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A jövő kultureszméi.
A Keviczky-Társaaág műit vasár

nap lefolyt közgyűlésén Köveakuti Jenő 
elnök a Társaság jövő munkásságának 
programmját fejtegetve, komoly iro- 
dalmi és kulturális iránygoudolato- 
kat hangoztatott. A beszédből kiragad
juk a következőket:

Az idők borzalmas változása, mely 
eszméivel és törekvéseivel egy egész 
korszakot lezárt, uj gondolatok, uj tö
rekvések, uj korszak kezdete elé Állí
totta * magyar társadalmat.

A hosszas és tikkasztó szélcsönd
ben megtelt a levegő miaszmákkal, 
s mialatt senyvesztő, külső tespedé- 
sünkben, majd pártos dulakodásunkban 
belső forrongás emésztette szerveze
tünket; a lölszáill ködben, fölvert por
ban elmosódtak a valóságok körvona
lai ; lázas szemmel kerestük, fürkész
tük az igazságot, de uem 1 inunk ..az
tán belső és külső okok miatt egyaránt.

L)<s piti a viisgreugeio viuar. Borsai*  
inas két esztendőt ebünk át. Közel vol! a 
nemzőt ahhoz, hogy ravatalra szédüljön, 
ölök, mély sírjába rosksdjon. Szétszórt ha
jával, véres homlokával még egyre Alija a 
nemzet a vihart, mely tombol és rombol 
körülöttünk, de megrázta a légköri megtisz
títva a kóranyagoktól, s bár tátongó, mely 
sebektől véraünk ; úgy érezzük, mintha 
mégis egészségesebbek volnánk.

A vihar elverte a ködöt, a füstöt, a 
szennyet, a port is a látóhatárról ; élesen 
táljuk már az igazságokat; látjuk, hogy 
amit eddig értéknek hittünk, az veszedel
met hordott magában, ami fölött pedig már
jár kezdtünk napirendre térni, aa a tu-aj- 

onképi érték.
Néhány évtizeddel ezelőtt olyan társa

dalmi és irodalmi eizmék kezdettek köröt
tünk terjedni, melyek az emberiség maga
sabb fejlődésének ábráudképeit vetítették 
Képzeletünk elé, s mi rajongó hiszékenysé- 
. linkben, elfordulva régi eszményeinktől, 
izeknek a modernség színében csillogó, vil
logó esaméknez kezdtünk hódolni.

A világháború égdörgése durván ébresz- 
ett tel bennünket álmodozásainkból és bor- 
a.mas módon figyelmeztet, hogy mi.Jatt be- 
útbatlan távolság lidércfénye utáu futunk 

és kapkodunk, elveszíthetjük a jelent éa 
mmden esetben kockáztatjuk a jövőt anél- 

ül, hogy csak lépéssel is közelebb jutnánk 
• nemzetközi testvériség lócájához. A világ
háború beigazolta, bogy ami ellenségeink 
kultúra-romboló áradatának útját állta s 
megmentette ezredéves küzdelmeink virágát 
es gyümölcsét: nemzeti irodalmunkat, egész 
kultúrát -.t, sőt léteiünket : az nem a tár- 
asdalmi progresszióiba us éa irodalmi ultra
modernizmus, hanem nemzeti eszményeink
hez való bőséges ragaszkodásunk volt.

Mélyen érzi ezt most a magyar társa
dalom s mint a gyermek, aki elveszettnek 
gondolt, de újra megtalált kincsét könnyezve 
ö éli éa szorítja szivéhez : úgy simulunk i»i 
is most újra fölfedezett éa újra megszeretett 
nemzeti múltúnkhoz, hagyományainkhoz, vív
mányainkhoz, nemzeti íroddmunkhoz, egész 
kultúránkhoz, melyben jellemünk gyökerét s 
jövőnk l istositékát érezzük, látjuk és tudjuk.

Ea a szent érzet és tudat szabja meg 
a magyar társadalom jövő munkásságának 
mértékét és irányát.

Nem hirdetünk mi ezzel rideg konzer
vativizmust ; csak a múltat értékeit akarjuk 
konzerválni. Nem akarunk társadalmi éa 
kuhurai mozdulatlanságot : csak azt akar
juk, hogy ami szent volt a múltban, szent 
legyen a jövőben is,

Hirdetjük továbbra is a társadalmi es 
irodaimi fej ődés jogát, szükségét, sőt ter
mészeti kényszerűségét; hirdetjük a gondo
lat és költéssé, saabtdságá*  : de akarjuk, 
hogy minden fejlődés ebbon az országban 
nemzeti alapból induljon ki s ellene leszünk 
miodeD olyan fejlesztésnek * mely nemzeti kul
túránk birtokáiiományzt fenyegeti. Sőt pro
gramiéul tűztük ki, hogy ezt a birtokál o- 
mányi, miut nemzeti jövőnk palládiumát, 
erőnkhöz képest gyarapítjuk.

Fenn fogjuk tehát tartani, sőt fej
leszteni fogjuk a fővárossal és az ország 
uiás kulturális gócpontjaival való ed
digi érintkezéseinket, hogy hatásokat 
nyerjünk, ki fogjuk terjeszteni munkás
ságunkat továbbra is saját vidékünkre, 
hogy a magyar kultúra szeretete a 
magyar föld legtávolabbi vidékeire is 
elhasson.

Nemrég mondta egyik tudósunk 
valahol: „A egy ver demobihzáció- 
ját meg kell előznie a nemzeti munka 
mozgósításának.“ Ennek a mozgósítás 
nak ideje itt vau, a Reviczky-Tarsaság 
is reszt kér maganak belőle és arra 
törekszik, bogy ez a mozgósítandó 
uemzeti munka, nocsak egyeseknek 
lelkességétől, talán szaltnaláug-lelkese- 
désélol iüggjöu, hanem országosán és 
intézményesen legyen szervezve.

A Rtviciky-Társasag közgyűlésé.
A Reviczky-Tarsaság f. hó 4-én, m» 

egy hete, délután 4 órakor, tagjainak legé
lénkebb érdeklődése mellett, » városház 
dísztermében, dr Áersék János tőtitkár el- 
uckUsével tartotta meg évi rendes közgyű
lését, melynek lefolyása * következő volt:

Az elnöklő főtitkár a szép számban 
egybrgyült tagokat üdvözölvén, meleg szavak
on emlékezett meg a Társzság elhunyt 
diszeloökéröl Kelte Gyula főispánról, kmek 
emlékezetét a közgyűlés jegyzőkönyvében 
megörökítem hRározt*.  Majd hálásan meg 

1 emlékezett • körünkből a mull évben el

távozott Tóth Sándor iögimn. igazgatóról, 
ki több, mint negyven évi működés után jól 
megérdemelt nyugalomba vonult, s Báthy 
LsbsIó praelátus-kanonokról, ki Esztergomba 
költözött, akis miudketten társelnökei voltak 
a Társaságnak s kik oly meleg érdeklődéssel 
viseltettek a Társaság iránt. Ezután pedig 
a közgyűlés megnyitvau — tekintettel arra, 
hogy a tisztikar és választmány három évre 
te jeúö mandátuma lejárt éa as alapszabályok 
érce mében a tiszlujiiáa titkos szavazással 
ejtendő meg, ami sok időt vesz igénybe, — 
a Közgyűlés hozzájárulásával a gyűlés első 
tárgyául a választási tűzte ki napirendre 
a amíg a szavazatszedö bizottság tagjai : 
Belesek László, dr. Bálbach Béla és dr. 
Beicsák Sándor, a saavazatlapok öasaesaedé- 
sét eszközük, a gyűlést felfüggesztette.

A bizottság elvégezvén a szavazatiapok 
gyűjtését, — az eredmény összegezése cél
jából a szomszédos terembe vonult, a köz
gyűlés pedig folytatta a kitűzött ügyek 
tárgyalását,

A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
észrevétel nélkül 7aló hitelesítése után a 
főtitkár olvasta tel a Társaságnak eredmény
teljes működéséről szóló, kimerítő évi jelen
tését, amelyet a közgyűlés a legnagyobb 
elismeréssel honorált s elhatározta, hogy a 
jeieulés egész terjedelmében a Bars hasáb
jain közöitessék.

A főtitkári jelentésből kifolyólag a vá
lasztmány javaslatára a közgyűlés Pékár 
Gyula, Bárd Miklós, Varga Gyula és Gyónj 
Gíaa neves Írókat, — továbbá : Báthy László 
prelálus-kauanokot a Társaság tiszteletbeli 
tagjaivá, — Cziczka Angélát, a Társaság 
zeneiskolájának tanárnőjét, a zeneiskola 
igazgatónőjévé és Kregcay Anna helyettes 
tanárnőt rendes tanárnővé választotta meg.

A számvizsgáló bizottság jelentése alap
ién a pénztárosnak, a telmentvény meg
adatott.

Ezután Belcsák László, a szavazatszedő 
bizottság elnöke kihirdette a választás ered
ményét, amely fényes biaonyitéka annak, hogy 
a jelenvolt tagok osztatlan és te jes biaalom- 
mat viseltetnek úgy az elnökség, mint a 
tisztikar és a választmány iránt, mert a 
választás — egy-két saavazatküíöubség le
sz.' c'/ásával — egyhangúnak mondható.

Megválását attak ; 1 Tisztikar. Diszel- 
nöz : Székhelyi Mailáth István, Barsvármegye 
főispánja. Elnök : Köveskúti Jenő; társelnö
kök : Belcsák László éa Holló Sándor. Fő
titkár : Dr. Kersék János, titkár : Dr. Po- 
rubseky Géza. Irodalmi szakosat, elnök : dr. 
Karafiáth Márius. Zenesaakoszt. elnök : Dr. 
Heinrich Vik orné. Színi szakosat, elnök : 
Bobok Mária. Irodalmi szakosat, előadó: 
Fekete József. Zanesaakoszt. előadó: Czictka 
Angéla. Színi szakosat, előadó : Koczab Hilda. 
Ügyész: D-. Komskö Béla. Könyvtáros : Dr. 
Mocsy Aha. Háar-igy : ifj. Klain Ödön. Pénz
táros; dr. Lanfvr Artbur.
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II. Válazztmányi tagok :
•) Irodalmi szakosztály : Baker Béla, 

Ur. Balbaoh Béla Újbánya, Bándy Endre, 
Báthy Gyula, G.-Újfalu, Berkó latrán Bu
dapest, Birtha József, Bodó János Ar.-Ma
rót, Bódogh Lajos, Czeglédy Sándor Pápa, 
Dr. Demény Gy. Verebély, Erdélyi Jósáéi, 
Fekete Jósáéi, Fisély Ödön Ar.-Marót, Eieöd 
Tibor Eörmöcsbánya, Dr. Frommer Ignáos, 
Dr. Gyapay J. Ar.-Marót, Dr. Haicl E. G.-as. 
Benedek, Héring Jánoa, Jaroas Ferenci, 
Jónáa Imre Alaógyöröd, Kopernicsky Kor
nél, Id. Ériek Jenő, Kölcsey Rudolf Újbánya, 
Végb látván Vámosladáuy, Vlassaty Ödön, 
Dr. Laufer Lipót, Liebermann Jakab, Miaaik 
látván Újbánya, Patay Károly Alsóaseose, 
Farkas Gizi G.-as.-györgy, Dr. Pau'ovica I. 
Selmecabánya, Pintér Ferencs, Pogány Vir
gil. Dr. Radványiné Ujpeat, Svarba Jósaef, 
SinkovioB Ferenc, Ssabó S. Zaigmond Bajka, 
Surányi Gyula, Saobolovazky I. Köruöoz- 
bánya, Tomcaányi Jánoa Aranyosmarót, Tóth 
István.

b) Zenei szakosztály : Duachek Ernő, 
Grimm György, Hertska Erasi, Dr. Kara- 
fiáth Mánus, Eregcsy Anna, Euller Ferenc, 
Lakner Zoltán, Misáik Istvánná Újbánya, 
Rudnyánaaky Olga, Ssilasay Desaőné, ösv. 
losonci Ssabó Imrémé, Taubinger Árpádné, 
Tóth István kántor, Tokody István, Dr- 
Weinberger Adolfné.

c) Ssini asakoastály: Dr. Balog Sán- 
dorné, Belcaák Báláné, Belcsák Ilonka, Dr. 
Belcaák Sándor, Csambel Jszzefné, Farkas 
Tódor, Farksa Olga, Frecaka Aranka, Dr. 
Gergely Fülöpné, Horváth Zoltánná, Jaroas 
Margit, Josaetcsek Gésáné, Kocab Vilmosné, 
Kőitek Ferenc, Mailáth Kata, Moravek Mar
git, Oifermann Ágostonná, Pazár Zoltán, 
Pólya Gizi, Rappeport Elza, Dr. Rajoay 
Gésa, Scbvarcser S.-né, Nagy Kálna, Ssilányi 
Aurél Ar.-Marót.

A lelkesen megéljenezett válasstáai 
eredmény kihirdetése után Köveskuti Jenő 
foglalta el as elnöki aséket. őszinte és hálás 
kössönetet mondván a tagoknak iránta, a 
tisztikar éa a választmány iránt tanúsított 
szives és megtisztelő bizalomért, — költői 
lendületi!, lelkes éa hazafias bessédbeu vá
sottá a Társaságnak jövő programmját.

Végezetül as elnök beterjesztette éa 
minden részletében alaposan megismertette 
a vidéki irodalmi társaságok által Arany 
János neve alatt alakítandó szövetségnek 
alapszabály tervezetét, amely szövetségiek 
kiválóbb céljai volnának : a vidéki irodalmi 
társaságoknak tömörítése, a fővárostól való 
tUggetlenitése, a magyar irodalom intensivi- 
tásának fejlesztése, lustaságának és nemze
tist jellegének megörsése, Arany Jánoa 
szellemének ápolása, a tehetséges, de esetleg 
anyagi gondokkal küzdő Íróknak erkölcsi éa 
anyagi támogatása.

A közgyűlés teljes késsaéggel magáévá 
tette Köveskuti Jenőnek mély tanulmányozás 
alapján elkésaitett javaslatát és megbiata aa 
elnököt, hogy « terveaetet a Budapesten, a 
fővárosi és vidéki irók által megtartandó 
értekezleten, mint a Revicsky-Tarsaságnak 
elvben elfogadott olahotátumát, terjessze elő.

A világháború krónikája.
Június 2,

Az olaas fronton csapataink a Mandri- 
eiie majoroktól keletre a batárssögig nyo
multak előre. Araiero területén elfoglaltuk 
Monté Barcot. A németek elfoglalták a 
franoiáktól a Caillette erődöt, hol 2000 fog- 
lyot ejtettek. A francia ellentámadástu,a 
Vaux-tótól délre visszaverték. — Úgyszintén 

nagyobb angol haderő támadási megh.usu.t 
Girenchynél. A beszarábiai és volhyniai 
harcvonalon aa agyuharc helyenként tüzér
ségi csata jellegét öltötte. A Balkánon Vo- 
jusatól keletre egy olasz osztagot tüzérségi 
rajtaütéssel szétszórtunk. A kisázsiai front 
centrumában aa oroszok 20 kilométerre! 

; hátrább vonultak.
Június 3.

Megállapítást nyer, hogy a skagerráki 
tengeri csatában 70, 80 egységnyi angol 
haderő volt, tehát túlsúlyban volt, így vesz
tesége annál súlyosabb. As olaszoknak a 
Monté Barco ellen irányuló ellentámadását 
visszavertük. A németek Ipernnél és Ver- 
dunnél ismét győzelmesen törtek előbbre. — 
Würtembergi ezredek rohammal elfoglalták 
a Ziillebektöi délkeletre eső magaslaton és 
a mögötte levő állásokat. Egy tábornokot 
és 518 angolt fogtak el. A verduni fronton 
Damloup megerősített falut foglalták el.

Junius 4.
Aa orosz hadsereg vasárnap reggel 

egész északkeleti harcvonalukkal Bzemben 
működésbe helyezte tüzérségét. József Fer- 
dinánd hadserege Oly kánál 25 kilométeres 
szakaszon az oroszok pergő tüze alatt áll. 
Mindenütt egy legközelebbre várható gya
logsági támadás elöje ei ésale betök. Az olasz 
földön Monté Cengiotól keletre jelentékeny 
tért nyertünk. Heves harcok folynak a 
Pasina-hegybáton, melyek újabb 5600 fog
lyot hoztak. A németek behatoltak Vsux 
északi erőd árkaiba. A Caillette-ordö és 
Damloup közötti kémény uaro továbura is 
kedvezően folyik a ném-txk részére.

Június B.
Bessaarábiától—Volbyniáig heves csata 

tombol. (Janónál levő állasainkért elkesere
dett harc lo.yik. Tarnopoltól északnyugatra 
árkainkból újra kivertük az oroszt, amely
nek támadásai úgy itt, miut Novoalekazini- 
eouél és Dubnónái összeomlottak. Aa olasz 
földön Poémától delre csapataink elfoglalnak 
egy erős olasa támaszpontot. Araierotol ke
letre emelkedő magaslatokon rohammal el
foglalják Monté Panocciót. A németek a 
franciák valamennyi ellentámadását vissza
verték, Vaux erődöt jóformán körülzárták. 
Az enteute 8z*>omkiben  kihirdette az ost
romállapotot.

Június 6.
Lord Kitcbener és vezérkara a Hampa- 

hire hadihajóval, útban volt Oroszország 
felé; Orkuey-szigetektöl nyugatra a hadi
hajó egy torpedó vagy akna következtében 
elaülyedt s a hajón levők valamennyien oda 
vesztek. Az oroszok 350,kilométeres fronton 
elkeseredetten támadunk. Oknátói északra 
asaéilöit első állásosból aa őt kilométernyire 
délre levő előre elkéss.tett vonalra vontuk 
viasza csapatainkat. Jaslovicnél, Trembovlá- 
nál mindenütt es pedig több helyen erős 
kéai tusában viszavertüz aa oroszokat. Aa 
Ikva menti Miynorea aa Oly kától nyugatra 
eső terület között aa oroszok folyton erősí
téseket vonnak össze s így, mint előbb, 
moat is elkeseredett a vjaakodas. Egyéb 
harctereken álló harcok. Jusnaikkaj, Kína el
nöke, meghalt.

Június 7.
Volhyniában Putilovka felső folyásánál 

küadö csapatainkat a nagy túlerőben levő 
ellenség e.öl Luck vidékére vontuk vissza. 
A harcvonal minden máa helyen véresen 
vertük vissza aa Oroszokat. Asiególól dél
nyugatra folytattuk támadásainkat. Vaux 
panceieröd|e teljesen a németek kesére ju
tott. Ipernnél a németek 3 kilométer kiter
jedésben elfoglaltak aa angol állásokat. A 
törökök Kiaáaaiábau 50 kilométeres arcvo
nalon előrenyomultak.

Június 8.
A Stripa alsó folyásánál nagy erővel 

támadnak as oroszok, Wolhyniában csapa
taink a Styr melletti új állásokat utó védhsr- 
cok közt elérték. As olasz harctéren as asia- 
gói fensikon újabb tért nyertünk. Csapatniuk 
a Ronchin túl előrenyomultak és rohammal 
bevették Monté Melettát. A Dolomit harc
vonalon több ellentámadást vissaaveitünk. A 
németek hivatalos jelentés szerint a skager
ráki tengeri csatában 50.720 tonnát vesztet
tek, aa angolok 117.750 tonnát.

Különfélék.
— PünkÖBd. Az árván maradt após 

to'ok kétség éa félelemmel néztek a jövend 
elébe. Kőröskörül aa egész világ telve vo. 
irántuk ellenséges hangulattal. Lelkűk mr 
lyén érezték a Megváltó tanításának szét 
igazságát, de ki merte volna azt kösülöi- 
nyilvánosan hirdetni a golgotái véres trag, 
dia után ? Úgy látszott: győzött a bűn, 
hamisság, a képmutatás, az erőszak s a 
igazság csak addig volt a földön, mig Krisz
tus itt járt s bátran hirdette. De most, hogy 
visszament az Atyához, vele még a remény 
ség virága ia elhervadott. Reszkető, aggod., 
tanítványok dehogy is gondoltak volna arra, 
hogy a krisztusi tanok áttörik a régi mnli 
bilincseket, összetörik e hatalmas római is
tenek templomai felett s a nagyszerű romu 
kon megépül a szentháromság egy örök igaz 
Isten személye. És íme, úgy lön, amint Erisz 
tus megígérte. Tüzes lángnyelvek és szelíd 
galamb képében megjelent a szent lélek. A 
gyengékből erősek és bátrak levének, ki'-; 
félelem nélkül hirdették aa igét, mely dia
dalmasan ült a világ trónusára. Most kéte
zer évnek utána is uralkodik változatlanul. 
Varjuk a pünkösdöt ... A határon innen 
könny, a határon túl vér festi as országutat. 
De már érezzük a pünkösdi szent lélek érin 
tését lelkűnkön. Tavaly óta megbokrosodott 
reménységünk csenevész róasatöve s most 
már hirdetjük, mert hisszük, hogy minket 
nem .'ehet a népek és nemzetek sorából ki
irtani, mert mivelünk van as Isten, aki pün
kösd ünnepén tüzes iángnyelv és sselid ga
lamb képében mutatta meg magát a kétke
dőknek.

— A zárda kerti ünnepe. Az irgal
mas nővérek lévai intézetében fennálló elemi 
és polgári leányiskoláknak teljes buzgalom
mal működő tiszt, nővérei s azoknak növen
dékei nemeslelküeu járultak a szép és ma
gasztos easme kiviteléhez, bogy vármegyénk 
összes elesett hőseinek emléke Léva főterén 
felállítandó emlékművön megörökitlessék. Az 
emlékmű javára e hó 6.-án, délután fél bet 
órakor, as intézeti kert tornaterén kerti ün
nepet tartottak. Városunk és vidékének kö
zönsége aszal visaouosta as intézet vezető
ségének hazafias felbuzdulását, bogy impo
záns számmal jelent meg aa ünnepségen, 
amelynek érdekességét a helyben állomá
sozó 19. cs. és kir. gyalogezred zenekará
nak köaremüsödése is fokozta. A gyönyörű 
felvonulás után a polgári leányiskola növen
dékeinek szabad- és botgyakoriatai követ
keztek ; esőket a növendékek vesényssó 
nélkül, a zene ütemei mellett, a legnagyobb 
precizitással végeztek. Megható volt a szö
vetségeseink nemzeti színei című táncjáték 
és a záaslótüsér. Az elsőt — kis koszorúval 
kesében — as eiemi iskola 40 leánykája 
lejlette, —- a másodikat pedig nemseii zász
lócskákkal mulatták be a teherbe öltözött, 
kedves e.emi és polg. iskola növendékei. 
Kellemes hatást keltett a tánc a virágbe- 
tukkel, melyben 48 növendék szerepelt meg
lepő Ügyességgel. A saebbnél-saeob betűs
ből esezet olvastuk le: Itten áldd meg szép 
hazánkat l igazság színei yyözzetek I — a 
tágas tornatérén párját ritzitó, remek lát
vány voit az ünnepélyt befejező ; Emlékét a 
hősöknek 1 című, finom Ízléssel, ragyogó cso
portosítással összeállítótl, a közönség sze
meiből a lelkesedés könnyeit fakasztó élő
kép, melynek ábrázolásánál az összes szerep
lők reszt vettek. Az élőkép tartama alatt a 
zenekar a szózatot e> fnmnussl játszotta. 
Örömmel láttuk, hogy a válogatott műsor 
minden számában erőteljesen kidomborodott 
a hazafias nemaeti jelleg. As elért rendkí
vüli siker elsősorban a tornát tanító nővért 
dicséri, aki a fegyelmezést szeretettel egye
sítve, páratlan saorga o nmal, alapos tudas
sa! tanította be a darabokat éa Ügyes, gon
dos rendezésével és vezetésével teljes érvé
nyükre is juttatta. A közönség, amely • 
műsor minden száma után zúgó tapsaivai 
honorálta a szereplőkéi, — a nővérek ez 
növendékeié iránt őszinte elismerését kife
jezve, a tornát tanító nővért lelkesen élje
nezve — szivében igeu kedves emlőkkel 
hagyta el a kertet. As élelmes növendékek 
közül igen sokan áruba bocsátották a hely
színén kis zásslóoekáikat és virágbetüiket s
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ebből is jelentékeny ösaieggel gyarapították 
M bevételt. Aa ünnepély erkölcsi eikeréhes 
„tó volt aa anyagi eredmény ia, mert az 
intézet vezetősége 1400 koronát, mint as 
Ünnepély teljes bevételét küldötte az em
lékmű javára.

_ Királyi kitüntetés. A király Kon- 
koiu Thege Sándor bontsaántói földbirtokos- 
DJ, a Van egyik megalapítójának, a lévai 
va /satókerület volt országgyűlési Képviselő
det, aki városunk társadalmi életében 
bostzu ideig kiváló és előkelő szerepet 
töltött be, — a közélet terén szerzett érde- 
mei elismeréséül, a királyi udvari tanácsosi 
címet díjmentesen adományozta. — Jói meg
ér Jemlett kitüntetéséhes mi is Őszintén gra
tulálunk.

— Bónanap Léván. Léva városá
nak jósuvü, fiatal hölgyei honleányi lelke
sedéstől áthatva, Gladih Pál honvédföbad- 
nagy kezdeményezésére és buzgó kösremü- 
köd ise mellett e hó 4.-én, ma egy hete, 
a városunkban létesítendő s vitéz katoná
ink hősiességét örök időkre dicsőítő emlékmű 
költségeinek fedezésére róssanapot rendez
tek. Sok kertben valósággal letarolták a 
gyönyörű rózsákat; de mindenki, akihez 
fordultak, a legnagyobb örömmel áldozta tel 
legkedvesebb virágait a szent ügynek. Dél
előtt és délután párosával árusították a ró
zsákat as utcákon, a vendéglőkben, kávé
házakban és társaskörökben. A leányok 
édes és behízelgő szavaira teljes készséggel 
megnyíltak a férfiak pénstáccái ób oly bő
ven ontották a koronákat, hogy a gyűjtés
— a kedvezőtlen idő dacára — 823 korona 
8ö fillér összeget eredményezett. A rendkí
vüli szép siker a kedves leányok és üladits 
Pál buzgalma melleit városunk nagylelkű 
polgárainak áldozatkészségét dicséri. A fel
maradt nagymennyiségű virágot estefelé 
kivittek a temetőbe és ott e hősi halált halt 
vitéz katonák airjár'a helyeitek. A virágok 
királynéja a jótékonyság terén és a haza
fi s erzeiem ápolásában ritkán teljesített 
olyan nemes szolgálatot, mint es alkalom
mal. A rózsák árusításában részvettek : Bal- 
ba=b Lili, Belopotoczky Margit, Belopotocaky 
Mariska, Farkas Janka, Farkas Olga, Urapka 
Olga, Guggenberger Eil«, Bertska Erzsiké, 
Jaross Margit, Kmoskó bárt, Kregcsy Anna, 
Liebermann Lili, Liebermann Manci, Nigy 
Etelka, Pischl Gizi, Smger Rózsi, Steiuer 
Vali, Streioher Ozása, Bireicher O.ga, Sze
nes Piroska, tíailassy llcsi, Teppei w.en Erna, 
Túrna Ida, Weinberger Ella.

— Meghívó. A F. M. K. E. igazgató 
választmánya t. hó 18.-án, d. e. 11 órakor, 
Nyitrán, a vármegyeház 1. emelet 21. sa. 
termében ülést tart, amelyre as elnökség 
lapunk utján íz meghívja a választmány 
tagjait.

— Az ebzárlat f. hó 13.-án letelik 
ugyan Léván, 4e a rendőrkapitány hirdet
ménnyel értesíti a közönséget, hogy a vá
rosi tanács —- Barsvármegye 1915. évi eb
tartási szabályrendeletének 24. §.-a alapján
— a város területén levő összes kutyákra, 
•’ ebzárlat után, a házon kívül a ssájkosár 
állandó viselését kimondotta. Szájkosár nél
kül nem szabad a kutyákat kibocsátani, 
mert a gyepmester elfogja s tulajdonosaik 
a hivatkozott szabály rendelet 42. §.-a alap
ján 100 koronáig terjedhető pdnsoüutetes- 
sel, behajthatatlanság esetén 5 napi elzárással 
bűznek büntetve.

— FőegyhAzmegyel hír. A nagy
bányai plébánia adminisztrálásával Kraffazky 
Joasef verebélyi esp.-plébános bisatott meg.

“194—1916 szám.

Hirdetmény.
Közhírré tesaem, hogy mindazon lévai 

'•kosok, akik hatósági lisatutalványt kap- 
“k, de bevásárlási igazolványaikat nem 

''ették igénybe, vagy pedig ások, akiknek 
"kitartásában a fogyasztók száma megkeves- 
bedett és igy lisztfogyasztásuk tetemesen 
iejebb szállt, — utalványkönyveiket visszaa
dás, illetve kiigazítás végett zz alulirt ható
ságnál annyival bizonyosabban bemutassák, 
mert külőmben a julius éa augusztusra (1 */■  

eső lisat értékét ason megrendelők, 

akik azt el nem vinnék a hatósági elárusító 
üzletekből, kimaradás esetén megfizetni 
kötelesek lesznek ; ezért érdekűkben áll, 
hogy június hó 16-ig (városház I. 6 szám) 
jelentkezzenek.

Vannak többen, akik iidztutalványköny- 
veiket kezdettől fogva mind ez ideig át nem 
vették, esőket úgy tekintetű mint akiknek 
a hátralévő két hóban sincs szükségük ha
tóság; lisztre, miért azok julius és augusztus 
havi iisstjárandóságuk kiosztásánál figye
lembe nem jöhetnek s nevezetteket e hó 
16 án törlésbe veszem.

Kelt Léván, 1916. évi juuius hó 8 án.

Bódogh Lajos,
polgármester.

Tanügy.
Az irgalmas nővérek lévai intézetének 

vezetősége felhívja a Kötöttség figyelmét, 1 
hogy az intézettel kapcsolatos kereskedelmi 
tanfolyamba éa a polgári leányiskola I. osz
tályába a beiratás, illetőleg előjegyzés június 
hó 13 án éa 14 én történik.

Léván, 1916. január hó 10.

Ax intézeti főnöke ö.

A lévai izraelita elemi népiskolában az 
ez évi évzáróvizsgálatok következő napokon 
és sorrendben tartatnak meg ;

Juuius hó 18.-án délelőtt 8 órakor 
II.—V. osztályok hittanvissgálata.

Junius hó 18-án délután 3 órakor az 
első oszt, vizsgálata.

Juuius hó 19-én déielött 8 órakor a 
második oszt, vizsgálata.

Junius hó 19-en délután 2 órakor a 
harmadik oszt, vizsgálata.

Junius hó 20-án délelőtt 8 órakor a 
negyedik és ötödik oszt, vizsgálata, ugyan
aznap délután 2 órakor értesítők es jutal
mak kiosztása, as iskolaév berekesztése.

A vizsgálatokra a t. szülök és tanügy- 
barátok meghivatnak.

Léva, 1916. junius hó 10.
Az iskolaszék.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. évi jun. hó 4-töi 1916. évi jun. hó 11-ig.

Születés.

A sziilüt neve
•M

« § 6
CMl

A gyermek 
uevt-

Goráik János Magyar Mária fiú halva szül.
Kis Sándor Kouieuy Kosa leány Róza

Házasság.

Voleaeuy es uicuvasszuuv neve

Vimeták János Hiugyi Margit

Halálozás.

az cliiuuvt neve Kora A halál oka

Deutscli Imre 
Ifj. Jozsa Kálmán 
Kis Kóza 
Sinka Julianna 
Pazúr Kva

16 hó
18 hó
6 óra

20 éves
64 éves

Tüdőgyulladás 
Tüdő vész 

Koraszüietés 
Himlő 

Érelmeszesedés

P
\ecsemöf(

Próbidobozt és tanulságos orvosi könyvecskét a 
„ermeknevelésríl tejesen díjtalanul küld a Nestlé
be lyzraskllizt társaság. WIEN I. Blbertraaa. 30 S.

Egy hetedikes gimnazista a 
vaoátió tartamára megfelelő 

állást keres.

— Czim a kiadóhivatalban. —

BIRTOK-ELAPÁS.
Léva közvetlen közelében fekvő 22 hold 
szántóföldből, 2 hold gyümölcsös kertből, 
két lakóházból s gazdasági épületekből 
álló birtok s ehhez tartozó korcsmahelyi
ség nagy színnel előnyös feltételek mellett 
eladó. A lakóházak nagy forgalmú országút 
mellett állanak. — Ajánlatok kéretnek 
Bezso Elemér, gazd. intéző, Kistöre p.
— Alsóvárad (Barsmegye) czimére. =

Kiadó lakás.
3 szobás lákás egy előszo
bával kiadó. Bővebbet Bcrcsá 
nyi és Csernák cégnél Lévan.

Eladó telek
es gazdasági ktétz.

Csánk (Hontmegyei) községben egy 
cserepesfedelü ház (üzletnek is alkalmas) 
fél hold kerttel, 2 istáióval és pincével 
árverés utján eladó. Bővebbet hallai 

Abaíi János Csánk, Ilontmegye.

Kiadó, lakás.
Közhírré tétetik, hogy a llonvéd-utcza 
24 szám alatt levő, városi tulajdont 
képező, 4 szoba, fürdőszoba, konyha 
és más helyiségekből álló úri lakás 
udvarral és kerttel együtt azonnal 
bérbevehetö. Bővebb lelvilágositást ad 
és a házat megmutatja: Bodó Sándor 
városgazda.

1916. évi 2592 szám.

Tölgy lágyártmányok, fényő- 
rúdla és erdei lécz eladasa. 
(vasúti, illetve áll. iit melletti rakodókon.)

A zsarnóczai m. kir. erdöhivatal 
garamrudnói, asarnóczai, garamszent- 
kereszti, garamberzencei vasúti rakodóin 
készletezett 2035 drb. kerítés oszlop, 
1598 drb. kerékvetö és 106 drb. utkor- 
lát oszlop, továbbá a léva—Selmecbá
nyái állatin ul mellett lévő kőpataki 
rakodón készletesett 5031 folyóméter 
fenyörúd és 2293 drb fenyő erdei léc 
11. csoportban zárt Írásbeli ajánlatok 
mellett, nyilvános versenytárgyaláson 
eladatik.

Az ajánlatok 1916. évi junius hó 
27-én délután 5 óráig a zsarnóczai 
erdöhivatalnál nyújtandók be, a hol 
azok junius hó 28— án délelőtt 10 
órakor nyilvánosan lógnak felbontatni- 
Részletes adatok, az árverési és egyút
tal szerződési ieltételek, továbbá aján
lati űrlap és boríték a zsarnócai m. 
kir. erdöhivatalnál szerezhetők be.

Zsarnóca, 1916. évi junius hóban.

M. kir. erdőhivatal.
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KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, SyARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEPÉSE 

^LkFtinrRTOTT 1861. LÉVÁN. TELEFfoKI élí.^

Ragályok ellen

most igen alaposan kell védekeznünk, mert 
kolera, vírheny, kanyaró, typbus, himlő és 
egyéb r-gályos betegségek most fokozottabb 
erővel lépnok fel, mint más időkben, miért 
is szükséges, hogy miodeu háztartásban egy 
megbízható fer’őtlei itő szer kéznél legyen. A 
jelenkor legmegb zhatóbb fertőtlenítő szere a

Legjobb fűszer- és csemegeáruk
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj.
Legjobb minőségű kávék.

„Glória” pörkölt kávé különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.
Vasaiuk és kouyhaíeJs2ereléei cikkek.

sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, modern ház
tartási cikkek. Villamcs őzőtdíuyek, ioiralok és vasaick.

GAZDASÁGI CIKKEK
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés. metszcolló, 

ágfűrősz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti és tejdazdaeági szerszámok

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára — —- 

KATONAI evőcsésze, thertuos, kulacs, gyorsforraló, aluu ínfűin ivópohár, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Cawpolin vkhat’rn kőrketccs íaktára.

Lsoform
szagtalan, rein n érgezö, olcsó és eredeti 
üvegekben I kor. 25 fill , mindéi gyógyszer- 

I tárban és drogériában k; pható. Hstása Löff- 
ler, Vertrtu, P<>tik, Vas stb. intézeteinek 
vizsgálata szeiivt gy<rs és biztos, miért is 
az • s>zes orvosok b-tegágyak f rtőtieniitBére, 

I autiseptik' s kötözésfknél (sebekre és daga- 
I natokra) kéz- és arcmosásra és ragályok eí- 
| hárítására, stb. mindenkor ajánlják.

Lysoform-szappan
linóin gyenge pip reszappan, lysoformot tar
talmaz és autituptikus hatású. Alkalmazható 
a legkéi.ye«ebl> bőrre is; szépíti, tDegpulotja 

s illatossá *es<i  a bőrt. Egy kísérlet és Ön 
a jövőben kizárólag ezt a szappant fogja 
basz .álui Ái a 2 K

Fodormenta

moziba 
megyünk

Az APOLLO mozgószinház
műsora érdekes.

lysoform
erősen nn’iseptikus hatású szájvíz, Szájbüzt 
rögtön és i.yi intalanul eltüntet éa a togakat 
konzerválja. Ham álandó továbbá orvosi uta
sítás szerint toroklobnál, gégebántalmakuál, 
és nátha esetén gurgu iá zásra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

Eredeti üvegje 2 korona.
• •aszes lysoformkéaz.t*  menyek kaphatók 

minden gyógyszert ár bán és drogériában. Kí
vánatra bárkinek ingyen és bérmentve meg
küldjük az „Egészgpa és fertötlenlfps*  <i- 
n ö érdekes könyvet.

Dr Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.

fe fe fe fe 
& fe fe fe1 fe fe
fe fe fe fe fe
fe fe fe fe fe

PifcCtéien, r.egy kiterjedésű |éprakt.áram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Gauz-féle mot-rck minden nagyságban Hcpferr és 
Schrantz gőze,éplő készletek, eiedeti Melfchár féle 
velőgépek, Zficher-iéle ekék és talajn űveiő eszközök 

valamint minden e szakba végó géjek és géprészek 
Világhírű BAF1D lánczoskntak.

MF Legjobb minőségű isi Hnénjktnrak elkészítése 
es felállítása juttn^os arabban,

Kőszén—koksz 
megrendelhető kis és legna
gyobb mennyiségben házhoz 
— — szállítva. — — 

Télre való szállításokat 
— előjegyzésbe vesz. —

ÖIISTG-EJR. IZIDOH 
Léva fűszer és csemegekereskedése

Éá
&

Nagy 
üzlethelyiség 

kiadó 
Bővebbet , BARS' kiadóhivata 

Iában Léván.


