
előfizetés 
Ejyévre - 
H,i hóra 
Három Mr“

évfolyam 85. szám. Léva, 1917. szeptember hó 2.

feltételek.
- 10 K. - f.
- 5 K. — f.
_ 2 K 50 f.

számok ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garinond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

KÖZMTJVEI.ÖDÉSI És TÁKíí adai.mt HFTTLA.P

* millió*  • iiorkMitt*égl>(i  tllldondSk. 
Kéziratok vissza nem adatnak

rtSZEBKlí' ,ZJÖ: Dr. KSRSKK JÁNOS.

Magyarok harca.

Az emberiség elveszítette fejét. 
Olyan, mint az ostorral hajtott búgó 
csiga: nem tud megállni, mert ha 
pörgése iassudik, egy ostorcsapás 
újra gvo: sitja forgását. Szinte meg
állíthatatlanul kering az őrület halál
táncában ; nem hallgat a józan szó
fa _ a nagy zajban megsüketült, 
_ nem lat, — a vér egészén elön
tötte szemét, — csak pörög esze
veszetten s inig zihálva hurcolja ide
geiben tépett, marcangolt liusu, se
bes testének szinte csak reflexmoz
gásokban élő roncsait s mig riká
csolva kiáltja a halál heje-hujáját e 
vérbálban jelszavaktól mámorosán 
hazug Ígéretektől bódultán : a ren
dezőség pokoli vigyorgással nézi a 
mulatságot kezében az ostorral, 
hogy — jaj! — meg ne álljon a 
csiga. És a szegény emberiségnek 
még mindig az a végzete, hogy tűr
jön. Még mindig szabad a gonosz 
gyermekeknek sátáni szeszéllyel 
csapkodni, kergetni, hajtani a csigát I

De mi lesz, ha egyszer eltörik 
vagy szétfoszlik az ostor? Mi lesz, 
ha a bugócsiga egyszer csak el kezd 
lassudni s nem lesz mivel újra meg
pörgetni ?

Mert egyszer mégis csak bekö
vetkezik az az állapot, hogy a halál
tánc meglassudik s aztán majd meg 
is áll. Hogy a bánat keserű lesz a 
rombolás láttán, kétségtelen, s bi
zony fájó mea culpák fognak fel
sírni az emberiség léikéből, ha majd 
a világháborút, mint múltat látja s 
szomorú szégyenkezéssel fordítja cl 
tekintetét róla, történelmének legna
gyobb gyalázatáról. Talán tanul a 
múltból már egyszer s a jövőnek 
majd munkás, teremtő kedvvel, de 
az eddiginél tisztább szívvel, jobb 
lélekkel indul neki.

Igen. Nagy munka vár az embe
riségre a háború után, beláthatatla- 
aok feladatai. Amit tönkre tett, újra 
*ell építenie. De talán legnagyobb 
munkáin az lesz, mellyel a mostani 
'ilágkatasz.trófa ismétlődésének meg
akadályozásán fog dolgozni. Nagy 
munka lesz, mert lelkek renoválását 

vállalnia ; ellentétes ideákért vér- 
zelt nemzetek szellemét kell egy 
?a8D közös idea megvalósítására 
kiművelni, összehozni, összetartani. 
l«hát bizonyos, nagyon is merev 
vAlaszfalaknak kell ledőlniük, hogy 
a béke sokat Ígérő legyen. A kiéle- 
Ze,t naeionalismusnak buknia kell. 
” sz°cializmus megy ellene, mely 
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arra tanít, hogy' nem emberi mivol- 
tunk rovására vagyunk különféle 
nemzetek; célunk egy közösségmeg
teremtése, ahol érvényesüljön minden 
faj és nemzet, de ne egy másik rová
sára. Ez megint Így nem valósulhat 
meg soha, de ha nagy célok nin
csenek az emberek előtt, nincs lel
kesedés se a haladásban.

A szocializmus igy kedvezni 
latszik a kozmopolita tendenciáknak. 
De amint nem helyes az a szocializ
mus, mely az egyént teljesen el
nyomja, nem valósíthatja meg pro- 
rammját az sem, mely egy nagyobb 
egységet, pl. egy nemzetet akar 
magába olvasztani a nemzetiség' el
törlésével. Mert a faji különbözőségek 
nem szüntethetők meg s egy-egy 
nagy történeti múltat sem lehet meg
tagadni. Sőt éppen a faji erényeket 
kell az emberiség közös céljának 
szolgálatába állítani.

Hogyan fog elhelyezkedni a 
magyarság ebben a nagy munkában ? 
Annyit fog tudni tenni, amennyit meg 
tudott tartani nemzetiségéből, s helyet 
a népek munkájában esak faji erejé
nek súlya fog neki biztosítani. Hogy 
mennyi lesz abban a felépítendő uj 
kultúrában a magyar kéz és szellem 
munkája, ki tudná megmondani? 
De ha a jelent nézzük, nem valami 
biztató képet mutat a jövő.

Mert mennyit is tartott meg nem
zetiségéből a magyar ? Igen, kifelé 
megmutatta a magyarság a világhá
ború alatt nagyságát, kiválóságát. 
Valóban méltónak bizonyult dicső 
múltjához ; a háborúban is vezetett 
az ország összes nemzetisegei között. 
Roppant áldozataival kiérdemelte, 
hogy az országban lakó összes fajok 
uralkodójuknak, vezetőjüknek ismer
jék el. De mi történt azalatt, inig 
az a fajmagyar ott küzdött a sivár 
lövészárókban s nemzeti virtusának 

’ szerzett az egész világ előtt tiszte- 
letet? Az itthonmaradt magyarság 

1 meggyöngült, nemzeti szelleme pusz- 
1 lulasnak indult. És könnyen ment 
1 és könnyen megy ez a pusztulás, 
I mert régen előkészítették ennek ut- 
j ját az úgynevezett radikálisok, az 
1 úgynevezett demokraták, az úgyne

vezett szabadgondolkodók és a jo 
Isten tudna megmondani, milyen szek
ták. Mert sokan vannak, de mindnek 
egv a célja, mindnek egy az ura. 
Kigunyoltak mindent, ami szent volt 
s ami ereje volt a magyarnak, kigú
nyolták hitet, erkölcsét; megköpdös- 
ték féltve őrzött, ezeréves ereklyéit; 
sorsot vetettek köntösére s már úszik 
a magyar alól a föld s csak az volna

A hlrdatésskat, aldlIrsHsakat t a raklamíclókat a 
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még hátra, hogy arculverdesve és 
mezítelenre fosztva a puszta eg alá 
dobassák nemzetisége pusztulásának 
siratására

És a faji erő súlya ? Oh a háború 
nagyon jókor jött azoknak, akik lassú, 
de biztos térfoglalásukkal uj hódítói 
lettek a négy folyó országának. A 
magyar, a szent István magyarja, el
ment a bércekre őrt állni, és har
colni és meghalni más faj helyett is; 
itthon hagyta ősz apját, anyját, sze
retett hitvesét, szemefényét, kicsi 
gyermekét. Ö szegény már porlad 
s vele együtt sok ezer vére, mind
mind egy része a magyar faji erőnek. 
S mig ott künn a halál aratásában 
így gyöngül ez az erő, itthon kol
dussá vált az ősz szülő, földönfutóvá 
a nő és gyermek. S aki helyett el
hullott az a magyar, az rút hálát
lansággal a helyzet urává lett. Min
dent kicsavart a magyar fai kezéből 
a habom alatt; könnyű volt, hiszen 
a (aj szine-java nem volt idehaza. 
Könnyű volt a gyönge erőt semmivé 
tenni.

És sir a magyar gyászos öltö
zetben a nagy István király elölt 1 
Siratja nemzetisége veszését, Iájának 
szolgaságba jutását. Ha ugyan akad 
még magyar olyan nemzeti szellem
mel, amilyen a szent István magyar
jáé volt. Mert a legtöbbje vállvono- 
gatva hagyja elveszni örökét, mert 
a legtöbbje tehetetlenül tűri, hogv 
bugőcsigája legyen idegeneknek és 
pörög, ahogyan azoknak tetszik. 
Nem tudja, vagy nem akarja meg
látni, hogy legnagyobb ellenségei a 
Kárpátokon belül vannak. Vagy látja, 
de azt hiszi, hogy késő van már? 
És akkor jaj a magyarnak, ha ezt 
hiszi, ha feladott minden reményt és 
nem szereti úgy múltját, hogy ne 
akarna jövőt! Akkor nem vehet részt 
a világ népeinek gyülekezetében, 
csak úgy, mint azt Vörösmarty a 
szózat befejező strófáiban jelzi I Ak
kor gyáván belenyugszik a magyar 
faj abba a gondolatba, hogy egv vét - 
télén harcban semmisüljön meg, mi 
kor annyi véres harcot dicsőséggel 
tudott megvívni 1

Uj harcot kell kezdenie a magyar 
fajnak a háború után, haszent István 
országát magyarnak akarja megtar
tani. Sokat, nagyon sokat politizált 
kifelé a magyar az utóbbi időkben 
s nagyon is rábízta magát diplo
matákra, akik, mint a háború iga
zolja, romlásba vitték. Elveszítette 
szemei elöl alkotmánya alapítójának 
nemes, bölcs ideálját, aki több biz
tosítékot látott faja fennmaradására 
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az ország belső szervezésében és a 
tiszta magyar elem erősítésében és 
hatalomrájuttatásában, mint a kül- 
politizálásban. Engedte kiölni magá
ból nemzeti szellemének legértéke
sebb elemét: a vallást, meghódolt az 
újítók moráljának.

De talán van még abban, a mesz- 
sze, harctereken küzdő magyarság
ban valami a szent István magyar
jából ? Talán maradt még egy kis 
magyar Nemzetiség azokban, akik 
visszajönnek? Talán felbuzog ben
nük a szunnyadó faji erő arra a 
nagy küzdelemre, mely nem az 
ágyuk és szuronyok háborúja lesz, 
hanem világnézetek harca? 1 alán 
szent haragra lobban a lalu ma
gyarja, ha hazajön s idegeneket 
talál fészkében ?

. . . Édes, jó magyarom ! Vér
ben keresztelt, tűzben — kínban 
szenvedett, megtépett magyarom! 
Téged a világ nagy próbára hivott 
s mig te a próbát fogcsikorgatva, 
feszülten álltad, hazád másoké lett. 
Oh, ha majd visszajösz a nagy 
próbáról, s úgy látod, hogy nem 
leled honod e hazában, ha torkodat 
tojtogatja is a kin, s bús magyar 
tekinteted valahová nyugat felé néz 
is könnyező, bánatos szentekkel, ne 
emeld bucsuintésre fáradt kezedet, 
maradj és hidd, hogy tudsz még 
hont csinálni magadnak e hazában, 
hogy újra tied lehet a föld, nwlyért 
annyit véreztél! “

Jauson Vilmos

A reformáció emlékünnepe.
A barsi ref. és ág ev egyházmegyék 

fényes ünnepséget rendeztek Léván, 1917. 
augusztus 28. napján a reformáció 400 éves 
évfordulója alkalmából melyen résztvettek 
városunk más vallása polgárai is, hogy ez
által bizonyítsák, hogy egymás örömében, 
bajában szivvel-lélekkel résztvesznek.

Az ünnepségen megjelentek liarsvánne- 
gyének főispánja: Heniczky Ödön és alis
pánja, dr. Iludnyánszky Titusz, Léva város 
polgármestere, Harkányi Gyula a lévai 
járás főbírája, a megyei és városi tisztviselő
kar több tagja. A ref. és ág. ev egyházme
gyék lelkész! kara élükön Haab Károly, l'a- 
tay Károly és Hándy Endre esperesekkel, 
Kovács ^ebestény tűdre ref. fögondnok és 
dr. Karafiáth Márius ág ev. felügyelő helyet
tessel Az egyházak küldöttein kivül nagy és 
előkelő közönség ünnepelte a napot, mely
nek szép lefolyása még sokáig emlékezeté
ben lesz Léva város közönségének.

Az emlékünnepély d. e. 9 órakor az ág. 
ev. templomban tartott isteni tisztelettel vette 
kezdetét, melyen a hatóságok és intézetek 
fejein kivül a barsi ref. egyházmegye testü
letileg vett részt. A kis templomot szórón 
gásig megtöltő közönség áhitatos éneke után 
Hzély Ödön lic., aranyosmaróti ev. lelkész 
mondott szivekhez találó szép oltári imát, 
mely után Csekey Dávid alsóváradi ref. lel
kész a szószéken gyönyörű beszédben fej
tegette a nap jelentőségét. Nem maradt 
szem szárazon.

Innen a közönség a ref. templomba vo
nult, hol mindkét egyházmegye szintén tes
tületileg jelent meg. Az orgona mellett Mihó 
Ernő, a ceglédi ref egyház kántora vezette 
a gyülekezet énekét, amely után a budapesti 
dohány-utcai izr. templom énekkarának tag
jai adtak elő egy szép zsoltáréneket. Gyö
nyörűen összevágó előadásuk mély hatást 
tett a megjelentekre Az áhitatos hangulatot 
nagyban fokozta Juhász Pál nagysziléi ref. 
lelkésznek emelkedett szellemű imája, a 
melyet a ref. leányok tneke követett, kik 
Tóth István kántor vezetése mellett a gálya
rabok énekét énekelték. Az ünnepi szenlbe- 

B A K S

szédet Hándy Endre ág. ev. esperes, lévai 
lelkész tartotta. Eszmékben és gondolatokban 
gazd.g s meleg érzéssel előadót"beszéde 
láthatólag megindították a hallgatóságot. 
Utána ismét a ref. leányok énekkara gyö
nyörködtette a közönséget karmesterüknek 
egy szép szerzeményével.

Az isteni tisztelet után a ref. egyház
megye tartotta meg ünnepi közgyűlését Pa- 
tay Károly esperes és Kovács Sebestény Endre 
fögondnok elnöklete alatt. Kovács ^ebestény 
tartalmas elnöki megnyitója után Batay 
Károly esperes a tőle megszokott ékesszó
lással előadott beszédben méltatta a refor
máció hivatását s bejelentette, hogy az egy
házmegye ebből az alkalomból 2000 K. ala
pítványt tesz iskolai célokra. A határozati 
javaslatot s a jegyzőkönyvet Bihar y Kálmán 
főjegyző terjesztette elő, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott.

Ezt követte nyomban az ág ev egy
házmegye díszközgyűlése, melyen Bándy 
Endre esperes és dr haraliáth Márius mint 
a megbetegedett felügyelő helyettese elnö
költek Dr. Karafiáth szép beszéddel nyitván 
meg a díszközgyűlést, Hándy Endre lelkész 
meleg szavakkal fejtegette a nap jelentősé
gét s bejelentette, hogy az ev. hölgyek 6’cAu 
berth Pál né úrasszony buzgólkodására 4200 
koronát gyűjtöttek össze később meghatá
rozandó alapítvány céljaira — a határoza i 
javaslatot lic. Fizély Ödön egyházmegyei 
jegyző mutatta be, melyet egyhangúlag el
fogadtak.

Ezzel az ünnepség a gyülekezet éneké
vel véget ért. Meg kell emlékeznünk, hogy az 
isteni tiszteletek után tartott offertorium 
mindkét templomban jótékony célokra szép 
összegeket eredményezett

A templom mellett egy sátor volt felál
lítva, melyben leányok ima- és énekesköny
veket, vallásos iratokat árultak.

Délben száz terítékű közös ebéd volt a 
városi vigadóban, mely alatt az énekkar 
tagjai több gyönyörű dallal emelték a han 
gulatot.

Este 7 órakor orgonahangversennyel 
egybekötött vallásos estély volt a ref. temp
lomban, melyen ismét nagy közönség jelent 

• meg A műsor Wehner Géza zenetanár mű
vészi orgonajátékával vette kezdetét, ki 
Bach Praeludiiimát és fugáját adta elő. Ezu
tán az énekkar tagjai Kreutzernek lm ez az 
Ur napja cimü hangulatosan szép zsoltárát 
énekelték Majd BirUni József adta elő igazi 
szónoki hévvel Kersék Jánosnak Erős várunk 
az Isten cimü ódáját. Ezt követte Mihó Ernő 
szóló éneke Hatalmas, érces baritonja meg- 
rezeglelte a szivek húrjait. Utána Akuc< La
jos egyházmegyei aljegyző, nagypeszeki lel 
kész mondott ünnepi beszédet, mely esz
mékben gazdag tartalmával mindvégig lebi
lincselte a hallgatók figyelmét. Utána Permes 
Jenő énekelte Goldmarek Sába királynője 
cimü operájából az imát meleg érzéssel, 
pompás színezéssel. Majd a férfikar adta 
elő lluber örökszép Fohászát, melyben a 
sóinkat Sajó Jenő és Mihó Ernő énekelték 
A remekműhöz teljesen méltó volt az előa
dás, melynek minden részlete azt mutatta, 
hogy az előadók egytől egyig képzett művé
szek. Ezután lic. Kixóly Ödön aranyosmaróti 
lelkész mutatta be a protestáns egyházi ének 
és zenéről irt szép tanulmányát Mihó Ernő 
ceglédi karnagy gyönyörködtette ezután a 
közönséget művészi énekével. Utána a férfi
kar Beethoven Dicsőit téged cimü vallásos 
tárgyú kvartettjét adta elő oly finom tónus
ban, hogy önkénytelen tapsra késztette a 
szép előadás a hallgatóságot A minden 
számában szépen sikerült estét az egybegyült 
közönség a himnusz eléneklésével fejezte be.

Másnap aug 29 -én a barsi ref egy
házmegye tartotta rendes évi közgyűlését 
amelyet bírósági ülés követett s mely csak 
késő este ért véget.

I'eledhetetlen szép nap volt ez a két 
egyházmegye történetében. A rendezőség 
meg lehet elégedve az elért sikerrel Köszö 
net es hála illeti a vezetőséget, a példás 
szép rendért, a szereplőket buzgóságiikért’ 

e ezenfelül az idegen művészeknek is há
lás elismeréssel adózik a közönség, kik szi
ves készseggel vállalkoztak arra, hogy nemes 
művészetükkel az ünnep fényét emeljék

K. -
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Különfélék.
- Az uj főispán bemutatkozás.

Léva város képviselőtestülete — lnint ’• 
már lapunk előző számában említettük W> 
azon alkalomból, hogy Benieky í>dön 
megyénknek uj főispánja először at.’x, m 
ineg Városunkat — aug. 27-ikén, délelín 
11 órakor, a varosháza nagytermében rend 
kivüli közgyűlést tartott, melynek egyedül 
tárgyát az uj főispánnak bemutatkozása 
illetőleg üdvözlésé képezte. A közgyűlést 
melyen a képviselőtestület tagjain kivü 
RudnyánsZky Titusz alispán és Kiirthy Kai 
mán főispáni titkár és nagyszámú közöns'és 
is résztvettek, Bódoyh Lajos polgármester 
nyitotta meg akinek indítványára Belesik 
László, dr Frommer Ignác, Holló Sándor 
Iluberth Vilmos és Köveskuti Jenő képviselő’ 
testületi tagokból álló küldöttség hivm lm.„ a 
főispánt a közgyűlésre, akit a terembe érke 
zéskor a jelenlevők élénk éljenzéssel fogad 
tak. A polgármester a képviselőtest-lel 
Léva város közönsége nevében meleg és 
őszinte szeretettel üdvözölvén a főispánt 
arra kérte, hogy vegye pártfogásába Lévát 
és különösen a városnak azon törekvéseit 
amelyek a múltban a felmerült akadályok 
miatt, néni juthattak érvényre. A főispán 
hálás köszönetét mondván a szívélyes fogad 
tatásért és működéséhez Léva város lakos
ságának támogatását kérve — válaszában 
kiemelte, hogy nagyrabecsüli Lévát, mint a 
magyarságnak nemcsak a múltban, de a 
jelenben is egyik erős védbástyáját, — s ezért 
minden törekvése oda fog irányulni hogy a 
város telvirágozásat és boldogulását elő
mozdítsa és jogos érdekeit a törvény ke
retében megvédje. A köz.gyiilés örömmel és 
teljes megelégedéssel vette tudomásul 
Benieky Ödönnek Léva iránt kifejezett ezen 
jóakaratát és elhatározta, hogy az elhangzóit 
beszédek teljes szövegükben a közgyűlés 
jegyzőkönyvébe foglaltassanak A közgyűlés 
egyhangúlag hozzájárult Holló Sándornak 
azon javaslatához hogy a város közönsége 
Wekerle Sándort miniszterelnökké történt 
kineveztet.se alkalmából a következő távirat 
lal üdvözölje Wekerle Sándor korinányelniik 
Öexellenciájának Budapest Barsvarmegye 
főispánjának Benieky Ödön Öméltóságának 
tiszteletére Léva varos közönsége ma tartott 
ünnepélyes közgyűlésén egyhangú lelkes 
határozatából kifolyólag tisztelettel és sze
retettől üdvözli Nagyméltóságodat, mint a 
demokratikus átalakítás és a békekötés 
nagy munkájának részesét; országunk, nem
zetünk érdekeinek szilárd védelmezőjét. — 
Bódogh Lajos, polgármester “ A közgyűlés 
berekesztése után a polgármesteri hivatal 
helyiségében az alábbi sorrend szerint 
küldöttségek tisztelegtek a főispánnál, hs 
pedig : a Lévai Nőegylet, a kath. egyház és 
az iskolaszék, a reform., az ág. ev., izr. egy 
hazak és ezekkel együtt ezen felekezeteknek 
nöegyletei és az Erzsébet Filléregylet kikul 
dőltei, a katonai parancsnokságok, a légim 
názium, tanítóképző tanári kara, a tiszt 
viselők egyesülete, a posta-és távirdaiiivatal, 
a kir. járásbíróság, a vasúti és államépitészeti 
hivatal, adóhivatal és pénzügyőrség és a 
városi tisztikar. — Déli egy órakor a pol 
gármester a főispán tiszteletére szükebbköril 
ebédet adott a városi vigadóban. I j föispa 
nunk. aki rokonszenves megjelenésével és 
előkelő, finom modorával mindnyájunknak 
tiszteletét és szeretet biztositotta magának,— 
ebéd után nehány helyen látogatást lett és 
másnap is Léván maradt és megjelent a 
barsi ág. hitv. evang és reform, egyházme
gyéknek a reformáció négyszázados évfordu
lója alkalmából tartott emlékünnepen ~~ 
A miniszterelnöktől Léva város polgármes
teréhez aug. 31.-én este a következő sür
göny érkezett : „Bódogh Lajos 
tér urnák Léva. — Szives üdvözlésükét 
őszintén köszöni és melegen viszonozza. 
Wekerle". —

— József íöherczeg a tizennégy*-  
Bekhez. József főherceg vezérezredes, arc- 
vonalparancsnok, háziezredünkhöz, a . 
honvédgyalogezredhez az utóbbi napok » 
Romániában, a reorganizált román Imilsereg 
részeivel szemben kivívott szép sikerei a “ 
mából, a következő meleg hangú 
iutézle: „Hős honvédjeimet szerei eltel

kineveztet.se
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éMel üdvözlöm; párját ritkító állha- 
11 í.ukLil dicsőségük arany koszol újába 
”IOSSa«ikiit fűitek, melyek soha nem főny
id 'k l'ölséges királyunkhoz külön 
ní‘iés megy. '»e>y vitéz ,l,aKatartásukat 
jple" Az |Bien kisérje és áldja meg mind- 
^'"i'kst ~~ ddzsef főherceg vezérezredes “ 
ní ,U Népünnepély. A ,nai ““gyszabásu 

Mdkiviil érdekes népünnepélyre az olső 
mániás Numerái herceg vezetése mellett, 

“nazeue kísérletével, d u 2 órakor lesz a 
.NóhP Á7 iijen fényesnek igerkezokocsi- ffÍdigi-,.. 3 órakor a Kossuth Lajos 

vonul ki. A harcászati mutatványok 
m fogják közelíteni a valóságot. A repülő 

amelyre bizonyos összegért bárki is fel 
ízil'lhal, fiz percenkint fog a város és lövölde 
löíiitt közlekedni,

_ Ul tzredparancsuok. A fölsőbb 
hadvezetöség íelsőszopori Tóth Sándor alez 
edest i‘ nagyváradi hadapródiskola volt 

óaranc’simkát, a in. kir nyitrai l-l.-ik hon
véd gyalogezred parancsnokságával bizta meg

A F. M. K E. gyűlése A Kel
vidéki Magyar Közmivelődési Egyesület láva 
városi és léva járási választmánya Léván. 
a kaszinó társalgó termében e hó 5.-én dél- 
ülan 4 órakor választmányi ülést és 5 óra
kor rendes közgyűlést tart, amelyre az. el 
niikség az egyesület tagjait lapunk utján is 
meghívja. A tárgysorozat a következő: I. 
Elnöki jelentés. 2. Tagok felvétele. 3 Az alel
nöki és jegyzői állás betöltése 4. Szervezeti 
és ügyviteli szabályok bemutatása és tárgya 
Bsa. 5. Folyó ügyek és indítványok.

- A barsi Ág. evangélikus egy 
hitmegyo ui esperese. Baab Károly, kir 
tan. a Ferenc József-rend lovagja, kiirmöcz 
bányai ei>. lelkész folyó hó 15-én, korára való 
tekintettel lemondott négy évtizede viselt es
peres! hivataláról. Utódja egyhangú válasz 
társai Béniig Endre lévai ev. lelkész lett, 
iki f. hó 28-án, a reformáció 400 éves em
lékére rendezett ünnepségek elölt megtartott 
rendkívüli egyházmegyei közgyűlésén tette 
le az esperesi hivatalos esküt Ugyanez al- 
kalomból a barsi egyházmegye Itaáb Károlyt, 
a lemondott esperest, tiszteletbeli főesperessé 
választotta. Az uj és érdemekben gazdag 
esperest megválasztatása alkalmából mi is 
őszintén üdvözöljük.

— Gyáazhlr. Még gyász érte dr. Mocsy 
Abát, Léva városának első tanácsnokát, 
akinek édes atyja, nemesoroszi .Voesy Lajos 
ügyvéd, a barsvármegyei ügyvédi karnak 
nesztora, a barsi ref. egyházmegye ügyésze, 
lanáesbirója, számvevője stb. aug. hó 30 au 
Budapesten elhunyt. Földi maradványait ma 
délután 5 órakor < iaramvezekényen helyezik
nyugalomra

— Hősi halál. A keleti harctéren a 
mull hónapban újra fellángolt nagy és véres 
rajtáknak áldozata Nyúli József hadnagy 
is, Nyúli József polgártársunknak három év 
előtt jelesen érettségizett s a legszebb remé
nyekre jogosított, forrón szeretett fia, aki 
augusztus hó ltl.-án, 22 éves korában szü
léinek legmélyebb fájdalmára hősi halált halt.

— Esküvő. Boldizsár György, meg 
választott mólói ref. lelkész, jelenleg lévai 
“Jédlelki-sz, múlt hó 23, án tartotta eskü
vőjét az alsóváradi ref. templomban, Csekey 
Arankával. Csekey Dávid alsóváradi ref. lel
késznek kedves leányával, a lévai ref. egy
kén tanítónőjével. Állandó és boldog ineg- 
elégedés kisérje az uj frigyet.

— Megváltozik a nyári időszakúi- 
“•- A május hónapban életbe léptetett 
nyári időszámítás szeptember hó 15.-én, éj
id megváltozik. E napon az órákat éjjel 11 
és 12 óra között 1 óra hosszáig megállítják 
’ ,'IY visszaállitják a régi időt. Szeptember 
l'*-éii  tehát egy órával hosszabb lesz az 
éjszaka.

— Iskolazzáki tagok válazztáza. 
- lévai róni. kath. iskolaszék tagjainak nian- 
•tuina lejárván, az uj választás szept. bo 
i- én délelőtt 9—12 és délután 3—5 uráig 
11 r,jni. kath. elemi fiúiskolában lesz. Válasz-
* 15 rendes és 4 póttag.

,, *“ Elveszett Hu. Zsíros Zsigmondné, 
•vp*-  Maria lévai napszámoson 12 éves 

'“'•ló nevű fia f. hó 0.-án hazulról eltűnt 
*»éta elő Uem került. — A liu atyja had-

H. S

avonult katona, edes anyja munkába jár, 
Ot gyermeke van, kikre mindig ez a fiú 
“sokott addig felügyelni. Most szó nélkül 
eltávozott, úgy, hogy mikor hazajött az 
anya este, már csak a kicsinyek mondták, 
mgy a Lacika elment A fiú kis növésű 

szőke, sárgás szemtl. Eltűnésekor katona 
posztóból nadrág, kockás ing és egy orosz 
sapka volt rajta Aki valamit tudna felőle, 
vagy a lévai rendőrkapitányságot vagy a 
gyermek édes anyját értesítse.

Tüzeset. Múlt hétfőn éjjel 12 óra 
kor, eddig fel nem derített okból, Nai/yod 
községben tűz ütött ki, amely 3 asztag ga
bonát, egy pajtában sok rostálatlan pelyvás 
gabonátésnagy mennyiségű takarmányt pusz 
titott el A kár — tekintettel arra, hogy az 
elegeit készletek még drága pénzen sem 
pótolhatók, — igen jelentékeny.

Jótékonyság.
Ghimessy László uradalmi felügyelő 

Nyírbátorról 50 koronát küldött a József Fő- 
berrzeg Barsmegyei Tanítók Háza inlerná- 
lusának háztartási céljaira.

Tan ügy.
A lévai róm. kath. elemi fiúiskolába a 

beiratások szept. 1., 2 , 3, L én délelőtt 
8—11 óráig tartatnak, — 5-én Veni Sancte; 
6. án rendes tanítás.

A kereskedő tanonciskolái beiratások 
szeptember hó 8. és 9 -én délután 3—5 
óra közt eszközöltetnek a város r. kath. íiu- 
eleini iskolájában. Ugyanakkor fizetendő az 
első félévi (8 korona) tandíj. A tanév meg
nyitása kedden, 11. én délután 5 órakor lesz 
A t. főnök urak ezúton is kéretnek, hogy 
az üzleteikben alkalmazott tanoncokat a 
pontos beiratkozásra utasítani szíveskedjenek ; 
az indokolatlan későbbi beiratkozás igazo
latlan mulasztásnak minősíttetik.

igazgatóság.

Nyilvános köszönet.
Mindozau jó barátok és ismerősökkel kik 

szeietett Ilonka leányunk elhunyta alkalmából 
szives részvétüket fájdalmunkat enyhitették, 
fogadják ez utón hálás köszönetünkel.

Léván, 1917. Szeptember hó.
Klinciok Ferenc csaladja.

. 2593-917. sz.
Hirdetmény.

Különféle kósza hírek vannak a városban 
elterjedve, melyek szerint bűnös kezek n vá- 

I ros felgyujtasal célozzák.
Kersm a közönséget, hogy e kósza hl

1 reknsk fel ne üljön, mert azok rendszerint 
! alaptalanok s csak a közönség megfélem 

ütésére Irányulnak.
A nagy szárazság miatt bekövetkezhető 

veszélyek megelőzése vegett elrendelem, 
hogy, minden háztulajdonos, vagy bérlője, 
házában egy hordó vizet s megfelelő létrát 
tartson állandóan készenlétben.

Lévan. 1917. évi augusztus hó 31. én.
Dr Horváth
rendőrkapitány.

i

Pályázat.
A lévai kath. körnél f. évi november hó 

1 .én egy szolgai állas jön üresedésbe. Ja
vadalmazás : havonként 50 kor. fizetés, lu
kas fűtés, világítás, a kimért italok után es 
pedig a bor után literenként 8 fillér, a sor 
után üvegenként -I fillér.

Megkívánja a választmány, hogy a meg
választandó szolga róm kath vallásu. nos 
.(lehetőleg gyermektelen!- legyen, imt, ol 
vasul és számolni tudjon. Biztosítékul oÜO 
koronát kell neki lelenni.

Akik ezen állást elnyerni óhajtjuk, 
sajátkezüleg irt pályázati kérvényüket 
14 nap alatt hozzam nyújtsak be,, mert m 
késetten benyújtott 
nem fognak vétetni.

Léván, 1917. évi 
ján.

kérvények figyelembe

augusztus hó 29. nap-

Dodek János, 
a kath kör igazgatója.

8

5448 — 1917. szám.
Hirdetmény.

Felhívom mindazokat az adófizetőket, 
akik az 1916. és 1917. évekre előirt állami, 
vármegyei és községi adójukat, nemkülönben 
a közadók módjára behajtandó egy b köz
tartozásaikat folyó hó 30.i# be nem fizet
ték, hogy azokat jelen hirdetmény közzété 
telétől számított 8 napon belül Léva r. t vá
ros pénztárába annál inkább fizessék be,— 
mert, ellenkező esetben ellenük a zálogolási 
eljárás haladéktalanul megindittatik.

Léva 1917. évi augusztus hó 28.
Bódogh Lajos 

polgármester

5441 — 1917. szám.
Hirdetmény.

A felsőbb rendeletek folytán a kiesiny- 
beui eláiusitásnál 1917 szeptember 1-től 
15-ig a zöldség és gyümölcsre a következő 
árak lépnek érvénybe :

Főzni való tök kg. 60 fill. Káposzta 
kg 80 fill Kelkáposzta 80 fii! Zöldbab és 
viaszbab 144 fill Kaleráb szokásos levéllel 
108 fill. Paradicsom 72 fill. Ugorka salátának 
30 fill. Uborka kovászosnak 40 fill Uborka 
ecetbe 55 fill. Asztali tengeri 100 db. 20 
K. Zöldpaprika apró 100 db. 5 K. Zöld
paprika tölteni való 100 db. 10 K Alma I. 
kg. 165 fill. Alma II. 138 fill. Alma kevert 95 
fill Alma hullott 42 fill. Körte I 200 fill. 
Körte II 165 fill. Körte hullott 60 fill. Friss 
szilva étkezési célokra 66-114 fill. Kingló 
160 fill. Dinnye sárga, fajdinnye 84 fill. Diny- 
nye sárga, közönséges 42 fill Görög fajdiny 
nye kg 68 fill. Görög közönséges dinnye 42 
fill. Őszibarack I. 300 fill. Őszibarack íl. 220 
fill Őszibarack III. 120 fill. Szöllö 320 fill. 
Dió 380 fill. Sárgarépa, petrezselyem és pasz- 
tinák és pedig: a. zöldje nélkül (levél nél
kül) 108 fill, b. szokás szerinti kevés zöld 
le éllel 96 fill. Megmarad szeptember 30-ig 
érvényben: Vöröshagyma 134 fill. Fokhagyma 
260 fill. Dughagyina f. évi november hó 15 ig

• 280 fill.
I Léva, 1917. évi augusztus hó 27.

Bódogli Lajos, 
polgármester.

Faárverési hirdetmény.
Kékellő község volt úrbéresei az 1917. évi step- 

. tembar hó 25 éu, déluláu 3 órakor Körmöcbányát! az 
' ot'ani r. kath. legéuy-’gylet ktilöu h'dyiségébeu meg 
' tarlaudó uy lváuos szó- én írásbeli árverésen eladják a 
| tulajdonukat képező erdő 4.® kát. hold területén talál- 
i batd legalyazott, megjelölt éa megiuéretezett túlnyomóan 
- Inc éa részben jegeuyefeuyő liaszou iatüiueget, Oiely 

áll: 1002 dib. szddöutvél'ybul, melyek fatömege míut- 
egy 11 Itt 111*  éa 103 drb tövönáiló seéltörütt Iából 
melynek fatömege miutegy 62 in". Miutegv 565 m*  
fatömegről a kéreg le vau bántva. Ezeu fatümeg a 6 
kliuuyira fekvő jánoshegyi, vagy a 11 kim.nyíre lek 
vö alsóturcseki vasúti állomásra teugelyeu ebzálilható. 
Kikiáltási ár 33421 kor. kiszál iláai határidő bezárólag 
1*. ‘1S. év december hó 31 ig. Bsustpéuz 3343 korona, 

i Utó-, valamint Imcsároil alóli ajánlatok uem
i'ogadtatuak el. Az árverés eredménye az elfogadott 
ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azoubau csak az 
illetékta hatóság jóváhagyása után válik kőtelezővé. 
A részletes árverési és IM-rződési feltételek a besztercze- 
liauyai m kir. állami erdőbivataluál, a garamiad dméri 
m, kir, járás erdögouduokságnál ég a ólirottuál tekint
hetők meg.

Kell Kékellő köszéglmn, 1917. évi augusztus hó 29. 
Úrbéri elnök

Haszonbérbeadás.
A bolflárföldeket és a vasút mellett 
levő Nyitrai-féle földeket parcellázva 
haszonbérbeadom. Jelentkezéseket 
szeptember 10-töl kezdve fogadok el.

Dr. Kmoskó Béla.

Hirdetmény.
Van szerencsém az i. t. közönség be 
esés tudomására adni, hogy Léván 

magán zene-iskolát 
nyitottam. A jelentkezők beiratását 
szept. 1-töl kezdve végzem Zöldkert- 
utcai lakásomon (3. szám mindennap 
d. e. 9-től). Tandíj havonként minden 

tanuló után 1 *>  korona.
> Tisztelettel:

Kregozy Anna.
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Kiadó lakás,
mely áll 6 szoba, veranda, pince, jég

verem, istálló, sopa és konyhakertből. Bő
vebbet Bodó Sándor közgyámnál Léva.

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

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 1 K 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f. 
/ff Ezt lckrj-a.lt nolzia.env4.tt! '•81 
A hol nem kapható, oda postán l'J kis v»gy G fagy 
üveget tizenhárom koronáért küld ingyen ládában a 
készítő , , _

KATRENYAK JÁNOS
gyógyszerész ZSARNOCZA.

1917. szeptember 2B A. H. S

Malommegnyitás.
Tisztelettel tudatom, hogy újonnan 

épült gőzerőre berendezett 
műmaimomban 
szeptember l.-töl elfogadok őrlési meg
bízásokat. A — pontos — és gyors 
kiszolgálásról, elsőrendű liszt kiállításá
ról biztosítom a nagyérdemű közönséget.

Weisz Salamon, 
malomtulajdonos Léván.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAÓYKERESKEDÉSE

mifiwn más. LÉVÁN. teileifqm sz&r

roT^’
FENYKEMS1 

SZAK ÜZLETEL, 

Rákóczi-ut^, 
NAGYBAN - KlCSÜ^kl

i
Legjobb főszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k „Glória” pörkölt 
kávé különlegesség. Csemegebor. likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vásáruk és konylinfelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkek. Villanme főzőedények, foiralók én vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

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

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktara. — -

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
uagybecskereki ny. fökapitáuy és 

fsjbarozull tenyésztőnek nagyszerű 
találmánya a

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

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

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve ismertető prospektust, mely
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusitója a Torontáli Agrárbank Hész- 

vénylársaság, Ji agybecBkerekeu. 8®- fi

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon szám : 33. -y. Telefon szám ■ 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gspek:

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Sclirantz gözcséplő készletek, eredeti Melichárféle 
vetőgép Eűcher-féle ekék es talajművelő eszközök 
valamint minden e szagba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánozoskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban. ~Wi

Nyomatott Nyitrai és Társa r, t, gyorssaj tóján Léván.


