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Iparos tanonc-otthon.
Egy időben felvetettük ezt a témát 

,rra való tekintettel, hogy Léva város 
lakosságának túlnyomó részét iparosok 
képezik. niOBt azonban a hadiárvák 
védelméről szóló kormányintézkedések 
ismét a napirendre fogják tűzni s 
mert nekünk különös gondunkat kell, 1 
hogy képezze a háborúban elesett ipa
rosok, munkások helyébe megfelelő 
munkaerők nevelése különösen abból a 
szempontból, hogy a háború befejezése 
után a mezőgazdaság mellett ipari 
téren is kettőzött erővel kell felven
nünk a versenyt a nyugati államok
kal.

Most már főtörekvésüuk legyen, 
hogy az általunk termelt nyers anya
got rnaguuk dolgozzuk fel idebenn, 
saját munkaerőnkkel, mert ez a nem
zet vagyonosodásának előfeltétele. Hi
szen már most látjuk csalhatatlan 
előjeleit annak, hogy a világháború után 
olyau átalakulások lesznek társadalmi, 
politikai, mezőgazdasági, ipari éa ke
reskedelmi életünkben, melyek egy 
egészen uj életnek vetik meg alapját.

Uj elhelyezkedések, uj összeköt
tetések, uj érdekek érlelődnek meg a 
fegyverek mérkőzésében, melyeket nem 
szabad összetett kezekkel néznünk, 
hanem az uj irányok felé való eltoló
dások láttára az első elhatározó lépé
seket már most meg kell tennünk.

A világháború rengeteg terheket rótt 
az államra, melyeknek valami uton- 
módon meg kell térülniök. Hogy az 
ország lakossága meg tudja majd bírni 
az előálló nagy terheket, gondoskodni 
kell arról, hogy a társadalom mitideu 
osztálya megerősödhessék.

Ezt pedig csak nagy szociális áta
lakulások eredményezhetik. Nem lehet 
majd tovább csak egyes osztályokat 
dédelgetni a mások rovására, mert ez 
az egyoldalúság igsu könuyen nemzeti 
katasztrófához vezethetne.

Hogy országunk továbbra is me
zőgazdasági állam legyen s hogy nyers 
termékével tovább is fejős tehene le
gyeit az ipari államoknak, az egyenes 
képtelenség, az valóságos öngyilkosság 
lenue.

A világháború nagy tapasztalata 
megmutatta, hogy nemzeti életünket 
ugy kell berendezni, hogy önmagunkra 
hegy Alva is meg tudjunk élni.

Amit termelünk, azt magunknak 
kell tudnunk feldolgozni is s nem sza- 
had továbbra is engednünk, hogy fá- 
fdságos munkánk gyümölcseit mások 
élvezzek s mások hízzanak s gazdagod
lak tőle.

Az uj átalakulásban nagy szerepe 
jut majd az ipari foglalkozásnak, de 
hogy annak produktumai a világpiacon 
>» versenyképesek lehessenek, nem 
szabad többé engedni azt, hogy az 
iparostanoncok az ipari foglalkoztatás 
helyett a tanulás első éveiben dajkák, 
konyhaszolgák s egyáltalán mindene
sek legyenek.

Az iparosoknak meg kell tauul- 
niok a legalaposabban a maguk szak
máját, mert a kontárok kora le fog 
járni, Ízlést, elméleti tudást, intelligen
ciát pedig adjon az iskola, mert nagy 
ipari csatát nem lehet nyerni azzal az 
osztállyal, mely eddig kénytelen volt 
a maga újoncait a falusi elemi iskola 
két osztályának elvégzettjeiből toborozni.

Az intelligensebb elemnek is be 
kell majd látnia, hogy az ipari pálya 
nem lealázó, mellyel eddig ez az osz
tály mint mumussal élt a család elké
nyeztetett, lusta és hanyag csemetéivel 
szemben. Az „inasnak adlak“ stsreotip 
kifejezés többé nem lehet a fenyegetés 
ósdi eszköze a munkáranevelés uj 
utjain.

A lábszij helyett modern tanonc- 
otthonokra vau szükség, bogy a maga 
szakmájában mindenki tökéletes legyen. 
A világháború megmutatta, hogy a 
munkás mennyivel többet kereshetett, 
mint * hivatalok asztalainál körmölŐ 
tehér rabszolga hivatalnok, kiuek éve
ket kellett átnyomorognia s átkoplalnia, 
mig a produktív munkára neveltek 
vagyonokat szerezhettek.

' Ai egyes városok az uj nagy 
versenyben csak úgy állhatják meg 
helyeiket, ha igazi ipari gócpontokká 
tudnak átfejlődni, ha ügyes iparososz- 
tállval fognak rendelkezni.

Életkérdése tehát miuden városnak, 
hogy hatványozott mértékben fordítsa 
figyelmét az iparosnevelésre.

Maga az állam is észrevette, hogy 
az iuasneveiés télezázados problémáját 
ki kell emelni abból a kísérletező ta
pogatózásból, amelyben eddig oly 
kínosan törtetett.

A hadiárvák jövendőjére is gon
dolva biztató szóval lordul felénk és 
Mgitfégét Ígéri a tatiouc-ofth. nok fel
állításában, segítséget kínál az iparka
mara is. .,

Mindezt a jóindulatot nem kellene 
ad acta tenni.

Itt említjük meg, hogy a nyugati 
államok iparügyének oly magas fejlő
dését éppen az segített, elő, hogy ko
rán (elismerték az iparososztaly értel
miségének fejlesztését. Utt az iparos
inas mesterségét nem csupán a műhely
ben tanulja jó vagy rossz mestertől 
hanem ezenfelül megfelelő szakiskolát

kell látogatnia, amelynek elvégzése 
I után kap csak felszabadulási igazol- 
. ványt. Németországban csaknem min

den szakma tart már szakiskolát. Fran
cia és Angolországban hasonlóképeu 

; vau. Hogy csak egy példával éljünk : 
ugy e bár a francia szabó a legelső a 

' föld kerekéu s hogy ebben nagy része 
I van a lécole de loup-nak, talán nem is 

kell különösen hangsúlyozni.
Nálunk még mindig csak nehezen 

j lehet ezt a kérdést oly aktuálissá tenni, 
hogy annak megvalósítására is gondolna 

I valaki. Dl most a háború után előálló 
' uj állapot, mely semmikép sem fogja 
; a réginek folytatását képezni, egyene- 
I seu arra fog beunüukat kényszeríteni, 

hogy a tanonc otthonok létesítését ko- 
motyau felkaroljuk s mielőbb megvaló
sítani iparkodjunk, hiszen minimális 
beruházás mellett alig szambavebető 
anyagi megterhelést jeleutene.

Élelmes városok iparkodnak miu- 
i dent maguknak megkaparitani. Ne en- 
’ gedjük, hogy ebben valaki bennünket 

megelőzzön, mert hisz Léva városa a 
felvidék legnagyobb iparos városa.

■
A katonai rendőrség országos

szervezete.

A háborús állapotokra valu tekintettek 
—a Városok Lapja közlése szerint — a ka
tonai rendészeti tenmva'ók végrehajtására 
külön szervezetet alakított a hadügyminisa- 
térrel egyetértőiig a honvédelmi uainisse- 
riutn. Ei a szervezőt a katonai rendőrség.

I
Iyen küiöi rendőrség működik az ország 
egész területén. A katonai rendőrség felál*  
litása azonban semmiben sem korlátossá a 
polgári rendőrség jogait és kötelességeit, 
még abban a tekiute.ben som. hogy a aöa- 
rend éa kösbiz'onság órdekeben katonai sze
mélyekkel szemben is fellépjen, ha megfe
lelő katonai erő nincs jelen.

A katonai rendőrség fegyverhasználatát 
a katonai szolgá ati szabályzat állapítja ineg. 
Eizerint nemcsak tettleges bántalmazás, vagy 
támadással va ó veszélyes fenyegetés esetén 
van helye a fegyverhasználatnak, har-em 
akkor is, ha valati a katonai őrséget dur
ván a figyelmeztetés dacára is tovább sér
tegeti s továbbá, ha valamely elfogott ve
szélyes bűntettes elmenekült és fenyegető 
felszólítások dacára som áll meg s mái kp, 
mint fegyverhasználat által e menekülése 
meg nem akadályozható.

A vidéken szerve isndő katonai rendőr
séget a polgári hatóságokkal egyetértőiig a 
honvédkerüeti narancmokaág intézkedései 
alapján as állomázparanc *nok  állítja fJ. A 
katonai rendőrség veze'őjo as á'omáapt. 
rancsnoksághos beoastott alkalmas törsz'isst, 
A helyőraág terüe'i «i'•erjedésének ua^gfe-
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le.'öleg kerületekre obi) k s a kerületek élén 
i» íörífltÍBBt vsgy ízéssdoa műkö
dik, megfelelő biábu járörosatagparai Cfuo- 
kokkal és legénységgel.

A katoDai rendőrség úgy a fővárosban, 
mint a vidéken kiiárólsg katonai rendésze
tet végez s a követhető körü’mények meg- 
sküntetéfére és megtoríéséra kell törekednie:

Ittasság, éjjeli kóborlás, takaródén túli 
k.maradás, koldu’ás katonai egyenruhában, 
illetlen magaviselet.

Nyilvános helyiségek, lebujok átkuta
tása, hol gyanús elemek tartózkodnak, vagy 
amelyekr.ek látogatása a katonákra káros. 
Kutatás eaökevénjek és kémek után.

A katonai rendőrség járőre nyilvános 
helyekre, mint a veidég.'ö, hávébér, Bzállár- 
helyek, elvileg "aak rendőrségi közeg kísé
retében és csak akkor mehet be, ha a helyi
séget a járőrpirarcsnok vagy a rendőrségi 
közeg előzetesen megezcmlé’i és ö is szük
ségeinek tartja as adott esetben való eljá
rást, mint amilyen a letartóztatás vagy iga
zoltatás.

A katonai rendőrség a háború tartama 
alatt működik s a rendes bék eviszonyok be
köszöntésével feloszlik.

Már több városban életbe is léptették 
e katonai rendőrséget s ennek létesítése 
Léván is folyamatban van. A hat honvéd
ből álló katonai rendőrség most van kikép
zés alatt és — mint értesültünk — legkö
zelebb meg is kezdi működését, amelytől a 
közrend javulása szempontjából sikeres ered
ményt várunk.

Fent északon, a Néva partján.
Fönt északon, a Néva partján 
Tátongó örvény kavarog. 
Atyuska ! Félsz issze*d  a nép, 
Múljék el tőle haragod, 
A lelked se gyötrődjön érte. 
Kerüljön is sok muzsik vérbe. 
Baj volna, hidd el, egyedül, 
Ha bársony trónod is ledül, 
Fönt északon, a Néva partján . . .

Fönt észukon, a Néva partján, 
Te hirdetted mindig az eszmét! 
És benned bízott u világ, 
Hogy egyszer 9örők béke*  lesz még. 
Meglátod eljön majd ez is; 
Elhozza majd a Nemezis. 
Baj tolna, hidd el, egyedül, 
Ha palástodra sor kerül, 
Fönt északon, a Néva partján . . .

Fönt északon, a Néva partján, 
Megindult a nagy áradat . . . 
Ezernyi titkos érzelem 
.4 -pillanatot várta csak; 
Még golyó foghatja a cárt! 
(Szive ,örök békére*  várt.} 
Baj volna, ha azt egyedül 
Elérni, Neki sikerül, 
Font északon, a Néva partján , , ,

Xarafiát/i Jenő.

Levél a harctérről.

Andersen mosolygó melankóliájává*,  téli 
esték mesélő har gulatával, borzalmak és 
álmok, lázas órák sejtelmeinek összeboroná- 
sával s egy igazi könnyel szemünkben kel
lene megírni egy téli lövészárok életét. Akik 
ma élők, holnap halottak lehetnek, ahol ma 
igazán vigan cseng az é*et  kaoagása, olt 
holnap sirok omelődnek, amelyek nőnek . . , 
temetőkké nőnek. . . . S a sirok felett — 
a sirok mellett tovább tart as élet —- fel
feltör a jókedv. A háború akármilyen ko 
mollyá is mélyítette az emberi lelket, bús
komorrá tenni még sem tudta azt.

Metsző, fagyos szél iüj a havasok or
mán. Megborzong belé as ember teste. A 
széllel versenyre kel a fegyverek muzsikája.

Meg-megrendül belé az ember lelke. Az er- 
dök mélyéből kizfrtetiezen csap f«l »z éhes 
vadállatok hátborzongató orditaea. Nebea lé
lekkel, görnyedt háttal tapossuk » “»»»*•
Nagy dolog — igazin nagy dolog a háború.

Bemegyünk a födözékbe, s mar jóleeö- 
l<g konstatáljuk, hogy azért mégsem elvisel
hetetlen ea a téli háború. A csinos kis desz- 
k. házikóban olyasféle kellemes félhomály 
f<g>dja aa embert, mist amilyent az írók 
festenek le a téli esték legkellemesebb órá
jának. Mikor csak a kandalló tüze világit, 
megnyílnak a síivek, feltörnek a Bzines ál
mok. A szerelmesek boldogan simulnak egy
más mel’é. A nagyanyó, meg a nagyapó 
újból átérzi ilyenkor, hogy mily boldogok 
is voltak, mikor még fiatalok voltak, de 
azért nincs boldogság bijján az öregség sem. 
A félhomáy s a visszaemlékezés oly Csá
bító, hogy a nagyapó úgy simogatja a nagy
anyó kezét, mintha újból fiatalok lennének. 
Mi persze nem simogathatjuk szerelmesünk 
kezét, de álmodozni oly jó ilyenkor I Áb
rándjaink megszinesednek, terveink meré
szek és szépek leeznek, mintha oda1 ünn 
nem is volna oly borzalmas világ körülöt
tünk. Megmosolyogni va'ó ez a mi melan
kóliánk, de érthető. Mikor nem érezzük a 
hálái közelségét, gyermekesen naivak le
szünk.

Lámpát gyújtunk. A világossággal tá
vozik a valankólia, a szentiuientáiizmus s 
rendszerint a jókedv lép ezek helyébe. Az 
a boldogság, melyet a csendes félhomály 
lopott lelküukbe, a jókedvben nyer betető
zést. Csak rá kell néznem lakásunk falára ; 
friss, erőteljes kacagás tör ki belőlem, mert 
szép, művészi kivite ü, gyönyörűségről me
sélő képek a legbo'ondabb össze visszasag- 
ban ékesítik a falakat.

Egyik barátom már húzza tel a paté- 
font. Nehéz opera-áriák, könnyed operett
dallamok, busongó magyar nóták, duhaj 
csárdások, cigányzene, katonazene stb. vál
ogatják egymást. Hangulatból hangulatba 
esünk s úgy érezzük, hogy itt is van valami 
boldogság.

Ebbe is be’efáradunk. Nehezek lesznek 
a szemeink. A körü'öttüok levő csendet csak 
hébe-hóba szaki/ja meg egy egy fegyverdör- 
renés, a hó csikorgása a figyelő lábai Matt. 
Nyugodtan adjuk át magunkat az álomnak, 
ame'y néha-néha sok-sok szépsége*,  a való
ságban elérhetetlen színes vágyat elevenít meg.

Csak egy könnycseppel tudtam megírni 
ennyit is a ni életünkről.

„Honvéd - 

Különfélék.
— Orgona-haugverseuy. A lapunk

ban már előzőleg em'itett, CftcgÁtf Angéla, 
a zeneiskola gazgatóaöje ai.al a helybe i 
Stefánia-árvahás és a lévai kegyasrendiei 
templomában felállítandó oltár javára rende
zendő orgona-hangverseny, amely iránt Lé
ván és a vidéken is a legélénkebb érdek
lődés nyilvánul, — e hó 27-én, kedden, d.u. 
bórakor ítsz a kegyesreudnk tomp omában. A 
hangverseny műsora: 1.) Liszt ; sTu es 
petrus.*  Orgonán játssz*  Cziczka A gela. 
2.) Beethoven : „baus Meus.* 4 Z-mekiséret- 
tel előadja a vegyes kar. 3.) Hegedű solo. 
Játssza: PolakoviU Józse*.  Orgonakisárette1. 
4.) Mettrnleiter : .ideges Tharsie." Éuekli a 
nőikar. 5 ) ,0 Salutaris Hoatia.“ Énekli 
Szilassy Dezáöné. Orgonakisérettel. 6.) Mo
zart : „Ave Verum.' Előadja a vegyeakar. 
7.) Ünnepi beszédet mond Dr. Károlyi Já
nos fögimr. igazg. 8.) C Jczka: „Ecce 
Quomodo ;• Énekli a főgimn. énekkar. 9.) 
Janelfcek ; ,Jesu Dulcis.- Zenekisérettel 
énekli Fischer Ferenc. 10.) “ * * ♦ “ „Qua- 
re Obdormis." Férfinégyes Éneklik • Fi
scher Ferenc, Pintér Ferenc, K imó Károly. 
Boros Anta*.  11.) Postludium. Orgonán iát^* 
«» Calczka Angol.. A bangveseny ezfíep. 
löi: Farkas Olg», Gladitecb Pálné, Jaross 

; Margit, Kregczy Anna, Kocaab Vilmosné 
Sailasay Deasöné, T.by Lajosná, Taubmger 
Arpádoé.Turi N.gy Jánoané, Viczián Kálmán- 
né. Arday Jrnö, Boron Antal, Ficher Ferenc 
JarosaF. Klimó Károly, Kucaera Endre, Pin- 
tér Ferenc, Polakovits Jó.sef, Scbmall Jó-

z.ef, Bcbramm Lásaló, Tóth Lajo., ifj, yia- 
azaty Ödön. Helyárak : aaékaorok Bzemrly.^ 
ként 4 korona, padsorok a.emélyenkéut 3 
korona, állóhely; 2 korona. Felülfiaetessket 
a jótékony célra való tekintettel bálával f0. 
gadnak éa birlapilag nyugtáénak. Jegyek 

; előre válthatók a Revicaky-Táraaság Zene- 
, iskolájában.

— Katonai j kitüntetés. A király 
! ázelr petényi Géza századost, a jelenlét Lé- 
í ván ál'omáaoaó, m. kir. pozsonyi IV. kerü. 
' leti géppuakáatanfolyamnak parancsnok .j . 
I mögöttes oraságrétzben teljesíte t kiiünö 
' szolgálatainak elismeréséül a Siguum Laudis- 

sza! tüntette ki. A jól megérdemlők á.tün- 
tetéahez mi ia őszintén gratulá'uuk.

— Népfölkelők bevonulása A hi. 
vatalos lap már közölte a népföike ők újabb 
bevonulásáról szóló hirdetményt, E szerint 
április 16 «» be kell vonulniok a népin kelő 

I szolgáié bői végleg elbocsátott, 1867—181): bee 
született öserea magyar állampolgároknak, 
ha a pótezemlén vagy telülvizsgálaton egy. 
veres szolgálatra alkalmasaknak bizonyultak. 
Ugyancsak április 16-án vonulnak be az 

' 1872—1891 közt született mól n.pfeikelök 
i ia, a kiket * pótezeinlén vagy felüivizagá- 
; laton fegyveres szolgálatra alkalmasnak 
• láltak.

__ Gyás-birek. Mély részvétté1 közöl- 
I jük a leverő hir», hogy dr. ÜscAanik Bala, 
’ ügyvéd, Újbánya városának ny. tiszti főü

gyésze, vö t tb. főszolgabíró hotazai szén- 
vadba után f. hó 18 én életének 54 , bo dog 
házasságának 24. évében, családjának, nagy, 
.zámu rokonainak, barátainak es ismerője- 
intk fájda mára elhuny*.  Az általánosan 
tisztelt tél fiúnak halála igen széles körben 
keltett őszinte részvétet. Hüli t.limait a 
hó 20-án az újbányái lóm. katb. temetőben 

. helyezték örök ny ugaiomra. — Bányai E ek, 
I a lévai járáebiróaágaaK tolokköny vvezetöja 
' élete 53., boldog házasságé 21. évé'en ebé 
j 18-án meghalt. A boldogultban családja a 
j legjobb apá’, a járásbíróság pedig egyik 

buzgó és páratlan saorgilmu tisztviselőjét 
vesztette e', Temetési őszinte réBrvet mel
lett e hó 20-án, délután 4 órator volt. — 
E hó 20-án szorgalmas munkábin e-töltött 
életének 82. évében halt meg Léván Ion- 
haiser Ferenc városunknak egyik legöregebb 

I és álta'ánosau tízz é t polgára, akinek elhuny- 
i tát gyászba borult rokonságával ismerősei 
! is méiyen fájlalják. — Nyugodjanak béke- 

I ben I
__ Ismeretterjesztő előadás A 

Kath. Körben múlt vaairnap a vetiteaen 
i ef-zkö»öit előnyös módostUsaai folytattad «« 
i egyháai teBtcmüvéBzet remekeinek gyom oru 
! képekben való bemutatását. A migvarazó 

Biöveget ez alkalommal is Uhlárik A 
tanítójelölt olvasta fe*.  Barfos Marid., a Kul
ler Ferenc burmónium-kisérete mellet Som
lyói-Herényi : Jöjjetek vissr.a cimü ca ea 
E-kel Ferenc: Bánk bánjából a^ imát a uáia 
már megszokott bensöséggel éa ke 
hangjának telje:} érvényesítésével énekelt?. 
llanran Margit, asi P*<y«  hivánu*  
hová meneküljek . . c:mii kö ’e >*  oy« 
mely hatást keltöleg szavalta 
esen első fellépésével is sok tapso 0 
Hogy az előadásoknak üyen kivái- i*er®  
volt, eaért a föérdem KulUr Ferere tí 
lelkészt illeti, aki időt és fáradságé ® 
kiméivé, az ö szép zeue: talentum 
rendetöi ügyességével, arány ag röv i 
alatt eok é8 érdekes doigot produK * 
ért úgy az előadásokat látoga-ó 
nek, mint a Kör válaHitmányának 
Biöne'e volt a legszebb jutalom. L> * 
ismernünk, hogy a tiszt, nővérek, a H
érdemes elnöke, Szakács Viktor p- ’ ’, 
Kör igazgatója, Dodek Járos és ‘
zaef köri cönyvtároa szintén soka '
kodtak a lelked vállaláosás elömozu 
és megkönnyítésében.
— Házasság. Csehi Pogány V rgi‘ *’ 
setö kir. járásbiró tegnap f '
tölt házasságot Fábiánok Aranka u íj- 
nya>, özv. Fábiánok Lajosié k‘9SR 
birtokoanő kedves leányával.

i 14.-én— Müvészest. Április hu 
szombaton Lóvá város műkedvelő 
a S’efánia-árvabáz és a honvédet*' 6
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I D , i»vir» miivéizeatét tendei, mely- 
b°r , műkedvelő elö«dásokb»n járt.. hö'- 
b* n é» ur»k szereplése szár előre is lizto 

líüzik »• est sikerét.
" A lévai kér. wunkáébiztoBitó 

tá’ váleigírs és sónak urvos ásira vo- 
hivatalos helyről a következő 

?‘i jlííoeitíst kaptuk : A betegsegélyzö pénz- 
u ’egföbb fe Ügyeleti hatósiga, a magy. 

**' munkAsbiziositási hivatal a meg-
'"'tott pénatirvisegAlat sorén a pénztár igaz- 
l,rt:át » tapasztalt súlyos számadási ren- 
J*!l.nségek  miatt az igazgatói megbízatás 
\j| múlt hó 15.-én az igazgatóság által fel
mentette. A pénztár igazgatója következő 

c0 es'® * pénztárt engedély nélkül el- 
. vt» éa a varosból ismeretlen helyre távo- 

tt Eltűnése előtt közvetlenül a pénztár
jó a szhuJídAei könyvek éa okmányok 
éesben megsemmisittetlek. A hivatal kikül- 

döt'jíi Dr. Buchberger József kereskedelmi 
BinieIt«ri titkár éa Csúfot Kálmán minisz- 
ler; 8aímellenör, ugyaaintén »z orszfgos 
BunkáBÍ>e'eg8egélysö éa balesetbiztositópénz- 
tir kiküldötte Kunffy Aladár könyvelő a 
folytatólagos vizsgálat során megállapították, 
bocy 11 pénztár vagyonából 5283 korona 
yiuyzik. A rendelkezésre álló adatok alap*  
ián » pénztár számao’á^ai éa köryvei ren- 
deatottek ; ennek a rendeaésnek során meg- 
állayiM nycrt hogy a munkaadók folyószámla 
könyveiben a szabály sterilen történt befiz tétek 
lt vannik vez‘tvey úgy, hogy a munkaadókat 
mztesig nem éri. Egyébként a pénztár anyagi 
helyzetét a fenti hiány nem veszélyezteti, 
„ert ft pénztár kellő fedezettel rendelkezik 
ösazes kötelezettségeinek teljesítésére ; pénz
tár az orvosoknak múlt évi követelésének 
kiegyenlítésére 3000 koronát, gyógyszeré
szeknek 2400 koronád, egyéb követelésekre 
880 koronát f. hó 21.-én kiutalt éa ezzel 
tartozásait túlnyomó rétiben rendezte. A 
pénztár kezelésében előfordult bűntett és 
vétségek miatt az aranyosnaaróti kir. ügyész
ségnél a feljelentés megtétetett éa az eljá
rás meg is indult. A pénztár önkormányzata 
Hordán este, f. hó 21.-én telje’ ülést tartott 
és a lefo'ytatott vizsgálat eredményéhez ké
pest a pénztár 1916. évi működésére vonat
kozó zárszámadást a hiány megállapítása 
■eilett elfogadta. Az igazgatóság a pénztár 
további vezetésére a kiküldöttek hozsájáru 
lásávai Renner Ármin*,  a komáiomi kerületi 
Munkásbizositó pénztár fogalmazóját, aki 
fenti pénztárnál éveit óta eredményes szolgá 
latot végez, meghívta. Nevezett as igazgatói 
állást el is foglalté. A felügyeleti hatósíg 
részéröl történt intézkedések és a pénztár 
igazgatói állás fentjelzett betöltése után a 
pénztár további működése elé bizalommal 
tekinthetnek úgy az érdekeit munkaadó1”, 
sínt »z alkalmazottak, valamint a közigaz
gatási hatós/gok i?.

— A nyári Időszámítás. A hivata
los lap közö te már a kormány rendeletét, 
amely ezerint április 16 ától saeptember 
17-’g a nyári időszámítás életbeiép. Az em
lített napoknak órái közé eső időtartamára 
nésve akként módosul az időszámítás, hogy 
•• uj 'döazámitás — mint a uu t évben is, 
— a jelenleg általánosan használt egyseges 
kóaópeurópai időszámításhoz képest egy < iá
val előbbre lesz. A rendelet hatálya kiter
jed a magyar szent korona országainak egesz 
területére.

— A tanítók és a gazdasági mun
kák. A földmivelégügyi m'mszter a tavasz’ 
es nyár; mezögaadasági munkák elvégzésé
nek biztosításául a szervezési éa felügyelői 
teeodök elvégzésére a tanítói kart is igény
be óhajtja venni. Evégből rendelődet adott 
kl» m> lynek értelmében az áll. és községi 
tanerők a törvény haló-ág vezetőjének ren- 
delkea szerint igénybe vehetők. A minisz
ter reuiéiylij hogy a hazafias tanítók m.nt 

úgy ezután is e nagy haderejü mun
kából derekasan kiveszik a maguk részét. 
Aa eredménnyel teljesített munkát a minisz
ter jotftlmzzni is fogja.
. ““ Eltörlik a kauciót? Az a hír ter-
]Odt el, hogy a király a házassági kauciót 
aa öeszes tényleges tiszteknek elenged*,  
a*>k  a harctéren voltak s ott kitüntetést 
••ereztek, Ha $ h;r megfelel a valóságnak, 
a ■iiály igaaán megható módon fejezi ki 

i

|

elismerését a harctér hőseivel szemben és 
intézkedése sok-sok fiatal szívben fog ha
tártalan örömet és hálát kelteni.

— Tilos a piros tojás. A Közélel
mezési Hivatal elnöke, báró Kiírthy Lajo?, 
rendeletet intézett valamennyi törvényhatóság 
első tiaztv selőjéhez, me yben utasítja őket, 
hogy a közeledő húsvéti ünnepek alkalmá
ból ti.os a tojások mindenféle festése.

— Auyagyilkos fiú. If. Dávid Ká
roly marostalvai fiatal gazda míg katonának 
he nem vonult, együtt élt saü eivel id. Dá
vid Károly és neje Seücs Juliannával ; mi
óta azonban a harctérről visszajött, állandó
an c.vakoutak, állítólag azért, mert nem 
lu^ott • f’u ugy dolgozni, mint azelőtt. A 
fiú állítólag a csendőrök előtt is panaszko 
d‘ tt, hogy szülei őt el akarjak emészteni. 
Csütörtökön ismét összevesztek, az apa és 
az anya a szérüskertbeu a földre Upsrték 
ifj. Dávid Károlyt s ott ütötték. A fiúnak 
asonbsn sikerült kiszabadulni s besza'adt 
az istállóba, honnan egy fejsze*.  hozott ki. 
Az apa ezt látva elszalad*,  ekkor a fiú az 
ott mir«dt édes anyját egy csapással leü
tötte úgy, hogy nyomban meghalt. Az 
anyagyilkos fiút elfogták.

— Jószívű iparofetanoncz. A jószí
vűségnek igen szép je ét adta Hajkó Fü'öp 
a lévai ipáiO’tanonciskola II. osztályának 
tanulója, aki értesülvén a helybeli róni. katb. 
tanítóknak a szegény sorsú iskolás gyerme
kek felruházása érdekében megindított moz
galmáról, — az egyik kabátját azon kérés
sel nyújtotta át Ghimessy Jánosnak, az ipa- 
rostar ozciskola igazgatójának, hogy szíves
kedjék aat egy nálánál még szegényebb ta
nulónak ajándékozni. A? igazgató meghatva 
teljesítette a jó'elkü taionc óhajtását.

— Kőtelező munka. A föídmivelés- 
ügyi miniszter leiratot intézett a közigazga
tási hatóságokhoz, amelyben felhívja azokat, 
hogy a tavatzi és nyári munkák elvégzésé
nek oia osités*  érdekében minden szükséges 
intézkedést ideje Korán tervszerűen tegye
nek meg. Esősorban a legrészletesebben 
tájékozást kell szerezni arról, hogy a gaz 
dasági műn-ált'ok minden egyes községben 
hogyan lesznek elvégeahetök. Tudni kel1, 
miiyen terület vár ott m«gmivelésre és meny
nyi erő á l rendelkezésre. A személyes szol
gáltatások igényelése tekintetében felhívja 
a figyelmet azokra, akik a katonai szolgálat 
a ól fe mentést kaptak, mert ezektől méltán 
meg lehet követeim, hogy saját gazdasági 
teendőik, gyorsabban való elvégzése után 
erejüket a hatósági felhívásnak megte elve 
sokszoros buzga ómmal fordítsák az ország 
jóvoltára.

— Tanítók mint állatorvosok. A 
iöldmivelésügyi miniszter nevében az á' am- 
titkár rendvie et kü dött a törvényhatósá
goknak, amelyben az állatorvosok létszámá
ban mu a‘ko?ó hiányra v*'ó  tekintette! meg
engedi, hogy a husvizsgáiati teendőket a 
község1 jegyzők és elöljárók, elsősorban 
pedig a köz’égi nép anilóR végezhessék. 
Kényszervágások esetén csakis képesített 
álUtorvorok járhatnak el.

_ Egygyermekes czülönek fele va- 
gyona az 
mint 
goeott ki, 
pesedéai 
törvény megkönnyit 
tézkedik aa anya* ' 
a többgyermekei 
kívül ház s^ág 
propagandát fog 
tás érdedében b 
tanak a hájasod 
ke rend zűrrel n 
kimond)?, hogy az 
tele v-gjona 
nyéknek is

g _ Megszakadt a postai összeköt
tetés Oroszországgal. A bécsi kosos 
k?Ínonti í vi auartó hivatal had.fogoly ősz- 
tályp köz h^y » l’P®11 ja|«n,é,e. 9’’r,"‘

hogy nőm kell •ggMw- 
oV h» ne« i» k’P'!,k hooszzzbb jóéig som- 
Jíféle érte.ité.*.  Az utóbbi n.pokb.u fol»- 

I

államé lesz. A kormány —
•t.rvény javaslatot dől- 

ui, amelynek az a c-lja, hogy a né- 
szaporulatot előmozdíts?. Az uj 

ti * családalapítást, in
ág védelméről és segélyezi 

szülőké*.  Á< á lam ezeü- 
irodákat állít fel, amelyek 

k kifejteni » családalapi- 
telvilágositást, segély*  nyuj- 

dékoaóknak. Az egy- 
Bsembeazállt a kormány és 
egygyermekes szülőknek 

államra azall. Az agglegé- 
ilegzett, amennyiben igen 
adót hóinak be.

dott postai küldemények már aligha jutnak 
rendeltetésük helyére. A közönség tehát 
a maga érdekében cseieksaik, ha a hivata
losan közzéteendő postai forgalom megkez
déséig semmiféle postai küldeményt nem ad 
fel Oroszországban levő hadifoglyok ré
szére.

— Épül a Sajtószállás. A vidéki 
hírlapírók gyógyító és üdülő telepének léte
sítéséhez ujtbban a következő adományok 
érkeztek: Nyílra-, Baranya-, Fejér-, Árva 
vármegyek törvényhatóságai egyenként 200- 
2UÜ koroua, Vácz, Szatmsrnémet', Nyíregy
ház#, Brassó városok és Hont vármegye 
100—100 kor., Tolna vármegye és Turkeve 
varos 50—50 kor., Tatai Jótékony Nöegy- 
ler, Pécsi Jótékony Nöegyle*,  Kiskunfélegy
házi Üazdssszonyok Egylete, Izr. Jótékony 
Nőegylet Lúgos, Aradi Jótékony Nöegylet, 
Szocia ia Misszió’ársu’at. aradi szervezetének 
nővédelmi hivatala, Protestáns Leánykor 
Kecskemét, Bodrogközi Jótékony Nőegylet 
Királyhelmecr, Pápai Leanvegyesüle’, Deb
receni Jótékony Nöegy e*,  Komáromi Gyer
mekvédő Leány egyesület, Izr. Nöegy'et N.- 
Becskarek, Csornai Izr. Nöegylet. Mohácsi 
Izr. Nöegylet, Zalaegerszegi Szegenygyer- 
mekek Karácsonyfa Egylete 50—50 kor., 
Lőcsei Evaug. Gusztáv Adó f Nöegyiet, S. 
A. — Újhelyi Róm. Kath. Növédö Egylet 
40—40 kor.

— Gyeugeelméjüek és gyeugete- 
lietségüek felvétele. A boroajenői (Arad 
ui.) gyógypedagógiai nevelő éa foglalkoztató 
á’iami intézetben az 1917—1918. tanévben 
több gyengeelméjű éa gyenge ebetaégü nö
vendék vétetik fel. Szegény sorsúi k ingyenes 
elhe yezegt nyernek. ProspectU’t ingyen küld 
az in’ézut igazgatósága.

— A mozi csütörtök délután mulatta 
be a mzgss kompozicióju llomuncu'ue 1. ré
szét, ma márc. 25.-én pedig egy nedves 
amerikai történetet fog bemutatni a trösz
tök hazájából Boston Cézárja ci« alatt, iue y 
nagy sikert, aratott a budapesti Royal Apol
lóban. A négy felvonásos színmű egyike a 
legsizerüitebb felvételeknek ; ragyogó, szép 
történet, mely önkéntelen megfogja a szi
vet. Ezenkívül egy fii» bohózat fogja szóra- 
kcizta'ni a közönséget, me ynek címe Uta
zási házasságok, Mindezeket ped'g megelő
zik a (irotsundró! felvett terae zetes felvé
telek. — Csütörtökön, március 29.-én a 
Homunculus II. része kerüi előadásra.

Beukó sorsjegye bankó! Ezt ne 
felejtse el senkii Köztudomású, hogy t. üz
letfeleinknek sok millió koronát fizettünk ki 
eddig és valóstinü, hogy az uj 3ó.-ik oss- 
táiyiőrsjátékhau is kedvezni fog a szeren
cse. Kérjük a n. é. közönséget, hogy az 
április 13. án kezdődő osztályaorsjátékra a 
következő 105064—3970—107510—9195
szerencseszamoK közül rendeljen Benkö 
Bank részvénytársaságnál, Budapes*,  Anu- 
rássy-ut 00. Hivatalos árak : nyo'caú sors
jegy 1’50 K , negyed 3 K., tél 6 K. egész 
12 korona.

Jótékonyság.
A Lévai Takarék- és Hitelintéset a lé

vai önkéntes üzoltó-egyiet céljaira 30 ko
ronát, a Lévai Keresk. B*nk  a közkórház- 
nak 40 koronát kegyeskedett adományozni.

A Lévai Izraelita Nöegylefhez a Követ
kező adomány k érkezek: A Lívai Kér. 
Bank R. T.-tól 50 K. A Lévai Takarék- és 
Hitelintézettől 30 K.

Bohács Gyula helybeli szabómester a 
szegénysort iskolás gyermek részére 3 drb. 
csinos kiállítású, új nadrágot volt szives 
küldeni.

Nyilvános köszönet.

Mindazon jóakarók és ismerősök, 
kik férjem, illetve édes atyánk elhunyta al
kalmából részvétükkel bánatunkat enyhítem 
szívesek voltak, fogadják ez utón hálás kö- 
ssönetünket.

Bátyái Elekne es csaladja
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
19>7. évi mire b* lö-tól. 1817. évi mire, hó 25-ig

Születés. 

A szülői uevi
X X ' - =

5X

A gyemek
neve

Béres József Kovács J 
romek István Kamenicki T. 

Jancsjár János Manczir L.
Tóth Nándor Ghimessy Anna

leány 
leanx 

fiú’ 
fiú

Julianna 
Ilona 
Béla 

Ferenc J.

Halálozás

Az elhniivt itevc Kora A halil oka

Doleg Ilona
Bányai ilek 
özv.*  Dohány istvánné 
Baranovszkt János 
özv. No6zkovics J ne 
Özv. Tonhaizer Ferenc
Donáti) Samu 
Belházy Lajos

I7 éves
53 éves
81 éves
• •
74 éves 
öl éves 
t7 éves
53 éve-

Tüdőgüniökór
Bénulás

Tüdőgyulladás 
Aggaszály 
Aggaszály 
Aggaszály

Tüdőlegdagánat 
Veselob

Fehérnemű javítást 
elvállal Kipke Arpfdne Levan 

Eöt ös u. 17.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!'

Kiadó lakás.
Emeleti lakás. 3 utcza és 1 udvari ; 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole- 
man gyógyszertárban. Léván.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASjNAGYKERESKEDÉSE

r /
íssi. LÉVÁN. teletop x

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 1 K 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f.

Ez*.  Jcfcrj’ü.lc xxxixLd.exx'itt *"WS  
A ho1 nem kapható, oda postáu 1J kis v*gy  6 tagy 
üveget ti/.enbán m koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

KATRENYÁK JÁNOS
gvógysr-erész ZSARNOCZA.

Legjobb fűszer- és csemegearuk Naponta friss felvágottak
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségük á vők. „Glória*  pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő 3tb. 
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.. 

Vasaruk és konvhafelszerelési cikkek.
alumínium, sphir.x, zománcozott lemez és öntöttvas lionyhaadér.yek 
modern háztartási cikkek. VuiBinrs főzőedények, forralók és vasalók

GAZDÁSÁGI CIKKEK:
Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, n ezőgazdasapi, méhészeti es tejgazdasági szerszámok 

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nác, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkau levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb felvilá

gosítás a lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető, — — Ma moziba 

megyüo
Jótállás a biztos eredményért.

Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
L 

uagybecskerekl ny. főkapitány és 
fajbaromfi tenyésztőnek nagyszerű 

találmánya a
„P A T K A N I N

Patkányirtó-szer, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas és 

felülmúl minden más irtószert.

1 doboz ára 3 korona 
mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank liész- 

vénytársaság, Nagybeosk.rekeu,

k

Az APOLLO mozgószinház 
műsora érdekes

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon m«; 33. 0 jj. Telefon n»m ■■ 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú. gépek:

sXVA'í .. “tinden nagyságban Hopferr és
ve?tí»é»Lítr«8ípl°xké8xletek’ eredetl Melicharféle 
va nn.m?k’ ®a^herIéle ek*k és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

__. Világhírű RAPID lánozoskntak.
Legjobb> minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban. *W

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


