
$XVII évfolyam 82. szám. Léva, 1917. augusztus hó 12.,bTI;SI FETTÉTELEK, 
/ , 10 K. — f.
1 _ _ 5 K. — f.

- 2 K 50 f.lóra
számok Ara 20 fillér. BARS

KÖZMŰVELŐDÉSI És TAh.. ADALMT

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

HF/riI.AP

Wldandík.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

.feZEPK^‘9 Dr' KgRSKK JAN0S-

Mérleg.
A háború negyedik esztendejé

ig összefoglalni azokat az eredmé
nyeket, melyeket az emberiség tör
ténetében páratlanul álló események 
a felszínre hoztak, ujsághasábokon 
netn lehet. Még csak az egyes irá
nyokban történt változások tárgya
lta is munkákat s nem cikkeket 
^nyelne. S ha egy-egy rövidebb lé
legzetű Írásban mégis foglalkozunk 
a világháború hatásaival, az jófor
mán csak jegyzet lehet.

Érdekes jelenség, hogy a leg
több gondolkozó fő és Író mennyire 
idealista volt a világőrület első idő
szakában. Tisztulást, erkölcsi meg- 
njhodást vártak a háborútól s majd
nem minden irány a maga haladását 
.előmozdító, létének kedvező ténye
it látta benne. Azt hirdették, hogy 
1 hit, erkölcs mélyebb, nemesebb 
lesz; azt hittük, hogy a család, a 
laza fogalma szentebb lesz; azt re
géltük, hogy’ majd egy uj és jobb 
tilágberendezkedésre ébredünk.

És éppen az ellenkezőjét látjuk. 
Mert mélyülhetett-e a hit, ha az er
kölcstelenség olyan förtelmeket tár 
élénk,mint amilyenekről bőven van 
alkalmunk tudomást szerezni az uj- 
ságből s még inkább az újságon ki
től? És az erkölcsök nemesedését 
jelenti ez a körülmény, hogy a nagy 
is kiskorú bűnözők száma olyan 
jestöen megnövekedett ? S volt-e 
talaha annyi házasságtörés, büntető 
paragrafusba ütköző és nem ütközői 
Éjelgés? Állítsuk csak egymásmellé 
az erkölcsi megújhodás elvét és Né- 
j®” professor statisztikai adatait !

nem kell s nem is lehet részlc- 
tai, hogy az immoralitásnak min- 
denféle megnyilvánulásait mennyire 
"tegszaporitotta a háború. És a haza 
“galma olyan-e ma, mint volt a bé
kében ? Az a szegény muzsik, aki itt 
W közöttünk s izzadtan cipeli gör- 
?yedt vállain a zsákot, vájjon hazá
ért tűri-e a keserű fogságot, vagy 
a kancsuka elől mcnekült-c ellensé
ge közé ? A lövészárkok egyszerű 
‘’tonái előtt talán-talán szent még 
1 haza fogalma; azok tiporják még 
tzl a fogalmat, akik milliókat kül- 
,e"ek jegyében a vérbe minden cél 
•elitül.

, Erkölcs, becsület tehát csak ve
hettek a háború alatt. De lernte- 

is. Mert a háború, mint immo- 
'hs, nem szülhet erkölcsöt, hiszen 
legállatiasabb ösztönök felszaba- 

jelenti. Már pedig ha a durva
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erőszak kerül uralomra, ne várjunk 
tőle szelídséget, ne várjuk tőle a 
világ megnemesitését. A háború ter
mészetszerűleg magával hozza min
den fegyelem meglazulását, s igy 
gyérebb ellenőrzés mellett szabadabb 
útja van a bűnnek. Hogy lehet te
hát, hogy mindezek ellenéri' is annyi 
jót vártak a háborútól, hogy az ide
alizmus annyi szép reményt fűzött 
hozzá ? Ennek alapja abban a hit 
ben van, mely az emberiségben a 
komoly crkölcsiségnek magasabb fo
kát tételezte fel. Ez a hit, melyet 
nagy jóakarat mellett még nagyobb 
naivság jellemez, abból indult ki, 
hogy az emberiség a habom előtt 
minden hibák és kinövések ellenére 
is erkölcsileg elég művelt volt; a há
borúban ez a meglevő erkölcsi mű
veltség erősödni és fokozódni fog 
és a világkatasztrófából, mint tisz 
titótűzből, egy uj, megnemesedett 
emberiség fog kikerülni.

A háború azonban beigazolta, 
hogy az emberiség erkölcsi művelt
sége nem volt elég ahhoz, hogy ek
kora válságot a maga nemesedésére 
tudjon átélni. Mert ha az erkölcs
nek magasabb foka valóban mélyen 
él az emberek lelkében, azt még a 
világháború sem forgathatja ki mi
voltából. Pedig nagy általánosság
ban úgy van, hogy az erkölcs meg
bukott. A világkatasztrófák átéléséhez 
is lelkűiét kell, és erkölcsi sikerrel át 
élni csak úgy lehet őket, ha van rá 
kellő erkölcsi alap, készültség. Mert 
könnyű volt a világháborúnak a jót, 
a szépet, a nemeset elsöpörni, ha az 
csak a felszínen volt. Tette volna 
mélyebben magáévá az emberiség 
a hit és erkölcs elveit, ma nem kel
lene önmaga gúnyiának lennie.

Igaz, hogy ha majd visszajön 
az áldott béke, hoz majd egy tisz- 
tultabb felfogást is, amint a történet 
is bizonyítja, hogy minden esést egy 
emelkedés követ. De ha egy erköl
csösebb, nemesebb kor következik, 
azt nem a háború teremti meg, ha
nem a háborútól való undor és a 
békés viszonyok.

A háború atalakitó ereje tálán 
egy irányban sem éreztette anny ita 
hatását, inint a szocialismus problé
máján s általában az emberiség szo- 
cialisztikus törekvésein.

A szocialismus egyik iránya azt 
vallja (bizonyos mértekben utópisti- 
kus irány,) hogy valami nagy ese
mény fordulat fogja az emberiseget 
átvinni e mai társadalomból a szo- 
cialistikusba. S mindha igazat adott 

1 volna a világháború ennek a véle
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ménynek. Olyan alakulatok jöttek 
létre, melyekről eddig csak sejtelme
ink voltak; a szocialismus a gyakor
lat terén nagy lépéseket tett. De ha 
közelebbről nézzük ezt a háborús 
szocialismust, bizony azt kell látnunk, 
hogy megvalósításai közönt több a 
torzszülemény, mint az igazi, köz 
vetlen értékű haladás. A távolabbi 
eredmények talán egy megtisztult 
formáját mutatják majd a mai ala
kulatnak s ebben az esetben a vi
lágháború valóban mint ok szerepel 
a szocialistikus társadalom kialaku
lásában. De amik közvetlen mai kö
vetkezményei, azok nem egy tekin
tetben tagadásai a szocialistikus tö
rekvéseknek

Mert a szocialismus lényege egy 
gazdaságilag újonnan szervezett, a 
közösséget tökéletesebben kifejező tár
sadalom, melyben a vagyon csak a 
munkától függ

.Tangón Vilmos.

A férfi a háborúján 
irta: Bíró Lajos.

Ezerkilencszáztizenöt végén a győzelmes 
nagy offenziva után kocsin mentem Gsaesak- 
ból Kragujeváeba, rázós patasztszekéren, a 
keményre fagyott szerb országúton. Górni 
Milanovac előtt utolértem egy magános hon
védhuszárt, aki pej lován lassan poroszkait 
Górni Milanovac felé. Megszólítottam. A hu
szár hozzám csatlakozott és a szerb ország
úton vagy félóra hosszat elbeszélgettünk há
borúról és békéről, Szerbiáról és Magyaror
szágról. A huszár — Gál Imre Törökszent- 
miklósról — nem volt már fiatal legény. A 
negyvenedik éve körül járt, megfontolt, ko
moly, szűkszavú ember volt, mint általában 
a férfivá lett magyar paraszt, Elmondta, hogy 
Galieiából jött le ide Szerbiába ; ott fent 
gyalog harcolt ö is ; nehéz idők voltak azok 
ott fent; bizony : háborúban az étel se lehet 
olyan, mint az, amit otthon eszik az ember 
és néha még ezt azt ételt is milyen bajos 
volt a csapathoz eljuttatni. Nehéz idők voltak

— be az a szerencse, — tette hozzá Gál 
Imre komolyan és nyugodtan, — hogy nehéz 
testi munkát nem végez az ember.

Az a szerencse? Ránéztem, komolyan 
beszél-e ? Komolyan beszélt. Csak az állasokat 
kellett kiépíteni, csak a drótakadályok előtt 
kellett őrségen állni, csak őrjáratba kellett 
menni és csak egy-egy rohamtámadást kellett 
visszaverni (amint a kérdéseimre válaszul 
elmondta); egyszóval nehéz tesli munkára 
nem volt szükség.

Gál Imre nem is sejtette, milyen meg- 
indultan búcsúztam el én tőle Górni Milano- 
vác alatt; az én számomra azonban ekkor lett 
csak igazán világossá, mi tette lehetővé
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Magyarország ••illetlen erőkifejtését a háborít 
alatt. Lehetővé tette a magyar paraszt meg 
Itató igénytelensége és megrendítő áldozat
készsége. Természetes, hogy mindenek előtt 
jó tisztekre volt szükség, akik alkalmasak a 
vezetésre Tudvalevő dolog, hogy teljes mér
tékben megtette a kötelességét a városi lakos
ság és benne az ipari munkásság is. Magyar
országon azonban ez kt'sobbség; a tömeget, 
a magyarországi csapatok színét, jellegét, 
lelkét a magyar paraszt adta meg. A magyar 
paraszt megértetto, hogy meg kell védenie 
a hazát és attól az első perctől fogva, ami
kor ezt megértette, minden áldozatra, min
den lemondásra, minden hősiségre készen 
volt

. . . Pár héttel azelőtt az Isonzó-fron- 
tón beszélgetni kezdtem egy öreg magyar 
népfelkelővel, aki poszton állott egy maga 
sabb parancsnokság háza előtt. Amikor meg
értette, hogy otthonról jövök, egyszerre elbo
rult az arca és mély, komoly, nagy aggoda
lom és őszinte szorongással igy szólt:

— Azt mondják, rossz lesz otthon a tér 
més, — igaz-e ?

Megnyugtattam. Nem lesz olyan rossz, 
mint ahogyan gondolni lehetett pár héttel ez
előtt. Azután megkérdeztem tőle, van-e földje, 
hová való, kicsoda, micsoda ? Hajdumegyei 
parasztember. Balmazújváros környékére való, 
napszámos. Egy tenyérnyi föld nem sok, de 
annyija nincs. De jó Isten, ha egy tenyérnyi 
föld nem sok, de annyija sincs, miért érdek
lődik akkor ilyen megrendült érdeklődéssel 
a termés iránt ? Tudtam rniér’. De megkérdez-
tem. Nyugodtan válaszolt. Először is fontos 
a jó termés, mert máskülönben hogy bírnánk 
ki a háborút. Azután meg: az ember csak 
szereti talán a tulajdon hazája földjét!

Szereti-e ? Ki az, aki szavakat tud ta
lálni arra a forró szerelemre, amellyel a 
magyar paraszt azt a magyar földet szereti, 
amelyből neki sokszor egy tenyérnyi 
se jut? Ki az, aki megtudja mérni azt az 
önzetlenséget, amellyel a magyar katona 
a Doberdón meg Volhiniaban, a Száva mel 
lett és a Mestikanesti körül mindig és 
mindenütt azt a magyar földet védelmezte, a- 
melyből neki sokszor egy tenyérnyi se jutott ? 
Ki az, aki meg fogja érteni azt a bizonyta
lan vágyódást, azt az alaktalan reménykedést, 
amellyel a távolban harcoló magyar katona 
az otthon sárguló búza vetésre és a háború 
után végre is eljövő békeévekre gondol ?

A harmadik háborús év végén Magyar 
ország úgy érzi, hogy a magyar katona bi
zonytalan vágyait és alaktalan reménykedését 
megértette egy bátor fiatal szív, egy fiatal 
nagylelkűség, egy fejedelmi bajtárs, aki ott 
volt a katonáinkkal valamennyi harcmezőn 
és ;.ki a legnagyobb sorsra hivatott el közülük : 
fejedelmi uruk és bajtársuk, IV. Károly ki
rály. Magyarország úgy érzi, hogy ha a há
ború történelmi korszaka lezáródik, akkor 
Károly király uralkodása alatt uj, történelmi 
békekorszak kezdődik Magyarország életében : 
az a korszak, mely a földet azoknak juttatja ’ 
végre, akik a békében művelik és a háború
ban meg védték. i

A magyar társadalomhoz!

A katonák OKyaaerüaégóvel, * hazafinak 
biatoa bitével, Btólok abhoz a magyar társada
lomhoz, amely keadettöl fogva harcoló hő 
■eihez méltóan állja itthon * háború minden 
megpróbáltatáaát, teljesíti * haaaiaeretet 
minden kötelesaégét.

*’gy nagylelkű adakozó önkéntől elba- 
tárolásából egy fél milliót ajánlott fel * 
honvédség, népiölkeléa éa caendöriég rok

kant tisztjei*,  lelbésaei-, tisatviselői-, és aása- 
lósainak, valamint a honvéd, népfelkelő éa 
csendörtisztek, lelkészek, tisztviselők és 
zászlósok özvegyei és árváinak segélyezésére. 
Az adakozó azon kívánságát fejezte ki. hogy 
as esen összeg által létesítendő al*p  öröx 
időkre a „Saurmay Sándor" nevet viselje. 
Érzem, hogy e kívánság teljesítése elől nem 
térhetek ki.

Jelen felhívással tehát készségesen á'litom 
a rokkantak, özvegyek és árvák szolgálatába 
nevemet.

Megbántanám a magyar társadalmat, 
ha az ékesszóliás eszközeivel rajzo'nám rokkant 
tiszt képét, a hátramaradó özvegyek és ár- 
vák veszteségét, fajdalmát. A világháború há
rom esztendő óta mindennap elmondja a 
maga félelmetesen nagyszeiü nyelvén, hogy 
mit köszönhet a társada’om és a haaa a hon
véd tisztikarnak. Mindenki érezheti, hogy 
neua elég leborulni elődük, nem >lég a hő- 

i sök hantj-ait virággal borítani ; a megcson- 
’ kult kart takaió zubbony ujja, a szenve

désnek az özvegyek és árvák arcába rajzo't 
nyomai a síivekre mu*a*nak  : „Adósok, meg 
ne feledkezzetek I*.  . .

Dicső honvédőink nevében, a kárpáti 
csaták legszen’ebb szenvedéseinek emléke
setében arra kérek mindenkit, aki szivének 

i jóságában, kötelességének megér.‘ésébtn ada- 
■ kozhat, juttassa adományát és gyűjtésének 
I eredményét a postatakarékpénztár vsgy a 

’i fáradhatatlan magyar saj’ó utján, a Siurmay 
Sándor-a'apra I

Ezen a'ap fölött a mindenkori honvé
delmi minister rendelkezik.

' A befolyó Összegről nyilvános elszámolás 
fog időnként köziótétetni.

Budapest, 1917. évi augusztus havában.

Sztirmtty Sándor k.

A rokkant.
All ét bután nézi a világot.
Csatalángot oh! de megnyit látott. . . 
lfenne volt a tüt — ét vezetőben
8 eljött onnét koldus — béna, őszen.

Nézésében mintha bút vád lenne
.S' nagy fájdalom rejtőzködnék benne.
Mankója úgy kopog, sir a korzón,
Mint sirrogök fekete koporsón.

Régen rótt már az a rémes este,
Mikor csonka lett ép, erős teste.
llég' volt . . . s még most is zug a harc árja, 
Végét millió tz-v hiába várja . . .

Hány b íjtársa hullott el a harcban. . .
Rájuk gondol szomorkodó arccal.
Lelkében egy kérdés árnya kisért,
Feleletre váró, nagy, bús tmiért‘f*

Kolpaszkh ~enö

Különfélék.
— Uj OsaseirAs. A közélnluiesésunk 

további rendes lebonyolítása szempontjából 
a városi hatóság — a háaról-háira való föl
vétel mellőziaéve1 — a hó 3,-iká'ól az ösr- 
azei háztartásoknak uj őtszeirását essküaö'- 
teti a városháza nagytermében. A kösellá- 
tásnál a jövőre esetleg ie'morUibotö kelle
metlenségek elkerülése végett futvelmsstet 
jük a város lakosságát, ho^y /. hé 15.-ig 
minden családfő — tekintet nélkül arra 
hogy termelő-e vagy gabonát váaárol, — 
aa uj összeírásra, az említett helyru, bár
mely napon, d. e. 9—12 óra köiö'.t okve- 
tetlenül jelentkeazék.

— Ünnepi közgyűlés. A Barsi ref, 
Lelkéasegyesület és a Barsi ref. Tanítóegye
sület Léván, f. évi augusstus 14-én d. e. 
fél 10 órakor kezdődöleg, a lévai ref. egy- 
báa tanácBeimében a reformáció 400-adós 
évfordulója alkalmából együttes ünnepi gyű
lést tart a kővetkeiö tárgysoroaattal j. Ének. 
2. Ima. Mondja Patai Károly, esperes. 3. Meg
nyitóbeszéd. A.uos Lajos lelkésaegyesületi 
elnök. 4. Ünnepi beszédet mond Vegh Ist
ván vámoaladáuyi tanító, ő. Emlékbesséd. 
Tartja Szabó S. Ziigmond bajkai leikéss. 
6. Indítvány a r<formáció 400- adó, évfor-'

I 
I

dalójának s jelen emlékünnep jegy ei, .
örökítéséről. Elterjeszti Births JózZr'?1’ 
lelkész. 7. Záróbeszéd. Tartja lLis-a, g.1*"  
tan’tóegyesUleti elnök.

— Jótékony célú uepüuaB„.,
lesz Léván, a katonai lövőtéreu 1917 
szeptember hó 2. napján, ame|ynek ' 4 
grammját a rendező bizottság a héte 7 
pitotta meg a méltóan fog sorakozni0,,! 
hot a nagysikerű népünnepélyskbez 
két a hadi árvák javéra Mlg.jr ‘’ 
nagyobb városaiban eddig rendeztek 
tervezet szerint a népünnepély program 
igen változatos és rendkívül érd8k9) 
Lesz lövész-tornaveraeny, ló. és sssmárfi 
tatás. Kü önféle amfiteátrum, magyar cap 
fogja szórakoztatni a közönséget 
lódi paprikást fognak árusítani > rév 
l&tnrt aóakiflivAl Két vnnaka. ® j látott sóskiflivel. Két zenekar fogja , l0I 

I szolgáltatni. A bonvédzensksr ói . 
megfejelt oigánybandáak. ízen érdeke. I..
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a tervezett diszfelvonulás, mely * Kosiul 
Lajoa-térről fog muzsikaszóval kiinduló 
Egyébként a felette sok élvezetet igér 
program m végleges megállapításán uaost do 
gozik a rendező bizottság, melynek éli 
városunk hölgyei állanak, ami már magáti 
értetödö'eg biztosítja a sikert.

— A lévai tisztviselők egyesületi 
nek tagjait ez utón is értesíti aa elnökiéi 
hogy a választmány és gazdádzati bízott^ 
határozata alapján a tagok általában liaate 
látásban részesülnek. A liszt negyedévookéo 
lehetőleg 4 egyenlő részletben, de kivánatr 
ha őrlemény>kédzlet van, egész évre éa baj 
hoz szállítva — kiadható. Nullás liszt helyet 
1—2 kilogramm griz kiszo'gá átia finnaka 
dán nélkü' eszközölhető lesz. — Gabom 
és pedig kizárólag csak búzát tartunk fen 
korlátolt mennyiségben azok számára, abi 
ez iránt 3 nap alatt nyilatkoznak. A buu 
nál egész évi rende'mény később megjelf 
iendő raktárból egyszerre veendő át éa u 
nak elvite'érő1, őrléséről maga a tél gondoi 
kodik. — A kiszolgálás augusztus hó 2S4 
veszi kezdetét. Ezt megelőzőleg 8 na 
élőt’, tehát augusztus hó 21. tői 24. g tervb 
vett szállítmány értéke gabonában daáantr 
mmázsánkéot (őrlési dij uálkü1) 49 K. 50 
a iiaziraktár keselő hivatalában E'ngel Gyűl 
urnái lesz befizetendő.

— A hatodik magyar liadíkölosö 
eredménye. A ha’odik mAgyar badikö ciöi 
bár a végső eredaaéuye még nincs pontosa 
megállapítva, meghaladja a kétmilliárdot, . 
BipgÓDynek hitt magyar nemzet páratlan bi 
zatiassága aa eddigi hat hadikö csönre több 
mint 11 milliárd korona kölcsönnel sietett 
haza védelmére. Hozzászámítva az oastráko 
által jegyzett 22 milliárdos, a monarbia ei» 
daig összesen 33 milliárdot bocsát ti a had 
vezetőség rendelkezésére. Ez a soha nei 
remélt, kedvező eredmény tekintélyes rési 
a pénzintézetek lelkes működésének bö 
szűnhető.

— A közélelmezési hivatal töuoks 
gróf Hadik János, o napokban m-gismertetlM 
a sajtó képvise ői élőit programmjá’, amely 
bői megnyugvással vehetjük tudóméiul 
hogy a föidmivelésügyi miniszter rendelke 
zése érle'mében kivá'ó gondot (ordít arra 
hogy az élelmezés terén többé fennakadt 
ne történjék, kellőleg gondoskodva legye. 
mindeokirő1, hogy legalább kenyérben elük 
séget ne sienvedj*n.  Alt mondja a több 
között: „A közhatalom feladata ezen a té 
ren a gyengék védelme, a megé'hetéei lel*  
tételek egyensu yának biztosítása. A kös- tx 
magántisztviselők éa alkalmazottak,— kiket 
oly nagy mérté., ben sújt a háborús drága
ság — éle'nie'ésH is meg kell aönnyitw*  
Elrendelendöknek tartom — úgymond, ~" 
hogy a hadbavonultak eg^sz évi gabonád- 
letménye előre biztosittassék (ímeunyiben m 
illetők erre igényt tartanak) és pedig • • 
ként, hogy a kötség gondoskodjék a gaboo*  
bestérzéséről, időnkénti kiosstuaéról > * 
vételárt a hadisegély kiutasakor havi réü*  
letekben vonja le. — A fővárosban éi ■ 
vidéken szaporítani, illetve létesíteni ‘ 
napközi gyermekotthonokat, gondoiko 
kell prról is, hogy a ciecsemok és • 
gyermekek részére a gyermekiúpsWW 
griz stb. hotsáférhetövé tétessem. 
eaak alapján azt kérdőn t. aaerko* zt i
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elt önöknek, ■int a eajto képviielóinek 
udoujiUre adta a köiélelaeieii hivatal 
fÖJÖke: e jártak-e már önök abban, hogy 
B várói e ö járóaága vegye tudóséiul bejé
ben etek irényábau teljesítendő kötelessé- 

it ■( — A gkösbatalotB,- tehát nálunK a 
{érői hatósága, miként jár el a . : t{>. 
Jo . intéekedetl-e már aziránt, hogy 
oioden, gabonával magát ellátni saándéko- 
lónak megmutassa *a  utat, kinél vegyen 
busát7 MeftityH’-e » városban, kik átok a 
termelők, kereskedők, akik a kösönség ga- j 
bonavssárláeát megnehezítik ? Vannak Léván 
nigykereskedök és nagytermelők, akik o oie 
idjak-vessik a gabonát, hogy egyes helybe
lieknek módjában se legyen saját szükség
letére vásárolhatni. — Megtörtent-e mar a> 
elöiDtéskedés arra, hogy a Jiadbavön . j - ' 
réít-re a város hatósága as egesz évi ssúk- 1 
aége‘et besaereahease ? — Van-e már hű^.- 
iőci ixermekotthon ? Gondoskodik-e a város , 
batósaga arról, hogy a cs'ciemök, kis gyer
mekek tejjel, griiael el legyenek látva ? Ha , 
ezekről gondoakodás nem történik, a sajtó i 
nemes hivatása, sőt kötelessége a kormauy- | 
nak, a kötélelmezesi hivatalnak tudomására 
bo«D', hogy Léván a „közhatalom*  miként 
oldja i»eg e tekintetben te adatát-! — (B—tt.)

— A Lévai Sportegylet f. hó 17 
napján d. u. 5 órakor a ctsinó társalgó 
termében köagyillést tart, me'ynek tárgyai :
1. Jalni-és az egyesületi elnök és titkár b«- 
vonulásáról. 2. Ai alelnök lemondása. 3. Az 
üres tisstviee'öi állások betöltése. 4. Esetle
ges indítványok.

— Tanárok áthelyezése A vallás
ét köaokta'éaüeyí miniszter Orbán Lajos 
kiseaebeni r. k. föglmnáaiumí, Harsia Jusd 
nián sséke’yudvarhelyi áll. töreáhsko'ai és 
Rótsa Gésa dr. aso’nai á'l. iöreáliskólai 
rendes tanárokat a nörmöeibaoyai álIami 
főreélisl u'ába helyezte át.

— A körmöczbányai pénzverde a 
háborúban. Az 1916. julilll 30.-án lezárt 
üzemi évben a körmöczbányai pénaverdében 
100,092.640 darab pénzt vertek ki az 1915-16 
évi 62,382.664 darabbal azé ben. Az 1916- 
17.-ben forga’omba hozott pénznek névér
téke 11.2 miliő korona vök, az elöaö évi 
25.8 millió koronával szemben. Hogy a nagy 
számbeli gyarapodás ellenére a vert pénzér
ték annyira csökkent, az arra veaethetö 
viasza, hogy a pénzverde arany- és ezüst 
pénzt nem vert, mivel az utolsó évben főleg 
vsHpénat boaott forga'omba. A háború alatt 
15.96 m;llió névértékben 107 811,000 darab 
vaspéna került forgalomba a körmöczbányai 
pénaverdéböl.

— Uj közjegyiö. A m. kit. igaa-ág. 
ügyminiaater dr. Belesük Sándor lévai kös- 
jegysőhelyettest breanóbányai királyi köa- 
jegyiövé nevezte k«. Az uj köajegyaőt, aki 
eddig atyja we'lett példás szorgalommal 
végette a közjegyzői teendőket, — kine- 
veatetése alkalmébó' mi ia a legozivélyeseb- 
ben üdvösöljük.

— Előléptetések. A belügyminiszter 
a budapesti államreodöraégnél haveqgia Béla 
kerületi kapitányt rendörtaDáe^ossa, — az 
igaaságttgyminiaater pedig Farkas Orbán lé
vai járáabirósági irodatisztet jelenlegi alkal
mazása helyén irodafötisztté nevezte ki.

— Közélelmezési Értesítő. A múlt 
napokban ja’ent meg az Oraaágos Közélel
mezési Hivatal hivatalos lapjának első aaárns. 
Egéas terjedelmében hozza as e eö és má
sodik terméarendelelet, a msx’mális árakról 
•só'ó rendeletet és a végrehajtási utaaitáet 
a terméarendelethez. A Közélelmezési Érte*  
•itő nélkülözhetetlen azok számára, akiknek 
dolguk van as uj terrnóosel és egyéb köaé 
lelmesési kérdésekbe'. Kéthetenkint jelenik 
meg, a szükséghez képest azonban többször 
is. As értesítőre 8 korona összeggel csak 
egéas évre lehet előfizetni.

— Kitüntetés és előléptetés. 3/o- 
ravesik Lajos, lévai posta- és távirda segéd
ellenőr, akinek a király múlt napokban a 
harctéren teljesített kiváló ato gálatainak 
eliameréaéül a koronáé arany érdemkeress- 
tét adományozta,- posta- és távirdaellenörré 
neveztetett ki.

— Érettségi találkozó. Kern Ostkár 
ezúton hívja fel volt osatálytársai figyelmét, 
kik 1907, évben tették te as érettségi tím-

ga.a ot a .evai k. r. tógimn»i uabar. hogy
* teiyó évre tervezett tn eves eretiségi ta- 
la kosot « közbejött háborús akadályoz miatt 
u»égtarianí, illető eg összehívni nem ehetett,
* >gy az csak a köze, o-kes .vő eve.ben 
tog megtartatni.

— Nyugdíjalap A u» k.r. t? dmi- 
veHsügyi miniszter Jj.. Jícö zsarcceaá: 
erdótaoaciost, bossiu sió ga.ztanzk eii-me- 
resevel, táját kerelmere. vegieges nyuiz 
lomba helyez’e.

- A Kath. Legéuyegyesület ma 
d. e. te. 12 arator sajat be.y segeoen rend
kívüli közgyűlést tar*,  amelyre az egy et 
tsgjai tiszteletté uaeghiva’na?. El öaaég.

— A szólók állasa A balassagyar
mati aerü etoeD, ahová a mi varmegyénk is 
tartozik, a be.yenkint előfordult esőaesek 
jótezonjau ha.ottzK a ssö őre. A kerü et 
t'gf reszeben azonban as ege.o hőség ez 
szarszíSg mar kezdi ereztetui hatasa' : a 
svőlövesszoa siaradua^ es ha rövid időn 
belül nem jön eső, attól i*het  tartani, hogy 
a siep'n kifej ett tsemefc e fognak peregni. 
Egyébkén*  ec idő szerint a keru etben ko- 
sepee, egy harmad részben gj ÖQge termes 
varia ó. Lévár, ha a sző őket nagyobb baj 
nem ér-, szintén a-<zepes termésre van ki átas.

— Drágul a vasút. Miit lirlk, a 
a kormány szeptember elsejeu telemeh a 
vasútnak szemelydijsaabasat úgy, hogy aa 
eddigi viteldijak az 1. osztályon 1U0, a má
sodikon 75, és a harmadikon 50 ssaaa 
lekaal lógnak eme ködei.

— Népnjozgalom 1917. május ho 
uapbau. A „S-a'. attikai Havi Közlemények*  
tetiujabb füzete szerint m«iu^ havában a 
magyar ó vodaion terű étén 80UŰ pár kötö't 
házasságot . aa e vesaülöttek si»ui 2> 512, i 
az elhaltaké pedig 34.763 volt, vagyis a 
népesség 6221 fővei csökkent. A mu t év < 
májusához képest a helyzet javu't »nvy'bau, 
bogv bar a stii'eteaek szama 1.366-ta lé
gyott, viszont a ha aiozasoK száma 4.U38-eal 
csökkent, úgy hegy a n pesaeg fogyása 
2.672-vel kisebb, mint a múlt év május 
havában.

— A mozi ina egy kitűnő detektív . 
drámát fog bemutatui J zöld 'itkil i
clmeu, mely a fővárosban ia nsgv sikert | 
aratott. Ezt megelftai az Elvk ö . .nt.'.'t' (
ciau kacagtató bohózat, mely szinten érdek- 
lödésro tarthat szamot. — Legköre'ebbi elő- j 
adás augusetue 19. éa 20-án lesz

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése 
!gi7. évi aug. hó 5-tói ií»i7 évi aug hó 1‘2-ig 

Halálozás

hí clbQiívt ueie Kora A Italai oka

özv. Csánvi Janosné 68 éves tihlótubvrk
özv Szekuliri J -ne 78 éves Beltak
özv. Weinberger l -né Öü éve> Agg.i-.sl} .
özv. Farkas <labor .5 éves l üdölec-lagan.it
llolba lanos i éves Evverüseg
özv. Moncz Istvánné 78 éves Aggaszal)

b005—1917. szán.

Hirdetmény
Kö.hirré t««z«ai, hozy » h».i n.ük.ég- 

létra megáil.pitott S • vi.arliai íg.zulvkoy- 
b.u telliintetett g»bon»iaannyii.égtiek a ter
melőktől való Átvétele megkönnyítésének 
é-dekében « az átadásnak szóró an igazol
ványban teltiiutetetl mennyiségben tört‘- 
uendö véghezvitele ellenőrzésére Steru Sán
dor jav.d.lmi ügyvezetőt küldöttem k', »ki 
mint hatósági kiküldött az átadásnál jelen 
lesa s a szabálysze U lebonyolítást iga.olni 
fogja. ni l

Felhívom a gabonavásárlókat, hogy a 
gabona átvétele elölt ssáudékukat nála 
fi. emelet 4 ajtó) d. a. 9-12 óra köaben 
jelentsék be.

Léva, 1911. évi augusztus 7.

Polgármester helyett: 
itj. Klaiu ódöu 

főjegyző.

4609—1917. ssám.

Hirdetmény.

Köahirré te.sem. hogy a Kakócz’-utea 
végén -vő s a megszűnt t s-d a tál a vá
ró- aa átadóit desskah c d*  \ yó I 12-er. d. e. 
te 12 órako*  ív v>cos arver-s ú ján el- 
arvereatetik, m rói a venn stardékoióz e< 
utón érteaittetnek.

L»va, 1917, ötí augusztus hó 8.

Polgármester helyett
in. Kl?iu ódöu.

Kiadó lakás.
Emeleti lakas. 3 utc. a és 1 udvari 
s o: .. . c . ... . i' . Bole
mao gyógyszertárban Levan

I huló ház.
Néhai Korp is lauos or x sei t . aj 
donat képező Ozmantéri ha.: sza
badkézből eladó. Bővebbe: Guba Ja

--------nosnal Levan —

a Barssueg ei N^b nk r. t Ar iuarot 
igazgatósága közhírre tes.-.i. hogy az inte 

zetüknel elhelyezett hetetek után 1917 
szeptember 1 ótol kezdve a karuatla 
baVa*  lesze’litja 3 ra. .ckaniat 
adót azonban továbbra > a -ajatjabol fizeti

Hit detmény
Az Ar maróthi takarekpenztar r t. 

közhírré teszi, ho^y a takarékbetétek után 
1917. szeptember hó 1-t >1 három és 
te 3 1 . ,, szaza ókot fog h etin e- a
kamatadót is sajátjából fedezi.

Az igazgatóság.

Kiadó lakas,
mely all 0 szoba, veranda, pince, jog

verem. istailo. sopn es konyháké: tbc Bó 
vebbet Bodó Sándor ko gyámnál Léva.

Fajnyúlak!
Rekesszel együtt eadok Bőveb

bet Levntloh Gusztáv ügyved iro. 
dajaban Lévau.

A Magyar Királyi Minisztérium 1151 917.
M K. szatnu rendeletével létesített 

-Quru mi bizottság 
Beszerző stervezete, Budapest. V, Hu 
dolf-tór 6. mindennemű

g u in ni i 11 u 11a d ökot
a megállapított legmagasabb arakon vesz at.

Telefon szám: 108—52.

ISPÁN
és 2 béresgazda l. évi november 
l.-tíd állást nyerhet a belatii urada

lomban Barsmegyébeti.

Eladó ház-
Uottka-ulca 4. számit ház szabad 
kézből eladó. Bővebbet Mángorló 

I . __ utca 3 szám alatt

lagan.it
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Bérbeadó:
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 10. 
szánni ház — mely 16 éven át zá
logház volt — esetleg eladó. — To
vábbá : Kákai-Villa sorban — télen- 
nyáron lakható — 2 szoba, előszoba, 
présház és jó borpinczéböl álló épü
let, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok
kal kiültetett szöllöterülettel jutá
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács

— Mihály tulajdonosnál. —
Jótállás a biztos eredményért.

Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
uagvbecBkerekl uy. fölcapitauy és 

tajbnromli tenyéFZtőnek uagyszern 
találmánya a

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

emberre és háziállatokra nem ártalmas és 
felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 5 korona

meíy elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz, használati utasítás 
van mellékeivé Ismertető prospektust, mely 
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PÁTKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Kész

vény társaság, N ag' becskerek nn. 

Egy családos iparos 
szolgai állast keres. 

— Czim a kiadóhivatalban. —

Egy budapesti uricsalád elfogad a 
jövő tanévre egy középiskolai tanu
lóleányt vagy egy egyetemi hallga
tóitól teljes ellátásra. Cím a kiadóban.

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telef.n >w»: 33. JÓ V fi H . T‘,|tf°" »»■ 33.

Piactéren, r.agy kiterjedésű gépraktáram 
,celjára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz-léle motorok minden nagyengban Hopferr és 
Sclirautz gözceéplö készletek, etedet! Mellcliárföle 
vetőgép ek, Ettcber-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
ÜF' Legjobb minőségű tavarmanykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz
Kis Qver 1 K 30 f. dupla üveg 2 K 20 f

Ezt Jcérj-ü-lc znixid.«3x-a.tt ’
A ho*  nem kapható, oda postáu 1.) kis v.«gy (; 
üveget tuKJiihár ui koronáért küld ingyen ládában , 
készítő

OTRENYáK JÁNOS 
gyógyszerész ZSARNUC7A.
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MEGHÍVÁS.
-A.

A NYITRAl és TARSA irodalmi 
és nyomdai lészvénytártulaf

~ hetedik évi ~

rendes közgyűlését 
1917. évi augusztus hó 26. án délelőtt II órakor 

a Lévai Takorekpenztar igczgatósagi gyűlés termében 

fogja megtartani, melyre a t. részvényesek 
ezennel meghivatnak.

T él r g: y a i :
1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása jegyző 

választása és a jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a 

felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása; a nyere
mény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3 Az alapszabályok 18. §.-a alap án netáni beérkező indít 
vány ok tárgyalása.

Kelt Léván, 1917. évi augusztus hó 9-én.

Az igazgatóság

Kivonat az aiaptzapályok 9. ^.-ából. „Szavazati joggal csak azon rész
vényesek bírnak, kiknek nevére a részvények a közgyűlés megtartása előtt 
legalább 60 nappal a törzskönyvben átírattak “

A részvények az üzlet pénztáránál, a gyűlést megelőző nap esti t 
• •rajáig elismervény ellenében lététbe helyezendők

Mérleg-számla 1917. junius hó 30. Követel

K. f. K 1.

Ili X X -
- ' 2746 42

2307 41
1153 72
5472 - 11679] 5*

-- 340
— 6163 Ili
— 166 -
— 4803 5Ü

Vagyon L. 
|l

f. , K 1

— — 750
— — .i 110C —
— — í 17000 -
— “r 850
— — 8000 —

12011 9!)
3727 0

— — 200 -
— — 21 181 511

17432 15

83153 Í4

Tartozik.

Fik.

Schubert Pál s. k. 
ügyv. igazgató.

• Takarékbetétben 19000 korona.

Üzleti berendezés 
Kölcsön könyvtár 
(lépek, eszközök, hetük 
Nyomdai berendezés 
Jogok — —
Adósok — 
Értékpapírok
M. kir. Postalakarékpénzlár 
Pénztár'

58
59
60
61
62 

76109
94

104

f.i-

Teher

Készvényalaptőke
Veszteségi tartalék alaptőke — 
(lépek, szersz értékes, alaptőke 
Osztalék biztosiló alapfoké — 
Kendelkezéai alaptőke — — 
Fel nem vett részvény osztalék 
Hitelezők — - —
Kölesönköuyvtár betét - 
Nyeremény mint egyenleg

83153

Horutsik Jáuon s. k
üzletvezető.

Jánosa Jenő s. k.
ielügy. biz. elnök.

és mellékkönyvekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutatott 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőknek találtuk

Szliafmy Dezső s. k.
felügy. biz. elnök.

Fodor Adolf s. k. 
ielügy, biz. tag.

Nyowatott Nyilrai ék Tiraa r. t, gyonuajtójin Livin.


