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íw~BARS“
XXXVI. évfolyamára.

Lapunk mai számával kezdjük 
meg a harmichatodik évfolyamot. El
fogultság nélkül mondhatjuk, hogy 
lapunk a legsúlyosabb viszonyok 
között is kiállotta a tüzpróbát, mert 
bátran és félelem nélkül, erejét 
megfeszítve iparkodott kötelességé
nek és hivatásának megfelelni.

A toll erős fegyverével küzdött 
e lap mindig a közérdek szolgála
tában. Szeretett magyar hazánknak 
boldogsága, a magyar nemzeti 
közintézmények fejlesztése, a ma
gyar önérzet ápolása volt minden
kor főtörekvésiink

Isten, király, haza volt a jel
szavunk. És hogy soha sem hiány
zottunk a küzdők táborából, hogy 
a munkából és harcból mindenkor 
készséggel vette ki részét lapunk, 
elég bizonyítékul reámutatni a le
folyt esztendőre. A szerkesztőség 
tudta a kötelességét, hogy mivel 
tartozik a hazának és a közönség
nek a nehéz időben, s jeles munka
társaink segítségével és buzgó tá
mogatásával sikerült ezt a nehéz 
esztendőt is becsülettel végigküz
deni s a régi, kipróbált irányzatot 
továbbra is fenntartani.

Magyar hazánk boldogulásán 
kívül elsősorban vármegyénk és 
városunk érdekeit híven és becsü
letesen szolgálni tartjuk legfőbb cé
lunknak, ezért mindig ott vagyunk, 
ahol vármegyénk, de főleg városunk 
felvirágoztatásáról, közintézménye
ink gyarapításáról, a magyar mű
veltség felvirágoztatásáról van szó.

Pártatlanságunkat és független
ségünket minden irányban tovább
ra is megőrizzük, sem érdekcso
portok szolgájává szegődni nem fo
gunk, ígérjük, hogy az igazságnak, 
a jónak és nemesnek szószólója le
szünk ezentúl is. Bármily nehéz 
idők következzenek, bennünket min
dig ott fognak találni a kötelesség
teljesítés küzdőterén.

Ez alapon kéijük a nagyérde
mű közönség támogatását és szives 
jóindulatát jövőben is, mert a kö
zönség tapasztalt rokonszenve tette 
lehetővé eddigi sikeres munkálko
dásunkat.

ÚJÉVKOR.

(J.) Az események megszakítás 
nélkül folytatódnak is nem tartanak 
újévet, az idő rohan lováhb, nem ismer 
határkövet s viszi, ragadja magával 
az embert, A megkínzott, szédülő em
bert, aki fut a múlttól, de szabadulni 
nem tud tőle, aki a .övőhöz menekül, 
de csak gyötrő bizoi ytalanság várja, 
így vagyunk 1915 Cs 1916 határkö
vénél. A roppant nagyarányú történé
sek mellett semmivé örpülnek vágya
ink s a világbelien nagy, nehéz 
léptei alatt hamuvá é ;nek reményeink, 
összetörnek akarásaink. S hiaba pillan
tunk vissza könnyebb ülésért, a győze
lem, a hősiség fényév el jobban látjuk 
a statisztika számait a halottak soka
ságáról, a rokkantak százezreiről, a 
világháború koldusain i, éhezőiről, ideg
betegeiről. S hiába mézünk előre, az 
ut beláthatatlan.

Nincs nagy, jeLntős ünnepünk, 
. T.,,.lyorj ,_1 *3dííárSk  .

lágháborutól s úgy érezzük, hogy 1915 
Szilvesztere mögött nem csak tizenkét 
hónap áll, s ha most kesergüuk vagy 
táj valami, a panasz nem egy év 
bajai miatt van, hanem tizenhét hónap 
keservét nyögjük, poklunjc a háború
val kezdődött. • f

Mit is hozott a Szilveszter ? Ha 
mérlegét nézzük, szomorú kiábrándu
lást. Mert látunk hősöket, kik nem 
sajnáltak vert, egészséget az itthonma- 
radtakért, kik elmentek, hogy talán 
idegen töld legyen nyugvóhelyük, bő
söket, kik nthonmaradtak, kik békés, 
becsületes munkával teljesítik köteles
ségüket s áldozatul hozzák azt a szen
vedést, melyet a drága, nélkülözésekkel 
és lemondásokkal teli mindennapi lel 
mér rájuk, Bámulhatjuk az önfeláldo
zás példáit, örülhetünk az emberfeletti 
küzdelmek árán kivívott diadaloknak. 
De mi minden burjauzott tel a háború 
alatt, melytől a gyomnak elégetését 
vártuk 1 Minél inkább meg kellett 
szoknuuk a háborút, annál inkább áb
rándítunk ki reményeinkből, melyeket 
e rettentő világérzes tisstitó hatásához 
fűztünk. Tisztítótűz helyett pokolnak 
kellett volna neveznünk, s Dante jaj
városának feliratát idézni rá; Ki itt 
belépsz, hagyj fel minden reménnyel.

Mert, nagy általánosságbau, mivé 
lett az ember ? Mivoltának főelemeiből, 
a szerétéiből, belátásból vajmi keveset 
találuuk ; a gyűlölet, erőszak orgiákat 
ül, a vér, az a drága vér / már nem tud 
ijeszteni, sőt mintha az emberben is 
fokozná a szomjat Odajutottunk, hogy 
csak a gőg uralkodik, mely miatt már 
azt sem lehet menteni, ami még ment

hető s bele kell abba nyugodnunk, 
hogy pusztuljon akár minden Vagy 
talán a háború után talá juk majd meg 
az elfogadható emberideait ? A legyő
zött akkor is békétlen lesz és gyű
lölni fog,

És nézzünk közelebb. Igazság-e az, 
hogy a faj érdekében vívott harcban 
a faj keretein belül egyesek meghalnak, 
nyomorognak, mások nem éreznek 
semmi nélkülözést, mert nem is akar
nak, mert félnek az önéi határozásból 
fakadó lemondástól is, — egyesek 
mindenüket elvesztik, mások vagyono
kat szereznek bűnös utón ? Mit szólnak 
a fáradtan hazatérő hősök, ha meglát
ják, hogy akiknek üdvéért életüket 
kockára tették, azok földönfutók lettek, 
ha látják, hogy olyanok élvezik a 
háború á'dásait, — óh mert vannak 
olyanok is, akik örülni is tudnak a 
jelennek önmagáért 1 — akik nem ér
demlik meg ? Szegény hőseink, ha 
tudnák : mennyi démoni vigyorgás és 
megelégedett kézdörzsölés kiséri vérük 
ömléset 1 Az itthon tengődő sírva látja, 
milyen keveset kap nehezeu szerzett 
garasáért s mert itthon nehéz élni, 
irigyli azokat, akiknek olyan könnyű 
most meghalni. Vagy mit gondolhat 
az a rokkant hős, aki belefáradva a 
bicegésbe, megáll egy fővárosi kávé
ház előtt? Ne csodáljuk, ha felsza
kadnak sebei s ha nem büszkeség, 
öröm tölti el szivét, hanem átok fakad 
ajkaira az elvesztett lábért, bénasága, 
vaksága miatt.

Keveset felejtettünk és keveset 
tanultunk. A háború nem hozta meg 
azt az erkölcsi reuaissauce-ot, melyet 
vártunk tőle. Színházak program inja 
a régi s az Ízlés is a régi. Telt házak, 
vig kacagás, taps a léhaságnak.

S az irodalom, ha mutatkozik is 
beuue egy tisztultabb, romántikus 
irány nyoma, nem tud megszabadulni 
a korzóerkölcs hajtásaitól.

A háború idealistái sokbau csalód
tak, a nőben is. Mert mig egyrészt 
örömmel látták az érdek nélkül való, 
tiszta önfeláldozás példáit s őszinte 
hódolattal hajoltak meg a >,yö g ds 
nek sokszor heroikus meguy ílai-oza.a 
előtt, másrészt keserűen azt kellett ta
pasztaltok, hogy nőviláguuk egy te
kintélyes frakciója nemcsak, hogy nem 
tudja érdek nélkül ápolni beteg bőse
inket, de lelkiismeretfurdalás nélkül 
elvenné a visszatéiők kenyerét. Mert 
van abban valami rettenetes kiábrán
dító lelketlsnség, amit a néhány héttel 
ezelőtt megtartott feminista gyűlés 
egyik nőszónoka mondott ; Mi azoknak 
helyét akarjuk elfoglalni (sic I), akik 
megtört idegzettel jönnek vissza. Hát 
ezek hogy éluek meg ?
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És sok-sok mindent juttat eszünkbe 
a Szilveszter ! Hát az újév ? Eszünkbe 
jut a béke, melyet annyiszor úgy vár
tunk 1915-ben s melyről most is csak 
annyit tudunk, hogy majd egyszer el
jön. Annyit tanultunk, hogy amikor 
a legtöbbet beszéltek róla, akkor volt 
a legtávolabb ; vártuk, néha talán biz
tosra vettük s annál fájdalmasabb volt 
várakozásunk hiábavalósága és csaló
dásunk, minél inkább beleriugatództuuk 
a békés jövő gondolatába. Lehet, hogy 
la 16 meghozza a békét, de hogy csa
lódásunk kisebb legyen, uem lógunk 
túlzó optimizmussal hinni híreinek.

A remény éltethet s kell is, hogy 
éltessen bennünket és ennek jegyében 
induljunk neki a talán bút és gyászt, 
de talán örömet és boldogságot rejte
gető titkos jövőnek. „Nem veszhet el 
a világ“, ha az örök gondolat úgy 
tartja össze, hogy nem szabad elvesz
nie. De mi ismerjük el, hogy önma
gunkban egy jobb evet kell kezdenünk, 
ha parányi voltunknak a Végtelen ir
galmát akarjuk kiérdemelni,

Még nagy küzdelmek állnak előt
tünk, még sokat kell veszítenünk, sok 
mindenről lemondanunk, de az ellen
érték, melyet kapni akarunk, a béke 
drága. Könnyen veszítettük el, nehéz 
a visszaszerzése. De készüljünk ügy 
fel, hogy ha egyszer megszereztük, ne 
veszíthessük, ne akarjuk elveszíteni 
soha többé.

Újév, határjelző egy múlt és egy 
jövő érintkezésénél. De nem érünk rá 
megállni, a világesemények visznek. A 
múltból annyit látunk. Hogy „elbullta- 
nak legjobbjaink a hosszú harc alattu 
s a jövő éppen ezért biztatóan int, 
mert ennyi áldozat megérdemli a bol
dog újévet.

A világháború krónikája.
December 21.

Az angol kormány a parlamentben be
jelenti a Dardanelákról való visssavouu- 
lást, Tenedoss, Lemuoss és Imbrosz szige
tes kiürítését. A jjörög választáson Gunariss- 
párt győz. Az oroszok Várnát bombázzák, 
de sikertelenül. Russkij fővezért a cár fel
menti. Bnt hajók feltarióstatják a svéd 
postái, mely Amerikába volt irányítva. 
Nemei birodalmi gyűlés tizmilliárd hadikül- 
csönt saavaa meg.

December 22.
Ipeknél 69 elásott szerb ágtut zsák

mányolunk. A törökök Aoaportánál és Ali- 
Buruuuál rengeteg löszért, eleimet, kocsikat, 
autósat zsákmányolnak. Az olaszok a tói
méiul hidtönél újabb támadással próbálkoz
nak, mely tűseiéiünkben összeomlott. A fran
cia hadszíntéren a németek Hartmaun,wei- 
lerkoptnál az elvesztett állások egy részét 
visszafogta ják. Egyéb támadásokat vissza
vernek. Az angol parlament elfogadta a 
hadsereg állományának egy millió emberrel 
való növelését.

December 23.
Csapataink Montenegróban Tepea kör

nyéken járnak. Nisbeu zsákmányolt szerb 
állami iratokból kitűnik a szerb trónörökös
nek, kormánynak és a belgrádi tisstiegye- 
süietnek Ferenc Ferdinánd trónörökös és 
neje meggyilkolásában való bünressesaége. 
A németek egészen visszafoglalják a franci
aktól Hartmannswailerkoptot a e közben 
553 foglyot ejteuek.

December 24.
Az Egyesült Á'lamok rz Ancoua eisü- 

lyeiziéee ügyében válaeajegyseket intézett 
a monarkiához e megismétli követelését, 
mert a tengeralattjáró parancsnokát bűzös

nek tartja. Az entente kivonja csapatait 
Délmacedónia busz nagyobb községéből. 
As oroszok a bessaarábisi arovonal egyes 
részei ellen támadást intéznek, de vissz 
veretnek. As olzss tüzérség a tolmeini híd
főt fogja erős tűs alá.

December 2B.
A harcterekről nem jelentenek fonto

sabb eseményt. Leginkább az olaszok nyug
talankodnak, úgy látszik, nem sokat adnak 
a nagy üuuep'o. A törökök Kút el Amará- 
ban beszorított ellenség bekerítését eflzó 
csapatmondulatokat tesznek. Sebeko volt 
bécsi orosz követ a cár levelét vitte a ro
mán királynak.

December 26.
Az orosz hadszíntéren Rarancenál föl

derítő osztagok előretöréseit verjük vissza, 
nem különben olaszok közeledését is vissza
utasítjuk. A francia hadszíntéren a tartós 
esőzés mialt a harci tevékenység igen cse
kély, csupán Labsssétöl nyugatra robban
tottak fel a németek ellenséges aknamü
veket. Törökö i jelentik, hogy Nyugategyip- 
tomban a benszü ölt arabok előretörnek.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete dec. hó 29.-én, délután 
4 órakor a városi ezekhez nagytermében 
féléves rendes közgyűlését tartotta meg, 
amelyen örömmel vette tudomásul a városi 
t sziviseiö*;  szolgálatai iránt bi mutatott és 
felolvasóit knayi elismerést fs Bándy 
Endre indítványára a város tisztviselőinek 
sülön is kifejezte őszinte köszönetét buzgó 
müködéíüsért. A város a főgimnázium száz
éves fennállását egy maradandó becsű em
lékkel óhajtván megörökíteni, a közgyűlés — 
Sinkovits Ferencnek, a főgimn. igazgatójá
nak bevonásával — tizenegy tagú bizottsá
got kü dött ki, hogy az emlőkre vonatkozó
lag a háborús <<i<>k Haltával javaslatot 
késaitsen, illetőleg terjesszen a közgyűlés 
elé. A polgármester bejelentette, hogy a 
fő dmivelésügyi miniszter úgy a járási fő
szolgabírónak, mint Léva város polgármes
terének megengedte, hogy a tűzifa szükség
let beszerzésére Léván, Obarson, Garam- 
kelecsényben és Berekalján megfelelő fuvar
díjak melleit a kenyszeifuvaiozást is igénybe 
vehessék. A közgyűlés az ezzel járó költ
ségekre ez tüzilának vásárlására 20 ezer 
korona kölcsönnel felvételét szavazta meg. 
A varos alkalmazottainak adandó drágaság! 
pótlék összegét az 1916. évi költségvetésbe 
határozta Leállíttat ni. A je enlegi villamos 
áram árszabásának meghagyása melleit meg
állapította a közgyűlés a vibauioatelepnek 
f. évi költségvetesor. Miutau a városi állat
orvosi állasra hirdetett pályázatnak uem 
volt meg a várt eredméuye, a kösgyű és aa 
állast be nem tölthette. A hősi halait balt 
Belesük Bsia városi mérnök özvegyének 
nyugdiját azon hozzáadással állapította meg 
a kepviseiötestület, hogy a legközelebbi 
közgyüéseu az özvegyet még külön kegy- 
dijban is fogja részesíteni.

— A 43—SO éves népfelkelőket 
Újra Vizsgáljak. A honvédelmi miniszté
rium a 43—50 eves népfelkelőknek 1916. 
ev jenuar hónap folyamán újra való felül
vizsgálását rendelte el, mert a bemutató 
szemléken több helyen olyan egyéneket is 
találtak aika.uiasornak, akik a jelen égi ka 
touai szolgálat furadalmait előre áthatólag 
nem képesek elvise.ni. Nem az összes 43—50 
éves nepfeU eiöket vizsgáljak fe.üi, hanem 
csak ott, ahol azt a honvédelmi miniszter 
kifejezetten saüsségesnek tart).. Varme
gyénk terü'eién csak a hvai ez verebélyi 
járásokból fogjak feiüivtasgaiui a 43—50 
evei népfelkelőket. És pedig ; Léván január 
bó 7., 8., 9., 10. és 11-én.— Polgári elnök : 
llubertli Vilmos ; po'gari orvos : dr. Aledvtcky 
Ksiuy. — Vtrebelyn január 24., 25., 26. 
es 27-en. Polgári en.ok ; liudnyánstky J st.os ; 
poigari orvos: Dr. üravecz Ka.mse.

— A Szilveszter-est, ameyota Ltváu 
shomásoiü cs. és kir. 19. gyalogezred tisz
tikara és Liva varos polgári közönsége a 
városi nagyszálló színháztermében tartott, 

minden tekinte ben fényesen sikerült. Az 
est bővebb méltatását lapunk jövő számá
ban fogjuk közölni.

— Diszérmek kiosztása. Említettük 
már annak idején, hogy a király legmaga
sabb felhatalmazása alapjin a belügyminisz
ter a tűzoltás terén 25 éven át teljesített 
buzgó és érdemes tevékenységért dr. Med- 
veczky Károly városi főorvost, Jaross Ferenc 
volt tüzoltó-alparancsuokot, latir István 
tényleges parancsnokot, Lau/er Béla volt 
maszóparanosnokof, Pulpiter Emii szakasz- 
paranosnokot és Jakab István ezertárnokot 
diszeremmel tün;ette ki. A kitüntetéseket 
as alisjián megbízásából Bódoyh Lajos pol
gármester a város képviselőtestületének dec. 
hó 29.-én tartott gyűlésen lelkes beszéd kí
séretében osztotta ki ünnepélyesen a kitün
tetettek között, akiének nevében a legma
gasabb elismerésért Jaross Ferenc fejezte 
ki hódolatteljes és legmélyebb köszönetét.
— Városunknak a királyi kitüntetésben 
részesített derék és ügy buzgó polgárait jól 
megérdemelt jutalmaaásuk alkalmából mi is 
szives ö'őmmet üdvözöljük.

— E jegyzés. Fekete Jóisef, a lévai 
tanitóképzo-iuvesel tanára dec. hó 24.-én 
jegyezte el Léván iloravek József posta- és 
távirdafötiszt. ek kedves leányát, Margitot.
— Állandó boldogság koszorússá frigyüket.

— A 37—42 évesek bevonulása. 
A bivaUlos iap egyik izama kő.öllé már a 
legújabb bevonulási hirdetményt, amely sze
rint mindazon az 1873., 1874., 1875., 1876. 
és 1877. evbeu, azonkívül as 1891,, 1895. 
és 1896. évben született népfelkelőire köte
leseitek, akik a mull novemberben es de
cemberben tartón pótszereién alkalmasaknak 
találtattak, — amennyiben névsserint fel
mentve nincsenek, — 1916. év január hó 
17.-en tartoznak a népfölkelési igatolványi 
lapon feltüntetett parancsnoksághoz bevo
nulni.

— A P. M. K. E. évkönyve as 
1914—1915. évről megjelent. Bzerkesztette 
Clair Vilmos főtitkár. Tartalma csupán a 
hivatalos kimutatásokra szorítkozik s így a 
külön közlemények, mint a réize'ez jelen
tések as egyes fiőko.bói, nemkülönben a 
tagok névjegyzéke hiányzik belőle. Es nem 
csoda, hiszen most minden jótékonysági 
mozgalom a háborús dolgok körül forog és 
bármily üdvös legyen is ezen egyesület célja, 
es idő szerint kénytelen háttérbe szorulni. 
Majd a béke ide|ében újból fellendül a 
F. M. K. E. is.

— Gyaszhir. Bteiner Jakab, Debrecen 
varos állatorvosa, föld na dec. hó 18.-au 49 
éves aorauau elhunyt Temetése 20.-áu 
ment vegbe nagy részvét mellett. Neje és 
kiterjedt tevai rokonsága gyászolja.

— Eljegyzés. iSeldeeinyer Vilmos tren- 
csaubani lasos eljegyezte Adler Józsát, Adler 
Miksa lévai kávén Kedves leányát.

— Liszt- és keuyérjegy. A kormány 
dec. ho Z8.-an rendeletben saabalyosta a 
liszt- és kenyérfogyasztást es életbeleptette 
a liszt- és aenyérrendszeri. Mindenkinek 
240 gramm liszt vagy kenyér jut naponta. 
Ez a porció nagyobb, miül akár az osztrák, 
akar a nemet porció. Nem sok, de nem is 
kevés, aminthogy ná.Uuk nincs szükség 
semmiben, de háború lévén, bőség sincsen. 
Nem is a izukség, hanem aa előrelátás hozta 
teke az uj reudeletet, amely január hó 
10 én lép eletoe. Nehéz testi munkával fog
lalkozók s azok, akiknél azt valamely ok 
szükségessé teszi, naponkint és fejenkint 300 
gramm lisztet, az őstermeléssel foglalkozód 
400 grammot fogyaszthatnak.

Szerkesztői üzenet.
Többeknek Mihelyt lapunk kiadóhivatalánsk 

sikerűi az erősen megfogyatkozott nyomdaezemély. 
zetet kiegészíteni: a lap ismét nyo c oida'on jele
nik meg A beküldött es közlésre vár i kéziratokat 
őrizzük.

Volt növendékeimnek, ismerőseim
nek és Léva város nagyérdemű 
közönségének boldog uj évet kíván

Kreutz Gyula
töv. tánctanitó.
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Boldog újévet kivan jóbarátainak 
és pártfogóinak Adler Miksa 
— — kávés Léván. — —

Jótékonyság.
Újévi üdvöslések megváltás*  címén a 

lévai kaesinó gyüjiö-ivén — a rokkant és 
lebeiüit katonák javára — rueg a követ
kezők adakoztak : dr, Weiiz Lipót ŐK. — 
Hecht Vilmos 5 K. Grimm György 2 K. 
Bellán Láczló 5 K, Dr. Gergely Fülöp 5 
K. Dr. Balog Sándor b K As Eső Magyar 
Alt. Biztosító társaság lévai fóügyuöksege 5K.

Nyilvános köszönet.
A Kun Testvérek itgyktretkedöcég 

az inén is ssép és jó szokása szerint úgy 
váltotta meg az újévi ajándékokat és üdvöz
leteket, hogy a Stetáuia-árvahaznak száz 
koronát adományozott.

Kegyes és jólelkü ajándékáért őszinte 
és bá>ás ftösaöueiüket nyilvánítják

Léva, 1016. január 1.
Áxvay József, ifi. Lakner Lászlómé,
a Lévai Mőegylet a Lévai Nöegyiet

pénztárosa. alelnöke.

7424—191b szám.

Köszönetnyilvánítás.
„Fngel Józgef és Fia*  lévai kereskedő 

cég ujen üacözíet megeáttáia Címén 300 l.o- 
lonat volt szives a hadban evő vagy elesett 
lévai szegénysorou katonák családjai részeié 
adományozni.

Amikor ezen összeg vételét jelen heiyeu 
nyugtatom, egyben az áldozatkéiz cégnek 
úgy a Népsegitö Bizottság, valamint a meg
ajándékozol taa neveben halás kössönetemet 
nyilvánítom.

Léva, 191b. évi december hó 22.

Bódogh Lajos,
polgármester.

7311—191b sióid.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a kereskedelem

ügyi Mintatér 80505—191b ez. engedélye 
lulytán Taub Lipót utóda kéaizálog üzleté
ben Léván (Marlontly-uio) 181b évi ápri
lis hó 30-ig lejárt és as arveres napjáig ki 
nem váltott, sem meg nem hosszab itott 
zálogtárgyak 1916 évi január hó 7-iöén d. 
e. 9 órakor nyilvános árverésen eladatui 
lógnak,

A zálogtárgyak jegyzéke a váiosháaa 
hirdetési taulajan s a zaioginteiet kapuján 
ki van függesztve.

Léva, 191b évi deczember hó 23.

Bódogh Lajos,
polgármester

7461—1915 szám.
Hirdetmény.

A m. kir. minisztériumnak 4451—191b 
M. E. számú reudelete alapján közhírré te
szem, hogy a világító köo>*)ért  (petróleum) 
Léva r. t. város területén követelhető leg
magasabb árakat a következőkben ál apitot- 
tam meg:

I. Egy hordónál kisebb mennyiségben
való eladás esetén nbe!yt az eladó üzleti 
helyiségben ;• kilogrammonkmt 58 tillér

litereukint 48 fillér.
Ezen árak 1916. január hó 2 áu lépnek életbe.

II. Ha az eladott mennyiség legalább 
egy hordó ;

a maximális ár Léván 100 kgonkint 
adózott állapotban „helyt eladó raktára*  
készpénz fizetés mellett pénztári engedmény 
nélkül

göngyölet nélkül vagyis csere 
hordó esetén. 4b k. 91 fii.

b. hordóval 52 k. 41 ,
C. amenoyiben a hordó visszavétele 

van kikötve 47 k. 91 fii. i
Ezen árak a mai napon lépnek életbe.

Fenti árakat az árusító kereskedők üz
leti helyiségeiben szembetűnő helyen kifüg
geszteni kötelesek s oly állapotban tartoznak 
tartani, hogy az a közvetlen fogyasztók 
által világosan olvasható legyen.

Aki drágábban árusít, vagy az idézett 
rendeletet egyébként megszegi, az 1914: 1. 
t. ez. 9. §-a értelmében két hónapig terjed
hető elza ássál és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő kihágás miatt.

Léva, 1915. évi december hó 27.
Bódogh Lajos,

uol< ár mester.

7476—191b szám.

Hirdetmény.
A m. kir. ministeriumnak 4452—1915 

M. E. lendülete alapján i öihírre teszem, 
hogy bejelenteni kell :

1. a nyersásványolaj készleteket,
2 a nyersásvány olajból nyert termé

kek készleteit,
3. mindennemű benzol készletet,
4. mindennemű kátrányoiaj készletet. 

Bejelentés alá esik az említett anyagoknak 
a bejeleuiésre kötele ett tu'ajdouaban álló— 
akár sujut, akár idegen heiyisegbeu őrzött
— minden keszlele, tekiutet nélkül az anya
goknak be fö di vagy külföldi eredetére.

Bejelentésre kötelezettek ; akiknek ke
nőolajukból összesen 10 métermázsát, ben
zin, világító kőolaj, gáz olajló.—motor.iaj
— valamint benzol es kátiáuyo ajból anya
gunktól 50 metermázsánái nagyobb készlete 
vau . —

Ezenkívül akinek valamely hónap 
1 vagy 15- napjait 5 méteriuazsat 
tuegUalaoó világító kőolaj készlete 
van, tartozik ezt a készletet az ípar- 
hatosagnai bejelenteni. —

A bejelentőire e«olgb ó űrnapok az ipar- 
hatóságnál — városház emtlel 14 ajtó — 
szerezhetők be. —

Aki e fent idézett rendelettel zár alá 
vett termékeket be-zetezui szándékozik, a 
beszerzést engedi ly mógaccraese vege ti az 
ipát hatóságnál kapható „Kerelem“ űrla
pon folyamodhatta. —

A továbbiakat ilie.őog az űrlapokon 
foglalt tájezoziatás ad felvilágosítást.

Léva, 1915 évi december hó 27.
Bódogh Lajos

polgármester.

7590—1915. szám.
Hirdetmény.

Közhírre teszem, hogy a m. kir. Mi
nisztérium 4586—1915. M. E. szemű ren
deleté szerint 1916. évi január 10.-ik nap
jától kezdve a hatósági iiiztböl naponkint 
Cl iejenktu. legieijebb csak 240 grammot 
szauad fogyasztani. — A liszt, u» kenyér 
fogyasztásra es >g rsolvány okra vonatkozó 
ímezkeaeseket ja. uar 10 Lápjától as alis
pán állapítja meg.

Ezek folytan fölhívom a város lakos
ságát, hogy január 4.-től — 10.-ig a köz
napokon 0. u. 3—5 óra közben az eddig 
ervéuyben volt lisa.bevásár á.i igazolvá
nyokat mindenki hozza be s a közgyűlési 
teremben adja át, — ott mindenki, akiuex 
liszt járandósága még bent vau, az 1916. 
jziiuar 1—10 terjedő időre eső iisstmenuyi- 
segre * bevasár.ast jegyet átveheti.

Az 1916. év január 10 napja utáni 
idökie iisziutaiványokát a Bjiügymiuiszter 
és A ispán megbízása nélkül nem lehat kiadni.

Léván, 1915. évi december 31.-én.
Bódogh La ős,

polgármester.

Faárverési hirdetmény.
Barsmegye Ujgyarmat község volt úrbé

resei Ujgyarmaton a községházán 1916 évi 
január hó 25-én délelőtt 10 órakor tartandó 
nyilvános zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe 
kötött szóbeli árverésen eladja erdeje A. ü. 
o. 1. vs. 4 osztag és II. vs. 1—3, 6, 8, 9 
osztagokban 118 31 kát. holdon tó mellett 
termelt, lekérgezett folyószamozott következő 
széldöntvény jegenyefenyő haszonfa tö-

I

meget:

I. vast, osztály 12—20 cm. középátmérő 
144 drb. mintegy 41'403 in.

II. vast, osztály 20—25 cm. középátmérő 
87 drb. mintegy 55'076 m.

III. vast, osztály 26 cm. középátmérő
I felül 73 drb. mintegy 95'283 m.

Összesen: 304 drb. 191'762

Kikiáltási ár: 1550 korona.
Bánatpénz: 155 korona.
Kikiáltási áron aluli és utóajánlatok el 

nem fogadtatnak.
Zárt Írásbeli ajánlatok az árverés meg

nyitása előtt nyújtandók be az ujgyarmati 
urberes elnök kezehez. Árverési feltételek a 
beszterczebanyai ni. k. allami erdóhivatalnál, 
a garamladomeri m. kir. járási erdögondnok- 
ságnal és alulírottnál megtekinthetők.

Ujgyarmat 1915 december hó.

úrbéres elnök.

ad 830—1915. szám.

Tölgy es bükkfa eladási 
hirdetmény.

*_ i a Magasmart (Barsvármegye Újbánya va
súti állomás) község mint erkölcsi testület
1916. év januar ho 10 napján deli 12 óráig 
a Magasmarton a község hazaban megtar- 

í tandó nyilvános árverésen kizárólag zárt 
i Írásbeli ajanlat esetleg szóbeli árverés utján 

a legtöbbet ígérőnek becsaron felül eladja a 
tulajdonai kepező erdőben tövön az alább 
részletezett famennyiséget:

1. Csoport — A. ü. o. 1. v. s. 1911 —1916. 
évi vágásokban.

jSchlossberg és Fabkovai erdőrészben) 
kijelölt és megszámozott következő törzseket:

1. 7000 drb. 10— 56 cm. es nagyobb 
m. m. vast, átmérővel biró kocsántalan tölgy 
törzsnek 1197 nt.:i mütára becsűit es 1OU32 
koronára értekeit.

Valamint 1317 ürm.3 vegyes tűzifára 
becsült es 1294 koronára értékelt.

Továbbá
2. 4350 drb. 200 m.s müfára becsült 

és 1000 koronára értékéit.
Valamint 1953 ürm. m.3 tűzifára becsült 

es 3504 koronára értekeit.
I. Kikerekitve 18800 koronára hivatalos 

kikiáltási becsárta értekeit 1-ső facsoportot.
II. Csoport — A. ü. oszt. 11. v. a. 

1914—1916. évi vágásokban:
(Hotárna Dolinka nevű erdőrészben) ki

jelölt es megszámozott következő törzseket:
1. 777 drb. 10—60 cm. m. m. v. átmé- 

i rővel biró kocsántalan tölgy törzsnek 168 
i m.5 műfara becsült es 1843 koronára értékelt.

Valamint 155 ürm.3 vegyes tűzifára be
csült és 93 koronára értékelt.

Továbbá.
2. 851 drb. 10—63 cm v. átmérővel 

biró bükk és gyertyánfának 420 ürm.8 ve
gyes tűzifára becsült es 617 korona a értékelt.

11. Kikerekitve 2550 koronára mint hi
vatalos kikiáltási becsárra értékelt U.-ik fa
csoportot.

Kizárólag zárt ajánlatok külön-külön 
az I. és Il.-ik facsoportra kiállítva 10 °/0 
bánatpénzzel felszerelve és az árverési és 
szerződési feltételeknek megfelelőleg megszer
kesztve adandók be ; — ezektől eltérő, nem 
különben elkésett, távirati vagy utó ajánla
tok valamint hivatalos becsáron aluli ajánla
tok nem fognak figyelembe vétetni.

Zárt ajánlatok az árverést követő napon 
Magasmart község házánál délelőtt 10 óra
kor fognak nyilvánosan felbontatni.

Az árverési és szerződési feltételek az 
újbányái ni. kir. jár. erdőgondnokságnál, a 
körjegyzőnél valamint a községi bírónál hi
vatalos órák alatt megtekinthetők.

Fennt meghirdetett tölgy műfának túl
nyomó része kiválóan bányafára alkalmas

Magasmart, 1915 évi dec. hó 14.-én.

Községi elöljáróság :

Nlgrfnyi Gyula, Predme»zkl M.
jegyző. biró.
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Egy magyar gyáros áldozatkészsége.
Köztudomású, hogy a háborús célokra 
igen nagy szükség van mindennemű 
fém és bádogtárgyakra, úgy hogy majd
nem minden készítménynek, melyhez 
a közönség hozzászokott, előállítása 
ma nagy nehézségekbe ütközik, és 
igen nagy áldozatokba kerül. Annál 
értékesebb az óriási Fedik cipőkrém 
gyárosának, Vadász Zsigmondnak az 
áldozatkészsége, aki a nagy bádoghiány, 
valamint a nyersanyagok folytonos 
áremelkedése dacára, beszerezte a 
a szükséges bádogdobozokat, úgy hogy 
a közkedvelt óriási Fedik cipőkrém 
40 fillérért továbbra is mindenütt 
kapható.

Kölcsönkönyvtár = 
NYITRA1 és TÁRSA R. T. 

könyvkereskedésében LÉVÁN 
Előfizetés bármely nap kezdhető

Nemzetközi Halottszállitási irt
Temetkezési Intézetek Egyesülése Bu
dapesti iroda Vili Üllöi-ut 14. I. em.

8. I. Ttiefon: József 32—12.

Elhunyt hőseinknek exhumálását, ha
zaszállítását és az ezekkel kapcsolatos 
összes teendők végz'sét, kegyeletesen, 
szakszerűen, gyorsan és a legméltá- 
nyosabb feltételek mellett intézi.

Az Ország minden részében és 
a Külföldön mindenütt működő 
tagjai a megbízásoknak akadálytalan 
és gyors teljesítését teszik lehetővé.

Eladó ház.
Léván Teleki (városi nagy
szálloda) utcában levő 19. 
számú két utcára (Eötvös 
utcára) nyiló házam 16 méter 
. utcai fronnttal eladom .
Szent-ivany Endre Léva.

Ml moziba 
1*1  A megyünk.

Az Apollo mozgószinház 

műsora érdekes. <*«*»

f

BETEGEK ÉS ROKKANTAK 
RÉSZÉBE NÉLKÜLÖZHETETLEN 
a üvgen, légmentesen 

elzárható

SZOBA-KLOZETT
Te'je en szagtalan, diszkrét, 
bzék lói májában és 
minden kivitelben kap- 

kató.
MINDEN SZOBÁBAN 
feltűnés nélkül 

FELÁLLÍTHATÓ!
FEYDERésIILLIÁN

l'nba fából, barnára 
fényesre rtnalll veder
re* Ara e-omaRolva 
■ ■ bérmmtve kor. 
h- menyfabo| «■> k«r 

ww—■■-

Barna vagy •< kete bőr- 
l>e«*t>>vsl iá-násva, 
poieze Isii 'agy rmailí 
vederrel. Áru ca-'ina- 
g-*lva á« l.érmcntve 
.Ókor. I'áinnzstlsn és 
fodor nélkül csak M k. 

légmentesen el-I ygen.
zárható szobáklozettek, 
száraz klozeltek, Bidet 
és betegasztalkák külön

legességi gyára

WIEN XVI.,
Paletzgasse 22—24. 

árjegyzék és i-mertetö ingyen 
és bérmentve.

Piactéren, r.agy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve |
Hazai gyártmányú gépek: g

Ganz-iéle mot^rck n inden Hegységben Eopferr és 
Schrantz gőzeit] ló léezJetek, eiedeti JKelicharféle 
vetőgépek, ZAcher-iéle ekék és talajművelő eszközök O 
valamint minden e ezakba végé gépek és géprészek Os 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
F- Legjobb minőségű tai armánykamrak elkészítése 

es felállítása juűnyos árakban. "Nd- ui

Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK
= fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése —

Alapittatott 1881. L ÉVÁN. Telefon szám 14.

Elsőrendű fűszer- és csemegeáruk.
Naponta friss felvágottak és főtt prágai sonka, teavaj. 

Legjobb minőségű kávék, „Glória*  pörkölt kávé.
Tea, rum, teasütemény.

Déligyümölcsök és dessert cukorkák. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő.

Takaréktüzhelyek, folytcnigö kályhák, fa- is színtartók, kályhaellenzők, 
szesz-, szén- villan os vasalók, szesz is villamos gyorsforralók, 
kávé is teafőzők, htsvágégépek konyhamírlegek, főzőedények, valamint minden

nemű modem háztartási és konyhafelszerelési cikkek.

KATONAI evőcsésze, thermos, kulacs, gyorsforraló, alumínium ivópohár, 
hátizsák, villamos z eblámpa. Campolin vízhatlan bőrkenőcs raktára


