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A hirdetéseket, előfizetéseket a a reklaméelókat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA :HY1TBAI és TÁRSA r. t.

Gazdasági hadjárat,
Sz -értők egybehangzó véleménye 

szerint .Magyarország földjének termő- 
képessígét meg lehetne kétszerezni. 
Németi zág földje gyengébb minőségű 
a mienknél, mégis okezerti megnövelés 
által sikerült hozamát annyira fokozni, 
bogy holdankinti hozama felülmúlja a 
mienket. Köszönheti ezt Németország 
annak, hogy siet elfogadni minden 
bevált uji'ást, hogy ott mezőgazdasági 
kitűnő gépeket használnak és műtrá
gyázással pótolják a föld termőképes
ségének hiányait. Nálunk a nagybir
tokosok nem zárkóznak el a német 
példa követése elől, bárha sok mindent 
kell tenniük, hogy a német mezőgaz- 
dsság okszerűségét utolérjék. Kisgaz
dáink azonban csak immel-ámmal 
kullognak nagybirtokosaink mögött. 
Gazdálkodásuk a modern gazdálkodás
tól annyira elmarad, hogy tőleg ennek 
sz elmaradottságnak tulajdonítható 
bozanitogyatékosságunk. Ezen az állapo 
tolt lehetőleg már must változtatnunk 
keli.

Az immár harmadik esztendős 
világháború tanúságaként mindenki 
megállapíthatja, hogy sem fényes fegy
vertényeink, sem vitézség dolgában 
ellenségeink velünk meg nem mérkőz
hetnek, habár egy f él világ szövetkezett 
ia össze ellenünk bűnös száudéku go
nosz leiekkel.

h*e  a fegyveres mérkőzés mellett 
nem szabad megfeledkeznünk arról 
sem, hogy a fegyveres hadjárattal 
párhuzamossal) halad a nagy gazdasá
gi hadjárat is még pedig nagyobb 
gyorsasággal, még nagyobb appará 
tussal,

Ehbaiálra szánt bennünket a ten
gerek ura, a dölyfös angol kútár a 
hogy e tekintetben sikereket ért el, 
mutatja az a kegyetlen visszavágás, 
melyet a mi tengeralattjáróink nagy 
megdöbbenés között most végeznek 
könyörtelenül.

A másnak ásott verembe nemso
kára ai hanem Anglia dői bele.

A kerek azonban ne szédítsenek 
el bem uuket. Amily szívósak ellensé
geink, nekünk is éppeu oly szívósság
gal ke. védekeznünk.

Ti- ába kell jönnünk azzal, hogy 
mindaz, ami áldott földjeinken megte- 
fem, mii már nem csupán a mienk, 
lestvér, szeretettel kell megosztanunk 
•rövetsé., mseinkkel is mindent, mert 
juvaink kicserélésére egyenesen reá 
,»gyunk utalva.

Azot.bán földünk bármennyire ál
olt is, részint a munkaerő hiánya, 

tfizint * természet moetohasága és az 

okszerű gazdálkodásunk elhanyagolása 
következtében nem hozhatta meg azt a 

; gazdag termést, hogy tejben és vajban 
megíüröszthetett volna bennünket.

Bizony nekünk is mérsékelni kell 
| igényeinket és lemondani sok minden- 
' ről, amidőn azt látjuk, bogy a béke 
j eljövetele még messze időre kitolódhat.

A múltak tapasztalataiból le kell 
1 vonnunk a nagy tanulságokat, be kell 
j látnunk, hogy földünknek produktu

mait emelnünk kell, hogy nekünk is 
j több maradhasson.

Ezért a legnagyobb kitartással, a 
legnagyobb energiával szervezkedjünk 
a gazdasági hadjáratra.

A tél elmúlt. Kitavaszodott, az idő. 
Sok és nehéz munka vár reánk, Nem 
szabad ölbe tett kezekkel mindent a 
jó Isten áldásától várni, hanem terv- j 
szerű munkába keli fogni a gyermeki ; 
erőtől kezdve mindent, egész az öreg- I 
ség segítségéig is.

Ma a föld és annak termése nem ' 
az egyesek , tehát anuak megmunká
lása sem lehet függősben a birtokos 
szeszélyével.

A németek példájára minden | 
városban a minden községben a kiváló | 

1 gazdákból és szakértőkből egy vezér- j 
I kart kellene szervezni, hogy ez irá- j 
, nyilsa a nagy és vértelen, de kiváló I 

fontosságú gazdasági háborút, melyet ; 
szintén nekünk kell megnyernünk nem ' 

j vérrel, de gyöngyöző verejtékkel, a I 
munkás élet valódi s igazi kincseket ■ 
érő gyöngyeivel.

Március 15 Léván.

A márciusi nagy idők lelkesedése hatotta 
ak hazafias közönségét, ami*  

,ön a szabadság, ngyen- 
taép és magasztos nap 

•>. A már harmadik éve 
i újra feilobhant már-

át L;va városát 
kor múlt csii'ör 
löség és testvén 
ját megiinnepe' 
dühöngő háborúban

. gja városunk l.kos-
a síén' hagyományok 
mellett, méltó módon 

a nap emlékének.

I „ Íszolák tartották mag 
, ükét, auiilyek közül ki

től Jiiáiiumnak a városháza
eiőtt fél 11 órakor, a lévai 

, ^vitására rendezett a min*  
j dlkerült ünnepély. Ezt 

a S/.ózat elénekléaével 
és megható ünnepi

ssgának svivébon 
• iíztololbeu tar 
adott kifujezes.

Raggal 8 órakor az összes ielekezetek 
U.ploi»aiosiiistenti«te’ef»k voltak. A dél- 

előtt folyamin 
huUltlA*  iiu 
emeleudö a 
dis>terroüber>, d.
honvédsirem. 
den tekintetben 
a fögimn. uek j 
nyitotta meg. L 
beszédet mondoi
A fögi-r. *•  hl“'r z0T‘
relldi tsnő -zotése -ellett hat s.á«bu> 
BBgy h.tá».l s»T»P’“ “ “Ü’°'On- A kŐ' 

*-A

: £000# László Vili 0. t.

I

>Önség a”, énekkar minden fellépése után a 
legnagyobb elismerését ny’lvánitotta a kiváló 
karmesternek és kitünően fegyelmezett éne
keseinek. A zeuekar, ameiyet Duschek Evub 
tanítóképző intézeti zenetanár vezetet#, aa 
énekkar által előadott Szabadságharci dalu
kat kisérte a eaeuuvül a kis zenekar elját
szol*  : Strieol Józsefnek : Taruowka—Érász
aiknál cimü indulóját. Áorínyi Emilnek: 
Márciusi ének ci ü költeményét ö'/rawr 
Nándor VILI o t., Falus Ferencnek ; Már
ciusi ének cimii versét ped g Moravek Endre 
V. o. t. szavalta. A jeles ssavalók valóban 
megérdemelték a zajos tapsot, amellyel 
Őket a hallgatóság megjutalmazta. Előadásra 
került Livai József: Mikei, Melodráma is, 
amelynek zenéjét Nemes Elemér szerezte. 
A mély hatást keltő darabot \ lastuthy 
Ödön VII. o. ♦. zongorák isérete mellett 
Veress Lász ó VI. o. t. rexnekü1 szavalta. 
Ardai Jenőt, aki Vienianszky Kuvaviak című 
szerzeményében éraésteljes hegedüjátékával 
nagy sikert aratott, — Dunchek Ernő VI. o. 
t. kisérte zongorán. Az érdekes és változa
tos műsort a Himnusz fejezte be.

A város kötöoségo délután három óra
kor gyülekezett a Kossuth L Jos-téren, ahol 
a főgimnázium énekkarának közreműködése 
melett a po'gárság ünnepségének sorrendje 
a következő volt:

1. Szózat. 2. Obertli Kálmán 111. éves 
tanítóképző intézet' növendék Ábrányi Emil
nek: Erős bit című kö teminyét szavalta. 
3. Söjtöri Károiy kegyesrendi főgimD. tanár 
történeti alapokra fektetett, magas szárnya
lása ünuepi beszédében a világhábo"uval 
párhuzamosan elevenítette fel a 4H-as, ma
gasztos eszméket. 4. Az énekkar Cziczka 
Angélának Királyhimnusaát adta e'ő 5. 
Lovas László fögimn. Vili. o. t. Kosma 
Andornak : Zrínyi a költő című versét sza
valta. 6. H umusz.

A sorrend befejezése után a közönség 
impozáns menetté ilakulván, felvonul- a te
metőbe, a honvédi-iramlékher, ímelynél a 
szózat e éneklése után Boldiatár György rét. 
segéd eíkósz gyönyörű és tartalmas benőd
del méltatta a szabadságharcot és annak 
bős honvédéit s a beszéd végén a város 
polgársága nevéhen diszos koszoiut helye
zett az emlékoszlopra. A« énekkar Csucsor- 
Révty : K adó ját adta elő. Überth Kálmán 
elazavslta a Ta'pra mtgyar-t. Befejezésül as 
énekkar a HmiU'zt énekelte. A temetőben 
minden énekszámnál a tanítóképző intézet 
éneaLara szerepeit.

A március 15 én országszerte megtartott 
ünnepségek azon édes reményt kelthetik szi
vünkben, hogy csak szebb és boldogabb 
jövőt várhat aa a nemzet, amely i legsú
lyosabb megpróbáltatások között is kegye
lettel őrzi, tiszteletben tartja és ápolja a 
dicső múltak szent em'ékeit s nem kétel- 
kedhetik abban, hogy a vilégoak vérsivats- 
rából d'adalmasa!i fog kikerülni I
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Baloghék róz8ája.
Kinyílott a rázta Baloghék kertjében, 
Apjához megy Rózsi s zzál hozzá ekképpen : 
Levágtam ma reggel ezt a rózsaszálat, 
Od'akarom adni a Pitta szolgának. 
Ma megy a menettel harcba, vészbe, tűzbe, 
Dacból, amért apám házunkból elűzte.
Jó cselédünk volt ő, szorgalmas, hüséqes, 
Minden szép erénnyel bővelkedő, ékes. 
Mit tehet ő róla, hogy én őt szeretem. 
Hogyha párja vágyom lenni ez életben. 
Igen .' Magam voltam, aki őt biztattam. 
És ő mgkért. . . s apám elűzte miattam 1 

Apám, édes apám, egyetlen leányod 
Hadd adja át neki ezt a szép virágot I 
Apám, édes apám, hogyha édes anyám élne. 
Velem együtt ö is könyörögne, kérne ; 
Elmondaná Ő is. úgy választott téged, 
S ugy-e, apám, véle boldog volt az élted !l ‘ 
, Elhallgass, te leány, ne hozz indulatba. 
Azt sem tudod, milyen vétek van szavadba / 
Tejfogad most hull ki, játék kell még néked, 
Szivedre, szavadra vess azért még féket. 
Isten úgy segéljen, úgy legyek én boldog, 
Kiverem eszedből ezt a bolond dolgot.' • 
.Hjába nyílt a rózsa Baloghék kertjében, 
Hjába lettél te az Egyetlen, Szépem ; 
Csak a sárba dobták a nyíló virágom, 
Csak mi lettünk árvák ezen a világon ; 
Én még csak meqjárom, elmehetek messze, 
Ohl de téged büntet apád sújtó keze.

Mondd, kihez forduljak; mondd, kire bízzalak, 
Panaszkodhatom e a mi jó papunknak '< 
Csendes, házas ember, szerelmünk megérti. 
Jósáqos szivéből nem vethet ezéi' ki. 
Jóvá teszi Isten, mit a világ vétett,
Légy hú hozzám, szavaim itten hagyom néked 1“ 

Baloqhék portáján nincs azóta nóta,
Apa is, leány »a dolgát csendben rója.
A jó tiszteletes mindennapos vendég, 
Bár elmaradását szívesebben vennék. 
Néha a harctérről olyan sokat beszél, 
S ma éppen Pistától érkezett egy levél. 
9Itt, a Sztripa mellett, véráztatta földön 
Napjaim sűrű hátsók között töltöm. 
Zümmögő, röpködő golyók kerülgetnek, 
Se szeri, se száma a sok ütközetnek 
őrmester is lettem, azt sem tudom, miért * 
Sok főtisztet fogtam, lehet, hogy tán ezért. 
Parádét is csaptak ottan a hilfsplatzon, 
Mikor tűvel varrták szétmarcangolt arcom. 
Maga a tábornok — nem rovom ezér' meg, — 
Tűzte a mellemre a nagy ezüstérmet 
Olyan boldog voltam, hogy ki sem mondhatom; 
De azért otthon volt minden gondolatom.

Otthon, a ház táján, Baloghék pórtáján, 
Répcze menti falum legszebbik virágján.
Tiszteletes uram, nem okolok senkit; 
Panasz a sorsomon parányit sem lendít 
Katonának álltam, itten megtiszteltek . . . 
De ilyen csúf arccal in már hord menjek fj*  
„Hogy már hová mennél f I No hát őrmester ur, 
Letöröm derekát, ha tőlünk eltordul. 

Ihol ez a leány, látja-e nagy uram, 
Mióta itt hagyták, sir és ri untalan
Nem tóm tovább nézni . . legyen hát mátkája i . " 
fyy lett a Pistáé Baloghék rózsája.

Jjivárdy gyula.

Zöl dkágtermelés a közélelmezés 
szolgálatában.

A folyó évne't Uvatia a köaélslmezéa 
térin elóreláihatólsg rendkívüli éa cetéi 
feladatok elé fogja Állítani hatóságainkat és 
egéaa téreadalnunkát. Aa egymás után be- 
követkeaett gyönge gatdaaági évek termés 
kéaaleteit, melyeknek igen tetemes résié a 
legfőbb badveaetöség rendelkeaésére ke'l, 
hogy álljon, — a fogyasztás annyira igénybe 
vette éa igénybo fogja esután ia venni, hogy 
azoknak máé módon éa utón való pótlására 
minden fényesének, minden igénybe vehető 
aaervnek év erőnek egyértelmüleg és a 
leghatáeoaabban törekednie kell.

A köafogyaaatáera arolgáló táplálékok
nak a esek kösölt a különben is csökken
tett mennyiségben fogyasatandó gabonafélék
nek pótlására igen alkalmasnak bisonyultak

már eddigelé is a kerti vélemények és 
zöldségoemiiek, úgy hogy esőknek minél 
korábbi e’őállitása valósággal nemzeti te-a- 
dalunkká, sőt kötelességünkké vált, mely
nek lelkaroláaa tehát egyik legelső érde
künk. , ,

Főleg a városi lakosság élelmezésére 
fontosak esőn termékek, egyfelől azért, mert 
a városokban a mesögasdasági termények 
szükebben ál'nak rendelkezésre s másfelől 
azért, mert a városi lakosság a Kerti vote- 
mények és zöldségnemiiek felhasználásához 
jobban ért és azokhoz sokkal inkább hoz
zászokott, mint * falu népe.

Az elmondottak alapján tehát elmarad
hatatlan kötelesséftünk, hogy a tavaBZ faka- 
dósakor fe'baazDÓljunk minden arra alka • 
más talpulattnyi terü'etet zö’deégtermeléere 
úgy a falvakon, mmt a városokban. A falu
siak, mert mindent könnyen és jó áron érté
kesíthetnek, saját jól felfogott érdekükben 
feltétlenül termelhetnek. A városi lakosság
nak pedig, akinek csak slkulma van a la
kásához tartozó kertjét felhasználni, mu*ha 
tatlanul arra kell törekednie, hogy a zöld
ségtermeléssel olcsóbbá és elviselhetőbbé 
tegye az uj, de a rendkívüli viszonyok 
miatt szintén terhesnek mutatkozó esztendő
ben való megélhetését.

Különfélék.
— Tisztújító közgyűlés. Léván a 

tisetvieelök választása a városi képviselötee- 
tület tagjainak nagy és élénk érdeklődésével 
e hó 12.-én, délelőtt 11 óra után folyt le a 
városház dísztermében. Az elnöklő alispánt, 
dr. Rudnyánszky Tituszt, — Bacsók László, 
dr. Frommer Ignác és dr. K»ratiáth Mariuj 
képv'aelö eitüleu tfgoiból álló küldöttség 
bivta meg a közgyűlésre. A diszmagyarban 
megjelent alispánt hosszantartó éljenzéssel 
fogadják. A közgyűlés megnyitása után 
Szakács Viktor plébános azoo alkalomból, 
hogy dr. Rtidnyánazky Titusz, mint Bars- 
vármegye alispánja, először te jesiti Léván 
hivatalos működését, — a város közönsége 
nevében meleg szavakkal üdvözö'ie s annak 
kijelentése mellett, hogy L*va  város lakos
sága szeretettel és ragaszkodással viseltetik 
személye iránt, arra kerte sz alispánt, hogy 
a várost és annak érdeseit jóakarata tá
mogatásában részesítse. Az alispán őszinte 
köszönetét moudván a szívélyes fogadtatá
sért, válaszában kiemelte, hogy őt Liva vá
rosához a legkedvesebb gyermek- és ifjúkori 
emlékek fű ik s megígérte, bogy a városnak 
haladását és felvirágzását mindig szem előtt 
fogja tartani. — Bódogh Lajos polgArmest«r 
úgy a m*ga,  mint tiszttársai nevében mély 
háláját fejezvén ki a képvrelötestü et tag
jainak as irántuk eddig tanúsított meg!iiz- 
telő billiómért, — a város pecsétjét átadta 
az alispánnak. — Bizalmi férfiakul .* Bsl^sák 
Lása'ó, dr. Frommer Ignác, dr. Görge y Fü- 
löp és Holló Sándor, — a kandidáló bizott
ságba : Hubertb Viluos, dr. Karafiáth Má- 
rius, dr. Kmoskó Béa es Szakács Viktor, 
— a szavazatszedő bizottságba pedig: Gr- 
dódy Endre, Medveczky Sándor és dr. Ger
gely Fülöp választatván, illetőleg az alispán 
által kiküldetvén, — kezdetét vette a tiait- 
ujitás, amelynek eredménye a következő; 
1. Polgármes'er: Bódogh Lajos. 2. Jogi és 
közigazgatási tanácsnok, árvaszéki előadó: 
dr. Mocsy Aba. 3. Szaktanácsról*  (nénzügyi, 
gazdasági és tanügyi előadó) : Farkas Tiva
dar. 4 Főügyész : Cnekey V.lmos. 5. Mérnök ; 
Csorba Jenő. 6. Alkapitány : Bi'csek József. 
7. Számvevő: Baker Árpád. 8. Pénztárnok : 
Torma Lajos. 9. Köigyám-városgazda: Bodó 
Sándor. 10. Végrehajtó: Kacséra Andor. __
Az ellenőri állás Farkas Tivadarnak szak
tanácsnokká történt megválasztása következ
tében megüresedvén, ezen állásra uj pályá
zat lesi kihirdetve. A megválasz ott tiea'.vi- 
■elök, akiket mi is szívélyesen üdvöi ünk 
éa akiknek a mai nehéz viszonyok között 
való működéséhez erőt és kitartást kívá
nunk, — a hivatalos esküt azonnal letotcék.

— Hernyóveszedelem fenyegeti az 
idei gyümöcs-terraósünket is. Megállapítható, 
hogy a gyümö cafákon kívül legtöbb hernyó 
petefésaek a gaiagonyabokron és as élő

növényeken van. Nagy erállyel, hatósági 
szigorral kellene a fák tulajdonosait !a08t 
kényszeríteni a fák tisstogatására és * 
lagonya-sövények kiirtására. A hegy, 
elöljárói legyenek segítségére a birto1 okok
nak, figyelmeztessék a tulajdonosoké a 
hernyólepke bokrokra. Ily galagonya k,; er. 
döség van a Ká*vária  kápolnája előtt < Vao 
még részben az uradalmi szőlő körül s. A 
hernyóirtásban kifejtett gondos műnk. or. 
szagos érdek; gyümölcstermésünk Q<4(,y. 
értékű tápszert biztosíthat számunkra, k . aa. 
sünk tehát el mindent, hogy idei tera. uQ. 
kei a hernyóveszedelem ellen való véi ke- 
zés által biztosítsuk. De miként ? —H.saen 
nem kapunk munkaerőt. Nincs mát) üód 
segítségül kell kérni az iskolai hatóságokat’ 
Szervezzenek a tanár és tanító urak lO-eg 
csoportokat, a'kalmas és arra vállaiko . t».
nitványaik közül, akik esetleg az ő vereté, 
seik, útmutatásaik me'íett, végezzék a íüuq. 
kát, a azért megfelelő díjazásban rés e(i|. 
jenek. Erre a munkára 8—10 napot kellene 
most fordítani, a hisszük, hogy a gyermekek 
egészséges mozgása mellett ezreket lehetne 
gyümölcs-termésben biztosítani. — Lássunk 
hozzá haladéktalanul 11

— Szolgablrák áthelyeződ a 
vármegye fő’spánja a közszolgálat érdekében 
Benkovích Gmdó tb. fős’olgabirót a lévai 
járásból a középpontba, Téesey Elemér tb. 
főszolgabírót pedig a garamszent kereszti 
járásból a lévaiba helyezte át.

— Esküvő. Dr. Szitányi Aurél, ara- 
nyosmaróii ügyvéd, többszörösen kitüntetett 
c?. és kir. vadász főhadnagy, ma egy hete 
tartotta esküvőjét Perlaki Erzsikévé*,  Perlaki 
Ignác szesznagykereskedőnek kedves e^- 
Dyával Garamszentbenedekep, Adandó és 
boldog megelégedés kisérje frigyüket.

— Ismeretterjesztő előadás a Kath. 
Körben. Műit vasárnap végri ismét a ká
lóm nyi't arra, hogy a közön*  g rég meg
szokott és kedve t szórakozását, a köri elö- 
adaeoka*,  élvezhesse. El kell isnaerDÜnv, 
bogy amit ez estén Kuller Ferenc segéd
lelkész produkált, as lumd értékes és mű
vészi beccsel bíró volt. A keresztény festő
művészet remeaei — vetített képekbe?, — 
moly hatost keltettek. Ezekbes a magya
rázó szöveget Uhlárik Ágos'on tanítójelölt 
o vast a te*.  Martos Ferencnek Fülöp király 
című költeményét Belopotoczky Margit kivá
ló előadása juttatta ervenyie, melyért sok 
tap-ot aratott. Kuller Ferencnek ; Az Oltár 
előtt cimü melodrámáját Obert Ka man taní
tójelölt mélyen átérezve adta elő ; a darab
hoz a művészi kíséretet maga a szerző nyúj
totta. Molnár Kálmánnak : A gépmadár cí
mű daiat nagy hatást kellőleg s igen szé
pen énekelte Bartos Mariska. A vkituzatoi 
műsor, a sikerült előadás Kuller Ferencet 
vatlju mesteréül, akinek buzgó faradoiáiít 
ha ás elismeréssel honorálta a nagyszámú 
hallgatóság és a körnek vezetősége — A 
mai est műsora ; folytatása a vetített ké
peknek ; szaval : Hamran Margit ; énekel; 
Bartos Mariska.

— Gyászbir Nagy Sándor a mohi-i 
ref. egyház 32 évig volt lelkésze, a bar« 
ref. egyházmegye egykori föjegy. i« és 
tanácsbirája,élete 60-ik, II-ik boldog h i»a sága 
11-ik évében folyó hó 15-én hossa? ’S®0* 
védés után elhunyt. A megbo dogult 
nemes lélek porrészeit folyó hó 1/ n be1 
lyezték a mohi-i srkertben örök ny >* 0lB* 
ra gyászba borult családja, nap ’^ámu 
rokonság és jóbarát részvéte mel> Hv 
Iáiát neje özv. id. Nagy Sándoré 
Emi ia és gyermekei ifj. Nagy Sándor 3'**  
tiroli csÁszárvadása hadnagy, olass ha éren, 

1 Dr. Nagy Miklós a m. kir. 20-ik :>oovéd 
gy. e, főorvosa olasz harctéren, N» ;y ^le* 

| Nagy Klára, Nagy Imre 26-ik k gy- 
ezredboli önkéntes, Nagy Margit, N gy 
nö g/í*8zolják.  Egyháza kedves p Í’Í^D* 
elhunytáról külön gyáaajelentést adott »'• 
A dás emlékére 1

— A hatósági muakaközvetlt#a 
A hivatalos lap egyik legutóbbi saém*  re“* 
delate' közöl a hatósági ipari, bánys «»t*  * 
kereskedelmi munkakösvetités megH-iorvé’ 
aéről. A hatósági munkaközvetítők célj*  • 
munkaadóknak munbakinálatot és • műnké*
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. fflUnl<«l"eraa!etít kielégíteni. A műn- 

etitók hatásköri kiterjed ez ipari 
k V. eveden nemére, a bányászat éa a 
al111 ked'>' ur®, szonkivül fo?lalko»hatnak 
Tfrláai ogáls'ot ‘•lÍ”i‘6 h^ati ese'é- 
í k kösvatitAsével ie. Aa orsság területén 
“et „ tizenhét viroeban Aliit fel a Kor- 

hatósági munkaközvetítőket. Hozzánk 
“"‘Xol't Ib“ * besztercebányai. A Kor- 
‘ur azonban megengedi, hogy a rendelet 

b’nrlitai k" dl*  “ós városok, illetőhg köz- 
’or • ia állhatnak te! hatósági munkaköz 

A munkaadók ó*>  munkások érde- 
L /a városa is vegye igénvba ezen 

városi tanács sürgősen gondos*  
munkaközvetítő felálli-

korlátái 
ségek i« 
vetítőt. 
Kében I 
jogát 8 i .
hdjók s hatósági 

táláról.
_ a dvai Iparostanonciskola'uult 

vasárnap ünnepelte meg ru/rcius lóikét. 
Az ünnepi beszédet Svarba Endre, & ta 
uoíc-otthou vezetője tartotta. A tsnu'ók kő- 

Ül bizaf »a veisekct szavaltak: Otva’d 
Laez'ó, Kraják István, Da’mady Józiei és 
Gregsúy Mihály. Az ünnepség a himnufz- 
lBal vette kezdetét és a szózat eléneklé- 
eével végződött.

__ A petróleumadagokleszaliitasa 
A kormány körrel delet et tüdőit & hatósr- 
voknik és arra hivatfeoíva, hogy a tapasz
talás szerint a márciusi prtróleumszükséght 
aZ előző téli hónapok ssübség'e i átlagának 
Cu>k felét teezi k», — a petróleumhiányra 
v»:ó term ettel a ható-ágok márc.uji petró- 
leumkoutingensét íz e özö havinak felére 
aiáüitotta le.

— Jótékony alapítvány Az Au- 
gueita gyomege )-ai*p,  nuiut értesít ünk,— 
azon a ka omló’, hegy Bódogh Lzjost ujbó 
Djfgvíoiafztoltáfc polgármesternek,—a po gár- 
nebter nevére ezer kotonás a’apitványt tett 
oy kikötéssé', hogy mind a négy evai fe- 
leiezet hlkétae ajánl egy-egy szegény hí
vet, akinek férje a harctéren van és ezek
nek itthon levő felesége egyinkint 250 — 
2c0 koronái díjmentes biztosítási kötvényt 
aap, amelyre egy fillért sem keli fizetni. Az 
Auguszta gj orssegéy-alapnak eteti újabb 
jótékonysága méltó a legnagyobb elismerése.

— Gyászhír. Matur Jáno«, lévai ke
reskedő, testvéremet, rokonságának es ir- 
aeröaeiuek őszinte fájdalmára, élete 28*  
eveber, Lévan, e hó 12.-én, hosszai ezjn- 
vedée után e.hunyt. Földi maradványait 
nagy re-zvet mellett e hó 14.-en délután 3 
órakor a róm. katb. temetőben helyezték 
örök nyugalomra.

— A I11OZÍ mai három előadásának fő
képéi az Omuia mütorán hetekig nagy er- 
deklödis et léseit Aliattr Robinson, ked
ves amerikai történet tagja kepezm, mely 
bizonyara naluna is mei|ó elismerést fog 
aratni. Ezenkívül a llágosság az erdőben 
címmé, kacagta ó bohózatot iog bemutatni. 
A műsort a laptöldi vízesésekről te vet; szép 
képek lógják kiegészítőn'. Csütörtökön meg
kezd. a naosi a Hotnnnkulnsz fantasztikus 
ielvételemok 1. toron tat, ine,y aRoyal Ápoló 
■ üsoiauak Bieti-iCiós darabja von sokáig.

1

Aki a harctéren járt, az elmond 
bfttja, hogy csak a saereLCtéjének kős.ÖE- 
keti, bogy életben marad'. Békében épen 
ugy, n>im a háborúban egyaránt m ndeuki 
* szereLc&éjel keresi. A szerencse titka meg 
van lejtve. Rétdeije meg a most kezdődő 
owtélysoi fátokhoz a Magyar B-nkegyesüiet 
r,_ t.-e _ Budapest, VI, Teiés körüt 27. 

j 4 egymátut^n követhető 
in aru-aorosat O', aa egéts sorodat 

oroDa. Eredmény elmaradhatatlan! 
____ as említett banknál 

**phaiók, Egyes íoibJegyek is rendelhetők : 
“ ■' ‘ ;6. K.eges4=12

bauk.

......... . uuui
45039- s5042-;g
•Mrencot

6 ‘.......... .......
Éten sapinok kizárólag

Vi=í-5üK"/.=37k7*/ t=(
or°ba, PostauseaKet ingyen küld a

Jótékonyság.
bódogh I __ __________ * _

m®^®kne^ cipőre 5 koronát kegyeskedett 
^■inyotní.

Lajoané uraisiony a aiegény gyér-

A lóval kereskedelmi Biuk R. T » 
Jöiseet pallerO96, B.revArmegyei Tanítók 
HázAnak, a |év„ önkéntoe tiiaoltó egylet 
•a «z evangélikus nííegyletuek céljaira 30 
30 koronát kegyeledelt adományozni

Búcsúszó
Mindazon jó barátaink, ismerőseinknek, 

kiktől ar. idő rövidsége miatt nem búcsúz- 
hattunt e’, Léváról való vég'eges e távozá
sunkkor oz utón mondunk Isten hozzádot.

Léva, 1917. március 16.

Szitari és családja.

K. 
K.

Elszámolás.
A m. lévai géppuskák tanfolyam által 

rendezett jótédonycélű muzie'nadá^ jövedel
me :

Jegyekért : 1614 kor. 92 t. Felüliizetéset 
242 K. 20 f. Műsorért : 10 K. Önzésén : 
1867 kor. 12 i. Levonva a kiadást: 684 K. 
56 f. Marad tisztán : 1182 kor. 56 f.

h'clülj izeitek:
Keppl Ödön 1 K. Heimann hl. 1 

Störk Jakab 1 K. Sc'mber Járos 1 «. 
Zsoldos József l K. Varga N. 1 K. Endre 
N. 1 K. Rónai A 1 K. Kadarász Károly 
1 K. 70 f. Molnár Gáza 2 K. K as N-né 2 
K. Egri Ferenc 2 K. Burz Pompilius 2 K. 
Üeiszler István 2 K. Kobn N. 2 K. Schrei 
bér L. 2 K.
János 3 K. 
Jinoa 4 K. 
Böske 4 K. 
lóg N. 8 K. 
hűt Dávid 10 K. Balogh Jánoané 20 K. 
Scbuicz Ignác 31 K. Wilhnua Mór 40 K. 
Ei.’gel Gyula 50 K. Be nem mondott nevek 
24 K 50 fillér.

Streicher Cacsa 3 K. Vida 
Fülöp Nándor 3 K. Ocaovay 
Heiiik János 4 K. D’U'ach 
Jámbor Miklós 5 K. Dr. Bi-

Be'csák Lísiló 9 K. Grün-

Felül/ítélések
a lévai izraelita nöegyletuok 1917. évi 

február hó 17-éu tartott estélyén :
32 K. Dr Frommer Ignác, 30 K. uagy- 

sArói Franki Ede, 22 K. Dr. Bilog Sándor, 
20 K. Kramer Jias.t Nyílra, Dr. L.ufer 
Arthur, Rudnay Béla Zsember, Koreák. 
Bank R. T. Dr. Lazár N. Losonca, S mek 
A'min lö K, Fiirat Fii öp bdn. 12 K. Weiaa 
Benő, Dr. Prianer Gyula, öav. Miesák 
Zsigmondié, Boros Gyula, Berger Eroö, 
Schleaínger Leó Málna, E -gél Gyula, Dr*  
Gergely Fülöp, VVaisa Miksa 10 K. Wei z 
Gyuláné, VVertheimer Izidor Graztl.euodek, 
Knapp Dávid, Reitmann ízsó, Szauer la dor, 
Dtu'ach Mihályné, Dr. Steiner GsakAr, 
Frommer Ignác, Weinberger Zúgmood, 
Schönatein Henrik, Schwitzer Gyuáné, 
Werllreimmer Vimoa Honivareáuy, Dombay 
Vilmos Baraendréd, L.koa József Nagysáró, 
Löwy Lipótné, öav. Sp ta Józsofné Kalna, 
Engol Miksa Losonc, Perlaki J. Grsztbene- 
dok, Dr. CaAnki Aladár, Soh.üssler Gyula 
Málaa, Pető Bertalan Armarót, Dr. Kuioskó 
Bila, Fiaély Lajos, 8 K. ürotte Vilmosné, 
Weisz Kálmán, Horn M^rné, 6 K, Balcaák 
Lász'ó, Balázs fhn. Knapp GyulAué, Steiner 
Siidorné, Neumann Adolfné, Kriek Aladár, 
Fisoher Natál, Kőitek Ferenc, Adler Emil. 
Frommer Mór, Moiveozky Sándor, Dr, 
Watnberger Adoltué. Tallér fho. Friedmann 
Samune, Zongor Liealó, Bódogh Lajor, 
Rosonbauaa Adolf, 5 K. Streicher József, 
öav. Mautner Lán óné, Rappeport Manó, 
Sohük Gyula, Stranazky Mór, Podák Eiuii- 
Ué öav Hollóéi Lajoanó, özv. Fro»-ei 
Saídorne, 1 K. Síuger Izidor, PollAk V>l- 
mosné, Rónai Emi', özv. Fischer Lipótné, 
Levaucb Gusztáv, B rtha J issei, Fenyvesi 
Károly, Piek Edém1, Frommer l. Újpest, 
V'lcsek Salamon, Polgir Rezső L Sz. 'Mik- 
jös 3 K Freund GusatAvné, Hegyi N. 
Trébrtseh Ignáo, 2 K. Sehönstein Adolf, 
Steiner Emöné \\ ainréb MArkné, Hollós 
Miksa, Weisa Salamon, Weisz Samu, Partos 
Bal., Koren.we g L.pó. Blatt Za.g.oud, Dr. 
Sós Sándor Ujbsny., Hegel Pál, Krajcs k 
Jenő Peterdy alear., 1 K. öav. Kaufm.nu 
Llminne, N. N. Szilárd Henriané. Eaen 
Jemiliaeta^lren kivül Dr. L.uler Arthur 
10 K. adományozott.

öss.bevéteí HS4. K * /'““f
Ö17 K. 17 f. Maradt tisatán U67 K. L

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1qi7. évi márc hó 11-tól. 1917. évi maré, hó 18.-ig

Születés.

A szülök neie A
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Krammer Béla Szvetlánszky M. 
Józsa Kálmán Lőrincz Julianna

fiú 
leány

Béla 
Lenke

Halálozás

Az dúuiiyl ueie Kora A halál oka

Stampovszki Pál 60 éves Tüdöhurut
Rapacz Iván 35 éves Hősi halai
Iwáskó Dömötör 23 éves
Czervonka Macev 3O éves
Zelinka Miklós 18 éves
izyeki Maryan 24 éves u B
Mazúr János 28 éves l üdólob.
özv Podbragsai I -né 73 éves (jutaütés
Kosztolányi István 05 éves Agg. kimerülés
Bongya János c8 éves 1 üdöiégdaganat

1623—1911. a á Hirdetmény.
Barsváruietgya nliupánjónak 2837 —1917. 

számú távirati rendeleti folytán közhírré 
teszem a tudatom Léva város lakoiaiva1, 
hogy mai naptól kezdve a hatósági lisztnek 
feleréaze tengeri lisztben lett kiutalva ; vagyis 
— például, akinek havi lisztjárandósága 
összesei 20 kilogramm lenne, az ily meg- 
o-zté«sal kapja :

50 % kukoricaliszt — 10 kg 25 °/0 
kenyérliszt 5 kp. 25 °j0 tészta és főző Hszt 5 kg.

Ezért a vevők e miatt ne zúgolódjanak 
s a városi és alit>páni hatóságot vagy a ki
szolgáló kereskedőt re okolják, mert ez 
ors.ágszerte így van a legfelsőbb kormány 
hatóság rendeletébő1.

Léva, 1917. évi március hó 16.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

1Ö32—1917. szám. Hirdetmény.
Az ora»ággy ii'.éxi képviseihváb sstók 

névj--'gyaékének 1917. évre íeendö kiigazí
tása az 1913. évi XIV. t. c». alapján elren- 
de’te'vén, az összeíró kü'döttsóg az ösa’eírás 
n«pját L^’án 1917. évi március bó 22-nek 
d. u. 2—5 órájár.t kitűzte a tarácíterem- 
beo, lu dön erről a válasz ú közönséget ér
tesítem, egyúttal fölhívom, hogy a választó
jogaik érvényesítése végett az összeíró kül- 
dö.tségoél a feutjslzetl időben megjelen
hetnek.

Léva, 1917. évi uaáicíus bó 14.-én.
Bódogh Lajos, 

oolgAftneater.

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

Faeladasi hirdetmény.
A zsarnőcstulepi veit úrbéresek 

Harsul egye Garamludotuér községben 
1917. évi április bó 11 én délelőtt 11 
órakor a ui, kir. járási erdőgonduok- 
ság irodájában tartandó, zárt Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladják a tulajdonu
kat képező következő kéreg nélkül 
inért kocsánytalan haszonfát ;

8 drb. 20 — 30 cm. középátmérőjti 
5 09 m‘. 50 drb. 31—50 cm. közép
átmérőjű 5l*t>9  nis. 3 drb. 51 cm.

| leltlli középátmérőjű 4*43  Összes : 
61 drb. 64'21 in'.

Ezen fatöuieg Zsarnócatelepen az 
úl mellé van rakáeolva. Kikiáltási ár: 
2880 korona. Bánatpénz 288 korona. 
Kikiáltási áron aluli és utósjánlatok el 
nem fogadtatnak. Árverési feltételek 
a besztercebányai m. kir. állemi erdő- 
bivataluál, a garamladoméri m. k. j. 
erdőgondnokságnál és alulírottnál 
megtekinthetők.

Zsaruócateiep, 1917. évi márc hó. 
Úrbéres elnök.

Jl
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Eladó vagy bérbeadó 
a káposztáéi alsó réteken fekvő, az 
uradalmi szántóval szomszédos mint
egy 1114Cö)et kitevő igen jó minőségű 
szántóföld, amely a lévai 3258 sz. 
tjk.-ben A+l sor 1288 hrsz. parcella 

’/, részét képezi.
Felvilágosítással szolgál Benyáts 

Károly Beszterczebányán és Do 
dek János kir. telekkönyvezetőLéván.

Fehérnemű javítást 
elvállal Kipke Arpadue Levan 

Eötvös ti. 17.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Sis ÍI 'HÍ? 1 K 30 f. dupla ftveg 2 K 20 f.

Ezt lEéxjvlk: mlnAexx-ü-tt:
A ho1 neiu kapható, oda postán l'j kis v gy 6 nagy 
üveget tizenhárom koronáért • üld ingyen ládában a 
k-szitő

KATRENY1K JÁNOS
„.■íreréB, ZSAHNÓCZA.Kiadó üzlet.

Eladó ingatlan.
Disznós község határában ■. [jat 

és Léva között vivő országút mentén 
80 in. holdas ingatlanomat, am vböl 
21/, hold rét, a többi szántó, í,oz- 
zátartozö két szobás cselédház; ela
dom

Udvardy Józsefei ,,
Ipolyság.

Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb felvilá

gosítás a lévai uradalmi irodában 
_ — nyerhető. — —

A Lévai kereskedelmi bank részvény
társaság t. betevőivel tisztelettel kö
zöljük, hogy az intézet a nála elhelye
zet betéteket

19 7. április l-töl 3',%-al
kamatoztatja.

A Lévai kereskedelmi bank i 
részvénytársaság 

igazgatósága.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

« FOTÓ"
FÉNYKÉPÉSZETI 

szaküzlet Budapest 
Rákóczi-ut80. J 

NAGYBAN - KICSINYBEN.

MAiiiriTikH'n l&u. LÉVÁN. nLtm-uii sa&fo. .

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen v'gez.

Jótállás a biztos eredményért
XaX-—TÖtVÍ

védve
I Reitter Oszkár

V. - 
uegvbecm erekl ny. lökapitany és 

fajbaromll tényé, ztőnek nagyszerfi 
találmánya a

„P A T K A N I N-
Pötkanj irtó-bzer, (néni méreg) mely 

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

mely elegendő körülbelül (10 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati ulasitas 
van mellékéivé Ismertető prospektust, mely 
ben le van írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó kérésre 
ingyen küld a 1-ÁTKAN1N gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrarbank Rész

vénytársaság, Magybecok-reketi.

Legjobb tusáéi- es csen; egem uk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségükávék. „Glória*  pörkölt 

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

Vásáruk és kouyhafelszerelesl cikkek.
alumínium, sphir.x, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedérysk 
modern héztaiteti cikkek, t in rs lcictd«nyek. fcxrelők és van. lók 

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszi iló, 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári árcu.
, ÖsszeB térti-, mezögazdasapl, u chészeti és tógazdasági szerszai

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, ti. $a- 
nyozott 8odronyfonat kerítés nagy raktára. —

Nyomatott Nyitrai

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági es varrógépek nagj raktára

T.lefp. »rt»; 3A | t 0 1/ íi H T i-iefon iiam > 33.

Fibctéren, r.&gy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

ailando gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gepek:

Gauz le e mot'ick minden nagyságban*  Hopférr és 
Schrartz gözc-éplo késsietek, eiedeti Melichár-féle 
vetogépek, Eácher-léle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és génrészek 

Viiaghiru IIAI'ID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarntanykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


