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A magyar tisztviselők
A magyar bírói kar — anyagi 

helyzetének megbeszélése céljából, 
a héten országos értekezletet tar
tott, amelyből nyilvánvalóvá vált, 
hogy a háború egyetlen osztályt 
sem sújtott annyira a maga szén 
védéseivel, mint éppen a tisztviselőket, 
mert dacára annak, hogy a háború 
következtében a tisztviselők mun
kája megszaporodott, anyagi hely
zetük immár a teljes összeroppanás 
elé került A magyar bírói kar, 
mely tudományára, becsületességé
re és hozzáférhetetlenségére nézve 
a legelső helyen áll a világon, szin
tén megmozdult a viszonyok nyo
masztó súlya alatt, pedig ez a tisz
teletreméltó testület még eddig so
ha sem panaszkodott, noha a ször
nyű megpróbáltatások közepette, 
talán ő érezte a legjobban a hábo
rú nyomorúságát s ha panaszra 
kellett fakadnia, akkor most már 
bizonyosak lehetünk abban, hogy 
a magyar tisztviselőket akkor, ami
dőn a megtizszeresedett munka 
közepette is erejét megfeszítve be
csületesen teljesiti kötelességét, a 
teljes lerongyolódás, az éhség fe
nyegeti, most a mai folyton emel
kedő drágaságot nem bírja meg az 
ö csekélynek mondható dotációjuk

Minden társadalmi osztály tud 
védekezni a háborús drágaság el
len, egyedül a tisztviselő nem, a- 
ki a drágaság terhét át nem háríthatja 
másokra, mint a hentes, mészáros, 
a cipész, a szabó a vevőkre. Min
den társadalmi osztály megtalálja 
a kisegítő forrást, sőt a gazda, az 
iparos és kereskedő hihetetlen nagy 
tőkéket gyűjtött, mig a tisztviselőt 
mindegyre jobban elfogja a gond 
hogy fizetését miként ossza be, 
mert hiszen nincs ember, aki a 
mai árhullámlás között jövedelmé
nek beosztásáról helyes költségve 
tést tudjon készíteni.

A tisztviselő már nem tud ki
jönni fizetéséből és a drágasági 
pótlékából, ezért ma mar odajutot
tunk, hogy a tisztviselők az érte
kezleteken konvenciós fizetésekről 
beszéltek, mint az uiasági cselédek.

Nekik nem pénz, de lakás, ru
ha, élelem kell, hogy magukat és 
családjukat tisztességesen fenntart
hassák s becsülettel meg tudjanak 
felelni hivatásuknak, mert a szük
ségletekben egyre fokozódó hiány 
arra kényszeríti őket, hogy a meg- 
élhetésükhez szükséges gazdasági 
és ipari produktumok természetben 
yaló kiadását követeljék annál is 

inkább, mert a kormány minden 
jóakarata és igyekezete sem tudja 
meggátolni a folytonos áremelkedést

Ezért a magyar társadalom is 
rokonszenvvel kíséri a tisztviselők 
mozgalmát, mert hiszen a tisztvi
selők az állam egyik legfontosabb 
gépezetét alkotják s mindnyájunk 
érdeke, hogy ez a gépezet kifogás
talanul működjék és fel ne mondja 
a szolgálatot. Hiszen ma egyetlen 
mezőgazdasági munkás többet keres, 
mint egy tisztviselő, aki pedig 
iskolákat, egyetemet végzett. Egy 
iparos pedig a tisztviselő javadal
mazását jóval felülmúló jövedelemre 
tesz ma szert.

Kétségtelen tehát, hogy a ma
gyar tisztviselő helyzete rászorul 
a javításra. Egyelőre a háborús 
viszonyok között is biztosítani kell 
tisztességes megélhetését, a háború 
után pedig fizetésének és javadal
mazásának akként leendő rendezé
sét, hogy ne okozzon nekik gon
dot maguk és családjuk fenntartása 
s hogy állásuk szerint élhessenek, 
mert ezáltal a tisztviselő tekintélye 
is emelkedik. Az államnak nem sza
bad velük szemben fukarkodni, mert 
a tisztviselők az államnak azon ka
tonái, kik minden időben, úgy a 
háborúban, mint a békében egyfor
ma szorgalommal harcolnak az 
állam épületének biztonsagáért a köz
szabadság és jogok védelméért.

Városi mozi.
Nemo propheta in patria sua. Senkise 

próféta a maga hazájában, azaz: a maga 
városában. Különösen Magyarországnak, a 
magyar városoknak átkos nemzeti nyavalyája 
az, hogy fiai gondolatait elhalasztják Süket 
füleknek trombitálnak. Nem lehet jó okos, 
életrevaló az a gondolat, terv, javaslat, amely 
saját fianak ágyából pattant ki Az idegené 
többet ér, okosabb, életrevalóbb.

Ezeket a fanyar gondolatokat a Lévai 
őrálló-nnk városunk jövő feladatai cimü 
cikkei keltették bennem. Ugyan ki lehet az a 
balga álmodozó, aki ennyi sok, szép, okos, 
életrevaló és — ami fő — bátor férfiak ke
zében clőbb utóbb egytől egyig valósítható 
gondolatot mer papírra vetni abban a jámbor 1 
hiszemben, hogy a lévai parlagon csak egy 
is megfoganhat ? ? Jól tette, hogy nem irta 
ki nevét, mert a háború negyedik évében 
Léva prófétáját kedves, csinos, tiszta, ren
dezett, a müveit ember minden testi-lelki 
szükségletét, kényelmét kielégítő, emberi 
jóllétét biztositó Lévának merész megálmo
dóját itt, ebben a most piszkos, poros, gon
dozatlan városban s mindezt minden maga
sabb igény nélkül, nembánomból könnyen 
tűrő közönség körében hamarosan futó bo
londnak tekintenék 

Ifjonti fővel amig nem ismertem a kis 
város szürke porát, mocskos szennyét, ko 
nők ósdiságát, verlázitó nemtörődömségét, 
veszedelmesen robbanékony érdekellentéte
inek tömegét stb, —magam is ujitó gondo
latokkal vívtam az uj, a szebb, a magasabb 
színvonalú élet nevében mohos fellegvárát. 
Én is álmodoztam — éppen a Lévai Őrálló 
hasábjain, azoknak az intézményeknek egy 
részéről, amelyeket a névtelen cikkíró pro
gram múl ad Merészröptü képzeletemben 
építettem városi kultúrpalotát, színházat, vá
rosi fürdőt,—szerveztem — szintén álmom
ban — városi múzeumot, népolvasókört, 
népkönyvtárat stb . . Az anyagi forrást is 
megjelöltem

Öt éve, hogy a helybeli mozi bajait, 
visszásságait és visszaéléseit szóvátettem 
es közművelődési, közerkölcsi s nemzeti 
érdekből s a varos jövedelmének szaporí
tása céljából javasoltam egy városi mozinak 
a lévai Heviczky-Tár saság szellemi vezetése 
alatt való felállítását.

Akkor kinevettek Tervemet még hozzám 
közelálló komoly, müveit úriemberek is 
fiatal elme éretlen gondolatának tartották és 
szánakozva kikacagtak Sőt megmosolyogtak 
azért is, hogy a moziról — komolyan cik
kezni merészeltem s ezzel a vakmerőségem
mel szinte nevetségessé tettem magamat az 
alvó kisváros előtt.

S most ? Most öt év múltán az újságok 
hiradasa szerint, törvényjavaslat készül a 
moziról A törvénytervezet szerint ugyanazon 
okokból, amelyeket én is hangoztattam, tehát: 
nemzeti, közművelődési, és közerkölcsi érdek
ből, a mozi szörnyű szellemi és erkölcsi 
rombolásának meggátiása vegett s a községi 
és városi jövedelmek fokozása érdekében, 
a mozikat kiveszik a magánosok kezéből, 
akiknek kezében a fektelen és aljas verseny 
folytán elzüllött, elerkölcstelenedett és serdü 
letten ifjúságunknak, de a lelkileg kiskorú 
felnőtteknek is édes mérgévé s lelki megron 
tójává lett: betörőket tolvajokat, kalando
rokat nevelt sok fiúból, démonokat és utcai 
leányokat sok leányból A nép szórakozásá
nak, de a népuevelésnek is ez a rendkívül 
fontos tényezője most a törvény tervezet 
szerint a községek, városok kefébe kerül ; a 
mozikat a törvénytervezet a községek javára 
akarja hasznosítani. Moziengedélyt a jövő
ben csak a községek és a varosok kaphat 
nak és ha vállalkozóknak adják is bérbe, a 
vállalkozók a mozi jövedelmének nagyobb 
részét kötelesek lesznek átengedni a város
nak ; de a törvénytervezet főcélja mégis az, 
hogy a mozik városi kezelésbe kerüljenek.

Jól tudjuk, hogy első sorban nem a 
P közerkölcs s a magyar közművelődés érdeke 

és védelme fogantatta meg ezt az üdvös 
elhatározást, hanem tisztán pénzügyi szem
pont. Egy két város példája (Temesvár, Arad, 
Kassa stb.) megmutatta, hogy a mozi városi 
kezelésben vagy bérletben óriási jövedelmet 
hajt a városi háztartás céljaira. Valóságos
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kincsesbánya Az államnak is könnyebb, ha 
ily módon ad segítséget az anyagi válság 
bán vergődő városoknak, mintha az állam 
pénztárból teremtené elő a szükséges milli
ókat. Igazi Wekerle-gondolat: semmiből 
milliókat teremt De nemzeti érdeket is 
szolgál a törvényjavaslat, amikor követeli, 
hogy a községi és városi mozik első sorban 
és legfőképpen a hazai filmgyárakból tar 
toznak filmszükségleteiket beszerezni. Nagyon 
sok magyar millió gurult ki szükségtelenül 
idegen, hitvány filmekért Pedig, hogy gyö 
nyörü magyar filmek is vannak, tapasztalás
ból tudjuk; például : Falu rossza, János 
vitéz. Karthausi stb. . . Wekerle, a finánc 
belügyminiszter, valutánkat is óvja és javítja 
törvénytervezetével... De a közerkölcs vé
delmét is hathatósan szolgálja az uj rende
zés s a mozi művelő eiejét is biztosítja.

Tapsolni szeretnék örömemben a bátor 
és okos tettnek . . Csak meg ne riadjon a ’ 
kormány a megfizetett sajtó támadásaitól j 
Most még farizeuskodnak 1 dicsérik a gon- i 
dolatot, de már aggályoskodnak „a magán- ' 
jogba való mély beavatkozás miatt*,— már 
fájtatják a fejüket, hogy — .esetleg egy 
szépen fejlődő iparnak és számos existenci. 
ának okoznak károkat*,—.sok jogos ma
gánérdek merül itt fel, amelyet figyelmen 
kívül hagyni nem szabad' stb . . ismer
jük a megfizetett budapesti sajtónak ilyes 
nagyképü szemforgatásait. . . később majd 
mérgezett nyilakkal támadnak Csak
annyi változás lesz, hogy a busás jövedelem 
nem magánosok zsebébe kerül, hanem er
kölcsi és társadalmi testületeké lesz és köz
célra fordítódik Mert azok a kisemberek, 
akik alkalmazottakként a moziból éltek, a 
városi mozikban is megtalálják további 
kenyérkeresetüket A fölösleges zugmozik 
megszüntetése pedig társadalmi érdek : innen 
csak más téren jól felhasználható munkás
erők szabadulnak föl

Hamarosan időszerű lesz tehát a lévai 
mozinak városi kezelésbe való vétele, amit 
én már öt éve, hogy hiába sürgettem

Megbocsáthatatlan könnyelműség s a vá 
ros anyagi, erkölcsi és kulturális érdekeinek 
vakmerő elárulása lenne, ha a város a mo
zinak házikezelésbe vételére a törvényben 
biztosítandó jogot és alkalmat föl nem hasz 
nálná s a város urainak nagyobb kényelme 
vagy egyesek érdekeinek a köz rovására 
való dédelgetése céljából a mozit bérletbe 
adná Ez ellen nemcsak a városi képviselő
testület tagjainak, hanem a város közönsé 
gének is egy emberként kell tiltakoznia. 
Hiszen a bérlet egyrészt nem biztosítana 
annyi jövedelmet a városnak, mint amennyi 
a házikezelés tiszta jövedelme lenne, más
részt a bérlő kellő — busás — üzleti hasz
nának biztosítása végett a mozit nagyon 
megdrágítaná, minthogy a jövedelem tekin 
télyes részét a városnak kell majd átenged 
nie — a törvény tervezet szerint. De a bérlő 
haszna a közönséget zsarolja megint s a 
közönséget megfosztja olcsón szórakoztató 
és művelő eszközétől. S árdrágításával majd 
éppen azokat a néprétegeket zárja ki a mo 
ziból, amelyeknek a cenzúrázott, tehát erköl
csileg már kifogástalan, a művelő hatású 
mozira, egyéb művelődési eszközök híján 
legnagyobb szükségük van

Semmi ok sem szól amellett, hogy a 
város bérbeadja a mozit. A terem az öve, 
ezt mint házigazda, a mozi céljaira biztosít
hatja. Ne féljen, hogy mozi nélkül a városi 
fogadónak nem akad bérlője 1 Ha nem akad
na : vegye házikezelésbe azt is I Ha a bérlő 
megél és meggazdagszik belőle, a házigazda

se jut koldusbotra. A villamos áram a vá
rosé, gépészt tud fogadni ; a rendőrség az 
övé, rendezőkul is majd csak akad vál
lalkozó . .

A mozi szellemi vezetésére pedig kérje 
föl a Reviczky-Társaságot, városunk irodal
mi és közművelődési intézményét. Ez a 
szellemi vezetés biztosítja legjobban a vá- 

‘ rosi mozi műsorainak művészi irodalmi, er
kölcsi, művelő és nemzeti szempontból ki
fogástalan voltát. A Reviczky Társaságot 

! azért a munkájáért nehány °/0-os anyagi 
’ támogatásban részesítse. Ez a városnak, 

amaz pedig a Reviczky-Társaságnak erkölcsi 
és nemzeti kötelessége

Nagy és fontos tervek érlelődnek most 
' városunk társadalmában : a polgári — felső 
! ipar és kereskedelmi és mezőgazdasagi szak

iskola, a városi fürdő s a városi takarék
pénztár ügye... stb — Mindehhez pénz 
kell, sok pénz. A városi mozi kimeríthetet
len kincsesbányája lesz a városnak s ha 
kisszerű kényelemből s apró érdekekből nem 
adja ki kezéből a városi mozit, egy tál 
lencséért elsösegi jogát : e kincses bánya 
jövedelméből okos gazdálkodással egytől- 

I egyig megvalósíthatja a szép terveket, ame 
lyeket nem is .lévai gyükök" s nem is a 
város urai, hanem Lévát porában, szennyé 
ben és gondozatlanságában is szerető, be
költözött idegenek gondoltak ki a Felvidék 
e fontos nemzeti őrállomásának széppé, 
naggyá, rendezetté s a vidék művelt közép
pontjává tételére . . Különben Léva tovább
ra is poros, szennyes, parlagi, szürke felvi
déki kisváros marad, mint amilyen jelenleg, 
mostani gondatlanságában

Fekete József.

Laczi-konyha.

Laczi konyha hová lettél, 
Ki Léván oly rég születtél ! 
Mért haltál meg te azokkal. 
A zsindelyes házikókkal 'i

Ki ismer most rá Lévára, 
Léva régi piacára > 
Mellyel kapcsolatos vala 
Cigánvpecsenye illata.

Hol a foszlós fehér kenyér. 
Mely után ném nyúl már tenyér ; 
Eltűnt, mint a búbos czipó, 
A ludfertály s a többi jó.

C'zigány czigdny az még volna, 
Ki purdéval ott koldulna ;
De a pfcsenyeillatot 
Már többé nem találhatod.

Palotasor a piaczon, 
árucsarnok négy oldalon : 
Téged csak a város véqen, 
Tűrnek meg a vásártéren.

Vásártéren pár hurkastál. 
Melynek bűze orrunkba száll ; 
Emlékeztet csak a múltra, 
Laczi-konyha rád, mint holtra.

Vén diák.

Különfélék.
— A nöeiryesOlet zsurjal A Ste 

fánia-árvaházat fenntartó lévai nőegyesület 
választmánya jövedelmének gyarapítása cél
jából, mint értesülünk, a nyár folyamán több 
Ízben zsurokat fog rendezni, amelyek pro 
grammját zene, ének és egyéb kabareszá- 
mok fogják képezni, amelyek előkelő s mű 
vészi beállítása kellemes szórakozást fog 
nyújtani a lévai közönségnek. A nőegyesü
let választmánya mindig arról győzött meg 
bennünket, hogy az általa rendezett estélyek, 
előadások e tekintetben a legelső heiyen 
állanak s eddig is a legszebb erkölcsi és 
anyagi sikert aratták, ennélfogva ezt a leg
újabb elhatározását is bizonyara szives

örömmel veszi tudomásul a lévai közönség 
Az első estélyt junius hó 22 napjára tér 
vezik amelynek bővebb ismertetésére még 
visszatérünk

— Iskolai ünnepség A főgimnázi
umnak a Tanárok Háza javára e hó 13 án, 
csütörtökön, este tartandó iskolai ünnepsége 
minden tekintetben olyan kiváló sikerűnek 
mutatkozik, hogy az is bizonyára méltó lesz 
a főgimnázium által eddig rendezett szép 
estélvekhez. Az előkészületek a legserényeb
ben folynak Az ünnepség iránt nemcsak 
Léván, hanem a vidéken is nagy és élénk 
érdeklődés nyilvánul A belépő jegyek na 
gyobb része már el is fogyott.

— A villamos áratudll felemelés*. 
Léva város villamos telepének üzemvezető
sége lapunk utján is értesíti a villamos 
áram fogyasztóit, hogy az áram diját f. évi 
junius hó 1-től hektovattonkint 18 fillérre 
felemelte. Amennyiben valaki az áram fo
gyasztását ezen egységáron nem kívánja 
igénybe venni, értesítse erről az üzem veze
tőséget, amely a kikapcsolást nyomban esz
közölni fogja.

— Választmánvl gyűlés A F M 
K. E. Léva városi és lévai járási választ
mánya a kaszinó társalgó termében e hó 
12 én, d. u 5 órakor igazgató választmányi 
gyűlést tart, melyre az elnökség lapunk ut
ján is meghívja a tagokat Tárgysorozat: 
Elnöki jelentés 2 Tagfelvétel. 3 Folyó 
ügyek, indítványok.

— Pedagógusok szövetsége. A mis
kolci tanítók és tanárok nagyon üdvös mozgal
mat indítottak az ország tanítói és tanárai köré
ben. A magyar köznevelés munkásait anyagi 
és társadalmi jobblétüknek a társadalmi szer 
vezkedés erejével való megteremtése s a 
magyar iskola jövőjének biztosítása végett 
országos szervezetben óhajtják tömöríteni. 
Lelkes fölhívásukat megértéssel fogadták vá
rosunkban is. Okos példájukra a lévai taní
tók és tanárok is megalakították a magyar 
köznevelés munkásainak helyi szövetségit 
A szövetségben a lévai kisdedóvók, elemi 
népiskolák, a főgimnázium és áll. tanítóképző 
nevelőmunkásai nemi, rend- és rangkülömb- 
ség nélkül tömörültek Elnökké : Köveskuti 
Jenőt; titkárokká: kekete Józsefet, Lévai 
Károlyt és Söjtöri Károlyt választot'ák Társ
elnököket és tantestületi képviselőket később 
választanuk A lévai szövetség az egész 
megye összes köznevelési munkásainak me
gyei szövetségben való szervezésére moz
galmat indít A pedagógusok társadalmi 
szervezkedése az egész magyar társadalom 
figyelmét és rokonszenvét megérdemli Moz
galmuk nemcsak egyéni érdekeiknek hanem 
a magyar iskola jövőjének védelméért és 
biztosításáért is történt.

— Áthelyezett közjegyző. Dr. Het
esük Sándor breznóbányai kir. közjegyző 
Levara helyeztetett at és működését e hó
1 -én kezdte meg Kedves földinket őszintén 
es szívélyesen üdvözöljük körünkben

— A vidéki rendőréé? á’Htno’l- 
belügyminiszter,mint a Vármegye 

cimü hetilap jrja — mar legközelebb be 
fogja nyújtani a vidéki rendőrség államosí
tásáról szóló törvényjavaslatot, amely már 
az előző belügyminiszterek alatt elkészült 
A múlt hét elején ejtették meg az utolsó 
simításokat a javaslaton, amely hacsak vala 
mely váratlan politikai fordulat be nem kö
vetkezik,— niár a legközelebbi hetekben a 
képviselőház asztalára kerül.

— Záróünnepóly. A főgimnázium I 
U) osztálya, az intézet rajztermében, e hó
2 án, ma egy hete, kedves és jól sikerült 
záróünnepélyt rendezett. A szép számban 
jelenvolt közönség és a tanuló ifjúság bá
torságukért és ügyességükért az összes sze 
replőket zajosan megtapsolta A kiváló siker 
dr Kerkai József kegyesrendi tanár, osztály
főnöknek az érdeme, aki a műsor betanítá
sánál és az ünnepség rendezésénél páratlan 
buzgalmat fejtett ki. Az ünnepély műsora ez 
volt: 1). Üdvözlöbeszédet mondott: Veres Jó 
zsef.2). Tóth Béla : Előre I Szavalta: Wertheimer 
Aladár. 3) Jelenet az lliásból, 4). Collo- 
quium inter patrem et filiós 5). Vörösmarthy . 
Kis gyermek halálára. Szavalta: Glauber M 



1918. junius 9.

6). Karcsi, a mintadiák I. (Frasch, Deutsch, 
Soós) 7). Colloquium inter Julium el Ale- 
xandrum. 8) Karaszy Ö : A furfangos cigány. 
Szavalta: Dudits S. 9) Karcsi, a mintadiák 
II. (Mocsy, Czirok, Soós). 10) Lisznyai D. 
K : A kupaktanács Szavalta : Veress József 
11). Colloquium inter trés amicos. 12) Karcsi 
a mintadiák III (Kmoskó, Soós, Nemcsok, 
Czibulka). 13). Bárd Miklós : A les Szaval 
ta: Deutsch László 14). Búcsúbeszédet 
mondott: Mikus László 15). Karcsi, a minta
diák. IV. (Veres, Bingvaid, Soós).

— A nyo’oadlk hadikölcaönre a 
nyilvános aláírás előreláthatóan folyó hó 
12 -én fog megkezdődni és körülbelül egy 
hónapig fog tartani.

— Közeledik a tanév vége. Az 
idei tanév tudvalevőleg e hó 15. én záródik. ' 
azért az iskolákban serényen folynak a 
munkák a tanítás eredményének biztositá 
Sára- A középiskolák osztályaiban a rendes 
tanítások csak 8- áig tartottak; hétfőn, e 
hó 10 -én, pedig megkezdődnek a vizsgákat 
helyettesitő összefoglalások.

— A posta, távíró és telefon drá
gulása. A kereskedelmi minisztériumban 
uj tervezet készül a posta, taviró es telefon 
dijainak felemelésére vonatkozólag E szerint 
a közönséges levél pótdija 5 fillér, a levele
zőlapé 2 fillér, a nyomtatványoké és csórna 
goké a súly szerint több-kevesebb volna,— 
a távirat felvételéért 20 fillér kézbesítéséért 
szintén 20 fillér, telefonbeszélgeteséit zó 
nánkint 10 fillér pótdij volna fizetendő A 
kereskedelmügyi miniszter ezen pótdijakból 
évi 28 millió bevételtöbbletre számit

— A József kir. herceg szanató 
rlum egyesület tüdőbeteg gondozó intézete 
május hónap közepe óta a Bathy László tér 
2-ik szám alatt levő sajat helyiségében 
folytatja rendeléseit szegénysorsu tüdőbete 
geknek. Rendelési órák : hétfőn és csütör 
tökön délután 4 órától kezdve.

— Eljegyzés. Belesük Károly főhad 
nagy, a 28 vadász- zászlóaljban, eljegyezte 
Gyurcsek Irénkét Bátyáról (Pestmegye). Ószín 
tén gratulálunk!

— Hányán Jöttek vissza. Az orosz 
országi és ukrániai hadifogságból a n\ itrai 
14. honvéd gyalogezrednek mintegy 3000 
embere jött eddig vissza A hazaérkezett 
katonák állomáshelye a nyitrai sátortábor, 
parancsnokuk Konrád Ferenc népfelkelő 
százados, főgimn tanár

— Magánvizsgálatok. A lévai fő 
gimnázium igazgatósága lapunk utján érte
síti az érdekelteket, hogy a főgimnáziumban 
az évvégi magánvizsgálatok junius hó 17 és 
18-án lesznek.

— Felmentés katonai szolgálat 
alól A honvédelmi miniszter rendeletet 
intézetet a városok katonai ügyosztályaihoz, 
amelyben felhívja, hogy az összes hadbavo 
nult városi tisztviselők felmentése iránt ter
jesszenek elő javaslatot Hasonlóan lel akarja 
menteni a miniszter a vármegyei tisztviselő
ket is hogy a frontról majd visszatérő pol
gárok ügyeit egy teljes létszámú közigazga 
tási apparátus végezhesse A rendőrök fel
mentése még előbb fog megtörténni.

— A városok zsírral való ellátása.
A magyarországi városok képviselői Buda
pesten a közélelmezési miniszter elnöklete 
alatt a városok zsirellátása ügyében érte
kezletet tartottak. A miniszter tervezetet ter
jesztett az értekezlet elé, amely szerint a vá
rosokat egységesen kívánja zsírral ellátni 
Ezalatt bizonyos fejkvóta megallapitasa. a 
készletek összeírása es a sertésölések meg
szigorítása sejthető-

— Öaztöndltak hadiárvák és hadi
rokkantak gyermekei részére. Az Or
szágos Hadigondozó Hivatal az 1918/19 tan
évre pályázatot hirdet a hsdiarvák és hadi
rokkantak gyermekeinek adandó ösztöndíjára. 
Pályázhatnak a hadiárvák és hadirokkantak 
gyermekei közül azok, akik középfokú és 
felsőbb iskolába járnak, magyar állampol
gárok, 24 évesnél fiatalabbak, — az iskolá
ban megfelelő magaviseletét tanúsítottak és 
megfelelő tanulmányi eredményt értek el- 
Az ösztöndíj mérteke évi 400-800 korona 

között változik. Az ösztöndíj elnyerésénél 
előnyt biztosit: a gyermekek nagyobb száma, 
a szülő keresetképtelensege, az a körülmény, 
h gy a tanuló lakhelyén nincsen ahhoz az 
iskolanemhez tartozó tanintézet, amelybe a 
tanuló járni kíván, az a körülmény, hogy 
a tanuló szülötlen árva, végül a jobb maga
viselet és a jobb tanulmányi eredmény- 
Akik pályázni akarnak, azok az Országos 
Hadigondozó Hivatal által erre a célra ki
adott űrlapokat vegyék igénybe A pályázati 
kérelmet csak ilyen űrlapon lehet előterjesz
teni tizeket az űrlapokat a polgármesteri 
hivatalokban és a járási főszolgabiráknál 
ingyenesen adják ki A kitöltött űrlapot, a 
városban lakók a polgármesteri hivatalban, 
a községbcliek az illetékes vármegyei árva- | 
széknél nyújtsák be

— ŐtkoronáR bankjegyek Arról 
értesültünk, hogy a Magyar és Osztrák 
Bank a legközelebbi időben ötkoronás bank 
jegyeket fog kibocsátani Az uj bankjegyeket 
már nyomják is és hivatalos körök azt 
hiszik, hogy az emisszió jelentősen meg 
fogja könnyíteni a pénzforgalmat.

— Labdarugó mérkőzés Léván ma 
délután 5 órakor lesz a lövölde mellett kato
nai sporttelepen Géppuskások fotball csapata 
a jóhirnevü győri Ferenczvárosi Torna 
Club I- csapatával. Helyárak. Ülőhely 2 ko- t 
róna Állóhely 1. korona Deák és katona
jegy 80 fillér Tiszta jövedelem a lévai 
„Hősök sirkertje" alapja javara forditattik. 
Ezen mérkőzés nagyon érdekesnek és kel
lemes szórakozásnak Ígérkezik, amely iránt 
már is nagy az érdeklődés.

— Könnyítés a korai cséptósért. 
A háborúban fontos érdekek fűződnek ahhoz, 
hogy az uj gabonából lehetően minél előbb 
nagyobb mennyiséget lehessen a közfo 
gyasztás részére biztosítani. Erre való tekin
tetből a H. T. igazgatósága ama nagyobb 
termelők számára, akik kötelezik magukat, 
hogy julius 31 éig termésük fölöslegét el
szállítják a Haditerménynek, lehetőség sze I 
rint és idejekorán szenet és munkaerőt fog 
rendelkezésre bocsátani. Az erre vonatkozó 
tárgyalások már igen előrehaladtak es ked
vező eredménnyel is biztatnak

— Sxinhaz. Stombaton a Hotel lm 
periül, Biró Lajos modern színmüve kerül* 
színre, melynek semmi belső értéke nincs 
SzaM Ferenczné Anna szerepét szokott mü 
vészeiével játszotta 8zaW Ferencz jeles 
tehetségét pazarolta egy koránál fogva nem 
neki való szerepre Kiváló alakítást nYujtot- 
tak Farkas és Kossovich, Gergely és Nagy 
Teri Vasárnap, junius 2 an a Csárdás 
királyné és Stambul rózsája operett ment 
másodszor jó előadásban melegen érdeklődő 
közönség előtt Hétfőn a Váratlan vendég 
újdonságot, Vajda Ernő színmüvét mutatta 
be a társulat, melyben Semere Nelli, Farkas 
Pál, Dorner, Pápai, Nagy Teri, Gergely 
Lajos tűntek ki. Kedden Fali operettjét, az 
Elvált asszonyt láttuk. Az egész közönség 
lelkesen tapsolt Farkas művészetének, mely 
lyel a bírót alakította Kovács Hanna Gonda 
szerepében ekszeellált Dorner elismerést 
érdemel, hogy minden szerepét komolyan 
fogja fel. Varga Béla és Baranyai Manci 
(Serop és Jana) szép táncukkal arattak si
kert. Pápai is jó volt Brakkenkyl szerepében- 
Szerdán Straus régi operettje a Legény- 
bucsu került színre jó szereposztásban 
B" tanyai Manci eleven temperamentumos 
Stefi volt. Néha őt is elragadja a túlzás, 
mint Varga Bélát, ki Lőrinc kocsis szerepét 
úgy játszotta, mint egy dummer August 
Kovács Hanna kedves és szép éneket za
josan megtapsolták. Dorner előkelő, szim
patikus alakítása s ma különösen szépen 
csengő hangjával aratott sikert Pápai ala
kítása is elég jó volt. S valamennyi szerep
lő megérdemli a dicséretet Csütörtökön pom
pásan sikerült Kabaréban gyönyörködött a 
közönség Gergely Lajos és I'aranyai Manci, 
Hűsíti Ibolyka két színpadi tréfát adtak ki
váló szépen Baranyai Manci, Huszti Iboly
ka és Varga Béla szép táncaikkal, Dorner, 
Gergely, és Forró Manci énekmüvészetük- 
kel szereztek maguknak elismerést. Forró 
Mancit igazán bájos dalaiért egy szép bok
rétával lepték meg. Szemere Nelli szavalata 
is felülállott a középszerűségen szívhez 

szóló, kifejező volt Az est fénypontjában 
azoi bán Farkas Pál állott, ki a gyujtogató- 
ban hatfele alakítást produkált merész ügyes
séggel. Érdemét csak emeli, hogy sehol túl 
zásba nem esett A jó Ízlés hatásain belül 
öntudatos művészileg rajzolt jellemfestése 
ezért mindig hatást keltett Pénteken a Ta 
tárjárást elevenítették fel Szép közönség 
nézte végig az összevágó, kitűnő előadást 
Dorner Lőrentei főhadnagy szerepében nagy 
sikert aratott. Forró Manci is rutinnal játszott, 
szépen énekelt. A sikerből méltó részét ki 
vette Kovács Hanna is

Tanügy.
Évzáró vizsgák A lévai róm kath 

iskolákban az évzáró vizsgák a következő 
sorrendben lesznek :

A polgári leányiskolában : junius hó 
10, 11 és 12-én, — 15 én Te Deuin. — 
Az elemi fiúiskolában: 19. én délelőtt I-II 
osztály,— délután III—IV oszt. — Az elemi 
leányiskolában : 20.-án d e I —II osztály,— 
délután III—IV. osztály. — 23.-án Te Deum.

Jótékonyság.
Gyurcsinka Irén és Teréz, özv. Jóka 

Istvánné nagynénjük halála alkalmából, ko 
szorumegváltás címén, a vak katonáknak 6 
koronát ajándékoztak

Knapp Dávidné úrnő a tüdőbeteg gon
dozó intézetnek 50 koronát adományozott. 
Hálás köszönet a jólelkü adományért

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1qi8 évi máj hó 26-tól 1918. évi juni. hó 2-ig.

Születés.

A szülőt iwt 'J § A ST" 
s.=N)

Gobody András Perizs E leány halva sz

Házasság.

VölcuBiiy és menyasszony me Vallása

Brozman Marton Lámer Erzsébet ágh ev. ref

Halálozás

M---- —

&z elbuiivl ueic Kora
1

A Italé1 oka

Csuvara István
Obert Tivadar 
Hajzer - Kucs Jenő 
Ciobodi Andrásne

40 éves
80 „
11 hó.
2g éves

hősi halált halt 
n

Rángógörcsök 
Vesegyulladás

3767—1918 szám.

Hirdetmény.

Az „Osztrák Háziipari Társa
ság" (österreichische Hausindustri 
Gesellshaft) jobb munkásnöi köré
ből öt felnőtt tisztességes és egész
séges német leányt óhajtana Léván 
a nyári szünidőre 14 napi teljes 
ellátásra szerényebb családokhoz 
megfelelő pénzbeli fizetés mellett 
elhelyezni.

Felhívom azokat, akik ezen 
leányokat ellátásra elfogadni haj
landók, hogy nálam mielőbb jelent
kezni sziveskedjenek.

Léva, 1918 évi junius hó 8-án.

Bődogh Lajos, 
polgármester.
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3404-1918.4 szám.
Hirdetmény

Az aranyosmarőti kir, törvény*' 
szék közhírré teszi, hogy Dr. Byl^. 
csak Sándor Breznóbányáról Lévá
ra áthelyezett kir. kö jegyző, mű
ködését 1918. évi junius hó 1 én 
Léván megkezdette.

Aranyosmarót 1918. junius 30-án.

Paradicsom
őszi szállítására megrendeléseket 

elfogadok házhoz szállítva maximá
lis áron. Szállítások megrendelés 
szerint sorrendben eszközöltetnek.

Taubinger Ágoston örökösei
Tőre, up Alsóvárad (Bars m.)

Egy intelligens nő 
kerestetik a Gyermek-Otthonba, 
aki a gyermekeket ápolja és a 
szükséges munkát elvégzi Bővebb 
ielvilágositást ad :

Dr. Frommer Ignác, főorvos.

A kiadmány hiteléül 
(olvashitlan aláírás) 

s. h. tiszt.

Kiadó üzlethelyiség.
Zöldség és baromhpiactéren 

saroküzlethelyiség f. évi novem
ber 1-től kiadó. Bővebbet Weisz 
Miksa mészárosnál.

Portland cement 
állandóan kapható 

Silbinger Zsigmondnál, Léván-

Eladó ház

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!I
KERN TESTVÉREKNÉL

F ŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE
Mwoifirwn w. L É V A N. merni szár sa.

Legjobb fűszer és cseuiegeáruk Naponta friss felvágottak 

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségű k á v é k. „Glória* pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő 8tb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasaruk és konyhafelszerelési cikkek.

aluminium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Vlllsmos iőzóedenyek, foiralók és vasaló

GAZDASÁGI CIKKEK:
A Honvéd-utca 9 sz. ház nagy 

istáiéval — szabad kézből eladó. 
Bővebb felvilágosítás nyerhető Te
leki utca 12. sz alatt.

Tisztelettel értesítem a n. é. kö-

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 

agfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.

Összes kerti-, mezőgazdasági -, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok • cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfonat kerités nagy raktára — —

zönséget, hogy anyagbevásárlási utáni
ból hazaérkeztem. S ezentúl is azon 
leszek, hogy elsőrendű 

fényképeket 
készíthessek. Kérve a n. é. közönség to
vábbi szives pártfogását kiváló tisz
telettel : Nagy Arthur.

Tánctanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsűlt 

közönségének szives tudomásara adom, hogy 
1918. évi juliua l én Léván a városi 
szálló szinháztermeben

Táchrns!
nyitok.

Előjegyzéseket szívességből SCHULTZ 
papirkereskedése fogad el. Személyesen jtin 
29-töl a teremben fogadok el beiratásokat.
Gyermek, diák es felnőtteknek külön kurzus!

Családok által összeállított csoportok tanitá
sát elvállalom I

Az összes modern táncok : Boston, One 
Stej, Maxix Brasilien, Rx-Trott tanítása!

Különórák!
Szives pártfogást kér: i

KREUTZ GYULA
Ő. cs. és kir. Fensége Erzsébet 

főhercegnő volt tánctanitója 
Több föv. leányiskola tánctanára.

Föv. tanintézet: VXI., Baross u. 59.
HTQRUKoit

VILÁGRA-SZÖLŐ-UJ DOíMSÁG!

Öt perez alatt 
ecjyadaq túrion cipökrém-viaszkböl 
bei KieqynecjyedKi lóleq fi nomabb 
v cipó eremet főzhet
ara2-k. aaindenütt kapható!
A" Mövek-ftészvénylársaság •

l................................ ..............  ■..■rvi ANDRASSV. 7Z;________________ *
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