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Emléket a hősöknek.

Névtelen airokbó), a lengyel tőid
ről, * sztrb hegyek közül, az olasz 
front mögül s meg a jó lsttu tudja, 
üzennek a halott hősök az itthon ma
radottaknak ; Ne feledkezzetek mey ró
lunk, kik a hazáért áldoztuk életünket!

A hősök emlékezetét be ne nőjje 
a feledés moüa, mert megérdemlik, 
hogy nagy tetteik, bátorságuk, hősies
ségük és önfeláldozásuk emléket kö
vetendő például állítsuk a késő utókor 
elé. A magyar történelem az első 
helyet tarija fenn számukra, hogy a 
késő ivadék az ő tetteikkel beirt la
pokról tanulja meg, miként kell a 
hazát szeretni és ha kell érette meg
halni.

A külföld nagy nemzetei csodá
lattal vegyes tisztelettel állanak meg 
hőseink tettei előtt s ma a magyar 
hősök a legnépszerűbb katonák a tőid 
kerekségén.

Azok a hősök, kik ott estek el 
északon vagy délen a haza védelmé
ben, maradjanak örökre a mieink. Nem 
járhatunk sírjaikhoz, mert azok ott ma
radtak messze-meBsze, de emeljünk egy 
maradandó emléket nekik, amely 
mellett virraszthat a hazafias kegyelet 
s amely mindig mementókéut fog a 
hálás utókor előtt állam.

Maguk a katonai parancsnokságok 
is arra törekednek, hogy az elesett 
hősök emléke valamely alkalmas mű
ben megörökittessék. Így már a múlt 
évi december havában a pozsonyi m. 
kir. honvéd-kerületi parancsnokság 
tölhivta a lévai m. kir. honvéd kiegé
szítő parancsnokság figyelmét arra, hogy 
kívánatos lenne, ha a kiegeszitő pa
rancsnokság székhelyen a háborúban 
elesett és elhalt katonák emlékét — 
mint az már több városban is történik 
— örökítsék meg.

A kiegészítő parancsnokság kép
viselője ennek folytan értekezletet tar
tott s a szervező bizottságot megalkotta.

Ezen bizottság megállapította, hogy 
Léván az emlékművet csakis a Kossuth 
Lajos-téren lehet méltóan elhelyezni, a 
végleges döntést azonban a szakértők 
véleményétől tette függővé s a kivitelt 
egy szükebb bizottságra ruházta.

A kerületi parancsnokság Barátli 
Lajos npf. főhadnagy, Weinwurm Fri
gyes tart, hadnagy építészeket és 
Konyarek János hadapróuőrmeBter, 
szobrászművészt küldte ki, kik e hó 
b-én megjelenvén, a megtartott szemle 
után az emlék színhelyéül tisztán a 
Kossuth-teret javasolták s a kívánt 
fel világ ositások után közölték, bogy i

három hét alatt a tervezett emlékmű 
rriodeljét elkészítik és megküldik, a 
munkálatokat pedig április havában 
megkezdhetik.

Az emlékmű elhelyezése 60—70 
négyszög öl területet igényel, ennél
fogva annuk elhelyezése a piacz for
galmára zavarólag nem hathat s ha 
a mü építését még a béke bekövetkezése 
előtt megkezdik, a m. kir. honvéd kér. 
parancsnok a tervezet elkészítését s 
annak kivitelét — tehát a munkálat 
költségeinek majduem kétharmad ré
szét, magára vállalta, ennélfogva a béke 
idején 100—120G0O koronába kerülő 
mü létesítése csak 40000 koronába 
kerül most.

Amely nemzet a haza védelmé
ben elesett hősök emlékét áldozattal 
megörökíteni nem tudja, az nem élet
képes, annak el kell pusztulnia 1 Meg 
vagyunk győződve, hogy ha a társa
dalom hazafias szellemétől áthatva, a 
bizoiteá; pedig erős akarattal, buzgó 
ságival gyorsan fognak működül : a 
szükséges összeg csakhamar összs fog 
gyűlni s akkor vármegyénk kerületé
ről hadbavonult s elesett hőseink em
léke iránt kötelességünket híven telje
sítettük s e mellett Léva városát egy 
díszes müvei ékesítjük.

Szent kötelességünk ez nekünk, 
mert hiszen érettünk, mindnyájunkért 
haltak meg a hősök. Illő tehát, bogy 
méltó emlék hirdesse a mi soha el nem 
múló szeretetünket és hálánkat hős 
katonáink iránt.

Járuljon mindenki az emlékmű 
létesítéséhez. El ne maradjon senki a 
maga adományával. A szegényebb, a 
gazdagabb, kiki tehetsége szerint ada
kozzék. Mert csak igy lesz az emlékmű 
mindnyájunké ; mert csak igy fogjuk 
leróni mindnyájan hálánkat.

Március 15. Léván.
A nemzeti megújhodás évfordulóját 

Léva városának hazafias lakosság*  — tekin
tettel a háborús viszonyokra — a kivilágí
tás, fáklyáfmenet és társasvacsora elhagyá
st mellett is, — habár kisebb méretekben, 
de azért a nagy időkhöz méltóan a hagyo
mányos lelkesedéssel, meghatottsággal és 
nemes érzésekkel Unnepe'te meg.

Bt valamikor, úgy különösen a mai 
nehéz körü’méuyek kötött szükségünk van 
arra, hogy méltó utódai legyünk édes ha
zánk azou elődeinek, akik már hatvannyolc 
évvel eze'ött küzdöttek a szabadság, egyen
lőség és testvériség szeat eszméiért; hogy 
a további győzelmes küzdelemhez erőt és 
kitartást merítsünk március 15.-ikének dicaö 
emlékéből és a szabadsághősök példáját 
követve — minden áldozatot meghozzunk a 

haza oltárára, mert csak így alapozhatjuk 
meg és biztosíthatjuk nemzetünk szebb és 
boldogabb jövőjét és nagyságát.

Most is nagy Küzdelmet vívunk, sokkal 
nagyobbat, mint 1848.-ban. Ldlüntr, hazánk 
jóvő|e, nemzetüuk Borsa iúgg ettől az óri
ási háborútól, amelynek hatalmas dörgései 
megrengetik az egesa viiagot. A mi kato
naiul vitézségé miune.ütt bamuíatoi Kelt. 
P.ros luárc.ust uiiink most, hőseink öntelál- 
dozáeáuaa drága vére fasii üteg a csatate
remet. De erősen bízunk a magyarok Iste
nében, hogy amilyen szép volt a március 
1848.-ban, olyan lesz ez övben is és köze
lebb hoz bennünket a diadalmas bekehezl

Aa összes részleteiben magasztos ün
nepségtől a következőkben számolunk be.

Aa iparos tanonciskola tanú.ói tanítóik
kal együtt e bó 12,-éu, vaaarnap, d. e. 11 
órakor ünnepellek meg & magyar újjászü
letés emléknapját. avarba Endre, aa Iuzb- 
olthou vezetője tartotta a lelkesítő ünnepi 
beszedet. A tanulók közül szavaltak ; Chaj- 
ma Jáuus, Gregauy M.haiy, Krsák István, 
Lukács Ferenc, Oaava d Lásaió és Priaz'áos 
János.

Az ünnepség elején a szózatot, a végén 
pedig a himnuszt énekeltek.

A lakosság lö.-tken mar kora hajnal
ban nemzeti lobogókkal díszítette fel a há
zakat. Reggel hat órakor a várhegyen mo- 
z3arlö,öaem jemziek a uemzeti ünnep nap
jának leiv.rrada.ai. Nyom órakor az önzés 
telel-esetek lemp.omatbau tenyér istent tisz
teletek voitak, amelyeken tgeu sokan vet
lek részt. Az istent tiszteletek után minden 
elemi iskolában es a polgári leányiskolában 
tartottat leiem- es sziveme.ö, hazafias ün
nepségei. Kilenc orakor a kegyesreudiek 
leiiiplomabau volt az ünnepélyes szentmise, 
amely után kezaelei vette a iögimnázium 
házi üunepe , Úgy ezen, mint a tanítóképző 
intézet által Ugyanazon időben megtartott 
ünnepségen szép számú kőzöuség jeleni meg.

A polgári leányiskola műsora volt:
1. „Uymuus“ báiomszólamu euek. 2, 

Két honvéd. Irta : Szász Károly. Szavalta: 
Uuttmauu Maria. 3. Ta.pra magyar, karé
nt k. Zeutsileite Nagy Karoly. 4. A mi ka
tonáink. lila: Hevesi JŐssel. Szavalta: Ko
rány ovlts Aranka ö. Rákóczi mduió, bárorn- 
saólamu ének. Zeuésilelte Gólt János.

A iögimnázium a következő műsor sze
rint ünnepelt:

1.) Borsai-Petőfi: Tied vagyok .... 
Énekli a fögimuaziumi énekkar. 2. Ünnepi 
beszed. Mondj,. : Jdoruvek Lász.ó Vili. oszt, 
tan. öuk. elnök. 3.) ») Sebek: Sobumt Ma
rázz, bolgár himnusz, b) Micbaehs ; Török 
diazörtég. Játssz a fögimu. zenekar. 4. Tho- 
mt'e : Március idusán. Szavalja: Lovas László 
VII. o. t. 5.) Borsai S.: Népdal-egyveleg. 
Éuekii a fögimu. énekkar. 6. Ssabolcska: 
Könnycsepp az égben. Szavalja : Ács Sán
dor 111. oszt, tan. 7.) Kiss M. _ Schack
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M.: Cenastochói legenda. Melodráma. Sza
valja: Woitech József VII. osst. tan., son- 
gorán kíséri: Korsók László V. oszt. Un. 
8.) Bálori; Kasuz-d*l.  Énekli a lögimn. 
énekkar. 9.) Egyveleg (Die Waoht am Rhein, 
Prím Eugeu ndu ó, Föl, föl vitézek . . .) 
Jatsiza a tögimo. zenekar. 10.) Himnusz.

A tanítóképző intézet programja ez volt;
1. Hím tusa. Énekli az ifjúság ének

kara. 2. Ünnepi beszéd. Mondja: BalAza 
Árpád II. éves. 3. Petőfi S. Nemzeti dal. 
Szavalja ; Úoerth Kálmán II. éves. 4. Sze
réin! G. „Maicia“ Hegedűn játsszák; Kocs- 
marek Géza IV. éves, Mihalik Géza IV. eves, 
Sohmdler József 1. eves. Zongorán kiséri; 
Kieissuer Gyula IV. eves. 5. Kuruc nóták. 
Énekli az ifj. énekkara. 6. MArcius ló. Irta 
es felolvassa : SimAndi (Simoncsics) Béla III. 
éves. 7. Htckl-Pefri: BranyiBzkói pap. Me
lódráma. Ssataja; Kocsmarek Géza IV. 
éves. Zongorán kíséri : Kieiszner Gyula IV. 
éves. 8. Sioaat. Énekli az ifj. énekkara.

Őszintén sajnáljuk, hogy lapunknak szű
kített kerete miatt a szereplőket egyenkint, 
külön-külön nem részesíthetjük a megérdem
lőit dicséretben. Annak tudatiban, hogy 
szereplésük méltó volt a dicső napboa, most 
elégedjenek meg as egyes ünnepségeken 
résztvevők Által és Általunk is nyújtott tel
jes elismeréssel.

A város közönsége d. u. 4 órakor gyü
lekezett a Kossuth Lajos-térre. Előre is je
lezvén, hogy a térén a főgimnázium, — a 
temetőben pedig a lanilóaepzö intését ifjú
ságának énekkara emelte precíz működésé
vel aa ünnepély fényét, — a műsort az 
énekkar Borsainak: Hald imAnkat I című 
darabjával nyitotta meg, amely ulAn dr. 
PIcseA Ferenc lépett a nemzeti zászlókkal 
és koszorúval díszített emelvényre es remek 
beszédében történelmi alapon igen szépen 
méltatta máicius tizenötödikének kiváló es 
magasztos jelentőséget. — Az énekkar elő
adván Se. Nagy Imrétől: Tied vagyok, tied 
hAzam . . . cimü dalt, — hloruvek László 
fögimn. VU1. o. t. Kozma Andornak Rop- 
sodiáját szavalta el. A himnusz eleueklese 
után aa ezrekre menő közönség a temetőbe 
vonult fel a honvedek síremlékéhez, ahol aa 
énekkar a himnu sz*!  vezette be a műsort. 
Kuller Ferenc a szabadaaghösökuek leike*  
dicsőítésével kapcsolatosan a szabadságról 
és hazaszereteti öl t.rtoti tartalmas beszédet, 
amely utAn koszorút helyeselt aa emlékre. 
Majd az énekkar Revfinek: Riadóját eléne
kelvén — Kocsmánk Lászió IV. eves taní
tóképző iuteaeli növendék : A brauyisakói pap 
című költeményt szavalta Petry Mórtól. A 
szózat eieuekiése utAn a műsor veget ért.

Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a 
szép és dicaéretremeltó figyelmet, hogy a 
tanítóképzőben elhelyezett sebesült katonák 
előtt este 7 órakor aa intézel dísztermében 
a növendékek a műsort megismételték, 
amely szives figyelemért a sebesülteknek 
őszinte köszöneté és hAlAja volt a legszebb 
jutalom.

«

így folyt le LévAn mAicius tizenötö
dikének ünnepsége, melynek 'élekemelő ha
tása alatt mindnyAjunk szivéből ea a forró 
fohAsa szállott aa égbe.'

, Itten áldd meg s védd liaednkat, 
Pldd meg és védd a magyart I 
Hints egére fényt, mii eddig 
Annyi felhő eltakart.

Védd karoddal s tedd stáboddá, 
Tedd dicsővé népedet, 
Mely e földön oly sokáig, 
Htredévig etenvedeti t‘

Különfélék.
— BucsuzAs Báthy László kano

noktól. Léva város polgArmestere az öt-zes 
felebezetek, hivatalok, egyletek és intésetek 
elöljáróit e hó. 15-én, d. u, 5 ór*kor  a vá
rosháza tanácstermébe hívta össze, ahol a 
megjelentek értekezletté alakulván, aziránt 
tanacskozlak, hogy a város milyen módon 
búcsúszók el Báthy László kanonoktól, aki- 
u0i nagy és elévülhetetlen erdőméihez aa 
t-lbuosuzás méltó legyen Az értekez et abban 
állapodott meg, hogy a városi képviselőtes
tület rendkívüli köagyü.és tartására t éressék 
fel s ezen — a város közönségének bevo
nása mellett — búcsúzzék el Líva városa 
Bsthy Láss ótól. E határozta továbbá az 
értekezlet, bogy a bucsusás aiks'mával 
bankettet ne a rendes, hanem ennek meg
váltása ciiáén gyűjtést eszközöl egy, „Báthy 
Láselóa nevén ’eendö és a hadiárvak javé', 
szó g*  ó alapítvány létesitésere. Később a 
saüzseghez képest a városi képvise.ötesiület 
fogja mrgjelö ni az alapítvány célját. Az 
alapítóiéval elkészítésére és a búcsúzáé kö
rül felmerülő egyéb leendők elvégzésére as 
értekezlet öt tagú bizottságot küldött ki, 
umeiynek tagjai : Levaiioh Gusz av, dr. 
Frommer Ignác, Medveczky Sándor, Csekey 
Vnmoe, ifj. Klam Ödön. — A gyűjtés meg
kezdődött s miut ertesü.ünk, aa eredmény 
mar eddig több száz korona.

— Halnlozas. Általános megihetödóst 
és melys ges gyászt oso’ott Léván és a 
messze vidékén is, aa a leverő hír, hogy ifj. 
Lakner Lása.ó, a lévai uradalomnak jószág
igazgatója f. ho 14-én, 50 eves korában, 
boldog nazasságanak 18.-ik eveden, nehéz 
saenvedea uián Budapesten meghalt. Tud
tuk, hogy súlyos * baja; de mindnyájun
kat biztatott a remeny, hogy a java sorá
ban levő férfiú ak erős szervezete meg fog 
küaueui a uehés betegséggel. Reménységünk 
— a legnagyobb sajnaiatuukia — nem tel
jesült. A kiállóit második mü>.et után álla
pota meg rosszabbra fordult es a hálái ki
ragadta öt szeréttől körebö . Pe.das, odaadó 
e a leggondosabb térj es apa von, aki ra
jongásig szerette családjai. Harminc évig 
müaödöti a lévai urada.ómnál, amelyre igen 
nagy, szinte póiolh-tatiau veszteség Lakner 
Lászlónak elhunyta, mert ritka es páratlan 
szorgalma mellett kiváló szakértelemmel ve
zette a uagykiterjedésü uradalomnak fontos 
ügyeit; bírta az uradalom tulajdonosának, a 
Bchoeller es Tarok Cégnek te jes bizalmát es 
kitüuo muukaUodásavai kiérdemelte a leg
szebb elismerést. A kötelessugteljesitesnea 
megtestesült miutasepe voit. Ambícióval es 
munaaszereietlei töltötte be alapos tudást 
es szeles körültekintést igeuy.ő saep állását. 
Előzékeny, kedves modorával miuuenaiuek 
igaz tiszteletéi es saeretetet biztosította ma
gsunk. Fényes szerep jutott a boidogultnak 
varmegyén*  es varosunk tars-daimi eiete- 
beu is. Örömmé, ea lelkesedés.6' támogatott 
minden nemes es jótékony ügyei és moz
galmat. Özvegyének, ízűi, székhelyi Masláth 
Flóra urasssonyuaz es uegy árvájának mn.y 
gyászában az előkelő rokonság, jóbarátai es 
ismerősei a re.zvéí fájdalmas könnyeit hul
latva osztozuaz. Hűlt tetemeit Levara szál- 
■Holtak s in e no 17.-en délután egy óra
kor a r. kath. szertartás saerint történt be- 
aaeuteies u au a családi sírboltban helyez
tek örök uyUgalomr*.  — Bűze porain, áldás 
emlékeseién 1 — A nagy fájdalomtól me6* 
tört caaiad a kővetkező gyászjelentést adta 
ki: B'ij. Lskntr Lásaióne szül, székhelyi 
Maiiatb Kiora, valamint gyermekei: Éva, 
László, Erzsébet es Anna, — szülei: Lak
bér Lassió ea Leje szül, uezetei és boronkai 
Boroukay Terez, — testvérei; Aladár, Zol. 
iá1'! Aurél cs István az egész rokonság ne- 
vébtn tajda ommai jelenni, hogy a foied- 
helöneu térj, apa, fiú, testver, ilietőlog ro- 
kou felaő-eori Uj. Lakner Lmló a lévai 
urada om Jösiagigszgatója folyó hó 14.-én 
■ eggel tel y órakor, öü éves torában, há
zasságának 18.-ia evőben, nehéz szenvedi'a 
után Budapesten s-liuuyt. Hült teiemei Lé
vár*  azHiilva, toiyó hó 17. én dé után 1 
órakor fognak a rom. iatb. egyház szertar
tása szerint be,zeuleltetni és as ottani csa
ládi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni.

Az engesztelő szent miseáldozat aa elhunyt 
lelki üdvéért folyó hó 18.-án délelőtt 10 
órakor fog • lévai plébániatemplomban a 
Mindenhatónak bemutattatni. Budapest, 1916. 
március hó 15.-én. Áldás és béke poraira 1“

— A 18. évesek összeírása. A hi
vatalos lap szerdai száma közölte a honvé
delmi miniaster rendeletét, amely szerint az 
1898. évben született népfelkelésre kötele
zetteket sürgősen Írják össze. Ezenkivül 
elrendeli a miniszter as 1865. évben szüle
tett és ennél fiatalabb, katonai szolgálatot 
nem teljesitö orvosok jelentkezését, A ren
delet értelmében a 18 évesek és aa elö- 
aetes szemlékről elmaradt népfelkelők be
mutató szemléjét április 14. és május 3-ika 
között fogják megtartani.

— Lévai Takarékpénztár r. t. jö
vő vasárnap e hó 26.-án rendkívüli közgyű
lést tart lapunk hirdetési rovatában közzé
tett tárgysorozattá1.

— Hangverseny. A Revicsky-Társa- 
ság zeneiskolája mácoius 13-án egy minden 
tekintetben szépen sikerűit hangversenyt 
tartott, melyen nagy kösönség gyönyörkö
dött a növendéket ügyes játékában. Úgy 
a kezdő r, mint a haladók játékából azt a 
meggyőződést merítettük, hogy a tanitás jó 
kezesbe van letéve s úgy Csicska Angéla, 
miut Krécsi Anna aeuetauarok hivatásuk 
magaslatán állva a legnagyobb körültekintés
sel és alapossággal végzik az oktatási. A 
szép műsorban szerepellek : Gergely Biri, 
Bailassy Bari, Hollós Endre, Weinberger 
Biri, Belesük Laci, Karatiáih Anna, Lövy 
Lm, Boros Erzsi, Rappeport Renée es Elza, 
Baiiaesy Aladár, Kabiua Adaiuerta, KmossO 
Erzsi ea Íren, Weiaz Íren, Adier Gizi, 
Hercska Rizsi és Grolte J nka. A műsor
ból láthattuk a növendékek fokozatos hala
dását, kezdettől a magasabb kiművelésig. 
A kösöuBég sokat tapsolt a szereplőknek, 
azik közül a legtöbb zifogástalan játékává! 
egessen elragadta a hallgatóságot.

— Búcsúzán a hívektől. Báthy 
Lassió kanonok — mint erteaülüak, Gyü
mölcsoltó Boldogasszony ünnepén, szombaton, 
e hó 25-én délelőtt, a tíz órakor tartandó 
szent mse alkalmával vesz búcsút híveitől.

— Tilos a palya'esten járni. Dr. 
Horváth Gyuia, városunk teudorzapitáuya 
a következő hirdetményt teszi kösse: ,A 
lévai vasúti osztáiymérnökseg megkeresese 
szerint Léva vasútállomás felső vegétől 
Nagyaoszmaly felé 200 méter hosszban a 
lakosság a pályatesten jár. Baleset elkerü
lése vegeit a lakosságot a pályatesten vaió 
járaalásiól büntetés terhe mellett eltiltom.*

— Gyaszhir. Pólya Lajos m. kir. 
allamrendorsegi ny. ellenőr e bó 17-ön Ga- 
rammikoiáo, rövid szeuvedoB utáu 50 eves 
sorában övéinek nagy fajdalmára meghalt. 
Temetese a rét. egy hsa szertartása szeriül 
ma délután 3 órakor less.

— Finterék estélye. Mmt értesü- 
lüuk, a legnagyobb eidekiodes előzi meg 
aat • két művészi estét, amelyet Pintér 
Imre, Pariagi Korúéba, Dolli Lajosuk, Ker
tese Rózsi, Pintér lucike, Sseutes János és 
Barna Izsó társaságában rendez április ho 
1.-én és 2.-án, szombaton és vasárnap, a 
városi szál.oda színháztermében. Szombaton 
a aomoiy iroda'om fog szóhoz jutni a B'agy- 
lestámolás háborús mosiskeos briliáns kepe
iben, drámái verseleseibeu és pompás nótái- 
bau. Vasárnap a Pesti cselédek kacagtató víg 
opereitskecs lóg szellemes perceket szeresül 
a közönségnek, éppen úgy, mint a buda
pesti Apollóban, ahol a két darabot két hé
ten keresztül adtak zsúfolt hazak előtt. — 
A két skeca keretében elsőrangú kabarel
tel is kedveskedőtk a kis gárda művessel 
s így a színházlátogató közönségnek kelle
mes es szórakoztató kér estére van kilátása. 
As eiösdátokra szó ó jegyek elárusítóját a 
Nyitrai és Tara*  R. T. vállalta el.

Nincs spárgahlany. Kereskedőinket 
és mi. dasokst, szik a spargahiányt éráik, 
figyelmes etjük a PcOsi Kereskedelmi ea 
Iparbzuk R. T. pécu áruosatá.yának mai 
Hámunkban megjelent hirdetésére és aján- 
juk a picii papirspárga és zaákzaineg be
szerzését, mert as a kenderfonalat teljesen 
pótolja s jó, erős és olcsó.
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Jótékonyság.
Levstich László ífj. Likuer László 

elhunyta alkalmából ko-zorumegviltás címén 
16 koronát adományozott a hadiárvák javára.

A Lévai Takarékpénztár a lévai iparos
tanonciskola kiva'óbb tanulóinak megjutal- 
mszására 60 koronát adományozott.

A lévai főgimn. önképzőkörének céljaira 
a Lévci Kereskedelmi Kinn öOvoronat 

adományotok.

Nyilatkozat.

Köveskuti Jenő űrnek a Birs legutolsó 
számában megjelent nyilatkozata, mely .fél
reértések elkerülés.*  cejáLói tétetett közzé, 
épen a legnagyobb félreértésekre és fé're- 
magyarázásoltra adott okot. Szükségesnek 
tartjuk tehat következőknek megállapitását, 

Köveskuti Jenő ur a mi jelenlétünkben 
megbízást adott Be Csák László és Holló 
Sándor uraknak a velünk való tárgyalásra 
és a köztudomású sértési ügynek esetleges 
békés elintézésére. A tárgyalásokban Köves
kuti Jenő ur is resztvett és az ö kijele.- 
tései alapján és jelenlétében készítette el 
Belcsák László ur azou jegyzőkönyv-terve
zetet, melyre Köveskuti Jenő ur nyilatko
zatában hivatkozik. Mi ezen tervezetet azzal 
vettük át, hogy azt megbízóinknak előter
jesztjük. Megbízóink úgy határozták, hogy 
Köveskuti Jsnö úrnak azon nyilatkozatára, 
mely szerint ö a 27.-iki értekezleten a ma
gyar zsidóságot haaatiatiansággal nem vá
dolta, sem egyébként sértő szándékkal, 
vagy sertőleg erról nem nyilatkozott, az 
ügyet Léva város társadalmi békéjének fönn
tartása céljából elintezeitnek tekintik. Hatá
rozottan kívánták azonban, hogy töröltessék
* jegyaökönyv-tervezet azon része, melyben 
Köveskuti Jenő úr hazafias aggodalmáról 
volt szó a zsidóság assimiiátiójkuak akadá
lyaival kapcsolatban, meri ezen aggod*.mát  
nemcsak teljesen alaptalannak, hanem o<yan 
tormában, amilyenben az kifejezet re jutott, 
önmagában is sérelmesnek találtak. M. erre
* jegyzőkönyv-tervezetet ily értelemben ki
javítottuk és átadtuk azt azonnal Be csak 
László urnák, kivel közöltük megbízóink 
értekezletének fen-i eredményét. Beicsak 
László ur ezt tudomásul vette es másnap 
eiküldötte nekünk a kívánságunknak meg- 
le.e.Ö végleges jegyzőkönyvet, melyet a Bars 
utolsó számában közzétettünk.

Es a tényállás, melynek ismerete, re
méljük, tényleg kizár minden félremagyará
zást Köteskuti Jenő urnák azon legaiabb is 
ssokat.au eljárásával szemben, hogy megbí
zottai által elintéaeltnek és belejezeituek 
nyilvánított sértési ügy beu meg külön nyi- 
latkozatot ad ki.

Minthogy Köveskuti Jenő úr es megbí
zóink között ienuforguit sértési ügy az ál
tatunk közzétett jegyzőkönyvvel ez as ab
ban foglalt nyilatkozattal a társadalmi béke 
érdekeden véglegesen eliuteaest nyeri, jelen 
sorainkat csakis aa ügy teljes megvilágítasz 
c ltjából teltük koszé.

Keit Léván, 1916. máicius hó 17.

Weisz Benő.
Dr. Balog Sándor.

1466—916. az.

Hirdetmény.

Közhirré teszem, hogy a 3000—1916. 
eln. ss*  Honvédelmi Mmisteri rendelet ér
telmében a tavaszi Bzántás-vetési b egyéb 
gazdasági munkaiatok e'vega.scro a hiányzó 
munkaerő pótlásaképp a szabadságolt le
génységet 20—20 katonából áiló munkás 
osztagokban altiszt vezetése alatt a M niste- 
rium a földbirtokosok rende.keaéseie haj
landó bocaájtaui.

Ugyanilyen sürgős munkálatokra katonai 
kincstári lovak is kiköicsöoöaietuek.

A feltételek;
A katonai munkáaoaatagok elsiM'áso'áva 

aa i8*nybev eTő földbirtokos feladata.

As élelmezést a munkaadó élelmezési 
pénzért tartozik teljesíteni, — azonban a l 
munkásosztag tagjainak a a felügyelő altiszt
nek mindegyik munkanapért a munkaadó a 
helyi szokásnak megfelelő díjazást tartozik 
kifizetni, melyet a városi hatóság fog meg
állapítani.

A katonai kinoatári lovak abban az 
erőállapotban tartaudók meg a adandók 
vissza, a melybea kiadattak, — megbete
gedésük esetén a lovak gyógykezeltetés’ 
költségei megtérítendők.

A lovak valamint az azok mellé adott 
legénység (2—2 lóboa 1 lóspoló, 20—30 ó 
után egy alliszi) elhelyezésétől s élelmezé
séről as igénybevevő birtokos Ur.osik gon
doskodni, utóbbiak a gazdasági munkában 
a megállapított fizetésért Bzintén részt venni 
kötelesek.

A katonai munkásosztagok 2—5 hétre, 
a kincstári lovak legfeljebb 4—4 beire 
bocsájtatnak rendelkezésre.

Az utazási, illetőleg szállítási költségek 
a munkaadót nem terheli* ,

A kik a legsürgősebb meiögazdgsági 
munkai ltokat saját erejükből elvégezni uem 
képesek, azok ezt a városgazdánál (váiosház 
em, 5. ajtó) a hivatalos órák aiait f. évi 
március hó 16—20 napjain jelentsék be, 
hogy megállapítható legyen, mennyiben van 
közerő kirendelésre szükség s ba ez sem 
elégséges : katonai munkásosztag s kincstári 
lovak a varos által — vagy taisulás alapján 
egyetemleges kötelezettség melleit igénylen- 
duk-e s kis azok, akik azl kérelmezik ?

Közhírre teszem azt is, hogy a birto
kosok burgonya vetőmag iránti szükségletü
ket ugyanitt s ugyanazon időben szinten 
bejelentik, hogy azok beszerzése iránt in
tézkedést tehessek. A burgonya ara ide 
BaáluiáBával mm.-zent mintegy 14—16. ko
ronára fog e.őrelatbatólag tugni.

Léva, 1916. évi március hó 16.

Bódogh Lajos,
polgármester.

lblö—1916. szám.

Értesítés.

Léva város lakosságával tudatom, hogy 
a Belügyminisztérium.ó; a helyi lakosság 
ételmezesere beieukint 170 métermáisa s igy 
március hőra 7 vaggouuyi liszt kiutaiványo- 
aásat kertem, kiutaiványoziak azonban 90 
metermázsat e ho eiejeu, több lisztet min
den távirati es ssemeiyes kérelem dacára 
eddig nem sikerűit kapnunk, — csupán any- 
nyit tudatott ve.em a Belügyminnzterium, 
hogy a lovfbbi íuteakedsseaet az Alispáni 
hatóságra bista, aki mar terjesztett tel se
reimet Budapestre, hogy uialváuyoztassek 
ki restüuzre a kert liszt men-yiseg, itt a 
lévai urada om malmában vagon számra van 
elhelyezve, a Hadnermeny r. t. miatt azon- 
bán ahhoz a varos es a togyasziók uem jut
hatnak.

Ezért f’gyelmealttem a lat osságot, hogy 
kiki .isstaesslelevel a legnagyobb takaré
kossággal oánjou, s ha a hatósági elárusító 
boltokban kitogyuáuaa a uésztetek, egymást 
a lakosság liszt kölcsönzéssel segítse k>, 
meri uem tudhatni, hogy az illetékes felsőbb 
hatóságok és a Hadnermeny K, T. mikor 
juttatnak azon helyseibe, hogy a szükséges 
mit mennyiségek reudelkezesüukre adatuak.

Léva, 1916. é»i “ét15 *>ó  101

Bódogh Lajos,
polgármester.

Kiadó lakás.
Közhírré teszem, hogy a Léva r. 

t, város közönsége tulajdonát képező 
Honvéd-utca 24 sz. alatti ház és kert 
folyó évi május 1-töl bérbevehetö, az 
ajánlatok Léva város polgármes
terénél jelentendök be.

MEGHÍVÁS.
A LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR R. T-

1916. évi március hó 26. napján 
délelőtt 11 órakor saját épülete tanács
termében

RENDKÍVÜLI közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek ezennel 
meghivatnak.

TÁRGYAI;
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása.
2. Az igazgatósági elnöki állásnak vá

lasztás utján való betöltése.
3. Az igazgatósági tagok alapszabály

szerű létszámára való kiegészítése végett 
igazgatósági tag választása

4. A lemondott Arvay József felügyelő 
bizottsági tag felmentése és részvényeinek 
kiadatása feletti határozat.

5. Felügyelő bizottságba póttag választása. 
Kelt Léván, 1916. évi március hó 18.

Az igazgatóság.
Kivonat az alapszabályok 13 §-ából. A közgyü 

lésen csak o y részvényes gyakoro hatja jogait, ki a 
közgyii ési meghívó kelte e ö t legalább i>0 nappal 
mar a részvényesek könyvében részvényesként be 
vöt vezetve, s ki i y tulajdonjogu részvényét a köz
gyii és e őrt legalább is egy órával az intézet pénz
táránál letéteményezte.

Az anyakönyvi hivatal bejeyyzese
1916 évi miire. hó 12-töl 1916. évi márc. hó 19-i^

Születés.

A szülök uiive
JS

►.

A gyermek
rév*

Dr V c*ek  Ferenc A tmnn G. leánv Eleonóra M
Kovács 1 t án Kotlar J. i« any Ro-áta
Be csak Ka mán Medvecky E. fiú Sándor K.

Házassal).

Vókm es menvasszony u eve Vaiiast

V jda Lukács Tonka Rozáii r. kath.

Halaluzas.

az (iliinuvt neve Kora A halai oka

S arka Sándor 29 tves Hősi halál
Kis Mátyás 48 . Nyelvrák
Budák Istvánná 68 , GuttüUs
Weisz Aranka 3 . Jgy hártya gyűl

FRANCZIÁUL 
tanít mérsékelt díjazással Internált 
francia hírlapíró. Lakik Léván 
— Ladányi-utcza 30. —

SANSON PÁL.

Eladó
egy ház 2 hold gyümölcsössel 
együtt. Bővebb felvilágosítás 

özv. Rácz Jánosné Kopay-utca 1.

MA moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
műsora érdekes.

ssokat.au
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P'apirzsineg Fehér superior 
kenderfonalat, spárgát és kötelet tel- osomagoló papír, legjobb minő 
jesen pótol. Jó. erős és olosó. Min- ségü. 40, 50 és 60 kg.-os 63X90, 
den vastagságban azonnal szállítható | 100 és 120 kilogrammos 90x126 nagy
pécsi raktárunkból. Kívánatra minták I Ságban pécsi raktárunkból azonnal 
és árajánlat vágott zsákzsinegekről is. szállítható. Előnyös árak.

Pécsi Kereskedelmi és Iparbank Részvény 
társaság áruosztálya Pécsett

KÖNYVEK
beköttetnek Nyitrai és Társa r.

A munkáltatási idényre ajánljuk első
rendű pestvárosi fehér tábla és 
kitűnő vidéki perzselt " 

-MUNKÁSSZALONNAT, 
vil telit putvároil 

disznózsírt

a legdíszesebb kivitelben

t. könyvkötészetében Léván.

a legmérsékeltebb’árban. Felhívásra kedvező 
ajánlattokkal készségesen szolgálunk

Weisz Llpót ób Társa 
disznózsír- és szalonnanagykereskedők, Bu. 
dnpest. IX., Hentes-utaa 17 Sürgöny
eim : „Weiszefett, Budapest*  Interurban 
vátbeszélő „József” 14—50.

Bérbeadó föld.
Felső-kákában, Ghimessy 
szomszédságában egy földi 
haszonbérbe kiadó. Megtud
ható Ladányi u. 7 szám 
alatt. Szkladányi Erzsébetnél.

Szöllöoltvány eladó.
Gyurcsek Jánosnál ■ Kiskoszmályon, 
2 éves gyökeres, eddig nem képzelt 
jóminöségben Csabagyöngye drbon- 
ként 36 fii. Csaszlapiros drbonként 
— 30 fii. Olasz rizling 24 fii. —

Kiadó lakás.
Mártonfy u. 12. szám alatt 
utcai ' esetleg üzletnek is 
használható lakás május 
1.-tól*kiadő'fBövebbet  ott a 
házban. Özv. Vankay Pálnénál.

Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK
------ • fűszer-, gyarmatáru és vasnagj kereskedése —= 
Alapíthatott 1881. L É V Á N. Telefon-szám 14.

Elsőrendű linzer- és csemegeáruk.
Naponta fiiss felvágottak és főtt prágai sonka, teavaj.

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

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

Takaréktüzhelyek, folytcnégő kályhák, fa- és szénUrték, kllyh&elle&sSk, 
szesz-, szén- villarr os vasalók, szesz és villamos gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, húsvágógépek konyhamérlegek, főzőedények, valftsdi&t mi&din- 

nemü medexn háztartási és kcnyhafeiszerelési cikkek.

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

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t gyorssajtóján Léván,


