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A háborús idők asszonyai.
Ha valamely idegen hozzánk bete

kint, meglepetve látja, ho^y itt az 
egész élet a megszokott mederben fo
lyik. A gazdasági élet, az ipari ét 
gyári munka nincs megbénulva, ha 
kisebb keretekben is, mert hisz a mun
káskéz ott van a fronton, a hadban, 
de azért el tovább és táplálja a kint 
levőket és az itthon maradottakat. 
Nem félünk sem a kiéheztetéstől, sem 
a társadalmi élet szervezetének össze- 
dölésétől, mert a magyar nép ősi faj
fenntartó ereje minden veszélyen ke
resztül megtartotta ezt a nemzetet s 
alapos a reményünk, hogy a most fo
lyó világháboiuból is diadalmasan fogja 
kivezetni egy szebb jövendő viranyaira.

Es ebben legnagyobb része van a 
magyar családi életnek, amelyben most 
tűnik ki igazán a magyar asszonyok 
csodálatraméltó energiája, hősiessége, 
mikor a hadbavonult családfőknek 
munkáját oly nagyszerű, fenséges ön
feláldozással pótolják. És igy van ez 

jól, mert ha nem igy volna, a családfő 
elestévei elpusztulna a békés időnek 
minden munkája, elpusztulna maga a 
család is, megrendülne az egész társa
dalmi szervezet. Ezért oly megnyug
tató az a ludat, hogy a családfő el
hunyta esetén is tovább él a család, 
mert a vezetés gondjait, terhét átveszi 
az asszony, aki megtanítja gyermekeit 
segédkezni a nemzet fenntartó nagy 
munkában.

Egy bonyolult szervezet a család, 
épugy a társadalom, melynek minden 
gátló körülmény dacára is, kell, bogy 
folytassa működését, mert hisz az erő, 
ami mozgásban tartja ezt a szerkezetet, 
a kötelesaégteljesités. S olyan rend
kívüli alkalomnak, mint a háború, a 
kötelesség teljesítést, a kötelesség tu
dást nemhogy lankasztani, de inkább 
sokszoroznia kel). A háború termeli a 
Coruéliákat, a (jraehusok anyját, azo- I 
kát, a mi történelmünk által is büsz
kén emlegetett erőslelkü és vasaka- 
ratu asszonyokat, akik megsütvén a 
harcoló férfiak számára a kenyeret, 
ágyba fékvének és megszülték gyerme
küket. Mekkora szívósság, mekkora 
edzettség kell ehhez!

A mai finomabb korszakban már 
nem várunk a képzelő erő világításá
ban is szokatlan teljesítést a mi asszo
nyainktól, de mégis sokat várunk. És 
hála Istennek a kötelesség teljesítésben 
a magyar nőnek nem is igen akad 
párja. Ezernyi és ezernyi példáját tud
juk felsorolni annak, hogy amint az 
itthon maradott asszonyok vagy ser

dűlő hajadonok büszkék lehetnek az ő 
vitéz férjükre vagy jegyesükre, épp 
úgy a harcoló férfiak is büszkék lehet
nek a magyar nőkre. A háztartás meg
sokasodott gondjai csak vajmi keveset 
nyűgöztek le asszonyainkból, nem hi
ányzik ma széles e hazában sehol a 
nőknél az olyannyira szokatlan erős 
Bkív és erős kéz. Halijuk mindenün
nen, hogy az eltávozott férfiak munka
körét mily pontosan betöltik az asszo
nyok, az igába fogott szantugató ökör 
ma épp úgy hallgat az asszony sza
vára, mint uemreg a férfiéra. Es az 
ekevas sem szánt sekélyebben, ha asz- 
szony áil az eke szarvánál.

Hát ha még a háborús jótékony
ság aranybetűs jegyzekét olvassuk ? A 
gyöngének hitt nők ezrei, akik egy 
tüszúras okozta seb láttára elájultak, 
ma véres, roncsolt férfisebeket kötöz
nek. A gyemáutgy űrűs nagyasszony, 
akinek két szakácsnő leste psrancssit, 
ma tápláló ebedet lőz a fárasztó küz
delmekben elcsigázott harcosoknak. 
Valóban mélységesén megnyilatkozott 
a magyar asszonyok szive s feltárta 
dús kincseit; az önzetlen részvét, az 
áldozatkész hazaszeretet gyönyörű virá
gait.

Ezt a munkát folytatni kell. Ha 
valamikor, úgy most mutassák meg a 
magyar nők, bogy valóban részesei és 
számottevő tényezői a társadalmi és 
gazdasági munkának. Nincs szükség 
arra, hogy Amazon-csapatokat létesít
sünk, a magyar asszonyok csatatere 
most jóval nagyobb, mint ahol a har
cosok űzik az ellenséget. Jóval nagyobb 
és küzdelmesebb is, mert hiszen kell-e 
nagyobb lelkierő, mint omló könnye
ket felszáritaui, amikor magunk is 
könuyezüuk ? A lélekuek milyen nagy 
küzdelmébe kerülhet sebeket gyógyí
tani akkor, amikor mi is sebektől vé- 
rezüuk ? Mi azonban bízunk a magyar 
nőkben, bízunk, mert eddigelé még 
nem csalatkoztunk. Es ha a megpró
báltatások a mostaninál is nagyobb 
erővel szakadnak ránk, akkor hisszük, 
hogy a magyar asszonyok már is 
acélozott testi és lelki ereje még szí- 
vósabbá, még keményebbe fog válni. 
Így számíthatunk csakis minden tekin
tetben győzelmes hadjáratra.

A háború hatványozott mértékben 
tüntette fel a magyar asszony jeles 
tulajdonságait; s az egész világ tiszte
lettel és csodálattal fordul a magyar
asszony felé, aki igazán nemcsak 
neje, de felesége férjének s egyik tá
masza családjának, akire a szebb 
jövendő megalkotásánál miudig számí
tani lehet.

Ünnepi beszéd.

(Folytatás.)

Léva város ekkor odahatni iparkodott, 
hogy buzgó közegei által minél több és ha
talmasabb pártfogókat ssereazen. Első nagy 
pártfogó Esztorhásy Miklós herceg volt, aki 
a lö<ügyek iránt miniig nagyon érdeklő
dött. Különösen szivén viselte a magyar 
nyelv sorsát. Ebben a tekintetben megegye
teli a piarista rend szenemével, amelyne . 
nagy hatóerejét a történelem múzsája hir
deti örök időkre. A piaristák abban as idő
ben is igaa magyarok maradtak, amikor 
már a magyar nyelvtől a hálátlan hazafiak 
elpártoltak. Az erős magyaros szellem fel
ébredésében kiválóan nagy érdemet szerei
tek a magyar kegyestamtórendiek.

Eszttrházy Miklós herceg 1807. nov. 
28.-áii kelt válaszában értesítette a varos 
tanácsai, hogy aa első alapítványi segélyt 
terményekben akkor szolgáltatja ki, amikor 
a gimnázium megnyílik. Ezenttványi János 
udvari tanácsos és később hétszeméiynök * 
Maecenások megnyerésében liglöbb érde
met szerzett. Vállalkozó sze.leméért, érdek
lődéséért és szakavatott buzgalmáért a gim
náziumi ügyek rendezésével bízták meg. A 
híres Marcibáuyi testvérek, István és Imre 
lözepenzben leitek alapítvány okát, űz is 
kikötöttek, fogy as akkor is országos meg
becsülésben részesül kegyestanitórendiek 
rétzere értékeiithetök as alapítványok.

Ezen áldozatrakész hazafiak szép pél
dáit követto a vidék is. Aa iskolai bizott
ság baeuiiváoyi János elnöklete alatt mun
kájában már annyira balad', hogy as 1009. 
évben a gimnáaiumban • tanítás már meg
kezdődhetett voiua.

Derült égbö csapott le a villám a lé
vaiakra az 1808. aug. 26,-iki helytartó
tanácsi rendelettel, amidőn a kegyeatanitó- 
reudieknek ss*nt  épületeket a katonaság 
számára lefoglalták.

1811-ben Bolla Márton hires történet
iró leit a kegyestanitórend főnöke.

Ennek egyénisége és nagy tekintélye 
létrehozta a lévai gimnásiumot.

Nagy nap volt Léván as 1815. nov. 
5.-iki.

A megyei hatóság, az uradalmi tisztvi
selő kar, a nemes város és 137 tanuló jelen
létében nyill meg a lévai gimnásiucs. A gim
názium hamarosan nagy hírre tett ssert, 
úgyhogy a konviktus is megnyílhatott a a 
leghíresebb máguások idő küldték gyerme
keiket.

1816.-ban a gimnázium uj fejlődési fo
kon ment át.

A kisgimoáziutn a szónoklat és költé
szet osztályával nagy-gimnásiummá lőtt. 
Annyira életrevaló intézmény lett a lévai 
nagy-gimnázium — megfelel a moataui fő
gimnáziumnak, — hogy ss ország elsőrendű 
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iutéietei közt ismerték. Az 1838,9,-iki tan
évben már 277 volt a tanulók száma. Az 
ébredező nemzeti szellem itt termékeny ta
lajra talált.

Es a gimnázium a nemzeti műveltség 
és a magyar nyelv egyik legerősebb harcosa 
volt. Es tette könnyűvé a magyar nyelv 
megtanulását. Megható a régiek önmegta- 
gadása. Az intézetnek tanárai oly csekély 
anyagi támogatással is hata más munkát 
végestek, úgy, hogy a lévai gimnáziumot a 
magyarság egyik legerősebb várának tekin
tettek. Ne csodálkozzunk, hogy 1850.-ben 
as újonnan behozott tanrendszer következ
tében, a szükséges költségek hiánya miatt, 
a gimnáziumot a miniszteri rendelet bezáratta.

Feltarthatatlanul halad a nemzet azon 
az ösvényén, „melyre múltja vezette, s egye
sek fondorkodáaai a hosszú fejlődésnek szük
ségét és végeredményeit nem változtathat
ják meg*  — mondja Eötvös József.

Nem voltak a lévaiak bágyadt lelkitek, 
őket as eszmék lélekben ataiakiiották. Ki
tartásáért az akkor meg eléggé kis várost 
megcsodálhatjuk es intelligenciájáért, amely 
tulajdouképen a gondolkodási készség. Ke
resi a feltételeké , amelyekkel célt erheí, 
illetve megszünteti azokat, ameiyek gátló- 
lag hatoltak. Mindjárt szervezkedtek e szent 
cél emberei a egyesü.tek, tömörültek. Tu aj- 
donképen a haladást két erő kormányozza: 
az egyesülési össiöl és az egyéni szabad
ságra való törekvés. Ez a két erő műkö
dött össze, amikor Léva városa, sőt az 
egész megye a tauügy iránt érdeklődő de
rék férfiai Tamási kai. József, rendtőnök- 
helyeites, irányítására bizottságban tömörül
tek es nagylelkű, áldozatra vado készségük 
a gimnáziumot újra rendbehozta és 1852. 
febr. 12.-én a miniszteri engedély is megér
kezett ; most azonban csak al-gimuásium, a 
már lblü. ban nagy-gimuasiummá lett inté
sét. A miniszteri rendeletben benne van, 
„bogy a lévai kath. al-gimuaaium nyilvá
nos, államervenyes bizonyítványt állít ki es 
hogy az előadási nyelv beme magyar; 
hogy as igazgatóság a tanárok egyikeuea a 
kezebeu legyen.*

Folyt, kör.

Fatres parvulorum.*;
Most a hősök tettet zengi minden ének, 
Mostan születnek szép hősi költemények, 
Miket karddal írnak a csatamezőn.
Ágyú, gránát bömböl, nyitott sírok ásva . . . 
A trombita harsog : ki gondolna másra, 
Mint, kik olt harcolnak bátran, véresőn /

Patres parvulorum ! Az aggodalom nyom : 
Viharok zajában szabad-e dalolnom 
Jámbor, istenfélők, mostan rólatok ? 
Mikor szörnyen húzzák kint a vészharangot, 
Meghal Inak-e most egy ódat zengő lat tol ¥ 
Ha más nem, hulljak az iskolapadok.

A hont, ki a harcok országutjál rótta, 
Méltán dic8Öitt>e tarogatós óda
S koszorút teremjen nekik ez a fold; 
De szóljon az ágyú, dörögjön az ég is, 
Patres parvulorum, szólok azért mégis 
ó’ ünnepre készülvén, lelkem szárnyat ölt.

A harc mezejéről visszanézek rátok, 
Ó kegyes Atyák ti i Oly csodás, mit látok : 
A kerisztet s kardot fogja kezetek.
Látom iskolátok: mind kos a tanítvány, 
Tietek az érdem, hogy egy s m lett hitvány, 
Hogy (gyet sem tört le a bősz ftrgeteg.

Patres parvulorum, nagy erények hősi, 
Ifjakat nevelő sok, bátor Erdőéi, 
Ott látom a fronton kezetek nyomát 
Szűk, négy fal a zárda, de én látom, on> ét 
Hozta l átor lelkét a hős, magyar honvéd, 
Ki a muszkát hajtja árkon-bokron át.

A borostyán ága tinéktek virágoz, 
Nem lesz méltatlan a hősök himnuszához, 
Mikor gyönge lantom titeket dicsér 
Úgy álltok előttem fekete talárba, 
Mint szelíd apostol, akiket az árva, 
A gyermek és ifjú áldása kisér.

Gyönge yyermik-ifjat erőssé tevétek, 
Hogy tudja legyűrni mind, mi rossz és vétek 
ó' tudja hőn szeretni ezt a szent hazát, 
Hogy ezen a földön nincs más hely számunkra 
Hogy szivet és lelket nemesit a munka : 
Megnyugvást lelkűnknek egyedül az ád

Onnan hirdettétek a kereszt tövébül: 
zl Boldogság vára a Jiit szírijén épül 
8 tudomány mezejtn visz o 'a az ut; 
De ki nem tanul meg becsülettel élni, 
A jó Istent félni, hinni és remélni, 
Bizony az a bűnnek posványába jut.

S nemcsak hirdettetek, hogy egyik se féljen, 
Ha trombiták zúgtak, hogy hazánk veszélyben, 
De kardot Kötelek a palatt fölé, 
ti ott jártátok mindig karddal es k reszttel, 
Mint a tanítványnak példát adó mester, 
Hol a gránát, srapnel fiaink ólé.

Most, mikor születnek szép, höskoltemények, 
Hadd szóljon ajkamon rólatok az enek.
8 ha teget ér a vesz, mely reánk szakadt. 
Majd az áldomáson orszug világ lássa, 
Hogy a diadalnak tündöklő jorrása 
A li iskolátok jula között fukadt.

*) A tavai fegimu. százéves iennAUasának jubi
leumára ’ila; Ktrsék János.

a vilagnaüoru krónikája.

Január 3.

Az oroszok kitörési kísérletei a bessza- 
rábiai honion megh>u»umak. 850 logiyoi 
ejtünk. A Tara északi partjáról elkergetjük 
a montenegroiakai. A cár nagy báty ja Buaa- 
restbe megy Komámét kapa cukim. A francia 
badssiuteren Labasseboa közel a nemetek 
sikeresen te robbantják az ellenség löveszár- 
kaiuak egy restét. Diplomáciái lopásokét 
tesznek a >za ouiki konzulok eitogalása miatt.

Január 4.
Az oroszok rendkívül veszteséget 

szenvednek Ptiarzer Bal liu frontján. 10 
kilométeren 2300 bolttesi. As oiosz cár a 
frontra megy biziatui seregen. A Ee>so Ison
zónál visssatogiaiunk a. omssvktOi egy 
lövésaárkol. Az euieute újabb 50 ezer főnyi 
csapatot szadit Kalkidiae le.szigeteie. Baraii 
táoornok Baaiouikiben görögösei is letar
tóztat, hova Pelei szerb kua.y is megérkezik.

Január ti.
Sirypánál és a bukovinai határon visa- 

saaverjua az oroszok lie.yenseut nyo.cas 
sorban intézett lamauaaau. Az oroszos bad- 
osaiopai Topot oucuái es Krssncouei tejesen 
o.saeomiausk. A halkam hadszíntérén nyu
gatom vau. Az o.asaok az isouaui erővonalon 
eieuk tüzelést toiytatnak.

Január ti.
As orosz támadások Kelet-Gauoiabau és 

a bessaaiahiai fronton a io.y ionos siserie.en- 
seg kovetsealebeu egyOLgul.es es megszűn
tek. Jeienlla, hogy az viaszok AlbsuikU-n 
hetvenezer katonai saaillionas partra. A 
Kövess-b.dsereg Moutenegióu.n Bír.ne 
léte e.öreuyouiui. Az angol miuiszlereiuok 
benyújtja az alsó ba.bau a katonai s-oiga- 
iatro. szO.ó törvényjavaslatot es teher köny
vet ad ki a Baraiuug hajó eseteroi. A toio. 
csapatos Araoiauau Auenuea ao.eieuuek, 
ennek bireie a bonsaUiO.l törzsek csatlakoz
nak a taeui habotuboz.

Január 1.

Az oi oszok Kelet-Gaiiciában egy napos 
nyugatom után ismét megkezdik lámadksa- 
ikat. As ujev körül folytatott bsicokbau 50 
ezer emoerl veszítettek. Buosac környéken 
as oroszok bt ha ólnak .Övésaárksiukba, de 
a 16. es 24. houved gya‘ogesredek elieuiá- 

l madassal kiverik. A Bsalomkii.an elfogott 
1 konzulokat szabadon bocsátják. As angol I 

alsóhoz 403 szavazattal 105 ellen elfogadja *

a védökötelezettségröl szóló törvényjavas
latot, amely ellen a munkás konferencia is 
állast fogialt s a munkáspárt e miatt a 
kormányból is kivált.

Január 8.
A Strypa mentén as oroszok uj táma

dásokat kezdenek s az erős köd oltalma 
alatt nehány osztag egész ütegeinkig nyo
mul előre, de két honvédesred és egy ga
líciai ezred ellentámadása állásainkon túl 
veti vissza. Toporouc mellett is rendkívül 
heves harc indul meg, as ellenség egyes 
helyeken állásainkba hatol, de késitusában 
kiverjük őket s köaülök 250 oroszt elfogunk. 
Az olaszok sikertelenül támadnak a toimeini 
hídfő ellen. Anglia újra megkezdi a to
borzást.

Január 9.
Kelet-Galiciában nem ismétlik meg as 

oroszok támadásaikat, de nagy erősítéseket 
vonnak össze. A montenegrói határon csa
pataink Cattaro felöl támadnak, Berane 
felelt pedig több magaslatot rohammal el
foglalunk. A francia hadszíntéren a Hírzstei- 
nou a nemetek az utolsó árokresst is elfog
lalják s sok foglyot ejtenek. Az angolok 
kiürítik heves harcok után íSaeddil—Bahrt. 
A törökök Mezopotámiában Kutel—Amarát 
körülzárják a a benurekedt 10 ezer angolt 
eivágjau a főseregtől. A franciás mytilenei 
konzulainkat is letartóztatják.

Január 10.
Montenegróban csapataink elerik Bio- 

csát ób megtisztítják a Lim kelen partját. 
Délnyugaton Lovcsen körül a harcok tovább 
folynak. Az angolok a szedilbabn visszavo
nulása folyamán a törökök eisülyesstenek 
egy csapatssállitó hajót, — A németek 
Coampagueban Massigesuel több szán méter 
kiterjedésben elfoglalják a franciak megfi
gyelő állásait s ez alkalommal 423 foglyot 
ejtelek, 5 gépfegyvert, 8 aknavetői asátmá- 
nyólnak. — Az angol miniszterelnök a dar- 
danellai visszavonu.ast mestermünek nevezi, 
A Vll, Edward nagy angol csatahajó aknára 
futott és euülyedt.

Január 11.
Három napi kemény harcban csapataink 

elfogulják Lovesent, as 17UÜ m. magas 
montenegrói negyei, mely (Jattéról dominálja 
b mely as Adriai tenger legfontosabb pozí
ció ja. Berane előtt is megtörjük a monte- 
negroiak állását. Montenegróban a külön 
béke iránt mozgalom van keletkezőben. A 
török főhadiBzáiiás jelenti, hogy egyetlen 
ellenséges katona sincs Galupou félszigetén. 
Az augoiok állítólag 200 ezer emberi ösa- 
pouVisiiotíak a szuezi osatorna bejáratánál.

Különíeiek.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 
póatahivataluknal az előfizetés 
megnjitasa iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldés 
fennakadást ne szenvedjen.

— Kitüntetések. ierenct Salvátor 
iőherceg, mint as Osztrák- Magyar Monar
chia Vörös Kereszt egyleteinek védnökhe
ly ettese, a királytól átruházott hatáskörében 
a háború alatt a katonai egészségügy körül 
sseiaett érdemeik ensmereseül a aövetke- 
aöket tüntette ki : .Kelti Gyula, cs. és kir. 
kamarásnak, vármegyénk főispánjának a 
Vörös Kereszt hadiezitményes tiizu díszjel
vényt díjmentesen adományozta. — A Vö
röskereszt hadiekiiményes llod osztályú 
díszjelvényt kapták Léván liálhy László, 
prépost-plébános, a Vörös Kereset lévai 
fiókjának elnöke, dr. Ifrommer Ignác, tb. 
vármegyei főorvos, dr. Karafiáth Márius a 
kisegítő korház parancsnoka, dr. Lakntr 
Zoltán vármegyei köskórhas igazgatója, dr. 
Medvectky Károly városi kisegítő kórház 
parancsnoka, dr. Krutner Gyum orvos. — 
A Vörös Kereszt hadiekiiményes ezüst 
diszéremmel való kitüntetésben részesültek . 
Doleechall Edith betegápoló irg. nővérek

egyOLgul.es
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főnöknöje, Haas Vmcencia ój Jakobos Mil- 
fréda öpk. ápo ó főnöknők, — Bsjscsek 
Ma is, Kassauicry Lenke, Birtha Józsefué, 
Boió.y Júlia, Hetzer Adofné, Kabin*  Er
vinné, Kozma Vilma, özv. Teppervien Aurélné ’ 
Sieiner Déby, önként)*  ápolónők, Fekete 
Jómét kórház^ondnok, Deák Adolf Vörös 
Kereszt fiókegyleti pénztáros. — Végül a 
Vörös Kereszt hadiékitmenyes bronz diszér- 
uiet kapták; Sasió Kálmáuné gaznassaony 
és Szűcs Albert bzo g*.  — Eriesülécünk 
szerint ez a névsor uióg nem tejes, ameny- 
nyiben a felterjesztésnél néhány név téve
désből és elnézésből kimaradt, de utólag pó
tolva less.

— A Reviozky-Tarsaság XXIV. 
és XXV. estéje. A Kevioaky-Tarsasagnak 
ma egy hete rendezett bolgár- és finn
estéjét, amely méltóan fejezte Ki a bolgárok 
és finnek iránt érzett ö zmte rokcnszenvüu- 
aet, — burányi Gyula nyitotta tueg, aki: 
A magyar es bolgár nemzet rokonságáról 
tartott kimerítő es alapos értekezésében 
történelmi adatokkal s igen érdekesen iga
zolta a két nemzet közötti rokonságot. Aó- 
veskut) Jenő ez alkalomra egy bolgár tárgyú, 
kö.töi erőről tanúskodó, de tartalma miatt 
igen szomorú ballauat irt, amelyuek címe: 
A világtalan sereg. (Simon bolgár cárnak
11. Bisilios bizánci császár által elfogott és 
szeme állagától megfosztott 15 ezernyi hadi). 
A bailadat Maratok Margit a legmélyebb 
ateraessei és nagy meghatottságot keltöleg 
szavalta el. A hallgatóság élénk tetszései 
érdemelte ki Hermg János, aki egy bolgár 
vonatkozású felolvasásában a bolgároknak 
kiváló szorgalmat és hazaszeretetét hűen 
ecsetelte. Bekete József egy igen kedves 
finn novellát o vásott fel magyar fordítás
ban. Kiváló sikerrel kapcsolódott a lüsor 
keretéue a tartalmas es szívhez szóló: Tu
ráni rapszódia, amely szerzőjének: dr, Bo- 
rubszky Gezauak valóban d cserekre válik. 
A halas közönség az összes szereplődet 
meleg elismerése mellett sok tapssal jutal
mazta meg. — A január hó 14-en, pénte
ken, megtartott esten a Társaságunk ismét 
egy ked.es vendege volt Budapestről: dr. 
Czetler Jenő tölduuvelésügyi miniszteri titkár, 
aki a magyar paraszt államalkotó és állam- 
fenutarió erejéről tartott gyöuyöiü hasonla
tokkal és kepeakei illusztrált értekezést, 
melyben megható erővel festette a magyar 
fö.dmvos hivatásét a háború utáni időben. 
A Kozoustg zajos tapssal fejeate ki elisme- 
r. set. Utána 'lóth Istvau rét. tanító oivasta 
lei néhány baugula.os, szép verse'. Mzjd 
KregW Auna zeneiskolai taui.óuö Chopin 
fmpromtujéi adta e ö nagy gyakorlatra es 
rutinra val.ó ügyesseggei. Ezután dr. Kara- 
fiitn Menüs, az irodalmi szakosztály eiuöze : 
A védőéiö erkölcsi alapjairól tartón igen 
tanulságos s mind végig érdekes előadást, 
ame yuek fontosságát a honvédelemre 
neave meggyőző érvekkel méltatta es köve
tendő pe.daul mutatta be a nemetek mun
káját ozeu a téren, amely tehetővé teszi, 
hogy most a világháborúban annyi fronton 
annak egyszerre dudánál, hurkát O1ga nagy 
tetszés melleit szavalta el Lmod Tamásnak : 
Vájjon mit csinálnák t es Ha visszajönnek 
cimU két verset es azoknak minden szépsé
gét eizessel s ügyesen domborította ki. A*  
est meiió befejezése voit Kreycoy Auna ked
ves aougorajatok*.  Housel S. oiseau )‘etais 
című zeuei aöuemouyet adia elő s arról 
győzött meg mindnyájunkat, hogy nemcsak 
lecbni.aja ügyes, de játékával a szerző ér
zéseinek is hu to.macs-. — A következő, 
XXVI. est e hő 21-eu, pénteken lesz, mely
nek műsora: 1. Di. llaicí Kaiman : telolvas.
2. Dr. Kertek János: Versek, 3. KulKr Fe
renc: zongora. 4. Jutass Feieuc: Ksv.czay 
Gyula Lován. 5. brecska Íren : szaval, ti. 
Bistterctky Aranka; da.os, Kuiler Ferenc 
zongorák lsére te vei.

— Vörös-Keiesat közgyűlése. A 
magyar saeut korona országai Voiös-Aoresai- 
egylotének választmánya f. évi január bó 
23.-án, jövő vasárnap, délután 4 Órakor a 
varosháza nagy termében évi rendes közgyű
lést tait, melyre aa eluökstg lapunk utján 
is meghívja az egyesület tagjait. Tárgyso
rozat : 1. Eköii évi jelentős. 2. B'ámvizj. 
gáló bizottság jelentése a zárszámadásról. 3.

Költségvetés. 4. Hat választmányi tagnak 
sorshúzás utján való kilépése és hat válsazt- 
máuyi tagnak választása.

— Gyaszllir. Nagy veszteség érte dr. 
Kiss Mihály árvasaéki elnököt, akinek 
áldott lelkű és jóságos neje : szül. Ritter 
Franciska úrasszony e bó ti-án, Aranyosma- 
rótou, 54 eves korában elhunyt. A forrón 
szeretet’ hitvesnek és anyának halálát tőr
jével s három leányával együtt melyen fáj
laljak a nagyszámú rokonok es ismerősök is. 
Hűlt tetemeit a legszélesebb körben meg
nyilvánult részvét mel óit f, hó ti-án, az 
sranyosmzróti r. k. temetőben helyezték 
nyugalomra. A köztiszteletben áló árvasaéki 
einoanea Os családjának mely gyávákban mi 
is őszintén osztozunk.

— Eljegyzések. Kekets László m. kir. 
honvedhaduagy gtzdászati tiszt eljegyezte 
Léván hrccoka Arankát, néhai Frecska lat- 
vau kg. ev. tanítónak kedves leányát. — 
Z.ilay J. Győző kir. törvényszéki jegyző 
jegyet váltott Toóth Jolán arauyosmaróti 
posia- es tkvirózezelönovei, Toóth Miklós 
varmegyei irodaigazgató kedves leányával. 
— Adandó és boldog megelégedést kívánunk 
aa uj pároknak.

— Kitüntetés Iia'a.1 után. A király 
títpevák József dr. áoimocabauyai városi 
laUkCsnOKUak, a lti. houvedgy alogezred 
tartalékos főhadnagyánál, aki a*  ellenség 
előtt hódi halait hait, a had.ekiiményes 3. 
osztályú katouai erdeiuaeresaiet adományozta.

— Az alkohol áldozata. A genyei 
pusz.ánaa egyik munkása o ho 14.-en, a 
puszta közeiében ásott vízlevezető csator
nában egy baioit férfit tatáit. Aa esetet 
azonua: beje.eutettéa a lévai rendőrségnek, 
amely a megejtett vizsga.a alapján kiderí
tette, hogy a lia.oti tíábor András 72 eves 
garamszemgyörgyi lakos, azt e hó 12.-én 
Léváról a csatorna partján gyaiog inén ven 
talujaba, inas állapotában a partról lecsú
szott aa árokba es segítség hiányában a 
Bekeiy vízbe fűit.

Jótékonyság.
A lévai Stefánia árvaházba következő 

adományok érkeztek :

A. Készpénz;
Garamtolmács község 2 K. Gzramsaöl- 

lös 4 K. CsejaŐ 4 K. Kisnaluai 4 K.Nzgy- 
kalua 3 Here, alja 4 K. Nagy es KisSaró 
10 30 K. Baléi r. k. 4 K. Garam-szőhöe 
10 K. Ujioti öl'bti K. Garamujtaiui 20 K. 
Garamnémeti 10 K. pieuauia, Agóaöaseg 5 K. 
Nyír 5 K. Malas 5 K.Dr. Ftommer lguacué 
ti K. bcuuipe A.touzue 40 K. Kovacsik 
tiamuue 2 K. Benaovita Gezané 20 K. 
Lévai takarékpénztár 20 K. Schubert Fal 
2 K. tisuassy Dezső 2 K. Farkas Dénes 
2 K. Budogti Lajosue 3 K. oav. Faragó 
ti.muue 4 K. Heuyey Elekue 4 K. Oidody 
Eudrene 4 K. Hetzer Adoliue 4 K. tichu- 
ber. Faine 2 K. Dobrovaue 15 K, özv. 
Kherudl Janosue 10 K. Dr. Karaiiath Ma- 
riuaue 10 A. tizeiben FerenCzne 10 K. 
özv. Toóth Zsigane 2 K.

B. terményekben adakoztak:

Gzramszöliősi plébánia, Szenes Lukács, 
Kaluai r. k. esperes, felső szemben plébánia, 
Kalua község, Garamlök község, Ujlóti plé
bánia, ALógyőrödi plébánia, Garamujtalui, 
Garamapáti p.ébániák.

A tüdőbeteg gondozó intézet kisegítő 
kórházába utóbb ismét következő saeretet- 
adományok érkeztek;

Grotte Vilmosné 5 K. Msli Pálné 4 K. 
Fodor Adolf 20 korona. Boleman örökösök 
gyógyszertára 3 drb. orvosi bőmérő, özv. 
tipita Jóasefné által gyűjtött vánkustoll lti 
kilót tett ki, nem pedig 3 kilói — amint 
velünk tévesen közölték.

A HeviozLy-Társaságnak turáni és len
gyel-estéjen a Vörös Félhold és aa elpusz
tult lengyel falvak javára adakoztak :

Ordódy Endre 7 K., Belcsák Kálmán 
5 K., Tomosányi János, Csibuika Benőné, 
tizilassy Dazaöné 1—1 korona.

Szerkesztői üzenet.
F. P. Budapest A kéziratot megkaptuk; de a 

mostani viszonyok között ilyen hosszú cikket — a 
legnagyobb sajnálatunkra — nem vagyunk képesek 
leközölni.

255—1916. ösáuí.

Hirdetmény.

A m. kir. MiniBterium 4586—1015 ez. 
rendelete folytan 1916 évi január 10,-eu a 
liszt es kenyér fogyasztásra vonatkozó in
tézkedés eleibe lepett, a folyó Január hóra 
vonatkozólag a liszt es kenyer utalványokat 
már sze>osatotiam a a város lakosságának 
Január l.-töl — Augusztus 16.-ig terjedő 
időtartamra vonatkozó tiszt szükséglete meg- 
határozása vegeit az uj összeírást elrendel
tem a az folyamatban van, — a háznál 
megjelenő városi kiküldöttnek kiki köteles 
bevallani azon Hsat mennyiséget, mely Ja
nuár lU.-en birtokában vau, — mindazon 
termeiOa, nem termelők, malomtuia,honosok, 
pereskedők, pezók, vendéglősök kötelesek 
január 16—2O.-ik napja közti időben a 
városi saamvevőuei (városház 1. emelet 10 
ez.) — a hivatalos órán alatt — bejelenteni 
gaooua es liszt készleteiket.

Aki a 4536—1915 ez. ministeri rende
let eueu vei, kihágást követ el s mint ilyen 
büntetés alá eshet.

Léva, 1916. évi január hó 9.-en.

Bódogh I>ajos,
polgármester.

Ö63—1916. szám.

Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy tűzifa beszerzés 
iránt inieskedtem s a „Lévai Uradalom-*mal  
annak kiszolgáltatása iránt megegyeztem és 
amint a bekövetkező fagy az erdőből való 
szállítást lehetővé teszi, — az eladás mind
járt kezdetét veendi.

A kémény hasabfa ölének vételára — a 
várudvaron négy köbméterenként összerakva 
— hashoz szálúivá 54 korona,

a dorong és bántott kenény fa öle 
50 korona.

A házhoz szá lltáé úgy értendő, hogy a 
nmek udvarába ko.sival be lehet menni, 
ott az udvaron lesz a fa lebünyva, máshol 
pedig aa utcán lesz leszűrve, — a bebordas 
ez öluetakásra a szállító nem vállalkozik.

Azi lát kivan vásárolni, január bó 17— 
20-ig d, e. 9—11 óra köabeu a városgazda 
nivatalos he.yisegeben (városház 1, ernoiet 5. 
ez) köteles a vételi ssándesát bejelenteni es 
az elöleges megrendelést megtenni.

Ha a beszoraeudö készlet mennyiségét 
a megrendelés meghaladja, úgy arányiagos 
és a viszonyoknak megfelelő leszállítás tog 
történni.

Léva, 1916, évi január hó 15.

Bódogh Lajos,
polgármester

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916 évi jan hó 9-töi 1916. évi jár. bő 16-ig

Születés.

A szülök nerc
41 4)

M
en

A gyermek 
nev»

Petrovics Vi mos Laukó J. leány Jolán

Halálozás.

az clüüuyt neve Kora A halál oka

Stefanek Mihály 89 éves Hősi halál
Gál Sándor 31 . Hősi ha'ál
özv Ba ázs Andrásné 84 . Agg kimerülés
Gábor András 76 . viibefulás
Srebech' bszki Mibá yné 26 , Agg kiméi Illés
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Egy magyar gyáros áldozatkészsége.
Köztudomású, hogy a háborús célokra 
igen nagy szükség van mindennemű 
fém és bádogtárgyakra, úgy hogy majd
nem minden készítménynek, melyhez 
a közönség hozzászokott, előállítása 
ma nagy nehézségekbe ütközik, és 
igen nagy áldozatokba kerül. Anná 
értékesebb az óriási Fedák cipőkrém 
gyárosának, Vadász Zsigmondnak az 
áldozatkészsége, aki a nagy bádoghiány, 
valamint a nyersanyagok folytonos 
áremelkedése dacára, beszerezte a 
a szükséges bádogdobozokat, úgy hogy 
a közkedvelt óriási Fedák cipőkrém 
40 fillérért továbbra is mindenütt 
kapható.

—— Kölcsönkönyvtár —
NY1TRA1 és TAKSA R. T.

könyvkereskedésében LÉVÁN.
Előfizetés bártnetv nap kezdhető

ÖtTEGEKÉS ROKKANTAK 
RÉSZÉRE NÉLKÜLÖZHETETLEN 
a hygen. légmentesen 

elzárható

SZOBA-KLOZETT
Te'jesen szagtalan, diszkrét, 
>zék formájában és 
minden kivitelben kap- 

kaló.
MINDEN SZOBÁBAN 
FELTŰNÉS NÉLKÜL 

FELÁLLÍTHATÓ!
PEYDEResKILLIÁN

•ényezvr einaill veder* 
’ Ám e*nmecolva 

. ■ l>er ' entvc <h kor. 
K . f >-. 1 ■ kor

Barns vniry fekete bőr- 
pMstóval i'á-názva, 
porezelnn vagy emaill 
vederrel. Arii csoma
golva és bérmentve 
<0kor. I’árnázstlan és 
fodor nólktil csuk M k.

hygen. légmentesen el
zárható szobaklozettek, 
száraz klozettek, Bidet 
és betegasztalkák külön

legességi gyára 

WIEN XVI., 
Paletzgasse 22 - 24.

árjegyzék és Ismerteti Ingyen 
és bérmentve.

Nemzetközi Hilollszíllitási iroda
Temetkezés Intézetek Egyesülése Bu
dapesti iroda Vili Üliói-ut 14 I em 

8 I. Tulefon: József 32—12

Elhunyt hőseinknek exhumálását, ha
zaszállítását és az ezekkel kapcsolatos 
összes teendők végzését, kegyeletesen, 
szakszeiiien gyorsan és a legméltá- 
nyosabb feltételek mellett intézi.

Az Ország- minden részében és 
a Külföldön mindenütt működő 
tagjai a megbízásoknak akadálytalan 
és gyors teljesítését teszik lehetővé.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépsk:

GrunzJ'é e r ot'if k inden nag,-8 gba i Hopferr é3
Schiuutz gőzcséj lö késsletek, eiedeti Melichár té e 
vetőgépek, Eácher-tá'e ekék és a ajmüvelő eszközök 
valaiuiuf in udeu e szánba vágó gépet és gépt-áB59 : 

Világhírű KA)II) JánczosRutak.
|v> Lég,óbb minőségű lakarmanykanirak elkészítése 

ex f lallitá jutányos ara ba

Eladó házhely.
Damjanich utcában egy ház
hely jutányos áron eladó. 
Bővebbet -t olcL-ts J’-u.li— 
anna EÖtVÖS utca 19. 8Z.

t
i

moziba
iAmegyünk.

Az Apollo mozgószinház 

műsora érdekes.

Legjobb bevásárlási forrás!

K E R N TEST VEREK
fűszer-, gysimatáiu- és vasna^ykereskedése

Alapíthatott 1881 LÉVÁN. Tele'on szám 14

Elsőrendű fűszer- és csemegeáruk.
Naponta tiiss felvágottak és lőtt prágai sonka teavaj. 

Legjobb minőségű kávék, „Glória” pörkölt kávé.
Tea, rum, teasütemény.

Déligyümölcsök és dessert cukorkák. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő.

Takaréktüzhelyek, folytenégő kályhák, fa- és széntartók, kályhaellenzők, 
szesz-, szén- villan os vasalók, szesz és villamos gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, húsvágógépek konyhamérlegek, főzőedények, valamint minden

nemű modern háztartási es kcnyhafelszerelési cikkek.

KATONAI evőcsésze, thermos, kulacs, gyorslorraló, alumínium ivópohár, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Campolin vízhatlan bőrkenőcs raktára.


