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A szivekhez !
, balaloii^abadi hadiárva gyermekszanatóriumért' 

Irta: Ráköti Jenő.

Az emberiség-, amely oly büszke 
volt az uj kor csodás vívmányaira, 
civilizációja mindennemű alkotá
sára, a tudomány, a művészet, a 
társadalom, a humanitás intézményes 
nagy fejlődésére, úgy hogy már a 
nemzetközi és világbékének is or
gánumai voltak, melyekben a világ 
legnemesebb elméi keltek versenyre 
ez ideál föltételeinek keresésében 
és biztosításában ; az emberiség el
csüggedve szemléli a ránk tört szinte 
egyetemes háború borzalmait, mi 
Ivek minden illúziónkat az ember 
nemesebb hivatásába, a haladás igazi 
értékébe vetett hitünket összetörték, 
s mintha azt bizonyítanák, hogy 
minden haladásunk csak az értelemé, 
erkölcsi lényünk megmaradt állati 
természetünk hatalmában.

Mégis a háború égő poklának 
lüsttömegcből kicsap és égre tör 
két csodálatos lángoszlop, tulvilági 
tényben, íöldíeletti ragyogással. 
Egyik a halál megvető vitézség, 
melynek tündöklő példáit látjuk az 
öldöklés borzalmas káoszában is. 
Egymásért és mindnyájunkért, a 
hazáért, a legnemesebb ideálért, a 
koronáért, históriánk fényében ra
gyogó e közjogi fogalomért, a ház- 
tüzhelyéért és az ország határainak 
sérthetlenségeért, ezrek, százezrek 
és milliók rohannak a halálba, az 
önfeláldozásnak, a férfias bátorság 
nak, a magyar bravúros vitézség
nek legendába illő példáit adják, 
hogy elmondhassuk : sok minden
ből kifosztott bennünket az idők 
mostoha járása, de a szép, a nagy 
és nagy dolgokra képes magyar 
lélek él régi erejében s átmegy jö
vendő idők leiadataiért tovább küz
deni.

A másik lángoszlop pedig a 
magyar asszonyok és férfiak ama 
megindultsága, amely a háború fé
lelmeiből és zűrzavarából a jóté
konyság irgalmas hajlékaiba gyűjti 
u lelkeket. Soha annyi áldozatot 
erre a szent tűzben égő oltárra nem 
■akiak, mint a megpróbáltatás e 
n»gy napjaiban. A háború sebeit 
gyógyítani, a háború pusztításait 
helyrehozni, szenvedéseit enyhíteni, 
keservét, bánatát, lelki fájdalmait 
'Igasztaini: adománnyal, munká- 
\ál, szamaritánus cselekedetekkel 
lettek, szinte tolongtak leányok, 
asszonyok, férfiak.

Megjelen vacánaap reppel. 
SZEHKKSZTRsfcRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS.

főmi-nxatAil- JAROSS KERENG.

Oh de hol van még az áldoza
tok napjainak a vége!

Mindennap újra szétreppen az 
Ur angyala, irgalmasságra indítani 
a dobogó sziveket.

Amit én itt most beszélek, az 
a beteg gyermekek esdeklő szava.

Akiket nem karddal és ágyú
val fegyverkező ellenség vert le, 
hanem a nélkülözés, a szegénvség, 
árvaság, elhagyottság és a gvilkos 
betegségek bujkáló serege.

Hasson el szózatom a paloták, a 
kunyhók, az elmék, a szivek minden 
zugába!

Hallják meg azok, akiknek 
gyermeke most nő íegvver alá. Az 
árvák, ügvefogyottak, betegek ál
dása fogja kisérni érte.

Hallják meg azok, akiknek fia 
és hozzátartozója már ott künn van 
az ellenség tüzében. A nyomorult 
és beteg gyermeksereg imádsága 
fog őrködni rajta.

I lallják meg azok, akik Isten 
tanácséiból gyermek nélkül marad
tak a háború öldöklő kezétől. Gyer
mekük helyén, aki legdrágább vé
rét adta a hazáért, gyermeket mén 
lenek meg a hazának.

Hallják meg azok, akik gyer
mektelen élik életüket: ők gyer
mekükért gyötrődő szegény es te
hetetlen szülőknek adják vissza re 
meny tikét, életkedvüket, munkaele 
jiiket: a gyermeket.

Hallják meg mindazok, akik 
szemtanúi e világkatasztrófa rette
netes emberáldozatainak, mert a 
jövőnk, a nemzet üdve es jólété, 
mindnyájunk biztossága és boldog
sága függ attól, hogy ami emberben 
megmenthető, az oda ne vesszen a 
mi gondatlanságunktól, nembánom 
Ságunktól, szívtelenségünktiíl.

A vézna, sápadt,. beteg gver 
mekseregnek a li szivetek meleg
sége lógja visszaadni a szint, a 
testet, az erőt, az eletet. Nektek a 
lelki örömet, a megnyugvást, az égi 
öntudatot, amely minden megmen
tett élet fohászából száll tnegmen 
tője fejére.

Az irgalmassag neveben
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Évi jelentés.
léva-városi és léva-jarási vá 
3 -én tartott rendre kftzgyü- 

elnök a kővetkező jelentését
A ló M K. I 

lasztmányának «■ hó 
lésén Ordódy En.hr, 
terjesztette be.-

Mélyen Tisztelt Kötf/ijiilés.

Ma egy éve azon reményben ringattuk 
magunkat, hogy i.......... ... háború csak
hamar megszűnik Sajnos nagyon csalódtunk,

A hlrrfetAsekst, elölíratásokét « • reklamációkat a 
kiadóhivatalba kér|Ük ulaaltanl.

alapi uxYif NYITRAI és TÁRSA r.t.

mert a vérengző csaták niég hevesebben 
dúlnak, mintha nem is a nemzetek harcol
nának egymás ellen, hanem az emberiség 
önmaga ellen irtó háborút a teljes elpusztu
lásig folytatni akarná.

A béke olajágát hozo galamb időnként 
meg-megjelen. de aztán csakhamar eltűnik, 
hogy béke utáni sóvárgásunkat még inkább 
fokozza, vagy tálán csak azért, hogy arra 
intsen, miszerint a rettenetes küzdelmek kö
zött se feledkezzünk meg arról, hogy habár 
hazánknak szine-virága idegen földön bár
milyen dicsőn is küzd, az illhonmaradottak- 
nak is a béke fegyvereivel, teljes erővel kell 
küzdeni, mert ha a nemzet azalatt itthon 
tespedne és a béke készületlenül találná, az 
következményeiben’ a háborúnál is vészesebb 
pusztítást tenne.

Bármilyen szomorú viszonyok között is 
élünk, örvendetes jelenségnek tartom, hogy 
választmányunk területén, de talán az or 
szagban sehol tespedés nem észlelhető; a 
magyar nemzeti közművelődés sehol sem 
szünetel, mert a fejlődésének alapját képező 
iskolákban — habár tanítóink jelentékeny 
része a harctéren küzd az itlhonmaradot 
lak lelkesedéssel s fokozott tevékenységgel 
igyekeztek a rájuk bizolt gyermekeket oktatni.

Választmányunk területén levő 11 lól- 
ajku községben a tanítás nem szünetelt, 
hanem úgy mint eddig, az kizárólag magyar 
nyelven töl teni, s mint arról több községben 
személyesen is meggyőződtem, igen szép 
sikerrel, mert az iskolás gyermekek latható 
örömmel tanultak magyarul s a magyar nyel
vet teljesen meg is tanulták.

Egyesületünk, mivel a habom alatt 
anyagi forrásaink jelentékenyen megapadtak, 
csak szerény viszonyainkhoz alkalmazkodva 
működhetett, inkább a jövő megalapozására 
fordította tevékenységét.

Egyesületünknek egyik fő célja, hogy a 
magyar nyelv terjedését előmozdítsuk. I’trü- 
létünkön levő II tótajku községben az isko
lás gyermekek a magyar nyelvet teljesen 
megtanulják, arra kell hát törekednünk, hogy 
olyan intézményekét létesítsünk, amelyek ál
tal lehetővé válik, hogy az iskolából kikerülő 
gyermekek, magyar nyelvtudásukat tovább 
fejlesztve, meg is magvarosodjanak. Hogy 
ez megtörténhessen, a magyar nemzeti köz
művelődést minden irányban, a magyar ajkú 
községekben is egyaránt terjeszteni s fejlesz
tenünk kell.

Ezen cél megvalósítása végett az alap
vető munkálatokat mar előkészítettük s annak 
alapján javaslatainkat a következőkben ter
jesztjük elő.

A magyar nemzeti közművelődés terjesz
tése s fejlesztése céljából szükségesnek tartjuk.

.1.) Választmányunk területén levő min
den községben helyi bizottságok szervezését. 
A helyi bizottságnak tagja lehet, tekintet 
nélkül arra, hogy az egyesületünknek tagja-e 
vagy sem, minden lelkes magyar honpolgár.



Feladata: ellenőrizni intézkedésünknek mi
kénti végrehajtását a netalán felmerülő aka 
dályok elhárítását s ha az nem sikerülne, 
arról jelentést tenni, a magyar nemzeti köz
művelődés fejlesztése céljából a helyi viszo
nyoknak megfelelő javaslatokat tenni.

A helyi bizottságnak működését a vá
lasztmány tisztviselői által irányítja s egy
mással közvetlenül érintkeznek.

2) Magyar dalárdák, magyar iskolai 
színpadok, magyar ifjúsági egyesületek szer
vezését, különös tekintettel a tótajku közsé 
gekre.

Ezen intézményeknek létesítése, a ma
gyar nyelv terjedésének megkönnyítése szem
pontjából nagyon fontos. Például említem, 
hogy választmányunk területén levő Múlás, 
Nyír és Zsemléi*  községek lakosai 1870. év 
körül még teljesen tótok voltak. Ezen közsé
gek lakóinál a magyarul tudás vágya abban 
nyilvánult, hogy a népdalokat magyarul éne
kelték, mielőtt magyarul beszélni tudtak. 
Ezen oknál fogva az iskolákban magyarul 
örömmel tanulván, annak eredménye lett, 
hogy ma már mind a három község teljesen 
megmagyarosodott.

Tótajku községeinkben az ifjúság a nép 
dalokat már magyarul énekli, az iskolákban 
a magyar nyelvet megtanulja, ha tehát ezen
felül megfelelő intézmények létesülnek, ak
kor a magyarosodás most már rohamosan 
fog megindulni.

(Folyt, köv.i

Az utolsó próba.
Északon én délen, kik halálba mentek, 
Névtelen sírokból halott regimentek 
At az éyzengésen, a föld dübörgésen 
Az ágyudörgéten, a halálhörgésen, 
Itthonmaradoltak, üzennek tinéktek, 
Az ekét, at átüt ne pihentessétek , 
t'suitogjun at üllő, a kohó izzadjon, 
A nagy munkából ki senki se maradjon.

Inog at ellenség, már derékban roppan ; 
Minden magyar írom feszüljön meg jobban. 
Vasat és kenyeret, ennyi, amit kérünk . 
Ne halljon hiába annyi drága vérünk.
Most vesd a mérlegbe, l.üstke magyar jellem 
Áldozatkészséged, hadd lássa at ellen : 
Állunk rendületlen kari a karba fütve, 
Mint egy kemény érefal a viharba' tiirve.

Északon és délen sírok nyiladozna!, 
Lágy tavaszi szellők üzenetet hóinak.
Északról és délről, véres csatatérről 
Hzennek a hősök : Az ellenség gyérül. 
A szent haza fö'djén most folyjon a munka, 
Hogy meg ne hasadjon a kar i a markunkba, 
Ti olthonmaradluk álljatok vitézül.
Már u trombitákon győzelmi dal késiül.

Ne legyen pártviszály, régi magyar átok, 
Mert e haza sorsát Isten bízta rátok.
A végső áldozat senkinek se fájjon ;
Szegények, gazdagok, buna-T'Szutájon 
Most fogjatok ossz- tűzön-vizen által; 
liár szembe kerültünk az egész világgal, 
be még at se győz le ; s hogy ha összetartunk, 
Kivirja a békét diadalmas kardunk

Fent Kárpátok bércén, lent a köves huruton 
Három éve állunk a véres karászion;
Tüt- és véresőben fel a hegytetőre, 
Sohasem hátrálva, mindig csak előre 
Lábunkat megvetve, széltől csapzott hajjal : 
Várjuk, mikor jő az áldott békehajnal. 
S érezzük már jöttét, látjuk is valóba', 
Csak ez a gát itt még, az utolsó próba.

Itt a végső próba ! Kló minden fegyver / 
Tűzben áll a viláy, a lángja eget ver. 
Felénk néz minden szem, de senki sem sajnál. 
Senki se marudjon a könnynél, sóhajnál.
Á végső rohamra készen a honvédek : 
Itthonmaradoltak mostan segítsétek, 
Meg ne tántorodjék egyiknek se. lába, 
Mert a sok áldozat akkor mind hiába
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Üzennek a hősük, a holt regimentek,
Kik éxxakon, déle" xedx haldlba menti k ■
Itt a végső pr.'lml Ott tegyen mindenki,
Ateit ha ex elvi s telt, meg nem w-mllte' xinki
Moxl tart, ki mmiuar "'7'- '"rl
A viharul éjjel etíji li.ijna'ru ralik
S exdxuiir megtrltlve adja vitxxit néked,
J megmentett Imx < ezt a segítséget.

Xersék János.

Különfélék.
— A napsegítő bizott-sS? olló 17.-én, 

délután 4 órakor, a városháza nagytermében 
Bódotjh Lajos polgármester meghívására és 
annak elnöklésével a népkonyha és a nap 
közi gyermek-otthon létesítése tárgyában ér 
tekezletet tartott, amelyen a polgármester 
megnyitó s egyúttal beszámoló beszédében 
megemlítette, hogy az ország valósai között 
Ijém volt a legelső, ahol a népsegitö bizott
ság megalakult. Ez a bizottság a háború ki
törése után mar l‘J14. augusztus hónapjában 
szervezkedvén, működését széles körre ter
jedő pénzgyüjtéssel kezdte meg A gyűjtött 
összeg meghaladta a 19 ezei koronát, amely
ből a bizottság a hadbavonultaknak segélyre 
szorult itthon maradt családtagjait gyámolította.

| Az oláhoknak Erdélybe történt betörése miatt 
i hozzánk is menekült székely testvéreinket 
' szintén ez a bizottság helyezte el Léván s 
1 a vidék nehány községében és gondoskodott 
| megfelelő ellátásukról, amely működésében 
1 hathatósan támogatta varosunknak és vidé

kének áldozatkész és jólelkü lakossága, amely 
: a menekültek ellátására nemcsak tetemes 

pénzösszeget és ruhát, hanem nagymennyi-
■ ségü élelmiszert és terményt hozott Lévára 

Az adakozó községek közül különösen kitün-
I tok: Berekalja, Garamkeleesény, Alsó és 

Eelsövárad, Tőre, llontvarsány, Alsó és Fel- 
sőpél stb. — A bizottság leszámolása után, 
a mull tanév kezdetén, a polgármester vette 
át a menekültek gondozását, A menekültek
nek otthonukba való visszatérése után a 
népsegitö bizottság által gyűjtött pénzből 
fenmaradt összeget azóta is a polgármester 
kezelteti hivatalosan és abból hónaponkint 
ezer korona keretében a szegény családok
nak tejjel való ellátásáról gondoskodik — 
Az értekezlet tudomásul vevén a jelentést, 
a polgármester indítványára hálás és őszinte 
köszönetét mondott a bizottság azon lelkes 
és buzgó tagjainak, akik a gyűjtést eszkö
zölték ; de mély háláját külön is kifejezte 
Rudnyi'ointky Olgának vs Cziliulka Rezső 
nőnek, akik nemcsak a gyűjtésben vettek ki 
részüket, hanem heteken at a legnagyobb 
buzgalommal és kitartással párosult szeretet
tel gondoskodtak a katonai karakókban el
szállásolt erdélyi menekülteknek pontos és 
tisztességes ellátásáról. — Ezek illán az 
értekezlet behatóan foglalkozott a városban 
felállítandó népkonyha és napközi gyermek
otthon kérdésével. A népkonyhamik létesité 
sét — mert annak felszerelése és fentartása 
a mai viszonyok között igen nagy költségébe 
kerülne a varosnak s mivel a népkonyhát 
nem is tartja szükségesnek — az értekezlet 
egyhangúlag elejtette. A napközi gyermek
otthon létesítésére javaslattétel végett öt tag
ból álló előkészítő bizottság küldetett ki; és 
pedig: dr. Frommer Ignác elnöklete alatt: 
Birlha Józsefné, Rudnyánszky Olga, Bándy 
Endre és Fekete József — Reméljük, hogy 
ez a bizottság — tekintve az ügy sürgőssé
gét — késlekedés nélkül minélelöbb cl is 
fogja készíteni javaslatát

— Közgyűlés. A Lévai Tisztviselők 
Egyesülete »ia délután !> érakor, a városháza 
nagytermében tartja évi rendes köz yiilését, 
amelyre az elnökség lapunk utján hívja meg 
az. egyesületnek tagjait.

— A Balatouszabadi hadiárva 
gyeruieKszauatórlU'U megnyitása : A 
Zsófia Országos Gyermeksznna'órium Egye 
siilet, a mely humanitárius intézményeink 
sorában a legelsők közé küzdötte fel magát 
egy hatalmas alkotással lép a habom sze
rencsétlen beteg árváinak védelmezői közé. 
Nagyarányú áldozatokkal megépítette ugyanis 
Siófok szomszédságúban llalatoneeabadin a 
hadiárvák első gyermekszanatóriumát 225
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ágygyal. Oly idöbon tehát, amikor a nem 
gyermekvédelem a legégetőbb, ,no " ®'' 
egy korszakos gyermekvédelmi liujié> 'k 
melyben a Balaton áldásaival és a hídon’- " 
erejével siet segíteni a nemzet ölökre letr! 
hőseinek beteg árvain. Ónálló elektron '” 
telepet, külön vasúti megállót létesjJ?S' 
fenyvesekkel gyönyörűen befásitolt köz i' 
lenül a Balaton partján elterülő hatalni 
telepen . amelyben a modern hygiéne iö 
den eszközével felszerelt pavillónok vári-'lí 
a hadiárvák első csoportját. Az intézet ös 
szes helyei díjtalanok és mindössze esni ’i 
kell a bélyegtelen folyamodásokban igazolni 
hogy az árva atyja a jelen háborúban élésén 
A kérvények a Zsófia Országos Gyermek 
szanatórium Egyesülethez VII, Stáhly-u p 
küldendők. Ezen kétségkívül legirgahnasabb 
feladatokra hivatott intézet fentartási költ- 
ségei érdekében ‘ordul a gyennekszanatóriiim 
az ország társadalmához ll'lkosi .Imi; 
szivekhez" czimii lapunkban leközölt gyö
nyörű szózatával oly kéréssel, hogy szegénv 
és gazdag egyaránt nyissa meg szivét és 
gondoljon némi adománnyal azokra a sze. 
rencsétlen beteg árvákra, akiknek meginen. 
lését tiizte feladatául a Balatonszali.nli Hadi- 
árva Gyermekszanatórium. Adományukat la. 
púnk is elfogad, mig iveket, a gyermeksza 
natóriumi központ küld, hol a folyamodáshoz 
szükséges orvosi bizonyítvány mint is 
megszerezhető

— Esküvő. J)r. Papp Menyhért, Sze- 
ged lovas rendőrkapitánya, ma egy hete 
tartotta esküvőiét Léván Koezab Frigyesnek 
a Lévai Uradalom génye-pusztai intézőjének 
kedves leányával, Hildával. — Állandó és 
boldog megelégedés kisérje frigyüket,

— A lévai jár&s u j föszolgablra|» 
Barsvármegye törvényhatósági bizottságának 
e hó 21-én tartott közgyűlésén a lévai járás 
löszolgahirájáva szótöbbséggel Harkányi 
Gyula központi tiszteletbeli főszolgabíró vá
lasztatott meg, aki, mint kiváló közigazga
tási munkaerő, bizonyára méltóan lógja be 
tölteni állását.

— Jótékony alapítvány. Br. íróin- 
mer Ignác és neje '■ diniek Jozefin e napok 
bán ezer koronás alapítványt létesitettek a 
Lévai Stefánia-árvaház javára. A jólelkii ado
mányozóknak ezen újabb, nemes é; ember 
baráti cselekedete nem szorul bővebb dicsé
retre.

- A Magyurorazágl Munkások 
Rokkant éa Nyugdilegyeaület.Suek 
lévai 78. szánni fiókja ma d ii. I érakor 
Untja meg évi- rendes taggyűlését a városi 
székház tanácstermében.

— Záró vizsgál átok. Az iparos- és 
kereskedő tanonciskoláknak június hó 17 én 
és 18.-án megtartott zárovizsgálutai a szó 
kottnál élenkebb érdeklődés mellett folytak 
le, amennyiben azokon, a város képviseleté 
ben megjelent ifj Klain Ödön főjegyző és 
Forgács Mihály anyakönyvvezetőn kívül reszt
vettek még : liánhj Endre liorcsányi Bélül 
IfarlOs István, (pintér) Csernák Izidor Fitrhj 
Lajos, Kiss Gyula, Nyuly József, Wtt<iel Jó
zsef és Talaj Lajos is, kik mindvégig figye
lemmel hallgatták a tanulók feleleteit, meg
győződést szerezve ez iskolák helyes irányú 
vezetéséről és életrevalóságáról, x*  mai zá
róünnepélyre, mely d. e. 11 órakor a varos
haza dísztermében lesz megtartva, szintén 
felhívjuk a kereskedő- és iparososztály, vala
mint az érdeklődök szives figyelmet

— Az osztrák fürdőkbe készülök 
figyelmébe I Az osztrák fürdőkben gyógyu 
iást keresők kötelesek a gyógyulási idő tar 
lámához szükséges lisztmennyiséget maguk 
kai vinni Ez a mennyiség napi 175 gramm 
liszt lehet csak. Az ehhez szükséges szállí
tási igazolvány a fennálló szabályok szerint 
szerezhető be s igy Léván ez irányban a 
lendörkapitánysághoz kell fordulni.

— Kinevezés. Barsvármegye főispánja 
d I’lesek Ferenc lévai ügyvédet tiszteletben 
főügyésszé nevezte ki.

— Gyászliirek Esztergomból kaptuk 
a szomorú hirt, hogy ott özv. várpalotai 
Hajas Simonná, szül f ’ .... ’",°1
szony életének G7. évében, e hó 13 
hídjának, nagyszámú rokonságának <*s  
főseinek legmélyebb fájdalmára nemes I®1

Kappel Vilma uraW
■ ■ll-an.eM-
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..adta Teremtőjének. A megboldogultban 
vl ■ si Suhajda János, garamszontbenedeki 
'“íXeresz, anyósát gyászolja. — őszinte 
g ./éttel közöljük, hogy Miqyisch Adolf. 
'“„ állomási elöljáró, Léván, e hó 17.-én, 
Xé'nek Ló., boldog házasságának 31. évé- 
i hosszas szenvedés után jobblétre szén 
j "áit \ kiváló szorgalmú vasúti hivatalnok- 
“ert“ i.-jaiH mélyen sújtotta családját, roko- 

és ismerőseit. Földi maradványait e bo 
én délelőtt 11 órakor a lévai róni. kath. 

temetőben helyezték nyugalomra. - Áldás 
és béke poraikon 1

_ Slketnémák 'felvételéért lehet 
folyamodni Körmöczbányára érdeklődők Ír
janak az intézet igazgatóságához

_ Nem engedik meg a tankön v- 
vek drágitésát. A tankönyvkiadok együt
tesen kérték a kultuszminisztert, hogy az 
iskolai könyveket, melyeknek árát a háború 
folvamán legnagyobbrészt jelentékenyen fel 
emelték, ismét megdrágítsák habár a könyv
készletet tulnyomólag még a háború előtt 
olcsó papiroson, olcsó munkaerővel állították 
elő és mar a háború oött is olyan drága 
volt nálunk a tankönyv, mint sehol a világon. 
A könyvkiadók valóban méltánytalan kérel 
mét a miniszter elutasította

_ Netu lesz zrumpllteriuéeüuk A 
szegény nép nap-nap után egyre mindjobban 
panaszkodik, hogy nem lesz kiumplitermése. 
Az elültetett krumpli a legtöbb helyen alig 
hajt a száraz földben, ha van is hajtása, az 
még vékony szálon emelkedik az ég felé. 
Ha rövid időn belül kiadós esőt nem kap
nak földjeink, akkor a jövő télre a legrosz- 
szabb ki átásaink vannak

— A termés tűzvédelme. A köze
ledő aratási időre való tekintettel már előre 
figyelmeztetjük a gazdákat art a, hogy ter
ményeiket tűzveszély ellen minden módon és 
minden eszközzel megvédjék Elsősorban 
fontos, hogy a vasutmenti gazdak es föld
birtokosok learatott terményeiket a vágány 
lói legalább 95 méternyire helyezzék el, mert 
a vasúti mozdonyszikra gyújtó hatása ilyen 
távolságra van megállapítva. Ila ez nem 
volna lehetséges, akkor kettős védőbarázdát 
kell huzni, hogy a tűz tovaterjedése megaka 
dalyoztassék Továbbá : el kellene rendelni 
azt is, hogy a gazdaságokon, tanyákon, ma
jorokon bordóban és egyéb alkalmas edé
nyekben vizet tartsanak, hogy a véletlenül 
keletkező tűz elfojtható legyen, még mielőtt 
az nagyobb károkat okozna.

— Bevonjak a nikkel tizlilléi-eae 
két A kormány újabb 30 millió korona vas 
huszfilléres és 3 millió korona vas kétfilléres 
váltópénz veretését rendelte el Ezen érmek 
forgalomba bocsátása — a rendelet szerint 

a lizlilléres nikkelérrnek bevonása mel
lett történik. A nikkel tizfilléresek december
31.-ig maradnak érvényben

— Színház. A heti szezon változatos 
év érdekes. A múlt hét, mint említettük 
Lwolla szerelme énekes játékkal végződött. 
Silány szöveg, csekély invenció. A zene ma
gasan felette áll Virúyh erőteljes baritonja 
szépen érvényesült Csokonai dalaiban, corr 
Lavolta szerepét töltötte be rutinnal. Deák 
’ sagu szerepében felülmúlhatta!! volt Ked
vesen játszottak és énekeltek Sebestyén Irma 
es (Ju|ia és Ilonka.) Vasárnap délu
tán Hamm a kislány; este Jarus kedves 
zeneiü operettje az Erdész l ány kerüli szilire, 
'Helyben Virágli, Deák, Szilágyi Erzsébet és 
Sebestyen Irma voltak a kiválóbb szereplők. 
"étfün (lálmr Tibornak, a törülmetszett si- 
hedernek julalomjátékául a Fájj// ü !’«</;/ 
iB|fi operettet adták, melyben (iábornak 
-okát tapsolt a közönség, jókedvű, de soha 
sera lulz - játékáért. Ügyes és tehetséges szí
nész; szerepét lelkiismeretesen kidolgozza s 
mindig elismerésre méltóan önálló alakítást 
In-ál Kedden juni»s 19. én köbles Imre 
“'i’H u bárány, benn « /'árkus cimü kome- 
mája került szilire. Földesnek egyik kevésbbé 
’inwiilt alkotása, melyben az egyetlen lerli 
tzeropei Deák játszotta s az ö aranyos hu
morán keresztül az egész előadáson jó kedv 
“ralkodolt, Szerdán kél egyfelvonásos ope 
vnit a t 'sókoásdr és a l'arázsheqedii ment 
“evés érdeklődést keltve, noha Sebestyén 
'"'n, (l-i-ngery Stefi, Sorr, Deák, s a töb- 
*ek is kifogástalanul játszottak. Csütörtökön

I

lleri'tea Ferenc .4 kék r'ka eimii színmüvét 
láttuk. Nem rajongunk egyetlen Herczeg da
rabért sem; sok a lira ebben a darabban 
is, ami a cselekmény rovására megy De 
egy pár kitűnő szerep van benne, mint Cecil 
es Sándorszerepe, melyet Szabó Ferencné 
és Szabó Ferenc játszották meg nemes mű
vészettel. Meg kell mellettük emlékeznünk 
László és Sorról, valamint Sándor Métáról, 
kikelfogulatlan,diskrét játékukkal biztosították 
a darab sima gördülését. 1‘éntekm mégis 
mételték Lavotta szerelmét. Szombaton, junius 
23.-án az Aranyfáezán kedves zenéjii operett 
került szilire Sok operettet láttunk a társu
lat előadásaiban. A karmester Fekete Andor
ügyes kezének nyomait láttuk valamennyin. 
Az énekesek sokat köszönhetnek neki

A? anyakönyvi hivatal bejegyzése
Igi*/.  evi jun. hó 17-től. ifli7 évi jun bó tg.

Születés.

A szülök iiuc c-0 A gyeinek 
Heve

'•ebi Ferenc Rukovan Maria lran\
Pataki István Radványi M fin

Házasság

Gizella 
István

Weiiy űs ummsszm mii Vallása

Dr. I'app Gáspár M. Koczab Hilda 
liabrik István Vanek Margit

Halálozás

r. kath. 
r kath

az cllinuvl nett Kora A halál oka

\ alábek Berta 15 éves Tüdóvész
1 Ittgvecz Julianna a éves 1 lauyó görcsöl
Miggisch Adolf bO éves Agy lágyulás
özv. Dubecz Gergely •,(> éves Szivbénulas
Magyar Aranka 3 éves Gyulladás

3755/1917. szám.

Napszámbérek mag-állapítása

Hivatalos hirdetmény
Barsvármegye Alispánjának 5755 1917. 

számú rendeleté alapján, a folyó 1917, évi 
nyári mgazd. munkaiatok idejére, Léva r. t. 
város területére a következő munkabéreket 
állapítom meg:
1. arató férfi napszám ellátás nélkül 8 kor.
2. „ „ „ . mellett 5 „
3. kaszás napszám ellátás nélkül 8 kor.
4. , , .. mellett 5 .
5. arató női napszám ellátás nélkül 5 kor
ti „ „ » ■ mellett 3 .
7 cséplőgépnél alkalmazott férfi napszá

mos ellátás nélkül 7 kor.
8. ugyanaz ellátás mellett 4 ,
9. cséplőgépnél női napszámos ellátás

nélkül - 5 kor.
10 » . » •

mellett - •
11 férfi kapás ellátás nélkül 7 kor.
12. » n mellett 4 „
13 női kapás ellátás nélkül 5 kor.
14. „ n » melleit 3 „
15. Cséplőgép tulajdonosa cséplésért dia a 
tüzelőt a géptulajdonos adja) 5°/o részt kap; 
Iti. ha a tüzelőt a földbirtokos adja 4°/o a 
rész; 17. cséplésért a motorgép munkája 
után (l"/o rész jár, a benzint a géptulajdonos 
adja; 18. hordáskor két ló,szekér és 1 em
ber ilszére napibérül 35 korona jár, egész 
napi munkánál kövesebb fuvarozásért — -I 
kilométer távolságon belül — félkereszten- 
kinl 50 fillér 1 korona munkabér jár, — 
19. két sort kapáló gyerek egész napszámot 
kap, egy sort kapaló vagy 15 éven aluli 
gyerek fél napszámot kap ;
2U. szölökötozo napszám ellátás nélkül -1 kor. 
21 „ » " mellett 2 „
22*  Egy magyar — 1200 □ öles — hold
löld liilszántásn, bevetése és boronálása 3:> 
korona.
23 Hészes aratónak az aratási és cséplesi 
munkákért Ilik rész adandó és teljes ellátás. 
24. A napszámosok a fenti munkabérekéi!

felül pálinkát — vagy annak értékét — kö
vetelni nincsenek fölfogositva s azt kialkudni 
tilos.

E rendelet azonnal életbe lép.
A hadisegélyt élvező azon asszonyok, 

akik békében is végeztek gazdasági munkát, 
a hadisegély felvétele előtt Írásban tartoznak 
igazolni, hogy hetenkint legalább 3 napot 
másnál napszámban töltöttek s gazdasági 
munkát végeztek ; mert aki munkába nem 
jár, tőle a hadisegély elvonatik.

A fenti rendelkezések ellen vétők az Alis 
páni és az 51100 1914, sz. Ministeri rendelet 
értelmében kihágás miatt a városi Rendőr
kapitány által büntetés alá vonatnak.

Léva, 1917. évi junius hó 19-ik napján. 
Bódogh Latos, 

polg íruiesle.-.

1 38131917. szám.
Hirdetmény.

A llsztárak kicsinyben! megállapitasa
Léva r t város területén közhírré te

szem Barsvm. Alispánjának a vármegyei hi
vatalos lap legutóbbi számában megjelent 

! alábbi hirdetményét :
„6227 1917. sz. Tiidomásvétel, alkalmaz

kodás es ellenőrzés céljából közlöm, hogy 
Hars varmegye közönsége szükségletére f. év 
május, junius hónapokban eszközölt gabona- 
rekvirálás alkalmából feltárt és igénybevett 

í gabonafélék őrlése által előállított hatósági 
, lisztnek arát kicsiben a fogyasztók részéről 

f. év junius 15 napjától kezdve kilogram- 
monkint következőképen állapítottam meg :

Árpaliszt 66 fillér, rozsliszt 55 fillér,
1 tengeri liszt 66 fillér Búzaliszt és pedig, 

tészta 1.05 k. főzőliszt 69 fillér, kenyér liszt
' 51 fillér.

Felhívom a vármegye összes közigaz 
galási és rendőri hatóságait, hogy a liszt
araknak betartását az eladóknál ellenőrizzék

Felhívom a főszolgabíró, polgármester 
és körjegyző urakat, hogy a liszt ármegál
lapítást hatósága területén legszélesebb kör
ben még külön is közzététesse, illetve köz
zétegye, azaz azt az eladók tudomására is 
juttassa

Aranyosmarót, 1917 junius 9.
Dl*.  Rudnváuszky s. k. 

alispán.*
A kicsinybeni elárusítókat fölhívom, 

hogy a fenti ármegállapítást üzleteikben lat
ható helyen kifüggeszteni kötelesek.

Léva, 1917. évi junius hó 20
Bód'gli IiXjos, 

polváriu-mter

Eladó ház.
Léván. Koháry-u. 31. sz. alatti ház 
szabadkézből eladó. Bővebb l'elv. 
Czibnlka Rezső építészi irodában 

Kálnai-ut. 27. sz.

Eladó ház.
A város kellős közepén, Széchenyi- 
utca 13. szánt alatt levő ház é» bel
telek szabadkézből eladó. Fölvilágo- 
sitással a lévai kir. közjegyzői iroda 

szolgál.

Eladó ház.
Léván Vagóhid-utcában egy újonnan 
épült ház 3 szoba stb mellékhelyisé
gekkel és kerttel eladó. Bővebbet Szudy 

vonalíelvigyázó ad ott a házban.

Vége a kávéliiáDjnak.
' Keverjen egy pohár tejbe egy kávés

kanálnyi Fischer féle pótkávét és
‘ édesítse meg egy kocka cukorral.
i Kitűnő izil, tápláló reggelihez jut 

és a cukorral is takarékoskodott A 
Fisoher léle Folyékony pótkávé

' kapható nagyban a : Fisoher léle 
; Folyékony Pótkávé r. t. köz 

ponti eladási irodájában. Buda
1 pest I. Átlós ut. ' 22 24 26 28 

bz. Telefon 10 22. Kicsinyben 
minden jobb füszerkereskedésben.
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Kiadó lakás.
Emeleti lakás, 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
mán gyógyszertárban, Léván.

Tanonc kerestetik.
Keresek „egy jó házból való fiút tanú- 
lónak, teljes ellátással, Szperni And 

rás fodrász Körmöcbánya főtér 1 z sz.

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sösborszesz. 
Kis üveg 1K 30 t. dupla üveg 2 K. 20 t. 
u*-  Ezt ItéijTllc xolxiAexv'S.tt! "W 
A lio' nem kapható, oda postán l'J kis v-gy 6 nagy 
üveget tizenhar- ni koronáért 1 ü'd ingyen ládában a 
kwBzitő .

KATRENYAK- JA£«O» 
gyógyszerész ZSAhNOCZA

Kiadó üzlet.
Léván a Kaziiczi- és Széchényi ut 
cák sarkán levő uradalmi épület 
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó I. tői bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a léva uradalmi irodában 

— nyerhető.

Tánctanitasi értesítés!

Léva város és 
/(ínségének szives 
1917. július 2.-án 
színháztermében

vidéke nagyrabeesiilt kö- 
tudomására adom, Imgy 

(hétfőn) a városi szálló

és

tánckurzust nyitok.
Eolnött és diákkurzusok I 
Ritmikus és harmonikus gyilkoltatok 

az összes modern táncok tanítása!
Családok által összeállított külön eső 

portok tanítását elvállalom I
Beiratkozásokat és előjegyzéseket szíves

ségből Sohulcz papirkereskedése logad el 
Szives pártfogást kér: 

Kreutz Gy'xxl« 

Ö csász. ch kir Fensége Erzs be> 
Fölt rceg íi vöt tinct.ná-ja, 

több fő-ár-si leá yifkola 
tánctanára. Fov 

tanin tó?. t Vili, B-ross-u 69.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK

Hordókat keres.
Jó karban lévő boros és pálinkA, 
hordókat vesz legmagasabb napiáron 
Heimann Mór, vendéglős Léva

Bérbeadó:
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 16 
számú ház — mely 16 éven át zá
logház volt — esetleg eladó. 'g0. 
vábbá : Kákai-Villa sorban — télen- 
nyáron lakható — 2 szoba, előszoba 
présház és jó borpinczéből álló (ipjj. 
let, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok
kal kiültetett szöllöterülettel jutá- 
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács-

— Mihály tulajdonosnál. —

Elveszett Pénz 
ha nem festi meg régi és kiíakult 
ruháit Kardos-féle ruhafestékkel, 
melynek elárusítója Knapp Ignácz 

drogéria Léva.

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

MAHin Klárii w-Li. LÉVÁN. teucfow szár h.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak.
Fitt prágai sonka, tea vaj. Legjobb minőségű k á v 6 k. „Glória” pörköli 

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

Vasáruk és konyhaiéig?erelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedéuyek, forralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti , mezőgazdasági , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, herge 
nyozott eodronyfonat kerítés nagy raktára. — -

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

•'*1

Jótállás a biztos

Reitter

eredményért
Törvé
nyesen 
védve

Oszkár
íieg'-becst erek! ny. főkapitány ex 

fejbe ront li tenyér Hőnek nagye?ein
találmánya a

„P A T K A N I Nu 
l’atkányirtó-szer, (nem méreg) mely 

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

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasitás 
van mellékelve Ismertető prospektust, mely 
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agráibank jiész- 

vénytarsas.ig, NegybeuHkerekeu.
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KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

—-fl,n 8”ln: 33- la Ó V fi 11
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon szám • 33.

Hazai gyártmánya gépek
Qanzléle motorok minden nagyságban Ropferr ée 
Sclirantz gőzcséplő készletek, eredeti Mellchár féle 
vetőgépek, Bacber-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vegó gépek és gépréez®^ 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű iakarmanykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

Nyomatott Nyitrai és Társa r, t, gyorssajtóján Lévan.
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