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Előfizetési felhívás

„BARS“
XX XV111. évfolyamára.
Lapunk jövő számával pályafutásának 

harminchetedik évfolyamát felezzük be. Ak
kor, amidőn a vidéki lapok a háboru-okozta 
nehéz viszonyok következteben egymásután 
szüntették he működésüket, mi nagy áldo
ztok árán is arra törekedtünk, hogy ren- 
ielkezesere álljunk Barsvármegye és városunk 
biönségének, hogy ha erőnket meg is fe
szítve, de lapunk hivatásának es kötelessé
gének megfelelhessen

A terhek és kötelességek a sajtára nezve 
is egyre fokozódnak. Munkatársaink, nyom- 
daszemélyz etünk nagy része a harctéren 
teljesíti kötelességeit, mi azonban idehaza 
is erőnk- és tehetségünkhöz képest híven és 
szeretettel ápoltuk hazánk boldogságát, mun
kálkodtunk vármegyénk és városunk érdekei
nek előmozdításán, emellett kitartással szol
gáltuk a hadviselés érdekeit.

Isten, király és haza E hármas jelszó
ul lepett lapunk első számával a nagy 
nyilvánosság elé. A mögöttünk maradt har
minchét esztendő tehet tanúbizonyságát ar
ról, hogy ettől az iránytól egy hajszálnyira 
sem tértünk el soha.

Soha senkinek, sem pártnak, sem sze
mélynek szolgálatában nem állottunk, hanem 
mindvégig megőriztük függetlenségünket, hogy 
így minden ügyhöz pártatlanul hozzászól
hassunk. A jó erkölcs és közérdek vezette 
toliunkat s célunktól, hogy szószólói legyünk 
minden nemes és igaz ügynek, sem fenye
getés, sem előnyök ígérgetése által nem hagy
tuk magunkat soha elriasztani.

A most folyó világháború kettős köteles
séget hárított reánk: a hadviselés érdekeit 
szolgálni s a nemzetben az áldoza'készse 
get buzdítani. Bár szőkébb keretben is a 
szokottnál, de minden irányban teltünk any- 
nyit. amennyit erőnk és tehetsegünk engedte, 
ígérjük, hogy ezután is ezt "Z irányt fog
juk követni s kötelességünk teljesítése elöl 
roha sem fogunk kitérni s mindenkinek szol
galatara állunk, ki lapunkat a jo és nemes 
eél érdekében igénybe veszi.

Ily alapon kérjük a nagy közönség jóaka
ratu támogatását, amellyel bennünket ed 
<Ug is kitüntetett. Tekintve azonban, hogy 
a háboru-okozta áremelkedés, főleg a papir

a nyomdaipar drágulása, az eddiginél 
ötszörösen nagyobb terhet ró a kiadóra, a 
szerkesztőbizottság a kiadóhivatallal egyet
értve a lap előfizetési árának némi csekély 
összeggel való felemelését határozta el. 
Újévtől kezdve

lapunk előfizetési ára : 
Eyy évre 14 K. — /•
Hat ktna 7 X. — f.
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SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS.

Főmi’kkatArs JAROSS FERENC.

Ka rá csőn\.
Immár a negyedik háborús kará

csony. Az örömet es békét hirdető 
angyal helyett a pusztít ás < s háború 
elszabadult fúriái ütőkének a 
harcosok felett, kik vak dühvei ron
tanak egymásra. A barom háborús 
esztendő megérlelte ti rn pék cs nem
zetek vágyát a beké után es ha meg 
Angliában Gtey és Carson uszítják 
is az angol polgárokat, de mar az 
orosz frontokon fehér zászló leng és 
erős a remény, hogy a fegyverszü
net nyomában csakhamar eljő az ál
dott, szivet-lelket melegítő béke.

A csordapásztorok keséi ivadékai, 
a szegény nép milliói a háborús ka
rácsony éjszakain hiába lestek eddig 
a nagy örömet hirdető angyalokat, 
de egyszer csak még > vége lesz 
ennek a borzasztó dinom-dánomnak 
s az l’r csendet parancsol valamennyi 
harctérén. Mar kezd t reménység 
ága rügyezni s bármennyire mester 
kednek is a háborúba) kifolyt vert 
csengő aranvra vál'o l- .eol harci1 
tüzelni a népet, egy reggel csak 
arra fognak ébredni, hogy a háború 
és a halai vörös és fekete zászlai 
helyett a beké fehér zászlója fog 
mindenütt lengeni s a löveszárkokon 
es drótsövényeken keresztül békejob
bot fognak nyújtani egymásnak az 
emberek.

Krisztus született. Mily komoran 
ünnepeltük a három karácsonyt. 
Csak az a Ludat erősítette, gyámo
lította gyenge erőnket, hogy igaz 
ügyért, szabadságunkért, életünkért 
harcolunk. És ha még tiz háborús 
karácsonyt is kellett volna végig 
szenvednünk, akkor is türelemmel, 
sziklaszilárd kitartással vártuk volna 
a vérözönben a beké olajagát hozo 
galambot, inéit minekünk a meg
hátrálás végső veszedelmünket jelen
tette volna. Egész világ állott velünk 
szemben. Az Isten velünk volt es az 
egesz világ nem bírt velünk.

Krisztus született. A negyedik 
háborús karácsony mar nemi meg 
könnyebbülést hozott. A reménység 
megvan, hogy talán egyik oldalon 
meglesz a józan, engesztelékeny ki
békülés. A karácsony legszebb aján
déka volna ez, ami bizonyára minden
ütt el is következnek, ha az embe
rek le tudnák győzni önmagukat s 
nem a sértett hiúság, oktalan kapzsi
ság és esztelen bosszúvágy la
koznék sziveikben, hanem a Krisztus 
tanítását fogadnák meg, aki mindig 
teljes életében azt hirdette : „Úgy sze
ressétek egymást, mint én szerettelek 
benneteket, mert hiszen mindnyájan 
egy Atyának gyermekei vagytok."

A hírdalinkat. elOflzetéaeket t a reklámadókat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap ki a un 1 \ NYITRAI és TÁRSA r. t.

Vajha mindenütt visszacsengenc 
ez a szózat, ahol csak Krisztus szü- 
letését készülnek ünnepelni Mily 
fölséges, gyönyörű ünnep volna ak
kor a világon.’Mily hamar megtud
nák erteni egymást a népek, ha 
meg egyszer igazán tiszta szívből 
elénekelhetnék : 1 licsőség Istennek
a menyben, békesség a földön az 
embereknek és jóakarat.

A negyedik karácsony tálán meg
érleli a szivekben a vágyat a régi, 
meleg, barátságos karácsonyestek 
után. Most még a frontokra küldjük 
vágyainkat és sóhajainkat ott küzdő 
hős katonáink iránt; meg ünneplé
sünkbe belevegyül távollevő kedve
seink után áhítozó bánatunk, ele mái 
üzenhetünk nekik, hogy csak meg 
egy kis kitartás, csak meg egy kis 
erőfeszítés s ledöntjük a háború szel
lemét az emelvényről s a békét ál
lítjuk oda, a népek munkája mellé 
dirigensnek.

A jó Isten adjon mindnyájunknak 
ebben a reménységben boldog kaia- 
csonyi ünnepeket !

A hadifoglyok sorsa Ausztria 
Magyarországban.

Irta - Bjelik Imre tábori püspök v. b t. t.

Amikor az ember latja ezeket a csinos 
barakktáborokat, a kiterjedt ültetvényeket, 
költük elszórva a virágagyakat és pázsitos 
gyepet, önkénytelenül az a benyomása taniad, 
hogy mi rbarbárok', jobb lakáshoz juttatjuk 
a mi hadifoglyainkat, mint amilyenben a 
saját népünk nagy rétegei élnek, akik bérka
szárnyák vagy egészségfelen gyári negyedek 
tömeglakásaiban laknak, se friss levegőjük, 
se napviláguk. A hadvezetőseg habozás nél
kül rendelkezett igy. számítva arra, hogy a 
kölcsönösség elvének alapján a mi hadifog
lyainknak is hasonló sorsban lesz részük az 
ellenséges külföldön.

Külön említést érdemelnek azok a tábo
rok, amelyekben a hadifogoly tisztek vannak 
elhelyezve. A törzstisztek általában csinos, 
kényelmesen berendezett szobákban laknak, 
inig az alantasabb tisztek kettesével vannak 
együtt. Nagy társalgótermek állanak rendel 
kezéslikre, továbbá olvasószobák es étkező
terem. Saját konyhát visznek, sajat költségü
kön, saját Ízlésük szerint, többszöri étkezés 
rendjében, sajat szakácsaik vezetésevei. Este 
a kaszinóban társas összejöveteleket rendez
nek felolvasásokkal Különös gondot fordí
tottunk a kifogástalan fűtésre, villamos vilá
gításra, a fürdőtermekre, valamint a víz
ellátásra és a csatornazásra. A kerti iátékot 
és a szobatornát is nagyban űzik. A tiszti 
lakásokat gondozott, kavicsolt utak, virágá
gyás zöld gyepszőnyegek, sok helyütt árnyas 
pihenőhelyekben dús tágas kertek veszik 
körül, ami az egész, külső benyomását 

i nagyban eme i.
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Ami a legénység élelmezését illeti, a 
parancsnokság, amely a foglyokat az étkezés 
tekintetében teljesen ki akarja elégíteni, 
közülök választ alkalmas szakácsokat, akik 
még külön főző-tanfolyamon is vesznek 
részt. Különös súlyt vetnek arra, hogy az 
ételek, ha egyszerűek., de táplálók és bősé
gesek legyenek és hogy csak egészséges, 
tiszta ételeket készítsenek. A parancsnok 
és közegei szüntelen őrködnek az ételeknek 
úgy a minősége, mint a mennyisége, valamint 
igazságos elosztása felett.

Nem kis feladat egy ilyen 50,0(X) főt 
számláló tábort az év minden szakában 
ellátni ; a fogyasztás rengeteg tömegeket 
emészt fel és az óriási szükséglet fedezésére 
egyik vasúti kocsi a másik után gördül a 
táborba ; csomo munkás szorgoskodik, hogy 
az élelmiszereket kirakja és a tagas raktá
rakban és hűtőhelyeken elraktározza. Mindez 
beszédes bizonysága annak a melegszívű 
gondoskodásnak, amellyel Aus2tria-Magyar- 
orszag a hadifoglyok testi jólété iránt visel
tetik.

Mindenki természetesnek fogja találni, 
hogy a foglyok élelmezésénél bizonyos 
csökkentést kellett eszközölni, amikor az 
egész lakosság elszánta magát, hogy ? kié- 
heztetési tervet a fogyasztás megszorításával 
fogja hatályosan meghiúsítani. Elkerülhetet
len volt, hogy ilyen módon az ellenség sa
ját embereit sújtsa, akikről egyébként ma is 
kellőkép gondoskodunk.

Erősítő táplálék és jó ivóvíz, amit 
messze elágazó vezetekek szállítanak minden 
barakknak, a kifogástalan csatornázással 
egyetemben alapfeltételei a táborban való 
tartózkodás egészséges voltának. Ha elgon
doljuk, hogy tnindenik tábor nagy embertö
megeket (30,000 tői 50,(XK) ig) aránylag kis 
helyen összpontosít, akkor be kell latnunk, 
mennyire fontosak ezek az intézkedések. 
Valóban a mi táborainkban az egészségügy
gyei minden irányban számolnak és csak 
igy volt lehetséges mar kezdettől fogva a 
lehetőségig megakadályozni a betegségek 
elterjedését

A sebesült és beteg hadifoglyok elhelye 
zésére külön kórhazak szolgainak, amelyek
ben megtalálható minden modern segédesz
köz és amelyek mindenféle kezelésre módot 
nyújtanak. /\ betegség természete szerint a 
hadifoglyok külön osztályokba vannak osztva. 
Sebészeti beavatkozásra ott vám ak a moder
nül berendezett műtőtermek, fogorvosi ren
delők ; sok helyütt még physiko-therapeutikai 
intézet is van a kórház mellett, amely az 
aktív és passzív tornához mechanikus és 
elektromos eszközökkel rendelkezik, azonfe
lül meleg légfürdő és masszirozóterem is 
van nem ritkán vizgyógy-osztály vagy kémia 
bakterit>lógiai laboratórium.

A kórházi betegeket naponta két Ízben 
vizsgaliak meg és veszik kezelés alá az or
vosok. amellett a szolgalatteljesitő felügyelő 
orvos minden betegtermet meg kell, hogy 
látogasson

Különös gondot 'ordítanak a rokkant 
hadifoglyokra; ezeket külön helyezik el, min
den munkától mentesitik és a tábori főorvos 
állandó megfigyelése alá helyezik.

(Folyt, köv >

Fehérnemű a katonáknak.
A Hadsegelyző Hivatal, de különösen 

bollinger dr. főorvos felhívására NaqysaUó- 
bán is megkezdték a gyűjtést, hogy részint 
a fronton levő, részint a kórhazakban 
sínylődő, szegény katonáinkat tiszta fehér
neművel elláthassuk.

A gyűjtésben mint örömmel érte 
sülünk - résztvettek az összes nagysa ói 
úri learyok, akik bejártak Navysallo, 
Kissalló és Hűlvén) községek minden hazat 
(körülbelül ötszázon 'elül) és gyüjtoiveken 
névszerint összeír iák az adakozók neveit 
és az ajándékozott fehérneműt, varróanyagot 
és pénzt. Az ily módon egy hét alatt 
garmadába gyűjtött kelmét az óvoda 
helyiségében rendeztek ; a hasznavehetetlent 
kiselejtezték; a többinél pedig megkezdettek 
az átalakitást és a javítás óriási munkáját. 
Tíz n’pig napról-napra 25 30 asszony és 
leány' vegyesen lejtette szét az eredeti 
formájukban célszerűtlen vagy nem használ 
ható fehérneműt; szabta kellő uj formába 
és méretekre, — varrta újra, más részét 
toldozta-toldozta és a szükséges apróbb 
munkákat végezte a ruhakon lankadatlan 
buzgosággal reggeltől este 7-8 óráig.

Az óvodának egyik tagas terme egy 
lázasan, de amellett vígan működő asszonyok 
kai és leányokkal telt hadimühely képét 
mutatta és amikor ezt a sok munkát 
befejezték, * következő ruha'.ömegeket 
csomagoltak hét nagy ládaba : 331 als >
nadrag, 323 ing. 13 meleg trikó, 29 pár 
kapca, 87 törülköző, 16 darab különféle 
apróság ; összesen : 800 darab.

Ez a tömeg szépen, gondosan, tuca- 
tonkint csomagolva és összekötve, jegyzék 
és jelentés kíséretében dec. hó 15.-ikén a 
Hadsegélyző Hivatal címére a nagysallói 
vasúti állomáson adatott fel

A nemes, honleány i működés első 
sorban a tb. járási és körorvos nejének 
buzgó és fáradságot nem ismerő tevékeny 
ségét dicséri, aki a szép mozgalomnak 
szervezője, vezetője volt; de őszinte es hálás 
elismerést érdemelnek a nagysallói kedves 
úri leányok is, akik a napokig tartó nehéz 
munkát végeztek. A nevezett három község 
lakosságának a jószivú adományokért 
katonáink nevében mi is mély köszönetün- 
ket nyilvánítva őszintén óhajtjuk, hogy a 
nagysallóiak szép es hazafias példáját minél 
több helyen kövessék !

......... ..■> ..... .. -

Karácsony estéjén.

Menyből az angyal leszállóit hozzátok, 
pásztorok 1 . . És hirdeti vaia nektek, a 
nemzetek, népek pásztorainak : ne vágya
kozzatok egymás nyájaira, védjétek inkább 
farkasok ellen. Fegyverek csattogásának, 
harciszerek dübörgésének legyen már vége I. .

Es lön, ha nem is vége, legalább szü
nete. Vérivó idők negyedik esztendejének 
szent karácsony estejen enyhület érzésé 
száll sziveinkre

Nyugaton még ugyan háború uszító 
duvadak vicsorgatják ehenünk fogaikat, de 
Napkeletről mar fehér galambok röpködésé 
latszik, hozván magukkal a beke oiajagát, 
noha meg Útjukban őket is irigy karvalyok 
cselvető üldözésé zavarja. Mindegy. A beke 
mégis utón van. A betlehemi csillag elindult. 
A megváltás óraja feltartózhatatlanul egyre 
közeledik. Az égi szózat igéje terjed: Dicső 
seg mennyben az Istennek és békesség föl- 

: dön embereknek 1
Az lesz. Békesség. Ádáz ellenségeink 

egy része maga kárán mar eszre tért, beadta 
derekat. Más része meg hovatovább egymást 
tepazza. Ezzel is gyöngül. Mi pedig csak 
erősödhetünk. Kivált, ha kitartásukban mi 
magunk is erősítjük azokat a harcosainkat, 
akik az elzárt béke szabaditasaért, a nyugati 
frontokon meg mindig a poklok kapuit dön
getik, karácsony estéjenek csöndes, szent 
áhítatában erről gondolkozzunk. Hozzuk 
haza véreinket csatak zajából boldog feltá
madás ünnepére, virágos husvétra, piros 
pünköstre. Nagy segítő alkalom erre a hete 

. dik magyar hadiköicsön is, mely most már 
nem a háború folytatásának, hanem a béke 
közelebb hozatalának kölcsöne Karácsony
estéjének szent ihlete szállja meg mindenki 
szivét. Jegyezzen, aki meg nem jegyzett 
Vagy akinek módjában van újra is jegyezni.

Jegyezzünk a hetedik 
hadikölcsönre!

_______ z______ 1917. december 23.

Különfélék.
— Kitüntetések A Budapesti kÖ! 

ló'ny-nek múlt szerdán megjelent szamában 
olvastuk, hogy vármegyénk közigazgatási 
tisztviselői, illetőleg alkalmazottjai közül 
háború tartama alatt teljesített buzgó szol 
gálaluk elismereseül a következők részesültek 
királyi kitüntetésben: dr. Hudnyánttk; Ti 
túsz alispán, felsőapátii Finka Sándor f<>. 
szolgabiró, dr. Pereay Ferencé vármegyei 
tiszti főügyész, ifj. Ordódy Vilmos várme- 
gyei másodjegyző, diósgyőri Tictey Elemér 
dezseri Ko'eman Vilmos és Molnár Dezső 
tb. föszolgabirák a 111. osztályú polgári hadi 
érdemkeresztet — '-asparelz Béla szolgabiró 
h. vm. aljegyző, főispáni titkár; simonyi és 
varsányi dr. Simonyi Libor szolgabiró. />r. 
sztyánszky Imre vármegyei m. kir gazda
sági felügyelő, Toóth Miklós vármegyei iroda
igazgató, Szigeti Mihály varmegyei irodatiszt, 
Kluphathy Béla varmegyei irodasegédtiszt á 
III. oszt, polgári hadi érdemkeresztet. — 
Bódogh Lajos Léva varos és Kntiers Emil 
Ujbanya város polgármestere a II. oszt 
polgári hadi érdemkeresztet. Csehebj Sándor 
Körmöcbánya város gazdaja, Trustky Ede 
pénzügyi számellenőr, járási számvevő, 
zentiványi Endre pénzügyi számvizsgáló, 

járási számvevő, Kiró József nemcsényi és 
Stevka Nándor geletneki körjegyző a III, 
oszt, polgári hadi érdemkeresztet, Pét- 
rovszky Mihály vármegyei és Dontól Antal 
lévai járási hivatalszolga, Ernáiméi János 
rendörtizedes és Xéger György Körmöcbá
nya városi rendőr a IV. osztályú hadi ér- 
demkeresztet kapták.

— Gyáezh<r. Kováét Sebestény Lajos 
nvug. kir. ügyész, az aranyosmaróti kir, 
ügyészségnek hosszú éveken át volt vezetője 
f. hó 11.-én Budapesten elhunyt. Kiváló 
képzettségű jogász, erélyes, szigorú ügyész 
volt, de amellet*  igazán jószivú is. ki az 
önhibájukon kívül bajba jutott bűnösök jó 
útra téréséhez mindenkor szívesen nyújtott 
segédkezet. A folytonos munka megren
dítette egészségét, pár év előtt nyugalomba 
vonult. A barsi ref. egyházmegyének világi 
főjegyzője s tanácsbirája volt s itt is 
érvényesítette sokoldalú tudását Halaiét 
testvérei, köztük özv. Szabó Lajosne, tanító 
képzőintézetünk boldogemlékü igazgatója 
nak özvegye gyászolja. Ipolypasztón e 
hó 14 én helyezték örök nyugalomra 
Gyászoló testvérei a következő gyászjelentés
ben közük a boldogult elhunytát: Kovács 
Sebestény Gyula, özv. gyallai Szabó Lajos
ne szül Kovács Sebesteny Vilma. Juhász 
l.ajosne szül Kovács Sebestény Hona, 
Kovács Sebestény Kálmán mint testvérek, 
úgy a maguk, mint az összes rokonság 
nevében szomorodott szívvel tudatjak, hogy 
forrón szereteti testvérük Kovács Sebesteny 
Lajos ny. királyi ügyész folyó hó 11 -en 
d. e. 9 órakor Budapesten életének 66 ik 
évében az Urban jobblétre szenderiilt. A 
draga halott hült teteme f. hó 14.-én pénte
ken d. u. fél 3 orakor fog Ipoly-Pásztón a ref 
egyház szertartása után a családi sírboltban 
örök nyugalomra helyeztetni Budapest. 
1917 december 11. Áldás és béke lengjen 
porai felett 1

— A Vöröakereszt-kórház karé 
csonyestje. A Vöröskereszt-egyesület lévai 
városi választmánya által fenntartott kisegítő 
kórház (: az áll. képezdében:) karácsony
estje ma 6 órakor lesz megtartva A Vörös
kereszt egyesület ez alkalommal is meghívja 
és szívesen latja a közönség köréből minda
zokat, akik a sebesült és beteg katonák 
sorsa iránt meleg érdeklődéssel viseltetnek 
A kórházban ez idő szerint 80 sebesült es 
beteg katona van ápolás alatt, akiknek je 
lentekeny nagy része messze idegenből szár
mázik s éppen ezért nemcsak hogy a szent 
estén csaladjuk körében nem lehetnek, Je 
meg azt se remélhetik, hogy a szeretet 
ünnepeiben őket családjuk közül valaki 
meglátogathassa. A távoleső családi tűzhely 
melegét pótolja tehát a Vöröskereszt e8'e‘ 
sülét és az érdeklődő közönség meleg szí- 
retetének megnyilvánulása.

— Elhalasztott ünnepség A K«- 
viczky-Társaság e hó 21 -ikére. múlt péntekre, 
hirdetett Tompa-ünneptégéi — közbejött aka
dályok miatt — január hónapra halasztotté
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_ Teát ajánl a Lévai Tisztviselők 
vesületének elnöksége tagjainak. A tea 

«dekas adagokban van csomagolva, ara 
'.„„nagonkent 5 kor. Utalványok a karárso 
,»■! ünnepek után Farkas Dénes pénztárnok • 

szerezhetők.
— Gyiszhir. Mélj' részvéttel értesü

lünk hogy késmárki és lcfkóczi Moasz Re 
' - nyugalmazott takarékpénztári tisztviselő 
életének s.'J-ik, boldog házasságának -M ik 
•vében Aranyosinaröton lolyó hó 15 én dél 
előtt 11 órakor csendesen elszenderiilt. Ru 
kűtiszenves, jólelkű öreg ur volt, kit az 
egész vármegyében nagyon becsüllek. Teine 
tése e hó 17 -éti délután volt. Halálát neje 
özvegy Moesz Rezsimé szül. Vogl Kamiin, 
gyermekei, köztük Moesz Géza aranyosma- 
rnti kir. ügyész, menye és unokái gyászol 
ják Áldás emlékére.

_  i megdézsmtlt trafik Budapesten. 
a lévai nagytőzsde számára feladott 4985 
korona értékű különleges dohány- és szivar
küldeményből a hivatalosan megái iapitott 
becsles szerint 2849 korona értékű dohány 
es szivar hiányzik. Vagyis, a küldeménynek 
több mint 'elét, útközben ellopták • A vizs
gálat megindult.

— A Kabina Józsel Fia szop 
paugyár részvénytársaság f 1917. évi 
november hó 2ö.-én tartott közgyűlésén 
felszámolását befejezte akként, hogy gyári 
vállalatát minden jogaival és kötelezettségei 
vei a Phőnix szappangyár részvény 
tarsasagnak eladta, amely ugyanazon napon 
tartott közgyűlésén 600000 korona alap 
tökével alakult nteg. Az uj társaság, melynek 
igazgatósága: Dr. Ardó Sándor, Dr. Balog 
Sándor, Engel Gyula, Huberth Vilmos, 
(ig. elnök) Kabina Ervin és Dr. Lattfer Arthur 
(igazgató) tagokból áll, az. üzemet változat
lanul folytatja, sőt utóbb azt jelentékenyen 
fejleszteni kívánja Megalakulása után 
nyomban a hetedik magyar hadikölesönre 
irOóOO koronát jegyzett.

— Kitüntetés. A király Farmja Ede 
tanitónak.'aki jelenleg mini tartalékos hadnagy 
teljesít a harctéren szolgálatot s aki az 
ellenséggel szemben tanúsított vitéz, és bátor 
magatartásáért előzőleg mar több kitüntetés
ben részesült, — legutóbb a kardokkal 
díszített Signum Laudis-t adományozta

— Osztrák leAuy magyar levele. 
Lapunk 49-ik számában hirt adtunk már 
azon örvendetes eseményről, hogy az. 
osztrák-németek nemcsak Becsben, hanem 
Ausztria más városaiban is óhajtanak 
magyarul tanulni. St. Pöltenben, a magyar 
nyelv tanításában, — amint ezt mar emli 
tettük is, — Jaross Ferenc nővére, 
Chris'uphory Edené, buzgólkodik es hogv 
faradság..val már eddig is kivaló sikert 
aratott, — ennek szép bizonyítéka a követ
kező levél, amelyet egyik tanítványa, egy 
előkelő es gazdag st.-pölteni család 16 éves 
leán, a irt lapunk főmunkatársának A levél 
szószerintiszövege: „St.-Pölten, 1917. dec 12 
Tekintetes Főmunkatars úr 1 Önagysága, 
kedves nővéré volt szives a Barsot átadni 
és nagy örömmel olvastam, hogy mi St 
Pultemek is szerencsések vagyunk bent 
szerepelni. Igen mi akarunk magyarul 
tanulni: mi a magyarokat szeretjük, en mar 
tudok elég jól beszélni és írni. Ezt ónagy 
súgónak köszönhetem, mert sokat bajlódik 
velünk, de mi hálásak vagyunk azért. Igaz, 
hogy szigorú, de az jó, — mert akkor nem 
tanulnánk semmit, ha nem az volna 
bocsánat, hogy bátorkodtam mint ismeretlen 
Imi, de a Barsba irt sorok adtak e re bátor
ságot. Maradok a tekintetes főmunkatárs 
urnák őszinte tisztelője : BiehUr Hansi “

— A villamos telepen kevés a
A város közönségének kiváló figyel

mébe ajánljuk a polgármesternek lapunk 
mai számában a villanyvilágítás esetleges 
^szüntetésére vonatkozó hirdetményét.

— Gépiesek Szaklapja czinten 
rendes heti mellékletet ad ki a Molnárok 
Lapja, (Budapest V. Csáky u. 12) amely a 
gyakorlati szakemberek részére valóságos 
tömeget adja a tapasztalatoknak es Útmutató 
soknak. Mutatvány szám ingyen kérhető.

— Helyralgasltáe Varmegyénk 
alispánja által a Léva városánál betöltendő 
városi tiszti orvosi állasra lapunk előző 

számában közzétett pályázati hirdetménybe 
sajtóhiba csúszott, amennyiben a pályázok 
kérvényeikét nem 1917, liánéin 1918 évi 
január hó 9 ig nyújthatják i>.

A vasárnapi íuuukaszünet fel 
lÜRgesztése. \ kereskedelemügyi m kir 
miniszter megengedte, hogy i lolyo évi de 
cember hó 28 ára és 30. . . , rna
pokon az ipari és kereslet d

yat róna ni
szagainak egesz területen a tu: • ..-iiivagokkal 
való tak.uékoss.igrol szóló r> sjfiel :..tl i 
belül végezhető legyen.

— Ne utazzunk karácsonykor! A 
Máv. iga zgatósága íigyt Intéztet 
get. hogy a karácsonyi ünnepek ai.itt az 
utaí ást a saját j l fe ogott 
nyíre csak lehel korlátozza, illetőleg csak az 
kulién útra, akinek halaszthat tlan ' . < ndője 
van. Minthogy pedig a jelen 
lekedése sem biztosítható, igen ajánlatos, ha 
: z utazó közönség néhány órával a asz- 
n.'.ni szándékolt vonat indulása előtt az 
álló, snál érdeklődik, vájjon az illető vonat 
közk dik-e r

- mozi egy
ma mii órának fődarabja gyanánt bemutatni, 
melynek címe llalálns Csupa derű
és humor az egész darab, mely j kedvel 
fog csinálni a nézőtérén. Ezcnkivii eg\ nagy 
hatású drámát, a Lelki harcol adja, valamint 
a virágok fejlődéséről igen érdekes automati 
kus felvételeket Karácsom mindkét ün
nepén lesz előadás.

Jótékonyság.
Az éjjelt (htertHfk-oUh"n karácsonyba 

jara a következő adományok érkeztek : egy 
névtelentől 50 — Knapp Davidm*t<»l  20 
Bilcsek Józseínétől 10 K. B n
kovics Gézáné, p. ii számtanácsos ne 
jétől, Aranyosma rőtről 5. H.indlcr Zsig 
mondtól 5 korona A gyermekeknek az tiunc 
pékén való jobb élelmezési re N. N. 10 ko 
rónát küldött. A gyermekek nevében halas 
köszönet a kegyes adakozz tak \ /./
gs bel f’iV'treyyletliez a köv 
folytak be: dr. Gebényi Miksáné 10. N. N. 
50, Szauer Izidor 10, llolzmann Bódogli 
15, Wcrtheimer Vilmos 10 korona \ 
jólelkü adakozók ez utón fogadjak az elnök 
ség őszinte köszönetét

A Stefania-arvaház karácsony fa jara Ka- 
veggia Kálmán vámosladányi plébános 
Benk >vics Gézáné 5 koronát kedveskedtek 
küldeni : hálás köszönet a szives adoma 
nyokert I

A József Főherceg Barsmagyei 'Pánitok 
Házának nagysárói hankl Ede nagybirto
kos ur 6 zsák burgonyát kegyeskedett adó 
mányozni Jólelkü ajándékáért az internátus 
felügyelő bizottsága ez utón is halas, őszinte 
köszönetét mond

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
iqi7. évi dec lió i6.-iül 1^17 évi dec hó a -ig 

Születés.

A SZÚIÚlí I1CH:
*> v A gyermek 

neve

Kámpínr Lipót Sruli Z 
Pintér Terézia
Szalenka József Belanesik J 
csebÜPogánv V l-abtanekA

tiu 
ÍIU 

leány 
leány

László 
József 

Erzsébet 
Ildikó Maria

Házasság

VoltiRUtv cs mebvasszonv nett Vallása

özv Trauer Gy. Pacliinger s r. katli.

Halálozás

Az clliouvl uere Kora A halá oka

Löwenheim Manó 56 éves Gyomorrak
Tamás Miliályné a0 éves lűdőgyulladás
Császár Ernő István 18 CVes Hősihalál
Kácz József 64 éves .Szi\bénulás
özv Antek E -né 68 eves Szervőzivbaj
Zhrenstein Ignauiné 64 étes Tudólob
özv. Korbéiy Edené bű éves Hurut

Figyelmeztetés.
Ezúton is figyelmeztetni óhajtom a kö

zi nséget, hogv a háztartási fémeket (üst, 
mozsár gyertyatartó stb) e hó végéig be 
kell szolgáltatni E határidő elmúltával azokat 
elkobozzak, a temtárgvak tulajdonosat pedig 
megbüntetik.

A közönség tájékozására még megemlí
tem, hog ..............izé mában megjelent
hivatalos hirdetmény a háztartási fémeken

■ . -< ngők,
higgön, rudak, dr iniiaruk stb.) beszolgálta
tására vonatkozik.

Goldsteiu Henrik.
4 feni központ lévai megbízottja.

82O’i 1917 szám.
Köszönetnyilvánítás.

A .Lévai 'Takarék és Hitelintézet- a 
városi szegények részére karácsonyi ajándé
kul — mint evek óta rendesen — most 
is beküldte hozzam 100 korona jótékony 
adományát; fogadja az Igazgatóság a sze
gények nevében a varos halas köszönetéi, 

ioszt ece mb r 28 án délelőtt 10 
órakor a varosba/. 7 szánni helyiségében 
történik

Léva. 1917 évi december 18.

Bódogli Lajos, 
polr»rm*ater

825*1  1917 szám.

Hirdetmény
Közhírré teszem hogv újévnél tovább 

a villa .mstelep szénkészlete aligha tart-, 
ezért a villanyvilágítás minden háznál a 
legkisebbre nié sékelendő ha uj készleteket 
nem kapunk, itt is. mint más városokb n, 
megszűnik a villanyvilágítás

Hogy mentői tovább kihúzhassuk a 
a meglevő szónk észlelünk kei. közhírré 
teszem, hogy*  este i() órán tnl vil amos 
aramul december 23-tól kezdve nem 
szolgaitathatunk, csupán karácsony estéjén 
december 24-én fog éjféli 1_ tél óráig 
vil’amos aram adatni, az. utcák nem lesznek 
világítva, most e hóban ügyi*  holdvilágos 
éjjelek vannak Mozi részére villamos aram 
csak vasárnap este 6-8 óra közben adható.

A vizhajtó motorok részére vett aram 
csak este ötól tél lóig szolgáltatható

\ nyitott bolti üzletek részére a tél fo
lyamán. illetve a szenkészletek megfogyatko 
zása tartama alatt, csak esti 6 óráig lesz vil
lamos aram szolgáltatva.

Léva, 19,7 évi deczember hó 22
Bódogh Lajos, 

pol 'Armmdar

Harisnya-fejeles.
Fővárosban -zerzett tapasztalatom 
alapjan elvállalok rongyos harisnyákat 
fejelés végett, ha a fejét le nem 
vágja, 1 kor G0 til. munkád Íjért. 
Vöi harisnyához fél pár, férfi 
harisnyához egy pár anyag szükséges. 
Csak mosott harisnyákat fogadok 
el. Steiner Emma divatterméken lesz, 
átvéve, kiváló tisztelettel Nemes 
Imreué. Léva.

Valód' tea
nem pótló és jobb az. orosz, teánál 
kArpáthia teakeverék száraz ál
lapotban, kilója 30 korona továbbá 
elsőrendű teaizelito Irumpótlój kar 
páthia aruforg.-társ. konzervgyára 
Budapest. VIL, Alsóerdösor 18. Te- 
------------ lelon 49—48
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Eladó ház.
Léván Part tér 3 szám.

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

Eladó ház.
A Kálnai-utcza 5. sz ház szabad- 
kézből eladó. Bővebb felvilágosítást 
nviijt dr Kmoskó Béla ügyvéd. Léva.

Eiadó üzlexhelyiseg
Léván Szepesy utca 3. szám 
alatt. Bővebbet ott a házban

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

— — ház eladó — —

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Bérbeadó
a Boleman-hazbau levő azon bolt
helyiség. melyet eddig a Grotte Vil 
mos cég bérelt. Felvilágosítást ad 
dr. Kmoskó Béla ügyvéd Léván.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, ÖVARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEPÉSE

MUkHTTXTOTT M8I. LÉVÁN. TELEFON SZáH !♦.

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

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

Eladó
féléves kancaló és 2 ménló.
Cím a kiadóban. Ugyanott 2 
féríinyereg, 1 noinyereg eladó

Eladó ház és szollő.
Árok-utca 13. számú ház és Kákák
ban teniszpálya mellett egy szöllő 
elaiió. Bővebbet Béres Jánosnál 
a szöllóben.

Legjobb fűszer- és csewegeáruk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k a v é k. „aiorla“ pörkölt 

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

Vásáruk és kou.vhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedénysk 
modern háztartási cikkek. VinancB főzőedények, fői rolók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 
ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, n szókazdasai 1 , méhészeti és tógazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet náo, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

„Üzlet áthelyezés."
Tisztelettel értesítem t vevőimet, 

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

Kérem t. vevőimet bizalmukkal 
továbbra is megtisztelni szíveskedjenek. 

Kiv. tiszt.
Löffler Károly és társa

MAmo2ibamegyünk.
Az Apollo mozgószinház

műsora érdekes.

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Teb-f-n nnm : 33. Telefon iram.- 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Gauz-féle mot-rck minden tmgyrngban Hopferr és 
Schrantz gőzceéplö készletek, etedet! NIeliohár-Mle 
vetőgép ck, Eűcher-iéle ekek és talajművelő erzkOzök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű KAI 1D IáuozoBkutak.
Legjobb minőségű iáitrmanykamrak elkészítése 

ez felállítása juttnyos arakban.

Nyonutott Nyitrai «■ Tana r. t. gyorwsjtóján Léván


