
XXXVII. évfolyam 2 szám. Léva, 1917. január hó 14.jlofizütísi
így é,re • ‘ 
Hat hóra • •
Három bóra . 
i,gyef vamok

feltételek.
10

5
2

ára

K. — 
K. —
K. 50

20 fillér

f. 
f.
f. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként • 4 Ölléj
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
igszekőttetésben levő hird. irodák 

árengedményben réazeiülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALIVII HETILAP.

/. kéziratok a sierkMztBzéghei kUldandfik. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FőszkbkESZTO: Dr. KERSEK JÁNOS.

M e g j e 1 e n vaeáxxxssp zeg-gel. 
SZERKESZTÉSÉRT a főszerkesztő felelős. 

FÖMUNKATÁRs JAROSS FERENC.

A hlrdatAaakat, alfifliatéaakat a a raklaméelókat a 
kiadóhivatalba k*rjUk  utasítani.

A lap kiadója ; NYITRA1 98 TÁRSA r. t.

Tanítóink és a háború.
A vallás- és közoktatásügyi mi

niszter újévkor a néptanítók hivatalos 
lapjában vezetőcikket irt, amelyben 
maga fordul közvetlenül és lendületes 
hangon a tanítókhoz, akiknek elisme
rését fejezi ki nemesen teljesített híva 
lésükért és buzdítja őket, hogy a bá 
ború okozta rendkívüli körülmények 
között neveljék a mai gyermekeket, a 
serdülő ifjúságot rendkívüli hivatásér
zékkel s rendkívüli szempontokkal. 
Törődjenek állandóan a növendékekkel 
az iskolán kívül és irtsák az eldurvu
lás tüneteit, amelyek ma, kivált 
a serdülő ifjúságnál, jelentkeznek. Sőt 
Ügyeli arra is gondjuk, hogy a szü
netekben is foglalkozzanak az iljuBág- 
gal a ezen nevelői hivatásba vonják 
be a hatóságokat és a község értel
mesebb polgárait.

A magyar tanítóság, amely alatt 
természetesen a tanárok is értendők, 
már a béke idejében méltó volt a 
nemzetnek őszinte elismerésére; mert 
mindig híven, hazafias szellemben és 
lelkiismeretesen teljesítette nehéz köte
lességet. A háború alatt pedig gyara
pította kiváló érdemeit.

Azok a tanárok és tanítók, akik 
hadbavonultak, a harctereken is lelkes, 
vitéz katonáknak bizonyulnak. A ka
tonai szolgálatot teljesítő tanítók és 
tanárok száma ezrekre rúg és közülük 
már igen sokan hősi halált haltak, 
megsebesüllek ; az ellenséggel szemben 
tanúsított vitézségükért számosán na
gyobb kitüntetést kaptak. Nevelői hi
vatásukat még a lövészárkokban és a 
harcok mezején is a legszebben érvé
nyesítik, mert oktató szavaikkal, jó 
példájukkal lelkesítik és kitartásra 
buzdítják bős katonáinkat.

Ha a porosz-francia háború után 
a német hadvezetőség büszkén emle
gette a „Schulmeistereket**,  akiknek 
oroszlánrésze volt abban, hogy a po
roszok fényes győzelmet arattak a 
franciákon, mert tanítóik annak idején 
ügy nevelték és tanították az ifjúságot, 
hogy abból később a világnak legelső 
katonái lettek, — mi is büszkék lehe
tünk a magyar tanítóságra, amely a 
legnagyobb lelkesedéssel oltotta az ifjú 
szivekbe és ápolta a hazaszeretetnek 
szent lángját. Nemes fáradozásuknak 
fényes eredményeit látjuk a mostani 
háborúban, amikor gyakran volt tanít
ványaik az ő vezetésük alatt, a haza
tereiéitől hevítve, diadalt diadalra 
kratva, olyan hősiesen harcolnak, hogy 
ez egész világ bámulja vitézségüket.

Arról meg vagyunk győződve, hogy 
a harctereken levő tanárok és tanítók, 
ha kell, a végletekig kitartanak és 
szeplőtlenül megőrzik eddig szerzett 
babérjaikat és jó hírnevüket.

Az itthonmaradtak szívleljék meg 
a kultuszminiszternek buzdítását és a 
rendkívüli viszonyok között rendkivüii 
munkát végezzenek ; mert hivatásuk 
fontossága megnövekedett; legyenek a 
népnevelésnek ezután is valóságos 
apostolai és a háború okozta körülmé
nyek folytán meg szaporodott muukát 
derekasan teljesítsék úgy, mint eddig, 
mert hazánk jövője a tanítók és taná
rok kezében van. Az ifjú nemzedéknek 
erkölcsös és hazafias szellemben telje 
sitett nevelése és oktatása a legerősebb 
alap, amelyen hazánknak szebb és 
boldogabb jövőjét biztosíthatjuk.

Ma a tanítóságnak kell pótolnia 
a hiányos szülei felügyeletet, a mai 
életnek az ifjúságra gyakorolt káros 
hatását ellensúlyoznia kell, a nevelés 
munkáját a megszabott órákon túl is 
végeznie kell, hogy a gyermekek el 
ne durvuljanak és a tanítóságnak üd
vös működése köréből a felnőttekkel 
való gyakori érintkezés és foglalkozás 
sem maradhat el.

Terhes feladat; de nem terhesebb 
mint az, amelyet kartársaik a harcté
ren kitartással végeznek s amely még 
ezután vár reájuk.

Hisszük, hogy a magyar tanító
ság azon tagjai, akik ittbonmuradtak, 
szives készséggel teljesítik a kultusz
miniszternek fentebb említett ohajtasat 
és a tudomány fegyvereivel ők is ki
veszik részüket a haza védelmében, 
hogy az országnak hasznos és derék 
polgárokat neveljenek.

A nemzetre pedig a bekövetke
zendő béke idejében az a kötelesség 
vár, hogy necsak szóval, hanem anyagi 
és erkölcsi támogatásával is hálálja 
meg a nemzet buzgó napszámosainak 
a háború előtt kellőképpen nem mél
tányolt s a háború alatt sokszorosan 
fokozott a immár általánosan megis
mert nagy érdemeit.

Egy névtelen hcrczegnö halála Léván.
Lapunk mull évi egyik száméban mi is 

megemlékeztünk azon gyá’zos hírről, hogy 
LSváu, deo. hó 18.-án LaociauX Stefánia, 
Bolem'sn Vilmos tb. föszolgabirónak és Bólé
mon Gésa Selmecbányái főiskolai tanárnak 
nevelőanyja, 85 éves korában meghalt. A 
történelmi múltú matrónáról, aki v.lósztnüen 
Franciaország egyik legelső és legrégibb fő
úri családjának ivadék, volt, és .kinek ha
lál. mé’y gyászba borított. . Boleman-osa- 
|idoti _ . hoaaink érkezett ad.lok nyomán 

, kővetkezőket közöljük:

Származására vonatkozóan halála előtt 
minden nyomot eltüntetett, megsemmisített 
és csak elejtett szavaiból és egyes körülmé
nyekből lehet következtetni múltjára és szár
mazására. ö is és néhai atyja ii lelkes ki
rálypárti, nagy rojalista volt s a családot a 
többi főúri rojaiistáva1 együtt Franciaorsság- 
ból száműzték. Atyja Napóleonnak egyik 
első hadvezére volt, akit az agg úrnőnek több
ször és többek előtt elejtett szavai szerint 
Napóleon bukása után főbelötték. Halála 
előtt Stefánia leánykájától, aki akkor 12-13 
éves lehetett, elbúcsúzott ; a buesuzáskor 
becsii'e’szavát vette leányánas, hogy az me
nekülni fog Franciaországból és soha kilétét 
el nem árulja. Lanctaux Stefánia, aki álne
vét hihetőleg atyjának va’amelyik birtoka 
után választott?, becsületszavát halála nap
jáig megtartotta, sem származására, sem tel
jes ás igazi nevére, saü'etési rangjára soha 
senkinek felvilágosítást nem adott, titkát a 
sírba vitte magával.

Franciaországból való menekülése után 
Augliában, Olaszországban, Belgiumban, Né
metországban is megfordult. Ezen országok 
vezető szereplőivel ismeretségben állott. Be
szélt I. Vilmos császárral a a francia nyel
ven kivü1, a magyar, német, angol és olasz 
nyelveket nemcsak tökéletesen tudta és be
szélte, de ezen országoknak irodalmában is 
bámulatosan otthonos volt.

Az ŐO 08 és tíO-as években még kétszer 
tért vissza hazájába, de újból menekülnie 
kelleti, csak annyi időt tölthetett Francia
országban, hogy régi boldog otthonát meg
tekinthette.

Mint egészen fiatal ieány került Buda
pestre, hol ritka ua6y szellemi műveltségé
nél nyelv és irodalmi ismereteinél, társal
gási móajána't rendkívüli finomságánál és 
művészi választ Okosságánál fogva csakhamar 
a legfe sőbb körökben közkedveltté lett. 
Az ötvenes évek hírneves politikucait, íróit, 
művészeit személyesen és jól ismerte, éppen 
úgy, mint azoknak az időknek főúri köreit 
ahol gyakran megfordult. A. ötvenes évek 
főúri, társadalmi, politikai és müvéi.i sze
replőiről hosszasan ée igen érdekesen tudott 
besaélni és o’yan intim dolgokat tudott egyes 
veaetö személyekről és családjaikról elmon
dani, amilyeneket csak aa tudhat, aki ezek
ben a körökben otthonosan, bosszasan és 
gyakran fordult meg.

As olasz, a belga, a bolgár király szil
iéit jól ismerte. Ezekkel, mint gyermek, hihe- 
tftleg atyja hsaiban, illetve III. Ntpoleon 
udvaréban találkozott. Ezt nem tagadta, 
ds megtartva atyjának tett esküjét, — egyéb 
felvilágosítást nem adott.

187y.-ben deaseri tíoleman István dr. 
Királyi tanácsos kérelmére és asegbivására 
a tanácsos húsába lépett, ahol a korán el
hunyt anya szerepét töltötte be, magára vál
lalván a néhai nagyhírű balneologuaoak há
rom árva fiúgyermeke neveléaét.
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A tanácsos halála után Lévára, Bólé
in a a István legidősebb fiához, Bólé mán Vil
mos tb. főszolgabíróhoz költözött, hol tíz évet 
eltöltvéo, aa utolsó öt évet ágyban, betegen, 
teatileg ugyan megtörve, de lelkileg és szel
lemileg as utolsó időig bámulatos frissen fe
jezte be á'dásos életé*.

Leve'e*,  melyeket még ágyban fekve, 
nagybetegen is irt kisszámú barátnőinek, a 
stílus művészi 'öVéletességén állottak. Napó
leon kultuszát végig megtartotta még a je
lenkorban is, amikor a most dúló háborúban 
szereplő népekről nyilatkozott. Gyű ö'te az 
oroszt, de gyűlölte as angolt is, mert a nagy 
Napóleon bukásá okozta. As angolt alatto
mos, üzérkedő, hfszon'e^ő nípnek mondotta, 
mely Franciaországot a romlásba viszi s úgy, 
mint egykor a nagy NapoíeoD, úgy most 
egész Franciaország bukását akar ja előidézni. 
A bolgár királynak s főleg édesanyjának. 
Klementina hercegnőrek lelkes hive ro't, 
mert azoknak ereiben is francia vér folyik. 
A magyar nemzetet vitézségéért, bátorságá
ért és egyenes jelleméért úgy szerette, mint 
szülőhazáját. Szavaiból kilétét megállapítani 
sohasem lehetett, még halála után sem. 
Arisztokratikus arcvonásai is azt bizonyítot
ták, hogy előkelő főúri házból származott.

Elejtett szavaiból megá lapítható volt, 
hogy Franciaország közintézméryeit kitünően 
ismerte. A Tuileriákról, melyeknek falai közt 
sokszor megfordult, Versaillesról gyakran be
szélt, ami mind arra vall, hogy aa udvar 
körében élte gyermekéveit. Azt is mondta, 
hogy Franciaország egyik e'ső párisi zárdájá
ban reveikedett, hol csak legelső francia fő
úri csa'ádok gyermekei nyertek oktatást. 
Nagy nyelv és irodalmi ismereteit, a zenét, 
festészetétől kézimunkában vaió remek ügyes
ségét ott szerez'e, késimunkái az ipirosüvé
szét valódi remekei, melyeknek rajzait is 
maga komponálta. Jellemének gyémánt szi
lárdságát bizonyítja, hogy magas származásá
nak titkát, atyjának adott becsületszavát biten 
haláláig meg tudta őrizni. Öt évig feküdt nagy 
betegen, de soha sem panaszkodott, ritka 
türelemmel viselte nehéz sorsát, ami csak a 
nagy lelkek erénye.

Fehérneműjéből s egyes tárgyaiból a 
monogrammot kivágta és csupán as évekkel 
ezelőtt még látható volt, de utóbb szintén 
eltüntetett napok oui dupla sas, fején a ko
ronával s as imperial royal felírás as egyik 
megsemmisitett személyi okmányának szélén, 
sejteti, hogy letűnt történelmi nagy idők 
francia arisztokrata családpinak talán utolsó 
sarja szállott távol frmcia hazájától a sírba 
Lanciaux Stefániával.

A megboldogult, akinek származását as 
elmondottak saerint a titokzatosság sűrű leple 
fedi — kiváló gonddal nevelte dr. Bólémén 
István fiait. A család a egész rokonsága úgy 
tisztelte s olyan nagy szeretőiben részesí
tette őt, mintha a fiuknak édes anyja lett 
volna. A hálás fiuk pedig, akik as elhunyt
ban a legjobb, a legnemesebb nevelőanyát 
vesztették el, — hült teteme t dec. 20.-án 
Léváról kocsin Selmecsbányára szállították 
és 21.-én ott helyezték örök nyugalomra, 
ahol édes atyjuk és Béla öccsük vannak el
temetve.

Még hátra van ....
Még hátra van a küzdelemnek 
Oroszlánrésze : Magyarok l 
Miért a hőtök tűibe mentek, 
A fergeteg még kavarog!
Nem volt elég százezrek vére,
Szívtelen népnek nem kell: Beke !
— Még hátra van a küzdelemnek 
Oroszlánrésze; Magyarok t

Eljött a kor ét már beválik
A dodonhi izénél :
Hogy küldenünk kell mindhalálig 
lit győznek a jobb idegek!
Eljött, ütött a végső óra:
Milljók véréből vérző próba . . .
_  Még hátra van a küidelemnek 
Oroszlánrésze: Magyarok /

Nagyasszonyunk, ha ránk tekintess,
Emeld áldón ránk a karod,
Most dől el, hogy a hőseinkhez
Méltók leszünk mtnd: Magyarok!
Hogy álljak azt, mit a sors ránk mért 
Szabad, független, szent Hazánkéit i . . •
— Mert hátra van a küzdelemnek 
Oroszlánrésze: Magyarok 1

De esküszünk, szent emlékükre 
Mindnyájan, ugy-e, Magyarok f
Méltó lehet mind még ránk, büszke, 
Kire ott fenn dicsfény ragyog!
A magyar eddig is kitartott
S végsőkig állja mind a harcot!
— Így lesz miénk a győzelemnek 
Oroszlánrésze: Magyarok!

)(arajiáth Jenő.

k világháború krónikája-
Január 2.

Mackensen Foksani és Fundeni hidlő 
állásaihoz közeledik. József főherceg arcvo
nalának déli szárnya több ellenséges állást 
rohammal elfoglalt. A berecki hegységtől a 
Szereihez vezető völgyek mentén visszave
tette az ellenséget. A bolgárok a Dobrud
zsában Macinra vetették vissza az oroszokat. 
Az entente december 31.-en újabb jegy
zéket intézett Görögországhoz.

Január 3.
Macin elesett. Foksanicál elértük az 

elsánsolt Milkov-szakaszt. Pintescit és M.erát 
roham mai e foglaltuk. József főherceg had
csoportjának déli szárnya újabb tért nyert 
és visszaszorítottuk az eLenség támadásii\ 
A Zabab-völgy és a síkság közölt is vissza
szorítottuk az oroszokat. A dubrudssai se
reg a Masín előtt összes állásokat elfoglalta.

Január 4.
József főherceg déli ssáinya az ojtózi 

úttól északra és a Musita-völgyuen Soveja 
faiu két oldalán, ujabo ellenséges állásokat 
foglalt el. Mackensen hadcsoporl ezalatt 
Foksanitói északnyugatra Odobesati fölött 
átkelt a Milkov szabászon, nuzeu torkolatá
tól nyugatra erős orosz lovasság előnyomu
lást kísérelt meg, de visizavertük. Egész 
Dobrudzsa megtisztult az ellenségtől.

Január 5.
Briill. eceil. Áltörtük >> oro.iok hid- 

föálla.ai a Hun. e» Bu.eu kötött. Uurauei- 
til é« Komái Ült kemeoy utcai haicou utón 
efltglaltuk. Aa Udobe.ütöl é.aaknjug.na 
emeiaedö begyiömbön több el.öncoit altost 
elfogl.liuuk. Jóaaet föuerceg arevonalin 
N.grileatitol komira Sovejaual, Harisnál . 
tawadaa oiöbbrehaiadt. Aa E.i.Mi.iouger 
k rieüricbatadi kölötli t. onton a. oro,Iok 
több bolyon mogtamadlkk a nemot kükaokai 
A nyugati harctérén a tü.er.ég bárét tetei 
keny.ege stkoroa volt. A. entente vkiaaa- 
jegyaekOuek otadkaa Becsben,

A v A ■ . Január 6.
A b undrni C.l.c-vonalon . özer8lh 

moge vetettük a. oro.aokat. Küchne altá
bornagy hado.ataly.i egla.Uk a. uroiaok- 

fölötti erőien 
kiépített kllkA.it e. a Kaeretb leié nyomul 
tok. — bchmeUw ankbornagy lovsa ha- 
do.ataiykoa*  o.öcaapatai elértek a Sereiből 
A dunai hadsereg elöl aa oroaaok a folvó 
eaeaki partjára vonultak viaaaa. A debrud 
.... sereg töl.d.tat véglegesen megoldott.’ 
Aa U| badmüve etek lo.y.maiban8vannak’ 
Karo.y király e. Vilmos hadpar.no.ai á 
oekoajaolat elutasításáról. r *

Január 7.
... hoke»D,"il/‘“^ofUKStr. e.loglaltuk „ 
Odobeati csúcsát. Nsgysaabásu orosa ellen- 
tsmsdis rozszni ez Fundeni közt 25 kilo- 
méteres fronton. Aa édesség csak Obii.aii 
irányában nyert nemi tért, egyebütt 

mai mindenütt megtörtek. Jóasef löheroa. 
erővonala aa Ojtóa és a Putna-völgy kö.it? 
aa ellenséget a síkság felé tovább ,Zorit(J! 
visssa. As ojtósi ut mindkét oldal... kj|, * 
orosa ellentámadást vertünk v,ai°c 
A nyugati haretéren angol aása'óaliak 
Árra.'ói délre támadtak. A támad 8 
omlott.

Január 8, 
Foksani elesett. Aa erősen kiénit,.. 

Milkon-állást rohammal elfoglaltuk, .a ai| 
íég második állását is áttörtük. Ar. olleni#’ 
után nyomulva áthalad)unk Foksani-Bolotoni 
utón. Ás Odobesii begylömb viuskén j, 
visssavertttk aa ellenséget. Jósáét töherow 
arcvonala újra tért nyert. A Riga-Ji .leu-uuj 
nyugatra as oroszok nagy haderőnkéi ti- 
madtak. Sikerült nekik a megszerzett te. 
rületnyereséget egy darabon kiböviteniök 
As entente római konferenciája véget ért 
és azt a határozatot hoaták, hogy érőiéin. 
lésük összefoglalását mind uorotebbu 
bajiják végre.

Január 8.
Mackensen német est patai elérték Púin, 

szakassát. A folyó túlsó oldalán az ellenség 
uj állásokban helyezkedett el. Pundeuitöl 
kétoldalt visszaverte az oroasokat. Ualac i 
nehéz tüzérség tüze alatt áll. Átnyújtotok 
Wi'sonnak sz entente válaszát.

Januai- 10.
Foksani és Fundeni közt kénysaentttHk 

a megvert ellenséget, bogy a Putni mögött 
tekvö állásait föladja és a Saereth mögé 
vonuljon visssa, József főherceg arevoulá 
nak déli ssárnyáu a románok és oroszok el
lentámadást keidtek, amelyet vérese , viuu- 
vertünk és újra tért nyeriünk. Trepov meg- 
bukott, Haliéin as uj miniszterelnök.

Különfélék.
— As ötödik hadik öl csőn E hé 

H-án volt sz ötödik hadikölcsön jegyzésének 
utclsó napja. Bér a pontos eredményt majd 
csak napok múlva állapíthatják meg, máris 
kétségtelen, hogy a azé es népretegek k me- 
rithetetlen áldozatkészsége ezt a hadiköl- 
csönt is a két milliárd felé segítette. A saép 
eredmény megdönti ellenségeinknek balga hi
tét, hogy anyagi erőink fogytával le tud
nak gytzni.

— A Kevlcxky-Táxaaságuak pén
teken, f. hó 12.-én, megtartott XXN1V. es
tijén as irodalom es művészet iránt érdek
lődő közönségünk oiyan nagy számban vett 
részt, hogy zsúfolásig megtöltötte a városház 
dísztermet. A sorrend első száma Brdélyi 
József kegyesrendi tanárnak : A modern eu- 
ber lelki világa című nagyobb tanulmányi*  
nak egy tartalmas, rendkívül érdekes, a ball- 
gatósig f gyeimét mindvégig lekötő esalete 
volt, melyet a jeles iró betegsége miatt dr. 
Karafiáth Máriue, a Társaság irodalmi siak*  
osztályának elnöke olvasott fel. bz>ibó K 
Zsigmondnak három igen szép és hangula
tos költeménye közül kivált az Ima című 
részesült általános elismerésben. J árost Fe
renc Reviczky Gyuláról tai tóttá ez a-aalom*  
mai harmadik értekezésit, amelynek vereté
ben megemlékezett a költőnek utolsó láto
gatásáról Léván, felolvasta két, kiadatta 
versét, szemelvényeket mutatott De rokonai
hoz halála előtt irt leveleiből s végül arra 
hívta fel a Reviczky-Társaságot, hogy 
a Zöldhert-utcaí 7. számú házat, smeiybou 
a költő, akitek egész életében Léva volt 
legkedvesebb otthona, — gyermek^oránah 
legboldogabb éveit töltötte, — emlék eiével 
jt lölje meg. Rád vány i Kálmánná- : Uram, 
te járez itt ? című megható költeménydt 
ramte Margit olyan szépen és olyan mei«é 
érzéssel szavalta el, hogy a hallgatóiig •!*•*  
mérésé jeléül zajos tapssal jutalmazta. A n>ü' 
sort dr. Karafiáth Manusnak zongorajátéM*  
fejezte be, aki Chopin Dea dur, Cis moll 
E moll Walse című darabjainak művészi siőa*  
dósával gyönyörködtette a közönséget és 
is a legszebb sikert aratta. — A következő 
estély t. hó ly.-én, a szokott időben, b ^r*"  
kor kezdődik.

egla.Uk
kllkA.it


1S1T. i»nuir fa -A. M S 8
__ jótékonycélú előadás. A Vörö.- 

kerefz>, egyletnek lév»i fiókja f. bó 18.-án, 
Llutín fél 6 órakor ét ette 8 órakor a lévai 
Anolló Motgósaiohizbao, a po.aonyi lionvéd- 
enekar kótremUködéte mellett — az egy- 

*et céljrira rendkívül gazdag ét érdeket atü- 
,orú elö.dáif rendez, amelyet a legmelegeb
ben ajinlunk a köaöntég szivet figyelmébe 
ét pérllogkiibn. A müeort ót tájékoztatót 
. kibocnátott falragaszok rénzleteeen kiizlik, 
Helyi'tk : péholyülét 3 K,, Ztöllye 2 K., 
1 bei*  UBO £•> he 7 1 korona. Jegyek 
ákr holnaptól kezdve vójthatók Nyitrai és 
l'krít r. könyvkereskedésében.

— Hősi halál. Ko'ptssky Győző 14. 
honvtilgyalogearedbeli zászlós, oki. tanító 
1916. év november bó 2-án a román h.rc- 
téren höai balált balt. Az ifjú hős 1914. 
december havában önként jelentkezett ka
tona. srolgálatra, több csatában résit vett s 
uagst mindig kitüntette bátorságával. Uolt- 
teitét bajtársai a harctéren temették el.

— MegeiOnnek a délutáni hiva
talon Órák. A kormány körrendeletét in
téséit a hivatalok veaetöihea, bogy mind 
azokban a hivatalokban, ahol délelőtt és 
délután is voltak hivatalos órák, léptessék 
életbe az egyfolytában való hivata'oskodást. 
Ezzel a délutáni (ütést és esti világítást 
skaiják megtakarítani.

— Halálosás. ilinchbery Ignácné ezü1. 
Eauféder Uani f. hó G.-án Tompán meghalt. 
Braun Adolfné lévai szállitó neje a halott
ban édea anyját gyászolja.

— Megdrágul a vasút. Az a több 
ízben felmerült hír, hogy a vasutak menet
jegyeit megdrágítják és hogy ezzel egyide
jűleg a podgyászezálliláa is többe kerül, igaz
nak bizonyult. A magyar államvasutak igaz
gatóságának jelentéie szerint a uienetdijak 
az osztrák államvasutak vonalain 1917. feb
ruár elsejétől kezdve emelkednek. Ugyanez 
történik a déli vasút osztrák fa magyar 
vonalain ugyanazon időponttól kezdve, 
valamint a boszniai és hercegovinál vasuta
kon is. Arról, hogy a díjemelés milyen 
arányban fog történni, értesítést még nem 
adtak ki, valamint arról sem, bogy a ma
gyar államvasutakon mikor ée miiyen mér
téé ben drágítják a dijakat.

— A városi konyhakertek létesí
tőén. Báró Kürthy Lajos aa Országos köa- 
elelmeaési Hivatal e.nöke leira'ot intézett a 
várótok polgármeetereihes, amelyben azt 
javasolja, hogy a báboru által leginkább 
sújtott tisztviselők megélhetésének könnyí
tése végeit a város adjon nekik koiyha- 
kertésaet folytatására alkalmas területet. Bá
ró Kürthy Lajos leiratában behatóan indo
kolja ezen óhajtását óa ajánlja a városok
nak a kis kertek létesítését. Líva város ha
tárában in akadnának megfelelő területek, 
amelyeket eaen célra fel lehet hassnálni.

— Minden besiólgetóehárom perc 
A kereskedelmi miniszter a háború követ
keztében beállott forgalmi nehézségekre 
való tekintettel a környékbeli és törvény
hatósági távhesaélöforgalombau váltott
beszélgetések időtartamát, a helyközi beszél
getések időtartamával egyeaöen, öt perc 
helyett három percben állapította meg. 
Ezentúl tehát miodentéle távolsági forgalom
ban a beazólgetesek időegysége bárom perc.

— Uj burgonya- és kukorica
árak. Január elsején három koronával emel
kedtek a rendeletileg megszabott burgonya
árak, amelyek ilyen formán a követkeaők 
és pedig; .j za étkezési, neveze’esen a ró
zsa, hópehely, maguum bonum, kuli, továb
bá • sárga héjú és huau burgonya ára lö 
korona; o) minden más burgonyáé 13 ko
rona, — A kukoricának árai szintén janu
ár elsejétől a következők: A közönséges 
(lófogu stb.) és kevert tengerire nesve : ciö- 
tes 28.70 K. morzsolt 3tí K; b) faj ten
gerire (cizquantin, firenotni, putyi és teher 
gömböiyürejn esve : osöves 30 9ó K, morzsolt 
39 hí. Emberi táplálkozásra alkalmas re- 
quiralt tengeriért 0 K. többlet jái; igény
bevett Romlkáért január havában 8 K. térí
tést fizetnek.

— Tizenöt napból nyolc munka- 
klOnet. A múlt óvi december 24 étöl az 
idei január 7-ig, tehát tizenöt nap alatt 

nyolc napon kercéztül nem do goztak ez 
usletekuen, hivatalokban, gyárakban és aa 
iparosok műhelyeiben. Éhben aa időközben 
a tavaly aecember 24-től december 31-ig 
terjedő nyolc napból öt volt munkasrünetes. 
A pihenő napok slokatlan baimoaódását aa 
okozta, hogy három vasárnap, két karácso
nyi ünnepnap és a koronázás napja követ- 
kezelt egymásra, majd jött az újév ; janu- 
ar 6 86)6 b a Vizkéreszt ünnepe és a janu
ár 7-iki vasárnap. A közelmúltban nem volt 
“ég rá példa, hogy fizető: nap közül nyolc 
uapon át nem dolgoztak.

— Hozza kell szokni a mütalpbö- 
lökhöz. A rendes calpbör összes mennyisé- 
ge a katonaság részére van lefoglalva. Az 
alig néhány százalék másodrendű anyagból 
a vauul, posta és más közintézmények szük
ségleteit látják el. A nagyközönség ezután 
csak a hssito t bőrből ragasztott, úgyne
vezett uaütalpböröahöz juthat. Úgy a feldol
gozó iparosok, mint a közönség eddig ide
genkedett ettől az anyagtó1, de a szükség 
reákenyszerit beunünket, hogy megbarátkoz
zunk veie. Elvégre mé^is csak többet ér a 
papirta Ipáknál.

— Postai értékcikkek érvényessé
gének meghosszabbítása. A hivatalos 
lap szerdai szama rendeletét közöl', amely
nek <rie>mében mindazok a postabeiyegek 
értékcikkek, hadibélyegek és levelezőlapok, 
amelyeket előzőleg egy reudeiette! 1916. 
évi deczeuaber végével forgalomból kivonau- 
dónak | elestek — as ötven filléres postabé
lyeg kivételével — további inteszedésig 
forgalomban maradnak.

Nyilvános köszönet.
A lévai Takarékpénztár lgasgatósága 

tanonciskolái céokra 2ÜÜ koronát kegyes
kedett adományozni, meiy uemeslel\üsége*  
ért ez utón is hálás köszönetét mond

Léva, 1917. jan. 12.
a tanonciskolák felügyolö 

bizottsága

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
Igi7. évi jan. Iio 7.-tól. 1917. évi jan. hu 14.-ig 

Születés.
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Horváth K. Major 
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Gyula
Kálmán Ernő

Halálozás

az clüuuyi ütTt; | Kora | A halai oka

llosztik Vladimír
1

23 éve*s Tüdűgy uladas

221|1917. ssam.
Hirdetmény.

Fölhívom mindazokat, akiknél as 1916. 
év folyamán a varos bevásái lásokat tett, 
vagy akik ipari munkát teljesítettek, hogy 
az 1916. év december 31-ig fölmerült kö
veteléseikre vonatkozó számláikat 3 napon 
belül a város számvevőségénél nyújtsak be, 
mert asokat aiegyenlittetm akarom, nehogy 
as 1916. ev zárszámadásai eikészitesokor a 
városnak kifizetetlen tartozásai maradjanak 
feLn s azok aa 19J7. év terhére essenek.

Léva, 1917. évi január bó 10.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

230/1917.
Hirdetmény

• tehéntej e» lernektl for|alomii.bály«i«»áról.
Közhírré hogy » u>- hír. Mioisteriuuiunk

1917 évi i.nuár hé 15 u.pj.u él.tb« lépő 9S/1917. 
u E »»imu reujeklv erejCuél fogva trj.ziut (h»v«- 
uinml h..ltej.ziul, édr. tejfelt, tej.iirül, 1.j..ioh»bot) 
v.lauiiutáltelahKu mr.leriégw.u fellokozolt z.irt«rl»liuu 
.,i.t termé-zolbuu a közv.Uou fogy...lá» céljára ólad
ul, kíMolgáltatui vagy orré a óéira egyébként iorga. 
lomba bozri tilo". ...

A tiszta lejzz a*»*uyU  tqjföl árusítása sZsulul is 
saabadou gyakorolhat,

A tehéutejböl készfiit mindenuemü vaj és túró 
legmagasabb árát az Országos Közélelmezési Hivatal 
ldöröl-ídére fogja megállapítani. A sajt késritéae 
ugyaucsak eaen hivatal engedélyéhez vau kötve.

A rendelet életbelépte előtt tehéutejuek vagy tej- 
szíuuek szállítású liáut kötött azerzödésektöl a vevő 
a jövőre nézve elállhat. Az elállás kijeleutése fisak 
úgy érvényes, ha az elállást a Vfivö az 1917. év feb
ruár hó li napjáig bezárólag az eladóval írásban 
közli.

A rendelet megszegése kihágást képez, melynek 
során elkobzásnak van helye.

Léva, 1917. évi január hó 12.
Bódogli Lajos, 

polgármester.

8—1917. szám
Értesítés.

A felséges királyi pár legkegyelmeseb
ben elhatározta, hogy Szent István koroná
jával való megkoronáztatása alkalmából sa
játkezűig irt és aláirt üdvözlő sorokkal 
köszönti hü Magyarországai.

A Hadsegélysö Hivatal ezen kézírást 
levelezőlapokon bocsátja országgá, a levele
zőlapok a koronásás napjának dátumával 
bélyegestetnek és a hivatal megcímezve el
küldi mindenkinek, aki külön ez alkalom
ból legalább egy koronát fizet az elesett 
hősök özvegyei ős árvái alapja javára.

Aki a királyi sseretet és jóság eaen 
documentumait megsseresni óhajtja, annak 
címét a befizetett összeggel együtt a városi 
pénztár f. bó 15-ig © fogadja es továbbítja.

Léva, 1917. évi január hó 2.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

172J917. szám.
Hirdetmény.

Kösbirré tessem, bogy a m. kir. Minis- 
reriumnak 72] 1917. Ál. E. számú rendelete 
szerint, mely f. bó 10-én hatályba lép, as 
ország ssén-br.kett, es koktzssükségletének 
és a késeieteknek njiivántar'ása, valamint 
a saükségiei kielégítése végett szükséges 
tennivalóknak ellátására hatósági jogkörrel 
Ursságos szénbizotisag alakittatik.

Es időtől a ssén-brikett és kokss késs
ietek bejelentései is as országos bzénbisott- 
iághoz mtézendők.

A Ssénbizottság a készleteket sár alá is 
veheti s meghatározhatja a beszerelhető 
mennyiséget, valamint a vételárat, közható
ságon, kösinlézetek, a ölüzemek, iparválla
latok a bsenbizottsag tülön ergedéiye nél
kül felhasználhatják sár alá vetet nap
jától számított egy hónapi szükségletük fe
dezésére stüksegük van. As így teihassnált 
mennyiségekről a sár alá vett késsiet bir
tokosa köteles nevének (cégének) és lakó
helyének (telepének) feltüntetésével pontos 
jegyzéket vezetni s felhívásra bemutatni.

A szénnagykereskedők zár alá vett 
készleteikből köihatóságok, kösintésetek, 
kösüsemek s egyéb vallaia ok részére a zár 
alá vetel időpontjától számított 14 nap el
teltéig egy hónapi szükségletnek megfelelő 
mennyiséget hatósági tanúsítvány mehett a 
Ósdnbizottság külön engedelye nélkül kiszol
gáltathatnak. A tanúsítványokat a vármegye 
alispánja kiútja ki.

Kicsinyben elárusítók készleteiket zár 
alá vele! esetén is árusíthatják, árusításaik
nál azonban a Ssénbisottság esetleges uta
sításai szerint kötelesek eljárni. Kicsinyben 
vaió árusítóknak kell tekintem asokat akik 
a szóban forgó cikkeket legfeljebb 5 méter- 
mázsa tételekben bozskk forgalomba. A ko« 
rabbi szállítási szerződések a korlátozás 
megszűnte utam időre érvényesíthetők, ha 
a vevő as eladó resséröl hoszá intéséit 
írásbeli felszólítás vételétől számított 15 
nap alatt aijelenti, hogy as utólagos telje
sítéshez ragaszkodik. E rendelkezések azon
ban az ország területen kívül eső helyről 
származó aséu, brikett és kokss szállítására 
vonatkozó szerződőseket nem érintik.

A vasutak kötelezhetők, hogy a Szén
bizottság által megállapítod sorrendben 
szállíttassanak.

A rendelet megszegése büntetendő ki
hágást képes.

Léva, 1917. évi január hó 8.

Bódogh Lajos,
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Hirdetmény.
Léva r. t város árvaszékének 

617—1916. árv, sz. alatt 1916. évi 
december 19.-én kelt véghatározata 
alapján 4 azaz négy darab lévai ta- 1 
karékpénztári részvényt, egyenkint 
1100 korona kikiáltási ár mellett, — 
8 azaz nyolc darab lévai takarék 
és hitelintézeti részvényt, egyen- 
kyjt 600 korona kikiáltási ár mellett, 
és 2 azaz két darab aranyosmaróti 
takarékpénztári részvényt, egyen
kint 420 korona kikiáltási ár mellett,

Léván, 1917. évi január hó 
25.-ik napján délután 4 órakor 
a városházán a tanácsterem 
ben megtartandó nyilvános 
árverésen.

a legtöbbet Ígérőnek, készpénz fizetés 
ellenében el fogok adni s megjegyzem, 
hogy a részvények kikiáltási áron alul 
el nem adhatók.

Kelt Léván, 1917. évi január 10,
Belcsák László.

kir- közjegyző.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

3—ö bp. beDZiolocomobii 
fűrész felszereléssel, alig használva 
eladó Gombik Jánosnál Léva 
— Kálnai utca 32 szám. —

Vízimalom bérbeadó.
Nemes-Orosziban, hars megyében, a 
Perecz patakon, 1917. febr. 1-sötöl. 
Értekezni lehet dr. Kdiosko Béla 

ügyvéd úrral Léván.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAtáyKERESKEDÉSE 

MÁHliWl itel. LÉVÁN. TEi-EJMl SZAffn

Legjobb fűszer- és cseniege&ruk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségük a v ék. „Glória" pörkölt 

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognao, pezsgő stb. 
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és kanjhafelszerelési cikkek. ,/ 
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, 
modern háztartási cikkek. Viilsncs főzőedények, foiralók és vasalók

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

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszíj gyári áron. 
Összes kerti-, uiezógazdasanl-, méhészeti es tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet náa, vasgerendák, horga- 
nyozott sodronyfonat kerites nagy raktára — —

Eladó házak.
Blumenfeld-féle Honvéd-utca 9 és 
Damjanich-utca 6 számú hazak eladók. 
Felvilágosítást ad bzv. Ghiniessy Jo 
zsefne Damjanich-utcza 6 szám.

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósboiszesz. 
Kis üveg 88 f. dupla üveg 1 K.SOf. 
09*  Ezt IcérjiilE zxjixid.eaaA5.tt ’ "Wé 
A bo1 nem kapható, oda postán 10 kis '>gy 6 nagy 
üveget kikocz koronáért küld ingyen ládában a ke*  
BZÍtö

KATRENYAK JÁNOS
gyógyszerész: ZSARNOKA.

Tűzifa kapható.
Kitűnő száraz csomó mentes bükk hasáb házhoz 

szállítva ölenként 1CO kor.
Ugyanez ölenként 3 vágásra felfürészelve 112 kor.
Ugyanez apróra vagdalva i(J0 kg-kénl 9 kor.

Nagyobb megrendelésnél olcsóbb.
/I ísztviselőegylei" tagjainak 5"° pénztári engedményt 

nyújtunk a vágott fánál. 'tisztelettel
Telefonéi 1 onhaiser és Társa

Ozmán-tér 6. szám.

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve.

Reitter Oszkár
nagybecskereki ny. főkapitány óh 

f aj b aromll tenyésztőnek n agy szer ü
találmánya a

„P A T K A N I N“
Patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 

emberre és háziállatokra nem ártalmsa és 
felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 3 korona 

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához. Minden doboshoz hssználali utseitás 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATBANIN gyár egyedüli 
elárusítója, a Toiontáb Agrár bank Rész

vénytársaság, Nagybeoskereken.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telet.. »ii»: 33. Á ~V fí. TI Teleteli eeeei : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányt! gépek: 

Ganz-léle motorok Diliden nagyság banHopferr és 
Sclirautz gőzceéplö készletek, eledet) Mellchárféle 
vető? épek, Bflcher-féle ekek éB talajművelő eszközök 
valamin*  minden e szakba vágó gépek és söprésiek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. "mt

Nyomatott Nyitni és Társa r. t gyorssajtóján Léván,


