
JXXVII évfolyam 50. szám. Léva, 1917. december hó 16.

f|rt|.'IZF.TÉSI FELTÉTELEK. 

. 10 K. - f.
5 K. — f.
2 K 50 f.

jil hóra -
Három b|,|,a

jgye, számok ára 20 fillér. BARS HIRDETÉSEK
□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
írengedményben részesülnek.

SÖMÜVBLODÉBI ÉS TAHtAr AT.MI HETILAP.

A kéilratok a izirkmtOtfghex kUldondfik.
Kéziratok vissza nem adatnak 

föSZKRKESZTÓ: Dr. KERSÉK JÁNOS.

W e g j a 1 e n 'V'a.adm.a.p seggel.
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS 

FömunkatArs JAROSS FERENC.

A hlrdetésskst, elöflzstéssket s a reklamíslókst ■ 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója NYITHAT és TÁRSA r. t.

I\i olvasás demokratizálása. 
[ A műveltség fokát és minőségét 
I különbözőképpen szokták meghatá- 
Irozni egy-egy bizonyos társadalom 
I keretein belül. |ó sokáig a szappan- 
I fogyasztás mennyiségéből következ
hettek a társadalmi műveltségre. Ma 
| inár kevésbe válik be ez a követ- 
Ikeztetés. Különösen most nem: a 
Iháború ajatt, amikor a sz.appanfo- 
loyasztás óriási mértékben csökkent 
Ies pedig korántsem azért, mert nem 
legyezik a müve tség (okával, — 
l.ot'; de a háborús kényszer utalt 
Ibennünket a minimumra.
I Másban keressük a közműveltség 
[fokmérőjét. Elsőbben és mindenek- 
| előtt a nyomtatott betű terjengőssé- 
I gében. Igaz ugyan, hogy a takaré
kosság elve a papírfogyasztásra is 
I irányul; de csak arra a fogyasztásra, 
I amely csak kevésbé alkalmazkodott 
la szükségességhez. Inkább a fényű
kast és kényelemszeretetet pártolta 
lés vitte előre. De azt a papirfogyasz- 
I üst, amely az emberiség, a nemzet 
I Jimivelődését célozza, sohasem illet
hetjük a szükségtelenség, a fényűzés 
vádjával. Az olvasás az önművelődés 
alapja, iiányitója, mélyítője és nemes- 
bitóje. Természetesen ez az érték 
mindig attól függ, hogy mit olvas
tunk és hogyan olvastunk.

Nálunk az olvasási kedv még 
igen alacsony fokon áll és alapjában 
teve szükkörü. Régi tapasztalati 
tény, hogy népünk még mindig nem 
szeret olvasni; innen van .az a ma- 
radiság, amelyet az önművelődés te
rén manapság találunk Ha olvas a 
nép, vájjon olyat olvas-e, ami önmű
velődését hatványozza ? Sajnos, a 
legtöbb esetben nem. Eddig olcsó, 
pornografikus könyvek, füzetek ter
jedtek el a nép alsó rétegei között. 
A középosztály sem olvasott olyat, 
amiből szórakozást, művelődést me
ríthetett volna. Egyesek sokat olvas
tak, de az olvasottakat a legkevésbé 

tudták és tudják életük nemes
bítésére kiaknázni. A középosztály 
leányai, asszonyai rengeteg regény
anyagot olvasnak, de önművelődésük 
ennek keretein kívül marad. Azután 
ez az olvasás rendszertelen, nem 
építi, nem fejleszti a nemzeti egyse
det, szellemet, ami eléggé nagy baj.

A mai- demokratikus világ uj, 
friss csapásra terelte az irodalmat, 
helyesebben az olvasást. Terjed az 
olcso es jó irodalmi olvasmány. Most 
született, a háború előtt, éppen ak- 
*°r> amikor papirhiányról panaszkod
unk. Sebaj! Látjuk, hogy van papi

ros ; mert terjednek az olcsó, filléres 
füzetek, amelyek terjesztik, általáno
sítják a művelődést. Az, ami eddig 
csak díszes kötetekben volt össze
halmozva, ami a szépen faragott pol
cokon, állványokon hevert, emelte a 
szoba díszét, — ma már közönséges 
füzetekben forog közkezeken. For
gatják, olvassák százan, ezren, mil
liók. A gyári munkás kérges tenye
rében éppen úgy fekszik a kis füzet, 
mint a manikűrözött kezű leányéban, 
asszonyéban.

Az olvasottak mindenütt diszpo
zíciókat teremtenek az agyban ; kö
zös gondolatokat, érzelmeket támasz
tanak az emberek lelkében. Ez a 
művelet semmi egyéb, mint a köz
szellem sűrűsödése, kialakulása, a 
nemzeti egység fejlődése.

A díszes kötésű könyvek csak 
a tehetősebb egyének szobáit ékesí
tették De csak ékesítették, mert 
azok sem mertek hozzájuk nyúlni, 
nehogy lekopjék róluk az üdeség, 
a frisseség zománca. A mostani 
olcsó füzetek ugyanazt tartalmazzák, 
amit a díszes kötesd könyvek, emel
lett igen praktikusak, mert bárhová 
is vihetők és zsebre dughatok. A 
zsebben rejlő kis munka folyton ösz
tönzi a tulajdonost, hogy szabad ide
jét vele töltse.

Találkozunk az utcán menő, a 
munkába siető leányokkal, munká
sokkal, akik útközben olvassák az 
olcsó füzeteket, melyek egyre mélyí
tik azt a kedvet, amely az önműve
lődéssel függ össze Egyszóval: el
jutottunk ahhoz a határponthoz, ahol 
az. olvasás, az. önművelődés demo
kráciája kezdődik.

Ezek az olcsó (filléres) Iűzetek 
távoltartják a léha, pornografikus 
irodalmat, amely tanyát ütött az 
alsó nép és a kevésbé müveit nép 
között. Terjesztik, fokozzák az olva
sási kedvet, amely minálunk még 
csak igen halványan nyilatkozott meg.

A kezdet tehát szép remények
kel kecsegtet. Bizonyos, hogy vállal 
kozóink nem állanak meg itt, hanem 
tovább mennek az olvasás demokra
tizált területén. Forgalomba hoznak 
mindent, ami a nemzet önművelődé
sére, fejlesztésére irányul. Belenyúl
nak azokba a kérdésekbe is, amelyek 
az egyének speciális tudását, egész
ségét,"egyszóval egész boldogulását 
viszik előre. A gyári munkás „szak
májába" való dolgot fog olvasni; 
éppen úgy, mint az orvos, tanár, 
stb.; kiki a maga tudományát mű
veli. Ez a munka az ország anyagi 
érdekeit fo^ja szolgálni. Többet, 

jobbat fogunk produkálni. Viszont a 
szórakoztató és a közműveltséget 
célzó olvasmányok a közboldogság 
alapfeltételei lesznek Az olvasás de
mokratizálása egyenlő értékű a köz
műveltség, a tudás demokrat’Zálásá- 
val, — az utóbbi pedig a fejlődéssel, 
a haladással.

Szobolovszky látván.

A hadifoglyok sorsa Ausztria 
Magyarországban.

Irta Bjallk Imre tábori püspök v. b t t.

Felháborodva hallottam az ellenséges 
külföldön széltében-hosszaban elterjedt azo
kat a híreket, mintha nálunk embertelenül 
bánnának a hadifoglyokkal; sőt a halálba 
kergetnék őket, mert kemény munkára, nél
külözésekre szorítják, éheztetik és ha meg
betegszenek, orvosi segélyben nem részesítik 
őket. A háború folyamán alkalmam volt lá
togatást tenni a legtöbb hadifogolytáborban. 
Láttam jóléti intézményeiket is és benyit 
másaimról a következőkben számolok be :

Egy hadifogolytábor valóságos város, 
3Ü -50 ezer főnyi tekintélyes lakos számmal ; 
róluk gondoskodni, őket ellátni és őrizni ter
hes feladat

Már a szállítmány beérkezése előtt szór - 
gos előkészítő munka folyik a táborban. 
Közvetlenül a foglyok megérkezése után 
orvosilag csoportosítják őket; különválaszt
ják a betegeket, akiket barakkokban vagy 
elszigetelt kórhazakban helyeznek el, mig az 
egészségeseket nyomban alapos tisztogatás
nak vetik alá a központi tisztitóintézetben. 
Sok fogoly, aki otthon nem nagyon szokott 
hozzá a tisztasághoz, súlyos bizalmatlansággal 
fogadja ezt az intézkedést. A járványok 
elleni védekezés szempontjából azonban igen 
fontos a fertőtlenítés és a tisztálkodás és 
azért teljes eréllyel ügyelnek ennek betar
tására

A tisztálkodás után a ’oglyok ismét az 
orvos elé kerülnek, ha szükséges, beoltják 
őket, friss fehérneműt kapnak és a szükség 
hez képest uj ruhadarabokat osztanak kj 
köztük. Mindennek megtörténtével kézhez 
kapják az időközben fertőtlenített motyójukat 
is, valamint letett értéktárgyaikat és pénzüket. 
Az 5 koronát meghaladó összegekről letéti 
jegyet adnak nekik, amelynek alapján heten- 
kint 5 koronát vehetnek magukhoz pénzük
ből A pénzt a tábor kezelőbizottsága veszi- 
őrizetbe és elszámolásba.

Az áttekintés kedvéért az egészséges 
hadifoglyokat katonai alakzatokba, száza
dokba, ezredekbe osztják be és azután barak
kokba szállásolják el. Ezeknek a barakkoknak 
a berendezése ugyan katonásan egyszerű, 
de az egészségügyi követelményeknek telje, 
sen megfelelő. A foglyokat nem zsúfolják 
össze szűk helyen, hanem levegős helyisé
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gekben internálják, amelyeket nagy kályhák 
intenek. Számos ablak és célszerű szellőz
tető készülékek nyújtanak világosságot és 
levegőt, úgy, hogy még a hosszabb ideig 
tartó szakadatlan benltartózkodás sem árt 
cseppet sem az egészségnek. Mindegyik ha
difogolynak van egy szalmazsákja, vánkosa 
és takarója és ismert kézügyességükkel, ame
lyet sok hadifogolynál tapasztalhatni, csak
hamar sikerül nekik uj otthonukat úgy 
feldíszíteni, hogy egészen lakályos benyomást 
tesz. Mindenesetre a parancsnoknak és szer
veinek sok türelmére és humánus szigorara 
van szükség, hogy a hadifoglyok kellő tiszta
ságban és rendben tartsak úgy önmagukat, 
mint a berendezést, ruházatukat és evőesz 
közeiket.

(Folyt, köv )

Felhívás
Léva r. t. város és Uarsvármegye közönségéhez

!
i

A hadszíntéren küzdő katonáink karacso 
nyi megajándékozására irányuló mozgalom
ból társadalmunk a háború negyedik evének 
küzdelmei dacára is ki fogja venni részét, 
de különösen fokozottabb örömmel kell, 
hogy forduljon aggodalmas tekintetünk az 
itteni kórházakban elhelyezett sebesült és 
beteg hőseink felé, hogy r.ekik a távollevő, 
küzdő bajtársak helyett is boldogabb kará 
csonyi ünnepeket szerezzünk.

Kint a fronton, hol csak kötelességtu
dás, férfias küzdelem s a hazavágyó szív 
sóvárgása tölti el a küzdő hősök lelkűidét, 
a bajtársi érzés s a feljebbvalók atyai gon
dossága elővarázsolhatja minden hősünknek 
a maga szent karácsony estejet, s ha íny
ben, kényelemben nem is, de a nélkülözé
sek, fáradalmak és szenvedések áltál ineged- 
zett lélek fogja tudni ünnepelni a vi ag meg
váltásának szereti;t-ünnepét, ellenben itthon 
a kórhazakban, hova a meggyötört hős teste 
pihenni tért, hol megújulnak a borzalmak 
körében érzékenyebb lélek fajdalmai a kór
terem négy fala közölt még a legnagyobb 
gondosság közepette is, melegebb szeretetet, 
a kötelességét teljesitő hős iránti fokozott- 
tabb megbecsülést érdemli -• mert hiszen 
itthon van dolgozó honleányai és honfiai kö
zött, akikert érdemes volt harcolni és érde
mes meghalni.

Ezeknek a kórházi hősöknek tegyük 
igazán meleggé s szeretetteljessé a karácsony 
estéjéi 1 — Hisz ki tudja — gyógyulásuk 
után mi var reájuk I Ók most itt vannak 
közelünkben, bennük és velük becsüljük 
meg a fronton küzdő katonáinkat, bennük 
és velük szeressük azokat, akiknek a halai
ban is csak egy a gondjuk, az édes otthon 
annak a melege, szeretele, az anya, teleség, 
a gyermek.

A Bethlen Katalin Keresztyen Nőegylet 
vezetősége elhatározta, hogy alulírottak tá
mogatásával a negyedik háborús karácsony 
alkalmából is megvendégeli Léva varosban 
elhelyezett sebesült és beteg katonákat 
Emlékezhetünk a mull évek kellemes, ked
ves estéire, ilyeneket akarunk ezúttal is sze
rezni katonáinknak !

De mivel a katonák között van minden 
felekezetbeli, vegye ki a részét az ellátásból va
rosunk minden lakosa felekezeti különbség 
nélkül.

Az estéfy az ünnep 2 ik napján, a rét. is
kola dísztermében este 6 órakor lesz Hozza

I

el »z alkalomra mindenki szeretetadományát 
(süteményt, sültet, dohányt, szivart, ciga
rettát rumot, álmát, diót stb) hogy szere 
telvendegségben részesíthessük a szegény 
katonákat Az adományokat a ref. iskolában 
lakó Jakabfalvay Barnáne úrnő veszi át, 
esetleg a ref. lelkészi hivatal is. Léva 1917. 
dec hó 12 én. Bódogh Lajos polgármester, 
Szakács V iktor plébános, Bíuidy Endre ev i 
lelkész, Birtha József ref lelkész, Lieber- 
mami Jakab főrabbi.

Jegyezzünk a hetedik 
hadikölcsönrel

i

Parasztasszony plüschbundában

Hogy a háború milyen könnyelműségre 
és pazarlásra csábította a jómódú földmtves 
népét is, amely ma úgy szórja a pénzt, mint 
a polyvat, erre igen élesen, de egyúttal 
elszomoritóan rávilágítanak a következő sorok, 
amelyeket az Eszteryom cimü lapnak leg
utóbb megjelent számában olvastunk :

Gyönyörű barna plüschbundában állított 
be egyik pénzintézetbe egy parasztasszony 
s korábbi betéteiből hatezer korona kifizetéséi 
kérte. Vánnyadt arcával s ábrázatán a 
feszélyezettség zavarával úgy nézett ki, mint 
vvindsori vig nők közül a legöregebb dáma

A bunda feltűnő eleganciájának 
viselőjével ellentétes groteszk volta tette 
kiváncsivá a jelenlevőket, hogy érdeklődjenek 
a kert hatezer korona hovaforditása i ánt, 
mire a jó néne öntudatos nekibátorodással 
jelentette ki, hogy a hatezer koronát a 
bundára kölcsönkért összeg visszatérítésére 
szánta.

Ez a történet amennyire igaz, annyira 
szomorú es elkeserítő. Szomorú azért, mert 
e tényben a magyar földmivesosztaly józjn 
megfontoltságának teljes hiánya, beteges 
elsorvadása jelentkezik, elkeserítő pedig 
azért mert a jogosula'lan vagyoni eltolódást 
okozta szemérmetlen hivalkodásnak a bántó 
tünete ez a hatezer koronás plüsehbunda a 
baglyas parasztasszony vallain.

A regi közmondás azt tartotta, hogy a 
paraszt csak akkor eszik tyukhust, ha vagy 
a paraszt beteg, vagy a t\ uk, most azonban 
erre a közmondásra bántóan rácáfolnák azok 
a jelenségek, melyeket különösen a városi 
üzletekben az ember napról-napra tapasztalni 
kénytelen. Mig a hivatalnok és tisztviselő
osztály asszonyai a divatjukat múlt s öreg
anyáiktól örökölt regi lokoiyákat cs 
gérokkokat forditgatják at redős homlokkal 
es redős szívvel legalább némileg tűrhető 
kinézésű ruhadarabokká, ugyanakkor meg 
jelenik a szomoruszemű varos központjában 
egy madarijesztő. mely belül szalmával van 
kitöm*  e, de kivül piüschbundat akasztott 
rá a megbolondult világrend

Hat ennek a hatezer koronának nincsen 
annyi fillérekre szétdarabolt egysége, ameny- 
nyi átok szakad föl a k:nos, álmatlan 
éjszakákon és gondlerhcs ebédidők táján 
a tönkrenyomoritott tisztviselőosztály rab
szolgáinak szivéből azokra, kik ezt a 
háborút a világra zúdítottak s annak 
mártírjává a kisfizetéses, de nagycsaládu 
tisztviselőosztál/t avattak.

Aki a szivével is tud nézni s a 
szemével is tud érezni, az álljon ki egy fél
órára a piacra, nézzen öl percre az üzletekbe 
és aztán menjen haza sirni Sirassa meg 
i jókorának idealizmusát, meglett korának 
józanságát s aggságának szelíd békéjét es 
nyugodjék meg kisirt szívvel lelki világának 
összeomlásán.

De ne fájjon a hatezer koronás bunda 
szegény lelkének. Nyugtassa meg az a tudat, 
hogy az erkölcsi világrend törvényéi szerint 
a földi hiúságokon felülemelkedni tudó erős 
lélek önbizalma, öntudatos józansága drágább 
kincs minden hiú cifraságnál, múlandó javak
nai s hogy a hadivagyonos parasztasszony
nak is nehéz lesz a teve után a bibliai tű 

fokán plüschbundában átbújni Tsz.

Különfélék.
— A VII. hadikölcsön jegyzésének 

eredménye iránt általában megnyilvánuló 
érdeklődés szolgálatúban közöljük Léva város 
pénzintézeteinél történt jegyzéseket A négy 
pénzintézetnél december hó 15.-ig jegyeztek 
2 217,350 koronát. És pedig a Takarékpénz
tárnál 437,000, a Hitelintézetnél 250,050, a 
Kereskedelmi Banknál 900,000 a Bars
megyei Népbanknál 630,000 koronát. — A 
jegyzések sorát Barsvármegye főispánjának 
Beniczky Ödön ur Öméltóságának 100,000 
koronás jegyzésével kezdjük nteg, aki 50, 
25, 25 ezrevel eszközölte a jegyzéseit. Je
gyeztek továbbá a Kereskedelmi Banknál az 
intézet i 00,000, Szauer Izidor 138 000 a 
rét. egyház 50,000, liázgha Ernő 30,000 
Feichtinger Sándor 30,000, Franki Ede 20,000 ’ 
a Lévai Takarék es Hitelintézetnél: Kocab

F'rigyes40,000. Grotte Vilmos 20.000, Sclnvar- 
F'erenc 15,000, Szakács Viktor 11850, Dobav 
István 10,000, Kulcsár Jónás 10,000, a 1 ' 
vai Takarékpénztárnál: az. intézet ÖOOOo 
Fertikó József 50,000, Holló Sándor lOOÜII 
Weisz Salamon 20,000, ür Dudieh i;n |r 
13,400, Schubert Pál 12,600, Springer AJá'i 
11,500,10 —10,000 eljegyeztek Hetzer Adolf 
Grotte Vilmos, ifj Gál Zsigmond, özv, Vietc/ 
risz Sándorné, továbbá Lévai temetkezési 
egylet 8,000, Weisz Jakabné 7,000, Csejköi 
r. kaih. egyházi alapok 6,750, Lévai nöeev. 
let 6,000, Molitorisz Bélané 6,000, Hédev 
Gyuláné 5,200, továbbá 5,0ú0 - 5,000 koro
nát jegyeztek Engel József es Fia, Svarba 
Józsefné, Borcsanyi Béla és Borcsányi Győző 
A többi jegyzés számtalan kisebb léteiből 
fedezi a két és egynegyed milliónyi összeget

— Városi közgyűlés. Szokatlanul 
nagy érdeklődés kiserte Léva város képvise
lőtestületének e hó 12-én tartott közgyűlését 
amelyen Választották meg a róm kath kan 
tortanitót. Az elnöklő polgármester megnyit
ván az ülést bejelentette, hogy a r. kath 
iskolaszék beterjesztette a megüresedett kán
tol i állásra beérkezett pályázati kérvényeket. 
Hét pályázó jelentkezett, kik a plébániatemp
lomban a bíráló bizottság előtt ének es or 
gonaprobát tartottak ; ezek Horváth József 
csókakői, Kucsera Endre nagysallói, Országi] 
Rezső körmöczbanyai, Hrdina Gyula nagy- 
herestényi. Vajda Gyula csiffári, Csuvara Jó
zsef viski kántortanitók és Heckmann István 
aszódi javítóintézeti családfő A választás 
megejtése előtt Holló Sándor indítványa foly
tán a közgyűlés elrendelte azon régibb ha
tározatának végrehajtását, hogy állapíttassák 
meg, hogy mily törvény vagy rendelet alap 
ján választja a város a kantort. Ezután a 
jelölő bizottságot Holló Sándor és Szakács 
Viktor plébános bizottsági tagok személyében 
megválasztotta, akik mellé a polgármester 
tagokul Köveskuti Jenőt és Huberth Vilmost 
nevezte ki. A bizottság valamennyi palva-

• zot jelölte. A nyomban megejtett választáson 
j 71 szavazat adatott le, melyből Heckmann

Istvánra 47 esett, igy az elnök őt törvénye
sen megválasztott lévai kántorlanitónak jelen
tette ki. — Ezután a közgyűlés folytattatván, 
a közgyűlés névszerinti szavazással elrendelte, 
hogy a kir. postaigazgatóságnak átengedi díj
talanul a Jozsefcsek féle ház és az aszfalt- 
jarda közti területet postapalota céljaira. Nem
különben elfogadta és teljesítette a tisztvise
lők azon kérelmét, hogy a tisztviselők a D, 
táblázatból a magasabb fizetési C. táblázatba 
helyeztessenek át. Ezután még az idő előre
haladása miatt csupán a polgármester azon 
kérelmét tárgyalták, hogy a honvéd-utcai ház 
neki eladassék. Ezt nem teljesítette a köz 
gyűlés, de neki l(M)0 K bérért bérbeadta

— Arán/ János-üuu épség A
Reviczky-Társaság c hó 14 én. pénteken, 

i délután 5 Órakor a városhaza nagytermében
• Arany János születésének száz éves év- 
: fordulója alkalmából Arany János -ünnep- 
. séget tartott, amelynek a nagynevű költőt 
; dicsőítő, tartalmas, érdekes és tanulságos

műsora kellemesen szórakoztatta a termet 
í zsúfolásig elfoglaló közönséget és valóban 
1 méltó volt Arany Jánoshoz és diszere vált 
; a Reviczky-Tarsasignak. Az ünnepségét 
| Kfveskuti Jenő, a Társaság agilis elnöke, 
I nyitotta meg, aki költői szárnyalásu beszédében 

mélységes hódolattal áldozott Arany János 
magasztos irói emlékének Havas Istvánnak: 
Arany János cimü, szép és hangulatos 
ódáját Bándy Endre — Erdélyi Józsefnek : 
Képek Arany életéből című rendkívül érdekes, 
megható s a költőnek életéből merített remek 
érdekezésel pedig dr. A arafiáth Márius ol
vasta fel. Csuvara József, Köveskidi Jenő 
zongorakisérete mellett, először Arany János
nak K. Pikéthy Tibor áltál megzenésített 
Leteszem a lantot ... és Enyhülés, cimu 
költeményeit, — majd később, Kuller Ferenc 
zongorakiséretével, Petőfinek: Csillagnak 
születtél . . , A templomban delet haran
goznak és Aranynak : A hegedűm szaraz 
fája . . . cimű verseit énekelte. A három 
vers dallamának szerzője: Arany Játos. • 
dalokban a harcmezején is hosszú tdo 
hősiesen eltöltött Csuvara József főhadnagy
nak kellemes, csengő, erőteljes ter.orhangja a 
legszebben ét vényesiilt. — horuda
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o.viczky-Társaságnak tiszteletbeli tagja : A 
* Aranyunk címen tartott felolvasásában a 
"''Lvobb melegséggel méltatta hazunknak 
'Suaslóbb költőjét A felolvasást követte: 

tvál'esi bardok, Arany Jánostól. Melódra- 
■A ■ zenéje: Révf i Gézától. Ezt a gyönyörű, 
ilnuu költeményt Kuller Ferenc zongora- 
Srete mellett Farkas Olga a nála mar 
10 sokszor tapasztalt ügyességgel és ben 

■iséBH1'1 a<lla e10' i,orarek Marg>lka Arany
* Pázmány lovag-janak kedves és ér- 

é-teljes elszavalásával szintén nagy hatást 
tólett A minden tekintetben fényesen sike
rűt ünnepség végén az. alkalmilag megala 
kuli férfikar. Köveskuti Jenő betanításával, 
Iranynak Bartalus István által megzenésített 
két verset: Ej, haj 1 ne szomorkodj. és : 
Inunk biz azt egy-egy kicsit! . . . tisztán 
•s a legkorrektebbiil éuekelte — A férfikar 
tagjai: Baker Béla. Boros Antal. Csuvara 
József, Farkas Orbán, Fogassy Ödön, Jaross 
Ferenc, Kuller Ferenc és Tóth István.

_ üt sorolások. Az a hir, hogy a 
18 éveseket a jövő év január hónapjában 
sorozni fogják. A fővárosban a sorozás elő
munkálatait már meg is kezdték és nemso
kára ugyanazt teszik a vidéken is.

— Tompa-ünnepség. A Reviczky- 
Társasa f. hó 21 én, pénteken, délután 5 
órakor, a városháza nagytermében Tompa , 
ünnepséget rendez, melynek műsora: 1. 
lonipa küllői világa. Köveskuti Jenő felöl 
vasásn és elnöki megnyit; ja. 2. Tompa Mi- < 
Itúlv. Ünnepi óda: l ersék Jánostól, .1. 
Tompa lyrája. Söjtöri Karoly felolvasása 4. i 
d madár Jmiliői. Tompa költeménye. Férfi I 
kar. Köveskuti Jenőtől. 5. Tompa Mihályiéi . 
szaval: Szabó S. Zsigmond. 6 Három a 
daru. 'Tompától. Szavalja: Fricska Aranka.
7. Tompa dalok. 1 Télen nyáron pusztán 
az én lak: som. (Népdal) 2. A tilinkóm nem 
szol, elhasadt (Népdal) 3. Tó közepén bo
korsás iHoós Jánostól). 4 Hegedülnek, mu
zsikálnak. (Hoós Jánostól) Énekli: Csuvara 
József, zongorán kiséri: Köveskuti Jenő.

— A felmentések végrehajtásának 
gyorsítása. A honvédelmi miniszter rende
letet adott ki a katonai parancsnokságoknak, 
hogy az engedélyezett felmentéseket az eset- i 
ben is hajtsak végre, ha a felmentési rende | 
let a felmentés végrehajtására hivatott kato
nai hatósághoz még nem érkezett meg. de 
a felmentés engedelyezéséről szóló közigaz
gatási hatóságoknak beadott hivatalos érte 
sitést (felmentési igazolványt) az illetékes 
parancsnokságnak a közigazgatási hatóság 
beküldi vagy azt maga a felmentett egyén 
bemutatja. A rendelet még más intézkedést 
is tartalmaz, hogy a felmentések minél gyor
sabban végrehajthatók legyenek.

— Hangverseny. A Reviczky- 
Társaság zeneiskolájának ma egy hete tartott 
hangversenye minden várakozást felülmúlt. 
Cziczka növendékeinek jateka valóban dicsérte 
mesterüket. A kisebb, könnyebb daraboktól 
kezdve a nagy gyakorlatot igénylő mestermu- 
vekig szebbnél szebb művekkel tarkított 
előadáson nem is hiányzott a közönség 
elismerése, mely ügy a játékosnak, mint a 
kitűnő tanárnak szó ott. A versenyen részt 
vettek : Gergely Biri, Hollós Endre, Túri 
Nagy Irén, Karaliáth Anna, Weinberger 
Piri, Szilassv Aladár, Lőwi Lili Pátkay Klára, 
Vlaszaty Ödön, Rappeport Elza, Rohonyi 
Caesa, Kmoskó Irén, Pintér Alice. E két 
utóbbi már a művészi kiképzés lépcsőfokán 
áll : mindketten briliáns játékukkal elragad - 
Iák a közönséget.

— A hadíkölosön jegvséséuelt 
meghosszabbítása A hivatalos lap közölte, 
hogy a hetedik hadikölcsönre nézve a folyó 
évi november 15-től december 14-ig beza 
rólag megállapított aláírási határidő meghosz- 
szabbittatik olykép, hogy a nyilvános aláírás 
folytatólag még 1917. évi december ol-tg 
bezárólag is eszközölhető. Akik tehát eddig 
elmulasztó ták a jegyzést, azok e hó végéig 
teljesítsék hazafias kötelességüket I

— Uj váltópénz és bankjegyek. A 
pénzügyminiszter már a legközelebb törvény- 
javaslatot fog előterjesztem, amely lei
hatalmazza a kormányt, hogy 25 és •> 
filléres váltópénzt és 5 koronás bankjegye
ket bocsáthasson ki. Ezekre a kibocsátandó 
Pénznemekre csakugyan nagy szükségünk 
i» van.

I

1

— Hangvers»unyel egybekötött 
teaestélv. A Barsmegyei Kaszinó ma este 
' és fél órakor, Aranyosmaróton s„já, 
helyiségében Pécsi Károly hegedűművész

Aranyosmaróton saját

tűz-

módomban 
megnyitni.

gyors 
van 

hálás

12 -én.
Kürti Gusztáv

ruha nagy áruház tulajdonosa.

‘ellépte és
mellett az ..... v_____________
Egylet kisegítő kórházában ápolt

Pető Sándor z< mgorakisérete 
aranyosmaróii Vöröskereszt- 

.. ............,..t katonák
karácsonyi megajándékozására hangverseny-
nyel egybekötött teaestélyt rendez.

— öt órakor be foglak zárni az 
üzleteket; ezt jelentette be a képviselőház 
nak egyik legutóbbi ülésén a kereskedelem
ügyi miniszter. Ez a rendelkezés csak újév 
után lep életbe, mert a kormány a kará
csonyi üzlethez fűződő nagy kereskedői 
érdekeket kímélni igyekszik. Az ok termé
szetesen a szénhiány és az ezzel kapcsola 
los mizériák.

Jótékonyság.
Belcsák László kir. közjegyző szives 

volt a családi körben gyűjtött 10 koronát 
a tüdőbeteg gondozó intézetnek felajánlani. 
Az összeg szegény sorsú tüdőbeteg segé
lyezésére fordittatik. Egy magát megne
vezni nem akaró úrnő koszorumegváHás címén 
20 koronát adományozott a gyermek-otthon 
karácsonyfájára.

A lévai izr. nőegyletnek Wertheiiner 
Izidoráé úrnő Grsztbenedekról 30 koronát 

^küldött.

Köszo net-ny íl vamtas
E é. december hó elején üzletem 

vész áldozata lett.
Nem mulaszthatom el a ,-Trlesti alt 

biztosító társulat (Assikuraziónl Generáli) 
lévai föügynökének: Frommer Mór urnák, 
tűzkárom előzékeny, méltányos és 
lebonyolításáért, miáltal 
üzletemet mihamarább 
köszönetét nyilvánítani.

Léva. 1917 dec. hó

Figyelmeztetés.
Ezúton is figyelmeztetni óhajtom a kö

zönséget, hogy a háztartási fémeket (üst, 
mozsár, gyertyatartó stb) e hó végéig be 
kell jelenteni. E határidő elmúltával azo 
elkobozzák, a fémtárgyak tulajdonosát pe< 
megbüntetik.

A közönség tájékozására meg megérni; 
tem, hogy a Bars mai számában megjelent 
hivatalos hirdetmény a háztartási fémeken 
kívül, egyéb fémtárgyak (tálcák, csengők, 
függöny rudak, díszműáruk stb.) beszolgálta
tására vonatkozik.

Gold°t«in Henrik
a fémközponl lévai megbízottja.

8089 1917. szám.
Hirdetmény-

Közhirré teszem, hogy mindazon lévai 
lakosoknak, akik hatósági lisztellátásban ré
szesülnek — módunkban áll a karácsonyi 
ünnepekre a szokásos rendes járandóságon 
felül, személyenkint 3 kilogramm pótlisztet 
adni, — a karácsonyi liszt december 20 ik 
napjától 28 ig a hatósági liszteladással 
megbízott tiz üzletben kapható az általam 
kibocsátott pótjegyek ellenében készpénzfi- 
zetés mellett.

Azon jegyek kiosztatnak a városház 
1 ső emeleti 7-ik számú helyiségében napon
kint d. u. 3—5 óra közben az alábbi napo
kon a megnevezett városrészek lakosainak a 
lisztiegv tözslapjának előmutatása mellett:

1. December 17-én hétfőn az I ső, Il ik 
és Ill-ik kör;

2. December 18-án kedden a lll-ik es
lV-ik kör; ,, .,

3 December 19-en szerdán az V ik, 
Vil ik és IX-ik kör; 4 December 20-án csü
törtökön a VIII a és Vlll’b kör részere.

Aki a kitűzött napon nem ielemk meg, 
karácsonyi lisztjegyéről lemondottnak tekin
tetik, s azt utólag nem követelheti.

Léva, 1917. évi december 15.
Bódogh Lajo», 

i polgirmeiter.

7909 1917. szám

Hirdetmény.

Értesítem az összes háztulajdonosokat. 
Imgy a hadi célokra igénybevett ajtóveretek 
bejelentendók s a kikézbesitett bejelentő 
lapok úgy alsó, mint felső részükön a lapjuk 
hátlapjain olvasható magyarázó utasítás sze
rint kitöltve a városi kiadóhivatalban (város
háza 18 ajtó) legkésőbb 24 óra alatt a 
3/93—1917. Honvédelmi Miniszteri rendelet 
<.§-aiban meghatározott két hónapig terjed
hető elzárás és G00 koronáig terjedhető pénz 
büntetés terhe alatt visszaszolgaltatandók.

I.éva, 1917. évi december hó 11.

Bódogh talos,
polgármester.

12565 1917. szám. Barsmegye alispánjától.

Pályázati hirdetmény.

Léva r t városnál elhalálozás folytán 
megüresede t, választás utján élethossziglan 
betöltendő és nyugdíjra igényt adó városi 
tiszti orvosi állásra pályázatot hirdetek. Ezen 
állás az 1912 LVÍII t ez. Dl mellékletet 
képező illetménvtablazat szerint a X. fizetési 
osztályba sorozott évi 2000 korona azaz 
kettőezer korona törzsfizetéssel és 540 ko
rona azaz ötszáznegyven korona lakbérrel 
és megfelelő családi pótlékkal van javadal
mazva, ezenfelül jogosult a tiszti orvos ma
gángyakorlatot is folytatni

A tiszti orvos jogait és kötelességeit a 
városi szabály rendeletek Írjak elő.

Felhívom a pályázókat, hogy az 1883 : 
I t. ez 9 § ában, illetve az l908:XXXVIll 
t ez. 7 § ában előirt képesítésüket, továbbá 
eddigi alkalmaztatásukat, korukat, családi álla
potukat. kifogástalan előéletüket igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényeiket nálam vay 
Léva r. t. város polgármesterénél 1917. évi 
január hó 9-ig nyújtsák be.

A választás Léva r. t. város közgyűlési 
nagytermében általam később meghatáro
zandó időben fog megejtetni.

Aranyosmarót, 1917. évi dec. hó 9-én.

Rudnyánszky, 
alispán.

1917 szem.

Hirdetmény

.űrré teszem, hogy a hadi célokra 
ir bevett fémtárgyaknak kötelező 

■szolgáltatását a m kir. Honvédelmi Minis 
tér ur 22 137 - 1917 sz. redeletével elren
delvén, az rövid idő alatt kezdetét veszi

F. évi december hó 31-ig azonban a 
hivatalos ’adi fémbeváltó hely (Léván 
Goldstein Henrik cég Kalvin-utca 1) kész
pénz fizetés mellett a megállapított jóval 
magasabb árakon az önként beszállított 
tárgyakat még átvenni jogosult.

Aki itt önként fel nem ajánlja fémtár
gyait, hanem bevárja a kényszer beszolgál
tatást, nemcsak kellemetlen helyzetet teremt 
önmagának, hanem kisebb térítési összegek
hez is jut.

Önkéntes beszolgáltatásnál mindenki 
készpénzt kap, a kényszer beszolgáltatás
nál az ellenerték folyósítása később történik.

Hazafias kötelességet is teljesít, mert a 
hadseregnek sürgősen sok fém kell.

Felkérem tehát a közönséget, adja oda 
fémtárgyait és adja gyorsan, mert a had
sereg lőszerrel való ellátása e pillanatban a 
legfontosabb hadiérdek

A beszolgáltatandó tár yak jegyzéke 
Goldstein Henrik cégnél s az iktató hivatal
ban rendelkezésére áll s a kiadott fém- 
összeirási lapok 8 napon belül két hónapig 
terjedhető pénzbüntetés terhe alatt kitöltve 
visszaszolgáltatandók,

Léva. 1917. évi december hó 5.

Bódogh Lajos, 
polgámst*.



B A. B 8 1917, december 16,
4

Eladó ház. 
Livin Part tér 3 síim.

Eladó : Simor,- és Zöldkert ut- 
czai sarokház. Bővebbet Forgács Mihály 
snyakönyvvezetönél és Dr. Balog Sán
dor ügyvéd urnái.

Eladó ház.
A Kálnai-utcza 6. sz ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvilágosítást 
nyújt dr. Kmoskó Bála ügyvéd, Léva.

Kiadó üzlethelyiség 
Lévén ■xepesy-utca 3. szám 
alatt. Bővebbet ott a házban.

Eladó ház.
Léván, Kálvária-sor 3. számú sarok- 

— — ház eladó — —

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Bérbeadó
a Boleman-házban levő azon bolt
helyiség, melyet eddig a Grolte Vil 
mos cég bérelt. Felvilágositáet ad 
dr. Kmoskó Béla ügyvéd Léván, i

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE 

ALAHTTMOTIi IM LÉVÁN. TELEFOH SZÁR lé.

Eladó ház.
Léván a Mángorló utca 23. szánni ház 
— eladó. Bővebbet ott a házban. —

Legjobb fűszer- és csemegeáruk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségüké v ék. „Sloria“ pörkölt 

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

Négy szobás lakás május hó 1- 1
tői kiadó Kossuth-utca 9. sz. alatti 
— — — házban. — — —

i
i

Lakást keres.
Léván 4—5 szob is modern lakás

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománoozott lemez és öntöttvas konyhaedényék 
modern háztartás^ cikkek. Villamos főzőedények, foiralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőólló 
ágfürész, tömlő, szivattyú, vizmentes ponyva, gépszij gyári áron.

lehetőleg kerttel május l.-re keres
tetik. Czim * kiadóhivatalban.

„Üzlet áthelyezés.44
Tisztelettel értesítem t vevőimet, 

hogy az évek óta fennálló, jó hírnév
nek örvendő, sajat készitményü, kefe 
és meszelő raktáramat, folyó évi de- 
oember hó 15.-én gyárilag berendezve, 
Balassagyarmatra helyezem át

Kérem t. vevőimet bizalmukkal 
továbbra is megtisztelni szíveskedjenek. 

Kiv. tiszt.
Löffler Károly és társa.

Összes kerti-, mezőgazdasági , méhészeti és tejgazdasági szerszámok
Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

MA moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
•oee műsora érdekes. •••»

KNÍPP'DÁVnl
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

T»let»ii 33. fi V fl . T> »»*■  ■ 33-
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Qanz-féie motorok minden nagyságban Hopferr és 
Bchrantz gőzcséplő készletek, eiedeti Melichérféle 
vetőgép ek, Báoher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba végó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánozoskutak.
IV Legjobb minőségű lakarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.
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