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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

HETIT A
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' \ szegények tele.
Súlyos próba elé állította a h.i- 

L,ru országunkat. Ellenségeink a 
kiélieztetés jelszava alatt vonultak 
|f| ellenünk, mivel belátták, hogy 
(,<venes, nyílt porondon velünk nem 

férkőzhetnek; a magyar vitézség
ül szemben az entente ereje nem 
"ad hasonlót szembeállítani. A lehe- 

L|en dühében fogát csikorgató an- 
L s a vele egy húron pendülő 
kalmár Amerika elzárt bennünket a 
/ágtól, hogy meg semleges államok 
terén se juthassunk semmihez.

Azonban a kiéheztetés politikája 
l.ántén nem sikerült, mert a magyar 
áld termo ereje s az asszonyok s 
az itthonmaradottak megfeszített 
munkája meghozta a maga gyümöl- 
csét s termékeink gondos elosztása 

kiírtán ujtól-ujig minden baj nélkül 
kihúztuk. Azonban el kell ismernünk, 
hogy mindennek az ára azért emel

kedik. A kormány kénytelen volt a 
kbnnaszemüek maximális árát emelni. 

A fa és szén magától emelkedett, 
aelhogv nincsen A gyalázatos 

meri önzés, a mérhetetlen kapzsi
ig, a hadimilliók után valói esztelen 
wárgás olyannyira kihasználta a 
mindennapi élet fenntartásához szük
séges dolgokban beállott hiányt, hogy 
ha valóban művészet kell ahhoz, 
hogy egy kisebb jövedelmű embei 
Mósságcsinálás nélkül meg tudjon 
tini, nem is említve azt, hogy ruhát, 
cipót amúgy sem tud szerezni. Ily 
'iszonyok között a szegénység bi- 
tony kettőzött félelemmel néz a kö- 
ttlgő tel ele. A legtöbb családnak 
nincs téli tüzelője ; eltekintve attól, 
hgy már hetek óta sötétben ül es
tinként a család, mivelhogy petró
leum és gyertya sincs. Nincs zsir, 
■tincs burgonya. Ha van is, ahhoz 
szegény ember nem igen juthat, 
miig a tel normális viszonyok kö
zött is nagy dolog' a szegény népre, 
"melynek nem lesz mit ennie, ha 
"leniképpen segítségére nem sie- 

■ünk.amit pedig tenni kötelességünk.
^°r«>s Gyula, városunk képviselő 

■estületénck agilis tagja, ki nagy el- 
'"klallsága mellett is minden szép és 
*ines gondolatot oly hévvel part- 

figyelmeztette lapunkat arra, 
°Sy a szegények telének minden 

!''0l’)°ruságát egy városi közkonyha 
állításával lehetne ellensúlyozni, 
^lyben telnek idején mindazon 
Idények, kik erre reászorulnak, 
eRalább egy kis meleg levest vagy 
''Zdéket kapnak a hatóság által ré- 
c| re kiutalt kenyér mellé. Az 
tclrevalő gondolat csakugyan meg

él demli a nvilvánosságot annál is 
inkább, mert hovatovább szüksége
sebb lesz, hogy a szegények telével 
komolyan log-lalkozzunk.

Részünkről vagy társadalmi vagy 
közigazgatási utón tartjuk legcélsze
rűbbnek e kérdés megoldásai. Két
séget nem szenved, hogy Léva vá
rosában is lesz eleg szegény, akinek 
nem lesz, meleg' étele. Addig már 
nem terjed sehol a közellatás, hogy 
a hatosáig ezekről is külön gondos
kodjék, mert erre ritkán akad fede
zet. Az a pár fillér, amit készpénz
ben adnánk, a nyomor legcsekélyebb 
részét sem envhitene, mivel az is' 
köztudomású, hogy a szegények még 
beszerezni sem képesek a meleg 
ételhez szükséges anyagokat, de meg' 
ha tudnák is, egy-kettőnek, a szeme- 
sebbnek jutna, a többinek nem A 
közszükségen tehat csak a nép
konyha segíthet, egy oly népkonyha, 
mely naponta egyszer, délben meleg 
etelt juttatna az. éhezószegénysegnek.

11a Léva város jótékony nőegye
sületei a népkonyha érdekében leg
alább erre a háborús télre társulná 
nak, azt hiszem, nemes munkájukat 
teljes siker koronázná. I la a legutolsó 
népünnepélyt tekintjük is, latjuk, 
hogy Léva város közönsége a jóté
konycél érdekeljen tud is, akar is 
áldozni, csak legyen arra vezető. 
Léva varos noegvesületei már eddig 
is számos példáját adlak igazi életre
valóságuknak. Nemes hivatásuk gya
korlásai mindig állandó figyelemmel 
kísértük s külön-kiilön is sok es ne
mes dolgot müveitek. Most közös 
munkába állva nem is kerülne na
gyobb megerőltetésükbe egy nép
konyha felállítása, mert ebben segit 
ségükre lenne elsősorban maga a 
város, mint amelynek elsősorban 
amug'v is vállaira nehezedik szegé
nyeink ellátása, azután a városi inté
zetek, egyesületek cs a polgárság. 
Bizonyára nem lógnak hiányozni a 
pénzbeli és termé szetbeli adományok, 
melyek lehetővé fogják tenni, hogy 
a népkonyha zavartalanul teljesíthesse 
áldásos működését.

Készséggel adunk helyet a fel
vetett nemes gondolatnak, hogy meg 
idejekorán figyelmeztessük a varos 
közönséget a szegények télére, mely 
el fog jönni oly bizonyosan, mint a 
halál és sok szerencsétlennek keserű 
könnyeket fog kisajtolni a szeméből.

A háború kétszeres teherrel 
sújtja a szegényt, ezért kötelessége 
a tehetősebbnek, a vagyonosabbnak, 
hogy mentő kezét jo szívvel nyújtsa 
az esdo nyomot fele.

Utazik a király
A l*pok  tudósításai között ma már szin

te hetenként ismétlődik a király valamelyik 
útjáról szóló leírás. Ez is egy jelensége a vi
lágháborúnak, amelyben az uralkodó egész 
szárazfldi, vízi és légi haderői fölött maga 
parancsnokol. A sok ut között, amit Ká
roly király alig egy éves uralkodása alatt 
megtett, csak köves olyan van amit udvari, 
diplomáciai vagy politikai szempontok tettek 
kívánatossá. Ezek a királyi pár látogatása a 
német, a bajor es würtembergi udvarnál és 
ideszámítható még az uralkodópár budapesti, 
krakói, bozeni és vorarlbergi útja Gyöngyös
re vagy a Stcinfeldre már a legnemesebb ir
galom vezette a királyi párt. Különben pedig 
leggyakrabban az Isonzó-fronton, Keletgaliei- 
ában, Tirolban, Bukovinában, az erdélyi fron
ton, Kariuthiában, Triesztben, a tengerparton, 
a Hot tanai és a front mögötti országrészek 
legnagyobb vagy egyébként jelentős katonai 
állomásain latjuk az uralkodót.

Ha a király utazik, csak azért kel föl 
Íróasztalától, hogy egy másiknál helyei fog 
laljon Ez ugyanaz a vasúti kocsiban is A 
király állandó úti ki se re te a főhadsegéd, 
a szolgálattevő szárnysegédek, a katonai és 
kabinet iroda tisztviselői, a külügyminisztérium 
képviselője — továbbá az utazás célja és 
természete szerint a főudvarmester, a külügy 
miniszter, a miniszterelnök, a vezérkari fő
nök, egy helytartó a vonatban akár csak 
Laxenburgban vagy Keichenauban naponta 
többször is megjelennek az uralkodónál, 
hogy előterjesztésüket megtegyék

A király azonkívül is annyira munkára 
használja fel egész utazása idejét, hogy időn 
ként az oda vagy visszautazásnál a had
ügyminiszternek, egy katonai főkormányzó
nak, katonai parancsnoknak, szakminisz
ternek, főispánnak vagy szakelőadónak is el 
kell öt kisérni. Akik visszafelé szállnak föl 
az udvari vonatra, már azokat az aktákat 
terjesztik elő döntésre, amelyek éppen akko- 
rig érkeztek be

A király utazása közben is leggyorsabb 
elintézést követeli s azért maga is olyan ha
mar hozza meg a döntést, amennyire csak 
az ügy beható átvizsgálása és a napnak 
vagy az órának a követelményei megenge
di •. A király ha utón van, ugyanúgy együtt 
él a Monarchiával és a világgal, mint otthon. 
Ennek a nagyarányú, lüktető uralkodói te
vékenységnek a támogatására az udvari vo 
nat külön összekötő kocsit visz magával, 
amelyben minden készülék együtt van távi
rati es telefonösszeköttetések létesítésére. A 
királynak s a kíséret szerveinek egy házi 
telefonközpont teszi lehetővé, hogy bármikor 
akármelyik kocsival összeköttetést kapjanak. 
Ha azonban u vonat csak pár percre is 
megáll, az állami telefon vagy táviróveze- 
tékről rögtön egy szabad drótot húznak az 
udvari vonalig es akasztok segítségével az 
összekötő-kocsi központjába kapcsoljak azt.
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De nemcsak az állomásokon, hanem — igaz, 
kissé körülményesebben —- a nyílt pályán is 
mindig megvan a lehetősége egy ilyen össze
köttetés megteremtésének. Így áll a király 
utazása közben is minden órában, sőt min
den percben szoros érintkezésben országai 
szivével, valamennyi fronttal, sőt a legtávo
labbi koronatartománnyal vagy megyével is, 
ami az ifjú uralkodó számára tényleg lehe
tővé teszi, hogy figyelme mindenre kiterjedjen.

A király megérkezik. Ott egészen az 
utazás célja tölti el. Ez a cél, ha valame 
lyik harctérről van szó, ismeretes. A fronto 
kon azokat a közvetlen benyomásokat kere
si a legfelső hadúr, amiket a harctér maga 
frissen kilehel. Károly király, a hadvezér 
ezeknek köszönte és köszöni a legnagyobb 
sikereit. Mint parancsnokló trónörökös azon
ban, mig szemével az ütközet egyes jelene
teit kisérte, fülével mindig, csak sajat vezér
karát hallotta, mely főhadiszállásán dolgozott. 
Mint királyhoz azonban akkor is elhallatszik 
országai legtávolabbi részének a hangja, 
amikor az ollós távcsőnél állva a galíciai 
határon az orosz lövészátkok mozgolódását 
figyeli, vagy pedig az Okna környékén vagy 
a Fajti-Hribért, a Monté San (larb Jeliéért, 
vagy a Hétközség fensikja köves hegyeiért 
és a Tonezza-platóért dühöngő harcok me
netét követi.

A királynak tehát nem üdülés az ula 
zás. De mégis öröm, mert mindig és min
denütt a hozzávaló ragaszkodás jeleit mutatja 
Amennyi utazási nap — ugyanannyi munka 
napok, mint otthon.

Karácsonykor meglesz a béke.
Érdekes jóslat a háborúról és a békekötésről.

A háború kitörése után nyilvánosságra 
jutott az írott jóslat, melyet Wismár váró 
sának tanácstermében őriznek ezzel a cím
mel : .Kivonat egy szerzetes végrendeletéből 
az 1701.-ik évről.*

A jóslatból nehány már teljesedésbe 
ment, ami még érdekesebbé teszi ezt a régi 
iratot, mely igy szól :

Olyan időben, mikor a pápai szék üre
sedésben lesz, Európát borzalmas mozgal
mak fogják megremegtetni.

Gonoszság, gyűlölet fog eltölteni egy 
kis népet (Szerbia), mely fejedelem-gyilko
lással fogja Európát lángba borítani

Hét birodalom támad fel a madárra, 
melynek két feje van és a madárra, melv 
nek egy feje van. A madarak (Magyarország- 
Ausztria, Németország) kétségbeesetten védik 
fészküket és kannáikkal megvédik azt. Az a 
fejedelem a középen, aki a megfordított ol
dalon (jobb ?) száll a lóra, ellenséggel lesz 
körülvéve. Nép támad fel nép ellen Az 
Uralkodó jelmondata igy hangzik : „Istennel 
előre!*  Az Isten hatalma ’ogja segíteni őt 
s győzelemről győzelemre vezeti

Kelet és nyugat felöl egy hatalmas gyű
rűt fognak alkotni és sok ember semmisül 
meg. A kocsik lovak nélkül száguldoznak 
(automobil). Tüzes sárkányok röpködnek a 
levegőn át (repülőgépek) s tüzel és puska- 
tüzt fognak ontani, városokat és falvakat 
semmisítenek meg. Tehetetlenül fogjak ezt 
szemlélni az emberek.

A nép meg fogja hallani Isten intelmét 
s Isten elfordítja tőle arcát.

Három éven s 5 hónapon át fog tartani 
ez az izgalom. Éhség és szárazság több ál
dozatot fog követelni, mint a háború. El fog 
jönni az idő, mikor sem eladni, sem venni 
nem lehet. A kenyér meg lesz jegyezve és 
fel lesz osztva (kenyérjegy). A ver festi pi
rosra a tengereket. Az emberek a tenger 
fenekén fognak zsákmányra leselkedni (bu- 
várhajó). A hét csillagos nép < Amerika) fog 
beavatkozni a küzdelembe és bálba támadja 
a szakállas embert.

Az egész Alsó Kajna vidék remegni fog 
s meginog, de nem fog elpusztulni, hanem 
alUm fog az idők végéig A nyugati ország

B A R S ____________ ssspUmbtr^

együtt le lesz verve és a nyomor legelső 

folmra jut né|)ej szcnvednek s hűl

lámzásba jönnek az összes nepek. A győz 
les keresztet visel a mellén A habom akkor 
kezdődik, mikor az ereit kalászok hajladoz
nak s tetőpontjára akkor jut, mikor a cse 
resznye másodszor virágzik (görbééi áttörés) 
A békét a fejedelem karácsonykor köti meg.

Eddig tart az ismeretlen szerzetes pró
féciája, melynek sok részé megegyezik a 
világháború eseményeivel Hogy jövendölése 
a békekötést is eltaláltn-e ? — orré Intelem 
mel kell várnunk

Levél a harcztérről.
Taboripo8ta 422, 1917. 3zept. 12.

Hegyoldalon magas fenyőfák között van 
egy kicsi tisztás. - A romantikus elbeszé
lések, regények szerint egy kis házikó ille
nék ide mellette a tehénistálóval. De ha 
mar romantikáról van szó, kellene ide egy 
csinos, házias, kis leleseg is, kivel itt zavar 
talanui turbékolh-Ina ; vagy legalább is egy 
léhérkötényes kis lány, kihez szerelmes bu
gással közeledhetnék az. ember. De hat itt 
csuda prózai az élet. Nincs biz itt se fele 
ség, se kis lány de még lehénistáló sincs.

Annyi bizonyos, hogy hiúságunk örülhet 
neki, amiért itt fehér népekkel nem találkoz
hatunk. Mi tagadás benne, egy cseppet sincs 
tetszetős formánk ; pedig a tetszenivágyást 
még a habom sem tudja belőlünk kiölni. 
Otromba, szeges cipők a lábainkon, nadrág
jainkon sár, faggyú, lövegolaj. vazelinnek 
csúfolt kocsikenucsféle, krumplifőzelék, „bab 
csuszpajz* 4-maradék stb.

A könyökön kivilágit az ing; ha ugyan 
tud még világítani. Bizony legtöbbnél mar a 
fehér ing is csukaszürke lett. No és az arc, 
az a legtöbb embernél látványosság 1 A rajta 
nőtt bozótból mar csak a szem és az orr 
vehető ki. S bár ez a háború külsőleg su 
lyos nagy realitás, belsőleg csupa idealizmus
sal, romantikával, nagy képzelöerövel telíti 
meg az embert. Az otthonhagyott család iránt 
érzett szeretet a legmagasabb fokra emelke
dett s minden, ami otthon van, idealizálódott. 
Olvasom egyszerű parasztemberek leveleit, 
kik azelőtt sohsem ismert lelki finomsággal, 
valami magasabbrendü, ideális szeretettel 
írják meg leveleiket asszonyaikhoz, gyerme
keikhez. Az az asszony, kit ura előbb alig 
tekinteti egyébnek gyermekei névelőjénél s a 
munkában robolosanál, ma egy idealizmus, 
a szépség, a jóság, a vágyak magas piedes- 
talján all az ma szemében. Kívül sár, gyű 
rótt, töpörödött, görnyedi ember, belül fino
modott. jóságra, szereidre hajló lélek.

Testünk fáradtan rójja az erdei ösvé
nyeket ; lelkünk azonban fáradhatatlanul 
kutat újabb és újabb benyomások után. — 
Egy fan két szív összekötve, fölötte 1908.— 
1908.-ban valami szerelmes pár sétált erre. 
Boldogok voltak szerelmükben s szerelmes 
naivitásukban aliitotlák ezt az emléket. Nem 
messze a fától kicsi sirhalom. Eelirás: 
„Unnbckanler Bumene ‘ — íme az emberi 
sors I Az ember boldogan, reményekkel tel
ten indul az életnek, küzd s a vég — az 
elmúlás. Harcolunk, dolgozunk, élünk, indu 
tataink, eszméink, vagyaink vannak s ezek
kel megyünk a vég elébe, a csöndes, békés, 
fáradságot nem ismerő elmúlásba.

Mikor végig kell néznünk a haldoklók 
hörgését, látnunk kell felperzselt falvak üsz 
kos romjait, lelkünk csak azt érzi, minden, 
ami e földön van, csak a pusztulásra, a meg

, semmisülésre termett — 8 csudálatos valami 
j az emberi lélek, az elet végcéljának ez a 

folytonos meglátása mégsem tudja kiölni be
lőlünk a vágyat, az akarást az élethez.

„Honvéd.*

Különfélék.
Várnai közgyűlés. Léva varos 

kepvi*  lelőte liilcic. ;i Ingóknak ■ sekelv érdek 
lődése mellett, e hó 25. én közgyűlést tar
tott, amelyen a polgármester kimerítő és 
alapos jelentésben számolt be a mull évben 

eszközölt közélelmezésről. A jelentés s- 
a polgármester a tanácscsal egyetértői? 
a közélelmezési, amely a várost semmi 8| 
adással nem terhelte, — oly sikeresen 
dotta meg, hogy a felsőbb körök is elisilj 
ték, hogy Léva első helyen áll azon varos 
sorában, ahol az ellátás rendben és ponll 
folyt le. Elismeréssel emlékezett meg a >SI 
gármester Műnk Adolf kereskedőről és 
Enqel József és bűi nagykereskedő ,'(.„J 
Ezek közül az első a polgármester közbe 
járása folytán a lisztforgalomnak zavartak 
lebonyolítására egy év alatt 282. 4GG |; ■ 
fillért bocsátott a varos rendelkezéseit, 
pedig úgy, hogy befizetett tőkéje cs lnunk 
dija után csak 2400 K. jutalékot kapói 
Az Engel-cég szerezte be a többi elfogyás 
lőtt arukat és a kiszolgáltatásnál megelégi 
dett a minimális kereskedői haszonnal, sül 
cukor beszerzésénél mutatkozó, körülbel 
5-6 ezer korona járulékát a polgárme 
utján jótékony célokra adományozta. - 
közgyűlés a polgármesternek és a tanács 
a közélelmezés terén kifejtett dicséretes 
buzgó tevékenységért és a nevezett «( 
nek humánus eljárásukért őszinte köszö 
fejezte ki. — Bejelentette továbbá a po 
mester, hogy a kormány rendeleté érit 
ben Léván is megalakult a széneloszló bi 
ság. Az ezer darab sertés hizlalásara 
ezer korona alaptőkével létesített all 
egyesülésnek szerződését a közgyűlés 
hagyta és a város oly módon lépett a 
lalutba, hogy 10 ezer korona beszámít 
két holdnyi területet adott a serléslii 
részére. A központi szeszfőzde felállít; 
40 ezer korona szavaztatott meg. - 
közgyűlés elfogadta és jóváhagyta a ken 
dö és iparostanonc-iskoláknak mull évi 
számadását és az 1917- 18. tanévre s 
költségvetését A mar hosszabb idő óla I 
teg dr. Medveczky Károly városi tiszti orv( 
nak újabb három hónapi szabadságot 
ezen időre 600 korona segélyt szavazi 
meg a közgyűlés.

— A maxin)Alis árak ellenőrzés 
A lapunkban is közzétett hirdetmény szeri 
városunk rendőrkapitányának sikerült neliál 
úri embert megnyerni arra, hogy a piaci 
ellenőrizzék a maximális árak betartást 
í gy tudjuk, hogy a vállalkozó urak pont 
és lelkiismeretes eljárásának, — a rendi 
kapitány támogatása mellett, aki a feljele 
lelt kihágásokat nyomban letárgyalja és 
rendelet ellen vétőket kímélet nélkül me 
bünteti, — már e hét folyamán megvoit 
a kellő eredményei. A siker azonban cs 
akkor lesz teljes, ha a közönség is szigorú 
teljesíti kötelességét. Ezért figyelmeztetjük 
vásárlókat, hogy az észlelt visszaélésekről 
helyszínén azonnal tegyenek jelentest az 
lenőrzési gyakorló uraknak. De viszont 
tollasban részesülnék a vásárlók is, ha ss 
rosun nem tartják be a közzétett rendelet 
alapján megszabott arakat

— Araitymise. E hó 20.-án tartóit 
Krsák János barsi főesperes, lutillai plebáno 
Grosch Adolf prépost, beszterczebányai ki 
nonok manuduktarsága mellett híveinek, vo 
lanilványi.inak és a föesperességhez tartóz 
egyházkerületek papságának jelenlétébe 
aranymiséjét Lutillan. Főpásztora. 
Farkas püspök a legmelegebb elismerés® 
üdvözölte a jubilánst, aki 1877. ig 
lógiai tanár, majd garamrudnói, |89l.t' 
mint lutillai plébános ernyedellenül végezi 
lelkészi kötelességet Az aranymiserc niet 
jelentek a többi között: felsőapáti binku bst 
dór főszolgabíró, TruSZka Ede járási szán 
vevő, dr. (ionda Péter jár. körorvos. (Auw 
János körjegyző, Mihályfi Mihály püspo 
erdőmester és testületileg a kerületi lanitósai

- Leaiállltjak a megyei tiaztv 
■élők várakozási idejét. Az egyes vai 
megyék alispáni hivatalához e napo 
érkezett le a belügyminiszter rendeleti'. !U" ’ 
ben a miniszter a vármegyei *' szl.’!''iiaZ 
altisztek és hivatali szolgák magasa ■ 
szegü illetményre igényt adó szolgaié i. 
főleg várakozási idejét az állami Hsz -r 
kéhez hasonlóan rendezi, jobban 
leszállítja. A miniszternek ez a i’e" 
nagy örömet kelt a vármegyei koziga'í 
alkalmazottéinak kóreben.
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‘ ;ff József aranyosmaróti ügyvédet, 
bizottság agilis tagjai Barsvármegye 

Lrészévé nevezte ki. Az uj főügyész 
Üj“gyülés színe előtt a hivatali esküt nyom 

bán le is lette*
A Magyar Nemzet Babérkoszo

• 2 (dinien rokkant katonatisztekből álló 
onorl. a háborúban részt vett tisztek és 

i'íenyseg tevékenységét örökíti meg vitriné 
énként az utókornak A művésziesen ki

kitolt kötetek 5-GO) oldalra terjednek a 
kővetkező tartalommal : 1. Néhai I. Eerencz 
József király és IV. Károly király életrajza 
arcképpel; -■ A magyar hadvezérek életraj
zai arcképpel ; 3. A háború alatt működő 
kormányok és az illető vánne yék közigaz
gatásának tagjai ; 4. A háborúban résztvett 
katonatisztek és legénység tevékenysége. 
.Kívánatra arczképpel ) Felkéretnek az érde
keltek, hogy tekintettel az óriási anyag rend
szeres feldolgozására, adataikat (születési év 
és hely, rang és csapattest (intézet), kifejtett 
tevékenység, ütközetek, sebesülés, kitüntetés 
slb. es hogy melyik vármegyénél óhajtanak 
felvétetni) Kopácsy József ny. százados ci 
Kiére. Budapest. II., Fő-u. 7. legkésőbb ez. 
év dec. 31. éig beküldeni szíveskedjenek an
nál is inkább mert az addig beérkezetlek 
meg az I9IS. tavaszán megjelenő keletekbe 
(elvetetnek,j műből esetleg befolyó tiszta jövede 
lem a r Nyugdíjas (rokkant) Katonatisztek es 
Tiszliözvegyek Országos Egyesülete*,  vala
mint a „Legénységi Rokkantak és Özvegyek 
Országos Szövetsége*  szervezési költségére 
Inrdiltatik

— Országos vásár. E hó 24. én, 
múlt hétfőn, tartották meg Léván az egy 
napra összeszoritoll, szent mihályi vásárt, 
amely a béke idejében varosunk legnagyobb 
vásárju szokott lenni. Az idén úgy a barom, 

mint a kirakodóvásár nagyon hátrama
radt az előző éviektől. Az állatok felhajtása 
és kereslete csekélynek mondható. A belső 
piacon sok volt i. nép ; de kevés és méreg
drága volt minden áru. A szokottnál nagyobb 
forgalmat csupán az ékszerüzletekben tapasz
taltunk, ahol a garammenti falusi gazdák 
asszonyai és drága selyem ruhába öltözött 
leányai pazarul vásárolták a két—három
soros aranyláncokat, gyűrűket s egyéb ek 
szereket, amiből azt következtethetjük, hogy 
a jobbmódu falusiak anyagi tekintetben nem 
nagyon érzik a háború súlyát ; bővelkednek 
a pénzben, amelyet azonban nem a holt 
tökét képviselő és a hiúságot s fölösleges 
cicomát szolgaló ékszerekre, hanem okosabb 
es célszerűbb befektetésekre kellene fordi 
taniok.

— Eltiltott g”ftniölc8áru»itá8 A 
belügyminiszter rendeletet küldött a várme 
ífvek alispánjaihoz, akiknek a figyelmet lel 
hívja arra, hogy a vérhasi leginkább a tisz
tátalan viz és a rossz gyümölcs terjeszti. 
Ezért a belügyminiszter utasitja az alispáno
kat, hogy a vármegyék területén levő vasúti 
állomások környékén tiltsák meg a gyümölcs 
es a víz árusítását és lépjenek érintkezésbe 
a katonai állomásparancsnokokkal es allomas- 
í"|>ökokkel. hogy a pályaudvarokon gondos
kodjanak jó és tiszta ivóvízről.

— A vasút uj tarifaemelése, mint 
ftt már előzőleg megírtuk, tényleg be is lóg 
következni, de nem oki. l.-töl mint ere 
dctileg tervezték, hant •m november l. től 
áplelik éleibe az uj meneldijakat. Hír sze 
ri,,t a III. kocsiosztály 30 °/0 kai, a II. osz- 
a y4Ou/o kal, az I. osztály pedig 50 % kai, 
•‘hál progresszive fog megdrágulni. Ellenben 
'"ogszüntetik a kedvezményes jegyek közül 
“füzetjegyeket és menettérti jegyeket, de 
'zlositják azt a kényelmet, hogy az I. osz- 

‘ yu utasnak nem kell III. osztályon utaznia 
mcrt mindenkit csak abban a kocsiosztályban 
eWnek utazni, amelyre jegyét megváltotta 
' W a jövőben a III. osztályú kofák nem 
f'lpnlietik ki üzleti fáradalmaikat az I. osz- 

hársonypárnáin.

— Nyugdíjas (zokkaui) kutouu 
k 6“ tiszti özvegyek országom 

kje Felkértnek azon nem tény
(e 5 (rokkant, nyugdíjas) tisztek és tiszti őz 
túztak’ k‘k “ "Nyugdíjas (rokkant) katona 

"• tiszti Özvegyek országos egyesül*

” A M S

az
' ‘‘leadja a veuezezez módjait. Könnyen ért- 
| minden orvos, tudákosságtól mentes
! leírásainak ...... ■ ■

lénck“ megyénkénti szervezésében segédkéz- 
a Nvumlü?"l!ilell‘ h°gy l>ontos 1Hk| imükel 

■ • iilci ti- J'a^ona,|S^tek országos egye- 
,e'7 l ).■'''" l-SZ"" bi“‘t^gahoz (Buda- 

I ’ ’ ° ”• 13 beküldeni szíveskedjenek.
I rült»kn?J7<”‘ tauac8adó baleseti s« 
1 seb, dl' Uvni ^mert
! í.l, rv " (,|'szaKl)s Munkásbiztositó Pénztár 
i " ',‘1bales,et.i sérültekről Számolva
| •' i.t mikben előforduló összes balesetekkel, 

. ............ védekezés módjait. Könnyen
L-n orvosi ludákosságtól mentes 

nyomán mindenki könnyen meg- 
anulhalja, hogy bajbajutott mmikástársainak 

hogyan nyújthat gyors és szakszerű segélyt 
A tanulmány kitejti, hogy az első segély
nyújtás hibái miatt milyen sok ember marad 
egész eleiében nyomorék. Nemcsak a mun
kások részére hasznos és szükséges a A’ép- 
sw« könyvkereskedés uj kiadványa, hanem 
a munkáltatoknak is elsőrendű érdekük, hogy 
ez a könyv minél nagyobb elterjedést nyer
jen A könyv ára 40 fillér Minden könyv- 
kereskedésben kapható.

Jótékonyság.
A József Főherceg Barsmegyei Tanítók 

Háza internátusának céljaira Perlaki Ignácz 
Laramszentbenedekről 15 korona! szíveske
dett küldeni, amely jólelkü adományért a 
gondnokság ez útim fejezi ki halás köszönetét.

I

!

Nyilatkozat.
Az elmúlt tavasz egyik napján Maázi 

István ural akaratom ellenére, szóval akarat
lanul megsértettem, amiért tőle bocsánatot 
kertem ; jóvátételül 50 koronát a vak kato
nák javára önként felajánlottam.

Léva, 1917 szeptember 28.
Koncz József.

Az anyakönyvi hivatal bejeqyzése 
iqi7. évi s/epi. hó 23-től. 1817. évi szept bo 8<>-ig. 

Születés.

A sziiluk ocic < s §
« c
QC

A gyermek 
neve

Kéri József Mncha lulianna Irány Mária
Németh Lajos Mikus Eszter leány Maria
Banilzi Mária fiú János
( sányi Jó/sef C/ic/rr Anna leány Anna
Lósertli József Kulcsár Margit Irány Erzsébet
l-riusz István Korpás Maria leány Mária

Házasság

Víjlmm cs uicmsszm lltie Vallása

ilj. Pomolhs Janó, Kralik Mária r kath.
Halálozás 

Az clbliuvl öcic Kora A hali' okaI

Bíró < .yula
Berky István 
Vankovics Jú/srl 
Levec/ki János 
Horváth Sándor

5974 191/ szám.
Hirdetmény.

Léva r. I varos lakosait értesítem, hogy 
Barsvármegye alispánjának 9476 — 1917. sz 
értesítése szerint az 0 K II elnöke 
68443 — 1917 szama rendeletévé megenged
te hogy Léva varos lakosai lakóhelyükön 
kivül is vásárolhatunk gabonát saját háztar 
tásuk ellátására, miért is aki a vidéken akar 
gabonát vásárolni sajat háztartása ellátása 
céljaira az a városi számvevő hivatalában 
(városház I. emelet 10 sz.) most már kaphat a 
vidékre vonatkozólag is gabonabevásarláai 
igazolványt.

Tudomásvétel végett ezt a lévai és ve 
rebélyi járás ü. zolgab,rajával is közlöm

Léva, 19b eV! szeptember hó 27.

poifAratstt:

8

2270—917. szám.
Pályázati hirdetmény.

A lévai kerületi inunkásbiztositópénztár 
igazgatósága pályázatot hirdet

egy, IG(M) korona évi lörzsfizeléssel, 4ö0 
korona évi lakbérrel javadalmazott I osz
tályú kezelötiszti állasra.

A sajátkezüleg irt pályázati kérvények 
a lévai kerületi munkásbiztositópénz.tár igaz 
galóságához címezve 1917 évi október hó 
15. ének léli 12 órájáig nyújtandók be a 
pénztárnál

Ezen határidőn tűi beérkező kérvények 
nem lesznek figyelembe véve

A pályázok a kérvényben életkorukat, 
magyar állampolgárságukat, előképzettségü
ket és eddigi működésűket okmányokkal tar
toznak bizonyítani, pénztári főorvosi vagy 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal pedig igazolni 
kötelesek, hogy egészségesek.

Csak teljes korú, de 40 évnél nem idő
sebb egyének alkalmazhatók a fenti állásra.

A pályázatra kiirt állasnak betöltésénél 
egyenlő minősítés mellett és általában is 
előnyben részesittetnek azok, akik bármely 
kerületi munkáshiztositópénztárnál, vagy az 
Országos Pénztárnál eltöltött, hosszabb ide 
ig tartó sikeres szolgálatot képesek igazolni, 
az üzem es ktilellenőrzésben tökéletes jártás 
sággal bírnak.

Egyébként az 1907. évi XIX. te 110. 
ji -ában előirt korlátozások szem előtt tartan - 
dók.

| Az állás betöltése egy évi próbaidőhöz 
; van kötve, ezen idő alatt a szolgálati viszony 
; minden kártalanítás nélkül — a szabálysze

rű felmondás mellett — megszüntethető
A megválasztottnak állását azonnal el 

kell foglalnia és további intézkedésig a kül- 
• szolgálati teendőket is el kell látnia.

Az érvényben levő szolgálati, fegyelmi 
j és illetmény szabályzatnak a megválasztott 
| köteles magat alávetni.

Léva, 1917. szeptember hó 23.—án.
Kreskó Nándor, Renner Ármin,

ciiiök. igazgató.

Pályázati Hirdetmény.
A kisbéri m. kir lejmunkásképző iskola 

! az 1917. évi november hó I én kezdődő 
; egy éves tanfolyamára 14 (tizenné y) ösztön- 
! díjas tanulót fog felvenni

Ezen tanulók teljesen ingyenes ellátás- 
| bán, élelmezésben részesülnek

A felvételi feltételek a következők :
a) a betöltött 15 éves életkor, mely 

keresztlevéllel igazolandó ;
b) erős, egészséges testalkat, mely orvo

si bizonyítvánnyal igazolandó;
<•) elemi iskolai bizonyítvány annak 

igazolására, hogy a belepni óhajtó jól tud 
l írni, olvasni és a négy alapművelettel szá- 
I molni .•

dj kiskorúság esetén írásbeli nyilatkozat 
kívántatik a belépni óhajtó szüleitől, esetleg 
annak gyámjától arról, hogy a folyamodó 
felvételébe beleegyezik s hogy a tanfo yam 
tartama alatt a tanulóért az iskolában eset
leg teljesítendő fizetéseket magára vállalja ;

e) kifogástalan előélet, mely hatósági 
erkölcsi bizonyitvány állal igazolandó ;

f) himlöollási bizonyitvány;
g) minden tanuló, ki a tanfolyamra 

felvétetett, köteles munka és ünneplő ruhá
zaton kivül G, törülközőt G mellig érő fehér 
vászonkötényt, 12 zsebkendői, G lábra valót, 
G inget és G pár kápcát magával hozni, 
továbbá tejházi facipöröl és két fehér tej- 
liázi kabátról gondoskodni.

A felvéte nél kiszolgált katonák, továb
bá azok, kik tehenészetben, esetleg tej 
gazdaságban inár alkalmazva voltak, előny
ben részesülnek.

Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni 
kívánják, 1 korona bélyeggel ellátott és a 
felvételi feltételekben említett bizonyítványok
kal felszerelt, sajátkezüleg irt s a kisbéri in. 
kir. ménesbirtok igazgatóságához címzett 
folyamodásukat legkésőbb 1917. évi október 
hó 1Ü ig az alulirt iskola vezetőségéhez 
nyújtsák be.

Kisbér, 1917. évi szeptember hó 1 én.
A kisbéri ui. kir tejtuuukés- 

kip«c iskola TssotüoOfs.
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1711 — 1917. R/ám.

Árverési hirdetmeny-kivonat.
Höli halált halt Belesik Béla hagyatéki ügyébö*  

kifolyó önkéntes áiverési ügyben a telekkönyvi hatóság 
utóajáulatra m újabb árverest a lévai kir járásbíróság 
területéu levő, Léva r. t. városban iekvö, 
a a lévai 3388 sz. tjkvben A I 1. 2 sor 3191—2321. 
3190—2821 hrsz, alatt foglalt égés*  beltelek és házra 
s tehát ugy r örőahagyó ‘/, része mint özvegye sz. 
FaBriaius Mária részér is 493ÜÜ korona kikiáltási 
árral az árverést 1917. évi Október ho 22 napján d. e. 
9 orakor a telekkönyvi natósag hivatalos Oelyiségébeu 
Deák Fe'euvu. V bzáiuU lázban fogják megtartani.

A*  árverés alá kerülő iugntlan a kikia tásl áruál 
alaclouyabb áron uetn adható el.

Az árverelui szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ar KJ %-át késapéuabeu, vagy az 1881 : 
LX. t.-«. 42. §-áhan m -ghatározott árfolyammal számí
tott óvadékkepes érlékpapirosbau a I ikiihlöttnél leteuni, 
vagy a bánatpénznek előlege*  bírói letétbe helyezés ről 
kiállított letéti eiistuervéuyt a kiküldőitu*.-k  átad i us 
az árverési feltételeket a'ai ni (1881 : LX. t.-C. 117., 
lfiü., 170. §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §.).

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretei tett, ti a többet igérui senki sem akar, köteles 
uyouibau a kikiáltási ár százaléka szerint megáll: pi'olt 
bauaipéuzt az általa igeit ár ug-aoaunyi százalékáig 
kiegésziteui (1908: XL1. 25. | ).

Léva, 1917. év. saeptewbír hó 18 napján.

A kiadmány hiteléül :

Fogán; Virgil s. k, Dodek Janói, 
kir, járásbirk kir. tlkweze’.ő.

H A R. S

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
Eladó; Simor,- és Zöldkert ut- 

czai sarokház. Bővebbet Forgács Mihály 
anyaköny vvezetönél és Dr Balog Sán
dor ügyvéd urnái

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

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, óYARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE

MMílUO -feiT. LÉVÁN. TELEFOW ft.

Alma. Téli íajalma kapható 
Dr. Halasyné gazdaságában 

Hontvarsany.

Legjobb fűszer- és csemegeártik Naponta friss felvágottak.
Fitt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k „Glória” pörköli 

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

A/| A•• Pergetett, eresztett vagy 
IVlvfc. sonkolyos mézet; méh
viaszt mindenmenxiyiség. 
ben veszek mindenkori legma
gasabb arakon. Singer Izidor 
fűszer, csemege és lisztkeieskedése Lévftu. 

(a varosháza épületében )

Vasáruk és konyhafelstarelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedénysk 
modern háztartási cikkek. Villairrs főzőedények, foiralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
HIs fl”«g 1 k 30 t. dupla üveg 2 K 20 f. 
AW*  Ezt xaalxidlexx-űLtt I
A bű' nem kapható, oda postán 13 ki*  vagy 6 i agy 
üveget tixenhár*  m koronáért bü'd ingyen ládában a 
készítő

KATBENTAK JÁNOS
gvógy szeréiz ZSARNOCZA.

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

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára

Jótállás a biztos eredményért. 
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
L <

uagvbec.skereki ny. iökapitany 
fajbarouiii tenyésztőnek nagyüzem 

találmánya a
,P A T K A N I N“

Patkányirtó-szer, (nem mereg) mely 
emberre és háziállatokra nem artalmas és 

felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 5 korona

mely elegendő körülbelül GO 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 PÁTKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Rész

vénytársaság, f« agybecsknreken.

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági es varrógépek nagt raktára 

—,?am33 Léván. T,l,f” 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült Lázamban nagy választékú 

ailando gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Gauz-féle mot-rok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzceéplö készletek, eredeti Melichárféls 
vetogep ek, Eücher-fele ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vegó gépek én géprészek 

Világhírű RAPID lánozoskutak.
Legjobb minőségű lakarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakba: .

Nyomatott Nyitrzi és Társa r. t. gyoruajtójáD Lévta.


