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Három

hónapos vakáció.

A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter rendelete értelmében az idén
nem június hó végén, hanem már
3-án fejezik be a középiskolákban a
tanevet. A miniszternek ez az üdvös
intézkedése általános megelégedést kel
tett az egész országban, mert hiszen
az okok, amelyek miatt tavaly már
május 22-én zárták be az iskolákat,
az idén még inkább fokozódtak. A
drágaság sokkal nagyobb, mint a múlt
évben. A tanerők közül is többen tel
jesítenek katonai szolgálatot. Szóval ;
számos körülmény teszi indokolttá az
iskoláknak bezárását.
A tanévnek megröviditése anyagi
haszon az olyan szülőknek, akik vala
melyik városban taníttatják gyermekei
ket, mert egy hónapi kosztpenzt nyer
nek. De a hosszabb vakáció nyereség
a városokra is, ahol a megélhetési vi
szonyok nehezebbek, mint a községek
ben. A középiskolák tanulóinak eltá
vozásával az élelmiszereknek egy része
a lakosok javára felszabadul.
A majdnem két év óta dúló há
borúban ez lesz a második csonka
tanév, amely azonban — azt hisszük
— nem válik a tanulók előmenetelének
erezhető kárára, mert köztudomású
dolog, hogy középiskoláinknak buzgó
és lelkes tanárai minden erejüknek
megfeszítése mellett husvetig elvégezték
az egész tananyagot s azóta az össze
foglaló ismétlésekkel töltötték a ren
delkezésükre maradt időt.
Már csak néhány rövid nap vá
lasztja el a tanulóifjúságot a várva-várt
■ des szabadságból, a hosszú vakációtól.
Még a mai nehéz viszonyok között
is örül az ltjuság a szép napoknak,
amikor lerázhatja magáról az iskola
porát és repeső sz
*vvel,
vidám kedv
vel kipihenheti az esztendő fáradalmait,
A szorgalmas tanulók meg is
érdemlik a pihenést, hogy a következő
tanévhez ujult erővel, fellrissült szel
emmel, igaz munkakedvel
foghas
sanak.
Bezzeg a hanyag, kötelességét
mulasztó, a lusta iijuság, a szép, a
derült, a felvidító vakáció napjaiban
látja csak, hogy milyen könnyelműsé
get tanúsított a tanév alatt, amikor
haszontalan dolgokkal töltötte a tanuásra szánt időt. S ime a visszahatás.
Amit kileDC hónap alatt elmulasztott,
*zt most a pihenésre való gyönyörű
időben kell elvégeznie. Tanulnia kell,
hogy egyik—másik tantárgyból az uj
lanév elején javító vizsgálatot tehessen.

M e g J e 1 e n vatárnap

leg-gel.

A hlrdet
«ikit,
*

szerkesztésért a főszerkesztő felelős.

FÓMUNKATÁRS :

JARO8S FERENC.

Mily mérhetetlen fájdalmat okoz
tak a szülőknek azok a hanyag, a tanu
lástól irtózó, a tankönyvektől rettegő
tanulók, akik elzárják maguk elől a
haladás, emelkedés útját, legkivált
mikor ismételniük kell az osztályt.
Akiknek az édes vakáció mega
datott, töltsék azt okosan, célszerűen,
Usszzák be a napot praktikusan, hogy
mindenre teljék idejük. Legyen helye
a gondtalan, vidám játéknak; Isten
szabad ege alatt, a természet ölén
hadd perdüljün ki az üde kedély, a
pajzán jókedv,' majd sorra kerüljön a
a testedző, izomerősitő tornázás. De
fordítsanak bizonyos időt jó, tanulságos,
lelket nemesítő könyvek olvasására is.
Akkor teljes lesz a harmónia az ifjú
ság lelkében, ha idejét kellőképpen
beosztja s úgy testének, mint szelle
mének fejlesztését egyaránt szem előtt
tartja. A test éa szellem összhangzatos
ápolása ép testet és ép lelket ad.
.Edzett testű, egészséges lelkületű
ifjúságból hasznos és tevékeny polgá
rok lesznek, kik mindenkor megfelelnek
úgy az önmaguk, mint a társadalom
és a haza iránt tartozó kötelessé
geiknek.
De a mi derék iijaink ne teledkezzenek meg a szünidő alatt arról
sem, hogy meg mindig tart a háború.
Kevés a munkaerő, mert a térliak ja
varésze a harctereken küzd. Szükség
van a serdülő iijuság munkájára is
Keressenek és bizonyára lógnak
is falaim a család körében megfelelő
foglalkozást. Ne resteljék a muukát. A
tisztességes munka nem szégyen. Mun
kájuk nyomán áldás és a termésuek
hősege lukadhat, amire a mostani vi
szonyok között katonáinknak és ne
künk is nagy szükségünk van.
Ha serenyen dolgozni is fognak
a szünidő alatt, a hazának éB a harc
téren küzdő apáiknak őszinte elisme
rése lesz a legszebb jutalom faradsá
gukért. Ez a munka teszi őket méltókká
apáikhoz, akik a hazáért, érettünk ée
érettük küzdik a gigászi harcol, amely
édes hazánk szebb jövőjének alapját
veti meg.
Es ha majd letelik a három hó
napos vakáció s újra megnyílnak a
tudományok csarnokai,
azok a ta
nulók, akik korukhoz és testi erejük
höz mérten a gazdasági munkálkodás
terén is meg eszik kötelességüket,
azzal a lélekemelő és megnyugtató
érzéssel s tudattal léphetik át »z iskola
küszöbét, hogy ők is hasznos szolgá
latot tettek a hazának.

ÍR~

311

A

lap

alfiflzstésskat l a rsklsmídókst ■
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

KIADÓJA ;

A

NY1THAI és TAKSA r. t.

megtakarított óra

értékéből juttassunk
. valamit a rokkant .

—

hősöknek

—

A beszterczbbányai kereskedelmi és
iparkamara közgyűlésé.
A kereskedelmi és iparkamara folyó
bó 16.-án tartott közgyűlésének legfonto
sabb tárgya az Ausztriával való kiegye
zi volt. A kamara következetesen eddig
elfoglalt álláspontjához most is fentartas
nélkül és egyhangúlag az önálló vámterület
mellett foglalt állást. — Aa elnöki jelenté
sek során a kamara 1910. évi költségveté
sének jóváhagyását, a kerület 7 ipari mun
kásának állami jutalomban való részesítését,
a kamara 25 éves fennállása alkalmából
beérsezott üdvöa lö átiratukat tudomásul
vette. Sajnálatát iejezte ki a kerületből távozó
Ráibi László lévai kültag lemondása felett,
helyébe Sugár Mór póttag hivatott be.

Az 1915. évi zárszámadás és a nyug
díjalap számadása elfogadtatott. A kibocsátás
alatt áhó lV.-ik magyar hadik ö csönre a
nyugdíjalap részére 25.000 k, aa ösatöndijalapor részére 4500 a 6 0|°-oa
kötvény
jegyzése
határoziatott el, úgy,
hogy
a kamara
összes
hadikölcsöu jegyzése
1045’JO k. tíaravármegyének a vasúton le- és
fe adóit áruk után vá-nszedes engedélyezése
iránti kérelme ellen elfoglalt álláspontjának
fenntartása mellett csak a leadásnál szedendő
mérsékelt vámdijak osztályozása tekintetében
nyilatkozott.
A gabonaáraknak a mezőgazdasági
érdekeltség állal kért további emelését a
kamara indokolatlannak találja s ily érte
lemben lellerjesatést lutéz a kormányhoz.
A jelzálog kölcsönök nyújtásával foglalkozó
pénzintézetek
érdekében
felterjesztést
intés, hogy a jelzáloggal terhelt ingatlanok
ra, ha az adós kamatfizetési kötelezettségének
eleget uem tesz, tírói árverés elrendelhető
legyen. A börbiány okaival foglalkozva,
szükségesnek találta a bőrt raknak újabb
megállapítását, mi végből felterjesztéssel
fordul a kormányhoz. A háborús nyereségek
megadóztatása kérdésében az érdekkép
viseletek meghallgatása, továbbá a főváros
sal va.ó viszonylatban a vasúti menetrend
javí.ása és legalább 1 gyorsvonatnak jAra
ikat iránt újabb felterjesztést intés.

Végül örömmel vette tudomásul báró
Kürthy Lijós Zólyomvármogye ás Ssinyuyei Marsé István Árvavármegye főispánjai
nak legmagasabb kitüntetéséi és elhatározta
es alkalomból való üdvözlésüket.
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TÓTH FERENCZ brigadéros.
Rákócsi Ferenc
*
száműzetésének egyik
osztályosa volt Tóth András. Ennek a fia,
Tóth Ferenc
*
elszórna ásott Francisországba.
Ott marsall de báró, később pedig töiök
brigadéros lett. Ebben a minőségben a ma
gyar származóm Tó • Ferenci báró volt a
Dardanellák tenger s< roezinak el' > megerösitöje. A világ csodálatos toiyása igy hozza
összefüggésbe R ikóczi Fereucz vitéz Kato
nájának fiát a világtörténelem legjelentősebb
eseményeivel.. A Dardanellákért folytatott
harcok felújították Tóth Ferenci báró em
lékét, mint olyan férfiúét, akinek tettei
felejthetetlen kapcsot alkotnak a török és
magyar testvércemzetek közt. Ennek a
testvéri megemlékezésnek jele az a könyv,
melyet a Vörös Félhold Támogatására Ala
kult Országos Bizottság megbízásából Pa
lócai Edgár irt Tóth Ferenc brigadéroeról,
a Dardanellák bIbö megerösitöjéröl. A könyv
nemcsak Tóth Ferenc
*
kalandos eiettörté- >
netét, hanem a róla szóló eredeti okmányok
tényképmáaolatat, a róla fennmaradt arcké
peket es egyáltalában mind ízt tartalmazza,
amit a tudós szerzőnek ezzel az érdekes
magyar emberrel való vonatkozásban felku
tatnia sikerült. A könyv díszes bekötési
tábláju hü masolata annak a mappának,
melyben Tóth Ferancz báró másfél század
dal eaelőtt okiratait és levelezéseit össze
gyűjtötte. Ez a könyv azonban
nemcsak
arra való, hogy felkeltse, hanam arra is,
hogy megtisztelje Tóth Ferenci báró felejt
hetetlen emlékét.
A Khuen-lléderváry Károly gróf elnök
lete alatt álló Országos B.zottság ugyanis
elhatároz z, hogy ami jövedelmet ezzel a
kiadásában rnegje enö könyvvel eler, azt
arra fogja fordítani, hogy abból Tóth báró
brigadérosnak a hazai földbe vieszakivánkosott éa a tárcsái regi vogelsaug temető
helyen nyugvó hősi tetemei tö ött aa utókort
lelkesítő emieket emeljenek. A ti meg akarja
venni Palócai Edgárnak Tóth báró brigaderosról szóló szép könyvet, küldjön be 6
koronát a Vörös Felhőid Támogatására
Alakult Országos Bizottság iroda; inak (Bu
dapest, Országbáz), mely postaforduitaval
megküldi neki a müvet. Az Országos Bizott
ság szívesen látná, ha a hasai könyvkeres
kedelem is támogatná ezt a mozgalmat.
Mivel azonban a díszesen kiál itott könyv
előállítási költsége oly magaB, hogy aa ügy
érdekében aránylag alaosooyau megszabott
eladási ár nem bírja ki meg a minimális
25 o/° os könyvkereskedői jutalékot sem,
tehát a bizottság csak azoknak a könyvke
reskedőknek ajánlhat fel bizományi példá
nyokat, ak>k minden nyereségről lemondva,
pusatáu hazafiasságból vállaikoruak a mu
terjesztésére és ez alapon kérnek bisomanyba
könyveket.

A világháború krónikája.
Május 16

Csapataink a déltiroli fronton a Rovereto-Roncegno vonaltól deíre benyomulnak
aa olaszok állasaiba ; úgy szintén Montalconetól keletre is elfoglalják az oiaszo
*
első
védelmi vonalát. Bán Martinénál pedig az
olaszok támadásait verik vissza. Az első öszsaeszámolásuál 2ÖÜO fogoly, 11 gépfegyver
és 7 ágyú volt sikeres tamadksuua ered
ménye. A franciák a 3U4-es magaslat visszabóditásával sikertelenül próbálkoznak. A
japán államtanács elveti a londoni egyez
ményhez való csatlakozást.
Májuk 17

Déitiroli támadásaink folyamán ejtett
foglyok száma 141 tisztre, 62U0 oirsz kato
nára emelkedett s 13 ágyú ea 17 gépfegy
ver lett a zsákmányunk. A tolganai tensikon
elfoglaltuk az olaszok hadállását, a Terranola szakaszon behatoltunk bárom helységbe,
Roveretotól déire elfoglaltuk a Zugua-Tortát.
— A Loppió tó szakaszán az olaszok sajat
harczvonalaikat tartották heveB tűz alatt.
— San Martmótói nyugatra uj állásainkat
kissélesi ettük. Repüiőrajaink Veencét és
Mestrét éa aa lsonzó-front mögötti vasúti
csomópontokat bombázták. A franci
*
fronton
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élénk tüzérségi tevékenység. A Balkánon a
Vardar területén a francia csapatok próbáltak előrenyomulni, de a németek és bo.gáro
visszaverték.
Május 18.

Déltirolbau csapataink elfoglalják a
Maggió hegyhátat és a Costabe’l* hegyet.
A Zúgna-Tortán visszaverik az olaszok el
lentámadását. A franciák a 304 es magaslat
ellen harcba visznek egy tejesen uj afrikai
hadosztályt, mely súlyos veszteséget szen
ved. Nicolson angol külügyi államtitkár ebocsátását kérte.
Májúé 19.

Az olaszok Monfalconoiól keletre inté
zett két támadását csapataink visszaverik.
A déitiroii hsicvonamn támadásunk foltarlOzhailanul tért nyert. Károly Ferenc József
főherceg csapatai az Astach es a Lsin-völgy
között elörouyomuiva az egesz vonalon hát
rább űzik az olaszokat s birtokán
*
veszi a
Campo Moioni éa Toraroi olasz erödöset.
Az oiaszok az Etseh völgyében kiürítik Mareo
es Muri helységeket. A nemetek elfoglalják
a haucourt-esneri országút két oldalán levő
irancia arsokat is visszaverik a 3O4.-es ma
gaslat e.ieu intézett támadást. O.osz tenger
alattjárók négy német gőzöst megtorpeoózuaz * Keleti-tengeren.
Május 20.
Csapataink benyomu.nak Roncegnoba.
As Armentera hegyháton eitog.ajuk Sasso
AitOi ea Col Sautoroi la elűzzük aa Olaszo
kat. Repülőink a Verons-Udmei vasútvona
lat homoaszák. Az Agonneoaban német
járöiök behatolnak a traucia't második, vedűiiui vouBi&bi- A DCDuObötas ut elieudtiges repülögépet lőnek .e. Kernel tengeri repüiöraj
oomuazza Dover, Djal, Ram.guie, Brosdataira és Margate angol kikötőké'.
Május 21.

As Unió képviselöházának tengereszeti
bizottsága egybauLuiag felhatalmazza as el
nököt, bogy az európai háború befejezése
vegeit a ioidaerekseg a isioail ertekezieire
hívja meg. — A nemet uaucebar bizalmas
értekezletre hívja össze partjait. •— A latrauui tensikou uebaloluna az olaszok szívó
san védőit első állasaiba. Karoiy Ferenc
József trónörökös htderoi elfog.a.jak Uima
dl Lagbit es Cm a U1 Mesoiet. As ellensé
get elUszüs * Borcola-hagOi01 es eoreuyomuiuuk a PasUiiio hegy tele. A Braua völ
gyében meg-zai.ju.. Lzugebonl. A nemetek a
Muri liumme dc.i és uemyugan lejtején meg
verik a franciásat es 1346 franciát e fognak.
Májúé 22.

Az olaszca vereségét eddig 23.683 ha
difogoly és 172 agyú bizonyítja. A Uirauni
fennsíkon as olaszokat egesz hzdahasából
kivetjük. A trónörökös Csapatai elfoglalják
a Moule-Tormeno Monlo-Majs vonatat. A
nemeiek is e őre törnek a verduni fronton
s a 3U4,-os magaslat keleti nymvauyain el
foglaljak a franciak a.lazáit. A franciák vi
szont a haudromonti aobauyat loglaljak vill
ása. A nemetek az augoi ttomon GjiVüncby
en Goheiie tzakauzon kel kilométer széles
ségben e.ioglaiják az eiienseg több vonalát.
.Miklós uagybeicegot allitómg ujrji az orosz
hadsereg főparancsnokévá nevezik ki. — A
magyar orszaggyuiesl juuius 7.-re összehívják.
Május 23.

Csapataink elfoglalják a Monté Verona
*
olts
erődöt es a Bugsu
*
kei oldalán nyo
mulnak előre. Burgen újra a mienk, az el
lenség futva hagyja el, gazdag zsákmány
jut aezüukre. A graoi hadtest már a halá
ron tűi üai aa elieuseget. A Braud völgye
ben támadásunk már Chies
*
ellen ioiyik.
Eddig 188 ágyul vettünk ei aa olaaseátő1.
Tengeri repülőgépeink a* o asz front mogult
a San Douna oí Piave-Porio Urnáio vasút
vonalat bombázzák. A velencei síkságról aa
o.sszok a po gsri lakosságot e távohijak. —
A verduni fronton * franciák folytatják el
lentámadásaikat a Tuiaumont-Doaumoui kő
sóit. Mezopotámiában a fölözök a Tigris jobb
partján kissé visszavonták haderejüket.

Május 24.
Csapataink elfoglalják a Cainpotongo
olasz páncélerödöt. A Sugana völgytől éssakri.
birtokukba kerítik a Salubiótól a Borgoi,
terjedő hegyhátat, s ettől délre a Kempel
hegyet, úgy hogy most már Ássa és Posins
völgyekhez közelednek. Eddig 24.400 olasz,
ejtettünk foglyul és 251 ágyút s 101 gép
fegyvert zsákmányoltunk. Verdun körül a
nemetek és franciák között vad, elkeseredett
csata folyik. Thüringiai csapatok elfoglalják
Cumieres falut. Douaumont vidékén a néme1
ezredek az időlegesen elvesztett területe
csaknem kivétel nélkül visszafoglalják. Wil
són elnök felajánlja szolgálatait a béke
helyreállítására.
Május 25.
A Sugana-vöigytöi északra elfoglaljuk
Crna (listát bevonulunk Strignóba a Corno
di Campverede birtokunkban van. A Brand
vö'gyben elfoglaljuk Chissát. Azon olasz
osztagokat, melyek az éjjel aa Assa-völgyön
át Rodna felé próbáltak előre nyomulni,
visszavetettük. Tengeri rapülőink a latisanai
pályaudvari es katonai telepeket bombázzák
A németed is sikereket értek el Verdunnél.
Visszafoglalták a haudromonti kőbányát.
Druaumont ellen intézett franci
*
ellentáma
dásokat visszaverve előrenyomultak. — A
törölök Perzsia és Mezopotámia határán az
orosz támadásokat visszaverik.

Különfélék.
— Katonáink emléke. A Léván lé
tesítendő, vitéz katonáink hősiességét örök
időkre dicsőítő emiéksaobomak előkészítő
*
bizottság
f. hó 20,-áu, a városház tanács
termőben, Letatich Gusztáv elnöklése mel
lett értekezletet tsrtoil, amelyen a bizottság
összes tagjain kívül megjelentek ; Stégner
Géza alezredes, a pozsonyi bonvédkerüieti
műszaki osatály veaetője, H'einwurm Frigyes
tart, hadnagy, műépítész és honyarelc János
tart, hadapród, szobrászművész, akik aa ér
tekezlet megnyitása után beható es érdekes
magyarázatuk kíséretében átadták * bizott
ságnak a* emlékmű gyönyörű modelljét. Az
alearedes éa a müvesaek értesítése szerint
az emlékmű magassága 10 méter less. A
szobor a Kossuth Lajos-téren 120, a hozzatartozó parkkal együtt 400 négyzetméter te
rületet foglal el. A teljes tervezetet és költ
ségvetést aet-harom hét alatt -'Ikéssittetr a
poiBonyi
honvédnerületi
parancsnokság,
amely minden tekintetben támogatni fogja a
v.roat a liősöz emleket megörökítendő diozes szobor ielá. itásat an. A bizottság * leg
nagyobb elismeréssel ea hálás kössönettel
verte át a modellt éa az alezredes s * mű
*
vészé
*
javaslat
alapján as emlékmű készí
tési anyagául * bemutatott kövek közül a
legjobb es legtartósabb haraszti követ fo
gadta el; feikerte egyben az elnökséget,
hogy az emlekmü létesítéséhez szükséges
térnék átengedése iránt Léva város képvi
selőtestületéhez kérvényt nyújtson be. A
bizottság * szobor modelljét a városház kis
termében állította ki, ahol azt a közönség
szemeiyeukmt 20 fii ér belépti díj mellett
hétköznapokon d. u. 5—ö óráig, — vasár
ve ünnepnapokon d. e. 10—12, — d. u.
4—8 óráig testűiben meg. A szakértők velemenye szerint a szobor körülbelül 40 ezer
koronába fog kerülni. Tetemes összeg. De
ismerve vármegyénk és varosunk lelkes, ha
zafias közönségének áldozatkészségét, nisa»zük, hogy annak e.öteremtése nem fog aaadáiyokba ütközni. A gyűjtés — mint öröm
mel ertesü üok — úgy * vármegyében, mini
Lavan mar eddig is szép eredményt mutat.
— A B.ev.ozky-tArsasAg közgyü
lése. A Koviczky-iarszsag vezetősége ez
uiou is felhívj
*
* <ars
*eág
tagjainak figye.mst arra, hogy a Krvicsay-tarsasag Lavan
1916. évi juuius 4. eo deiuian 4 órakor, *
városházán tartja évi rendez közgyűlését
meiy egyúttal tisztújító közgyűlés lesz. £f
dakesae s egyúttal tontoasá teszi ezt a kősgyü.eai azon körülmény, hogy a társaság
eddigi jeles e'nöke Kövess un Jenő, a lévai
isrs-daiom egy részevei félreértésből ellen
tétbe kerülvén, as elnökségről f. évi mároius

1910. májai 28.
11.-én lemondott ■ emel ügyét * nagykö,18,<g ítéletére bízta. A nagyközönségtől,
kit ezúttal • Reviczky-táraasíg rendes
>'jai képviselnek — függ, hogy a fölme7t ellentét dióira ia elég rátermettnek
i-e Köveskuti Jenőt — kit a választmány
bél megválasztani javasol — as elnökségre ?
Ugyancsak es a közgyűlés fogja megváláss
al a disselnököt, valamint a többi tisztaelöt is.
_ Jótékony célú kerti ünnep. Az
/elmas nővérek lévai intésetében fennálló
, mi- és polgári leányiskola Barsvm. összes
esett bőseinek emlékére Léva főterén feiI andó emlékmű javára, 1916. junius 6.-án,
élűién fél 7 órakor, az intézeti kert tornterén kerti ünnepet tart, amelyre váró
nk lelkes és haratias közönségét lapunk
. .íJn is meghívja aa intését elöljárósága.—
Ü óhely 2 ’orona, áiióheiy 1 korona, gyer■.irrkjegy 60 fillér. Felülfiaetéseket a nemes
javára köszönettel fogadnak. 11a az idő
in kedvez, as ünnepséget 7.-én d. u. fdl
• órakor tartják meg. — A szép éa érdei ns műsort a jövő számban fogjuk közö ni.
— Királyi kitüntetés. A király ki
válóan buzgó és eredményes működésével
szerzett
kitűnő érdemoinek eliemeréseül
báró Kürthy Lajos Zólyom- és turéczvArmegyoi főispánnak a vármegyénk területére is
k erjedt hatáskörrel betöltött kormánybiz
tosi megbisatása alól történt felmentése al
kalmával a Ssent Istvánreod kiskeresatjét
adományozta.
— Magánvlzsgák. A lévai főgimná
zium igazgatósig
*
lapunk utján is értesiti az
érdekelteket, bogy a főgimnáziumban a ma
gántanulók vizsgálatai junius hó 6.-én és
-én lesznek.
6.

— Péter Pf í napja a Vörös Ke
reszté. A magyar Votös Kereszt egylet
Pete Pál napjának ünnepét a eltös ünneppé
kívánja avatni azzal, hogy ezen a napon ál
talános gyűjtést rendeltet azokra a jótékony
célokra, ame'yekuek teljesítése nagy mér
tekben veszi igénybe anyagi erejét. Péter
Pál napján as ország minden városában és
községében a Vörös Kereszt jótékony célja
ira rendesnek gyűjtést. Az országos rgyiet
a váiosi és megyei hatóságokat megkereste,
hogy a helyi Vörös Kereszt egylettel kar
öltve szervezzenek bizottságokat és vezes
sék lil.erre a Péter Pál napi gyűjtést.
— Kitüntetés. A király dr. Haltul
Vendelt, aki mint r. k. segédlelt.ész Livalól uient a harctérre a háború elején és
azóta buzgón teljesíti katonalelkészi köteles
ségét, — az egészségügy itoigalaiában szer
zett kiváló érdemeiért a Vörös kererzt II.
oszt, díszjelvényével tüutetle ki.
— Gyászhlr. Mely gyász érte Knapp
Livid lévai grpáereskvdot és nejét, ssü1.
i'au/eder Jozefát, akiknek forrón szeretett
liuK e hó 24.-én, életének 35. évében bu
táién elhunyt, földi mzradvany-.it 26,-an
deleiőtt 10 órakor nagy és őszinte részvét
mellett az iar. temetőben helyezték örök
-yugalomra.

— Halállal végződött katonását,
lámtalanszor megírtuk es más hírlapok is
gén gyakran hangoztatják, hogy a lötegyer, amely vigyaaatlamág követkeateben
nár sok embernek okozta halálát, — nem
.'aló a gyerekek kezébe. A városunkban
örtént legújabb szomorú eset is elrettentő
•n'dául saolgalbat arra, hogy a gyerekek a
ifsgyveit ne használjak já'. ék szerű . — E
ó 20-áD, esti felé, a Perec partján, as
-gynevezett kia híd mellett levő teiületen
i —8 fiú katonásdit játszott. A játszók kil
őtt Horváth Reisö nevű 17 tVes ioglalbo»s nélküli fiúnál egy 7 milumeteres forgóisato y volt, rmeliyel a nagy fűben kuszvamásava véletlenül fejbe.ölte Fábián Károly
nevű 14 éves pajtását, aki a helyssin’én rög
ön meghalt. A rendőrség a megejtett vizssziat után aa ügyet további eljárás végeit
» lévai kir. járásbírósághoz tette át.

— Sétahangverseny a lévai Sport
telepen, A cs. és kir. 19. gysiogezred
tisaiiaara ma d. u. 6 órától este 9 óráig
'óvai aportteiepen — tombolával egybekötött
etahangveraeuyt rendet, melyre városuuk
mle l'genciijál eaulon hívja meg a reudeaöseK. Aa esetlege
*
tiista jövedeiim a rokkant
ka‘on
* k alapjára lesz forditv
.
*
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Az 1866—1897.-ben születettek
behívása. A legutóbbi bemutató szemlék

termékekre főt szorítkozni és a fenti cég
általánosan elismert jó hirneve keaeskedik
nél alkalmasnak talált 1866—1897. évben I érte, bogy osakis kiváló minőségű gyártmá
született népfelkelőköte'eseknek tényleges I nyok kerülnek forgalomba. A gyár központja
szolgálatra való behívása — mint a Külügy Budapesten V. Ferencz József-tér 4. szám
Hadügy jelenti — az aratási időszak befe alatt van.
jezte előtt nem várható. A szemlék csak
azt a célt szolgálják, hogy » hadsereg számára úgy most, mint a jövőben is kellő saáJótékonyság.
mu pótlás álljon rendelkezésére.
— Szakfelügyelői látogatás. Gróh
István, az országos iparművészeti iskola főA Tanitók Hátának;
városi tanára, kereskedő- és iparostanoncisNagysárói Franki Ede földbirtokos
ko'ai azali felügyelő, e hó 24.-ikén az esti
vonattal érkezett Lávára. Másnap délelőtt Nagysí róv ól tíz ssák krump'it kű'dött.
alaposan megvizsgálta az iparos- éa Kereskedö-tanoocok rajzait, illetőleg írásbeli dol
A lévai iparos- tanoncziskoa kiválóbb
gozatait ; dé'után pedig Holló Sándor felü- tanulóinak megjutabnaeására :
gveő bizottsági elnök kíséretében megjelent
a tanítási órákon. A hivatalos látogatás után
A Lévai Temetkezési Társu'st vezető
a lentestületek tagjaival tartott értekezleten
sége 28 kor., Weisz Gyula 2 kor.
a tapasztaltak fölött őszinte elismerését és
teljes megelégedéséi fejezte ki.
— A középiskolai tanárok katonai
Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
szolgálatairól és a bevonultak sorsáról újab
1916. évi máj. hó 21-töl 1916. évi máj. hó 28-ig
ban kiegészített adatokat közöl egyik tan
ügyi folyóiratunk legutolsó száma. Eszerint
Halálozás.
katonai szolgálatot teljesít 963, kitüntetést
kapott 128, köatük 11 kettőt, 1 hármat és
1 négyet ; hősi halált halt 94, megFebesült
110, közülök többen kétszer is, fogságba
esett 91, eltűnt 7, beteg volt 78, meghalt 4
tanár.
Hohreiter János
64 évos
Agy guta
— Színház. Az idei évad nevezetes Fábián Károly
14 ,
Lövés
35 ,
Esk<ir
sége voit a szombati „nagy miivészestély
*.
A Kovács Alfréd
színtársulatot és a lévai úrhölgyeket és ura
sat áthatotta a jótékonyság lelkes cél gon
dolata. A nemes igyekezet talán egy kissé 2936—1916. szá».
tú'zásba is csapott, amennyiben több szám
kihagyása mebett is az estély eltartott éjjel
Hirdetmény.
kb. gl‘2.-ig. Az egyébként ügyesen összeállí
tóit műsorból három estélyt is lehetett volna
A város által
kezelt —
uradal
rendezni. A közömég a színházban az utolsó mi — uszodi fürdőben a fürdői szolgálat éa
helyet is elfoglalta, bogy segítséget nyújt felügyelet tejesítésére alkalmas egyén keres
son a 19. gyalogezred roikantjainak. Közre tetik, a fürdő idény tart legkésőbb szeptem
működött a 19. gyalogezred zenekara is. ber 30-g, — a u o igé I a 11 e I jeni t ö díjazá
HeVemee és csiszolt hangjával szép sikert sa a pénzes fürdöjegyeK árának 20 0|° <“a a
aratott Bombay Gusatáv. É dekes látvány ruhajegyek dijána k 50 0/°-ábol á|i. Óva
volt, az ugyuevesett laikusok szinjátéka. dék toendő le 250 korona. — A vállalko
Akárháuyan hivatásos sz-né^zeknek bei le zói a városgazda hivata ában jele it kenhet
nének rutinirozott játékukkal. Három szín nek,
darab került síinre ; ,Egy szellcmdús hölgy'.
Léva, 1916. évi május bó 27.
Ebben kedvesek voltat ll-rltka B iasike és
Kappaporl Eta
*
urleányok és ügyes játéká
Bódogh Lajos,
val Antal/fy Autal is Kiérdemelte a kösöupolgármester.
seg tet.z»set. Koronkay Róasiáa szép hangja
Képzettségének bizonyítéka, bár szeles gesz
tusai uem egészeu telelnek meg a művészi
előadás törvényeinek. A második színdarab
„Az érdemkerutt" volt. A női szereplői kö
zül tzép sióért aiattaa Fenyvese// Böske,
ajánlkozik egy jóravaló, tiBzteeséges
Farkas Olga és Székely 8 efiKe, a férfi." szereploK Közül pedig : Kőitek Ferenc, Várnay
és szorgalmas, megbízható nő puszLászló és Kiss Lzjos. Itt több szám elma
—
— tára, vagy plébániára.------rad’, de az utolsó darab. „A kis kadét
*
az
előbbiekhez hasonlóan szórakoztatta a kö
Kohut Jánosnó.
zönségét. Vasárnap A Mágnás Miska c. ope
Léva, Koháry-utca 34.
retté Került színre másodszor. Kedden „A .
nőstény ördög" ctmü drámát, helyesebben tra- I
goediat jaissották. A végtelenül sovány
csele tvéuyü sainmülö hiányaik a költői len
dület és a drámai külső hatás. A szerep ük
mindent elkövettek, bugy a szegényes és az
unalomig elnyújtott darabba életet öutsenek.
F csecsemők
uj km í
i
Szerdán a „Dollárkirálynö" bájos zenéje keI gyermekek és lábadozók legjobb
I
lemos estet szerzett a színházlátogatók
I tapiáiéba gyomor-és bélbetrgségek utin\
nak. A főszerepet Kvionkay nyerte meg s
|
Mindenkor kapható.
J
a köaöuseg nagy teisaése mellett játssott.
Hasonlóké) en Sebestyén Irma O ga sserepé- Prübsdobozt és tanulságos orvosi könyvecskét a
ben. A taláuos telesé
*
nyilvánítás Kísérte Vi- gyermeknevelésről teljesen díjtalanul küld a Nestlérágh Lajos játékai és énekét. Ügyes volt féle gyeraiekllizt táreaeág. WIEN I. Blbertraeee 30 e.
Sorr Jenu is. C ütörtökön „A derék Fridolin"
bohóaatos oprrelt kertit sainre. E gyenge
darabba a sunésaek ambio ójának sikerült
életei öntenie. Ezzel a* évad véget ért.
Szabó Ferenc társulata megérdemelte a kö
a lévai Uradalomtól beszerezve minden
zönség érdeklődését.

(SAZDASSZONYNAK

NESTLÉD

--------- ■GYERMEKLIUT
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Turóozszeutmártonl

kő olajfino

mító Úgy crtesü ünk, hogy a .Danica vegyi
io.r r t • a Felsőmagyaroreaági köolajfino™l»At átvettem és azt a legtökéletesebb müsaaki berendezésekkel ellátva már üzembe
belyeale. A gyártás kőolajra, ni inden fajtájú
benzinre,
Kenőolajokra és egyéb rokon

—

mennyiségben kapható.

—

—

UJ vevőket is készséggel
—
szolgálok ki.
—

—

Singer Izidor
fűszer és csemegekereskedése.

Léva, (Városház épület.)

e
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KERN TESTVÉREK

FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEPÉSE
:LÉVÁN.

Legjobb íűszei- és cteu.egeáiuk
Napcnta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék.
pGicria" pörkölt kávé különlegesség.
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Nagy
üzlethelyiség
kiadó
Bővebbet „BARS“ kiadóhivata
Iában Léván.

Níindennemü

Gummihulladékot
legmagasabb napi áron vásárol a
Magyar Ruggyanta árugyár R. T.
Levélcím : Budapest, föpostaíiók 20G

Virág-, konyhakeiti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vas&iuk és konjliaíe.szerelési cikkek.
sphir.x, zománcozott lemez és öntöttvas kcnyhaedények, modern ház
tartási cikkek. ViJlaixcs ozöídenyek, íoirelok és vasalok.
GAZDASÁGI

CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, cjtókés. metszőolló,
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gé,ezij gyári áron. •
ÖSBzeB kerti-, il ezős azda&a . i , méhészeti és i» casdaiági s: eiszámok.
Építési auyagok : cement, gipsz, mennyezet néa, vasgerendák, horga
nyozott sodrcnyfcr.at kerítés nagy raktára. — —
KATONAI evőceéfcze, thermos, kulacs, gyorsforralö, alumínium ivópohár.
hatlzBak. vi.lnmot zseblámpa. Csnpclii viihat in hóiletócs laktáia.

MA

moziba

megyünk.

Az Apollo mozgószinház
műsora érdekes.

Ragályok ellen
most igen alaposan keli védekezuiink, mert
kokra, v< rbeny, kanyaró, typbus, himlő és
egy eb r.1 galyos betegségek most fokozottabb

KNAPP DÁVID
ír 'flór f u ír

Lysoform

33

Piactéren, r.agy kiterjedésű gépraktáram
céljára épült r.ázam.tan nagy választékú

állandó gépkiállítás uan berendezve
Hazai gyártmányú gépek:
Ganz féle mot-rck u inden nagyságban Hcpferr és
Ecbrautz f őzeitjlö készletek, eiedeti Melichár féle
vetőgépek, lácter-lele ekek és talaja űvelö eszközök
valamint minden e ezsiba vegó geyek és géprészek
Vi cglniü EAJ1D lánczoBkutak.
MF Leg.clb n r ősépü ül írnírjktn rak elkészítése

fs ft allítafa

erővel lépnek fel, mint más időkbe", miért
i» szükséges, hogy miudeu háztartásban egy
megbízható fertötlei Éő szer kezűéi legyen. A
jelenkor legmegb'zbatóbb fertőtlenítő szere a

juta r.jos arathat.

az; g’aiau, í cm mérgező, olcsó és eredeti
üvrgekboL | koronáért mindé i gyógyszer
*
tarban és drogériában kapható. Hhtása Löfiler, Vertau, Pa"tik, Vas stb. intézeteinek
vizsgálata sv. elint g)<r» es biztos, miért is
az >srzes orvosok betegágyak t rtötlenit
*
Bére,
antiseptik’ a kötözést knéi (sebekre es daga
natokra) kéz- es arcirosásra es ragályok el
hárítására, stb. mindenkor ajánljak.

Lysoform-szappan
finom gyenge pipereszappan, lysoformot tar
talmaz és antiseptikus hatasu. Alkalmazható
a legkényesebb bőrre is; szépíti, megpuhitja
es illatossá teszi a bőrt. Egy kísérlet és Ön
a jövőben kizárólag ezt a sza) pánt fogja
használni Ára I 60 K.

Fodormenta
SVARBA

PÁNIEL

lysoform

GYÓGYHELY

szücsmester elvállal minden sziics
szakmába vágó munkákat téli ruhák
szőrmék nyári gondozását, bármi
féle javításokat. Léva Kohárl ut 18.

K őszén—koksz
megrendelhető kis és legna
gyobb mennyiségben házhoz
— —
szállítva. — —
Télre való szállításokat
— előjegyzésbe vesz. —
SINGZEB.

Léva fűszer

iziidojk

és csemegekereskedése.

Stubnyafürdő
Felsömagyarország) Kénesfürdö
Rheuma és Ischias elleni beteg
ségeknél. 5 órai ut Budapestről
Fővonal 10 „ „ Berlin Oder— — berg Ruttkán.át. — —
Felvilágosítást d jtalanul ad
az Igazgatóság.

éré sen snúseplikus hatású szájvis. Saajbűzt
rögtön és nyomta latul eltűntet és a fogakat
konzerválja. Hass, álandó továbbá orvosi uU»

sitag szenut toroklobnál, gégebán'almaknal,
és nátha esetén gurguiázasra. Néhány csepp
elegendő egy fel pohár vízre.

Eredeti üvegje 1 kor. 60 fill.
Az c eszes lyeoformkésxi mé iyek kaphatok
minden gtógyszenárban és drogériában. Kí
vánatra bárkinek

Tanulók

azonnal felvétetnek Nyitrai éa
Társa r t. könyvnyomdájában.
— — Léván. — —

Ingyen és bementve
*• **
fertítlenlté

küldjük ai .Egéeree,
U.Ü erdekes köuyvet.

Dr.

meg-

cl-

Keleti és Murányi

vegyészeti gyára Újpesten.

