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A nemzeti öntudat művelése.
A mostani nagy idők felszínre ve

tették a magyar nemzet kepesaegeit, 
tehetségeit. Jobban latjuk önmagun
kat; jobban tudunk magunkra eszmélni 
a jobban becsüljük azt, ami a mienk, 
mint a háború elölt, liövideu : világo
sabb a nemzeti öntudat. Minél világo
sabb a nemzeti öntudat, annál önállób
bak, egyénibbek s erősebbek vágjunk.

Mar az ókor is ismerte az öntu
dat fontosságát. Így például a régi gö- 
lögök egyenesen a uölcseség istenének 
a templomára vésték ezt a jePget; Em
ber, ismerd önmagádat l A történelem
ből tudjuk, hogy azok a népek marad
lak lenn, akiknek világos, tejlett öntu
datuk volt.

A nemzeti öntudat fejlesztésének 
igen tág területe van. Azonban az első 
fejlesztő tényezők azok, amelyek táji 
jellegünkkel, lelki iajiaagunkkal függ
nek össze. Ezeket keli a nemzeti ön
tudatba helyezni és tömöríteni. Ez az 
érzet hasson át minden gondolatot, 
minden cselekvést es törekvést. Az így 
keletkezett gondolatok egylorma u-erne, 
lüktetése megteremti a nemzeti egysé
get, amire mindenkoron igsn nagy szük
ségünk van. Meg igen sok ertekes té
nyező rejlik a magyar nemzet lelkében, 
ae nem kerüli az öntudatba. Sokszor 
csak a véletlen, az alkalom szül gon
dolatokat a nemzeti öntudat számára.

Példa rá a mostani háború is. 
Azonban a nemzeti öntudat fejleszté
sét nem szabad csupán a véletlenre, az 
*lkalomadtáu-ra bízni. Mindig kell mű
velnünk azokat, még pedig előbb az 
egyes öntudatnál kell kezdenünk a mun
kát. Mert ne feledjük el, uogy a nem
zeti öntudat velejében véve nem egyéu, 
mint a nemzet körébe tartozó egyé
nek öntudatának azon része, amelyet 
bizonyos azonosság, rokonság jellemez, 
itt Jutnak össze azok a szellemi szálak, 
amelyek milliók öntudatából erednek. 
Ma lehat a nemzeti öntudatról szólunk, 
a milliók öntudatából eredő, közös, azo
nos tényezők tömörülésére, egységesü- 
itsere kell goudoluunk. További kér
gesünk ; mit kíván a nemzeti öntudat 
ü-jiesztese, művelése ? Kívánja — mint 
mar jeleztem is — először az egyéni, 
•“J*  képességeknek, tehetségeknek kifej- 

f zteset és öntudatossá tételét; — má- 
aodszor; az igy kifejlesztett képessé
geknek a közös, azonos tényezők által 
“ uemzeti öntudatba való helyezését.

lovábbá: össze ksll gyűjtenünk, 
ápolnunk mindazt, ami a nemzeti ön
tudat művelését célozza. Az igy össze- 
gyűjtött és érvényesülő anyag legjobb 

fejlesztője a nemzeti öntudatnak. Eb
ben a miliőban gyarapodik a nemzeti 
öntudat, amelynek fejlesztésénél ki keli 
aknáznunk Őseink tehetsegét, képesse
gét; ezek a különböző alkotásokban 
vannak összpontosulva. Ide kell hoz
nunk a magyar Írók, költők szellemét. 
Mert amilyen a környezet, olyanná lesz 
a nemzeti öntudat is. Minden vidék
nek van különleges, sajátos tényezője, 
amely csak a maga körében tud min
den oldaluau érvényesülni és natm az 
elmékre, az öntudatra.

Ezen a téren helyes utón jár a 
lévai Keviczky-Társaság, amely már 
eddig is kiváló sikereket ért el a nem
zeti öntudat és ezzel együtt a nemzeti 
egyseg művelése és fejlesztése terén. 
Gyűjti, tömöríti, éleszti azokat a ténye
zőket, amelyek a magyar nemzet lelki 
tajiságára, tehetségére vonatkoznak,

A Tátaasag itize be világit a kü
lönböző elmékbe ; felszínre hozza azt, 
ami a magyar nemzeté. Keresi az egy
séges, azonos gondolatokat, érzéseket, 
amelyek a uemzeti öntudat művelését 
célozzák.

fia minden vidék, minden város a 
maga körébe gyűjtene, csoportosítana 
a szétszórt szellemi tény ezőket es azo
kat a magyar miliőbe helyezné l meg
találná a legbiztosabb utat, amely a 
uemzeti öutuüat műveléséhez vezet.

aizobolovszay István.

ihaj-ty uiiaj 1 bemarsoltak Léváról... 1
Aktuális harctéri tarkaságok:

(A aBar8a szamíira.) 
Irta: (jielsei Bíró Zoltán.
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(Folytatás.)

Aztán szőnyegre kerül ez «« utca, zz 
az utca, a nagy tér, a piacc-muzik, a Tó- 
thék söntése a hosszú falócákkal. Nagy-e 
még a sár »rr» a barakk felé ?

_  Hej de most eljárnék szívesen nya
kig benne 1

__ Taiáa uagyou begyuladtál idekinn, 
födi ?

A födi büszkén kihúzza magát. Kevé- 
lyen mondja :

__ Azt bát nem 1 Majd meglátom, ho
gyan állód te itt a sarat ... annyi ideig, 
amióta én gürcölök a fronton . . . Könnyű 
VÓt doppe rejen apfa’ieu, mars a Kálvária 
hegyre ... De hát ... de hát .. . közbe 
jólesne a Terávil egyet spaoérosni. ... A 
Ssepes; nsgy utcán . . .

— Mégis csak jó vót al
__ I lonkor vssárnap priccert ittunk a 

Smidbe l
Egyik saruibsn az én Pistám viszi • 

tőszót. A nsgy v.ügpolitikáról magyaráz • 

művelt ember. Mikor lesz bék^ ? Már bele- 
sodródott a sógorozásba. Mivel ez kedvenc 
témája. Bár igaz, fölényes gőggel és a tájé
kozott politikusok előkelő gesztusával. Tatott 
szájjal hallgatják és ű mondja:

— Meg lesz a hamar, úgy javalloin, 
mert a Vilsony már akargya . . .

Beleszól szeplős Orüucwaig, összecsu- 
csomotl három ujjal, a szomszéd századtól:

— Vili són . . . vili són, — elmeskedik 
gúnyosan, — er vili són, aba vasz habah 
difon, h» a többi nem aáarjz ?

— Hallgass Móri 1 Te csak a röfhöz 
értesz 1 — torkolja le mivolt Pista, megvető 
kicsinyléssel. — Már a Greji is aaargya, 
meg a Ziskvujitt ia akargya ... Az a lő, 
hogy Kezdjen az angol . . . Csak a Ponci- 
jér inakacsUodik . . .

— Mellik is aa ?
— A francia köztársasági elnök I
— Hja igaz is 1
— Azt Pojincárénak hívják I — pró

bálkozik szerényen kijavítani egy második 
iufáoteribZta-iparos.

— Hát Poucaj iö 1 — mondja mérgesen 
a müveit Pista. — Mindegy fané 1 Az ördög 
tudná mind kimondsnyi . . . 11a úgy me
hetnem, mint a gszuárn magyarázza (most 
engem szspm), már megszédültem vóna. Do 
nem hagyom em magam lova tenni. Ismerem 
én, milyen vicces emiier ü. Sokszor úgy 
erőltet a kimoudásia, mintha náthám vona. 
Oszt nsgy ozat neve, hozza. lutefligens 
iparost nem .ebet boioudda tenni. Hogyne 1 
Hát hogyan hinném, mikor direkte aszuugya, 
hogy az a Iránya Jottre generális Dasotlr. 
kutya, aa Esnes, az „éu“, — ptd'g az egy 
vas erőd ... a Vajuasz: Vo, — a nejut; 
nőt, a bejut; oöt, — a dúc egy dög, — 
csupa á, mos, rőt, pof ... ha rá hallgatnék, 
mar nem is magyal ut besaelnea, hanem 
brekegnek, krákoguák, böfögnék, mint mi
kor a Uiüncwajg „hazulról gyün*-at  eszik 
. . . köiueveuégre. Nam béka a magyar, 
se nem góla . . . úgy moudgya ki a szót 
bőcsöisteseu, ahogy a bötű raktya elébe . . . 
Hat ne kompromntájátok össze. Ne javítson 
ki senki. . . .

Beszélne tovább, de most futva lohol, 
tors pofávsl, egy öreg ironl-gyerek. Vagy 
tizen BÍetnek ijedt képpel utána. A hasát 
fogja és jajveszókel fülsértőén:

— Jaj l Ssauitéc 1 Szanitéc 1 Jaj, jaj 1 
Már megint meglüttek I

Kálival mögötte szigorúan a peoces 
bajszú gefreiter :

— Ne ordítozz no, mint egy porosfülü 
regrutai Te se vagy különb a többi tizen
négy vitéznél.

Oda sandít a regrutákra és fejcsóválva 
morogja;

— A fene egye meg azt a muszkát! 
Ma már megint rosszul megy. Reggel óta a 
fél svarmunkat ellőtték a feidwiobén. Most 
már kit külgyek oda ?
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Hirtelen megáll :
— Hopp I
Mintha egy kitűnő mentőgondolatot 

kapott volna el a levegőben. Rámutat a tia 
regrutára éa hátrassól szigorúan.'

— Itt vannak ezek e 1 Ippen jókor 
gyüttek 1 Mingyárt geveert, municiót, osztán 
ki velük 1 Minden fél órába másik 1 Érted ? 
A saanitécek meg dokkoljanak a kötésekkel.

— Igenis 1 — mondja egy morcképü 
töltény táskás, strammul szalutálva és gusz- 
tálja az uj marsot.

A sebesült tovább jajgat.
A legények sáppadoznak. Egyik febér 

less, a másik zöldes. Némelyik vonogatja a 
a vállát:

— Hét ha kell, nem félek ippen . . . 
Azér gyűltünk . . .

Behúzták a fejüket. Körívben zizeg, 
bántó sikitással, éppen fejük fölött nehány 
srapnell. Nincs még prakszisuk hozzá, hogy 
ezt tőlünk, a mi tüzérségünk küldi amoda at 
a muszka frontra. Csak toporognak, behuny
ják a szemüket , . . várják, hogy mikor 
robban izét. Egy a körösatöt veti titokban 
és megadással sóhajt.

De gyün a törzsőrmester ur, mint sza
baditó angyal. Rájuk rival felszigorral, a 
bajsza alatt játszó mosolyt elnyomva:

— Ne Lomédiázzatok itt, mert szétütök 
köstetek. Ezt már megint te találtad ki 
Zóka I Föltakarok egyet a képedre I Mit 
bolonditjátok szegény regruiákat ? Mintha 
bizony ti különbek lettetek volna 1 Mars 
ki-ki a cugjához 1 Káplár 1 A regrutákat 
vezesse be a dekuugjába 1 Leszerelni, helyet 
csinálni, iskolázni őket. Csak holnap kezdik 
* dinctet . . .

A sebesült már rég elillant nagy röhögve. 
A sebesült-szállítók is szétszélednes v.hogva.

A regruták bevonulnak, Nezik . . , né
zik ezt aa erős, hatalmas földvárat, leírha
tatlan biztonságos erődítményeivel. Auire 
Ziller kapitány ur azt mondta :

— Erősebb ez, mint Przemysl és Varsói 
Valahogyan nagy, nyugalmas, fenséges 

bátorságot önt az ember ereibe.
A regruták két nap alatt igen neki 

vitézkedve látják, hogy nem olyan forró 
ám itt a leves, mint ahogy a kálvária hegyi 
übungokon elgondoltak ... és ahogy a 
muszka szeretné főzni . . . Nekik forróbb, 
sokkal forróbb . . .

Végre: „nekem11 is jön valakit
Uj kadeti-aspirin lépked ide, a XX-ik 

marsból, még igen citromosán sárgáié pa- 
szzmáutoksal.

Zubbonya hasitékaban buzavirágkék 
batisz-zsebkeudőcske, még a tavalyi hiúiból 
kiszabva, húsvéti parfümmel locsolva, a 
nagyapa házisapkájaból a megmaradt s< lsem
mel kihimezve. így eresztették el -em pró
zai túrós rétessel. Cazdaságosaüb is . . . 
mikor olyan drága aa elet Levsu . . 1 És 
ábrándos, ibolyaazemü, hamvas arcú, bajos 
kit Katóka seiymes ujjacshái gyömöszöltek 
ide . . . Mennyivel kol.oibb, graciósusabb, 
becsesebb es maradandóbb talizmán, mint 
az X-ek Juícsájauak föiasabzsoji eimeke.

Líra . . , Korszerű, romantikus es- ta
karókon Ura ... 1

— Szervusz 1
— Szervusz 1
— Katókától?
— Katókától . . 1

No ne tessék haragudni, ha itt, a fron
ton egy kicsit megecesedik és maliciózut 
lesi az ember . , ,

— Tehát ez a huszadik mars volt, Pista ?
— Igenis 1 A következővel gyün az 

intelligensebb, mert abba már nekem is van 
egy pár födiiu I

A XXI ik marsbatsllion itt várja már 
bevonulását két ágyúlövésre, a legközelebbi, 
civil-néppel lakott, lengyel faluban. Persze 
gyerekek, siró asszonyok és mái ott bekecsü 
öreg lengyel-parasztok élnek már csak benne, 
akik ha nem imádkoznak, hát a muszkát 
átkozzák és a raszto ó huszonegyedik marsot 
a parolijától a bskancsáig végigcsókolgatták 
azóta.

Éheznek, kuporognak, várják a háború 
végét ...

A XXI. mart-batailion pedig készül 
befejezni a monarchia két éves, nagy, hős 
legendájának végét, amely alatt a dunántúli 
gyerekek világcsodáit héroszok ietlek . . .

Mind, mind a nemzeti dicsőség egy-egy 
felhőkig nyúló élő-szobraivá nőitek . . .

Zászlóaljuk parancsnoka : Steiniczer 
Frigyes kapitány ur . . . I

Egy népszerű lírikus emlékeket fölcBen- 
ditö, kedves név, örökszép emiék Léváró1, 
a legbecsesebb, legmaradandóbb, negyven
hál om év tarka, színes regéjéből: mikér a 
lövésztrlsi landsturm még ott a Kurta
hegyen haptáhot állhatott előtte!

Es ugyanolyan őrös emlek a IV-ik 
század legénységűnek is: az acél-kezű, vas 
Bzigorábin is mitdg igazságos, uagyszivü 
és nagy katonai koncepciójú parancsnok, 
aki olyan volt a dunántúli fiukhoz, mint a 
saófogadó, ragaszkodó gyermekeihez az 
édes-apjuk.

Odahaza a rajongásig szerették . . .
Milyen boldog is voltam, mikor még 

kivont karddal, a század élén, elkommandi- 
rozhattsm előtte kétszáznegyven dunántúli 
fiút a lévai nagy utcán.

— Defilhtuug 1 Kompánia rechts schautI 
Büszkén ki a melll Magasra a fő 1 Mind 

ö rá néztek . . . Mind olyan szivük méyé- 
böl ropták.

Régen is volt olyan defi.iirutg ... I
Vége.

Sir az édes anyám.
Virágos a sapka már sok vitézen,
Megy a menetszázad a nagy harcra készen: 
Rózsás, piros arcú, szép, izmos honvédek, 
Reng a föld alattuk, hogy keményén lepnek.

Mennek a nagy utcán, dalolva vidáman,
Velük a fe'iér nép, asszony, lány ahány van. 
Az asszonyok sírnak, a fiuk nótaznak: 
Hej, mell jáj a szive sok edes anyának.

zl szakasz jobbján megy így önkéntes káplár, 
Gondolata messze, túl a Visztulán jár j 
zl nagy lengyel síkon a muszkát kergeti . . . 
Mellette egy asszony könnyet íöriilgeti

Ránéz a fiára, mint síró Madonna, 
Mintha e tekintet végső áldás volna.
Emimül a szakasz, negyven szép gyereknek 
üzeméből a Könnyek titkon kiptregnek

Etlrezzcn a káplár, hogy semmit se hullotlt, 
Szivébe valami úgy belenyilallolt
Valami nagy barmi csendül al a szaván : 
„Daloljatok jiuk, sir az edes anyám."

Jetnek ja’ic□.

A világháború krónikája.
Június 15,

Bukovinában, Üaliciaban és Vo.hymá
ban visszavertük az oross támadásokat. Cser- 
novictói etzakra megakadáiyoziuk az oro
szokat, hogy a PiUtkou átkeljenek. Botbmer 
serege több, süiü huüfcmoaban intézett orosz 
támadást vert vissza, Lusktól nyugatra Lo- 

kacsynál mindkét harco'ó fél lovassága 
lóról ieszáliva bocsátkozott harcba. A Ro . 
no-Kovei-vasutvonal és Kolki közötti tei 
létén az oroszok uj hadosztályok harcbavet 
sével kísérelték meg a Btyr-B'ochod szak 
azon való átkelést, de mindenütt visszave - 
tűk őket. As olasaok heves tüzet irányit, 
tsk a Doberdo feneik és a görzi hídfő elle . 
Éjjel gyalogsággal támad ak, de legnagyo 
reszt a támadásokat visszautasítottuk, 
tiroli harcvonalon az olasz sikertelen erői 
szitáséit folytatta. A görög flotta iesser 
sét rendelték el. A francia és angol flot * 
bombázza a bolgár partoka1.

Júnlue 16.
Volhyniában az egész szakaszon uj h . 

cok fejlődtek. A Stochod-Styr szakaszon uj * 
több átkelési kísérletet vertüuk vissza. A 
Dnyesztertöl délre csapataink az ellene g 
lovasságát visszaverték. Viszniovcyktől nyu
gatra orosz badoszlopoknak állásaink éli i 
rohamai szakadatlanul tartanak. Az ola.z 
harctéren a Doberdo fensik déli részén a 
harezoú az ellenség támadásainak visszave
résével végződtek. Repülőink az Isonzó front 
mögötti olasz vasútvonalakat és táboro- t 
bombázták. A németek a Mórt Hőmmé i 
lejtőjén a francia támadásokat visszaverte . 
A Bsaionikii fronton 426 ezer főnyi franc , 
angol és szerb áll. A törökök aa lrak fron
ton, az Eufrat essaki partján az angoloz 
psrtrtssáliási kísérletét meghiúsították.

Június 17.
Volhyniában a Lipa mellett, Lokicy 

körül, valamint a Btochod-Btyr szakaszolt 
egyre tartanak az elkeseredett harcok. A 
Dayeszter mentén Niezvickától északra meg
hiúsult az oioszok támadása, Az olaszok tá
madása valamennyi harcvonalon szintén m 
hiúsult. A németek is visszaverték Beaulc l 
a franc,ákat, a Vogeaekben pedig robbaná
sokkal okoztak jelentékeny veszteséget az 
ellenségnek. Eddig 25 olasz hajót süiyest- 
tetlüuk el.

Junius 18.
Aa oroszok bevonultak Usernovicua. 

Német haderők a Túrja szakasztól északra 
11 orosz tisztet és 3446 főnyi katonát fog
tak el. Bőkul es Koiki kötőit újra erős orosz 
támadásokat vériünk vissza. Haderőink a 
Lipától es (ioroctiodlól északra Lokaesyiml 
tért nyertek. A Birypa mentén Vesuiovciy • 
tói nyugatra az oroszok támadásai már záró 
tüzünkben összeomlottak. Az isonzoi és a ■ 
agói fiouton az olasz előretöréseket vissz.- 
vertük. A Mórt Hőmmé déli lejtőjén előre
tolt árokrészekért gyalogsági harcok folyta-.

Június 13.
Lopuszoótól északkeletre az elleni g 

nagy túlerővel támadta állásainkat, de a 
kaposvári 44 gyalogezred, a somogyi fiú : 
tartalékok igény bevétele nőmül verték vi-s » 
a 9 rajvonal melységben támadó oroszok ■ 
A Btochod felsöfolyásáuál tért nyertünk. . ‘ 
Olasz harctéren Arsierotól keletre eltogi - 
luk a Monté Lemerlét. O-asa támadások t 
vertünk vissza Belsőéi, a Dolomitokban s 
a Brenta és Astico közti fronton. A Ma s 
területén, valamint a Thiaumont erdei hai - 
vonalon a tűzharc egesz • Vaux erőd g 
nagy hevességre fokozódott. Itt a franc < 
ejjeii támadását visszaverték. Az angol, a 
Dsl-Perastában előrenyomulnak.

Júnlue 2C,
Bukovinában aa oroszok ut-e.tok a 

Bzerethen. Linsiugen tábornok hadcsopoi a 
a Kovel-lucki ut es Túrja között több 
jyeu megtörte az oroszok szívós és mák i 
ellenállasat és tovább nyomult előre. \ ■
hyuiábau Loaacytól észak es délkeletre! 
patáink 13ÜÜ oroszt fogtak el a sikeres 
doimi baicoa -ozepet-e. Bo ,ol es Komi 
zött elasseredett hat cos to.yuak. A írat. * 
hadszíntéren itt-oit nemet járőr vallaikc a- 
sok vo tsz, meiyek sikerre, járták. A lid- 
kauou a Vojus a.sófoiyasa menten Ferao 4 
csatái ozás ioiyik. A négyes szövetség a <■ '*  
rögorsság eden végrehajtott blokádot m »• 
szüntette.

Június 21,
Volhyniában Linsingen tábornok ser gé 

újra tért nyert, tiruzyatinnál csapataiul as 
oroszok negyedik tömegtámadását íz telj*
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,úl eioritotték visssa. Lucktól északnyugatra 
, csata méf folyik, aa oroszok erős ollenál- 
;.,»t fejtenek ki. Túrjától délre is előrenyo- 

ültünk. Hindenburg Dünaburgtól éssák- 
yugatra és délre sikeresen előretört, Duba- 
uvka vidékén csspatai több oross állást 

íeresatüHörtek. A balkánon a Vsjusa alsó- 
lolyáeá- ál aa olaszokat lüzéraégünk a fera-ii 
hídfő feladására kényszeritette.

Különfélék.
— Űrnapja. Csütörtökön az idén is 

fegyverek zajúban, veres küzdelmek meg
próbáltatásai között ünnepi szóval szóltak * 

rangok, a k-toiikus egyliízuak egyik leg- 
gyobb napját hirdetvén. Körméretek hűl- 
uizottak keresztül a varosokon és falukon 

s az Oitári szentség diadalmas menetben 
vonrit végig sokaságtól kísérve mindenütt. 
A kát. bivek Léván ia a legnagyobb buz- 
^rsággal vettek részt a 19. ca. és kir. gye
ngeárad zenekarának közreműködése me.lett 

a szent mise után megtartott urnapi körme
ndiben. Az OlUri szentséget a Széchenyi, 
utcának két oldalán zöld ga lyakból készí
tett négy sátorba, abol a virágokkal gazda
gon ékesített oltáruk voltak felállítva, — 
dr. lorubszky Géza káplán vitte, akinek 
Aulíer Ferenc kap:au és Varga János ke- 
gyesrezdt iőgimn. tanár segédkeztek. Az ir
galmas nőverek vezetese alatt a teher ru
hába öltözött leánykák egy reBzo liliommal 
kezében, párosán haladt a menet élén; a 
másik részé pedig virágot hintett az O tari 
mentség e é az útra, amely mezei virágok
kal volt teleszórva. A hívek szivéből mély 
áh'tat szállt a magasba, könyörgés és ima, 
hogy az Ur áldja meg fegyvereinket, harcos 
vereinkit, kik hazájukéit és mindnyájun
kért vívnak nagy Csatákat Az imádkozó 
lelkek serege sóhajjal, ki noyel, énekkel kér 
lelte aa Eget, hogy ne hagyja el aa igaz
ság harcosait a megpróbáltatások éjszakájá
ban, az ítéletidők viharában.

— A Vörös Kereszt Fóter-Fal 
Uupj gyűjtése iránt országszerte igen éieuk 
az eruok.édes. Vármegyecki.cn is nyilvános 
gyűjtés lesz e napon. A gyűjtésre felhívjuk 
a varmegyének es Léva varosának hazafias 
es áldozatkész közönségét, bogy mindenki 
adakozzék a nemes célra, mert a Vötös 
KertSzi a háború tartama alatt valóban nagy 
es szép munkát végez, amelyért mindnyá
junknak legöaaintebu báláját érdemelte ki.

— A főgimnázium Segítő-egyesü
lete, amely a mai nebez viszonyos között, 
körülményeihez képes', még tokozottat > 
mértékben teljesítet > saep es humánus kö
tő.ességét, — ma egy hete, délelőtt 11 óra
kor, a tógimu. VI. Oszt, tantermében Joros 
Auiai eluoklése amit tartotta meg XXII. évi 
rendes közgyűlését, amelyen aa eiőaő ülés 
jegyzőkönyvének teiO.vasasa és észrevétel 
nőikül valO hitelesítése után az eino- bejé*  
műtétté, hogy az egyesü cinek je euleg oü 
alapító, löd rendes es 6 pártoló, vsgy.'i 
issaeseu : 222 tagja vau — és hogy a vá
lasztmány a negyedik hadiuölcsönre 2590 
koronát a ezzel egyu t a hadikölcsönoare 
21.ÖL0 koronát jegyzett. Az egyeiület va
gyona ez idő szerint hadiad.csönkötvenyek- 
non, részvényekben es elhelyezett ‘íkésLee 
ineghaladjz a 23 ezer koioua.. Az évi be
vétel; 3436 K. 30 fillér, — a kiadás: 
1521 K, 93 iill., — maradvány, mint va
gyonalapon at; 1914'37 K. — Tanköny
vekkel segélyoaietett 12b tanUiO, ama 1190 
könyvet napiak aa egyesület köuyviar.uOi 
A könyvtár ailaga a we^ejlett selejtezés 
után 2LJ2 darun lackoey.. As e.mUit ían- 
éVuen uj aouyvea besseiaest.10 es asokuas. 
benölteiose.'o 000 koiouat uioghaiauó östzog 
lommá.Olt. Az egye.U.et J“24 K. kiadassa! 
ki tanu.onaa juttatóit egy-egy öltözet tu
bái. A asáiuvusgaiO bizottság joioiiteee alap
ján a koagyüea íJták Niaioa penztaiom.k 
a leimeutveuyt megadta és a peuatar pon
tos és bUkgö ueaeleseort jegyzőkönyvileg is 
kifejea1® elismerő, őzein.e kosiöueiet. — A 
választ™* 11? egyhangúlag megvá-
l*sztatt ,k ’ B.'by László, Bei sak László, 
Bódogh áh- Fromuier ignácz, Hóim

dr“dkr’ u Eereilc’> dp- Ke^k János 
dr. Kmoskó Bél. és Levztich Gusztáv. - 
A közgyűlés végül Holló Sándor indjtvá- 
nyár, elhatírozts, hogy a nyugalmas idők 
bekövetkezése mán mmden igyekezetével 
aira fog törekedni, bogy a töke szaporítá
sával és adományok gyűjtésével megvalósít
hassa az etyesiiietnek kifü ön humánus oel- 
jat; a főgimnáziummal kapcsolatos tapintó- 
aetnek létesítését.

— Népünnepély Léván. A lévai 
helyőrség es városunk közönségé f. hó 29-én, 
Péter-Pal napján, délután, a lövö dében a 
Votös Kereszt javára, a katonai zaneker 
közreműködése mellett igen érdekes és vál
tozatos műsorral egybekötött népünnepélyt 
rendez. Este lampionos kivilágítás és tánc. 
A népünnepély iránt a legszélesebb körben 
igen e>énk az érdeklődés, amely a legszebb 
síkéi t már előre is biztosítja. Kezdete délu
tán 4 órakor. Kedvezőt.en idő esetén a 
népünnepély julius hó 2-án, vasárnap lesz.

— A vörös- ereszt barsiuegyei fi
ókja lakóházat vett Aranyosmaróton hadi- 
kórbüz c.tÍjára, melyet háooru után rokkant 
niethollyé vagy hadi árvaházzá fejlesztenek. 
Ezen szeietetháv, fejlesztése céljából nagy
szabású tárgyeorsjátékot rendez, melynek 
húzása 1916. juius hó 16,-áu lösz meg
tartva Aranyosmaróton a» uradalmi park
ban. Egy sorsjegy ára 1 K. A nyeremény
tárgyakat a varmegye különböző részeiben 
lakó nagylelkű mecénások adtak össze. A 
főnyeremény egy eredeti Spányi kép lesz, 
mely be lioe bér Gusztáv Jo?zg ajándéka. Öiz- 
szesen 300 drb. nyeraméuytargy keiül ki
sorsolásra 3000 K. érékben. Őszintén 
óbajijuk, hegy az ügyet mindenki melegen 
kunija fal a a jótékony cél érdaktbsn a 
sorsjegyeket az egesz vármegye területén 
váskro jak. A azép cél nem szorul kom
mentárrá és ismerve Bsrsvármegye hazafias 
kötönségének áldozatiséBzeegét, a sotsjáték
hoz a legszebb reményeket fűzzük.

— Egyházi hír. A király tírosch 
Adóit beszierczeoknyai szekezaáptalani hr- 
kauouok, egyházmegyei irodaigazgaiónak a 
Boldogságok Szűz Mariiról nevezett Festuj- 
begyi címzetes préposiaagot adományozta.

— O10SZ fogságban A pozsonyme- 
gyei Zugaruia a szibériai Daurá..ói Űltin- 
ger János telekköUj esető töeb levele: irt 
teiesegenek és hírt ad azokban fogoly társai
ról is, >kik közölt vannak ; Pekank Vilmos 
bö veuyi tanító és Tóth Antal városi iroda
tiszt Lováról. Az erteenes szerint m.nduyá- 
jau egeszsegesea.

— Huteleu halál. Héger Ferenc, az
aranyosmaróti auami főgimnázium tanara f. 
bo 17.-én Pozsonyban hirtelen meghalt,

— Esk.<\ Ó. Wilhelm JzLab, a lévai 
vasúti vendéglő benője, e bó 18.-au tartotta 
esküvőjét Leven Adler Katicával.

— Bella ások. A lévai főgimnáziumba 
a jövő unavre szóló előzetes beiralások 
ju .us 1. 3. 4. napjain mindig délelőtt 8 órá
tól ^esznek.

— Baroiuvasar. A loiyó bó 19-én 
Lován fartokt baromv.Bár atka mával feibaj- 
latott : 548 darab szai vasmarba, 427 .0 es 
csikó, 239 juh us bárány, 290 sértés, 17 
Kecsae. — Eladatott: 23( darab szarvas
marha, 88 lő és csikó, 191 juh és bárány, 
209 sertés, 7 kecsse.

Jótékonyság.
Dr. (Mlényi Miksa a vak katonák ré

cére busz koronát küldött lapunk szerkesa- 
tösegéhe?.. A jólolkü adományt rendelteiéii 
hu yere juttattuk.

3334—1916 szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Léva r. t. város 

házipénztárának éa összes alapjainak a kép- 
v,8eU>tes.ü'et k862—1916 számú közgyűlési 
l.atáiozkf*'*'  elfogadóit es jóváhagyott 1910 
„i .arseamadásai 1916 évi junius hó 20-tól 

inlius tó 6-ig a városi zzámvevőség hivata- 
os beiyi8ég«b«n közszemlére vannak kitéve 

éz ugyanott a hivatalos órák alatt megte
kinthetők éa netán felmerülő éazrevétalek 
szóval vagy írásban beadhatók.

Léva, 1916. évi junius bó 18.

Bódogh Lajos,
polgármester.

3352—1916. szám.

Hirdetmény.
Közbirrl teszem, hogy Léva r. t. város 

gyámpéuztáránzk és tartalék alapjának 1914 
évi a képviselőtestület által 2861—1916 
számú határozattal elfogadott és jóváhagyott 
zárszámadssai 1916 évi junius hó 20-tól julius 
6-ig a számvevőség hivatalos helyiségében 
közszemlére vannak kitéve b ugyanott meg
tekinthetők, s ellene netán felmerülő észre
vételek írásban beadhatók.

Léva, 1916. évi junius hó 18.

Bódogh Lajos,
polgármester.

NESTLÉBE
- - - - GYERMEKUJITí csecsemők

I gyermekek és lábadozók legjobb I 
I tápláléka gyomor-és bélbetegségek utáni 
? mindenkor kapható. í;
Prób.dobozt és tanu'ságos orvosi könyvecskét a 
gyermeknevelésről teljesen dijta'auul küld a Nestlé- 
fele gyermekikzt társaság. WIEN I. Bibertrasse 30 e.

KIAPÓ LAKÁSOK ÉS 
BOLTHELYISÉÓ.

A Lévai Takarék- és Hitelintézet 
székhazában egy emeleti lakás, 
mely Petőfi- és Széchényi utcákra 
néző 5 utcai szoba, konyha, élés
kamra, pince és padláshelyisé- 
gekböl áll, 1916. november l.-töl 
kiadó. Ugyanott egy a földszinten 
levő, a Petőfi-utcára nyiló 
bolthelyiség s kapcsolatos udvari 
szoba, konyha, pince és padlás 
— 1916. július l.-töl kiadó. —

Léva város és vidéke n. é. kö
zönségének szives tudomására 
adom, hogy 1916. julius 1-én a 
. városi szálló színháztermében .

tánckurzust nyitok.
Felnőtt, gyér aiek ős diák csoportok I

Az összes modern táncok tanítása !
A gyermekcsoportoknál rithmikus 
— és plasztikus testképzés! — 
Családok által összeállított külön 
. csoportok tanítását elvállalom. . 
Beiratásokat szívességből Schultz 
papirkeresk. fogad el. Jun. 29-töl 
pedig személyesen a helyszínen.

Szives pártfogást kér 
KREUTZ GYULA 

Ö cs. és kir. Fensége Erzsébet Főhercegnő volt 
t&nctaoitója.

— Több föv. leányiskola rendes tánctanára — 
Föv. tanintézet VIII. Baroaa-utca 69. I. em«let.

ecki.cn
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meiögaídasági is varrógépek nagy raktára
Teltfcn hív: 33. Q yy g y| 11 r f Q" ni w

Fi&ctéren, nsgy kiterjedésű gépraktáram 
céljára éjült tázemtan négy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyáitttányu gépek: 

Ganz-féle uiotock niudeu ntgjBBgbau Hcpferr és 
Scbrantz (csctéylc részletek, eiedeti BCelicbar léle 
vetcgípek, lácber-léte ekék és teJaju íiveiö eszközök 
valamint mitden e szakba vrgó gejek éh géprészek 

Vi'égbiiü J’ífJD lánczoskutak.
Legjctb mirőségü 1ai <rn fr.jksn iák ellxszitese 
es felálliláea jut. nyes sralbar..

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, ŐYARMATÁRU- ÉS VASNAőyKERESKEDÉSE 

Kunnmn tfe-feo. LÉVÁN. umM saMá

Legjobb lükkel- és cseuegearuk 
Naponta friss felvágottak. 

Főtt prágai sonka, teavaj. 
Legjobb minőségű kávék.

„Glória1- pörkölt kave különlegesség. 
Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak. 
Vásáruk és kon}haielszereiesi cikdex 

sphinx, zománcozott lemez es öntöttvas konybaedények, modern ház
tartási cikkek. Villants ézctdtnjtk, lennek es vaeatoM.

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

agfüresz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gepszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezógazdsbagi-, mehésitti es is.ctiuatagi szerszámok.

Építési anyagos : cement, gipsz, mennyezet nao, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerites nagy raktára. — — 

KATONAI evöcsésze, theruos, kulacs, gjcrUcnalo, alumniuin ivópohar, 
hátizsák, villamos zseblámpa. Cempobu vnbetun köikenócs laktaia.

Egy hetedikes gimnazista a 
vaoátió tartamára megfelelő 

állást keres.

— Czim a kiadóhivatalban. —

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

Gfe zdÉtlciialt 

csépié sliez, gőzszántás hoz 
elsőrendű K-ÖSZÉUST kapható 
SINGER lZIDORnál (LÉVA.) 

Házi fűtéshez is 

köszenet-kokszot 
állandóan tart raktáron.

Ügyes pesti szabónő leg
divatosabb ruhákat készít 
estlleg házaknál is BACSÓ 
KATlCZA Léva EÖtYÖS-U- 17.

Eladó ház
Újbányán,

Újbányán főutca 4 számú házamat 
nagy kerthelyiséggel, tekepályával, 
jégveremmel stb. elutazás miatt 
sürgősen minden elfogadható áron 
— — eladom. — —
WEISZ JÓZSEF Újbányán

Nagy 

üzlethelyiség 
kiadó

Bővebbet , BARS“ kiadóhivata

lában Léván.

Ragályok ellen “W®

most igen abposau kell védekezniiok, mert 
kolera, v< rbeny, kanyaró, typhus, himlő és 
egy vb r>galyoa betegségek most fokozottat b 
erövjl lépnek fel, miut más időkbe", miért 
is bzükbegeti, hogy minden háztsriásbau egy 
megbízható fertőtlenítő szer kezűéi legyen. A 
je énkor legmegb rbatóbb frrtötleuitö szere a

Lysoform
bx. gtalan, itui n ergeső, olcsó es eredeti 
üvegekben | kor. 25 fill., miudea gy úgy szer - 
tarban és drogériában k. pható. Hatása Löti- 
ler, Verten, P-»Uk, Vas stb. intézettlnek 
vixrgaiata szeriül gj<rs es biztos, miért is 
az ■ st-zes orvosok betegagyak t. rtötl tűit*  tere, 
antibtpiik's kötözést kuei (sebekre es daga
natokra) kei- es arca osásra tg ragályokéi*  
hariiasara, slb. mindenkor aja^ljak.

Lysoform-szappan
írnom gyenge pip. rtszappau, lyboformot tar
talmaz es antisi ptikus iutabu. Alkalmazható 
a leghelyesebb bőrre Is , sztpili, Uftgpuh tja 
ts iiiatobsa teszi a bori. Egy kioerlet es Uu 
a Jövőbeu hizarokg ezt a szappant fogja 
hasz.>aiui Ara 2 K.

Fodormenta

lysoform
éri seu su'iseptikus hatású szájvíz, bzajbiizt 
rögtön és lyvn.taiabul ehiiuitl es a logakat 
konzerválja. Hasz. álaudó U vabba orvosi t tr.*  
bilas s%eriut teroklobual, gegcban'aimakuaiy 
és nátha eseten gurgulázasra. Néhány csepp 
elegendő egy fel pohár vízre.

Eredeti üvegje 2 korona.
Az «sszes lyt>oiormkész«.iné »yek kaphatók 
nitudeu gyógyszeriáiban és drogériában. Ki- 
váuatra bárkinek ingyen és bérmentve meg- 
küldjük ni .Egéezeeg ti fertőtlenítek*  d- 
uH trdekez könyvet.

Dr. Keleti és Murányi
vegyészeti gyára Újpesten.


