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Vasuli összeköttetésünk 
hátrányai.

Az államvasutak igazgatóságának 
azon intézkedés*  folytán, hogy Lévá
ról naponkint csak egy-egy vonat in
dul Párkánynána, Nagysurány, Garaiu- 
berzeueza és Aranyosrnarót felé éa ezen 
állomásokról izintén csak egy vonat 
érkezik Lévára, a városnak éa vidéké
nek forgalmában olyan nagymérvű és 
káros zavarok állottak be, hogy azok 
miatt a közönség — a többi között 
azt is hangoztatva, hogy éppen azok a 
vonatok, melyek még megmaradtak, 
vannak a legrosszabb összeköttetésben 
a fővárosi és szomszédos vonalakkal, a 
hogy más városok a rendkívüli körül
mények között is megtelelő vasúti össze
köttetést képesek voltak kieszközölni,— 
méltán zúgolódik, mert Léva és vidé
ke jelenleg sem a fővárossal, sem a 
vármegye központjával, sem a honvéd
gyalogezred székhelyével, amely Nyit- 
rán van, — nincs célszerű és megfe
lelő vasúti összeköttetésben és a mai 
háborús időben, amikor az események 
közlését várva-várjuk, még a budapesti 
hírlapok is csak másnap érkeznek hoz
zánk.

Pl : a vasárnap hajnalban megje
lenő lapokat, mi csak másnap délben 
kapjuk meg, mert minden napos azon 
anomália, hogy az Érsekújvár — Nagy- 
auráuy felől jövö reggeli vonat jó egy 
órával hamarább itt van, mint a l'ár- 
kány-Nánáról induló.

Léva gócpontja egy óriási nagy 
területuek, mely eddig is, mint élés
kamrája szerepelt ezen vidékuek; keres
kedelme, ipara nagy vasúti forgalmat 
bonyolított le még háború idején is. 
Ezért szükséges volna, hogy még hábo
rú idején is akkép illesztessék be a 
fővonalak menetrendjébe, hogy a for
galma legalább is fennakadást ne szen
vedjen.

llogy mostani vasúti összekötteté
sünk milyen hátrányos és rendszert*  
len, ennek illusztrálására elég legyen 
felemlítenünk, hogy vasúton a Lévá
tól 40 kilométerre eső Nyitrára 12 
óra alatt juthatunk el. Ennyi idő alatt 
gyalog is kényelmesen és minden meg
erőltetés nélkül lemérhetjük ezt az utat.

Belátjuk, hogy a háborús viszo
nyok tették szükségessé a vonatok szá
mának csökkentését és ebben nieg is 
kell nyugoduunk, ha ez el nem kerül
hető. Teljes készséggel lemondunk min
den utazási kényelemről, ha a haza és 
• közérdek úgy kiváuja; de viszont 
méltányosnak találjuk, hogy egy nagy

vidéket ne zárjanak el a forgalomtól, 
ha a vasúti közlekedés lehetősége nem 
ütközik komolyabb akadályba.

Ennek a jogos és méltánylást ér
demlő kívánságuknak adtak kifejezést 
a vármegye központi bizottságának lé 
vai tagja, amikor a bizottságnak múlt 
hó 1‘f-éu tartott ülésén indítványt ter
jesztettek elő, hogy a léva surányi vas
úti vonal menetrendjének megváltoz
tatása iránt előterjesztés tétessék az 
illetékes helyen még pitiig olyan irány
ban, hogy a régi menetrend úgy állít
tassák vissza, hogy a Léváról reggel 
4 óra 48 perckor indítandó és Érsek
újvárra befutó vonat összeköttetést nyer
jen Budapest, Bécs, Zsolna, Nyitra éa 
Aranyosmarót felé ée viszont az Érsek
újvárból este 4 órakor Ö4 perckor a 
bécs - budapest -zsolnai vonatok in
dulása után pedig összeköttetést kap
jon Nyitrával és Aranyosmer ittál s ez 
a vonat este 8 .óra 10 perckor érkez
zék Lévára.

Az indítvány ellen Mailáth István 
főispáu semmi kifogást nem tett, sőt 
kijelentette, hogy az ügynek keresztül- í 
vitele nem ütközik semmi akadályba, i 
mert nem igényel külön felszerelést és 
a most használatban levő szerelvény 
lebonyolíthatja ezt a szolgálatot; egyút
tal kilátásba helyezte, hogy a dunabal- 
psrti üzletvezetőségnél  jóakaratulag szor
galmazni fogja az óhajtott menetrend
nek életbeléptetését.

Sajnos, már egy hónap múlt el 
azóta és a változtatás még a mai na
pig sem történt meg s ezért kényte
lenek vagyunk tovább is tűrni a for
galmunkat bénító és nyomasztó álla
potot

Úgy értesültünk, hogy az allam- 
vasutak igazgatósága * Qaramlök-Kál- 
na és Felsőszecse állomásokról Lévára 
a vonaton bejáró iskolás gyermekek
re való tekintettel nem hajlaudó a 
változtatást megengedni. Ez az indok— 
figyelembe véve azon körülményt, hogy 
a tanévnek vége rövidesen bekövetke
zik, egyátaláu nem jogosult ; de nem 
is igazságos, mert hiszen a reggeli vo
natnak beszüntetés*  által sokkal több 
Nagysurányba és Érsekújvárba járó 
vidéki tanuló maradt ki az iskolából.

Léva és vidékének érdekeltsége 
— mint már «lőbb említettük, annak 
idején jogos kívánságának teljesítésére 

' már megtette az első lépést, — most 
I a hosszas halogatás késztet minket 
' arra, hogy az ügyet lapunkban is szó

vá tegyük, sz. utón is sürgessük.
| Ha az illetékes faktorok az elmon

dottak alapján komolyan mérlegelni 
fogják és fontolóra vtMik nagy
vidéknek forgalmi érdekeit: hisszük, 

hogy ezen felszólalásunk nem fogja 
célját téveszteni és a kívánt menetrend- 
változta ás rövid időn belül megtörténik.

A gazdaság és a sport

Tapautalatí tények igaio'já'r, hogy 
azok ni emberek, akik elpártoltak, messze 
elkalandoztak a természettől, sokkal gyen
gébb szerveaetüek, mint ások, akik a ter
mészet ó én dolgoznak,

Aa idegesség, a fokozott ingerlékenység, 
a vérszegénység, as általáuos testi rokkant
ság tokkal ritkább a természeti népekre', 
mint as u. n. úri osztályokban. Az intelli
gens egyének s általában mndazok, akik 
zirt 11 rlyiaég-kben keresik mindennapi ke- 
nyeriiko', a kü önhöaő sportok, mesterséges 
tornák által igyekszenek a keletkező testi 
idegrendszerbeli esorbát kiköszörülni. Azon
ban tény, hogy ezek a mesterséges sportok, 
tornák jólormán csak egyoldalúan éa ter- 
mtszete'leuesen fejlesztik, erősítik, edaik a 
ssorvezetet. Azután, .a sportoló egyén a 
testi egészségét kivéve, más hasznos mun 
kát nőm véges. Sokkal becsesebbek, ész
szerűbbek, hasznosabbak azok a sportok, 
tornák, me'yeket a gazdasági munkák nyúj
tanak »s embernek. N-m talá'uok tornát, 
sporio’, amely oly mindenoldcluan, oly ter- 
mésrétosen fej eistené, erősítené a szervezetet, 
m:nl a gazdaság. Magának a gazdaságnak 
igen sok munkája van. Változatos, ami 
nemcsak a s-.ervezet, hanem a szoPem szem
pontjából is értékes. Fűszerezi • hzngulatot, 
fokozza az örömérzetet. Ae öröméreet pe
dig tágítja sz érrendszert; könnyebb a vér
keringés, jobban táplálkoznak az izmok éa 
az idegek. A sport ée a torna egyoldalú 
figyelmet kivár,, ami fárasztó és unalmas.

Nem lehat o sorok célja, hogy részle- 
toszék a gasdasági munka testnevelő, edző, 
erősítő sto. értekét, minőségét. Teljesség 
kedvéért azonban főiem itünk néhány esetet 
a gazdasági muukából.

A gyomlalás, ültetés például a guggo
lással kspeioa’. s munka: fejleszti a lábiz
mokat ; a kaszálás, a láb, aa oldal izmait; 
a Iák nyesése a hálizvo'rat és a karizmokat, 
amenuyiben biaooyos fokú és minőségű nyúj
tási*  készteti az embert. Ae ásás a láb- ée 
a hátirmoknak kedves, hason'óképpen a 
kapálás is. Egyszóval : minden izom meg
kapja a maga fejlesztő, erősítő táplálékát 
a gazdasági munkái által. Emellett az ille
tő egyén hasznos munkát is végez. Elősegíti 
a többtermelés elvének általánosítását ée 
érvényesülését. Uaadasági állam vagyunk ; 
kötél isségünk a többtermelés elvét magun
kévá tennünk. Most — a háború alatt — a 
ham többet kiván tőlünk, mint a béka ide
jén. Minden munka, sport, torna, melyet 
végezünk, — nocsak az egésaaég, aa egyé
ni szempontokból, hauem a közérdek javá
ra is hasznos, értékes legyen. Látjuk, hogy 
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as intelligens osztályba taitoió férfiak, nők, 
fiuk, leányok fáznak, irtóznak, idegenkednek 
a gaadtaági, as úgynevezett parazati mun
kától. Inkább gyárakba, irodákba vagy 
utáz aárt helyiségekbe özönlenek. Pedig 
azt mondom, hogy nálunk, hazánkban ko
rántsem a aárt helyiségü munka, hanem a 
gasdaaági munka a fontosabb,

Hissen a mostani háború is inkább a 
gaadaeági munka területén fog eldőlni. A 
lökérdéz a gyomrot érinti. Amig a aárt 
helyiségü munkák jóformán a rendes ke
rékvágásban haladnak, addig a gazdasági 
munka lendítő kereke lassabban forog. Ott 
kevesebbet produkálunk, mint kellene.

Nemrég Angliában azt as eszmét vetet
ték felszínre, hogy az idén éjjel-nappal 
szántani, do'goani ke‘l a mezőn éa a ker
tekben. Sőt kívánatosnak, szükségesnek tart- 
ják, hogy a sportembere-et is rá kell ven
ni arra a munkára, mert minden gazdasági 
munkából sportot lehet csinálni. Mennyivel 
fontosabb ez a művelet basánkban l Sőt azt 
mondom, — egyelőre » háború előtt, — 
kapcsoljunk be ebbe a mun'tába minden is
kolai testi nevelést, tornát, játékot. A tor
na helyett a tanulók a kertben, a mezőn 
tornásszanak. Üsaék a gardtság sportjait, 
tornáját. Április közepén kezdődik a nyári 
időszámítás. Az ésszerűség és a tervszerű
ség készteti erre as államo'.

A hivatalnok, a tisztviselő, a gyári mun
kás slb. korábban szabadul a zárt helyiség
től. Elég ideje marad egyéb muukára is. A 
séta és sport helyett űzze inkább a gazda
sági munkát. Fogjon kspá’, kaszát a kezé
be. Művelje a hazai földet. Termeljen. Ils 
magának nincs termfífö'dje, segitBen azok- . 
nak, akiknek van. A munka a közérdek és 
a hasafiaág munkája. Igen sok földterület 
bever még nálunk parlagon. Vessük, ül
tessük be. Az állam, az egyesek, a gaz
daságok adjanak földet azoknak, akikuek 
ninc«. Sőt adjanak vetőmagot ée esot'eg 
szerszámot is. Az ideges, vérszegény, "pety
hüdt aservesetü uriloányok, fiuk szintén 
nyújtsanak segitökeaet ennek az egészsé
ges és hasznos sportnak. Azt a hibát, ame
lyet a aárt helyiség okozott a szervezetben 
éa idegrendszerben, a gazdasági sport ki
köszörüli.

Szükségesnek tartanám, hogy a tiszt
viselők is kapjanak kertgazdaságokat; mert 
csak igy tudunk a fokozott drágaság, uzso
ra ellen védekezni: csak igy tudjuk a zárt 
helyiségekben keletkezett szervi, idegrend- 1 
aeerbeli hibákat eltüntetni. A mostani idő 
nagy munkát ró aa itthonmaradt t sztvise- 
lökre. A megszaporodott munka örli az iz
mok, idegek energiáját. Ila nincs ellen- 
zulyoaáa, akkor ennek szomorú következ
ménye lesz. Az a tisztviselő, aki a napnak 
nagyobbik részét a négy fal között töltöt
te, valósággal Ielüdül a gazdasági munká
ban. Másnap újult erővel folytathatja a hi
vatalával já ó munkát. Emellett növeli a 
háztartás tényezőit is.

Szobolovszky István.

A Városi Napközi Gyermekotthon 
szervezeti szabályzata. *

1. s-
Léva város a helybeli kisdedóvókkal, 

(esetleg iskolákkal) kapcsolatban s a városi 
népsegitö bizottság felügyelete alatt — egye
lőre a báboru tartamára a a mezögsadasági 
munkák idejére — napközi gyermekotthont 
uervei-

2. 8-
A népsegitö bizottság a maga kebelé

ből külön felügyelő bizottságot ku d ki a 
nap Közi gyermekotthon célirányos és sza- 
bálysserű működésének ellenőrzésére és mm- 
den ügyének intézésére.

3. §-
A napközi gyermekotthon célja az, hogy 

mezögardasági munkák végzésére kész és 
ily munkára vállalkozó, esetleg kényszerít
hető anyáknak 1—8 éve", esetleg idősebb, 
de beteg, és nyomorék stb. — gyermekeit 
az anya munkaideje alatt összegyűjtse, ra
juk felügyeljen s őket koruknak megfelelően 
szórakoztassa, esetleg nekik való, munkánál 
hasznosan foglalkoztassa, hogy így reájuk 
nevelő hatással is l’gyen.

4. §. !
Minthogy a napközi gyermekotthon föl

állításával Léva város a mezőgazdasági mun
kaerők számát a gyermekeik felügyeletének 
és ellátásának gondjától fölmentett anyák szá
mával akarja gyarapítani, azért a.) minden 
hadisegélyt é’vező, mezőgazdasági munkára 
képes és erre kényszeríthető anya köteles 
a városi napközi gyermekotthonba beadni 
gyermekeit, amikor mezőgazdasági inunk át 
végez s ha a gyermekeknek más, megfelelő 
gondozójuk nincsen ;

b. ) hadisegélyt nem élvező anyák is be
adhatják gyermekeiket, ha mezőgazdasági 
munkára vállalkoznak.

c. ) Más, megókolt esetekben a napköz’ 
gyermekotthonba va'ó fölvételről a napközi 
gyermekotthon felügyelőbizottsága dönt.

5. §.
A napközi gyermekotthon vezetői az 

erre a célra fölkért helybeli óvónők, (taní
tónők) kiknek városunk társadalmából ön
ként jelentkező úrinők és úrileányok föl
váltva segítenek.

Az óvónők (tanítónők) a napközi gyer
mekotthon vezetéséért fejonkint és havon- 
kint 50 korona tiszteletdijban réezoiülnek.

Az óvónők (tanítónők) mellé a váró i 
hatóság a hadisegélyes, de mezőgazdasági 
munkára alkalmatlan asszonyokból dadákat 
és szolgálókat rendel ki. Ezek részint állan
dóak, részint naponként váltakoznak. Mun
kájuk fejében aznap teljes ellátást kapnak.

6. §-
A napközi gyermekotthonba va'ó fölvé

telre a munkába állás előtt való nap d. u. 
5—6 óra közt kell jelentkezni a felügyelő 
bizottságnál.

7. §■
A napközi gyermekotthon nyitva van 

reggel 5 órától (nyári időszámítás 1) este 8 
óráig. Napirendjét s a vezetöóvónők, da
dák és szolgálók kötelességeinek rendjét a 
felügyelőbizot!ság javaslatára a városi nép- 
segitő bizottság állapítja meg s a városi ha
tóság hagyja jóvá.

8- §.
Az anyák gyermekeik után a napi tol*  

jes ellátás dijául fejenkiat 20 fillért fizetnek. 
Az így hegyült összeget a felügyelőbizottság 
hetenkint fizeti be a népsegitö bizottság pénz
tárába.

9. §•
A napközi gyormekotthon minden anya- 

gi BStiikuógletónek födöaéaóről a nópBegitő- , 
bizottság pénztárában rendelkosósre álló s ■ 
e célra is összegyűlt a o.után is gyűjtendő ! 
segélyösszegből a saiiksógletek Bzerint s a ' 
napközi gyermekotthon fe'ügye'ö birottuágá- 
nak javaslatára ős jelentései alapjiu Mva I 
városa gondoskodik.

10. §.
A nagy uemze i célt kijátszani akaró 

visszaélések szigorít megtorlására a mező
gazdasági bizottság javaslatára a városi ha. 
lóság az idevágó miuiszteri rendeletek adta 
büntetési módokkal minden adott esetben 
élni kíván.

H. §.
A városi napközi gyermekotthon felü- 

gyelőbizottsága értekezleteit betenkint két
szer, előre megállapított napokon tartja. 
Munkájáról hetenkint a városi hatóságnak, 
időnkint pedig a népsegitö oiaoltságuak be- * 
számol.

12. i.
A városi napközi gyermekotthon a,; 

szervezetével a háború után a népségig 
zotfság feloszlásával megszűnik. A felügyelj' 
bizottság a megszűnés e'őtt részletes j,|, ’ 
tésben számol be Léva városnak a napközi 
gyermekotthon működéséről, esetleg gyüJ 
éj megmaradt vagyonáról s a kellő tan,,,, 
tálatok alapján esetleg javaslatot terjeszt , 
városi tanács elé, hogy ez a nagjcéln éi 
üdvös társadalmi intézmény a népsegitö |,,. 
zottság fennmaradó vagyonából áilandó i0. 
tózménnyé saerveztessék.

Eat a tervezetet a múlt évben letaiitsu 
mezőgazdasági bizottság kebelében egy ajl|. 
kobbkörü bizottság Fekete József tanár elő- 
adó jav íslata alapján letárgyalta éi .Ka- 
gadta. A napközi otthon azonban a fe oi,. 
rü t akadályok mia't akkor nem lótoBijihe- 
tett. A tervezet közlését most azért találjuk 
időszerűnek, mert városunk néhány vezeti 
embere a mezőgazdasági munkák sürgőssége 
a gyermekek züllése és szemmel látható nyo' 
mora miatt újra kezébe vette as ügyet és 
reméljük, hogy szép törekvésüket siker ko. 
rouázzt majd.

Különfélék.
— Uj összeírás. A közolíátúa meg. 

fele’ö ebonyoli’hatása saempontjából & p0|. 
gármester * város lakosságának háatartá- 
sonkint va'ó uj összeírását rendelte, el 
amelyet a hatósági megbízottak e hét fo’yi- 
mán már be is fejeztek. Az eredményt, u 
anyag feldolgozása után, lapunkban is kö
zölni fogjuk. E helyen s figyelmeztetjük a 
város lakosságát arra, hogy akinél a család*  
tagok számában időközben változ s áll be, 
ezen körü'mónyt el ne mulassza haladékta
lanul bejelenteni, mert e'lenkeiő esetben a 
kihágáai eljá ást meg fogják ellene indítani.

— MÜVéBzestély A lapunkban már 
említett és e hó 21-ód, Léván, a vároii 
szálloda színháztermében a lévai Stefánia*  
árvaház és a Léván felállítandó .Hősök 
émlékmü*  javára, özv. Coudonhooe Cunóné 
grófoé, mint a lévai nŐegylet elnöke és Le- 
valich Gisztávnó noegyleti alelnök, valamint 
Levatich Gusztáv és Felcrdy László m. kir. 
honvédalezredes, mint a szoborbizottság el- 
DÖtoínek védoökg/ge alatt megtartandó 
jótékonycélu müvéssestélyre a páratlan bűz*  
galmii rendezőség e napokban bocsátotta ki 
a meghívókat. — Az előadás kezdete pont
ban fél 8 órakor. IIgyárak: enelati 10 sse*  
uaólyps páho'y 40 korona, 6 személyes 
páholy 24 kor. I. hely (1—5 sorig) I korona. 
II. holy (5—11 sorig) 3 kor. 111. hely 
(11—17 sorig) 2 korona. A lóhely korlátolt 
számban az ifjúság részére 1 korona. Jegyek 
f. hó 14 -től előre vá thatók Nyitrai és Tárét 
könyvkereskedésében és az előadás napján 
fél hét órától kezdődőiig a pénztárnál. A 
rendkívül látogatottnak ígérkező estély tel*  
jes műsora a következő: Conferencier : Dr. 
Benkovicli litván. Schumann : Sonata. Zon
gorán előadja Caietka Ange a. ÜaegéHy 1‘illi- 
potlyi. Vígjától egy felvonásban; irta: T. 
M. Rendező; Farkas Orbán. Sieuiélyek - 
Pdlipottyi Péter udvari kertész, Várady 
FereLcz. Aiastházia felesége, Balbach Lili. 
Síikora Bsnedek hajóskapitány, Moravok 
László. Júlia felesége, Weinberger E la. Sért 
olarusilónő Pdipottyináff Farkas O!g*«  
Brahms: Keljünk útra; duett; éneklik: ö/«*  
dilsch Pálné és Fischcr Ferenc. Zongorán 
kíséri: Ctictka Argjla. Szobaleányok. 
irta : J)r. Kersék János. Rmdeső : 
Orbán. Eöadják : Far kan O’ga és lialbw 
Lili. Cornelius P. Énekek éoéke- Scbuber 
F. llová?; énekli: Klimó Károly; zongorán 
kíséri: Czictka Angéla. Lotharingia Roocooo 
jelenet. Irta: Ernőd Tamás. Rendező: !"• 
Balog Sindorné. Személyek : A sevreai (frtP*  
c.a ballerina), Balbach Lili. A meisieni (P°‘ 
rósz gránátom), Kadarász Károly, I™9" 
álom. Háborús jelene*,  irta: Várady orene- 
R)ndező : Farkas Orbám Személyek : Lón 
védhadnrgy, Várady Ferenc. I. honf ’ 
D.*.  Benkovitg litván. II. honvéd, Ibrci*  
Károly, III. honvéd, Moravek Lás*  ó. 1 
angyala, Wainberger Ella. A rendezősóg ’ 
púnk utján kéri ttokat, akik tévődéi
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. esm kaptak, forduljanak Qladitsch 
.•i^j-.vyhov, a honvéd kiegészítő pa- 
Pél ^gjíjná1- vagy a rendezőség bármely 

l>íiíllM' „ A Stefánia-árvaházat
— xru__ l.s f kA 99.An vmssA^.JV* i r I r OQ 1 ' sx c. LvA Ulu0 ll II Ck 1. 0 OS, |irló Lévai Nöegylet f. hó 22-én vasár- jószágunkra! A belügymin.s.ter a ható- 

e lőtt tó! tizenegy órakor, az árvaház- sáarok utián 
••P'’,; rend»s közgyűlést tart, melyre az 
‘""l.L lopunk utján is meghív). az egye- 
,líOk,t»i«i?. Tárgysorozat: 1. A vá'aszt-
l“1*1 ’ i..,tése sz évi saámadáBok e'öter- 
•W. '*  -2 Alélnök-, 3. Tiszteletbeli tagok 
jelit és®- *•  
^Isiltés^ a köléptBkolált

”í villás és közoktatásügyi miniszter 
hogy »« okt.tAs M összes h.tó- 

,r’° .Iá tartozó kö.épfoku t.nintézetekben 
26-ig (lefejeztessék és .« érettségi és 

ű ..itő vizsga**  * pünkösdi ünnepek 
7 M000,| megt.rt.sssn.k. Ezt . rendelő- 
, l megküldölték .. összes felekezeti h.'ó- 
Lkn.k amelyek igy hasonló intéskedés 

meztételére telhst.lm.zAst nyertek. A mezei 
unkáb.” vs'ó segédkesésre külön felhivAs 

[0, aenm >z iskolákhoz.
— Arany János-emlékOnnep Arany 

János születéeének szAzadik évfordulói, sl- 
koimából Z Felvidéki írók és UjBAgirók 
Jiövetségéoek kezdeményezésére Mailáth 
litván főispán védnöksége alztt al.ku't ren- 
d„8 bizottság Arsnyosm.róton, • várme- 
nobás nsgytermében e hó 11 én, délelőtt 
11 órakor, • b.rsmegyeí elesett bösök öz- 
vogyei és árvái »l»pj» j.vár., minden t< kiu- 
letben fényesen sikerült Ar.ny János-emlék 
ünnepet rendezett, amelynek Bzép és érdekes 
niiiors * kővetkező volt; 1. Megnyitó bessé- 
det mondott, Msilátb István. 2. Ünnepi prológ 
Irts dr. Ss.thmáry István, előadta Oálfii 
Ili. 3. Rege » csodzsz.rv.Bról Arany János
iéi, daljáték. E'ösdtAk az állami polgári le
ányiskola növendékei. 4. Ar.ny János élete 
fi költészete. Irt. és elö.dtt Skrközy Sán
dor. 5. Koldus ének Ar.ny Jánostól. S.sv.l- 
U Sstkálos Boriak.. 6. Ar.ny János dalai: 
s) ,A toronyban delet harangoznak.*  b)„A 
tudós mscrtkáj..u c) ,Tobor«ó.*  Zenéjét irt. 
Arany János, e fiadt*  a vegyeskar. 7, Arany 
János nőalakjai. Irt. és előadta dr. Hámoz 
Péterué. 8. A bajusz Arany Jánostó', sza- 
talta dr. Nagy Gáspár. 9 Himnusz. £• e telte 
is állami főgimnázium énekkara.

— Uj polgármester. Dr. Zsemlén 
Uytl'a Körmöczbáuya városának a k özeimül'- 
bsn megválasztott uj polgármestere már 
Ittotte a hivatalos esküt a város képviselő
testületének esine előtt él elfug’.lta hiva
talát.

— Gazdák gyűlése. A Barsmegyei 
Ülzlaaági Egyeülst f. hó i9 én Láván köz- 
gyűlést tart.

— Kitüntetés Tulaesay József, egész 
légügyi sásalós, aki már előzőleg 
s bronz vitézségi érmet-, újabban 
•éggel szemben tanúsított bátor 
fásáért a vitézségi érem eaa'-agján 
frdomkereszttel lett kitüntetve.

— Miniszteri köszönet. A vallás — 
és kösoklatásügyi m. kir. tninisaler Boros i 
Gyula és neje azüC I’reisich Ida lévai l.ao- I 
•oknak, a Léván létesitatt Jóasef Főherceg 
b*rsmegy 8l Tanítók Háza növendékei jav á- 
ttUmseaen 1300 K. névértékű érti kp’pir tő- 
•ével tett alapitvá nyárt köszönetét nyilváni-

— Emelik a tandíjat. A vallás — 
.*  *ői°klatABügyi  m niastérium bán hosízabb 
'dö ót» tárgyaltok vannak folyamatban, 
•melyeknek célja az, hogy a jövő tanévtől 
••sdvo felemelt tandíjakat léptessenek élet-
• •• ország összes középisko'á bán. Még 

“'“f*  végl-ges határosa' a tandijemelés mér
vét illető ag, annyi azonban valósait ü, hogy 

k ul3'1 l*a dli arányban lesz a -öaépia- 
olát a<ü tságleténe k emelkedésével.
. Áthelyezés. A m. kir. igazságügy1 

•fnisater Nsgy Vilmos rahói kir. telekköny v" 
hasonló minőségben a lévai kir. já" 

‘•bírósághoz helyezte át.
7 Egységes Usztadag. A. Orsaá-
^•áie meaési Hivatal elnöke leírató' 

"tésstt . városokhoz, felsaólitván azokat, 
, U a liszt ki szolgáltatást egységesen sza- 
*1Jí,»ák. A napi lisatadag mazimumának

Megkapta 
as ellen- 
magatar- 
ar arany*

I

I

I

határát április 1-től 200 grammban állapit. 
1 f','eukint- Abo1 ““r «ddik •» heve
sebb volt a kiszolgáltatott napi lisatadag, ez 
több fogyasztáara nem ad jogot.
. ,71_Ví.ffv®zz.uuk a tertuó8üukre és

i ságok utján figye!meztet?e a gazdaközönsé- 
get, hogy ellenséges ügyuökök és kémek a 
termést fel akarják gyújtani, az állatállo
mányt p^dig vészcairákkal inegfertőetetni, 
hogy elpusztuljanak. Figyelmeztetjük tehát 
mi is az egész kösönséget, hogy minden 
gyanús idegenre ügyeljen és a szükséges 
óvintézkedéseket tegye meg.

— A kormány cipőt ad a kisliiva- 
talnokoknak. Aranyoemarótról jelentik, 
hogy a pénzügyi, igazságügyi, vallás — és 
közoktatásügyi és kereskedelemügyi minisz
terek a tárcájukhoz tartozó araoyosmaróti 
hivatalok vezetőihez azonos tartalmú rende
letet intéztek, amely szerint a kormánv a 
rendelkezésre álló bőrkéssletekhöl önköltsé
gi áron előállítandó jóminőaigü cipőkkel 
kébz ellátni elsősorban a XI. és X. fizetési 
osztályba tartozó kishivatalnokokat és csa
ládtagjaikat.

— A fekete kávé eltiltása.JAz or
szágos közélelmezési Hivatal zz ozsonnaká- > 
vé után most már a fekete-ká é fogyasztá
sát is megszorítás alá vesz*,  amennyibeu a 
fekete kávénak kávéházi és vendéglői üzem 
ben való kiszolgá ását 3-7 óra közti időben 
eltiltja. A rendelet érzékenyen érinti a ká
véházakat, de az á talános kávéhiány miatt 
ezen rendelet kiadása elkeriilheletleoné vált, j

— Jólelkü adomáuy. A lévai kerü- ' 
ieti muuKásbiztosiló pénztár kebelében ala
kult munkásbiztosi4ási választolt bíróságnak 
a m. ir. állami munzásbiztositási hivatal ré
széről kinevezett uj ülnökeinek és helyettes 
ülnökeinek í. évi március hó 21.-én történt 
eskütétele alkalmával Boros Gyula indítvá
nyára; Boros Gyula, Dsutach Izsó, Vojna- 
rovstky Gyula, Rónai Emil, lUkos Lajos éa 
Horatsik Jsnod a nekik fepnkint járó 10 10
korona napidijról a hadi özvegyek és árvák 
javára lemondottak. A 60 korona összeget 
szerkesztőségünkhöz küldöttek. A jólelkü 
adományt, mely nem rzorul bővebb dicsé
retre, az illetékes helyre juttattuk.

— A múlt héten tejdrágitásért 
elítéltettek 20 40 K. pénzbüntetésre 
özv. Balogh Jónásné, Denoter Jánosné, Bura 
Eszter, Galambos Jánoané, TomuOiy Karóim, 
Deaiján Jánosné, Dohány Erzsebe4, Vá- 
czi Jónásné, Szabó L dia, Vecsei Jánosne, 
V'rannai Juliann*,  Kóia Jánosné, Dohány 
Zsófia, Rica JózaefnS özv. Koncz I^vánné, 
Szabó Erzsébet, özv. Kúcs letvánné, lóih 
Rjzá'i*,  Polgár Jánosné, Gálámhoz Utvármé, 
Szücj Julianna, Dohány Skndorne, Konta 
Erzsébet, Zi ai Andrásné,Veres Julianna, Gsl 
Sándorné, Akucs Ziófia, Juhá z Lajosoé 
Dohány Zsófia, mert a tej 02 bü
fillérért árulták, továbbá llirschler Hermán, 
Adler Salamonná, Kóbn Berta, mert 1 deci 
maiért 80 f.— 1 kőionát követeltek, 30 ko
ronával megváltható 3 napi elzárásra és 20 
K pénzbüntetésre Ítéltettek.

í __ Pénzzel nem lehet megváltani
I a fémeket. A hsdserogneV, — mos', ami

kor mindenütt döntő, talán végső «»••«“" 
pás késsü', — egym u.gyobb mértékben 
vau szüksége femekre. Bár mér sok bolyon 
. ré.tetőkel iso'y.nok, .kik ot bon a -okkal inkább nel- 
aülö.betö fémkésslet.ket «!d“«l‘k *bb‘“ * 
reményben, hogy • fémbeszolgá tatás vég 
terminus, után esetleg pén.ael 
ják » beszolgáltatásra kötelezett 
vagy a reájuk vAró büntetést. Azok, a 
ilyesmiben reménykednek, .l.po.™ 
Á járni, mert ilyen irányú intézkedést no 
lépteinek életbe; - pén.sel nem lehet m.|d 
meeváltani a fémeket a így »» dy»“ h,l‘ 
fi.í.n, fémeket elrejtő elemek mit 
Livii', hogy fémkéasle'eiket elkobozzák, sú
lyos pénzbüntetést is fognak k.pm.

_ A mozi ma k.adi meg . “•Wbirb

Vé-
■
' bizonyára nnlunk is méltó eh,mérésben fog 

réssésüini.

Jótékonyság.
A tüdőbeteg gondoló intézetnek Berber 

Ernő két métermázsz burgonyát, Görög 
Ferenc garauiujfi lusi körjegyző 20 koronát, 
Berger Ernő a lévai isr. nöegvletnek két 
métormázsa burgonyá , a Lévai Takarék- és 
Hitelintézet a lévai koth. legényegyeaület- 
nek 20 koronát adományozott.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
I917. évi áprl hó i-tól. 1917. évi áprl hó 1B -ig.

Születés.

!
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l’ór József Dubovszky Róza leán V Klára Róza
Házasság.

Voleetuy és oieiiyasszouy neve Vallása

ifj Juhász Károly Ragacs Julianna ref. ág. Ii. ev
Becser János Varga Julianna rel. rkatli.

Halálozás.

M clhmt nem Kora A halál oka

özv. Gabala János 75 eves Gutaütés
Kovács Lajos I9 éves Hősi halál

1089/917. sz. Hirdetmény.
Értesítem az érdekelt népfelkelőket, 

ho?y a m. k»r. Honvédelmi Mintatér Ur 
7565/e'n. rendeletével a roass időjárási vi
szonyok folytán elmaradt tavasai munkára 
tekintettel az 5656/dln. ltí. s»ámu rendeletét 
akkép módosított*,  hogy az 1872—1886 évi 
ttzúletéaü matryar illetve osztrák állampolgár 
népfelkelők bevonu’ását május 14-éig elha
lasztotta. Ai 5656 saámu rendelettel behívott 
többi népfölke ők bevonulása április 16.-ára 
érvényben marad.

F gyelmezte’e » as 1872—1886 évi szü
letésű a fenti rendelkezés folytán bevonulási 
halasztást nyert népfelkelőket, hogy mező
gazdasági munkájukat lelkiismereteaea vé
gezzék, mert a ha’asatást nyert egyének 
munkásságát el enórizni s a kötelességüket 
nem teljes'1 őket bevonu'tatni fogom.

Llvs, 1917. ápril’s hó 14.-án.
Dr. Horváth 

rendőrkapitány 
katonaügyi előad i.

2237/1917 dzatv.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy > Kösólelmeaósi 
Hivatal Eloökönek rendeletéből a várme
gyei és vároai törvényhatóságok vezetői 
orsri szerte lesza í'tották a hatósági liszt
járandóságokat havonkénti éa fejenkénti ö, 
□ sőt 4 kilóra. Bársvármegyo alispánja még 
ilyen rendeletet hozzánk nem intézett, azon
ban az eddigi 7 waggon lisztet ö vaggonban 
akarja megállapítani a a legutóbbi hóra csak 
4 waggon lisztet küldetett Lévára; miután 
pedig körülbelül 9000 embert az eddigi 
arányban aaon mennyiségből nem lehet el
látni, ezért a folyó április bó hátralevő két 
hetére elrendeltem, hogy az eddigi heti bezi- 
járandóaág ‘/o 0<l '»••“ mindenkitől vonzáséit 
le, majd aau<án, ha az aliapáni végleges 
rendel keiéi megérkezik, Május 1-sö napjára 
a mist befejezett uj összeírás alapján a 
fejenkénti pontos szétosztás éa uj lisstjegy- 
rendaaer fog életbe lépni.

Ezért fölkérem a nagyküsousóget, hogy 
kiki nyugodtan alkalmazkodjék a kényszer
helyzethez.

Láva, 1917. évi április hó 13.
Bódogli Lajos, 

polgármester.

Egy hold körüli luoernás vagy ló
heréé kerestetik bérbe ez idényre. 

Ajánlatot Ladányi-utca 4 szánt alá kérek.

Iskola vagy iroda szol
gának ajánlkozik. Cim a 

kiadóhivatalba.
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30 Hektoliter
fehér rizlingi bor eladó. Cini e lap 

kiadóhivatalában.

Iskola szolgai állás betöltendő. 
Közelebbi felvilágosítást ad az izrael. 
hitközség elöljárója Dr. Frommar Ignacz.

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

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

Ezt Jcöxj-e.ic zxilx, a.eiva.tt! TRí 
A hol nem kapható, oda postán 13 kis v?gy U nagy 
üveget tizenhárom koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

KATRENYÁII JÁNOS
gvógvszerész ZSAKNüCZA. LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

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. — —

..FOTÓ" 
FÉNYKÉPÉSZETI 

szaküzlet Budapest 
Rákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN.

Kérjen időszaki értesítőt. 
Amatőr munkát szakszerűen végez.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

*

aLRiFinTMen Bon. LÉVÁN, telefom i*.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak. 
Főtt prágai son-ka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k „Glória" pörkölt 

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

" Vauáruk és kouvhafelszerelési cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényak 
modern háztartási cikkek. Vi.llBmcs főzőedények, forralók és vasalók

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

ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti, mezőgazdasági , méhészeti es i»; gazdasági szerszámok.

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

Az Apolló Mozgószinluiz
előzetes műsorjelentése:

19-én Az öreg Lőwy, 22.-én Királytigris II, 26,-án Nős
tény tigris. 29.-én A golem, május 3.-án Pog
rom, 6.-án Királytigris III, 10.-én Ex királynő.

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
uagybecskereki 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 tlO patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
ran 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- 

Tényláraasag, Nagy becak°rekeu. EK:

$

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

TrliJon szám: 33. g -y| Telefen iram : 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú, gépek:

Ganz-féle motorok minden nagyságban forr és 
Sohrantz gözcséplö készletek, eredeti Melichárféle 
vető gépek, B deliét-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világ hírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykanirák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.

»S1
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t, gyorssajtóján Láván.


