
XXXVI. évfolyam. 41 szám Léva, 1916. október hó 8.

ELŐFIZETÉSI

Egy evre . 
Hat hóra .

FELTÉTELEK.

10 K. - f.
5 K. — f. 
2 K. 50 f.

fillér

hirdetések
(J centiméterenként • 4 Aliéi
Nyílttéri kösriemények garmonH 

soronként 80 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
öHszeköttetésben levő bírd. irodák 

árengedményben rosxoRhine^

HETILAP.

Három hóra
,ns számok ára 20

KÖZM/ÜVELÖDÍST ÉS TÁHtADAI.MI

A kéziratok a zisrksiitözéghei küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak

..SZERKESZTŐ; Dr. KERSEK JÁNOS.

Megjelen -vsrsiAxzierp xeg-g-el. 
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS. 

FÖMUNKATÁRS JAROSS FERENC.
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kiadóhivatalba kér|ük utasítani.

A LAE KIADÓJA ; NYITRAI Ó8 TÁRSA r. t.

A jövő nemzedék.
A gyermekvédelem lelkes apos- 

fala, dr. Ruffy Pál nnuiszteri tanácsos, 
a gyermekmenhelyek országos felügye
lője az erdélyi román invázió idején a 
legfőbb kötelességének ismerte, hogy 
« menekülő, nagyszámú, serdületlen 
gyermeket biztonságba helyezze. Ötőle 
hallottam egyszer, hogy a gyermekvé- ' 
delem pontos és lelkiismeretes teljesí
tésében rejlik a jövendő Magyarország 
nagysága. Most, a folyó n gy világhá
ború idején látszik csak igazán a gyer
mekvédelem fontossága. Egy nemzet 
jövője azon fordul üteg most, hogy 
lesz e elegendő munkabíró kéz pótolni 
az elesetteket és a nyomorékokat? Tu
dunk-e annyi gyermeket nevelni, hogy 
az ország fejlődését majd nyugodt lé
lekkel reábizhatjuk ?

Gróf Apponyi Albert a képviselő
házban szintén ennek a kérdésnek fon
tosságát hangoztatta, mert szerinte is 
a népnevelési politika kérdése a háború 
után még hatváuyozottabb fontosságú 
lesz. A háború nagy erőpróbája a nem
zet életképességének. Ha nem állanak 
megfelelő számú utódok az elesettek 
és bénák helyére, akkor csak tengődni 
fog a nemzet s visszafejlődik. Az ily 
nemzetek azután nyom nélkül eltűn
nek a népek nagy tengerében

A magyar faj vérvesztesége igen 
nagymérvű a most folyó világháború 
alatt s vele mindenesetre komolyan 
kell foglalkoznunk nemzetünk jövője 
érdekében, mivel viszonyaink e tekiu- 
tetben még a háborút megelőző idők
ben is aggasztó fejlődési arányt mutattak, 

A statisztika szomorú adatai meg
döbbentően mutatnak reá arra a káros 
tünetre, bogy nálunk egyre kevesebb 
lesz a születések száma s egyre na
gyobbodik a csecsemő-halálozás.

A családapák javarésze már évek 
óta a harctéren van, s igy a család 
csak stagnál, újabb házcsságokat alig 
kötnek s ennek súlyos következménye 
már is erősen meglátszik nemzetünk 
megiogyásában.

De nemcsak a fejlődésben stag
nálunk, hanem talán még annál is 
szomorúbb jelenség az, bogy a gyer
mekhalandóság is egyre ijesztőbb mér
téket ölt.

Espunk hasábjain már a leghiva- 
lottabb orvosok és paedagogusok fog- 
Islkoztak e szomorú jelenséggel s arra 
újból és újra visszatérni nemzeti köte
lességünk.

Éppen a napokban jártunk teme
tőink csendes birodalmában s az őszt 
bervadás borús hangulata között meg

döbbenve kellett látnunk, hogy miként 
szélesedik ki az apró sirhalmok és ke
resztek táblájának hatalmas mezője.

Aki figyelemmel kiséri lapunk 
anyakönyvi rovatát, megdöbbenve kell 
neki tapasztalnia, hogy nálunk minő 
nagy az elhalt gyermekek aránygzátua. 
Némelyik héten íjiajdnem csupa gyer
mekilevet sorolnak fel a sokat mondó 
sorok.

A legtöbbnek élete alig tartott 
néhány hónapnál, anélkül, hogy vala
mi járváuy volna vá'rosunkbai.

Nem is ebben kell keresnünk te
hát az okot.

Kétségtelen, hogy a gyermekha
lálozási egészségteleLül nagy arányszá
mot nagyban emeli a terhelt csecse
mők nagy száma.

De ha tekintetbe vesszük a halá
lozások okát, alig tévedünk, ha kimond
juk, hogy legtöbb csecsemő halálát a 
gondatlanság okozzs,

A mi népünk természetében van, 
hogy ha állata beteg, azonnal fut az 
állatorvoshoz, de ha gyermekének vau 
valami baja, házikezeléssel iparkodik 
meggyógyítani és a legtöbbször agyon
kezeli a meggyötört gyermeket.

Ma az élvezetek mohó keresése 
i idején asszonyainknak Csak unott teher 
! az anyaság legszentebb kötelessége és 
j régi büszkesége s talán a nehéz me- 
' gélhetés idején fellélekzéB, ha egy-egy 

angyalt szállíthatnak a magas Ég fé
nyes birodalmának.

A halálozások másik oka pedig 
az anyák tudatlansága.

Igen soknak halvány fogalma 
sincs a kisdednevelesről.

Ezen a bajon az anyák nevelésé
vel kellene segíteni. Nőegyleteink e 
téran tehetnének nagyon sokat, ha te
vékenységük körébe vonnák e foutos 
kérdés nagyjelentőségű felkarolását.

De a gyermekvédelem legnagyobb 
akadálya gyakran a lelkészek, hatósá
gok közönye, mely minden tüzetesebb 
vizsgálódás nélkül elsiklik a kérdés fe
lett. A garamvölgyi egykének átkát 
már is érzik a környéken, főleg ott, 
ahol az egyetlen fill is elveszett a harc
téren, Most uyilik a legjobb alkalma 
a hatóságoknak és a lelkészeknek, hogy 
a nép figyelmét felhívják a gyermek- 
hiánynak és a gyermekhalandóságnak 
nagy veszedelmére. Most, amikor badi- 

' foglyokkal munkáltatják a földeket, 
most érzik csak igazán, hogy mily na
gyon hiányzik a munkás kéz * csa
ládban. Mily boldog az a család, hol 
egymásután serdülnek a gyermekek s 
folytatják a munkát ott, ahol az előd 
elhagyta.

A legfontosabb feladatunk tehát, 
hogy végre első teendőink közé sorol
juk a gyermek-védelmet. Vegyünk pél
dát szövetségeseinktől, a németektől, 
kik-most, a háború idején is mily nagy
szerű intézményekkel gondoskodnak 
az uj nemzedék felneveléséről.

Hogyan küldjünk pénzt 
hadifoglyainknak ?

(A Keresztény Iíju3agl Egyesület áldásos 
akciója. Pénzküldé.i foglyainknak. Ami

ről még kevesen tudnak.}

A Keresmény fjusági Egyesület hadi- 
fogo'y-gyámoltó munkájának egyik ’geu 
fontos ága a hadifoglyoknak küldött pénz 
közvetítése.

Ennek módja a következő;
A fiiadé elküldi * pénzt * hadifogoly 

i pontos címével a zöveteég irodájába (Buda 
pes , Főherceg Sándor-utct 28.) Itt a lega
lacsonyabb árfolyamban átszámítják rubelre 

' és * stockholmi, ilbtöleg petrogadi iroda 
! utján alkudik annak * 25 keresztény ifjú

sági egyisüieti titkár, ak a cimére, akik 
■ oroszországi hadifoglyaink közölt végeznek 
j kimondhatatlan áldásos munkát.

Számtalan köszönö és hálairat biaoayit- 
i j», hogy a hadifoglyok, a sok küldemény 

kőiül leginkább c<ak azt kapták meg, amit 
a szövetség küldött nekik. A hadifogoly 
esik akkor kapta meg a más utón elkü dött 
pénzt, zmikor a Világszövetség ti<kára meg
sürgette. Ei is terjedt a Szövetség jé hre 
úgy idehaza, mint Oroszországban hadifog
lyaink kozott.

Naponta átlag 600 koronát tüld el 
Oroszországba s ennek az öszegnek tetemes 
része olyan pina, amit hadifoglyaink úgy 
kertek hozzátartozóiktól, hogy a Szövetség 
áltai küldjék számukra.

Sok szil ö hadifogságban lévő fia utján 
értesült e öször a Szövetség muukájáról. 
A Szövetség természetesen nem vállal fele
lősséget semmiféle irányban az általa küldött 
pénzért, dicára ezen szép és kézzelfogható 
eredményeknek. Naponta átlag 120—150 
tudakozódás érkezik a Szövetség irodájába ; 
ezeket a legrövidebb idő alatt továbbítják.

Úgy Olasz-, mint Oroszországból 'gén 
szép és érdekes feleleteket kap a Szövetség, 
»me ysk azt bizonyítják, hogy a Viiágszö- 
vn ság titkárai igen lelkiismeretesen do'goa- 
na . Nzgyon érdekes a Világszövetség titká
rainak az a szolgalat*,  hogy a körzetükbe 
tartozó fogolytáborokban érdeklődnek azou 
fog yok iránt, akik hazu'ró! még semmit sem 
kaptak. Eztknek neveit felírják és köslik 
* budapesti irodával. Eddig igy több, mint 
12 ezer hadifogoly nyert öSBaeköttetést szü
leivel vagy hozzátzrtozóival.

A kiovi titkár, amennyiben alkalma en
gedi, felírja a Kieven átvitt magyar badi- 

1 foglyoknak ós hozzátartozóinak neveit és a
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hosszú névaorokat megküldi * Szövetség 
irodájának. Nagyon tok ssüiö nyert meg
nyugvást eien gyors sso'gálat utján éa sser- 
■ett tudomást arról, hogy gyermeke egész
ségesen vagy sebesülten került-e orosa fog
ságba ? r

Kölcsönöket is adnak a Világszövetség 
titkárai hadifoglyainknak. Esen kölcsönök
röt az eredeti nyugtádat megküldik.

A budapesti iroda felssólitja a hossá- 
tartoaókat fizetésre és fizetés után kézbe
síti nekik a nyugtát. Érdemes megnézni a 
Keresztény Ifjúsági Egyesületek Szövetsé
gének hsdifogoly-gyámolitó irodáját. Egy
szerű, szűk, kis szobában, szinte zsúfoltan 
dolgozik a fáradságot nem ismerő személy
zet, amely a legnagyobb elismerést lelkes, 
odaadó és teljesen ingyen munkájával a 
legteljesebb mértékben megérdemli.

As irodát Meyy^rtay Béla országos tit
kár vezeti, A pénzátutalásokat, aa átszámí
tásokat, as iroda működésének megkez
dése óta önzetlen buzgalommal Mayyary 
Kona Ferenc intézi, titentyály Antal mér- 
aök, aki 12 évig élt Oroszorsságban, a 
bizonytalan címeket állapítja meg. Rajtok 
kivül még három, hivatása magaslatén álló 
hivatalnok busgólkodik és dolgozik, sok 
esetben még a hivatalos órán túl is.

Ilyen áldásos működést tejt ki es a 
Szövetség, amelyhez mindenki őszinte biza
lommal fordulhat.

A harmadik háborús tanév.
lita: Szubslsitzky ta ván.

Most, a haimatiik hanoiu*  tanév küszö
bén nem less éidektelen kiesé visszatekin
teni a múltba a leszűrni belőle azokat a 
tanulságokat, amelyek as emberiség nevelé
sénél, különöi en pedig hazánk iljusaga nevelé
sénél isámoitevó szerepe'- fognak jaüstní.

A háború bizonyos cselekvések összege, 
amely össsog igen alkalmas a tanulságok 
levonására. Sokat okultunk a mostani hábo
rútól ; as okulásokat okvetlenül ki keli 
aknáznunk a nevelés-okiatásnál. Est kívánja 
a jövő, továbbá Klünk biaiontága, kulturá
lis etetünk ésszerű fejlesztése. Hogy a szó
ban levő tanulságokat tisztábban láthassuk, 
lel kell sorolnuuk azokat a tényezőket, 
amelyek részint kint a harctéren, részint 
pedig bent as országban a háború tüze 
által ki|egecedtek. Látjuk, hogy az egyen, 
mint egyen voitakepen nincs, csak a „ tár- 
sadaomu van. Minden a ttrsada.ome s 
semmi se as egyéne.

Ettől eredöieg e.ötérbe lép a 
szociális nevelés erősrége, érteke. Ez a 
nevelea eadig még utm találta meg azt a 
helyet as iskolában, amelyet követei. Hogy 
es így van, bizonysága a mostani nagy idOk 
is. Addig, amíg kint a harctéren pusztán a 
tartós erők össsbangzó működésé érvénye
sül, bent az oisságuan burjanslk a túlzott, 
kóros egoismus. Tehát e két munka terüle
tén teljesen eiientetes tényezőket találunk. 
Hogy a kóros egoizmus csakugyan nagy 
mérvben eivenyesüi, bizonyítja a óva ter
jedő uzsora, amely határtalan arakat szab a 
szükséges cikkeznek. Korántsem a cikkek 
elegteiensége, hanem jobbara a meggazda
godás mételye emeli az arakat.

A ueveiés-oi tatásuak első feladata a 
felmerült kórt orvosolni, terjedezel megaka- 
daiyoaui. A szociális es a hazafias érzék 
nevelése, fejlesztése e kórnak legjobb orvos
sága. baervezaúuk minden iszoiav valóságos 
társadalmi elet iskolájává.

A háború folyamán világossá vált a testi 
neveies loniossaga is. Most tatjuk, hugy min
denkinek ken jo katonának tenni. Mmei ke
vesebb selejtes anyaga vau az országnak, 
annál biztosabb a leve, nagyobb, kitariObb 
as ereje. Az iskolák tdüig is logialkoztak a 
testi neve.essél, de nem o.y mérvben a mi
nőségben, mint azt a modern katouaneveba 
követeli. Erős, edzett, szívós, vasakaratu, 
ellenál.ó idegzetű em bei ekre van szükségünk.

ja -K. ó

Ma még a testi nevelés nem áll össshangban 
I a lelki neveléssel. Teremtsünk összhangot e 

két nevelésben. Ezt akkor érjük el, hogyha 
minden iskolát valóságos munkaiskolává ava
tunk. O y munkaiskolát, amely megtanítja a 
tanulót az igazi munkára, munkaszeretetre. 
A padba szorított tanuló csak passiv és 
reproduktív munkára van kárhoztatva; nem 
tud a produktiv munkának eleget tenni, 
képességei, tehetségei rom fejlődnek ki, ha
nem elcsenevészednek, elvesznek. Dobjuk 
félre » különböző tankönyveket, küszöböljük 
ki a kínos lecketanulásokat, leckefelmondá- 
sokat, amelyek a pedagógus szempontjából 
kényelmesebben kezelhetők, mint as igazi 
munka, az öucselekvés. Vezessük be a gya
korlati irányt 1 Ne tanítsunk olyat, aminek 
a tanuló későbbi életéveiben hasznát ne venné. 
A mostani háború is megmutatta, hogy 
mily szükséges a produktiv munka.

A tanulók nagy hasznát vették a pro
duktív munkának. Ahol csak lehetett, a nagy 
vakációban, segítő kezet nyújtottak a külön
böző szociális munkának.

Dolgoztak irodákban, gazdaságokban, 
gyára-bau stb. E tekintetben jó példával 
jártak a budapesti iskolák. Az elemi, pol
gári és középiskolai tanulók nagymennyi
ségű eleimicikkec tei mesztettek az általuk 
müveit hertgazdaBágozban, mások ismét 
keresetforrásokhoz jutottak a gyári ipar 
révén. A bigzon kettős értékű. Erkölcsi 
és anyagi. A tanú ók megmérették a mun
kát ; pótolták a háború által elvont munka
köröket s megkeresték a mindennapi kenye
rüket. Es a munka sok erkölcsi veszede
lemtől óvta meg a 1 anulókat.

Íme, röviden a vázlat, amelyet most 
a tanév elején figyelembe kell vennünk I

A világháború krónikája.
Szeptembér29.

Nagyszebennéi magveisuk * iuu>-uu^»t. 
A varostól deire és de ke e re fekvő magat- 
latokat heves küzdelem u<an elfoglaltuk. A 
Kárpátokban a baicok tovább folynak. A 
bőmmé csata hevessége lényegesen csökkent, 
A Kársát fensikon állásaink es a mögöttük 
fekvő területek ellen erős olass tüzérségi és 
aknavető tűs.

Septemter 20.
Az I. román hadsereg mvgs. mmiai.ö ve

reséget szenvedett, A vöiösioronyi stoiosual 
a román erős hátába kerültünk es eivágtuk 
visszavonulási Útjukat. A román csapatok 
roncsai a Eogarasi havasokbaumenekültek. 
A Uörgenyi hegysigben visszavertük az 
ellenségei, tovább deire b ztositó csapata
inkat visszavontuk. Monitoraink rajta ütöt
tek a corabiai román kikötőn. Megsemmisí
tettek a pályaudvart, a kikötő bereudezoBeaet, 
aa ott levő orosz leltagy versei t gőzösöket 
es bzzavontattunk 9 magyar ea osztrák uszály
hajót.

Október 1
Petrossrnytöl nyugatra a rouacuk c cre- 

törései tegnap la meghiúsultak. A Vöröslő- 
rooy szóróstól deire Canenmel is nagy vesz
teségeik mebeii véltük vissza a román Osz
tagokat. A Kárpátokban ellauyhuit a baic. 
A Elotá-Lipa es a Narajovka közt küzdő 
török, csapatok visszavertek aa ellenséget. 
Brodytól Z.ocov fele vezető ut mindkét leien 
támadott hév oioss eiöietőrés megh.usu.t. A 
Mázától jobbra jeleniekteieu keaigranáthar- 
cok zajlottak le.

Október 2.
Bukaresttől délre aZ eiieuav6 mko.l a 

Dunán. Rahovo melleit, Kusscsuk es Túlra
van kősóit több eilenseges aáaalóal) lepett 
a bolgár partra. A háiszegi hegységben a 
Szti igy-vő>gy miLd&et Oldalán visszavertük 
a románon támadásait. Petrozsenylöl nyu
gatra elfoglaltuk aa Oboioca magaslatot. A 
Nagykükunö menten elöceapataiuknak Sie- 
keiyaeresziurbói ki k Lett vouuimok. A 
Brody-Ziocsov-müutou a szöveiseges csapa
ton elientamadással viaszait gizltak a teg
nap elveszített állásaikat. Az au6o ok ez fran
ciak támadásai 20 kilométeres fronton ália- 
lenoraágbau összeomlottak. Élénk tüzerbarc 
a Karzat fensikon. Heves harcok a macedóniai 
fronton.

Október 3.
Szvinjuchy területén tizenhétszer, 

turcylól délnyugatra fixeukétszer indultak 
rohamra az oroszok, összes állásaink birto- 
kunkban maradtak. .Vidinnel szemközt a 
bolgárok megszállták a román Duna-ssigetot. 
Monitoraink szétlőtték a Dunán átkelt ro- 
mán csapatok pontonhidját. Dobrudzsában a 
Cobadinu-Topralsar-Tuzla-vonalról ind 1 itt 
ellenséges támadásokat bolgár ós török csa
patok visszaverték. Visszavett Báránykut ,áj 
arcvonalunkat kissé visszaszorították a romi, 
nek.

Október 4,
A Vöröstoronyi szorostól keletre t<jbb 

helyen elfoglaltuk’ a határbegygerincet. Na.y- 
szebentöi délre megsemmisítettünk egy ro
mán zászlóaljat. A petrozsényi magaslato on 
több román támadás meghiúsult. A Kiskü- 
kühö mentén a románoknak sikerült állása
ikat előretolni. Az oroszok újabb véres ve
reséget szenvedtek Volhyniában, A Rabo- 
vonál átkelt román haderők a német-bolgár 
átkaroló támadás elöl gyors meneküléssel 
vonták ki magukat. A macedóniai fronton, 
a Prespa tó és Nizse Planina között a bol
gár-német haderők uj állásokban helyezked
tek el. Visszavertük az olasz támadást 
Opzclnasellánái.

Különfélék.
— A király névnapja. Szerdán, e 

hó 4.-én, a király névnapja alkalmából, d 
e. 9 órakor a plébánia és a kegyearendiek 
templomában ünnepélyes isteni tisztelet volt, 
A plébánia templomában tartott szentmisén 
a katonai és polgári hatóságok is testületi
leg jelentek meg.

— Október 6. Pénteken volt az aradi 
vértanuk kivegzésérek szomorú évfordulója, 
A világháború következtében az évforduló 
külső megünneplése sok helyen elmaradt; 
de annál jobban Ünnepelte meg az ország 
lélekben azoknak a honvéd vezéreknek szent 
emléket, akik a honvédeket olyan sokszor 
vezették a dicső csaták győzelmeiben. Nem
zeti büszkeségünk lehet, hogy a nagy hősök
nek méltó legendás utódai születtek és har
colnak soha ei nem múló dicsőséggel a mai 
nagy világháborúban.

— Gyászhir. Varsányi és simonyi 
Simonyi Be.a, Barsvármegye nyug, főispánja, 
mint mély részvéttel értesülünk, e hó 5.-én, 
66 éves koréban elhunyt. p,rítán jellemű, 
jóleikü fért ú, igazi úri embe. volt, abból az 
ősrégi Simonyi családból való, mely már oly 
sok derék hazafit adott a vármegyének és 
a hazaualt. 0 maga is nemes ambícióval, 
erős köieiessegérzettel vett részt a vármegye 
közeléiében, ahol háromévtizeden át mű
ködött. Hivataloskodásának legszebb dicié- 
tete, hogy neki nem voltak ellenségei. M ni 
ügyved kezdette meg pályafutását. A megye 
bizalma csakhamar feléje fordult s tisztító- 
ügyészévé választotta, majd aa alispani 
szakba került, hol vezetője, lelke lett a me
gyének. A nemzeti ellenállás itt találta öt s 
bkr mindig a liberális párthoz tartozott, szi
gorúan alkotmányos érzülete a darabont 
kormánnyal szemben mint a vármegye a is
pánját aa ellenállás élere állította. A koalí
ciós kormány a vármegye főispánjává ne
vette ki s föispánsága alatt törekvése volt 
beket es összhangot teremteni a vármegye 
minden pártja kösött. Erélyét, tiszta jelle
met még ellenfelei is tisztelettel honoráltak. 
1910. évben állásától felmentették, de azóta 
is a legszorgalmasabb tagja maradt a köz
gyűlésnek s sok évi gazdag tapasztalatait, 
tudományát mindig a vármegye rendelkezé
sire bocsátotta. Egész vármegye osztatlan 
tisztelete es szeretető kíséri siijába. Holttes
tét ma, október 8-án délután 2 órakor 
helyezik örök nyugalomra a simonyi os»- 
iádi sírboltba. Ravatalára a vármegye díszes 
koszorút helyez s küldöttségi eg képviselteti 
magát a temetésén. Legyen áldott emléke 1

— Katonai kitüntetés. A király dr. 
.Novotny Ernő lüzerhaduagyot az ellenség 
eioti tanúsított vitéz magatartásáért a HL 
oszt, katonai érdemkeresattel tüntette ki.— 
Őszintén gratulálunk.
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_ A íőgfimn. Segítő-egyesület f. 
, , 4_áD délelőtt 10 órakor, Üinkovits Ferenc 
?° yeare’ndi tanár elnöklóse mellett vá'anzt- 

illetőleg közgyűlés tartott, amelyen 
elnök bejelentette, hogy a fögimn. igas- 

tóságAról ‘rtrtánt l*> IBOndáaa folytán a rend 
kormány*  ^r’ Karolyi Jánost nevezvén ki 
/főgimnázium igazgatójává, — aa alapsza
bályok értelmében az uj igazgató egyúttal 
a segitö-cgyeBÜletuek ’’ hivatalból igazgatója 
Ie((   »git a közgyűlés szívélyesen üdvö- 
yölt A tanári k»r — mivel Boros Antal 
,z elnöki tisztségről lemondott — az egye
sület elnökévé Smkovits Ferencet, választotta 
Beg aki már előzőleg éveken át a legna
gyobb buzgalommal vezette az egyesület 
ügyeit. A közgyűlés örömmel vette tudomá
sul hogy dr. Gergely Fülöp orvos az ala
pító tagok sorába lépett. Az elnök előter
jesztés) szerint 147 tanuló 1581 könyvet 
kér az egyesülettől. A közgyűlés — figye
lembe véve a háború okozta nehéz viszo
nyokat — • folyó tan ívben lemond a tőke 
gyarapításáról és minden jövedelmét a sze
gény tanu'óknak könyvekkel és ruhával 
vaió ellátására fordítja s ezért elhatározta, 
hogy a könyvtárában levő könyvekhez 1500 
korona költség keretében 500 uj könyvet 
rendel és felhatalmazta a tanári kart, hogy 
első sorban az erdélyi menekültek fiait s 
asután lehetőleg az ösBzes folyamodókat 
lássa el a szükséges tankönyvekkel. A sze
gény tanulók felruházására szintén 1500 
koronát szavazott meg a közgyü'és. A segély
ben részesülendöket az első tanán konferen
cia után tartandó választmányi ülés fogja 
kijelölni. — A segitö-egyesüiet ez alkalom
mal is bebizonyította, hogy hivatásának ma
gaslatán ál), mert közgyűlése humánus hatá
rozataival a leges ebben teljesítette az egye
sületnek nemes intenc óját.

—- A géppuskáé tanfolyam f. évi 
október bó ö., 0., 11, 13. eu 16.-in rogge i 
6 órától este 6 óráig megszaki.ás nélkül 
harcsserü lövészetet tart Rovnyó-szailás mel
letti hareszerü lőtéren 11 ;h., Kis-, és Nagy- 
kereskény, Varsany, Csaná, Bori, Tegze - 
Kálusbortő által határo t területen. — Fi
gyelmeztetnek a fenti községek lakói, hogy 
ez idő alatt a katonailag lezárt területre 
lépni éietveszélyos.

— Halálozás. A legnagyobb megiile 
tödessel közöljük a levorö és szomoiú hírt, 
hogy ceebi loyány Virgilné, szü1. csehi Po- 
’jáxy Anna, caebi Pogány Virgil lévai járás- 
bnónak neje, a legjobb feleség, a ieg.-zere- 
tőbb anya és anyós,—éle'e 62., boldog há- 
saissgának 34. evebeu elhunyt. A jó.elsü 
utaiBzouynaa rövid szenvedés után történt 
balala méy fájdalmat okozott családjának 
és öazii.ts részvétét a gyászt keltett rokonai 
és ismerősei körében. Földi maradványait 
ma deluian 4 órakor a róm. kath. temető
ben helyezik örök nyugalomra.— Áldás és 
béke lengjen porai fölött 1

— Olcsóbb a marhahús. A háború 
harmadik evenen, amikor már megszoktuk, 
hogy az árak rohamosan emelkednek, sziute 
hihetetlennek látszik, hogy valaminek az ára 
olcsóbb legyen. Pedig ez nem mese, hanem 
valóság. Ugyanis az egyik lévai mi stáros — 
dicséretére legyen mondva — a marhahús 
árát tetemesen leszállította. Október hó
l.-töl  nála egy kiló marhahús nem 8 K. 80 

, hanem 7 koronáért kapható. A jó pél
dának megvolt a kellő hátasa, llmt értesü
lünk, azóta már a többi mészárosok is ha- 
tonlókcppen lessállitotákmarha a hús árát.

— Tandíjmentesség a menekült 
diákoknak. A kultuszminiszter rendeletben 
áftesiietie a városok tanácsait, hogy a me- 
tiékült diákok úgy as elemi, mint a váro- 

által fentartoit középitkolákbau is tan- 
di)mOntessegben részesű jenek. A tandíj elen
gedései Léva város tanácsa már a rendelet 
leérkoate előtt elhatározta.

Munkások kaphatók. A külön- 
tözö fogolytáborokban meg több gépész, 
"terelő, kovács, lakatos, vasesztergályos, 
Mechanikus, molnár és más foglalkoiasu se- 
S" munkás van, akik a megyei munkabiaott- 
•ágosnak indokolt kérésére rendelkezésre 
. Akik ilyen muukásokat igényelnek,
“rduljznak kérelmükkel aa illetékes főszol- 

2*  íróhoz, illetőleg a polgármesterhez.

Petróleum, só és cukor? A 
megélhetés mindeun.pi szükségletéhez ez a 
1 ,Y"..dolo8 «“ny"» hozzátartozik, mint 
‘estünkhöz annak egyes részei, fi, most 
amint egyre sűrűbben halljuk panaszkodni 
az emboreset ez a három életszükségleti 
Cikk nem kapható a bol okban, leginkább a 
román háború óta. A kereskedők azt mond
ják ; nincs. Nem tudjuk, van-e nekik, nines-e 
~ de a hatósághoz el kell hallatszani, a 
bírnak, hogy ha >gy volna, legyen segítsé
gére a saükölködöknek. Hatósági közbelé
pés szigorú intizked issei majd használni fog.

Halálozás. Részvétté, közöljük a 
gyászos hirt. hogy Pintér Samu könyvelő, 
casládjánakés rokonságának mély fájdalmára 
élete 44, évében, hosszas szenvedés után t’. 
hó 6. án. dó i 1 órakor meghalt. Temetése 
ma d. u. 2 órakor lesz,

— Felemelt bérmentesítési díj. A 
kereskedelemügyi miniszternek szept. hó 
21.-én kelt rendelete értelmében október hó 
l.-töl kezdve a csokbef zstési lapok hátlap 
jóra irt közlemények bérmentesítése fejében 
a befizetőtől aa eddigi 5 fillér helyett 10 
fillért kell beszedni.

— Halált okozó beizinrobbanas. 
E hó 6.-án, pontoson este, ’/*  7 órakor ha
lálos szerencsótlensíg történt a várostól nem 
messze eső Szent János-puszláu. A szivattyú
házban — még eddig k> nem derített Ottót 
— öt hordó benzm robbant fel és levegőbe 
röpítette a szivattyubázat. A nagy robbanás 
következtében az ott tartózkodó négy fiú 
közül Simon János szénné égett, — Simon 
István, S yevkó Mihály és Minár Fülöp sú
lyos égési sebeket szenvedtek, akiket a lé
vai kórházba szállítottak, ahol Simon István 
Sebőiba belehalt.

Jótékony súg-
Aa erdéiyi íueueküítekuek Wemberger 

Adoifué Hódi tégy veruekrÖ ruhaneműt éa 8 
darab tjaappanf, GarauíSitŐi öa község 12U 
b.i ograuim vegyes gabonát és 22 K. 24 ín- 
lér készpénzt, Taubinger Ágoston örökösei 
50 fej káposaUt, 2 zsák Krumplit, Sághyué, 
Vadzarábue éa Baranyekué 10 kgr. babot éa 
öreg ruhát kü. döttek.

Itt eaunijük uo eg, hogy a Schubert 
Pa rié éa Grapka O ga gyüpőivéo Rügye a 
ueveu közölt 6 korouát Síugei adoniáuyozta 
a menekülteknek.

A Tanítók Hazának Scbüüfíer Gyű aué 
úrasszony Miíasról 2 Kooaab lirigyea ur 
pedig 1 i.dák KiUiftpiiw küldött ajándékba.

5*446(1616  szám.

Hirdetmény.
Kös hírré teszem, hogy * m. kir. minisz

tériumnak 3 044—1916 M.E. rendelete értel
mében mindennemű ásványolaj bejelentésé
ről szóló 4452—1916 M.E. számú rendelet, 
melyet 7476-1915 szem al#U 1915 — évi 
december bó 27-en hirdettem ki, hatályát 
vesztette s he yebe lényegileg a Kővetkező 
rendel .ezesek leptek :

K itbetunáenl be kell jelenteni:
1. A nyers ásvanyoiajkeszleteket.
2. ' M ndeu emü ásványolajtermékeket.
3. Kátrányt.
4. Benzolt.
5. Kátrányolajat.
6. Kőszénkátrányszurkot.
Ha csaá akkor, ha a készlet kenőolaj

ból etívüttveve 10 metermszsat, a többi 
anyagból pedig anyagoukiut 50 mrttermá- 

Z ht A kereskedőket közelebbről érdeklik 
a reudelotnek a zár alá vételről szó ó ren- 
delkezései, melyek szerint:

A zár alá vételnek aza hatálya, hogy a 
Zár alá vett anyagokból csak engedély mel
lett és esak azt a mennyiséget és os.k ab
ban a minő .égben szabad ^szolgáltatni, 
amelyre az engedély szói.-

A folyamodványokat az elsőfokú ipar
hatóságnál kapható mint, szerint kell »zer- 

! kessteni.

Megjegyzem, hogy a zár alá vétel miu
den említett termékre kiterjed, a világitó 
kőolajra azonban csak az ásványolajfinomi- 
tók birtokában levő készletekre.

Léva, 1916 évi október hó 2-án.

Bódogli Lajos,
, polgármester.

5445—1916. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a m. kir. Minisz
tériumnak 3.110—1916. M. E. számú ren
delete folytán az 1.750—1916. M. E. rende
let, melyet 3415—1916. szám alatt közhírré 
tettem, 2. és 5. §-aiban úgy módosul, hogy 
a termelő búzából, rozsbó1, kétszeresből és 
árpából együttvéve a háztartásában termé
szetben ellátást élvező személyek közül csak 
azok után számíthat fejenkint és bavonkint 
18 kg-ot, akik gazdaságában mezőgazdasági 
munkát keresetképen végeznek, csalágtagjai 
közül pedig csak azok u'.án, akik tizenöt 
évnél idősebbek és gazdaságában rendsze
rint mezőgazdasági munkákkal foglalkoznak. 
A háztartásában természetben ellátást él
vező egyéb személyek U'.án a termelő tejeu- 
kint és bavonkint csak 14 kg.-ot számít
hat.

Ugyanez a szabály irányadó a közszük
ségleti célokra történő igény bevételnél (rek- 
virálásnái) is a termelő saját házi szükségle
tének meghatározására nézve.

Ea a rendelet f. évi szeptember hó 
22-ik uapjáu lépett életbe.

Léva, 1916. évi október hó 2.

Bódogh Lajos,
DolgárniustHr.

Eladó földek.
A lévai határban, a Zugó-dülöben 
26 magyar hold szántó és iét ingat
lan egészben vagy részletekben 
eladó. Bővebb felvilágosítást ad az 

eladással megbízott Huberth Vilmos 
ügyvéd Levan.

Eladó ház.
Koháry-utca 77 szám alatt levő ház 
(két szoba, konyha, kamra, udvar, 
gyümölcsöskert) szabadkézből eladó; 
föltételek a lévai kir. közjegyzői iro
dában beszélhetök meg.

Casinó-szolga.
A lévai kaszinói szolgai állás meg
üresedett, az erre pályázók jelent
kezzenek dr. Lakner Zoltánnál, a 
— — kaszinó igazgatójának-------

2632—1916. kig. szám.

Hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. város ta

nácsa ezennel közhírré teszi, hogy a 
város tulajdonát képező felsöfo- 
gadó 1916. évi október hó 27, én 
d. e. 10 órakor a városház tanácster
mében megtartandó nyilvános árveré
sen bérbeadatni lóg. A bérlet tart 1917. 
évi január 1.-től 1917. évi deezember 
31.-ig, Kikiáltási ár 700 kor. Bánat
pénz ennek 10 "la a.

Az árverési és szerződési teltéte
lek többi pontjai a hivatalos órák alatt 
a város polgármesterénél megtekint- 
hetők.

Újbányán, lul6. évi szept. hó 29.

Kotiers Emil,
polgármester.
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Üzlethelyiség
lakással és raktárakkal 1917. 
Május 1,-től kiadó. Bőveb
bet Nyitrai és Társánál 

— r. t. Léván. —
(
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KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám: 33 L 6 V HU. Tslsfos szárny 33

>? . d 
■Ö
'ÁJ

Haszonbérbe egészben, 
vagy részekben, avagy feléből be
vetve egészben vagy részben, az 
erdélyi menekültek számára, a 
szomszéd községben, mintegy száz 
hold jól termő szántólöld, azon
nal kiadó. Hol? megmondja a
— kiadóhivatal. —

i

Ö császári és királyi fensége 
Auguszta fóheroegasszony leg
magasabb védnöksége alatt álló 

Auguszta Gyorssegély-alap 

Hadi biztosítási osztálya.
Valamennyi baictéreu most folyo heves es 
tégy csaták tűs k> tonainkti.I a legnagyobb 

ir0ies2itést követelik. Éppen azért

ne mulassza el senki hoaaátartozóját * leg
csekélyebb d.jak mellett bistositanl. A nép- 
iölkelök mér ötször kilenc korona részletben 
Illethető 45 koronáért 1000 koronára bia- 

tosithatók.
A badibiztositás r.z eiső részlet le 

lizetésevel érvénybe tép.

Haláleseti
hadi biztosítások!

Felvétel és felvilágosítás nyerhető;

Baram. köspont irodában LÉVA, Kálvin- 
udvar, valamint a lévai ref. lelkésri hivatal 
is ssivesen áll tejesen díjtalanul a felek 

rendelkezésére.

Fi&ctéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
Bal céljára épült házamban nagy választékú 

| állandó gépkiállítás van berendezve 
B Hazai gyártmányú gépek: 
Mö Gauz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 

Scbrantz gözcséplö készletek, eredeti Melicliár-féle 
ha vetőgépek, Bacber-féle ekék és talajművelő e=zközök 
Söö valamint minden e szakba vágó gépek és gépréBzek 

Világhirű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű iakarmánykamrak elkészítése 

éti felállítása jut. nyos arai ban. "Wg;

ÍS

Rokkantsági

petróleumon, olajon, kátrányos, sziruposat, szeszeset a legmagasabb árban 

minden mennyiségben készpénziizetés mellett 
veszüuk úgy helyben, mint bármely vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállit va, 

Hcrdóügynökök kerestetnek!

Weisz Lipót és Társa
olaj, gépzsir, köcsikenccs-nsgykereskedők.

Ivdapest. IX., Hentes utcza 17.
Interurban-Telefon : József 14 — 50.

ORSZÁGOS BURGONYA.
Közvetítő Iroda hirdetmény.

A 2953—1916. sz. M. E. rendelet 
értelmében mindazon burgonyater
melők, akik a burgonyatermésüket 
1916. október 31.-ig bejelentik, 100 
kg.-ként kettő koronával többet kap
nak, mint a megállapított legmaga
sabb ár. Felhívjuk a gazdaközönséget, 
hogy a burgonyatermését jelentse be, 
ez esetben az étkezési burgonyafajo
kért 100 kilogrammonkint 16 K. 
egyéb, de átválogatott fajokért 15 K. 
fizettetik ki. Átvétel és elszállítás, vé
telárfizetés helyszínen történik. 
Bejelentések Kohn Dávidnál Léva 
várót h?z_ rendörszoba mint az 
országos burgonya közvetítő iroda 
bizományosánál eszközlendök.

NE TÖPRENGJEN =
azon, hol vásárolhat be legelő

nyösebben!

Legjobb bevásárlási forrás:

Kern Testvérek
fűszer, csemege ís vasnagykereskedése.

Alapittatott 1881 LÉVA Telefon 14.
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Az Apollo mozgószinház 

műsora érdekes.

moziba
megyünk
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Mindennemű
konyhafelszerelési és háztartási cikkek. Vasmozsár 
ónozott mosó és habüstök. Építési anyagok gazda

sági és műszaki cikkek.
A .,léiai tisztiiselö egyesület" tagjainak árengedmény 1

Üzleti elvünk: Tisztességes kiszolgálással 
becsületes hírnevet és 

megelégedett vevőket szerezni!

fűszer és csemegeárok. Vasáruk.
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Nyomatott Nyitrai éa Tára*  r. t gyorasajtőján Léván


