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Gazdasági győzelmünk.
A tuulf eapokban rendelet érke

zett * varmegyéhez a föidmivelésügyi 
minisztertől. Az alispánnak szól a ren
delet. amely mindenre kiterjedően in
tézkedik a mezei munkák elvégzésének 
biztoaitáaa érdekében. Felhatalmazza 
s miniszter az alispánt, hogy ezeknek 
* munkaiatoknak biztosítása végett 
igénybe veheti elsősorban a fölmentett 
gazdákat, de kirendelhet mindenkit, aki 
itthon van, nőket, gyermekeket és fér
fiakat egyaránt. Minden eszközzel és 
minden erővel igyekszik a miniszter 
odahatni, hogy ne maradjon megmuu- 
káiatlan föld a vármegyében.

Nagyon üdvösnek tartjuk a minisz
ter ezen nagyjelentőségű rendeletét, 
amely nemcsak a tavaszi, hanem a 
nyári munkálatokra is szól, amelyek
nek elkészítésétől és tervszerű kivitelé
től függ tulajdonképpen az eddigi gaz
dasági munkák eredménye.

Hős katonáiuk mostanáig orosz
lánokként küzdöttek. Megvédték a trónt, 
a hazát. A végső győzelem azért még 
nincs a látóhatáron. Tudjuk : nemcsak 
a katonák, hanem az itthonlevők fog
ják ezt kivívni.

Aki gazdaságilag tovább birja az 
lesz a győztes.

Ádáz ellenségeink elsősorban gaz
dasági 'éren iparkodnak minket legyűr
ni, kiéheztetni. Az itthonlevők millió 
jótól, harcra, illetve munkára termett- 
ségétől függ tehát az ellenség kudarca, 
csalódása Ha mindenki, a gazda, a 
zsellér, az ifjú és öreg, a férfi és nő 
komolyan hozzálát, a siker el nem 
maradhat. Mienk a győzelem. E taka 
rodott a hó; tavaszi szellő fujdogál.

Föl tehát az annyira szükséges 
munkához I Senki se késedelmeskedjék 
Minden napnak megvan most a maga 
fontos tennivalója. Állami létünk, meg
élhetésünk sürget mindenkit a lelkiis
meretes munkára. A királytól, a hon
védelmi és föidmivelésügyi minisztéri
umtól kezdve igy kell éreznie ma min
den uiagyaruak. E-.su tudattól áthatva, 
úgy véljük, a föidmivelésügyi minisz
terre, az élén, minden arra hivatott 
mtézuiéuy teljes erejével közremükö- 

H **v»szi munkák zavartalan, uiie- 
őbbi megkezdésén, sikeres elintézésén, 

"tre vonatkozóan a miniszteri rendelet 
űtasitja a törvényhatóságok illetékes 
ttsztviaefűit legfokozottabb gazdasági 
''’dkenyaégnek fáradságot nem isme- 
' '^mozdítása, megteremtése és Ishe- 
«>vététele érdekében.

Ahol nincs elegendő munkaerő, 
gondoskodni kell a közerő tervszerű 
kirendeléséről, a lakosságnak kézi és 
igásszolgálatra való kötelezése utján.

A vonakodás, mulasztás miatt az 
1914. L. t.—c. 7. és 9. §-ait kell tel
jes szí/orral alkalmazui. Nagyon he
lyesen intézkedik a miniszter, amikor a 
katonai szolgálattól fölmentettektől kü
lönösen elvárja, hogy saját gazdasági 
teendőik gyors elvégzése után erejüket, 
a köztermelés érdekében, sokszoros buz
galommal forditsák az ország jósoltára. 
Utal a miniszter az itthonlevő férfiak, 
asszonyok. gyermekek sokszorosan 
fokozott szorgalmára, ügyességére is. 
Ahol lehet, gazdasági gépekkel dolgoz
zanak, járniozzák a teheneket is. A’, 
eddig megszokott lassú munka helyett 
egymás oktatása, segítése révén a cél
szerűséget tartsák legfőbb szükséglet
nek a többtermelés előkészítése, a 
föld megmunkálása és az idejében való 
takarítás céljából.

Ezeknek érdekében a közerő ki
rendelésén felül a hadifoglyok munka
erejének felhasználását es a katonai 
muukamsztagok alkalmazását is a ha
tóságok intézik el. A miniszter ezen 
pontnál sú'yt vet a gazdakörök, egye- 
sú'etek. egyes birtokosok, lelkészek, 
tanitók közreműködésére,

H» minden magyar átérzi e ua 
pókban a legfontosabb kötelességet: 
a megélhetésért, létünkért való foko
zatos munkálkodásnak szükségességét, 
akk - a gazdasági harcot is sikerrel 
megvívjuk Isten segítségével és két 
kezünk szorg •< munkájával.

Orgona hangverseny 
Léva, 1917. mátc. 27

A /egye.-rendieknek tomplomábae e 
hó 27.-én, d hután dórékor gyülekezett 
városunkat - ütésének inte ligans kö- 
aönség*  úgy naegb.' gauss a műkedvelők 

Öl ti, ■ helybeli 
8 .fán ' - ksgresrendisk lévai
templomában f dó oltár javára tartott
bsngrsrsenyé amelynek minden siám. az 
egy háti seneir da'om egy-s KJ kiváló gyön
gye volt e vsiasatókosságáva1, kivitelével 
a művészet sao!gálatábao állt.

A bins arat ny iránt való érdeklődést 1 
te j -s w adó -o'á 'ette ásott kürti mény, 
bog/ 0 műi." ös.xsállitását, aa értékes 
darabok betanítását és aa ének-és zenekar 
vosetés-.t Csísziu Angolé, a Rivic.kyár.s- j 

oág oonsisko'ájának kitűnő tehetségű igaz- ; 
g.tóoöjO e^röiölto, aki ss ének-é. sene- > 
kart a legjobb ma tedve'üzböl alakította | 
ffl8g és eaok zz örök időt s fáradságot . 
nem kiméivé, r.a ry ambícióval és a jótéko íy 
célok iránt érteti melegséggel a legnagyobb 
dicséretre me <ó.n oldották meg sseropeike*.

A hangversenyt rendező igazgatónőnek 
lelkes huzalosáért — a közönség há'as elisme
rése mellett — a iegszebb jutalom a hang
versenynek fényes erkö!c»i és anyagi 
sikere.

A mujort Ciictka Aigaia nyitotta in jg, 
ak: Liszt Ferencnek: Tu es petrm ciaü 
szerzem 'ínyét művészi töké'eíességgal orgo
nán adta elő. Est Btethovenaet a saaekar 
Által kisért remek dzrabjs, a Deus Meus 
követte, tm'lyat a vegyeskar tisstáa és 
biztosan énekelt. Ksdves és megható volt 
Mattenleiteroak : Regit T társit c nü szaraa- 
méiiye. Est a nőikar teljes precizitással adti 
elő. Stílus ty D izsöné úrasszony, akinek 
rendiivíit kellemes alt haogjábiu már több
ször vo'1 a'kaimusk gyönyörködi', — ara- 
gadóan síép érzéssel -fnekaite harmonium- 
kiséret malio’.t az : 0 bjluturis LLotliú-*,

A műsornak következő szína dr. Ki- 
toiyi J mos főg mi. igazgatónak tartalmas, 
magas színvonalon álló ünnepi beszéde volt, 
amelyben összabasoahtván az óiori embert 
és történelmet a K-isztui eljövete'e utáni 
emberrel és tör:ánehm ne', — a sze itirásbél 
vett idézetek a apján bizonyította, hogy 
Isten ne.icii! umci tortene am és hogy aa 
embert a földön s a másvil igon egyedü1 a 
krisztusi szere'et teheti boldoggá

A f igimn. énekkarát Pintér F>reno 
k'gyaarondi tanár a apoian betanította » 
Cticgka Aage'a ál al szerzett: E;ce Quomilo 
című hatásos darabra. Aí énekkar a tanár
nak ügyei és szakavatott vezetéke rnedett 
ni’gepö ai erre! ad a vissza a szer tőnek 
mó y érzését. J ine’scak : Jesu Dnlcis című 
dallamos müvét Fitcher Ferenc énekelte, 
akinek erőteljes, idioiáto t tenor hangja — 
a vegyes tarnak és zenekiséretaek a szóé
hoz jól a'kaimatkodé szerep iaéve1 —pom
pásan érvényesüt a darab minden r-szieté- 
ben. A Quare Obdortnis f trf négyest F teher 
Ferenc (tenor I.), P nt r Ferenc ( - n )r II.), 
K imó Ksro'y (busó I), Beroi A ta! (baeso 
II.) annyi bausőséggel énezs't k, hogy a 
mííjo-nak ez a száma a iegsi terül-ebbe k 
egyike vo’t. B -fejelésül Czicz’ci Angola az 
orgonán egy Postlujá szőtt, melynek 
utol ló rész'etét a Sióaat képez e. Bá uu atos 
Ügyességű e őidásával valósan e bűvölte a 
hallgatóságot.

A mostauí vérzivataros fj-gstsgbsn a- 
mely az emberek millióitpnsstj j » el, amo yb*»n  
a nagy alkotások dünsk ronoas amelyben 
a kiontott véráradatta mi'lióz íönnve öntözi 
az anyaföldet, — ülitöieg hatnak •élettérré 
a stelid é'vezr.es, amelyek uem rombolnak

; s nem keltenek háborgón alvó ezenvedé- 
i lyeket, hanem hasidó baj izl*.  de'itemk a 
' borús homlokok a, napiu?arC hinteuek a 

sok gond ól árnyékolt arcok méla sötétjébe.
I yen üde kod ilyhn lámtishan riigetta 

lelkünket az orgona-hingvarseoy, amelynek 
tartama alatt elffejtettük megnehezül és 
megsokafoiott gondjainkat.

vezr.es
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Öaainte bálával éy elismeréssel adósunk 
a hangverseny kedves rendezőjének és a 
lapunk előző szánkban leközölt össves afi- 
kedvelőknek, akik páratlan sikerű hangver
senyükkel olyan lelki élvesetet nyújtottak 
a hallgatóságnak, amicőben csak ritkán le
het réeze és ssives közreműködésük által a 
jó es igazságos Istenben való bitet, a haza*  
szeretet nemes füzét s egy szebb jövőnek 
reménységét eiősitették meg mindnyájunk 
••ivében.

Dalolsz e Te is ?
A tuszta csendes. — Messze, valahol,
Tá‘t a cserénynél egy orosz fogoly,
Valami panaszos szláv nótát dalol.

Milyen szomorú e dal milyen árva.
Ahogy igy párja nélkül a pusztát járja . . .

Dalolsz-e Te is igy, sírva valahol 
És szép magyar nótádra melyik puszta 
Idegen zúgása válaszol ?

Hallgatja-e a Te nótádat is falakt,
. Mint én ez ismeretlent hallgatom f

Vaoy neked dalol egy könnyes szemű szláv lány 
Jeltelen, hideg áfszéii hantokon ?

S ha ott nyugszol és örökre néma ajkad, 
Érzed-e, fáj-e, hogy sírodon nem magyar, 
De ismeretleneknek nótája fakad ? •

Vagy hát hóra lettél 'f Köddé változtál
És lelkem lassan letakargattad,
A lenn [elejtett remények gyertyalángjához
Biztató napfény azért > em hat ?

Ő! ha vissza jönnél enyszer hozzám
■ . . Mint sze'id holdfény, ha betéved
Sötét vadonba . . .
Az a naqg, szent fájdalom e fénytől 
Milyen hirtelen szerteoszolna /

Hányszor hívlak így vissza! De ki hallja meg 
ősszel egyetlen levélke zizzenését.
Mikor az egész nagy erdők lombja pereg ?

S majd, ha nem jössz soká, soha i mi lesz akkor, 
Ha hitem eltéved a remények alkonyán? 
Járok én is egyedül, utak nélkül,
Mint az a párját kereső dal a pusztán é . .

Jfagy J/us-

Üdvözlet a harctérről.

Dr. Porubszky Gésa, tábori lelkész, a 
26. cs. és k;r. gya'ogesred harcosai nevében 
a követkeső szívélyes és megható üdvözle
tét küldötte a 'évai irgalmas nővérek veze
tése alatt működő intézet növendékeinek :

Szeretett Hoz leányaink-}
ö’j-inte örömmel írhatom Nektek, hogy 

a Tőletek küldö‘t .Sitt" újságok bekerül
lek már Ifrvészárkaírk vizes otthonába. Fá
radt harcosaink 400-500 lépésnyi távolban 
az el’erjég ruskresőve e'őtt buzgósággal 
olvassák a Ti hon'eányi ajándéktokst, a 
Legszentebb Szív uj bátorságot hozó és lel
ki vigaszt fskarztó lapját. A W&w“-et küld*  
tétek, m;nt légi ivehb tükrét a Ti valláso
san értő, mrgyrr fZ’veteknek.

E«en hazafias cselekedettel d'erőséget 
szereztetek saját reveteknek és azon Inté
zetnek, ame'yuek rövendékei vagytok. — Be 
less vésve harcosaink emlékébe nevetek. De 
be lesz vésve revetek leginkább azon iste
ni Szívbe, akinek apostolaivá a> atott Tite- i 
két nemesen dobogó, houleányi szivetek.

Egv-egy harcban Aló katonától rókán 
vártak körö'etek elismerő sorokat, de nem 

^kaptak. Ne tulajdonítsátok ezt a jó ügy ' 
visszautasításának. Ha a vitéz katonának I 
fegyvert viselő karja nehézkes is az írásra I 
és ha gondolatainak írott betű a'akjában 
nem is tud kifejezést adni, de a sáros és ' 
tépett katonaruha alatt is dobog egy szív, , 
ame'y há'ával és köszönettel gondol Tíreá- ; 
tok. A közügyért hozott buzgó munkátok- | 
nak fénye nem fog a véka alatt maradni I 

Maiyrrorssóg legelső főpapja, Főma- 
gassága, a Bibornok-Hercegprímás már is 
udomást szerzett felőle.

Azért ne álljatok meg az apostolkodás 
megkezdett utján! Mikor a 26. cs. és kir. 
gyalogezred tüzvonalban álló katonái nevé
ben as értük hozott munkátokért leghálé- 
sabb kö8fönetemet fejezem ki, azt kivánom, 
hogy a jó Isten bőséges áldása legyen fára
dozások jutalma I

Vezéreljen Titeket továbbra is as Ur 
félelme és a magyar haza szeretető 1

Szeretett Honleányaink, Isten Veletek I 

A 26. cs. éB kir. gyal. ezr. nevében:
Dr. Porubszky Géza,

táb. lelkész.
Kelt, éezaki harctéren, 1917, évi márc. 23-én. I

Különfélék.
— Müvészest. A lapunk előző szá

mában említett müvészestere, *.mely  nem 
április bó 14.-én, hanem 21.-én lesz, — se
rényen folynak zz előkészületek. A Léván 
felállítandó ka'onai emlékszobor alapja és a 
Stefánia-árvah^z javára tartandó estén kőa
rc fognak működűi: Ceiczka Argela zon
gorajátékával, Gladitsch Pálné és Fischer 
Fererc duettet, Kiírná Károly zorgorakiséret 
mellett szólót énekelnek. Előadásra kerül: 
A szobalányok cimü rendkívül humoros dia
lóg, — Szegény Pillipottyi kitűnő egyfelvo- 
násos vígjáték, — Lotharinyia rokokóiáték 
és a Tábori álom háborús jelene', amelyek
ben Balbach Lilly, Farkat Olga, IFeínóerger 
Ella, — dr. Benkovich htvén, Berczeller Mik 
lói. Kadarász Károly, Aloravek László és 
Várady Ferenc szer, pelnek. A színpadi 
rendezést és a darabok betanítását Farkas 
Orbán előnyösen ismert irgjobb tudásával 
végzi.

— Gyászllir. Budapestről k»ptuk a 
szomorú hírt, hogy arauyosmaróti Rónay 
Kamii, a pestvidéki törvényszék nyugalma
zott elnöke, kúriai bíró, március hó 23.-án, 
hosvvas szenvedés után a fővarosban meg
halt. A magyar bírói kar benne egyik eg- 
kiválótb tagját vesztette e1. Pályáját tudva
levőleg Barsm'gyéoen, Arsnyosa>aró'on 
kezdte meg, mint törvényszéki biró. Innen 
be'yeaték át mint je’es büntető bíró*  a pest
vidéki törvényszékhez, ahol csakhamar kine
vezték táblai bíróvá és tanácselnökké Mint 
főtörvényszéki elnöknek országos híre volt. 
Nehány év előtt gyomorbaja miatt nyuga- 
'ómba vonult és akkor megkapta a Lipót- 
rend lovagkeresztjét. Az elhunytban nagy- 
számú rokonságán kívül Rónay László dr., 
földmivelésügyi segédtitkár edea atyját gyá
szolj*.  Halálát barátai és ismerőiéi váime
gyénk ben is mélyen fájlalják. Temetése ma 
egy hete, délután 3 órakor volt a kerepasi- 
úti teme d h*  o tas-házábó • Áldás legyen 
emlékezetén.

— plébanOB jubileuma, ilir- 
i cius hó 15 én üncepe.fe Lideci i öaa'ge 

necyedez^it.dos évfordulóját ann.k, hoz, 
ólt.láco.an tiastelt ppbáuon., JJorbás László 
elfogl.lt. ottani állfaát. A jubileum n.pján 
Oyetvan Pál volt iedeczi, jelenlet; ki.upo'- 
e.sányi segéd eUéav szép beesődben vaiolt. 
» papi hivatása.! járó kötelességeket éa a 
jubiláns kiváló érdemeit. Sz,utmise után 
a tanítók vezetésével a tanuló ifjúság ét 
Lédecz kössrg képviselőtestülete üdvösöké 
a plébánost, végül a kerületi papság tisztel
gése következett Nowtny János esperes 
vezetése alatt.

— Eljegyzés. Dr. Papp Menyhért 
Bzrgedi lovaarerdörkapttáoy, cs. és ljp. tarta
lékos hadnagy március hó. 25 én jegyez e el 
Koczab Frigyesnek, a lévai urada om főin- 
létöjenek kedves leányát, Hildát. Állandó 
és bo'dog megelégedést kívánunk az uj je
gyeseknek. 1

— MegBeuiu,lelteit választás. A 
városunkban legutóbb megtartott tisztvise'ö 
választásból k folyólag beadott felebbozés 
indokai alapján a vármegye törvényhatósági 
bizottságának közgyűlése a hó 28-an B 
központi választmány javaslatára, — Furias 
Tivadarnak szaktanácsunkká történt megvá
lasztását alaki hibák miatt megsemmisítette 
és ezen állásra egyhangúlag Tokody IslTÍn 
kántoriamtól jelentette ki megválasztottnak.

I
I

I

I

— Ingyen tej. A lévai izraeüa ilko 
lába hetek óta minden második nap í t 
tej érkezik egy ma? át megnevezni n‘e* 
akaró, jólelkü ismeretlen jótevőtől, x, 
gyón szeretheti a gyermekeket, min * 
as utasítással kii'd’ a tejet, hogy feleke 
zeti kü’önbség nélkül kall szétosztani a 
rekek között a tejet. Megható látvány ^i' 
kor a tani'ók szétosztják a tejet. Aí égért 
isko'a hangos as eleven, gyermekzuivajtól 
mint valami madárcsicürgédtől s mindenik 
megemlegeti az ismeretlen jótevőt, M nde. 
gyik talá'gatja a nevét. Az egvik áii; je* 
hozy Ö tudja. Egy sáppadt, vézna gyerek 
beleszól a vitába, a szája meg teje-:, de a 
szava ngv hangzik, mint valami imádság. 
Akárki adja, de jó volt, áldja meg az i8teQ 
érte. S att mondják, hogy a gyermekek ár
tatlan imáját meghallgatja az Úr.

— A tanév befejezése Az Or<<’.4go6 
Magyar Gazdasági Egyesület igrzgaté-já- 
íasz'mányának elhatározásából felterjesztést 
intézett a vallás- és közoktatásügyi min sv 
terhe?, azt kérvén, hogy a miniszter a tan
évet a középiskolákban legalább május hó- 
napban, a népiskolákban pedig május hó el
sejével fejeztesse be. Nagyon valószínű, hogy 
a miniszter a gazdasági munkákra va'ó te*  
hintette! ezt az óhajtást teljesíteni is fogja.

— Halálozás. Ö’zinte megíl e ödéssel 
közöljük, hogy Stiblo János, nyug, kántor, 
tanító, aki Hontvármegy^nek egyik kiváló, 
buzgó és általánosan tisztelt tanítója volt, 
életének 74., bo'dog házasságának 49. évé
ben családjának és rokonságának me'y fáj
dalmára jól b'iétro szenderü t. A boldogulván 
Stiblo Ágoston óbarai plébáucs forrón siere- 
tttt édes atyját gyászo ja. Hült tetemeit 
márc. hó 28.-án, délelőtt 11 órakor nagy 
részvét mellett rz óbarai róm. Katb. temető
ben helyezték nyugalomra. Á dás és b^ke 
porain 1

—A tanítókat helyettesítő lelkészek 
jutalmazása. A vál ás- és közoktatá ügyi 
minisztérium a hadbavonult tanítók h*lyet«  
telítésére vál alk.oró le'keszeket tiszte etdij- 
bán fogja rész^siieni, de csak a?. 1916—17. 
tanévtől kezJődöleg. Az e'öző tanévre vo
natkozó ilyen kérvények nem vétet aek fi
gyelembe.

— Az élelmezési biztosok A Köz
élelmezési Hivatal tudvalevőleg részben az 
orrzágtí’yülé i képviselők, részben a köz gaz- 
gatáíi t'sstviselÖk közül múlt év végén 
egy-<ét vármegyére vagy váró ra kiterjedő 
határőrrel élelmezési biztosokat nevezett 
ki. Mint most a Vármegye cimü lap jó for
rásból értei-ü1, az Országos Közéle-me '.esi 
Hivatal mkr legközelebb visszavoija az 
élelmezési biztosoknak adott megoiz*  ást és 
az é'o'mezési biztosok helyett or?z-igr* ‘<aen- 
Kint é eimezési kirendeltségedet eiervas 
éielmeceai ügyeannk allsndó lebonyolít - > *.  
Ha ez az intézkedés e!e'be lép, ez ó ül
őéiül egyérte mü lenne az Or3zágo.J K >zelel- 
mezesi Hivatal dec^ntra’iíációjával.

— A munkaadók ügyeimébe. A 
cs. és kir. hadügyminiszterrel létesített ki
vételes megá lapodás szerint a had'<u> 
bán alkalmazott polgári munkások, ne- 
ÍŐnben a muu..ában á! ó badifog yok 
minden egyes munkás, il etöleg mun 
álló badifoglyo cuak a fogyiSitóü re 
megállapított szabályszerű árak let 
után az általános forgalomban levő dói 
gyártmányok árjegyzékében foglalt ke 
finom gyártmányokból a -munkatel-'p 
téré néftve i Htéhe-i dohányárus utjá*.  
mé yenkmt és havouk.-nt 150 gram P1" j i , - - - ■ ar

;adi- 
uazó

mká-
I- 

(ölül 
aban 
síére 
ti.-jse

‘dbé
-

tze-

dobáuy vagy a helyett 60 darab az 
vagy ezek helyeit 30 darab szivar a 
munkásokat vagy hadifoglyokat alk*  
vállalatnak vavy muuká'tatónak kiad!

— Katonák szabadságolása 
uj termés bistoaitása érdelében a honv 
miniszter rerdeletet intézett a törvén/ 
Ságokhoz, ame.yben közli, hogy a póti .*'•  
rancsnokságok a mögöttes országrésze■> 00 
a folyó évben is minden nélkülözhető °" 
nát szabadságolhatnak a különböző g 
sági munkáit elvégzésére a munkáeoss ot£ 
összeéllitásáVdl is segítségére kell lenmő*  a 
nagyobb gazdaságoknál. Minden ka'ona, aki*  
nek gazdasága vai, kérhet szabadságot, 
rendesszolgálati útoü, kihallgatáson kell kém**

Az
1001
ló-

elfogl.lt
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_ A fémbessolgáltatás utolsó tér 
jp|nU88. Minden késede'mező, akinek még 
beefolgalt* 1*8™ 1 ötelesett féméi vanoak, a 
|Bját e« * honvédelem érdekében cselekszik, 
fc> a fémet minélelőbb beszolgáltatja a hiva- 
uíoh fémbeváltókná?, ame'ynek ellené tekét 
rögtön készpénzben a hatóságok által ellen- 
jraöít »óuon tartornak k.fizetni. A beezol- 
gsltatáe utolsó határideje április 30. ikz. A 1 
föaek beváltásával Léván Go'dstein Henrik 
iaskereskedö van meghízva.

— Panaszok a hadbavonultak csa 
Jádjaínak államsegélye ügyében. A 
fcoDvede mi miniszter tekintettel arra, bogy 
a had >avunultak családjai részéről az á - 
hmsegely ügyében rengeteg panas t adtak 
be a iB üierteriumné', eddig 200000-rél többet 
gdtik, melye*  kőiül azonban c<.k elenyé- 
aBÖ kevés panasz bizonyult be va'ónak, kör- 
rendoletet intézett a kös’gaagatási hatóuá- 1 
gokhoz, me'yben felhívja esetiet, hogy az 
államsegélyre vonatkozó panaszok dogéban 
adardó alkalmakkor ne ez felelő kioktatásban 
részesítsék a feleket. Azonfelül tegyék a j 
hatóságok azonnal közhírré, hoiy az ailami • 
esgflyre, ideiglenes évi eegé yre vagy ezek ■ 
felemelésére igényt tartó balek kérel nőikkel 
%agy panaszaikkal ue a felsőbb hatóságok
hoz, hanem kizáró'ag csak az ezekben as j 
ügyekben érvényesen határozni hivatott fö- | 
sió gatiirákboz es városi p jlgármosterekhoí I 
forduljanak, mert a felsőbb ha óságokhoz 
benyújtott kérvényok és panaszok illetékes ; 
elbírálás végett úgyis ezeknek adatnak le. 
Tek ntettel végül arra a tapasztalatra, hogy 
a fcfg yxérvenyeket és panaszokat sok eső - i 
ben hívatlan egyéne. Üzletszerűen gyárt- I 
ják, akik rendszerint kibassnálják a felek 
jóhisaemüsi'gát, a rendelat — igen helyesen 
— arra is felhívja a közigazgatási ba óságok ' 
figyelné’, hogy az ilyen sugiríszokkal s;em- ( 
bsa a törvény egész szigorúval járjanak el.

— Megismételt Arany emlékűn 
nép. A Felvidéki írók és Újságírók ÖzÖvet- 
aégenek Arany ÜDnepé'ye iránt oly nagy 
volt a*  érdeklődés Nyitrán és vidékén, hovy i 
a rendezőség kénytelen volt az ünnepélyt 
megismételni, Nagy hatást keltett dr. Slath- 
máry István prológusa, a mo yet Háielné- 
Blasíorits Irén asszony szavalt. Lőfi^eey 
György iró, a Petőfi társaság ta, j*  Ap«ny . 
költészetét jellemezte, Schmidthauer Lajos 
orgonámüvész pedig Arany J nos dalaiból 
játszott változatokat zongorán- Az este y*c  
közremütödteK még : Ha^naa*hné-B  eliczky 
Margr, Teacser Gyuláné, S monffy Margit, 
Rombányi Sárika, Btbó.’hy Olga, a kik 
Arzny egy egy költeményét szava ták és e 1 
Höl'r gl József tanár által rendeseit élőké 
pekber.:LznghroBraerVincéné Híve J.-né,La
kiig Nóra, Krégcz) Micz:, B^thlenfslvy Gizi, 
KrrpácBy Erna, M- rcádrr I i és M » v>. Túr- 
tbáv.yi ;|i, Fridectky Tusi, Teacser Gyula, 
Gyiirky Glsz, dr. Dob'O’sz'y Dezső, dr 
Miokovits Antz , dr. Polányi Aladár, -s a 
honvéd tisztikar több trgju. Az ünnep Két 
estéje közel 5000 koronát eredményez t r 
Bytrai 14. honvédgyalogezr,ed • s a 4. hon- 
vedeared e’esett hőseinek Ny ti a városában 
eme;endö fm cknü költségeire.

— Hősi halott anyakönyvi kivo 
fckta. A v*  I ás- és közoktatásügyi miniszte 
8|t a rendszert, amely szerint eddig a hősi i 
r* íklt halt legénység özvegyeinek az özvegyi 
tllstoj ye meg/llspitásához ezükeégee anya- 
•önyvi kivonatai illetménnyel rovattak meg, ' 
■®gvál(oatatja éa elrendel, hogy az ilyen 
tvonato : c'ijtalanul bocsáttassanak a/ érde

keltek rendelkezésére.

— A vámküldlöldiől való belio 
zatal szabályozása. A m*  kir. minisz’e- 
riuosnak 370—1917. sz. randelete érteimé- 
•n a vá akülföldröl bárui 6y áru csak kii- 
0 engedély mellett hozható be a vámte- 

* •trB- 1 behozatali engedélyt a m. kir. 
P Bsligym szter adja mi»g. A kérvény-nyom- 
atvány-ür -pjai daraboniint 5 filiérnyi eh- 

^esen beküldendő ár ellenében a kereste- 
ég iparkamaránál szerelhetők be.

A ^^rag, mint fegyelmi eszköz.
Pedagógusok kinevették volna azt, 

1 * ük! ágoc a bot fölé helyezi. Ö< őst 
• ^fordítva tudták elképzelni. Pedig 

° ' eKy®»erö» naint • Koiumbua to 
• *ioh;c8  Gyula jónevü iparos három uj

kJ f, ku dó“ * isko'á.ky^M,-
‘ Ml,<Or * “altó 10 bontott. .

a b4rou»e»ino. u.drA- 
?.k Arr“e“ ,* rc*li,:d',rU1,'“'í“8lii-‘Kyog- 
*„• Az üorep l,e8 CJ.„db.u . t.oi-ó ".k 
iMsel-u 7 ■’? 1 a csak

kaphat'. A hUgj oeia B4rjdt 
A nabu'ok úgy ü|tetll MÍnt , piBty, uom 

woco.ni körülök egy 86i. P 0801

A mozi csütörtökön a Homuuku'us 
ne« kevésbe érdskfesnitö II. réssét mut.ttn 
be, mely . müsinber problémáját folytatta 
tovább megk.pó történetben. M. egy ,gen 
éidektas.t.ö történetet fogunk látni 
>• nMelkuusstonycam, msly egy modern 
•uszony belső telki világát rajsotta a 
11 “re. A .zokott háborús felvétel eienkivül 
meg egy a Ci.tád szégyene című erkölcs- 
drámát ad elő > mozi, mely szintén nagy
hatásúnak igérkeaik. — Legközelebb Eirbaj 
» céyuttel ciaú st.gerdarao b>u>ata'asát 
jelzi a mozi.

Árdrágítás nélkül milliomos csak 
az osztaiysorfjátek ált. 1 :Hhet, ha & most 
kezdődő sorsjáték hoz megrendel 61902 61905- 
g *1 eiiyluásiitáu k ivetkező azater cieazém- 

sorozatot, mely ssámok kizárólag a .Magyar 
Baokegyasüiet r. t.-nál, Budapest, VI. Te- 
ráz-íörüt 2< kaphatók. Az egész sorozat 
ár> 6 korona. Poscacaekkét ingyen tüld a 
bank. Eseu sorozat szamai edd g nrgy nye- 
reméryr r.em ryertek, úgy hogy moft annál 
fokozottabb nyerési esélyű*  van, mivel a 
statisztika bironyitja, hogy a tönveramenyek 
mindig más es mis szarnia esnek. Egyes 
sorsjegyek is rerde iietök */ 8 — pőO K. ‘/ 
= 3 K. 1 = 6 K. 1 — 1 = 12 korona.

Jótékonyság.
A Lévzi r*karék-  éa Hitelintézet r. t. 

a lévai ág. h. ev. egyháznak iskolai célokra 
30 koronát, & tögiiun. Sigitő-egyesü e'uek 
50 koronát adományozott

Közönség köréből.

Palyazat.
A lévsí m. kir. állami e1. népük, tani- 

tókt’pzí-in’ézet az I. Orz‘ályba a jövő 1917-1S. 
tanovre 40 Dover d^ket vesz tel. De felvesz 
as intézet a telsöub o?zcá'yokba mua inté
zetből iá jó magaviseletü és legalább je'ea 
e kimenő te ii növendéket.

Jó maravi. 
LÖveudckek az 
n inisz or ur i 
cyujtja, mév p

k. Teljes 
internátusbán 
laká^ es mos s 1

seleiü és mogfble’ő e'öraAi e eiü 
>.iUAr» * nm. vall, és áozokt. 
a követkeaö kedvezte nyékét 

dg ni cd a .'égy ősz'- ly bán ; 
ingyen helyeket, m^y^k az 

■■ n •• •i‘ ' • mi 
nedv. \ • i Hlanai, 28--t.

2. Téldija^ helyeket, meiyek az interná- 
tuab.n v»> in-yen !» áa-.l, musáse.l é» »z- 
„I . ktdv.- m.- tyel vauo.k öw«-kö v«, 
h0(!y havi 25 áo on. befastéee d'enébeu a 
uövccd.- ■ U'lj.1

3. Itlj > . 
zeftB-va öe.

4. U.vt
«e', melyek 
járnak, 5 f.

5. T>-a 
go.do.kod k 
ler ur mindé!
vett fő'.

A fuy»i 
ideje májún 
felvesz. n 
növendékek <’ 
betöltötték, d 
a polgári vs 
sikeresei' bet

A» 
játkeaüf 
valÁe ‘ (
cimzeidö, yo 
tóaágfoz*  "u'd.
létei: ») 9'l,ie 
iskoai bizonyi

isel ne -i

' ityok lekü'dá sének határ
ol . napja. Az I. oszia yba 

0I7 eptealü éa egészséges
< k 'életük 14.-ik évet mér 

s . esőéi nem idősebbek e 
Liskola IV-ik osztályát

J i b ’lyöggel o.látott, és sa- 
uíodvány « nsgymélt. 

dáaiigyi mioiwter úrhoz 
tanitóképzö-fntéseti igazga- 

A folyamodvány mellék- 
anyakönyvi kivonat; b) 

ha a tanu'ó még isko'ába jár, aa első tsHvi 
értesítő a jelen isko ai évről ; c) ujlielotü s 
erre sz alka’omra kiállított hatósági orvosi 
bizonyítvány arról, hogy a folyamodó éptestü 
és épérsékfzsrvü, egészséges, a tanítói pá
lyára alkalmas ; továbbá d) ujrro tási bizo
nyítvány ; e) magyar houoaságáról tzó'ó ha
tósági bizonytvány ; f) uikeletü hatósági 
köaségi bizonyítvány a szülök és folyamodó 
vagyoni á’lapjtáról, s. cja ádtö p Igari állá
sának, évi jövede'méuek és a szülői gondo
zás a'atc ál'ó kereselkép'elen kiskorú gyer
mekek számának, nevenek él életkorának 
feltüntetésé ve- ; e) hz a fo'yamodó már nem 
jár isko'ába : erkö esi bizonyítvány : h) ha 
» fo'yamodó m^g tanul, akfcor az u’o só évi 
búooyitvát y * legkésőbb ju im 1.-ig tartoti*  
pótlólag beküldeni. A mellékletekre 30 fillé
res bélyeg ragasztandó. (Ujreleiü hatósági 
szegénységi biaonyitváuy eset-oeu a folya
modvány és mellékletei bélyegmentesek.) 
Elégtelen osztályzattal báime'y tárgyból 
megterhelt bizonyitvány be nem küldhető. 
Érvényes évvégi bizonyítvány nélkül a fel
vétel érvénye is na-g.sünt. A fo'yzmodás 
eredményéről a ’anulók hozzátartozóit au- 
gusítus hó első telében hivatalosan értesíti 
az igazgató, rppen ezért a to y-modó pon
tos címét, ahova az értesítést várja, iakóbe- 
lyénea (varmegye, utó tó posta) megjelölésé
vé írja a folyamodvány áü eö lapjára. A 
teivéto1 azonban cs»i akkor váliz érvényes
sé, ha a filvett növendéKnek zenei ha lasa 
s testi ádapota megviasga'tatváo, az kifogás 
alá rém es-k.

A felvett és beiratkozott növendék kö
teles magát a br Íratástól ezám tott 8 nap 
alatt a szükséges tankönyveddel és tausze*  
ipüke eliátn*.

R gi könyvek eladása és véte'e egész
ségi o^okbói tilos.

Léva, 1917. március hó.

Köveskuti Jenő, 
igazgató.

Az anyakönyvi híva al bejegyzése.
■q'.7 évi n árc hó 25-től 1 >17 ev; áprl hő 1 -lg,

Siűletés.

A gyeinek 
neve

ifi ördógh Lajos Molnár J. 
.Mirt Lukacs Uram Berta 
Liska Sán«lor Mocsv Irén

leány Jolán 
hány Erzsébet
leány Erzsébet

Halálozás

íz áiinao 1 Kora /\ hala! oka

őzv Szepesy Istvánne 
Gergely Józsefire

1847—1917. színi.

87 éves Aggaszály
34 éves l ii iögümókór

Hirdetmény.
Köshirró ♦eszem, hogy a w. kir. Hon- 

véde'm M niazter ur a Fémközpontnat és 
jogosított fómbeváltóinak (Lévá i Go datein 
Henrik cég) f. évi ápr'tia hó 3ü.-ig adott en
gedélyt házit rási fémtárgyak beválására. 
Ezen időn tul fémtárgyak Haigo u megtor
lás mellett fognak eikoboziatni.

Léva, 1917. évi március ho 26.

Bódogh Lajos, 
polgárin*  ster.

Iskola vagy iroda szol
gának ajánlko'ztk. Ciui a 

kiadóhivatalba.
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Fehérnemű javítást 
elvállal Kipke Árpadne Levan 

Eötvös u. 17.

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

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős s^sborszesz. 
Kis ftveg 1 K 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f. 
IK**  Ezt leérj-3.1c xxxltt.d.ezvö.tt! "Wfi 
A ho' nem kapható, oda postái l'J kis v»gy 6 oagy 
üveget tizenhárom koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

KATRENY1K JÁNOS 
gyógyszerész ZSARNÓCZA

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó l.-töl bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető. — —

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

I

„ FOTÓ"
FÉNYKÉPÉSZETI 

szak üzlet Budapest 
Rákóczi*uT80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

I 
í
I
i

I

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

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 utasitás 
van mellékelve. Ismertető prospektust, mely
ben le van írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a FAT KANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Bész- 

vénytársaság, N agybeoskereken.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASjNAGYKERESKEDÉSE

MMiTTOTi&n i«a<. LÉVÁN. teletöm szfat ’

Legjobb fűszer- es csemegeáruk Naponta friss felvágottak
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségüké vők „Glória*  pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognao, pezsgő stb. 
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak 

Vásáruk és kouvhafelszereiésl cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhasdányek 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, forralóV és vasalók 

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

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, űiezógazdasarri-, méhészeti és tejgazdasági szerszámok

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

Ma moziba 
megyünk

Az APOLLO mozgoszinhaz 
műsora érdekes.

Jótállás a biztos eredményért
Törvé
nyesen 
védve

Oszkár
nagTbecsherekl uy főkapitány és 

fajbaromfi tenyésztőnek nagyszerű 
találmánya a

„P A T K A N I N*
látó

KNAPr- HAVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Teletni svam; 33. Telefon aram • 33.

Fi&ctéren, nagy kiterjedésű gépraktéram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek: 

Gauz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Mellchár féle 
vetogépek, BAcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és gőpréazek 

Világhírű RAPID lánozoskutak.
W Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban. -*■

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


