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Az utolsó hét.
A hatodik hadikölcsön aláírá

sára meghatározott időből már csak 
egy hét, az utolsó van meg hátra. 
Az utolsó hétnek még valamennyi 
hadikölcsön eredményében a legna
gyobb szerep jutott s alig csalódunk, 
hit azt hisszük, hogy ez u körül
mény ezen alkalommal is meg fog 
ismétlődni. Azok, akik már jegyez
tek a hadikölcsönre s igy hazájuk 
és maguk iránt teljesítették köteles
ségüket, bizonnyal most is a leg
nagyobb odaadással a propagandára 
vetik magukat; arra, hogy másokat 
is serkentsenek s ha kell, az ellen
állhatatlan társadalmi nyomással 
egyenesen kényszerítsenek a haza- 
íias cél előmozdítására

Ezen a téren mind a két irány
ban kifejthető társadalmi tevékeny
ségtől még nagyon sokat remélhe
tünk. Bátortalanok és bizalmatlanok 
még éppen elegen akadnak és aki
ket ezek közül sikerül megtéríteni, 
azok mind kész nyereséget jelente
nek a hadikölcsönre. Ezeket világo
sítsák lel minél kézzel foghatóbban 
a hadikölcsön kötvényeinek éppen 
ugv összehasonlíthatatlanul legelő
nyösebb jövedelmezőségéről, mint 
az azokba fektetett tőke teljes biz 
tonságáról. De ugyanakkor értés 
sük meg velük, hogy' a magunknak 
kölcsönzött minden fillér Magyaror
szág gazdasági életét erősíti meg, 
mert a hadviselésre fordított hitelek 
jövedelme nem vándorol ki az or
szágból, hanem itthon marad és 
minket gyarapit. És értessük meg 
azt is, hogy a hadikölcsön sikerte
lenségével együtt jár a háború si
kertelensége is, ami pedig veszé
lyeztetné összes anyagi javainkat, 
lehat a hadikölesöntől fukarul és 
ogy'uttal oktalanul megtagadott 
hozzájárulást is. 

Még egy kategória van hátra, 
amely nemcsak a legtöbbet tehet, 

a legtöbbre is van kötelezve. 
Azoknak a kategóriája, akik akár 
közvetve, akár közvetlenül szállitot-

az. a"all1> a hadsereg részére, 
b-zekröl mindenki tudja, hogyszál- 
minánvaikért a lehető legnagyobb 
árakat vették meg az államon s 
hogy vállalkozásaikkal soha nem 
álmodott vagyont szereztek. Üzleti 
'•elmességüknek tanúi voltunk s 
'•>y jól ismerjük őket. A hadiköl- 
;sön jegyzéseit naponkint publikál
ják, tehát valamennyit ellenőrizhet- 

Tartsuk számon, hogy ez a

kategória senki által nem kifogá
solható szerencséjére vájjon érde
mesnek is mutatkozott azzal, hogy 
rengeteg jövedelméhez mért arány
ban karolta föl a hadikölcsön ügyét? 
Akit ez a csalhatatlan ellenőrzés 
könnyűnek talál, mert elmulasztotta 
hazafias kötelességének 
teljesítését, — azt 
nyomás alá kell

megfelelő 
olyan erkölcsi 
helyezni, mely 

hamarosan tudatára ébreszti köte- 1 
lességének !

Ebben a szellemben kiaknázva
az utolsó hét a hatodik hadikölcsön 
számára is nemcsak sokat Ígér, de 
sokat eredményezhet. Ne ismerjünk 
tehát fáradságot és minden percet 
használjunk ki ezzel a lelkiismere
tességgel, amelyet ilyen nagy időben 
a haza minden becsületes polgárá
tól elvárhat.

Legszentebb kötelességünk

Még dörögnek az ágyuk a tiláni küzde
lem nyugati frontján, az olasz határon s 
más helyeken is ki-kilobbannak a lángok az 
alvó zsarátnokokból, — mindazonáltal a 
békegalambok, ha félénken is, egyre nagyobb 
rajokban kezdenek röpködni és hullogalják 
az olajágakat, amelyeknek leveleire szent 
igék vannak felírva.

Élő emberek gondoljatok a mára ; de 
ne feledkezzetek meg a holnapról! Takarít
sátok el a romokat 1 Építsétek a jövendőt I 
Ápoljátok a reménységet ama sziklaszilárd 
meggyőződésben, hogy az elkövetkező békés 
idők áldásai majdan uj virulást és uj, szebb 
korszakot, jobblétet és az eddiginél boldogabb, 
megelégedettebb, uj életet hozzanak hazá
tokra és az egész emberiségre 1 Még azokra 
is, akik az életet magukra nézve már-már 
elveszettnek hitték : a nyomorékokra, csőn 
kákra, bénákra, megrokkantakra I . . .

A társadalmi és közélet tevékenysége 
eddig nem ismert uj ösvényekre lép . a gyű
lölködő politizálás szara/, avarjáról lassankint 
rátérül a mindent kibékitö, kiengesztelő, 
kiegyenlítő s mindenkit egy táborba hozható 
emberszereletet epitö útjaira. Egyebek között 
arra is, hogy a gyámoltalanok gyámolitó 
nélkül ne maradjanak s a csonkák, bénák, 
rokkantak visszatérhessenek a dologtevö,
tisztes, munkás életbe.

Ennek az útnak egyengetcsére nálunk 
az állam már eddig is igen sokat tett. He 
végtére is az állam mindent nem végezhet. 
Ezen ügyben a társadalom áldozatkészségére 
és lelkes támogatására is szükség van. Pa
naszra c részben még eddig nincs ok. Rok- 
kantjaink jövő boldogitásának kérdését pél
dátlan szép buzgalommal karolta fel mindenki, 
akinek csak módja és érzéke volt a nagy 
nemzeti építő munka iránt. De mégts foly
tonosan ébren kell tartanunk továbbra is az 

érdeklődést a szent ügy iránt, nehogy a 
lelkesedés, a megnyilatkozott felbuzdulás 
lángja és ereje lelohadjon. Ennek a lángnak 
még sokáig kell lobogni. Mert még sok ten
nivaló van hátra. Kereseti telepeknek beren
dezése, ház- és földvétel vagy földszerzés 
lehetővé tétele a munkaképessé teendő rok
kantak számára : ez mind olyan nagy és 
szép feladat, amely jóformán tisztán a tár
sadalomra vár.

Se kicsi, se nagy ne hagyja el a rok
kantak ügyét. Jusson eszébe mindenkinek 
Zita királynénknak a budavári trónteremben 
elhangzott ezen mondása:

„Legszentebb kötelességünk, hogy mél
tóan gondoskodjunk a trón és a haza vé
delmében rokkanttá váltakról.“

Kevesen házasodnak.

A világháborúnak nevezett rettenetes 
pusztulás közt nem csekély a rengeteg va 
gyón és muníció rongálása, elpusztítása. De 
mindennél nagyobb, sőt értékében föl nem 
becsülhető a nagy emberveszteség, mind a 
tulajdonképeni fronton, mind a hadakozó 
országok belsejében. Szemlátomást hal, fogy 
az emeriség.

Egyenesen megdöbbentő erre nézve a 
statisztikai kimutatás. Ennek okát nemcsak 
a háborúban kell keresnünk. A háború 
ugyan sokban hozzájárul a szomorú viszo
nyokhoz, de nagyobbrészt más körülmény is 
okozza a népesedés rohamos apadását.

Köztudomású, hogy mostanában nagyon 
sokan szinte irtóznak a házasságkötéstől, a 
családalapítás magasztos, hazafias kötele 
zettségétől. Feltűnően kevés az esküvők 
száma.

Van ugyan ennek többrendbeli akadálya. 
Ám ezek csak kisebb mértékben nehezítik 
a házasodási. Az egyházi, polgári, katonai 
hatóságok tudvalevőleg minden lehetőt meg
tesznek a nősülni kívánók érdekében.

Mi inkább az erkölcsi felfogás meglazu- 
lásában, a családalapítással járó komoly kö
telezettségektől való irtózásban, a könnyelmű, 
gondtalan életmód kedveléseben látjuk a 
feltűnően ritka esküvők okát. Ez mindenek
előtt közerkölcsi, nemzeti szempontból nagy 
veszedelemmel fenyeget. Azért az irányiadé 
körök minden lehetőt kötelesek elkövetni e 
veszedelem elhárítása érdekében. Meg kell 
találni a módját, orvoslását, hogy az esküvők 
száma növekedjék.

Ez természetesen csak úgy történhetik, 
ha komolyan hozzálátnak ez ügy alapos ren
dezéséhez. Elsősorban az egyesek szellemi 
és anyagi helyzetének megjavítására szüksé
ges intézkedések megtétele kívánatos. A 
kormány, mint értesülünk, már törvényjavas- 

«latot dolgozott ki, melynek célja a népese
dési szaporulat előmozdítása. Az annyira 
szükséges törvényjavaslat megkönnyíti a csa
ládalapítást,, intézkedik az anyaság védel
méről és segélyezi a többgyerekes szülőket. 
A legérdekesebb a törvényjavaslat amaz 
intézkedése, hogy az állam házassági irodá
kat állit föl, melyek propagandát fognak 
kifejteni a családalapítás érdekében és föl- 
világositást, segélyt nyújtanak a házasodni 
szándékozóknak; mindenesetre nem az er
kölcstelen irányú apróhirdetések, újságok 
utján, hanem a törvényben pontosan előirt 
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eljárás révén. E törvényjavaslat igen üdvös 
intézkedése, hogy egy nagy baj elevenere 
is tapint. Szembeszáll az átkos egykerend
szerrel is és kimondja, hogy az egy gyerme
kes szülők fele vagyona az államra száll.

Szerintünk e vagyon a sok gyermekkel 
megáldott szülők jutalmazására, segélyezé
sere volna fordítandó.

Ez a törvényjavaslat, úgy látszik, jól 
számol a mostani viszonyokkal ; még az 
agglegényekre is kiterjeszkedik. Igen magas 
nőtlenségi adó lesz kivetve; és ezáltal sok 
tekintetben beföllegzett az. agglegényi kényei- 
mes, vagy helyesebben szólva, sivár életnek.

Sajnos, ezek az üdvös tervek még csak 
javaslat alakjában vannak meg. Pedig erköl
csi, társadalmi, nemzeti szempontból nagyon 
kívánatos volna, ha mielőbb törvényerőre 
emelkednének és üdvös hatásukat a tarsa 
dalmi életben éreztetnék. Őszintén szólva, 
sokan vannak oly kedvező körülmények közt, 
kik most a háborús helyzet dacára is meg
nősülhetnének. Sajnos, ezek legtöbbje csak 
saját, önző egyéni kényelmet, érdeket tekint 
és nem egyúttal a társadalom, az állam ja
vát is. Az ilyenek megérdemlik, hogy a tör- 
v >ny szigora kényszerítse őket a családala
pítás oly magasztos, magyar nemzeti szem
pontból felette fontos hivatására. Minden 
magyar ember józan eszével átláthatja, hogy 
most, midőn oly nagy közöttünk a vérvesz
teség, egyesült erővel minden törvényes 
eszközt és módot meg kell ragadni a nagy 
pusztulás helyrehozására és az ország egy
séges föllendülése érdekében. p I*.

Különfélék.
__ A vasúti menetrend változta

tása. A legnagyobb megelégedéssel vettük 
és közöljük a hirt, hogy a magy. államvasu
tak igazgatósága végre teljesítette Léva és 
vidéke közönségének a vasúti menetrend 
célszerű megváltoztatása iránt lapunkban is 
többször sürgetett jogos kívánságát. E hó 
ötödikétől Léváról reggel 4 óra 48 perekor 
indul a vonat Surány, Érsekújvár felé, ahol 
összeköttetése van Budapestre és Bécsbe. 
Lévára pedig Érsekújváron és Surányon át 
éjjel 10 óra 43 perekor érkezik a vonat.

— A Reviezky-Társaság közg.vü 
lése. A Reviezky-Társaság május hó 28.-án, 
pünkösd hétfőjén, délután 5 órakor, a város
ház nagytermében tartotta meg ez évi ren
des közgyűlését, amelyen Köveskuli Jenő el 
nökölt, aki szép megnyitó beszédében főként 
azt hangsúlyozta, hogy a Társaság eddig 
szilárdan ragaszkodott azon hagyományokhoz, 
amelyeken egész nemzeti kultúránk felépült 
és a jövőben is ezen kultúrának fejlesztésére 
és terjesztésére fog'törekedni, amihez a ta
goknak szives támogatását kéri Dr. Kersék 
János főtitkárnak kimerítő és gonddal meg
szerkesztett s felolvasott jelentését, amelyet 
egész terjedelmében lapunk hasábjain is kö
zölni lógunk, — a közgyűlés a legnagyobb 
elismeréssel vette tudomásul. Egyhangúlag 
tiszteleti tagokká választattak : Lovag SchOel- 
ler Gusztáv, Schoeller Gusztáváé, Ilicdl Fri
gyes, egyetemi tanár, vármegyénk tudós fia, 
dr. Csástár Elemér iró, egyetemi tanár, Crelt- 
ner Jenő iró, miniszteri titkár és Tormay Gecil 
Írónő, alapítványi hölgy. — A közgyűlés a 
választmányt és tisztikart titkos szavazással 
a következőleg egészítette ki: a zenei szak
osztály elnöke : Belesük László ; pénztáros : 
Bándy Endre ; számvizsgáló bizottság: elnök : 
Sinkovits Ferenez; tagok: Svarba József és 
Stilassy Dezső. Az irodalmi szakosztályba 
választmányi tagoknak megválasztattak : dr. 
Károlyi János, dr. 'ovolny Ernő és Ssakács 
Viktor, — a zenei szakosztályba : Thuri Nayy 
Jánosné. A változott viszonyokra való tekin 
tettel a Társaság zeneiskolájában havonkint 
fizetendő tandij 16 koronáról 20 koronára 
emeltetett. Azon növendékek pedig, akik a 
Nemzeti Zenedében készülnek vizsgázni, egy 
hónapra 24 korona tandíjat fizetnek A köz
gyűlés megbízta az elnököt, hogy minden 
utat és módot felhasználjon arra, hogy a 
jövő tanévre a hegedű tanítása is lehetővé 
tétessék a zeneiskolában. Veictka Angélának, 
a zeneiskola buzgó igazgatómijének, a köz

a lelő 
végén

i 7.-én.

gyűlés — amennyiben a pénztár állapota 
megengedi - már az 1916-17. tanévre is 
folyósítandó 400 korona tiszteletdijat szava
zott meg Léva város háborús történetének 
megiratását és ezen műnek esetleges kiada
tását a közgyűlés elvben elfogadván, a ko 
moly és alapos megfontolást igénylő ügyel 
beható tárgyalás végeit az irodalmi szakosz
tályhoz utasitolta. Az alapszabályok és a 
zeneiskolai szabályzat nehány szakaszának 
szükségessé vált módosítása után, a közgyű
lés befejeztetett.

_  Eljegyzések. Boldizsár György 
mohii ref lelkész, május hó 28. án, pünkösd 
második ünnepén, eljegyezte Csekey Aranka 
tanítónőt, Cselei/ Dávid alsóváradi ref lel 
késznek kedves leányát. — Láb'iy Gyula zsar- 
nóczai nyug, fötanitónak kedves leányát, 
Arankái, Budapesten eljegyezte Sütő Rezső. 
Állandó boldog kisérje frigyüket.

— Diákok a mezőgazdaságban. 
A hivatalos lap egyik száma rendeletet kő 
zölt a tanulóifjúságnak a mezőgazdasági 
munkálatokban való közreműködésére vonat- 
kozóan : Ezen rendelet szerint a tanulóifjú
ság mezőgazdasági munkájának az a célja, 
hogy a mezőgazdasági könnyebb munkák vég
zésé/Utal a mezőgazdasági munkások a ne
hezebb munkákra felszabadittassanak. A ta
nulók ez okból testi fejlettségük szerint és 
erejükhöz ménen a legtágabb értelemben 
vett mezőgazdasági munkák minden ágaza
tához felhasználhatók — kerékpárral vagy 
anélkül — küldőncszolgálatra, orvosért, élei 
miszerért, munkaadóhoz, hatósághoz, szülők" 
höz jelentéstételre A tanuló csakis szülői 
beleegyezésével ajánlhatja fel munkaerejét. 
A jelentkező tanulókat csoportokra osztják 
s a csoportok feletti felügyeletet egy-egy 

I önként vállalkozó tanár gyakorolja. Az ellá 
' tásról az illető birtokos gondoskodik A do- 
' logidöt illetőleg a miniszter úgy intézkedik, 

hogy az akként osztandó be, hogy három 
órai munka után barom * rai pihenése legyen 
minden tanulónak. A munkadijakat 
gyelő tanár veszi ál és minden hét 
a postatakarékpénztárba helyezi.

— Egyházi zene Junius hó «.-un, 
Űrnapján, — mint értesülünk — a plébá- 

1 nia templomában, a 9 órai ünnepélyes mi 
sén Bibi négy szólamu miséjét előadják: 

' Talny Lajosné, Szilassy Dezsőné, Fischer 
Ferenc, Áloravek László. Gradualera Jane- 

| tschek: Jezu dulcis memoria-jat énekli: Fischcr 
Ferenc, üífertóriumra : ü salutaris hoslia ;

. énekli: Szilassy Bezsőné. A misét, illetőleg 
az énekeket ('tiezha Angéla, a Beviczky- 
Társaság zeneis olajának igazgatónője tani
tolta be.

— Adomány a hadi árváknak. Az 
irgalmas nővérek lévai intézetének főnöknője 
az intézet által a hadi árvák javára rende
zett torna-ünnepség 2200 korona jövedelmé
ből 1100 koronát Léva város polgármeste
rének a lév..i és 1100 koronát pedig Bars- 
vármegye főispánjának 
árvák javára küldött.

— Közgyűlés A 
egyesülete e hó 10.-én 
fögimn épületében tartja évi rendes közgyű
lésül, amelyre az elnökség lapunk utján is 
meghívja az egyesületnek tagjait.

— Jótékouycélu előadást fog ren
dezni kedden junius hó 5 -én a színtársulat 
érdekes kabaré-műsorral a hadikölcsön pro 
pagúlása érdekében. Ezen a napon miniszteii 
rendeletre az összes színházakban rendeznek 
ily előadásokat, amelyek jövedelmének fele 
a gyöngyösi tüzkárosultak javára, fele pedig 
a háborúban elesett színészek árváinak gyá- 
molitására fog szolgálni. Mindkettő oly ne 
mos cél, hogy nem is kell külön figyelmébe 
ajánlanunk a közönségnek. Ezenfelül a mű
vészi ének, zene és kisebb darabokból ősz 
szeállilott műsor igazán kellemes megle 
petést igér.

— A Magyarországi Munkások 
Rokkaut 6h Nyugdijegyletének 78. 
számú, lévai fiókja f é. junius hó 24 -én 
<1. u. 4 órakor tartja meg évi rendes köz
gyűlését, amelyre a tagokat ez utón is meg
hívja a választmány. A közgyűlés tárgyso
rozata. 1 ) Elnöki megnyitó és a jegyzőkönyvi 
hitelesítők megválasztása. 2.) A fiókpéuztár 

a barsmegyei hadi

főgimnázium Segitö- 
délelőtt 11 órakor, a

évi jelentésének, pénztári forgalmaink és » 
különalap számadásának előterjesztése a múlt 
évről, az ellenőrök jelentése s a felmentvén, 
megadása tárgyában határozathozatal. •;, I 
központi választmány évi jelentésének beaiu 
tatása. 4.) Egy tagnak a kiküldöttek gyü|é’ 
sebe való beválasztása 5J Megüresadett 
választmányi helyek betöltése. 6.) Indítványok

— Az lparoa-tauonclakola Arany, 
ünnepélye A lévai iparos-tanom iskola’j 
sikerült Arany-ünnepélyt tartott május hé 
20.-án, mely alkalommal Ghimessy János, az 
iparostanonciskola igazgatója, tartalmas 
előadásban ismertette Arany Jánosnak az 
irodalom terén kifejtett kiváló működését 
Ossvald László III. osztályú tanuló nagy 
hatással szavalta el Arany Fülemüléjét. °A 
tanulóifjúság hazafias énekei rekesztették be 
a szép ünnepélyt

— Érettségi vizsgálat. A fögimná. 
zium Vili- osztályának nyolc tanulója május 
hó 29. én tette le a szóbeli érettségi vizsga, 
latot, amelynek szép eredménye a következő: 
jelesen vizsgáztak: Kertész József, Lovas 
László, — jól: Csömör Ödön, Dékay László, 
Novotny József, — éretteknek nyilvánitattak' 
Ertler Oszkár, Roxer Pál és Rudnyánszky 
Miklós.

— Jelentkezés a zeneiskolába. A 
Reviezky-Társaság zeneiskolájába, a jövő tan 
évre, Czictka Angélánál, a zeneiskola igaz 
gatónöjénél junius hó lö.-éig lehet jelentkezni 
naponkint délután 3—5 óra között.

— A tisztviselők ruhabeszerzési 
segélye. A hivatalos lap csütörtöki száma 
kormányrendeletet közölt az állami, várme
gyei, államvasuti és egyéb közszolgalati al
kalmazottak részére ruházatbeszerzési segé 
lyek engedélyezése tárgyában. A rendelet 
szerint a minisztertanács, tekintettel arra, hogy 
a közszolgálati alkalm zottaknak ruházatban 
fehérnemüekben és egyéb felszerelési cikkek
ben a háború előtt megvolt készletei elhasz
nálódtak és hogy az alkalmazottak ezeket a 
készleteiket javadalmazásukból kellőképpen 
pótolni nem képesek, elhatározta, hogy a fent 
említett alkalmazottak részére egyszer és 
mindenkorra szóló ruházatbeszerzési segélyt 
engedélyez. A segély összege 200-500 ko
rona között váltakozik.

— Cséplőgépek összeírása. Az ara
tási, illetve cséplési időszak közeledtével a 
törvényhatóságok rendeletet kaptak, mely 
szerint az összes járgányos és lokumobil 
üzemű cséplőgépek nyilvántartása felülvizs
gálandó, pontosan feltüntetendök a tulajdonos 
személyében beállott változások, hogv a csép- 
lési idő bekövetkeztével a cséplőgépek kellő 
ellenőrzése elé akadályok ne vetődjenek.

— A rendőri bíráskodás gyorsí
tása. A kormány rendeletet bocsátott ki, 
mely szerint a háborús kihágások, Így pél
dául rekvirálási és közélelmezési rendeletek 
be nem tartása stb gyorsított rendőri eljárás 
utján tárgyalandók. Ilyen kihágási ügyekben 
a rendelet szerint nemcsak a bírói hatáskör
rel megbízott rendőrtisztviselök, hanem az 
Országos Közélelmezési Hivatal szakközegei 
is biráskodhslna't. ha a nevezett hivatal őket 
erre delegálja, sőt a rendörhat súgok Ítéletei 
ellen felebbezést is nyújthatnak be a felsőbb 
fórumhoz e szakközegek akár a terhelt javára, 
akár annak terhére

— Színház. Május 26 án kezdette meg 
Stábé Ferenc színtársulata nálunk előadásai 
nak sorozatát Kálmán Imre európai mru 
operettjével, a CsáivMs királyné-viá, mely m 
Jakabfy Dezső, a szatmári színház tagj 
kreálta Edvin szerepét. Kelletne- orgánum, 
jó megjelenése maradandó rokonszonve ' 
tositanak számára. Seóeslf/ón Irma '.ereC? 
Sylvia szerepében kedvesen játszott es ». 
pen énekelt. Bonifác gróf szerepét J ' 
játszotta rutinnal. Az előadást szép 
ség nézte végig és sokat tapsolt a sze p 
löknek. Vasárnap délután a mull 
látott Lény ye'vér és este a Csokoládé '« 
operetteket láttuk. Kasszadarab mm 
kettő, művészi és irodalmi érték nél n- 
bestyón, Jakabfy László Szilágyi biz’ ’
Sorr Jenő, László és Déli elismer'’sl ...é|) 
alakításokat produkáltak Pünkösd 1 
ismét a Csárdás királynő ment. Kei Idea 
és előkelő közönség fejezte ki elism



hó Dórnak a Névtelen asseony című szin- 
»shí,D jLz.m művészi játékukért- Szabj 
. 611 >é° különösen szép és részletesen ki- 

l'e,ren,C„,t alakításában elragadta a hölgykö- 
110 -et Ki kell emelnünk Sorr Jenőt Ray- 

d alakjának ügyes reprodukálásáért, 
„ennyien különben jók voltak, csak a 

'‘ volt egy kicsit hangos. Május 30.-án 
s“?ú és Gábor Mágnás Miska cimü, jóizii, 
Hleíiies zenéjü operettje került szinre. Deák 
r,.|a alakította a címszerepet, ügy ő, mint 
L' iMarosa) valóban rászolgáltak az 
tsinerésri' szép játékukkal. Kifogástalanul 

írottak a többiek is, köztük László, Szilágyi, 
M Jászai, Sorr, Acél, Sándor, Virág és Pápai. 
e-űtiirlökőn Kernát Bácsi került szinre, mely
len Deák kitűnő alakítást nyújtott a citnsze- 
euben Rutinnal játszott Acél Mariska (Mai- 
r) Ügyes játékukkal hozzájárulták az est 

'teréhez a többiek is, köztük Pápai (Kosén- 
Lg) ‘nomoss Piri (Vally), Seiláyyi Erzsébet 
(Bethy.) Pénteken, junius 1. én egy híres né
met operett, a Legénybáesú ment. Az előa
dás egyike volt a jobbaknak, Sebestyén Irma 
Stella szerepében igen kedvesen játszott, bár 
kissé rekedt volt Sokat tapsolt a közönség 
Virágnak (öttinghausen) és Deáknak (Lőrinc). 
Tegnap junius 2 án a Farsangot, Molnár 
Ferenc egyik slagerdarabját adták, mely há- 
lás szerephez juttatta a Szabó házaspárt, 
kik művészetükkel ma is fenomnális sikert 
arattak.

— Kölcsönadják az aratómunzá 
sokat. A földmivelésügyi miniszter felhívta 
az alispánokat, intézkedjenek abban a*z  irány
ban. hogy azoknak a járásoknak, amelyekben 
az idei aratási munkálatokat előbb kezdik el, 
mint a többi járásban, — más járások adja
nak kölcsön a munkálatok idejére orosz mun
kásokat vagy, ha a szükség kívánja, ipari 
munkásokat is. Ily módon elérhető lesz, hogy 
az egyes járásúiban az aratási munkálatok 
eredményes és megfelelő lebonyolítását biz 
tositsák.

- Királyi adomány. A király Magyar 
József éjjeli őr verebélyi lakosnak, akinek 
hét fia vonult hadba, magánpénztárából 500 
korona pénzadományt és nevének kezdőbe
tűivel diszitett ezüst zsebórát ajándékozott.

— Tanuló Ifjak tűzoltó-csapata. 
Wír István tűzoltóparancsnoknak, aki a 
tűzoltás terén Sátoraljaújhelyen és Léván már 
35 év óta lelkesen és kiváló buzgalommal 
működik, — a lévai tanuló ifjúságnak itthon 
levő tagjaiból sikerült egy kisegítő tűzoltó 
csapatot alakítania, amelynek 20 tagja e hét 
folyamán már meg is kezdte a begyakorlást. 
Hisszük, hogy városunk tanuló ifjúságának 
legnagyobb része — megszívlelvén a liumá 
ous intézmény hasznos célját, — belép a 
csapatba, hogy esetleges tűzvész idején em
bertársai vagyonának mentésével vegye ki 
részét a haza védelmében.

Jótékonyság.
Léva város polgármestere az Engel Jó

zsef és l- ia cég által a hatósági ezukor szét 
oszlásánál mutatkozott május havi haszna 
címén mtékonycélra beszolgáltatott 160 K. 
75 fillért az ev. nőegyletnek adta ki. Köszö
netét mond érte az egylet elnöksége úgy az 
•dományozónak, mint a közvetítőnek.

. A Reviczky-Társaság zeneiskolájának 
növendékei a Tizfilléres Társaságnak 12 ko
ronát adtak.

Met/reyi/ Lajosné urnö vizsgái virágcso 
•°r helyett 5 koronát volt szives küldeni a 
?2egény iskolás gyermekeknek cipőre.

Tanügy.
A lévai kereskedő- és iparostanoncisko- 

•ikban a záróvizsgálatok a következő sor- 
rondben tartatnak meg :

Junius 17.-én d. u. 4 órákor az iparos 
tanonciskola összes osztályaiban.

Junius 18-án d. u 5 órakor a kereske- 
dötanom iskola 1., 11, III. osztályában

Junius 24 -én d. e. 11 órakor záróünne- 
l’óly és a jutalmak kiosztása a városháza 
naíytermében. 

nét™ „tavU1Ók. V28^* 1 * * * * * 7™ és a záróünne
pe yre a kereskedőket, iparosokat és az isko- 
<ik nant érdeklődő közönséget teljes tiszte
lettel meghívja

a tanonciskolák felügyelő bizottsága.

Értesítés

izraelita elemi népiskolában az 
i' ii” ’ r tanévi évzáró-vizsgalatok az 

alábbi sorrendben tartatnak meg :
Junius hó 15.-én péntek. Ilittani vizs

gálat az II.-V. oszt. Junius hó 17.-én vasár
nap 1. oszt. Junius hó 18.-án hétfőn II. oszt. 
Junius hó lilén kedden 111, oszt. Junius hó 
20. án szerdán IV-V. oszt. Mindenkor 8 
órai kezdettel :

Junius ho 21. én d. e. értesítők és juta 
lomdijak kiosztása tanév berekesztése.

A vizsgálatokra a t. szülőket és tanügy- 
barátokat ezúton is meghívja:

Léván, 1917, junius hó.

Az iskolaszék.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1qi7. évi máj. hó 27-től iOi-j évi jun hó 3.-ig.

Születés.

A szulük UHC A
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Osz.lanecz Zsuzsana leány Mária
Bubi Julianna fitt Pál
Kácz Béla Bartos Anna Icáin Anna
Lehoczky Béla Bús Erzsébet fiú Lajos

Házasság

Voltam és menyasszony iiw« Vallása

ifj. Sághv József Pénzes Erzsébet rkath
Lanko .Mihály Kontár Ágnes rkath

Halálozás

Kora | a halál okaAz elüuuvl neve

Petrás Jánosné 
ifj. Sinkovits István 
Stadler László 
özv. Benkó A ólai né

53 éves Iüdővés/
’ 3 éves Bélvérzés

1 hu Bélelzáródas
86 éves Aggaszály 

3279—1917 szám.

A Léva r. t. város kezelése ala’t leve 
uszoda fürdő használatának ideje

1. Kötnapokoil.

6 - 8 óra1. Reggel 
fiuk fürödnek.

2. Délelőtt 
leányok.

3. Déli fél
4. Délután 

leányok.

közben férfiak és

fél 9-11 óra közben nők

és
12—1 óra

és

és

és

— 1 i.a közben férfiak,
lél 3 fél 5 óra közben a nők

” 5. Délután 5-8 óra közbenáférfiak és link

II. Ünnep és vasárnapokon.
6 Reggel 6-8 óra közben férfiak 

fiuk fürödnek. .
7. Délelőtt fél 9 - 11 óra közben nők 

hányó 12—1 óra közben férfiak

Délután népfürdő.
<i Délutáni —űóraközbennök és leányok 
li) Délután 5-8 óraközbenférfiakésfiiik.
A 3 és 8 pont alatti időkben kisebb hu 

gyermekek atyjuk (vagy más férfi hozzátar
tozójuk) kíséretében bebocsathatök.

Az idő előrehaladtával a fürdő megkez
dése és bezáratának órája is aránylagosan 

fog rövidülni. , ,
Kelt Léván, 1917. évi május ho 25.-én. 

A városi tanács nevében :
Bódogli Lajos, 

polgármester

1 Vadászati árverési hirdetmény.
Csejkő község (Hars m.) volt úrbéres 

hirtokossóga ezennel közhírre teszi, hogy a 
EdonltUpezö 834. 3. k. hold kiterjedésű

közös erdő és legelöerdö illetőségű ingatla
nának önálló vadászati jogát 1917. évi junius 
hó 21.-én délután 4 órakor a csejköi község 
házán tartandó szóbeli és zárt Írásbeli aján
latokkal kancsolatos nyilvános árverésen bérbe 
fogja adni.

A bérlet tartama 6 G (g évig, azaz 1917. 
évi augusztus hó 1 - tői 1924. évi január hó 
31. ig tart.

Kikiáltási ár évi 500 korona.
Bánatpénz 50 korona.

Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
Vadállomány: szarvas, őz, vaddisznó, 

nyúl, róka, borz, szalonka, császármadár.
A vadászterület Léva városától 9’5 km re, 

Csejkő községtől pedig 2 km-re fekszik.
Az árverési és szerződési feltételek a 

csejköi úrbéres elnöknél, valamint az ara 
nyosmaróti m. kir. járási erdőgondnokságnál 
megtekinthetők.

Csejkő, 1917 évi május 10.

Tuhi Mihály sk.
urb. elnök.

Tánctanitasi értesítési
Léva város és vidéke nagyrabecsült kö

zönségének szives tudomására adom, hogy 
1917. julius 2.-án (hétfőn) a városi szálló 
színháztermében

tánckurzust nyitok.
Felnőtt és diákkurzusok I
Ritmikus és harmonikus gyakorlatok és 

az összes modern táncok tanítása!
Családok által összeállított külön cso

portok tanítását elvállalom 1
Beiratkozásokat és előjegyzéseket szíves

ségből Schulcz papirkereskedése fogad el.
Szives pártfogást kér: 

Gyula

I

Ö c8Ú8z. én kir. Fensége Erzs be*  
Föh rceg"ü vöt lánct nit-ja, 

több fővár<>si leá yiskola 
tánctanára. I’őv 

tani- tézt t Vili. B«rofls-u. 69

Uzletáthelyezés I
Szives tudomására hozom a nagy
érdemű közönségnek, hogy 1902. 
óta fennálló Órás és ékszerész 
üzletemet Kazincy utcza 1. szám 
alá, Pollák üveges üzletével szem 
ben helyeztem át. Törekvésem 
ezután is oda fog irányulni, hogy 
tisztelt vevőim szives pártfogását 

továbbra is kiérdemeljem. 
Elvállalom a legkomplikáltabb 

óra és ékszer javításokat. Továbbá 
mindennemű óra és ékszer áru a 

legolcsóbb áron kapható.
A nagyérdemű közönség szives 

pártfogását kérve tisztelettel:
HATSCHER KÁROLY

Birtokot keres
vételre vagy bérbe 200—1500 holdig

Halasz vendéglős Léván.

Vége a kávéliiáujnat
Keverjen egy pohár tejbe egy kávés
kanálnyi Fischer féle pótkávét és 
édesítse meg egy kocka cukorral. 
Kitűnő izü, tápláló reggelihez jut 
és a cukorral is takarékoskodott A 
Fischer télé Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a : Fischer-léle 
Folyékony Pótkávé r. t. köz
ponti eladási irodájában. Buda
pest. I. Átlósut. 22-24-26-28 
»z. Telefon : 10—22. Kicsinyben 
minden jobb füszerkereskedésben.
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Egy magánosán álló leány jobb 
család között lakást keres. 

Ajánlat a lap kiadóhivatalába kéretik.

Egy igen jó, boltajtóra való vasre 
előny és finom Szolin üvegekkel 

ellátott kirakat átalakítás miatt eladó 
Cim a kiadóhivatalban.

Egy jó karban lévő Rapid-kut 
álalakitás miatt azonnal eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

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

Üzletmegnyitás.
A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, 

hogy Léván Petőfi-utca 4. szám alatt június elején

arany, ezüst, ékszer és
óraüzletet

nyitok. Előre is biztosítom a nagyérdemű közönséget 
pontos és jutányos kiszolgálási ól. Midőn meg hatói va
gyok megjegyezni hogy minden e szakmába vágó 
javításról gondoskodva, van. mai adok a tisztelt vevő kö
zönség szives pártfogását kérve teljes tisztelettel

Rappeport Manó.

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

Ezt icérj-ü-lc xx»ÍTid.exx-ü.tt I 'Vfa 
A lio1 nem kapható, oda postáu l'J kis vagy G vagy 
üveget tizenhárom koronáért kü'd ingyen ládában a 
készítő

KATRENYAX JÁNOS 
gyógyszerész ZSA'lNOCZA.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
Riadó üzlet.

Léván a Kazinczi- és Széchényi ut
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
bó 1.-től bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a lévai uradalmi irodában 
— — nyerhető. — —

FŰSZER-, A R HATÁRÚ- ÉS VASNAóyKERESKEPÉSE

RLMniiMmi i^si. LÉVÁN. telefqm szán h.

Gyógyhely
Stubnya-fürdő

(Felsőmagyarország.)
Ktnesfürdö rhema es itch’as elleni betegségeknél, 

fővonalon 5 órai ut Budapesté.
, 10 , Berlin-Oderbeig Rutlkán át.

Kurház megszi nt é6 így «z egész íürdőtelep a n e. k - 
7öns<:g r< nd» Ikelésére áll. E‘> Imezcsrői a fürdőbizlos 
gondoskodott. Felvilágosítást dijta mu az igazgatóság

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k. „Glória- pörköli 

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

Vasáruk és konyhafelszerelSsi cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, forralók és vasalók

Bérbeadó : GAZDASÁGI CIKKEK:
3 lakásból álló Mártonfy-utcza Ki. 
szánni ház — mely 16 éven át zá
logház volt — esetleg eladó. — To
vábbá : Kákai-Villa sorban — télen- 
nyáron lakható — 2 szoba, előszoba, 
présház és jó borpinezéböl álló épü
let, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok
kal kiültetett szöllőterülettel jutá
nyos áron eladó. Bővebbet Forgacs-

— Mihály tulajdonosnál —

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

Jótállás a biztos eredményért
Törvé
nyesen 
védve

Oszkár
nagybecskereki uy főkapitány és 

fajbnrouill tenyésztőnek uagyszeiű 
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 PATsANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank l'.ész- 

vénylársaság, Nagybeoskereseu.

KNAPP DÁVID Í 
mezőgazdasági és varrógépek aag/ raktára 

Telefon szám: 33. yjj. Telefon sznm ■ 33. ---

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve g
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz féle mot"rc'k minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gözcséplö készletek, eredeti Melichár-féle 
vetőgépek, BAcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vrgó gépek 6s géprészek 

Világhírű Rapid láuczoskutak.
W Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakbai.
IfáSöl'

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


