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□ centiméterenként — 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

HETILAP.
KÖZMtJ VFJJ .ODÍJSI R ADAT MI

A kéziratok a arerkBSztöléohaz kUldendiik 
Kéziratok viasza nem adatnak

fűsztH. -..10 L>r. KERSEK JÁNOS.

Megje en vtiiairiRp reggel. 
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS. 

»■ (‘IMIINKA’iAlib JAKOSS FERENC.
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A lisztújitás kérdéséhez.
Megszoktam, hogy a Bar*  hasáb

ján » h'orú tárgyilagossággal találkoz
zam. Nekem is — több mint, barmincz 
esztendőn ktresztül — mig e lap élén 
állottam, legtöbb törekvésem volt, hogy 
a lapban csak közérdekű kérdés, kizá
rólag a közérdekre való tekintettel tár
gyal tassék.

A közelgő városi lisztújitás min 
Jeti bizonnyal nagy fontosság ú eseménye 
közéletünknek, ennek tulajdonítom, bogy 
e lapok szerkesztősége jónak találta 
tuglalkozni e kérdéssel, hogy ennek 
kellő megvilágítása megfontolt átgon
dolásra irányítsa a választó közönségei

En a múltban — mint a 1 p szer
kesztőségének képviselője, — soha, sem 
#z országos képviselőválasztások, sem 
a tiszt újítások alkalmából állást nem 
foglaltam egyesek mellett.. Lapomban 
érintettem ugyan a választások hullám
zásait, közöltem a választások eredmé
nyét és ezzel kapcsolatban egymás vé
leményének liszteletbentartása mellett 
egyedül arra kértem a választó közön
séget, hogy kölcsönös jóakarattal tö
rekedjék elsimítani a választás súrlódá
sait, hogy a békés egyetértés, együtt
működés útjain tovább haladva, vá1!- 
vetett közremunkálással ezentúl is 
hatékonyan szolgálhassuk hazánk, vá
rosunk érdekeit.

E lapok tisztelt szerkesztősége, úgy 
latszik, e kérdésben más irányt követ, 
más véleményt táplál.

Vezércikkében irányitani kívánja 
Léva varos képviselőtestületét a vá
rosi lisztújitás alkalmával. Szokatlanul 
hat leánk a lap eljárása, hogy éppen 
a város legértelmesebb közönségére — 
* legbizalmasabb kérdésben egyéni fel
fogást, személyi vonatkozásokban — 
kíván befolyást gyakorolni.

A szerkesztőség felfogását, tiszta 
szándékát nem vonom kétségbe. A 
kérdést felvetette s igy módot nyújt 
arrs, hogy az általa felölelt argumen
tumok lelett elmélkedhessünk ; foglal 
kozzunk tehát a nagy fontosságú kér
déssel, világosítsuk meg azt minden 
oldalról, hogy a tisztújitás körüli eljá
rásunkat, a mai világes-ményekkel 
vonaté..zásban, egyedül a közérdek szem
pontjából Ítélhessük meg.

* •*
Nehéz időket élüuk és minden 

okunk meg van arra, hogy még hosz- 
tartó rendkívüli állapotokra ké- 

•’üljünk elő. Nemcsak a közháztartá 
“ok, de még a legjobban berendezett 
‘Wáiiháztartás is érzi már a háborít 

d’etkezméuyeit. Mindinkább nyilván

valóvá válik, hogy a küzdelem a nem
zetben rejlő összes energiákat igénybe 
veszi ; minden polgárink katonának 
kell magát éreznie s minden köztisztvi
selőnek hadvezérnek kell lennie, aki a 
hatáskörébe eső egész terrénumon min
den felhasználható eszközzel egy érde
ket kötele*  szolgálni : a győzelmes há
borúét, mert ma már ország-világ előtt 
nyilvánvaló, hogy ellenségeink kockát 
vetettek felettünk s nincs számunkra 
más választás, mint a győzelem, vagy 
a halál.

A közigazgatás fontossága a hábo
rúban mennyire súlyosbodott 1 Szüksé
ges-e csak említenünk is, hogy az or- ; 
szág belső állapíts úgy viszonyúk a 
lövészárok ellenálló képességéhez, mint 
a gyomor a végtagok erejéhez, fia a 
közigazgatás egyszer nem lenne képes 
a hadsereg szükségleteit emberben, szel
lemben, anyagban, élelemben egyaránt 
szolgáltatni ; akkor a mi hőseink vére 
hiába hullott s eddigi sikereink, rémé- I 
nyeiuk illuzóriusokká válnának. Min- , 
deliek felett szükséges tehát, hogy a 
közigazgatás minden tényezője, az or
szággyűléstől a városi képviselőtestü- , 
létig, a kormánytól kezdve le a puszta- 
biróig hivatásának egész fontosságát 
átérezze s anuak megfelelni tudjon és 
akarjon is.

A közigazgatás beke időben is 1 
sokoldalú és nehéz feladat 1

Nincs közpálya, mely az egyénre 
nagyobb felelősséggel járna, mint a 
közigazgatási tisztviselőé. Egyedül csak I 
az aktákat elintéző hivatalnok soha sem 
lehet jó közigazgatási tisztviselő. Egész 
embert követel ez a pálya a szó tel- I 
jes értelmében. Embert, akinek van 
érzéke a társadalom szükségletei iránt, 
oki észreveszi a rejtett bajokat, felis
meri a fejlődés irányait s vannak esz- ; 
inéi annak útját, előkészíteni. Mindez 
békés időben is szerfelett fontossá teszi, j 
hogy a közigazgatás tényezői helyesen 
választassanak mei. helyükre, a háború 
azonban még n hezebb és fontosabb 
feladatok ele állítja a közigazgatás tiszt- 
viselőit.

>1*  uiár egészen bizonyosak lebe- 
tünk abban i*.  hogy a nyár újabb j 
vérzivaiarokat hoz a világra s annak 
szele bennünket sem fog megkímélni; , 
tudnunk keli, hogy a közállapotok I 
sem az élelmezés, sem a drágaság, sem I 
a közlekedés dolgában nem fognak , 
enyhülhetni. Ma is érzi már mindenki 
a náboru gyötrelmeit, de a jövőben 
meg inkább fogunk attól szenvedni 
. mind nagyobb és nagyobb követel
ményekkel fogunk a kormányzó ve
zető közigazgatási tisztviselők tele for
dulni. A fővárosban a a nagyobb vi

déki központokban már is zavarok 
voltak észlelhetők mindenütt, hol a ve
zetés nem volt eléggé előrelátó kezek
ben ; tartani kell attól, hogy a jövőben 
a baj a vidékre is el fog harapózni, 
mert a háború a készleteket mindin
kább felemészti s mert minden ener 
giát n maga részére sajátít ki. Mi lehet 
tehát fontosabb nekünk ma. mint ama 
tényezők okos megválasztása, kiknek 
képességeitől, tetterejétől egész váro
sunk jóléte függ.

A közigazgatás vezetése egész em
bert követel, kit agya, szive, ide -ei a 
vezérletre képesítenek. A városházára 
emberek kellenek, kiknek van érzékük 
és gondolatuk a szükségletek faliamé 
résére, vau erélyűk azok kielégítésére, 
van szivük a gyöngék és gyámoltala 
nők felkarolására s van tervük a fo
kozódó szükségletek forrásainak feltá
rásához, programmjuk a jövő kiépítésére.

Mert u jövő, ez az, amiért ma fia
ink véresnek s amiért mi nélkülözünk. 
Ha a jövőbe vetett bit nem táplálná 
a lelkeket, ugyan mi adna erőt kato
náinknak a halált megvető küzdelem
hez, a nekünk a nélkülözésben és a 
gyászban?! A jövő). kell megalapozni, 
készen lenni a közel jövő újabb meg
próbáltatásaira s felkészülni a béke 
kiépítésére.

Vége lesz egyszer a háborúnak 
is s akkor jön a munka, mely épp oly 
nehéz és épp oly tontos, miut a mai. 
Számitbatunk reá, bogy az ország sze
kere nem fog megrázkódtatás nélkül 
a b ke rég elhagyott útjára térhetni. 
Évtizedek fejlődése, az egész város 
sorsa függhet attól, hogy vezetése mi
lyen kezekben lesz ebbsn az időpont
ban ; bogy lesz-e elég előrelátás a ve
zetőkben felismerni a város jövendő 
érdekeit, a fejlődés feltételeit s lesz-e 
elég inuukakedv és tetterő a vezetők
ben programmjuk kivitelére?

Mindent a jövőért I
Gyengének találok minden szót, 

oly nyomatékkel szeretném képviselő
testületi tagtársaim lelkére kötni, bugy 
csak ezt, a város jövőjét tekintse, mi 
kor az urna elé járul. Ne feszélyezzen 
senkit sem a személyes összeköttetés, 
sem a barátság, ne honoráljon az utó
dok rovására régi érdemeket s ne le 
gyen kicsinyes, mert a nagy horderő 
mellett, mely a tisztújitás kérdéséhez 
fűződik, eltörpül minden melléktekintet. 
Nálam senki a város gazdálkodásában 
a takarékosságnak nagyobb barátja 
nem lehet, de nem lehet nálam uagyobb 
ellensége seui a garaeos politikának. 
Egy-két ezer korouás tétel — amire 
a B.rs a tisztújitást érintő közlemény
nek írója céloz — itt nem játszbatik 
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szerepet még a mi szerény költségve
tésünknél sem, mert a jó közigazgatás
ban rejlő erkölcsi érték ennél sokkal 
nagyobb becsesei bir. Hiszen egyetlen 
helyes gondolat, egy rejtett jövedelmi 
forrás felismerése és feltárása, vagyo
nunk fenntartásának lelkiismeretes, szi
gorú gondozása, jövedelmezésének eme
lése, egy jói kötött szerződés készpénz
ben is visszahozhat ja a réven, amit a 
vául emelésének beruházására fordítunk. 
Nem lenne méltó a képviselőtestület 
szellemi színvonalához, ha ilyen szem
pontoktól engedné magát vezettetni.

A Harsban megjelent közlemény 
alapján, városom jól felfogott érdeké
ben ennyit kötelességemnek tartottam 
elmondani, hogy tárgyilagos felfogás 
alapján a választó minden befolyás nél
kül, szabadon alkothassa meg véleményét.

Célom az volt, hogy a közvéle
mény lelkiismeretet a közérdekre, vá
rosunk jövő fejlődésének követelménye
ire irányítsam.

Ha ezt sikerült elérnem, akkor 
megnyugvással vehetjük a képviselő
testület elhatározását a városi tisziúji 
tásnál, melynek következményéért te 
lelősséggel tartozunk.

Hollo Sándor

Cipőt a szegény gyermekeknek i
A statisztikai adutok tanúsága szerint 

mi is eléggé jelentékeny ezáo»u, rni-olvasni 
nem tudó katonát szám’áliiuk a hadsereg
ben. Nihány évvé- e?e'ött történtek ugyan 
intézkedések e o<orba Ifikö zörülésére, azon
ban a közbejött háboiú gátat vete t ennek. 
A novembe.*  bó folyamán megejtett összá
ráé kedvezőtlen ss főben tünieti tei s. tanu
lók beiskolázását. Népünk józan gondolko
dását a és értelmi fejletté giro vall, hogy 
nélkülözhet lennek tartja az ibKO.'á’. A< isko
lából való elmaradás tehát nem hanyagság, 
vagy vétkes mulasztásból történik. Hogy 
mennyire érti a köznép az iskola szüksé
gét és hasznát, annak megvilágítására sio- 
gáljon a kővetkező esel.

Egy lévai ana fabéta napszámos, aki a 
mozgósítás óta katona, egyik bajtársával 
azt íratta a harctérről Lévára a te őségének : 
„És most még arra az egyre kérlek kedves, 
/ó feleségem, hogy a két gyereket napor,ti küldd 
el az iskolába, nehogy ük is oly írástudót la 
nők legyenek, mint ae aptukuJ

Alijysu meghaló, bogy u harc éren küg- 
dŐ és sokat szenvedő egyszerű ap nak gond 
ja és figyelme erre ia kiterjed . Szegény 
felesége készség g^l teljesítette volna férje 
kívánságé', amin', ez válaszul Földöt? leve
léből ia kitűnik : „Stives-örömest küldeném 
én a gyermekeket iskolába édes, /ó uracskám, 
de ha nincs lábbelijük*

Ez m válasz aligha nyugtatta meg • 
gyermekeiért aggódó apát; ez nem acélos- 
ta meg izmait a nrin csepegtetett bátorságot 
él kitartást ereibe. Pedig mi y saeiény az 
Ő Kívánsága. Ez valóban a legkevesebb, 
amit méltán eivárhitna azoktól, akiknek 
jólétéért vérót áldozza.

A háború elvonta az apát családi tűz
helyétől, «■ anyát a megélhetés gondjai 
eposzuk; a gyerekek csaknem vadon nő
nek tel. Nincs cipő és csiitna ; nincs nae- 
legruha ; nem kell iskolába menni ! Ez az 
aranyssabadság 1 A gyerekek az u'cára ke
rülnek s az apró bűnözők Bzároa hallatla
nul magasra emelkedik. A tanítók kettős 
munkát cégesnek. Tanítják az iskoiánajá- 
rókat és elintetik a kiskorurk tüntető bí
rósága részéről kü'dött hslomnyi megkere
sést, az u. n. Környezett tanulmányt. De 
ez a dupla munka meg mind nagyon kevés I 
Alig több, a semminél. Itt tenni és cseleid
ül kell 11

Mily szerei cae, bogy nincs iwudnoütt 
ilyeu elszomorító állapot, mint nálunk. Nyit- 
rán pl, a szegény gyerekek as isi.ólában 
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M«,.k lábbelit és ruhát, hanem 
ételt is kapnak. Hol v*8Z'k  t Miből telik i 
Van rá alapítványuk ; a többit gyűjtötték. 
Neküuk alapítványunk ugyan nincsen, de 
gyűjteni, hátha nekünk is sikerű’. Próbá jur 
meg mi is, addig, míg nem késő. A tanév
ből még három hónap van há'rz, ezalatt 
Másokat lehet még pótolni.

Ne feszegessük, hogy miért ne •» tör
tént nálunk mindeddig ez irányban semwi. 
Okot nem egyet, de százat is tudunk fel
hozni. Íme : a tehetősebb szülök a jótékony
ság terén folytonos ostromnak vannak kité
ve; mindenki fázik attól, hogy ily dologban 
a kezdeményezd ódium-palástját magara 
öltse; a közönség nem jó szemmel néz arra, 
aki a zsebébe nyúl; a jótékonyság gyakor
lásával járó fáradságos munkának többnyi
re megs ó‘ú*>  ós gyanúsítás a bére, s'b. 
stb.

Mindezt tudva éu megfontolva határoz
ták e: magukat a lévai r. k. elemi fiúis
kola tanítói arra, hogv aa iskolájukba bei
ratkozott, de lábbeli vagy ruha hiányában 
a tanítást nélkü özni kényszerült tanítványa
ikat, fölruházzáx és cpővel ellássák. Ez elha
tározást egy uem sle'kü úriaeszonynak lóa
karó és bátorító fe'szólitása és egy szegény 
anyának izenete érlelte meg bennük.

A szegéuy anyának fia rég nem jár 
iskolába. A t-»nitó többszöri sürgetésére azt 
izeit-*,  hogy ha azt akarjuk, hogy a fia 
ísko ába járjon, adjunk neki lábbelit. E jó 
asszony fején találta a szeget; ’gcza var. 
A lábbelih'áoy miítt a fokozatos felelősség 
eLosorbsn a tsni-ót terheli. Szegény anyá
nak joga van fia tanítójától cipő' kérni ; 
viszont a tanítóknak joguk vau eme jóté
kony ég humánus ténykedésük gyakorol- 
hatásához a tár irdalom segítségét kérni és 
azt igénybe venni.

Elsősorban kérjük a társul*'ok  és pénz
intézetek veze*őségéuek  józkaraiu táino- 
ga'ását ez üdvös célt stolgá ó tervünk mez
valósításához. Kérésünket magánosokhoz, 
kereskedőkhöz, iparosokhoz, sióval : a tár- 
stdalom minden rá'egéhez intézzük. Kü ö- 
nöseu kérjük erre a cripéaa- és csizmad a- 
moftereke', kiknek iparai a háború oly 
siokatlan módon föl len dit e tte. Egy-rgy pár 
viteites cipő vagy esi ma odaajándtközúti
val már valóságos k u iur-miseziót te’jesit- 
he uok. A szabómesterek egy-egy darab 
ó°sk*  ruhácskával apaszthatnák az analfa
béták száma . E fogadunk pénzt, ruhát és 
lábbelit.

A szegény gyermekik gysmo’itáaára 
és foiruháztsára küldendő jótékony adományt 
a lévai r. k. elemi í úisj óla irodájába hí
rünk i ü dsni, ho! a tanítók, együttesen vé
geznék & gyűjtés naunkáját. D xi et salvavi 
animaia meam I

Gliituessy János

Különfélék.
— Március 16-lkének mól ó ra g. 

ünnep <ne tA gyrb.n » o>Arc:ua lőiki ün
nepé jt rendező bizottság a városhis koz. 
gyűld.i termében, /tla délelőtt 11 órakor e 
polirármeetor eh 8 Hete - lat t értekezletet tart 
amelyre a bizottság 'ágiéi lapunk utján ia 
meghív*  rak. •

— Egyhási hangverseny. Örömmel 
érietüüek, hogy virosunk müredvelöi, 
részben a aegyesreodiok timplomában fa'- 
á'lit.ndó uj ohér, rétiben pedig a hzdiár- 
vák javár», jótéáonyoélu és igen érdekesnek 
lg rkező egyházi hangversenyre készülnek, 
amely e hó lo yaman n kegy, .rendiek temp
lomában lesz. A hangverseny változz os és 
művész, szn. vonalon álé uiüsorát, ame ynek 
keretében női, — vegyes — és férfikar és 
o gona fognak tzorepelti, — annak idején 
rész'e’eaen > örö'jük. Ezen hiradáeu k a 
nagyszabású han;va.»ouy iránt bizonyára a 
legszélesebb körben nagy érdeklődést tog 
kelteni.

— A lévai géppuukások háza 
javára február 27.-én rendezett mos előadás 
Ugy >uy.., i, mint erkölcsi t»k n’etbeu fénye 
"en sikerűi'. A rendezés oroszlán része 
Klimó Kkioiy hadnagy, tatfolyam segédtiss- 
tét illeti, 1 inek bu«gé segítőtársa Rosen-
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zweig József tart. Őrmester volt. E h© yen 
rektifikájuk mait számunkban megi .|rtnt 
azon kösleményüutret hogy a «, kir. ,íVa- 
géppuskátok háza Léván fog épülni uert 
en téves informácón alapult, mive z a 
terv szerint, Erdélyben lenne felállít. a 
románok által e'pusztitott vidéken. A költ
séget nem csupán eaen mozielőad t 
jövedelme képezi, mert a gyűjtés ilBü
hadnagy ur eszközli és r»ár eddig laQ. 
folyam tisztikara és legénysége zott
összegyűjtött közei 900 koronát.

— A Katii. Kör köszönet© ödtiy 
László érseki helynök 1000 korúi 
mányáí a Kör vezetősége m íö KesÖ 
tarta'mu levélben köszönte meg: Mól gOí 
Urunk I A lévai Katb. Kör léteai iJe^
esamóje, városul k bithü kaib. polf.n. . 
szivéből sarjadt ki. Ennek a fc atb polgár nak 
es ve:e együtt a hívők sereginek s. be 
az igaz hitelét lángját Méltóságod iteui
Igéi gerjesztettek. Az eszme testei ■ Itölt 
es •* Kaih. Kör di»zes épülete, - űe y 
egyiko Méltóságod remek alkotásai' , _
ma is ezdárdan áll és minden ókecsz .aoá1 
szebben symbolizálja a mi együvé t . ua»- 
sunkat. Szilárdan á l az épület, mi el annak 
pillérei az a kapocs, mely bennünket Mél
tóságoddal (kszeiüz; de szilárdan ál azért 
is, mert annatt fönnállását Méltóan.Aduak 
nrgy.eiüü adományai bosszú időre biztosit- 
jali. Íme, a jó Pásztor, aki így gu cosio. 
dik az Ö nyájáról! Fogadj*  Móito ngod 
ez uj-bb fejedelmi adományáért, az 1Ó0U 
koronás hadi - kö csőn - kötvényért, a Kör 
Összes tBgJ*  nevűben legbáiásabb i< •özöné
tünkét. További közhaszmi működeiére a 
|ó Isten áldását kérve, vagyunk M-i üd-gus 
Liruusnak, Léva, 1917. ieor. 28. a'^atos 
azo>gái: dZaádvs Viktor p. k, plébános, el
nök. Dodek János s. fc. igazgató Ghunessy 
János s. k. Jegyző.

— A városnál megejtendő uazt 
Újítást wege'.ózóieg a je.eileg aiaaimazab- 
Uau i .vő tisztviselők — mint értetüiünk — 
a Kővetkező köreimet idézték a képviselő 
terület tagjaihoz : ^Melyen tiszteit Kép'se 
lötesiü éti tkg úrnak Láván. Miután ab 191G. 
ev dccővmber hó Öl.-ik napján Léva r. 1. 
városnál viselt lisztvibeiö- megbiza'.a;>unk 
ideje lejárt es az áfásainkra megh rdeteli 
pályázati batáridő ma letelt, ezenuei vau sts- 
rencsoLk szivts tudomására hozni, hogy ed
dig eveaen kérésziül, 1 Ütve pár évtizedén 
kl visoit iidxtviseiöi ailasaiukert -— ujoól 
vaió megválasztatásunk vegeit — pályáz
tunk ; miért tisztelettel fölkérjük a aepvi- 
sa.ötestűién tag Urat: m.kep a tisziujiió 
közgyűlésén becses szavazatával támogatni 
szíveskedjek. Keit Le vár, 1917. evim.*rcuí  
ho i-ao napjau. KivatO usateie-iei : B‘ dogb 
Liju.1, pol^armesLtr. Csekey Vumos, ÍÖu j i . 
l'o.m« L jOd, peuztáruo-. Baker A p*d,  
ú*aiuvovu.H  jdo bandor, Bözgyam-város *idz.  
Bucsea József, aiKapi'ány,

— KÍCÍlntetÓS. A pénzügymin i * 
hercegprímás e.uierjesztiadre 0 iám u ok
levelei tuuietie ki az esztergomi <• jház
megye papságába ; azon tzg|ait, is a 
üidisu.CbÖuoK s.kertinek, érdekebeu á iózu 
köíreu.ü<odtek. A kiiünltsitek kőao van
nak : Báthy Gyű a gur.uujía ui és Kraj/^ky 
József virtb-yi esperes-fc 10.

- A 18 evesek bevonultad. A 
honvédt-imi mini««ier rende.ete sí t 
1899. evbeu született nópfeÍKeiökó isek, 
azizet január 29. — február lO.-ise izéit 
tartott bemutató szemléken akakoainrlt 
ialaltak, — nepfeiKeiŐi tényleges szolgalatra 
f. évi március hó 10-én tartoznak bevonulni.

— Katonai kitüntetések. A kir. 
14. honvéd gy StOgezredben Kaiceok ?iibáiy 
népfelkelő főhadnagy ujo ag a signum lau- 
dlst, dr. Urbáu Qoaa napi, főbadu*  szin
tén a siguurn iaudist, Va akin Vdu s 
kaazvezetö, Kara Mihály népfelkelő vit'i*  
segi éreiM szalagján • vasördomlur estet, 
Btiog Emu tizedes, Ördög Lajos, hu . ‘d és 
Huszár Ítlván örveastő a II. os«'. 
vitézség! érmei, Simon János, Jótyi 
Bziázi Józgef, Klem L»jos honvéd ’ ■ lolop
Jsnos, Tóth József tizedea/k, Kavics ? 
«gónz:égügyi badapród és Páuhs J‘»01 
honvéd a brona vitézség! érmet kaptak.
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_ Kinevezések. Az ígAvságUgyminht- 

tl. ;osnja»óti kir. törvényszék terii 
vix- - álóbirói állandó helyettesül dr. 
Eu-i kir- törvényszéki bírót rendelte

• _ .tfalobiczky Károly nagyszombati 
jögyBö kineveztetett a verebélyi 

•írJhiró- :><>» .UcróvA.

— Egy fiatal tanító halála. Meg- 
p.iídf/ l öiöjük . waoru h r', hoj., 

“ . u ; a lü ei álumi aépiakoláusk tani- 
ó. L ,ebr- I'6 rletfti' 26.

1 1 sz»» f.eiivedés ulín meghalt. A
lóvá ó iZO'ga'uiu fiatal tanítónak 

. ,>|y gyászba ejtette Tóth Antal 
uk családját és rokonait s ős inta 
. ltett a megboldogultnak barátai 

körében. Hült tetemeit nagy 
.< tett febr. hó 27-ód, d. u. fél 3 
vaj róm. ath. temetőben halyez-

Jlalobicfky Károly na?yaaombati 

fój., L "• 
évebf» 
töreti’0 
elhunyt- 
po'górtá. 
tájdaim 
es iámé' 
résivé- 
ónkor » 
tek örök nyugalomra.

— Éles lövészet. A m. kir. pozsonyi 
bobvédkerölet egyezett gya og gép- 

puikás tanfolyam pziancsnoksf ga Jepünk 
utjáu ' ‘*tl • kötöns-get, hogy a rovnyei 
izálisou március hó 7-eig, délelőtt 8 órától 
délután 4 óráig éles iövésze’et tart Az el
járt leiő étre lépni a fent jelzett időbon 
ölelve: zójyos.

— bzolgabirák beosztása. Jlailáth 
litván, varmegyénk főispínje, Técsey E <>m. r 
járási szu g bírót a garamsíentkereBZU járás
ból a középponti járásba h^lyea’e á , din ka 
Zoltán ... zle otbe i szolgabiiót p dig szó g - 
lattéte're a j aramszentkoreBZti járó- tőszó - 
gabirája mellé osz'otta be.

— A levelezés az oroszországi 
hadiloglyokkal. An utóbbi időben iswete - 
ten érkeznek panaszok, hogy az Orosso - 
azágban rnternált h*d)fog'yok  nem íapj < 
meg pont san leve ükét. A Hadifoglyol at 
Üyámu ó és Tudóijtó Hivatal u) omMekos ■ n 
utalt már azokra a nehézségei re, ame’yck 
üroazo-síágban a magyarorJzági po3’zkü d - 
aények fe ^vizsgálatánál támadna , ue ' 
ai orosz cenzúra nem rende kezi'r a Magyar
országon haszná't nyelveket ismerő elegendő 
cenzorra' és így ezeket a levelezéseket az 
ottani cenzúra egyeserüen viscnatart j». 1 me
téltén felh vja tehát a hivatal a közönség 
figye'mét arra, hogy az Oroszországban 
internét hadifoglyoknak izó'ó levelezésnél a 
m»gyar nyelv használata lehetőleg m« lőztea- 
sék és helyette a jobban ismert német nye v 
alkalmaatassék. Fölötte szükségei továbbá, 
bogy a 'eve'ek, illetőleg levelezőlapok röviden 
és o'vaehatóan írassanak és két hétuél kiiebb 
időközökb^n hadifoglyok részére levelező » 
pok ne kíi'desAenek.

— Előléptetések. Az igazságügy mi
niszter bódék János lóvai Jcir. járásbirősági 
v*ze»Ö  te'ekkönywezetőt a IX. fze’é'i o»z‘. 
e'nö fokozatába, Konecsny János lévai kir. já- 
ráíbirós*gi  tisztet ped g a X. fize'ési osatá’y 
olsÖ fokozatába léptette e'ő.

A tavaszi munkák biztositAsa 
A kivételes intézkedésekről alkotott törvé- 
nvea r«ndelkezésftk alapján a minisztérium 
WO—1916. M. E. szám alatt kiusaritően 
intézkedett a tavasai Rsántás-vetéei munká
latok ügyében. Most a korosán*  a ren
deletet további intéz kedésig 407 —1917 M. 
E. szám alatt te’t rendeletével az 1917. év 
folyamán • égsendő minden mezőgazdasági 
■unkái fiterjesatette.

— A kórh&zi ápolási dijak fele 
Ölelése A belügyminiszter értesítette az 
*••••• hatóságokat, hogy a rondkivíi'i nagy 
drágaságiM való tekintettel az ál'amí ehne- 
ÍTágyin tizetek ben, köz-és nyilvános jelegii 
* rházak un és az á'lami gyermekmAnhelye 

«n az ási dijakat mérsékelten fe'onaelte. 
Megoogpj a minigeter, hogy a kórházak az 

í'‘ife2^nolási aiap terhére * föieooe- 
s több ét 1916. jtilius 1-ig visszamenőleg

kuju^J'^tiatetés életmentésért. A 
-• 'ni Károly föispáni huszár, arsnyoe- 

-.«4 egy emberéletnek a saját 
VeK?*lyoztetéaével  véghez vitt me^- 

’ tanúsított bát-T t»ag«-
k n ^méréséül az eiüs‘ érdemkeresr• 
—-ányoata.

király A,,-,.
?,ró|i '• ■ > n.k
e et® r
u’u096 ''•“•"‘bél

l,t «dotuUi

? gi «öPl^vltó műhely 
aávaV V k*' On',8Íg -tOU páros beéllitá- 

val Nyitrán gépéaeinérnö1- vesetéae alatt 
> képiaviló-miihely Mht fe', mely, 
tanee aetó^aadatági eeaköeat g,

g*zd»8 ‘gí
az Öa
ét steratfaot javítását elvállalják.*
— Előléptetés. Dr. Lábau Imre 

Baíi'iítle,

ben 
pék 4-

vos, 
tÖréi

or-
, varmegyénk saü'ötte, ak a náboru ki- 

óta ■ h on ou va„ . , , h«r«ár»n 
' í váló «rd«as<A t m'>r eiös»|.g M 

arany ha va, <’rdi!li>'lar..H«lnt lmiinla.
téaul, — mint ártatU üst, ■ hó 1.-én főor
vossá lupéit elő,

A nyári ldöszáuiittis. A keret- 
1 e'lalemtiKyi anniazier kiiaö .B , mu,i „.pok 
bán a I o-mAnynak aat a tervet, hogy a 
saéohión. miatt a. idén is életbe épteti a 
nyári idftseémitást. A'< uj rendelet a aalntg. 
aint már eprilia e'arjcu lép életbe a iyy a 
nyári idöiaauntáa te |-a léi évig lóg tartuoi.

— Kekvirálják a rézkilincBeket. A 
hivaiaioa i»p ma egy ben azánia bonveueinu 
minis tori rendelőiét hőaőí a fölszerelt ajló- 
veratex rekviraláaáról, kicnere.eaeröl na 
bra'.ol^áltatáeáró1. E aaer nt az epü.otek ea 
keritéaek ajlóira és kapuira lö z»re:t ajtó- 
vereteket,amennyibenaaoa eárgareaböl, vöros- 
téuiliol, uronaböt vagy vörotixaböi vannak, 
rekviraibaiókuak na pólanyagoaLó kes.u , 
veratökke! kieaerédia ökuex je.euti xi a 
Uaiuiszter.

A dohányárak emelése. Alaivius 
e sejcu — egjoobt a ptnaligymim..lor ronda- 
Jete -/ összes duhsnjnemueg aranaiL toieme- 
ieserui. A toreiMoiesl, a * e y bt *.g  2U—30 
% 04 tOoZ aí a: 
inloku j» » koimai y, 
beváitáhi ar^U, umuL 
szUKSéges auyagOK 
smeiaouet . Az aremelce, Amely az összes 
dohányi»jszivarokra üa ci^aieuakra 
ai.urjeű, iMaictU- o bejen tepen e>ütue.

— A lóval DlOZÍ lum Jcu*öt  megkezdi 
e bacUsAii cs pud.g Apui.o Royaiuzs 
nireo limjuvűi a önbtriávui^ meiy ugyma^*  
egy egesz esiét to 4 ne. A tenor cár fjhor 
b>rodai.uauak egy “- fogma'mmusmoü ies4.e- 
te( mutAija be egy 4 ielvolmbos uralta ke- 
retebeu, a^ey ui-gys<-e;u kuiapuziciójMuai 
es r^mek szép teívcielciudi fogva meaou 
lartbai ssumoi e Jameieure.

aremoiesl,
12 fcgy a dói áuy i-Jtakuai, 

hogy uoy a ü-Iihuj- 
a dohánygyár*  shoz 

ara nagy tuervbuu
! 
!

Nyilvános köszönet.
Ua*  áduuk lumdazou joüarálai es 

ismerősei, m feiejlheietieu jó edes 
auyauK uhunyta teán eraolc bai aiuuuat 
jóieao redzvakuaUcl enyhíteni igyekeztek, 
togadjátf hai»a aösiouevuiiket.

Láva, 1917. tálra.r 24.
Ltídk Miklós as nője,

Nyilvános köszönet.
4.un jób-rátsiuk b uoieiöseiuk, 
élt l.uiik l’ólh B is tülei tauitó 

. 3i> i < Mvéittttkel 
. . ea u ou io ,*dj»  k

|

I

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése. 
19i7. évi lebr i... . ,-a l 1817- *vi in.ru üo 4-ig 

Születés.

it szülőt

Varga Jauos Vaj

’ 2 ü A gyérnek
< £ g neve

Ja Julianna

Haláloiás.

tiu János

az elliml bi:i Kora A halai oka

Tóth l'rl ■ 
Saentiványi l*y ü 
Tóth Béla 
Barka Ferenc. 
Dékay Lajosáé

?! éves 
-gv 1 eves

.?5 éves
2 eves 

tg éves

Tüdövész 
Tüdógüinókór 

Tüdövész 
Heveny veselob 
Tüdő légdaganat

1244—1917. a.am. Hirdetmény.
A’4 orssággyüiési képviselők válasatá 

sáról seó'ó 1913 : XIV. t. cs. értelmében az 
írni és olvasni tudás a választói joghoz 
megkívánt ke'lékek egyik legfontosabbja.

Akik erről isto'ai vngy bizottsági bi
zonyítványt még nem szereztek ; Írni és 
olvasni tudásukat Léván a városi állandó 
bizottság albizottsága előtt a várooháza 
tanácstermében f. évi március hó 14-ik 
napión d. e. 9—12 és d. u. 3—5 órák 
között igazolhaják s erről országos érvényű 
bizonyítványt kapnak.

Ezen vizsgálatra előzetesen kell jelent
kezni a városi iktató hivatalban, akár azé 
mélyesen, akár levél u'jáu.

Minden tértinemhez tartozó magyar 
állaripolgár jelentkezhetik, aki 24. életévét 
betöltötte.

Az irni és olvasni tudás tót és német 
nyelven )a igazolható.

Léva, 1917. évi február hó 27. 
polgármester L 

ifj. Klain Ödön, 
főjegyző.

Bútorozott szoba.
Egy emeleti bútorozott szoba azon
nal kiadó. Cmi a kiadóhivatalnál.

Kiadó lakás.
Emeleti lakás, 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Boté 
mán gyógyszertárban, Léván.

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut 
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó i.-töl bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető, — —

Házakhoz megyek,veszek 
mindenféle ruhaneműt, cipőt, bútort, 
szóval bármi kerül eladasra, azonnal 

házhoz jövök meghívásra.
Regiségi dolgokat jó pénzért meg 

vásárolok.
özv. Quitt Miksáné

Léva, Simor-utcza 3.

Árverési hirdetmény
korcsmaházra.

Alulírott község elöljárósága ezennel 
közhírré teszi, hogy Óbars község, mint erk. 
test, tulajdonát képező, s italmérési enge 
déllyel egybekötött korcsma épülete, inegfe 
lelő lakással és melléképülettel, 
március hó 15-én d. e. 9 órakor 
zöi irodában tartandó nyilvános 
1917. április 1-töl 6 egymásután 
évre haszonbérbe fog adatni.

Kikiáltási ár 1900 korona, 
200 korona, Írásbeli zárt ajánlatok kellőleg 
felszerelve szintén elfogadtatnak.

Az árverési 
jegyzői irodában 
tekinthetők.

Óbars, 1917.
' vicsics,

hjrő

folyó évi 
a körjegy 
árverésen 
következő

bánatpénz

feltételek az óbarsi kör
hivatalos órak alatt ineg-

febr. 26.
Fábián József, 

üirí

Vajgyártáshoz
szükséges gépek és felszerelési 

tárgyak fognak március hó 20.-án dél
előtt 10 órakor kezdődő árverésen 
Hát község tejszövetkezete helyiségé
ben egyenkint eladatni: gőzfejlesztő
gép, separator, vízszivattyú, gőz-vizveze- 
töcsövek, 300 literes tejtartály 80, 
50, 20 literes tejedények, tejmérö, 300 
iiteres faburkolatú fénikád, vajköpülö, 
vajgyúró, mérlegek, zsir-tajsulymérö 
készülék, jégszekrény, fakádak, dé
zsák stb.

in.ru
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Meghívó.
A Kabina József Fia szappangyár 

részvény társaság 
felszámolás alatt 1917. évi március hó 12. én d u. 4 órakor 

Léván a Barsmegyei Népbank helységében

X. évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a tisztelt részvényeseket meghívják

a felszámolók.

Tárgysorozat:

1 A közgyűlés megalakulása.
2 Felszámolók és felügyelő bizottság jelentéseinek taiK> li#3a
3. Mérleg megállapitása és felmentvények megadása, iszlj 

nyereség feletti intézkedés.
4 Felszámolok és felügyelők fezeteknek megállapít.^, 
ü. Felügyelő bizottság választása.
G. Esetleges indítványok tárgyalása.

Flgvilmsitstés Aki a közgyűlésén szavazatát gyakorolni kivi. . Ul_ 
veskedjék a közgyűlés előtt a Barsmegyei Népbank lévai telepénei rést- 
vényeit letétbe helyezni

Mérleg számla 1916. december hó 31 Teher
Vagyon

Vagyon korona i. korona f. Teher korona f korona
lí

2ü

Ingatlanok — — — —
Nyersanyag es készáru
Gépek és felszerelések — —
Követelések — —
Pénztár — — - —
Adómentes értékpapírok — —

45421
65014
50517 

228846
8442

94025

12
58
36
7G
06

Részvénytöke — — — —
Tartalékalap — — — -~
Gépek es félsz értékesük. alapjH 
Tartozások — — — — —
Adótartalék — — — —
Háborús veszt tart alapja

Nyereség
Veszteség áthozat 1915.

96118
1475 I0

C
C

100000
624

46000 
101000 
120600

80ÜOO

94642

492266 88 492266 88

Léva, 1917. február hó 14.-én.
Dr. Laufer Arthur s. k.

igazgató.
Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk

Dr Ardó Sándor s. k. 
felszámoló.

Dr. Balog Sándor s. k.
felszámoló

Valda Béla s. k.
f. b tag.

Rónai Emil s k 
könyvelő.

Borosányl Bélu s k
í. b. elnök

Hubertli Vilmos s. k. 
felszámoló

Knapp Géza s. k. 
t h, jegyzó.

Eladó ház.
Léván, Dantjanich-u. 28. számú ház 

kerttel szabadkézből eladó 
Bővebbet ott a hazban.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis fb'eg 1 K 30 t. dupla üveg 2 K 20 f 
gf Ezt Jcéij-ö-lK XK>1» Aeaa.i3.tt ’ '•i
A bo1 nem kapható, oda postán 19 kis v gy 6 nagy 
üveget tuenhár*  m koronáért • ü’d ingven ládában a 
kólitő

KATRENTAK JÁNOS
gvógvt'créaz ZSAKNüCZA

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, tí y A R M A T Á R U- ÉS VASNAtSyKERESKEPÉSE 
IMMimHiiil lm LÉVÁN. YELEEOM

Jótállás a biztos eredményért
Törve 
nyesen 
védve

Reitter Oszkár

Legjobb fűszer- es CBewegeaiuk. Naponta friss letvagotlak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű kávék. „Glória" pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, ocgnao, pezsgő stb.
Virág-, konyhakeiti- valamint mezőgazdasági magvak

Vasáruk és kom hafelezereléel cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, 
modern bertaitási cikkek. V.turt lested;nyek, loirelók es vasalók 

GAZDASÁGI CIKKEK:
Á8ö, „kapa, lapéit, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.
. Összes kerti-, a ezögazdneael , méhészeti ás tejgazdasági ezerszám'-

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

uagybscBkereki nv. löknpltauy és 
fajbaroutíi tenyésztőnek uagyscerQ 

találmánya n
„P A T K A N I N“

Patkauyirló-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem urtalmas és 

felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 3 korona

mely elegendő körülbelül GO patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utusitas 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely 
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, keresre 
ingyen küld a FATséHlH gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrarbank llesz- 

vénytársaság, NegybeOBk»rekeu

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

T«lrf». >n. 33. Lét? fa TI «»«■ 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek: 

tTÍ? “ !“«"> nagysagban^Mopferr ásu^’??t8ÖACfíplÖ.?efil!letek’ “•«•« Mellchár-Mle 
®ft®herlíle ekék és talajművelő eszközök 

alnmint minden e szókba végé gépek és géprészek 
. Világhírű RAPID láuozoskutak.

MF Legjobb minőségű takarmanykamrák elkészítése 
es felállítása jutányos arakban. ~am

Nyomatott Nyitrai és Tarsa r. t. gyorssajtóján Léván.


