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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 
Egy évre - 14 K. — f.
Hat hóra — — 7 K. — f. 
Három hóra — 3 K 50 f.

Egyes számok ára 30 fillér.

HIRDETÉSEK

0 centiméterenként — , fillér.
Nyílttéri közlemények garmonii 

-------- soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

WK összeköttetésben levő hird. irodák
árengedményben részesülnek.

KÖZMÜ VELÖBÉ6T JÉ1S TA f' :-A DA T.IVII H ETILAP.

A kéziratok s izárkasztfiiéglwz küldendők. Megj kién va«ár».t>p rag-fal.
Kéziratok vissza nem adatnak. | SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS.

FŐSZERKESZTŐ: Dr. KKRSKK JÁNOS. FŐMUNKATÁRS JAROSS FERENC.

A hirdetéseket, előfizetéseket 1 t raklamáalékat t 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A I.AP KIADÓJA : NYITRAI Ó8 TÁRSA r. t

Koedukáció.
Napjainkban mind nagyobb tért 

hódit az a nevelés, amely minden 
ténykedésében a társadalmat, az 
államot tartja szem előtt. Ezt a ne 
velést társadalmi (szociális) nevelés 
nek nevezzük. Gondolatkörének 
középpontjában az a törekvés áll, 
hogy a nemzethez, az államhoz, a 
társadalomhoz való tartozás érzését, 
az együttélés szükségességét, az 
ideális' közösségi élet feltételeit stb 
meggyökereztesse a gyermekben. 
Ez a nevelés 11a ’y jelentőséget 
tulajdonit a népiskolának különösen 
abból a szempontból, hogy ott 
nemzetünknek összes gyermekei 
együtt szívják magukba a kultúra 
alapelemeit Itt közös életet élnek 
azok, akiket az élet ezer irányban 
különválaszt. Ebből a népiskolából, 
mint közös forrásból, táplálkozik 
nagyon sokszor az élet harmóniája. 
Az éleiben sokszor csak azért tud
juk egymást megérteni, mert a 
népiskolában társadalmi, vallási, 
nyelvi stb. különbségre való tekin
tet nélkül tanultuk egymást meg
ismerni, megbecsülni. Ennek a 
gondolatmenetnek egyenes folyta
tása az a törekvés, amely arra 
irányul, hogy a népiskolában no
csak fiuk tekintetében omoljanak 
össze a különböző választófalak, ha
nem a népiskola avval is közelítse 
meg a társadalmat, a leendő élet 
képét, hogy fiuk és leányok együtt, 
egy tanteremben tanuljanak (koe
dukáció-együttes tanítás; fiuknak 
és leányoknak együttes tanítása, 
nevelése). Valamint a társadalmat 
férfiak és nők alkotják, hasonló
képen együtt, egy tanteremben 
foglaljanak helyet fiuk és leányok 
közoktatásügyi szervezetűik leg
alsó tagozatában : a népiskolában.

Azokban a főiskolákban, amelyek 
nők részére megnyittattak — cse
kély kivétellel — ifjak és leányok 
együtt hallgatják az előadásokat. 
A középiskolákra nézve nagyon 
vitás a koedukáció kérdése. Pszi
chológiai vizsgálatok kiderítették, 
hogy a középfokú iskolázás idején 
(10—18 év) fiuk és leányok fejlődése 
között határozott különbség észlel
hető, aminek megfelelőleg a neve
lési eljárás is más taitozik lenni 
Sokan erkölcsi tekintetben is tá
masztanak aggodalmakat Mindezek 
ellenére több ország (Amerika. 
Finn, - Svéd, - [Palmgrenska Sam- 
skola], Norvégország, Dánia) közép 
fokú iskoláiban fiuk és leányok 
együtt tanulnak Azonban, ami 

másutt jó, nem feltétlenül nálunk 
is követendő, mert a vitás kérdés 
eldöntésében a fejlődési és erkölcsi 
szemponton kívül faji éghajlati, 
gazdasági, társadalmi stb körülmé
nyek is szerepelnek.

Azonban amilyen tartózkodást 
tapasztalunk a középfokú koeduká
ció tekintetében, annyira egyetér
tenek általában a pedagógusok, 
orvosok, szociológusok stb. abban, 
hogy a nevelés a népiskolában ak
kor a leghelyesebb szervezetű, ha 
abban fiuk és leányok együtt, egy 
tanteremben tanulnak A középfo
kú együttes tanítás esetében lehet 
séges erkölcsi veszedelem itt ki van 
zárva ; valamint a fejlődési szem 
pont sem képez akadályt, amennyi
ben ebben a korban (6 10 év) fiuk
és leányok a szellemi fejlődés te
kintetében jelentékeny különbséget 
nem mutatnak. Az ilyen vegyes 
iskolák látogatása a nagyjelentőségű 
szocializáló hatáson kívül haszonnal 
jár mind a fiukra, mind a leányokra 
nézve A fiukra linomi'ólag hal a 
leányok magatartása, viszont a le
ányokban a fiuk hatása alatt több 
energia fejlődik, a gyámoltalanságot 
saját erejének tudata váltja fel Az 
ilyen együttes tanítás rendkívül al
kalmas arra, hogy nemes verseny 
tejlődjön ki mindkét nembeli gyer
mekekben. Mind a fiuk, mind a le
ányok arra törekszenek hogy mind 
értelmi, mind erkölcsi tekintetben 
szégyent ne valljanak Az ilyen ta
nítás az önfegyelmezés lényeges 
faktorát képviseli

A lévai áll tanítóképző-intézet 
tanártestülete helyesnek találván 
a közoktatásügyi kormány által is 
ajánlott —- gyakorlóiskolai koedu 
kációs rendszert,, elhatározta, hogy 
a most szeptemberben kezdődő 
iskolai évben a gyakorlóiskolába 
fiukat és leányokat vesz lel A 
gyakorlóiskolában be lesz vezetve 
minden olyan tanulmány is, amely 
csak speciálisan leányoknak való. 
Hogy a leányoknak a gyakorló
iskolában való nevelése, tanítása 
korunk minden követelményének 
megfelelő lesz, arra legfőbb bizto
síték a gyakorlóiskola mostani ve 
zetőjének : Szilárdító Medveczky 
Erzsikének egyénisége. Miután ezen
túl leányok is iratkozhatnak be a g va 
kot lóiskolába, nyilvánvaló, hogy 
fiuk kisebb számban vétetnek fel, 
mint eddig ; előnyben részesülnek 
azok a fiuk, akiknek leány testvé
reik is ide szándékoznak járni. 
Reméljük, hogy Léva város kö
zönsége leányait is olyan bizalom

mal hozza a tanítóképző intézet 
gyakorlóiskolájába, mint amilyen 
előszeretettel iparkodik fiait ide 
beíratni

FRANK ANTAL.

Hadiemlékkönyv ajánlása
A huszonhatosok Hadiemlékkönyve szá

mára OeniocÁ János hercegprímás a követ
kező ajánlást irta :

„A magyar katona dicsőségétől vissz
hangzik az egész világ. .Jóbarát és ellenség 
egyaránt elismeri a magyar katonának bá
torságát, hősiességét, kitartását, királyához 
és hazájához való hűséges ragaszkodását. 
Amit ezeréves történelmünk igazol, azt a 
véres világháború újra bebizonyította s mi, 
kik a front mögött együtt érzünk és szen
vedünk fiainkkal, dacára a nemzet erejében 
ért nagy veszteségnek, büszkék vagyunk 
hős fiainkra. Ezek közé mi esztergomiak 
elsősorban a mi fiainkat a 26-ik ezred, a 
mi háziezredünk hős katonáit számítjuk, 
akik az ezrednek az ellenség földjén szüle
tett, dicsöség-koszoruzta zászlaját, előbb 
északon, majd annak születési helyén, uj, 
hervadhatatlan babérokkal övezték és neve
iket nemcsak történelmünk fényes lapjaira 
írták fel, hanem mélyen szivünkbe is vés
ték. Ezredünknek hősi halált halt fiait sirat
juk, emléküket hálás kegyelettel ápoljuk s 
úgy mutatunk rájuk, mint a királyhűségnek, 
hazaszeretetnek és kötelességtudásnak őrökké 
fénylő példáira

Caernoch János,
bibornok, hercegprímás, esztergomi érsek.

Megemlítjük, hogy a Hadiemlékkönyv 
400 oldal szöveggel, az orosz hadjárat 
történetével és a modern nyomdai technika 
minden vívmányának felhasználásával ké
szült mély és színnyomású képekkel, művé
szi reprodukciókkal jelenik meg.

Az érdekes munka megrendelhető a 
Huszonhatos Iladiemlékkönyv szerkesztőse
génél, Esztergomban.

Hadigondozó nópirodák.
A hivatalos lap aug 19-iki száma 

kormányrendeletet közölt a hadigondozó 
népirodák szervezése és hadigondozó kor
mánybiztosok hatáskörének megállapitása 
tárgyában.

Amennyiben, mint ezt már lapunkban 
megírtuk, Léván is felállítják a hadigondozó 
népirodát, a közönség tájékoztatása végett 
szükségesnek látjuk a rendeletet rövid ki
vonatban ismertetni

A rendelet szerint a törvényhatóság 
szükség esetében a járási székhelyeken és 
nagyobb községekben működő hadigondozó 
bizottságok mellé hadigondozó népirodák 
állíttatnak fel. A népirodák működésének te
rületi határait a szervezéskor a hadigondozó 
hivatal állapítja meg. A hadigondozó nép
iroda igazgatóját az országos hadigondozó 
hivatal tiszteletdij mellett nevezi ki. A nép
iroda igazgatója a kormánybiztos kezeibe 
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esküt tesz. A hadigondozó iroda az ügy
kezelés ellátása tekintetében egyúttal a 
hadigondozó bizottságnak is rendelkezésére áll. !

A hadigondozó népiroda célja, hogy a 
hadigondozottak és pedig: a hadirokkantak, 
a hadiárvák, a hadirokkantak gyermekei, 
valamint hadiözvegyek, továbbá a katonai és 
az ezzel egy tekintet alá eső szolgálat tel
jesítése végett bevonult egyének családja 
lakhelyükhöz lehetőleg közel fekvő helyen 
találják meg azt a szervezetet, ahol kérel
müket és panaszaikat meghallgatják, jogos 
kérelmüket teljesitik vagy ügyüket a meg
felelő megoldás felé terelik.

A hadigondozó kormánybiztos hatáskö
rébe tartozik általában a helyszínén tájéko
zódni a hadigondozó viszonyairól és meg
győződni arról, hogy a hadigondozás tár
gyában kibocsátott rendeleteket miként 
hajtották végre, továbbá, hogy a hadigondo I 
zottak anyagi ellátása, egészségügyi, erkölcsi, ) 
iskolai és munkáltatási viszonyai általában 
a követelményeknek megfelelnek-e. A kor
mánybiztos közreműködik a hivatal által el 
rendelt összeírások vagy adatgyűjtések al
kalmával az összeíró közegek kijelölése és 
az adatgyűjtés keresztülvitelének biztosítása 
körül. A hadigondozás céljaira rendelkezésére ' 
álló anyagi eszközök rendeltetésszerű fel
használásának ellenőriztetése végett a tör- 
vényhatóságok területén hadigondozási cél | 
zattal létesített alapítványok, gyűjtések a ' 
kormánybiztosnak bejelentendők, aki ezeknek : 
hovaforditásáról jelentést tesz A kormány- j 
biztos a hadigondozás céljaira eszközölt , 
minden gyűjtés, mulatság, előadás stb. 
anyagi eredményéről elszámolást követelhet.

Ott, ahol megfelelő intézmény, egyesü
let, vagy anyagi segélyforrás hiánya meg- | 
nehezíti a hadigondozás feladatát, ilyen j 
egyesület vagy intézmény létesítése, illetve . 
gyűjtések megindítása iránt a kormánybiztos | 
teszi meg a kezdeményező lépéseket.

Háború van,

egy külön háború, veszedelmes és áldoza 
tokkal terhes, itt a fronton belül, a verőfé
nyes, édes Hinterlandban. Háború a falu és 
a város között. Azt a sok mindenféle bajt, 
szenvedést és bosszúságot, ami mostani éle
tünkben mindennapos, végső következtetésé
ben erre a — mondhatni egészen elkeseredett 
— háborúra lehet visszavezetni.

A piacon azt mondják a felháborodni 
készülő vásárlónak : Ja, kérem, egy harisnya 
40 korona, egy kötény 1C0 korona és egy 
kendő 150 korona. Joggal mondják. A keres, 
kedésben pedig a mindent elvből és szó 
kásból drágáló falusinak azt inonják: Ja, 
lelkem, nem lehet olcsóbban adni, mert mi 
is mindent drágán veszünk a piacon. Az 
egész tehát ilyenformán egy kolumbostojás- 
nak látszik, a drágaság szörnyű problémája 
volna ez. Könnyen megoldható, ha mind a 
két félen egyszere határozzák el magukat az 
általános árleszállításra

Ha a falu, meg a város nem gyűlölné 
egymást, ha a falu meg a város között nem 
volna ez a kérlelhetetlen és a harci eszkö
zökben egy cseppet sem válogatós háborús 
állapot I De igy a mindkét részről valósággal 
tobzódó gyűlölet egymást táplálja és vége 
hossza nincs az áremelkedésnek Ebben a 
harcban aztán — a háborúnak a regulája 
szerint — a semlegesek mennek tönkre 
leghamarább, a harcoló felek között álló 
értelmiségi osztály, melynek nincs módjában 
árt drágítani, mert a szellemi munka értékét 
még mindig nem állapították meg becsüle
tesen, mert a szellemi munkát űzők nagy 
része ma felmentett katona, aki helyzete 
javítására nem is gondolhat.

Ebben a szörnyű és céltalan küzdelem 
ben elvérzik a lakosság szinejava, az a 
Kultureléni, amelynek hivatása a nemzet 

haladását, fejlődését elősegíteni Kegyetlen
ségben és szemérmetlenségben egymásra 
licitálnak a termelő falu és az indusztriális 
város és a köztük levő hatalmi kérdést nem 
képes a közérdek javára eldönteni. Mert 
ebben a háborúban a legelső halott a köz
érdek volt, amelynek mindennapos, díszes 
rekveimet rendeznek vállvetett buzgósággal 
a falusi és városi árdrágítók

A sertések maximális ára.

A hivatalos lap egyik legutóbbi száma 
közölte a kormány rendeletét, amely újra 
szabályozza a sertésvágást és a sertésárakat. 
A közérdekű rendelet szerint 40 kilónál 
könnyebb sertéseket — kényszervágás ese
tét kivéve — elárusitásra levágni nem sza
bad. Saját háznépének ellátására azonban 
bárki levághat 40 kilónál könnyebb sertést is

A sertést csak élősúlyban szabad el 
adni Ez azt jelenti, hogy az élősúlyból 
nem szabad semmit levonni, amikor fizetésre 
kerül a sor. A sertéseket átadás elölt 12 
órán belül sem itatni, sem etetni nem szabad.

Az átvétel helyéről történő eladásnál 
az élő sertések maximális ára a következő:

Sovány sertésekért darabonkint 20 - 30 
kilogramm súlyú sertés eladásánál kilogram 
monkint 14 K, 30 kilogrammon felüli súly
többletért 90 kilogrammig bezárólag kilo- 
grammonkint G K.

Hizlalt sertésekre darabonkint 9 — 125 
kilogramm súlyú sertés eladásánál kilogram- 
monkint 8 K, 126—150 kilogramm súlyú 
sertés eladásánál kilogrammonkint 8’20 K, 
151 kilogrammnál nehezebb sertés eladásánál 
kilogrammonkint 8 40 K,

A 20 kilogramnál könnyebb sertés és 
a tenyészállat ára tehát nincs maximálva.

A maximális árak már magukban fog
lalják a sertéseknek a mázsálóig és a rakodó 
állomásig juttatásával járó összes költsége
ket (darabpénzt, farokpénzt, mázsálási költ 
séget, etetési és itatási dijat, hajtödijat. ille
tőleg az állomáshoz való szállítás költségeitstb )

A termelő és viszonteladó között való 
forgalomban métermázsánkint tiszta súlyra 
nyers disznózsírért (mindennemű nyers 
disznózsírért és nyers szalonnáért) 1200 
koronánál, mindennemű friss sertéshúsért 
pedig — ideértve a lehúzott szalonna nél
küli fél sertést is — 1050 koronánál maga 
sabb összeget követelni vagy fizetni tilos. 
A leölt szalonnás sertéseknek egészben vagy 
fél darabokban való adás vétele esetében 
követelhető legmagasabb árat az egyes 
hatóságok állapítják meg; ez az ár azonban 
métermázsánkint tiszta súlyra az 1140 ko
ronát nem haladhatja meg

Olvasztott disznózsír eladásánál a ter
melő és viszonteladó közötti forgalomban 
métermázsánkint tiszta súlyra 1400 koroná
nál magasabb árt követelni vagy fizetni 
tilos.

Aki a sertésárakat nem tartja be és a 
rendeletet megszegi, azt 2000 koronáig 
terjedhető pénzbírsággal és 6 hónapig tér 
jedhető elzárással büntetik, nyereségének 
kétszeresét fizettetik meg és a sertést, illetve 
a sertésterméket elkobozzák tőle.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete f. hó 17-én, délután 5 óra 
kor rendes közgyűlést tartott, amely a pol 
gármesteri jelentés kapcsán elhatározta, hogy 
a város területén és a határban gyakran 
előforduló lopások, amelyekben sokszor a 
katonák is résztvesknek, — és a kiskorú 
bűnösök erkölcsi züllésének meggátlasa végett 
kerestessenek meg az illetékes és fölöttes 
hatóságok, hogy kisegitő katonai karhatalmat 
bocsássanak a város rendelkezésére Azon 
kérdésnek megoldására, hogy az ellátatlan 
lakosság a város által egész évre megvásár 
landó búzából kapjon-e lisztet, vagy az 
eddigi lisztjegyrendszer maradjon-e meg, — 
a közgyűlés javaslattételre hHt tagból álló 
bizottságot választott. — Süniek Ármin azt 

kérelmezi a várostól, hogy a Kálnai-utcában 
2 sz háza előtt levő területet megvásárol
hassa és kertté alakíthassa át A közgyűlés 
kimondotta, hogy csak akkor foglalkozik 
érdemlegesen az eladással, ha az általános 
szabályozási tervezet készen lesz, amely a 
Vágóhíd-es Barsi-utcáknak összekötését is 
célozza A szabályozási tervezetnek sürgős 
elkészítésével a közgyűlés a városi mérnö
köt bízta meg. A tanonciskoláknak a felü 
gyelö bizottság által beterjesztett jövő tanévi 
költségvetése — az óradijaknak 10'> °|0-kal 
való felemelése mellett, elfogadtatott Ezzel 
kapcsolatban a közgyűlés a tandijat az ipa
rostanonciskolánál évi '10, a kereskedötanonc- 
iskolánál pedig 40 koronában állapította meg 
A dologi kiadásoknak rohamos szaporodása 
miatt a főgimnáziumban a behatási dij 10 
korona lesz A városi szeszfőzde bizottságá
nak javaslatára a közgyűlés elhatározta, 
hogy a szeszfőzde céljainak megfelelőieg a 
Libamalom alakíttassák át, illetve építtessék 
fel A szeszfőzde üzletvezetőjévé Tokody 
István pénzügyi tanácsnok választatott. A 
tűzoltó egyesületnek évi járulékát a közgyű
lés 5 ezer koronáról 6 ezer koronára emelte

— Az ellátatlanok kenyere A ju
lius hó első felében megejtett hivatalos 
összeírás szerint Léván 1918. évi aug. hó 
15-étől 1919. évi aug. hó 15 ig hatósági 
liszttel való ellátásra 7890 személy jelent
kezett. Ezeknek a havonkint megállapított 
7 2 kilogramm fejkvóta alapján az egy évi liszt
szükséglete 681G métermázsa 96 kilogramm

— Elhalasztott estély. Az augusz 
tus hó 20 át a, a hősök lévai temetőjének 
rendbentartására tervezett jótékonycélu Kersék - 
estélyt, amelyről előzőleg már mi is említést 
tettünk, — Léva város műkedvelő társasága 
szeptember hó 14 éré halasztotta. A buzgó 
rendezőség azon fáradozik, hogy az estély 
kiváló műsorával minél nagyobb élvezetet 
nyújtson Léva és vidéke közönségének Az 
estélyen dr. Kersék Jánosnak, városunk 
országszerte elismert jeles költőjének, négy 
színdarabját ‘ogjak előadni. Arról is értesül
tünk, hogy a rendezőségnek sikerült a közre
működésre megnyernie Bisetersgky Aranka 
operaénekesnőt, aki bájos hangjavai a Re
viczky-Társaság estélyein is fényes sikert 
aratott Továbbá: szerepelni fog a műsoron 
Mikó Ernő, a szegedi zeneiskola igazgatója, 
jeles operai és hangverseny énekművész is. 
Az estélynek részletes műsorát már lapunk 
jövő számában fogjuk közölni.

— A középiskolák meg nyitása A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter amint 
már ezt említettük is — az iskolai hatósá
gokhoz küldött átiratában úgy intézkedett, 
hogy az összes középfokú tanintézetekben 
az 1918-19 tanév a rendes időben, szeptem 
bér 1 én kezdődjék, felhatalmazza a rende
let egyúttal a férfi tanintézetek igazgatóit, 
hogy a szülőik kisgazdaságában nélkülöz
hetetlen tanulóknak az őszi és tavaszi 
munkálatok idején 3 — 3 heti szabadságot 
adhassanak.

— Esküvő. Droppa Ernő, oszlányi 
gyógyszerész, e hó 24 én, tegnap, déli fél 
12 órakor tartotta esküvőjét a plébánia 
templomában A ucsera Imre, ny. nagysallói 
igazgatótanitónak kedves leányával, Nusival. 
— Boldog megelégedés kisérje frigyüket

— Huszonöteves jubileum. Lélek- 
emélő ünnepség volt julius hó 28-án és 
augusztus hó 4 én Verebélyen, ahol — mint 
tudósítónk írja — Fényes Adolf tanító 25 éves 
működését ünnepelték meg tanítványai, akik 
szülőikkel igen szép példáját adták a népne
velő iránt hálájuknak és tiszteletüknek Juni 
us hó 28 án a csinosan feldiszitett izr. iskola 
tantermében először egy kis leányka köszön
tötte fel a kiváló szorgalmú tanítót, akinek 
érdemdús működését, a hitközség hálás kö
szönetének kifejezése mellett — Kovács P 
dr iskolaszéki elnök méltatta Tanítványai 
nevében Radványi László, egyetemi hallgató 
gyönyörű beszéddel üdvözölte a jubilánst és 
hadikölcsönykötvényekben nyújtotta át neki 
az eszközölt gyűjtésnek eredményét, amelyet 
a verebélyi izr. hitközség kétezer koronára 
egészített ki. Egy, leánykának szép szavalata 
után a zenekar kísérete mellett a közönség 
a himnuszt és szózatot énekelte. A megható 
ünnepséget tombolával egybekötött jótékony
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célú kerti mulatság fejezte be. A hálás tanít
ványok őszintén szeretett tanítójukat még 
azzal is megtisztelték, hogy a következő 
vasárnap, aug. hó 4-én a tanítók árvái és 
özvegyei s a Szurmay-a\ap javára szmelő- 
adást rendeztek, amely minden tekintetben 
fényesen sikerült, ami Ascher Leóné, Schivarc- 
slein Berta, Weidenhoff'er Ida, Garami Irén 
és Kohn Janka úrasszonyok, illetőleg urleá 
nyoknak az érdeme A színdarabban a kicsi, 
kedves szereplők mind ügyesen játszottak 
De külön is elismerést érdemelnek művészi 
előadásukért György Erzsiké és Huszár Ma
riska. —- A tiszta jövedelemből 350 koronát 
a kir. tanfelügyelő utján juttatott a rendező 
ség a kitűzött célra, — 150 koronát pedig a 
Szurmay-alap javára az Az Est kiadóhiva
talának küldöttek el.

— Választmányi ülés. A Lévai 
Reviczky-Társaság választmánya kedden aug. 
hó 27-én délután 5 órakor a városháza kis 
termében választmányi ülést tart, melynek 
tárgyát a zeneiskola ügye képezi. Az elnök
ség ez utón is kéri a választmány tagjait, 
hogy minél nagyobb számban jelenjenek 
meg.

— Alapitó tagok. A lévai kath. kör 
alapitó tagjainak a száma napról napra 
szaporodik Újabban alapitó tagokul jelent
keztek : Dr. Ghimessy Zsigmond kékkői ple 
bános, Dr. Porubszky Géza tábori lelkész 
Nyitráról. Dombay Nárcisz Béla bencés 
tanár Esztergomból.

— Előléptetések. Dr. Szilárd Vilmos, 
lévai ügyvédet, a 64. honvéd nehéz tüzér 
ezred zászlósát a király hadnagygyá nevezte 
Ugyanöt a kisezüst vitézségi éremmel most 
tüntették ki másodízben, — A 14. honvéd 
gyalogezredben Reidner Henrik főhadnagy 
századossá és Kántor István és Ozsvald 
József zászlósok, kik az orosz fogságból tér
tek vissza, hadnagyokká neveztettek ki.

— Pályázat. A posta, távirda és táv
beszélő kezelési szolgálatban való kiképzés 
czéljából a m. kir. posta, távirda és távbe
szélő hivatalokhoz növendékek vétetnek fel. 
Növendékké felvételért azon magyar honos 
ifjak pályázhatnak, kik a magyar nyelvet szóval 
és írásban bírják : továbbá a középiskola IV 
vagy ezzel egyenlő rangú más iskola meg 
felelő osztályát hazai tanintézetben sikerrel 
végezték, 14-évésnél nem fiatalabbak és 16 
évesnél nem idősebbek Ezen feltételeken 
kívül a pályázók községi erkölcsi bizonyít 
vánnyal fedhetetlen magaviseletüket, köz
hatósági orvosi bizonyítvánnyal pedig ép és 
egészséges, postatávirda és távbeszélő szol 
gálatra testileg alkalmas voltukat is igazolni 
tartoznak A felvételért sajátkézüleg irt, 
ivenkint egy koronás pénzügyi bélyeggel 
ellátott és a fent elősorolt feltételeket igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvénnyel 1918 évi 
szeptember hó 10 ig lehet folyamodni. A 
kérvény az illető posta-távírda igazgatóság 
hoz címezve azon posta-távirda hivatalnál 
nyújtandó be, hová folyamodó növendékké 
felvételét óhajtja. — Bővebb felvilágosítást 
a postahivatalok adnak

— Felvétel a beszterczebányai 
állatul leány gimnáziumba. A vallás-és 
közokt Miniszter Úr 138727-V. sz rendele
tével megnyitotta a beszterczebányai all. 
leányközépiskolában a gimnáziumi V. osz
tályt, a kereskedelmi V osztály egyidejű 
megszüntetésével és ezzel nevezett leány 
középiskolát gimnáziumi tagozattal egészi 
tette ki Az iskolaév szeptember hő 5 én 
nyílik meg, az évi tandíj 240 K melynek 
fizetése alól a szegénysorsu, de jó előmene- 
telü tanulók bizonyos 'okú felmentést is 
nyerhetnek A felső leányiskola és a polgári 
leányiskola IV. osztályát jó sikkerrel végzett 
tanulók már most iratkozhatnak be a leány 
gimnázi m igazgatójánál, ki az érdeklődők
nek naponkint d. e. 9 — 11-ig és d u. 
4 — 5 ig ad részletes felvilágosítást a felvé
telt illetően Az igazgatóság gondoskodni 
fog arról is, hogy — tekintettel az idő rö
vidségére — lehetővé tegye a polgári iskolát 
végzett tanulóknak a felvételi vizsga letételét. 
A részletek megismerése céljából ajánlatos 
a személyes megjelenés

—'Eljegyzés. Majoros Erzsikét, Léván 
eljegyezte Sziyyelniko György órás és ék
szerész

— Kinevezés. A földmivelésügyi mi- 
; niszter Náday Dénes m kir. erdőmérnököt 

a Vili, rangosztályba főerdómérnökké kine 
vezte.

— Eljegyzés, llermanek Ferencz, a 
lévai mümalom 'őmolnarja, eljegyezte Őrei 
Flórát, Őrei Lajos lévai asztalosmester 
leányát.

— Alumneuml ellátás A besztercze 
bányai kir. kath. főgimnázium lapunk utján 
is értesíti az érdekelt szülőket, minthogy a 
vidéki tanulók ellátása a városban nehéz 
ségekbe ütközik, a főgimnázium mellett 
fennálló Alumneum Egyesület választmánya 
elhatározta, hogy az Alumneum növendékein 
kiviil más tanulókat is elvállal ellátásra ; 
havi 150 koronáért ad jó polgári ellátást, 
naponkint hús, csütörtökön és vasárnap 
három tál étellel

Tanügy.
A lévai főgimnáziumban az 1918/19. 

tanév elején aug 30 és 31-én reggel 8 
órakor kezdődnek a felvételi, pót-és magán
vizsgálatok A javitóvizsgálatok aug. 30-án 
lesznek és reggel 8 órakor kezdődnek.

A tanulók felvétele mind a nyolc osz
tályra szept 2., 3. és 4-én történik az 
igazgatóságnál d. e 9 — 12 óráig A beírást 
ugyanezen időben az egyes osztályfőnökök 
végzik.

A tandíj évi 48 korona, amely féléves 
részletekben fizethető az igazgatóságnál

A felvételnél minden tanuló 15 korona 
70 fillért (felvételi dijat) fizet, amely alól 
felmentésnek helye nincs

Figyelmeztetjük azon lévai illetőségű 
tanulókat, akik most a második osztályba 
óhajtanak felvétetni, hogy lehetőleg szept 
2 án jelentkezzenek

Léva, 1918. aug. 21
Az igazgatóság.

— Beiratás az irgalmas nővérek 
intézetében. Szept. hó 2 3,-án magán 
vizsgálatok, 4 5. és 6 án beiratás a kisded
óvóba, elemi és polgári leányiskolába és a 
női kereskedelmi szaktanfolyamba, 7. én 
„Veni sancte* és az iskolai törvények felol
vasása, 9-én rendes tanítás

Az intézet előljáróeága.

— A lévai Reviczky-Társaság az 
uj iskolai évben ismét megnyitja zeneisko
láját A beiratásokat szeptember hó 1-tól 
4-éig délelőtt 10—1-ig eszközli CzicíAa 
Angéla igazgatónő. Az oktatásban neki segéd
kezni fog Hajas Anna urhölgy, aki folyó évi 
junius hóban jeles eredménnyel vizsgázott a
6. évfolyamból a Nemzeti Zenedében. Tan
díj : az előkészítő osztályban I. és 11. osz
tályban havi 20 kor III., IV., V, VI., VII , 
osztályban havi 25 kor; — A Nemzeti 
Zenedében vizsgát tenni szándékozók tandíja 
pedig havi 30 kor

— Az iparo-és kereskedő tanonc
iskolákban az 1918/1919-ik tanívi beírá
sok szeptember hó 1-én, 7 én és 8-án
délután 3—5 óra közt eszkö ültetnek a 
város r. kath fiu-elemi iskolájának épüle
tében Tanévmegnyitás pedig az iparostanonc- 
iskolában szeptember 9 én — a kereskedő 
iben 10 én délután 5 órakor lesz. Léva, 
1918. augusztus 24.

A Felügyelő Bizottság nevében 
az Igazgatóságok.

Tisztelettel értesítem az érdekelt t. 
szülőket, hogy magán zeneiskolámba a bei
ratásokat szept. hó 2, 3 és 4 én, d e. 9-12 
óráig lakásomon (Zöldkert-utca 3. sz.) fogom 
eszközölni

Kregczy Anna.

Tanulók ellátása.
2-3 tanulót teljes ellátásra vállal.

Cim e lap kiadóhivatalában.

Közönség köréből.
Elszámolás.

A junius hó 29 én, Zselizen az Orszá
gos Vöröskereszt-egylet javára megtartott 
hazafias jótékonvcélu népünnepély rendező 
bizottsága a következő elszámolást közli 
lapunkkal:

Bevétel: 8834’90 K. 
kiadás; 3012 87 ,

Maradvány : 5822 03 K,, amely összeg az
illetékes helyre beküldetett.

Az ünnepély rendező bizottsága ez utón 
is hálás köszönetét mond a szereplőknek és 
a bizottsági tagoknak, az árusító hölgyeknek 
fáradhatatlan buzgólkodásukért és minda
zoknak, akik szives közreműködésükkel a 
fényes sikerhez hozzájárultak, amely valóban 
dicséretére válik úgy a rendezőségnek, mint 
az ünnepély összes szereplőinek.

Hogy a népünnepély erkölcsileg és 
anyagilag ilyen jól sikerült, — ezért a leg
nagyobb elismerés illeti Sehöpflin Róbertét, 
a rendező bizottság elnökét és főrendezőt, 
akinek mindenre kiterjedő figyelme és kitartó 
buzgalma tette lehetővé ezt a szép ered
ményt

A jegyek megváltásából 888, kor. félül- 
tizetésekből pedig 1464 korona folyt be

Ezekről a részletes kimutatást, helyszűke 
miatt, lapunk jövő számában fogjuk közölni.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi aug. hó 18.-tól t9i8. évi aug. hó 25.-ig

Születés.
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Manesik Gyula Tóth Eszter fiú Gyula
Karászi Erzsébet fiú László

■ Herka Géza Jarábek Etel fiú (iéza József

Házasság.

VölcfiBüv és menyasszony ütve
1

Vallása

l'ülöp László Erőnk Rozália r kath.
Droppa Ernő Kucsera Anna ág. h ev. r k.

Halálozás.

Az elimuyi neve A halál oka

Schulcz Jakab 63 éves TUdógümőkór
ifj Goráik Gyártko J. 18 hónap Heveny bélhur.

376-1918 19 szám.
Hirdetmény

Az aranyosmaróti kir. törvényszék köz
hírré teszi, hogy Dr. Sterner Artúr kir. köz
jegyző működését Körmöczbányán 1918. évi 
augusztus hó 10 napján megkezdette.

Aranyosmarót, 1918. évi augusztus hó 
15 napján. — Dr. Hoinoky s k kir. ítélő 
táblai bíró. A kiadmány hiteléül:

Bartos E.
s. h tisztviselő.

írógépet
bármily rossz állapotban, mindenféle 
gyártmányt megveszem a legma

gasabb árban.

i írógép javítást, 
valamint hengerköszörülést, vul- 
kanizálást, csapágyak és betükarok 
centrirozását olcsón vállalok Hívásra 
azonnal a házhoz megyek. Megké
réseket e lap kiadóhivatala szíves
ségből közvetít.
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55 szám 1918. végrli.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtü az 1881 évi LX. 
t-c 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a lévai kir. járásbíróságnak 1918 évi 
P 134' 4 számú végzése következtében Dr Stei
ner Oszkár ügyvéd által képviselt Veres László 
ágói lakos javára Veres Sándor ágói lakos ellen 
az 1200 kor.-ra becsűit következő ingóságok, u. ni. 
egy jargányos cséplőgép nyilvános . árverésen el- 
adatik.

Mely árverésnek a 'évai kir. járásbiróság 
lglt*. éviP l34'|4 számú végzése folytán Ágón 
Veres Sándor lakásán leendő megtartására I9I8. 
évi Szeptember hó 8-ik napjának délután fél 4 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 188I évi LX 
t-c lo7 és 108 §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
bécsáron alul is el fosnak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégi 
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az lí 81 
évi LX t-c 120 § értelmében ezek javára is el
rendeltetik

Kelt Léván 1918 évi augusztus 21-én

Karácsonyi Fái 
kir. jbirósági végrehajtó

Faeladási hirdetmény.

Eladó ház
A Honvéd-utca 9 sz ház — 

nagy istálóval és kerttel — szabad 
kézből eladó. Bővebb felvilágosítás 
nyerhető Teleky-utca 12 sz alatt

Eladó szőlőterület.
Ó-lévai határban 2 hold szőlő

föld eladó Cim e lap kiadóhivatalá 
bán

Paradicsomot 
bármily mennyiségben f. évi szep
tember hó végéig maximális áron 
házhoz szállít. Pontos lakcím kére
tik s átvételkor a küldemény fize

tendő. TAUBINGER ÁGOST 
örökösei TŐRE, u p Alsóvárad

Női szabászati tanfolyam.
Jó családból való leányokat női 

felső és alsóruhák szabására és 
varrására tanításra elvállal. Tandíj 
30 kor. havonkint. Úri leányokat 
a tanévben ellátásra s gondozásra 
elfogad. Cim a kiadóhivatalban.

Eladó ház
Damjanich-utca (> számú négy 

háztelekből álló, gyárhelyiségekre 
alkalmas házamat eladom. Érdek
lődni lehetatulajdonosnőnél özv. Ghi
messy Józsefnénál Budapest, VH1., 
Futó-utca 46. sz a. 14.

Előre lassúk el magunkat
cző lök ötözőpapir zsineggel

A fehtonos gyártási zavarok a a nyersanyag nehéz b<- 
-/••íz- l« ■ kétséges, liogx a k.ivetk zA saisonban l« s/ 
• ^vaitaiaii - .ilókötö/.Ő anyag. Azért a <nl|iil. kitűnő RAFKIA 
1’0 I LÓ papirzsinegdnket, kapható bármily nag\ mennyi 
ségbvii azonnali < » későbbi szállítási a a

Papirárugyári és Kereskedelmi Rt nál
Budapest. VII. Rákoczi-ut 6-
Sürgönyeim : l'apirtexti . l el< Ion 8j

Az alsóhámori volt úrbéresek az 1918. 
évi szeptember hó 11 én délután 3 órakor 
Alsóhámor községházán megtartandó nyil
vános szó és írásbeli árverésen eladják a 
tulajdonukat képező ,Prasiva“ nevű erdő 
1918—1919. évi vágásterületén kitermelt és 
megjelölt 43 drb. kocsánytalan tölgyrönköt, 
melyek mintegy 71 m3. müfát és 4 m3 
tűzifát tesznek ki.

Becsérték mint kikiáltási ár: 9000 ko
rona.

Bánatpénz: 900 korona. Kiszállítási
határidő bezárólag 1918 évi december hó 
31-ig.

A vágásterület a legközelebbi zsarnó I 
czai vasúti állomástól 3 7 kim re fekszik

Utó valamint bécsáron aluli ajánlatok 
nem fogadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési fel- , 
tételek a beszterczebányai m kir állami 
erdöhivatalnál, a körmöczbányai m. kir. , 
járási erdőgondokságnál és alulírottnál te- ‘ 
kinthetők meg

Alsóhámor 1918 augusztus hó 19.-én 1

Kristóffy Béla,
h. urb. elnök-

5688/1918 szám.

Hirdetmény.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

/ /
AWimTCTH' IIB8IL L t V A N ÍLtXKhoM H.

Legjobb fűszer és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobbminőségü k á v é k. „Glória" pörkölt 

kávé különlegesség Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasáruk és konvhafelszereiési cikkek

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. V’ifcn cs fózőtdínyck, loirMók és vapaló

GAZDASÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 

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

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

Az 1892 évi XV. t. cikk rendelkezésé 
ben nyújtott kedvezmény alapján mindazon 
szőlősgazdák, akik szeszes italok kimérésé 
vei, vagy' kismértékben való elárusitásával 
nem foglalkoznak, állami boritaladó fejében 
a házi szükségletre szánt bormennyiség után 
csakis a volt borfogyasztási adónak meg
felelő összeget, vagyis városunkban 2 kor. 
70 fillért, bormust és szőlöcefre után pedig 
2 kor 02 ‘illért tartoznak fizetni.

A fenti kedvezményt elnyerni óhajtó 
szőlősgazdák fölhivatnak, hogy ebbeli igé 
nyűket legkésőbb folyó évi szeptember hó 
15-ig a városi javadaimi hivatalban nevük, 
házszámuk, a házbeliek számának, a szőlő
birtok terjedelmének, a folyó évben remélhető 
termésnek • házi fogyasztásra felhasználandó 
bor átlagos mennyiségnek és a nagyban el
adni szánt mennyiségnek megjelölésével 
jelentsék be.

■ Egyben figyelmeztetem az érdekelt 
szőlősgazdákat, hogy, akik házi szükségle
tük céljára saját termésű szőlőtörkölyükből 
törkölybort szándékoznak készíteni, azt az 
1908. évi XI-V1I t. czikk 33 § alapján 
ugyancsak a javadaimi hivatalban büntetés 
terhe mellett előzetesen bejelenteni kötelesek.

Léva, 1918. augusztus 24 én

Bódogh Lajos, 
polgármester.

NyomatottNyitrai éa Tárna gyorsajtójáu Léván.

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára

KNAPP DotVID
mezőgazdasági és varrógépek na^ raktára

Telefon szám 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon szám : 33.

Hazai gyártmányt! gépek:
Gauz-féle motorok minden nngyuégban Hopferr é.i 
Schrantz gőzcséplö készletek, etedet! Melicliár féle 
vetőgép ek, Bácher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vugó gépek és képrészek 

Világhírű RAPID lánczoskufak.
Legjobb minőségű tat ármánykamrak elkeszitese 

es felállítása jutányos arakban,


