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Üdvös miniszteri rendelet.

A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a múlt tanévben az 1895-6-os évjá
ratú s a népfelkelési bemutató szemlén 
katonai szolgálatra alkalmasnak talált 
és műit év május hónapjában bevonult 
középfokú intézetek tanulóinak azt a 
kedvezményt nyújtotta, hogy az alsóbb 
osztályokat végzett rendes tanulóknak 
a vizsgálat mellőzésével adatta ki az 
osztály bizonyítványt, — azok pedig, 
akik az intézetnek utolsó évét végezték, 
szintén vizsgálat nélkül kapták meg 
— ha az év folyamán kellő szorgalom
mal tanultak — az érettlégi, illetve 
tanképesitő bizonyítványukat.

A miniszter most egy újabb ren
deletével a kedvezményt a folyó tan
évre is kiterjesztette az 1898-as, 
1897-es és korábbi évfolyamú katonai 
szolgálatot teljesítő tanulókra. Ez a 
rendelet, amelyet alább részletesen 
ismertetünk, a kultuszminiszter hazafias 
és humánus gondolkodásáról tanúsko
dik és egyúttal bizonysága annak a 
szeretetnek, amelyet az ifjúság iránt 
érez, főként pedig azok iránt, akik a 
haza szolgálatara Devouultak. Az érde
kelt ifjúsággal együtt a szülők is 
őszinte hálával fogadhatják a minisz
ternek ezen üdvös intézkedését.

Az említett rendeletnek lényege a 
következő;

Az alsóbb osztályokat végző ren
des tanulóknak osztály bizonyítványa 
bevonulásuk előtt egy héttel minden 
vizsgálat nélkül kiadandó; kivételt 
képeznek a kétes előmenctelü tanulók, 
akikkel idejekorán meg kell tartani a 
vizsgálatot.

Az utolsó évet végző tanulóknak, 
akár mint rendes tanulók végzik ezen 
osztályt, akár pedig mint magántanulók 
tesznek erről az osztályról vizsgálatot, 
az osztály sikeres elvégzéséről tanús
kodó osztályzatok alapján az érettségi, 
illetve tanképesitő bizonyítvány kia
dandó. Ezen bizonyítványokba az egyes 
tantárgyakra az előző bizonyítványok 
osztályzatai, illetve az utolsó osztályban 
nyert megfelelő osztályzatok veendők át.

Az ilyen érettségi vagy tanképe
sitő bizonyítvány kiadható azoknak a 
tanulóknak is, akik az érettségi, tsnké- 
pesitő vizsgálat letevését egyszer már 
megkísérelték, de annak teljes ismét
lésére utasittattak. Ezeknek azonban 
csak abban az esetben, ha az érdekel
tek az utolsó osztálynak a folyó 1915— 
1916. iskolai évben önkéntes ismétlői 
voltak és mint ilyenek a tanév alatt 
a f*nitási  órákra szorgalmasan eljárnak. |

Úgy az osztály bizonyítványokra, 
mint pedig az érettségi, illetve tanké
pesitő bizonyítványra nézve ugyauazon 
szöveg használandó, mint a múlt isko
laévben kiadott szükségbizonyitványok- 
nál és érettségi bizonyitványoknál.

A kultuszminiszter még többet is 
tett e téren, amennyiben végül arról 
értesítette az iskolák igazgatóságait, 
hogy az illetékes katonai hatóságok
kal megegyezett arra nézve is, hogy 
az 1897 és a korábbi évjáratuk kö
zépső vagy a tanítóképző 111. osztályát 
végzett, de jelenleg katouai szolgálatot 
teljesítő tanulók közül azok, akiket a 
katonai hatóságok szabadságolhatnak 
találnak, folyó évi május hó 25-tőljunius 
25-étg terjedő időre szabadságoltassanak 
avégből, hogy a felső osztálynak osztály
vizsgálatára, úgyszintén az érettségi, il
letve tanképesitő vizsgálatra is elől észül
hessenek és ezeket letehessék. Ezen ta
nulók részére tehát egy hóuap'g terjedő 
tanfolyamot fognak rendezni, amelynek 
sikeres elvégzése után megkapják az 
érettségi, illetve tanképesitő bizonyít
ványt.

Ezt a kedvezményt nagyon is 
megérdemlik azok a tanulók, akik az 
iskolapadjairól mentek katonai szolgá
latra és a harctéren vitézül küzdenek 
a hazáért és mindnyájunkért.

A halogatókhoz.
A hadil< ölesön jegyzésére szánt időtar

tamnak eiaö fele lezárult. Az össtegyült 
hírekből ítélve, elég kedveiden. Nagy és 
kis jegyzések törli belül abban az arányban 
történtek, mini a harmadik ladlkölcsöu 
jegyzési időtartamának első szakában. Bin- 
kob, cégek, nigy birtokosok, csakúgy mint a 
kisemberek egész tömegei lelkesedéssel és 
áldozatkészséggel emelik a nemzeti kö'esön 
sikerét s különösen zz egylázi vagyon im
ponál ezúttal is az aláirt milliók között. 
Érdekességével tarkitjz az összegyűlt hirek 
Bzivpompáját az a közlés, hogy a Dsbre- 
czenben internált idegeu alattvalók is tömö
rültek s a kényszerű vendéglátás ember es 
jóbánásmódját zzsal iparkodtak meghálálni, 
hogy önként jószáatukból ogymaguk tízezer 
koronán felül jegyeztek magyar hadikö’csönt. 
Tehát még az ellenségeink országaiból való 
fólfogoly pogárok is érezték, hogy tartoznak 
valamivel enn-k «z országnak, mely őket, 
bár a hadijog alapjáu megnyirbált szabad
ságuk koriuloiáaa áráD, de a háború kez
dete óta mégis eltartotta. Még ha Önzőén 
cselekedtek volna is, akkor is bizonyára 
arra gondolhattak, hogy szerény jegyzésük
kel ők is közelebb hozzák a rájuk nézve is 
óhajtott béke napjainak eljövetelét. Minden
esetre szép, megható és nobilis cselekedet 

volt.

Az ilyen fénypontok mellett azonban, 
Bajnos ,még mindig akadnak árnyékfoltok 
is. Hírek vannak arról, hogy a lakosság 
vagyonosabb részéből és a kisemberek közül 
i», még mindig usgy számmal vannak olya
nok, akik kerülik az aláirózsztalokat. És ezek 
ellen egyre nagyobo a fölzúdulás mindenfelé. 
Egyre bingosabb a követelözés, hogy as ilyen 
késlekedőket vagy távolmiradókat még presz- 
szióval, erőszakkal is kényszeríteni kell 
kötelességü- tudatának felébresztésére.

Mi is azt dörögjük tehát süketséget 
tettető füleikbe, hogy ne várjanak az utol-ó 
nzpig, ue várjanak addig, míg a közvélemény 
nyomása kopogtat ajtaikon a a végítélet 
angya'ánsk ujjaival íratja házaik falára a 
kárhoztatás örökre megszégyenítő tzavait ;

Pellengéire az ilyen hazaáruiókkal 1

Mindenki vegye meg a 
Nemzet Háza időreform 

emléklapját —

Arcképek.
Irta; Balázayné Zalay Maea.

A kandallóba ma alkonyaikor gyújtot
tak be először. Két kényelmes selyemka- 
rosazék áll mellette jobbról és balról, ame
lyekre egész nyáron reájok sem néztem. Ma 
pehely párnát tettem az egyik támlájára, 
hogy aztán dideregve megbújjak hívogató, 
puha ölében. A dekolltált könnyű nyári 
pongyolára sált borítottam, kivágott fehér
cipők helyett bársony topánokat öltöttem 
és most élvezem a zavartalan magány ritka 
perceit. Dalok retraiuje zsong a fülemben, 
egy eibalt kacagás, — egy félben maradt 
vallomás, halk panaszszavak, rebbenő sóha
jok, — mialatt szórakozott tekintetem ■ 
tűi mozgófényképét néri * falon, hogyan 
játszanak bobó árnyalakok, hogyan ölelkez
nek össze és válnak el őrösre I . . . .

Előttem a kerékasztalon chryzan'.heme- 
szirmok peregnek alá * kristály vázából, — 
régi, már már feledésbe merült arcképekre 
hullanak, bogy végkép betemessék őket. A 
kegyelet <rzsse támad fel szivemben és et
től áthatva néhány futó percet szentelek 
emléküknek.

Felém fordítom * legfelső képet. Mag
dii Sztpiéges, méla Bzemek néznek reám 
kérdően. Ha sohsse áttam volna, — pedig 
hányszor láttam könny beborulva I — akkor 
is biztosan tudnám, hogy ezek a csodás te
kintetű, beszédes szemek csak feketék lehet
tek 1 Eunyi mélység és rejtelem, annyi me
legség és bársouyosság csak sötét szemek 
sajátja 1 — Egy rococcó-kerevet előtt áll 
Magda, báli ditzben, félig nyitott legyező
vel, moaolytalan ajakkal, — a háttér buja 
pálmaliget. Szinte hallszik a lágy walser- 
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tané, szinte kétségtelen, hogy akkor ott, 
csak Magda lehatott a .bálkirilynö', — 
hogy a szépségével, ifjúságával, a ruhája 
tökéletes szabásával, a haj diaié utánoihat- 
lau művészetével nem vetélkedhetett senki. 
Ma peraae ? . . . . e« a frizura kioait tul- 
szolid, ez a ruha kicsit iakatelen, a szépség 
és ifjúság pedig '? . . . a esek a bűvölő ese
tnek, amelyek valósággal hallhatóan kérdik ; 
hol a táncosom, akivel átkeringöazem az 
életet ? . . . már elfakultak a könnyek ár
jában.

Mert a pálmaliget mögött ,mind hall- 
kabb a mussika, a párok karöltve lépnek 
át a templomküszöbön, csak Magda marad 
állva, magánosén, szépségével, ifjúságával, a 
meg nem gyűrt ruhájával, az ÖBBze nem 
borzolt aranyezöké hajával.

Miért
Letessem a képet éa a rőt tüzfénynél 

osak úgy találomra másikat emelek föl.
Egy főhadnagy nevet rám, vadonatúj 

főhadnagy I látszik a csillagokon, hogy a- 
mint néhány laza öltéssel fölvarrták, szalad
tak velők a fotográfushoz. Boldog, megelé
gedett, büszke, sőt talán egy kicsit önbizott 
poséban fonja össze karjait: a la Napóleon. 
Egy vezérőrnagy sem tudná utánozni; dehát 
kicsoda egy vezérőrnagy ilyen frissen sza
bott főhadnagyhoz képest ? A nap osak 
néki süt, a gázlámpák néki világítanak, a 
lángok kizárólag érette lobognak, a mamák 
csakis utána vetnek hálót és minden hozo
mányt sóvár reménnyel as ö kívánatos sze
mélyének gyűjtenek. Három napig ö a köz
pontja a világnak, amig némikép belesaokik 
uj méltóságába. És ettől a háromnapos uj 
bortól becsipve, a kis főhadnagy nekiment 
a falnak, megsaédü.f, elbukott, rátiportak, 
sár fröcscsent a két tenyes csillagra, — az
tán letépték róla, arculverték néhány hiva
talos mondattal és a könyörtelen társadalom 
olyant lökött rajia,hogy Amerikáig lódu t tőle.

Vájjon visszajött- e most, amikor min
den meg van bocsájtva, ha karddal vezekel 
valaki ? . . .

(Folyt köv.)

A megtakaritott óra 
értékéből juttassunk 
. valamit a rokkant . 
— hősöknek —

A világháború krónikája.
Május 3.

Aa angol miniszterelnök uj védet ö-tör- 
vényjavaalatot terjeszt be aa általános és 
nyomban való hadkötelezettségről. Az Ada- 
mello szakaszon, valamint a Rivánál heves 
tüzérségi harc folyik. A német osztagok 
D xmuidentől északra behatolnak a belga 
vonalakba. Aa Argonneokban német járőrök 
a második francia árkokon túl törtek előre.

Májúé 4.

Aiquith bejelenti az angol parlamentben, 
hogy három ir felkelő vezért, kik a köztár
sasági proklaBációt aláírták, haditörvény- 
székt ítélet alapján agyonlőttek. Nemet 
Zeppelinek újra támadást intéznek Anglia 
keleti partja ellen, de a tengeren egy német 
léghajó is elpusztul. Német hidroplan bom
bákat dobott Stava orosz sorhajóra és egy 
tengeralattjáróra. Repülőgépünk aa Isonzó 
mentén a villessenni olasz tábort, hidri plán
jaink Rávennél bombázták. A franciák L sikertelen támadásokkal próbálják a Mórt—

Május 5.

Németország elküldi válassjegyzékét 
az Uniónak a tengeralattjárók ügyében, 
melyben megígéri, hogy a német tengeralat - 
járók a hadi zónán belül sem fognak előze
tes figyelmeztetés és az emberek megmen
tése nélkül kereskedelmi hajókat elsü yesz- 
teni. Repülőink Valonát és Brindisét bom
báznák. A Rombonon csapataink aa olaszokat 
több állásból elűzik s a Marmolata területen 
több gyengébb olass osztagot szétzavarnak. 
Az orosz fronton a tüzérség tevékenysége 
fokozódik. A Sommetól délre némát őrjára
tok benyomulnak a francia állásokba. A 
Morte Hőmmé ellen intézett francia támadás 
összeomlik.

Május 6

A franciák a Maastól nyugatra a 304-es 
magaslat körül heves harcokat indítanak. 
Haucourtól délkeletre a németek újabb si
kereket aratnak. Az olaszok a Rombonon 
elfoglalt uj állásaink ellen sikertelen ellen
támadásokkal próbálkoznak. A Lsfraun— 
fensiken az olaszokat előretolt állásaikból 
kiűzzük. Francia csapatok megszállják a 
Balkánon Monasztirtól délra fekvő Fiorinát. 
A balkáni fronton a franciák egy Zeppelint 
lelőnek. Szuchomlinov volt orosz hadiígymi 
nisatert letartóztatják és a Péter—Pál elődbe 
zárják nagyszámú visszaélések és cialások 
miatt. Az afrikai gyarmatokon kiújulnak az 
uj német angol harcok.

Május 7.

As amerikai közvélemény kedvezően 
fogadja a német valaszjegyzéket, esek az 
angol sajtó izgat meg. Szalonikibe húszezer 
szerb érkezi1'. Csernovic ellen az oroztok 
huszonöt légi támadást intéznek. 157 bombát 
dobnak a csak négy kisebb fabódé pusztul 
el. A bukovinai fronton az oroszok sikerte
len támadásokkal próbálkoznak.

Május 8.

Pétain tábornokot, Verdun védőjét a 
francia centrum főparancsnokává nevezik ki. 
A németek harcvonalukat győzelmesen eiöre 
tolják a 304-es magaslatra sulyOB veszteség
gel verik vissza a franciák kétségbeesett 
ellentámadásait. Az Unió elfogadja a német 
j-gyzeket. Az olasz harctéren a görzi hídfő 
es San Murlioo egyes részei élénk ágyútüa 
alatt állottak. Az olaszok nyugati állásainak 
egy részét aknarobbantás elpusztította. Az 
osztrák magyar konzulok e hagyják Athént.

Május 9.

A németek újabb iövésaárkokat foglal
nak el a franciáktól a Terenite-domtól dé.re. 
A franciáknak a 304-es magaslat visszafog
lalására irányuló kísérlete meghiúsul. Két 
német torpedónatzád es öt angol torpedó
zúzó harcba keveredik a belga tengerpart 
mellett, amely egy angol torpoHÓsuió amyos 
megsérülésével er veget. Az angolok az 
adeut fronton a törököktől suyos vereséget 
szenvednek, 3000 halottat és sebesültet ve
szítenek. Á Cymric 13.000 tonnás nagy 
angol gőzöst egy nemet tengeralattjáró ei- 
sülyesat. Szucbomiiuov volt orosz hadügy
minisztert hazaárulással vádoljak.

Különfélék.
— Évzárás a középiskolákban. A 

vallás- eB közoktatásügyi miniszter — mint 
értesülünk — rendeletét adott ki, amely 
szerint a most folyó tanévei valamennyi 
középiskolákban június hó 3 lg be kell fe
jezni. Eddig a határidőig az összes vizsgákat 
meg kell tartani éa már a bizonyítványokat 
is ki kell otztani. A rendelet vonatkozik a 
gimnáziumokra, a reál-, polgári-, kereske
delmi iskolákra, tanítóképzőkre ób általában 
valamennyi középiskolára.

— Akoló a léayüzés ellen. A bu
dapesti hölgyek, sniiut már ezt lapunk ha
sábjain említettük, tudvalevőleg hatalmas 
akciót indítottak a divathóbort es a fényű
zés ellen, ame>y nem méltó a mai komoly 
es nehéz viszonyokhoz. Mint érieoülüuk, a 
vidéki városok előkelő hölgyei is csatlakoz
nak a mozgalomhoz a a "aguk részéről 
szervezetbe tömörítik a társadalmat, bogy 

sikeresen küzdjenek a divat pazarlása ellen. 
Nagyon kívánatos volna, h» nálunk is akad
nának ezen nemes irányú női mozgalomnak 
kiváló szervezői, akik a mai ferde és nevet
séges divatmániának erélyes akcióval gátat 
emelnének.

__ Királyi kitüntetés, űr. Tótit 
György kecskeméti kegyesreudi érdemesült 
házfőnöknek és nyugalmazott igazgatónak, 
aki 1891 —189Z-ig * lévai főgimnáziumnak 
is általánosan tiszteit és nagyrabecsü t igaz
gatója volt és azzal örökítette meg Léván a 
nevét, hogy 1896-ban kiadott nagyobb és 
értékes müvében történelmi adatok alapján 
megírta a lévai főgimnáziumnak történetét 
1815—1895-ig, — a király sok évi buzgó
és sikeres tanári működése elismeréséül a 
Ferenc Jóasef-reud lovagkeresztjét adoma 
nyozta. A királyi kitüntetés egy valóban 
eredményes és fáradhatatlan munkával el
töltött életnek méltó megjutalmasáss. A jeles 
tanférfiut kitüntetése alkalmából mi is őszin
tén üdvözöljük.

— Fürdőbiztosi kinevezés. Vihnye 
és ISzklenó fürdőkben a fürdöbiztosi teendők 
ellátásával dr. Kajcty Kálmán árvaszéki el
nök és L ink a Sándor garamszentkereizti 
járási főszolgabíró bízattak meg.

— Kinevezés és eljegyzés. Csabi 
Pogány Gaza drt.,városunk szü öltét, pozsonyi 
kir. törvényszéki joggyakornokot és ügyészi 
megbízottat, csebi Pogi.oy Kornél, nagyke- 
ressényi lakosnak, nyug. áll. föreáiisk. és 
egykor városunk fögimnáziumi tanárának 
fiát, husvétkor a pancsovai sir. törvény
székhez jegyzővé neveztak ki. — Múlt 
vasárnap pedig Pozsonyban nagykáiuai 
Levaticli Kálmán dr. nyug, táblabiró kedves 
ég bájos leányával, Magdival, jegyei váltott. 
— Adandó és boldog megelégedés kísérje 
frigyüket.

— 7—10 éves slketnéma fink és 
leányok felvételéért jun. közepéig tehet 
folyamodni. Alegaiketültek szintén pályázhat
nak — 18 e en alu1. Bsnlakás is van. Az 
éideklődöauek tájékoztatást ad a körmöcz- 
bányai siketnémák iutózeteuek igazgatósága.

— Veszett kutya. Arró. a gyanús 
kutyáró, amely e ho 3-án városunkban 
többeket meg m art, a Budapesten megejtett 
vegyészeti vizsgálat al állapította mag, hegy 
csakugyan veszett volt. Ez okból figyel
meztetjük a varos eblUiajdonosait, hogy a 
legszigorubbau tartsák be a rendőrkapitány 
Által a 40 napi ebzarlalra vonatkozó rende
letet, amely szerint a kutyák csak éjjel 
bocsáthatók szabadon a zárt udvarokban. 
Nappal uegkötve tartandók s az utcán csak 
pórázon es szájkosárral vezethetők. Azi 
ezen rendelet ellen vét, 200 K. bírsággal be- 
hajthatai.ausag eseten poő.g megto.e.ő elzá
rással sujtalik. Az ebaarlat t. hó 4-au 
kezdődött.

— Színház. Május 6.-án, szombaton a 
Lion Leit került színre. Brödy Sándor regé
nyes színjátékul iukaub regényes tragédiá
nak lehetne nevező'. Stabó Ferencane a 
darab intencióját teljes megértéssel tüutoite 
tel. Jateka nagy hatással volt a néző közön
ségre, Me-tó sikert éri el Szabó Ferenc is 
Konstantin szelepében. .Kiss Lajos játéka 
folytonos fejlődést mutat. Játékával miudenki 
meg volt elegedve. A meiiekszerepekbeu ki
váltak : Deák Gyula és Lányi budi. Vasár
nap este a Czáttárné cimü operott majdnem 
teit ház eiött toiyt le. A darabnak jó előa
dását sz nteu a legsikerültebbek köze soroz
hatjuk. Élénken, kedvesen énekeitek es 
ügyesen domborították ki szerepeiket: .Se
bestyén Irma (császárné), Korousay Rózsi 
(Leucsi) ős a kis csöppség, Garai Alancika, 
• császárné leányzaja. Kuüuöen játszott K. 
Lányi budi (özv, tSpaunbergeruu). A főub 
fsrtiszerepekben a legjobb alaki ast produ
kálták ; Borr Jenő, Kiss Lajos, Deák Gyula 
es Virág Lajos. Május 8.-án A kis király 
került színre, kevés számú néző e.őtt, noha 
a darab zeueje nagyou megnyerő. Kálmán 
Imre fülbemászó zenaje esen jól szerkesztett 
darab librettójának hatását uagybaa fokozta. 
Kedves, sima játékává), kiművelt euekéve. 
horonkay Rózsika megérdemli a művészi 
nevet. Szerepében szintén jó volt bebestyón 
irma. Deák Gyula komikuma állandó derült
ségben tartotta a közönséget. Viráyh Lajos 
18 jól játszott. Folyó hó 9.-én Lengyel Meny- 



1916. májul 14. a a k y 8
h»rt Táncosnőjét adták laegíehetös üres 
háa előtt. A sainmü a mindennapi életből 
meríti a tárgyát. A bohém élet könnyed, 
;éh» életfelfogása kerül saeaba konserva- 
jv, konio'y viiágnéslettel. A színmű a kér

dés erkölcsi ellentéteit nem oldja meg. A 
jerep'ök a rétzvétlanség dacára is ipar
adtak a szerepeiket művészettel betölteni, 
úlönösen Stabóué, Kiss, Deák és Sorr ala- 

ijtássi voltak sikerültek. Másnap délután a 
rnuló ifjúság részére Moliére Fösvényét 
dták elő. Aa előadást Söjtöri Károly fögimn. 
»nár ügyes éa értékes értekezete előzte meg. 

A szinielőadás természetes alakításai mind
végig derült hangulatban tartották az ifjú
ságot és aa ifjúsági előadáson megjelent 
Intelligens közönséget, különösen Deák Gyu- 

nak volt része az ifjúság igen sokszor meg- 
, aló frenetikus tapsában. U<yan«z nap 
, e Merey Adó t Katona dolog című ope

rettje került színre. Librettója könnyed és 
robókás, zenéje bájos és fülbemászó mint 
Zerkovitz Béla dallamai álta'ában. A sze
replők kösüi ki kell emelnünk a közönség 

edvelt primadonnáját Körönt ay Rózsit, 
ügyes játéka, kellemes hangja, kecses tánca 
.a ügyesen összeállított toilettje egyaiánt 
(okozták iránta a müértő publikum rokon- 
tzcnvét, Tburzó Margit, Ssigethy Annuska 
játéka, éneke; továbbá Széke y Stefiké, 
könnyed táncai nagy mértékben érdemelték 
ki a néző közönség tetszését. Sorr és Virág 
ci.ekét, Deák és Bombay természetes és jó- 
iiü mókáit is szók szoros tapssal jutalmaz
ták. A szép számú közönség jó hangulatban 
es derűit kedvben hagyta el a szintermet s 
úgy hiszem, financiális tekintetben sem le
hetett panasz, szóval az erkölcsi és az anyagi 
siker kielégítő volt. Május 11.-én a Mágnás 
Miskát elsőrangú előadásban láttuk. Maga a 
darab határozottan jó. Minden színpadi ha
tást igyekszik kiaknázni. Zsnéje nagyon 
kellemes, librettója il ügyes. Örömmel lát
tuk a jól megalkotott magyar jellemeket. 
Ó bestyén Irma igy még nem játszott. Tel
jesen megértette a darabot. Akik látták Pes
ten a Marosa alakítását Fedáktól, azok az 
Ő írnokában is nagy gyönyörűségét találtak. 
Diák Gyula a töasgyöueres magyar fiút, 
Alissal igazi művészettel szemléltette velünk. 
hrágh Lajos is feltétlenül dicséretreméltó 

Baracs Iván szerepében. Nagy ambícióval 
játszott. Nagyon kedvesen játszott K ironkay 
Koasika. A grófktsasszony finomságát nagy
szerűen elevenítette meg. Éneke mindenkit 
megnyert. Aa idei évad legúkerűltebb es
télyinek nagy sikeréhez a többi szereplők 
is hozzájárultak. Pénteken nem voit előadás. 
Öaombaion, május 13.-án, A kisasszony férje. 
Vasárnap a Korzó szépét adják.

— Napraforgók a vasutak men
tén. A magyar államvasutak igazgatósága 
elrendelte, hogy a vasúti sínek meutét nyolc
ezer kilométer hosszúságban mindkét olda- 
Uu napraforgóval ültessék be. Amilyen 
szép virágsaalag lesz es, éppen oly hasznos 
is. Knouaint 2 koronát számítva, körülbelül 
3 mimé 322 eaer korona jövedelem a remél
hető bevétel. Az ültetést a vasúti pályaőrök 
végezik.

lurócBzentmártoni kőolajflno- 
Állító. Uyy értesülünk, hogy a „Danica vegyi 
ipar r. t.*  a Feisőmagyarorsiági kőolajfino- 
■uiióf átvette éa azt a legtökéletesebb mü- 
»aki berendezésekkel ellátva már üzembe 
oly este. A gyártás kőolajra, minden fajtájú 
euzinre, gáz es kenőolajokra éa egyéb rokon 
ormékekre fog szorítkozni éa a fenti cég 
általánosan elismert jó h rueve kezeskedik 
rte, hogy csakis kiváló minőségű gyártmányok 

kerülnek forgalomba, A gyár központja 
Budapesten V. Feraacz József-tér 4. szám 
alatt van.

Tekintetes Szerkesztő Ur I
Egy két megjegyzésem volna a múlt 

■éti színi kritika záró szavaihoz. A bíráló 
tévedni látszik, mikor a közönség vagyonosabb 
: észét vádolja a színház elhanyagolásával, a 
1011 ö Dea grt. Nem a közönség vagyono- 
°abb, hanem jobb Ízlésű része aa, a melyre a 

vád vonatkozik. A közönség egy részét 
ugyanis, a mai nagyon komoly idők erkölcsi 
nyomása nem érinti, a másik részét annál 
jobban. Ennek a másik résznek az Ízlésével 
sehogyan Bem egyezik a repertoir az ö , 
“““den nemzeti érzést nélkü.özö, alacsony i 
eikölcsi nívón álló, ledér, komoly tendencia 
nélküli darabjaival. Ha a bíráló ezt tudná, 
akkor mindjárt megértené, miért tartózkodik 
a közönség egy része a ssinhóz látogatásától. 
Es ha ezt képes lesz megérteni, akkor va
lószínűleg meg fogja engedni azt a másik 
■üegjegyzésemet is, hogy itt nem a vidéki 
emberes nagyképűségéről van sió. hanem 
arról a magasabb erkölcsi értékű gondolko
zásról, melye1, a romlott Ízlésű iövárostól 
távolabb eső kisváros embere, hála Is
tennek még meg tudott magának óvni, — 
de s.jnos, nem valamennyi.

Igen is, mi többet várunk a magyar 
színészettől, még pedig több erkölcsjavitó, 
mindenek előtt a nemzeti érzés fokozottabb 
fejlesztését, ízlésfejlesztő törekvés1 ; mert 
mindkettő nagyon is ráfér mai társada'munkra.

Cajus.

Jótékonyság.
Illetékes helyekről kapott értesítések 

alapján a következő jétekonycélu adomá
nyokat közöljük:

Tüdőbeteg katonák. A hazáért delüket, 
egészségüket tölaidozó harcosaiéit iránt táp
lált szeretet ujahb magasz os példáját re- 
gisztrulbatjus. Egy jótékonyságáról általá
nosan ismert hoigy ugyanis ertekes kézi
munkáját kisorsolta, A sorsjegyek mind el
keltek, mert azoknak e>be>yezése törül 
segítségére voltak a szana ónum gondozó 
bizottságának hölgyei. A sorsolás eredmé
nyét, 500 koiouát azon határozott kívánság
gal adták át a tüdőbeteg gondozó intézet 
vezetőségének, bogy ebből a harezterröl ha
zaérkező tüdőbeteg katonák segély estesse
nek. Ezen czeira immár 527 koroua 12 fil
lér áll rendelkezésre. A uemesszivü höl
gyek neveit zaj uáiat ómra kiírnom nem 
szabad. Fogadják mindannyian a tüdőbeteg 
katonák neveden is hálás s-öszönetem k.fe
jezetet,

Dr. Frommer Ignácz.

As iparos-tanoncziskola kiválóbb tanú 
lóinak megjutahnazására :

Barsmegyei Népbank 20 kor., Takarék- 
és Hiteliutézet 20 kor., Kein Testvérek 20 
kor., Goidstein Henri*  1(1 kor., B.nger Izi
dor 5 kor.

A Tanítók Hátának :

József Főherceg őfensége 200 K., Lévai 
Takarék- éa Hitelinteaet 40 K., Barsmegyei 
Népbank Aranyosmarót 30 K., Lévai Ke
reskedelmi Bank 30 K„ Ernsat és Sehultz 
zsarnócaai füréezgyár-cég 20 K.

SVARBADÁNIEL 
szücsmester elvállal minden szűcs 
szakmába vágó munkákat, téli ruhák, 
szőrmék nyári gondozását, bármi 
féle javításokat. Léva Kohári-ut 18.

Mindennemű 
Gummihulladékot 

legmagasabb napi áron vásárol a 

Magyar Ruggyantaárugyár R. T.

Levélcím : Budapest, föpostaíiók 206.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi máj. hó 7-től 1916. évi máj. hó 14-ig

Születés.

A szülőt ueve
JA
i) ui

« É § 

►» a 
be

A gyermek
r.eV'

II »rman Ká’mán Navratil A. leány Anna
Szirota János Homola l'ona fiú János
Budai József Schnier J'zsa fiú Lajos
Vaszaráb Fülöp Bt’glinc M. fiú János
Bo’dis Károly C uka Rozália fiú János Károly

Házasság.

Völeceuv es mcüvasszouy neve
_ _ _

Vallása

Sztojanovity Iván Dohány E g. ke', rof.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Kugyeh György 
ilj. Fürjes J zsefné 
Elsiet Dezső
Fö des (Frach) Nándor 
özv. B t ázs Györgyné

55 éves
25 éves
22 éves
36 éves
88 éves

Véghélrák 
Tüdöves'*  

Hősi halált ha t 
Hősi halált ha/t 
Agg kimerd és

Virágnövények
és peLlétixíétlc eladóit,

Kb. 1500 hideg- és melegházi növény
u. ni. pálmák, fikuszok, pelargoniák stb. 
edényekben, valamint 1500 paradicsom
palánta elköltözés miatt eladók, amelyek 
lehetőleg délelőtt, esetleg kora-délután is 
megtekinthetők ifjú. Lakner 
Lászlónénál a lévai urada-

— — lom majorjában. — —

GYÓGYHELY

Stubnyafürdő 
(Felsömagyarország.) Kénesfürdö 
Rheuma és Ischias elleni beteg
ségeknél. 5 órai ut Budapestről 
Fővonal 10 „ „ Berlin Oder-
— — berg Ruttkán át. — —

Felvilágosítást djtalanul ad
az Igazgatóság.

a tv i32a|t&
9

Felhívás
a külföldi örökösök, hagyomány osoé- és hitelezőkből.

Bárdos Gyűlt bankhivatalnok, bevonu't mint zász
lós, legutóbb Wi.n II. Táborstrj sse 31 szám alatt la 
kott, köt ni cc? bánya1 illetőségű magyar állampolgár 1914 
noveinbtr 18.-»n meghalt. Hagyatéki intézkedés vagy 
végrendelkezés nem találtatott.

Felhivhtnak miudazou állampolgárok és ittaz ál*  
lamb. n txrtózk dó idegeu örökös" dós jogosult kés hite
lezők, hogy ezen hagyaték iránti igényüket alulírott 
hatóságnál

1916. május hó 20-ig
jelentsék be. Ellenes ’tben a hág aték tekintet nélkül 
ezen hirdetményié a külföldi hatóságnak, vagy azon 
hatóság áltál megjelelendő egyénnek kiadatik.

A belföldi illetőségű örökösök megkeresték as 
osztrák bíróságot, hogy a hagyatéki eljárást tárgyalja le.

A külföldi örökösek és hagyományosok felhivat
nak, In gv igéuyeiket fenutjeísett határidőig bejelent
sék és tudass’ k, bogy a kű földi hatóság intézkedését 
kifogásolják e ? Különben — ha csak a kiilfcidi ható
ság il'e ékességéről le nem mond — a tárgyalás itt 
ea csak a megj lent örökl-sö kel meg lesz tartva.

A Caász. és kir. járást íróság Leopo'dstadf Abt IV.
Wien, 1916. április hó ll. éa.

A i lásolat hiteléül :

Dr Fanta
irodavezető.
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Tanulók 
azonnal felvétetnek Nyitrai és 
Társa r t. könyvnyomdájában 

— — Léván. — —

A Lévai Kereskedelmi Báni 
Részvénytársaság 

mint hivatalos aláírási hely 
1916. május 23 ikáig elfogad 
jegyzéseket a IV ik magyar 
— — hadikölcsönre. — —

KIAPÓ LAKÁS.
Közhírré tétetik, hegy a Honvéd 
utca 24 szám alatt leve, városi 
tulajdont képező, 4 szoba, fürdő
szoba, konyha és más helyisé
gekből álló úri lakás — udvarral 
ss kerttel együtt — azonnalbérbs 
vehető. Bővebb felvilágosítást ad 
és a házat, megmutatja: Bodó 
------Sándor városgazda. — —
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A most lefolyt 35. m. kir.

osztály sorsjáték húzásánál

,600,000 K.-ás jutalmat

a2000 „ főnyereménnyel

összesen 602.000 K.-át
a 36 300 sz. nálunk vásárolt sorsjegy nyerte, mely fő

nyereményt vevőinknek kifizettük.

Előzőleg is szerencsével kisért íöelárusitóhelyünk a már 
f. évi május 24 és 25.-én kezdőaő 36. sorsjáték 
első osztályú húzásához a következő árakon aiánl 

szerencsesorsjegyeket :
Egy egész sorsjegy I. oszt. ára Kor. 12 —

„ fél I r „ . e-
» negyed „ I „ „ r 3—
n nyolezad „ I „ 1.50

Az eredeti sorsjegyeket utánvéttel, vsgy a megfelelő összeg előze
tes beküldése után küldjük meg a rendelőnek és kérjük, hogy 

sorsjegyeket postafordulattal szíveskedjék nálunk megrendelni.

FEHÉR LAJOS ÉS TARSA bankháza 
a m. kir. szab, osztálysorsjáték föelárusitóhelye 

Budapest. VI., Podmaniczky-utcza 39 a.

I Ragályok ellen “W

most igen ahposan keli Tedekexnfisk, mert 
kolera, vorbeny, kanyaró, typhns, himlő és 
rgyeb r gaiyos betegségek most fokozottal b 
erővel lépnek fel, mint más időkben, miéit 
is szükséges, hogy minden háztartásban egy 
megbízható ferötlei i’ö szer késsél legyen. A 
je énkor lrgme^b zhatébb fertölleni'ö szere a

Lysoform
sz-g’aian, i em mérgező, olcsó és er.deti 
üvegekben I korcnaert mindéi gyógyszer
tárban és drogériában k pható. H,’ásaLoff- 
ler, Verten, P -tik, Vas s b. intézeteinek 
vizrgalata szriint gjers és bixtes, miért is 
az < s.-zei Orvosok betegágyak f rtÖteil.vsére, 
autiseptik's k ?t zeSi kne. (st-b-kre es daga
natokra) kéz- es arca ozásra <B ragályok ei« 
háxirasara, stb, mindenkor íjaUják.

Lysoform-szappan

fii um gyenge pp reszappav, ’yeoformot tár
ta.máz es antis p'.ikus ui.Usq. A kaiinazba ó 
a legkényesebb bérre is ; sx-piti, megpuh tja 
• s illatossá feszi a tör*.  Egy kísérlet es Öu 
a jóvöbeu kixárcbg tat a sz*|p«nt  fogja 
használni Ára I 60 K.

Fodormenta

lysoform
er. sen sniseptikus hatású szsjvir. Sxájbüxt 
rögtön és nyomtalatul eltüntet es a fogakat 
kot Ztivalja. Hasz aiandó t« rabba orvosi i.tr- 
sitas szerint Uroklobná), gégebanralmaknai, 
és nátha cselén gurgulazasra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

!

Eredíti üvegje 1 kor. 60 fill.
Aí ■ sszes lyivloririk. s/. iné vek kapbatvk 
m udeu g.ógy.zer lÍTban és ürogér'sban. Ki- 
vauatrs b .rkii.ek ingyen és bérmentve meg
küldjük ut .Egészség és fertőtlenítek" á- 
i. fi trdekes könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.


