Kassa is. A terv sze 
rint tehat magyar jelölt felállítása a többi 
szlovák kerületben például Rózsahegyen 
meg Beszlerczebányán nem volna lehetséges 
A képviselő ajánlást — nagyobb tömegű 
Választónak kell aláírnia. Szó van róla, hogy 
csak azt lehet képviselőnek jelölni, akit 
legalább ötszáz választó ajánl. Az ajánlás 
a dolog természeténél fogva nyílt Az ere 
deti törvénytervezetben azon rendelkezés is 
benne van, hogy minden vál sztónak hüségi 
fogadalmat kell tennie a cseh szlovák állam 
részére. A szlovák képviselők nagy többsége 
azon az állásponton van, hogy Szlovenszkó- 
ban ezen rendelkezés kivihetetlen s azért 
azt kívánják, hogy a hüségfogadalom letéte
lére csak az ajánlók és a jelöltek legyenek 
kötelezve

— Betiltott újság. Nyitravármegye 
zsupánja bizonytalan időre megtiltotta „A 
Hit’ című nyitrai lapnak megjelenését

— Táncmulatság. A zselizi iparos 
ifjúság 1919. évi szeptember hő 14 én, 
Fejes József vendéglős termeiben zártkörű 
tam zmulatsagot rendez Kezdete délután o 
órakor. Belépő díj: Személyenként ■>. korona.

_ A mozi ma is és holnap is két 
előadást tart este 6 és 8 órakor. A mai mü 
sort Pária királya, Ohnet hírneves regenye 
tölti be a mely filmen is nagy hatást kelt. 
Holnap, szeptember 8-án A szerzetes gyóná
sa című nagyhatású spanyol dráma fogja 
képezni a műsor slagerdarabját, melyet Harry 
félni tanul című kitűnő humorral megírt 
2 felvonásos bohózat követ. A mozi kedvelő 
közönség tehát szórakozásra bőven talál al
kalmat, mert a műsor mindig a legújabb es 
legszebb filmekből van összeállítva.

Tanügy.
A lévai izr népiskolánál az 1919/20. 

tanévre szóló beiratások szeptember hó 11. 
l‘> és 14-dikén lesznek megtartva, minden
kor d e. 8 -12 és d. u. 3-5 óra között.

Az iparo?- és kereskedő tanonciskolái 
beírások a városi r. kath. fiu-elemi iskola 
helyiségeiben f. hó 14 15. IG napjain dél
után 2—4 óra közt foganatosíttatnak.

A felügyelő bizottság nevében : 
az igazgatóságok.

Köszönet nyilvánítás
Mindazon testületek, intézetek, jó bará

tok és ismerősök, kik felejthetetlen halottunk 
elhunyta alkalmával, részvétükkel mély fáj
dalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják 
ez utón is leghalasabb köszönetünket.

Léva, 1919. szeptember hó 6-án
Özv. Jaross Ferencné 

és gyermekei.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1919 évi aug. hó 30.-től — szept. hó 6.-ig.

Születés.
Mészáros Gyula Atnbroz Mária, fiú, Gyula 

József. — Jeszenszky Margit, íiu, halva szült.
Házasság.

Jenisz Gyula Majoros Ilona, rkath. — Bóna 
János Szkalka Gizella, rkath.

Halálozás.
Jaross Ferenc, 67 éves, halántékon lövés;

Styefanovszky Maria 43 éves, idült veselob.

A lévai tanítók összessége 
mély tájdalommal tudatja, hogy 
a hőn szeretett vezér, kartárs 

JAROSS FERENC úr, 
nyug el isk. igazgatótanitó, a Lévai 

Tanítók Háza gondnoka stb.

42 évi tanítói működés és 5 évi 
jól megérdemelt nyugalom után 
I. hó 3 án váratlanul elköltözött 
az élők sorából.

A közjóért, a társadalomért, 
a nevelésügyért kifejtett fárad
hatatlan buzgalma és ügyszere
tete mindenkor követendő példa 
gyanánt lebeg szemeink előtt.

Elhunyta felett érzett veszte
ségünk mérhetetlen.

Szeretett kartársunk ég veled, 
Örök nyugalmad legyen békés, csendes I 

A lévai tanitók.

TT •p TT T? T Léván jobb család
ja V iá Iá U. hoz tót nevelőnek 

I ajánlkozik lakásért és kosztért, gimnazista 
vagy elemi iskolás tanuló mellé, egy, a fő- 

' giuin. V. osztályát jelesen végzett vidéki 
tanuló. — Cím a kiadóhivatalban.

Egy falusi háztartásban jártas, 
------- középkorú asszony----------- 

házvezetőnői állást keres 
csak vidékre. — Cím a kiadóban.

rFSkeres 7 és 8 éves kisasszonyt kisleány elemi 
iskolai előkészítésére — Polgári 

iskolát végzett, is jelentkezhet. — 
SZITARY BÉLA, Lekérpuszta, posta Oroszka.

—= Gyermekágy
fehérre lakkozott vasból eladó. 

Cim a kiadóhivatalban

Serbe keres 
xiéliéiziy Hold, földet 
Halász veudéglŐH, Léva, vásártér.
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Irodahelyiségnek megfelelő 

■bútorozott szobát 
keresek. Ajánlatok Dr MŰNK névre.

Nevelőt
keresek I. és III. oszt, gymn tanuló 
fiam mellé, ki őket a magánvizs
gálatokra előkészítené.

Kérek ajánlatokat az igények 
megjelölésével. Dl. Kraoskó Béla.

Állást keres.
Bármilyen üzemnél ellenőri számvevői, 

pénztárnoki rak tárnoki, magtárnoki, állandó 
mázsamesteri, gtiszti állást keres, — nagyobb 
Üzemű mümalom, szeszgyár czukorgyári ura
dalmakból 20 évi kitűnő gyakorlattal biró 
szerény igényli nős ev. ref vallasu g tiszt, ki 
jelenleg mint intéző működik Gzim : Vertessy 
Kálmán úr leveleivel E. J. intéző részére 
Komárom. Kapitány utcza 26.

Uj cipő áruház.
Léván a »KALVIN« épületben 
férfi-, női és gyermekcipők valamint 

csizmák nagy választékban kaphatók 
Scháffer Sándor 

cipő raktárában, LÉVA „Kálvin udvar"

Hirdetmény.
Zseliz község tulajdonát képező 

nagyvendéplö 1919. szept. 21-én 
délután 3 órakor nyilvános árverésen 
6 évre bérbeadatik

Feltételek a körjegyzői irodában 
bármikor megtekinthetők.

Zseliz, 1919. szeptember 2.
Elöljáróság.

Lakást keresek
Léván szeptember 15-tő1, mely 2—3 
esetleg 1 nagy szobából, konyhából 
s a hozzátartozó helyiségekből áll
jon. Csak féregmentes és egészséges 
lakásra reflektálok. Szives aján
latokat kér Bresztyenn/ky alnjjs, 
földbirtokos Peceuice (posta Bátovce).

Gözeke vezetéshez 
és összes gazdasági gepek (kévekötő, 
aratógép stb.; javításához értő gépészt 

keres RUDNAY Alsozsember.

LÉDECZ1 ^rendü 
(tábori kemencében) fával égetett 
mész azonnali szállításra, körkemen
cében égetett mész szeptemberi 
szállításra kedvező árban 
megrendelhető a Ledeczi Mész- és 
. _ Fatermelő Részvénytársaság------
L A D C E. (Lédecz) Barsmegye.

Bűkkhasáb és 
fűrészelt tűzifáira 
megrendeléseket elfogad 
— házhoz szállitva —

BRAUN ADOLF
Léván, Bem utcza 10. szám.

= Kitűnő = 
motoros cséplcgamitűrák 
felszerelve különböző nagyság
ban és gyártmányban, részlet

fizetésre és olcsón kaphatók 
TONHAISER JÓZSEF 

elektrotechnikusnál 
LÉVÁN, OZTTAN-tér 6 izéin.

Telefon 61.

LEGELŐNYÖSEBB 
bevásárlási forrás:

KERN TESTVÉREK
fűszer, gyarmatáru- és vasnagykereskedéee

Alapdtatütt 1881 LÉVA. Telefonszám 14

Korcsma bérlet.
Garamsolymos község korcs

mája, lakóhelyiségekkel és bolttal 
f. évi szept. hó 9-én d. e. 9 óra 
kor, Garamsolymos községházán, 
nyilvános árverésen bérbeadatik 
3 évre.

Kikiáltási ár 800 kor.
Egyéb feltételek a garamujfalui 

körjegyzőnél megtudhatók.
Elöljáróság.

Ifj. Laufer Béla
■ fényképész

LÉVA, Balassa-utoza 10. sz 
(a rosta mellett).

SPECIALISTA: Gyermek, csoport 
és intérieur felvételekben

Nagyítások, Diapositivek, medaillon 
képek stb. legizlésesebb kivitelben. 

Igazolványokra fényképek 
*/a nap alatt elkészülnek.

Amaleurökuek felyilagositassal szolgálok.

Zongorát^ nitás.
F. évi szeptember hó 15-től 
ZONGORA-ISKOLÁT 
nyitok kezdekeshaladók szamára.

Jelentkezéseket elfogadok szeptember 1-töl.
LÉVA, Honvéd utca 32. szám. 

HAJAS ANNA — 
a Reviczky Társaság volt zongoratanárnője.

= TŰZIFA. =
Bükk, cser, hasáb és dorong tűzi 

fa házhoz szállítva kapható 
T onhaiser László 
Ladánji-utca 16. és Ozmantér 6. sz.

Mindenemű f ii szer? — és cse t-v-i e g- e vs x» XI U- _
Garamvölgyi teavaj, liptói túró, sajt, szardínia 
és egyéb csemege különlegességek. — —____
Akácméz, málnaszörp, déligyümölcs, csokoládé, 
caeaó, .Glória" őrölt kávé, csemege és gyógy- 
borok, likőrök, pezsgők stb — — — __ _  _

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek
Alumínium, zománcz és. öntöttvas konyha
edények, modern háztartási cikkek _  _  _

a-'-dasagi cikkek es kézi eszlcözölc-
Mérlegek, súlyok, műszaki cikkek. — — — 

lÉlpitésJ anyagok és vegyi
Cement, gipsz, kátrányfedéllemez, karbld stb. 
-------— — _ nagy rajtára. — _ ___ ______

Nyitrai éi Társa r. t. köny vuyomd'js Léváu.


