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A vidék kulturája.

Úgy látszik : közeledünk althoz 
a átalakuláshoz, helyesebben meg 
Adáshoz, melyet a magyar nem 
/et leikéből kiváltott demokrácia 
okoz. Megszűnnek a jogegyenlőtlen 
ségek, a különböző kasztok, jellegek, 
melyeket most társadalmunk életében 
találunk. Ez a megújhodás a kultú
rát sem hagyja érintetlenül ; magá
rai ragadja, hogy kiküszöbölje belőle 
a haladást, a fejlődést bénító ténye 

1 töket.
A magyar kultúra ma már több, 

mint évezredes múltra tekinthet vissza. 
Eleinte a demokratikus alapon indult 
a nagy útra ; de az idők folyamán 
sok idegen elem vegyült belé és 
tapadt hozzá. Ezek az idegen elemek, 
melyek jobbára a magyar földön, a 
magyar miliőben születtek, desohse 
keresték a nemzeti jelleget, az 
egyéni megnyilatkozásokat, — a 
demokratikus talajon nőtt kultúrát 
elvágták az anyaszülte tőből és ma
gas régiókba vitték. Így szakadt el 
a vidék kulturája a városok kultu 
tájától.

Ma már tisztán látjuk a vesze
delmet, mert a magyar kuli ura for
rásai korántsem a városok, hanem a 
vidék falvai, városai Számos szociális
megfigyelés igazolja, hogy a vidék az 
eredeti gondolatokat, helyesebben a 
szociális elet nyers anyagát termeli; 
a városok pedig összeszövik ezeket 
a gondolatokat s megteremtik a tár
sadalmai, az egységes kultúrát. A 
városok kultúrája tehát a vidék élet 
áramlására szorul. Ha ettől elszigete
lődik, hamis irányba kerül. Ez a kultúra 
mesterkélt, nem fedi a társas fejlődés 
krmészetességét.

Maga a kultúra sok kisebb na 
gyobb területre úszható. Benne ta- 
Isljuk a művészetet, az irodalmat is.

A magyar irodalom — sajnos 
~ csak Budapesten tud érvényesülni.

11 lnég olyan irodalom is érvényé
ül1 amely nem követi a nemzeti 
Wg útirányát; halad a magataposta 
“vényen. A magyarázat egyszerű. 

2 "odalom fejlesztéséhez, terjeszté- 
három tényezőre van szükség.

2 íróra, költőre, — a kiadóra és a 
'ijesztőre.
> *S az, hogy ,a jó bornak nem 

cégér" ! De már annyira 
ban'l V3B'Unk a nteklám" hatalmú 
J yhogy nem tU(]unk tőle szaba- 

ttv iíniéa akkor sem> hüt0l,a eB-v_ 
<&KIVÍ1° lrodalm> termékre aka- 

A reklám szuggesztiv ereie 

i
i

magáival ragad mindenkit és oda 
viszi, ahová akarja Olyan könyvet 
ád a kezünkbe, amilyet akar. Mi 
pedig olvassuk rendületlenül, mert 
hiszen mások, sokan, százan, talán 
ezren vagy még többen is olvassak. 
— Ilyenkor lehántlik rólunk az egyé
niség, az egyéni vonás, Ízlés, gon
dolkodás stb.

Menjünk el a könyvkereskedő- 
sek kirakatai előtt ; oly an müveket 
latunk előtérben „a reklám kereti i 
között," — amelyeket nem a tehet
ség létráján felemelkedett égvén 
irt, — hanem olyan, akit a pénz, a 
vagyon, a vállalattal való valamelyes 
összeköttetés, rokonság, vallás stb. 
támogatott. Az igazi tehetsegek pedig 
háttérbe szorulnak ; könyveik nem 
kerülnek a kirakatba, hanem valahol 
hátul a teljes homályban, avagy a 
félhomályban kénytelenek megliu 
zódni. A fő tehát a vállalat es a 
nagy dob; a többi mellékes. Minthogy 
ilyen vállalatok és dobok csak nagy 
városokban, nálunk leginkább Buda
pesten vannak, a vidéknek egesz 
séges kultúrája, irodalma, művészete 
csendesen szendereg. Nem üt lármát, 
nem látják és elnyomják a varosból 
özönlő szenzációs, ingerlő, perzselő 
irodalmi termékek.

Ez az elnyomott, elhagyatott 
és lebecsült kultúra ébredezik a ma
gyar demokrácia fényénél. A múlt 
bői tudjuk, hogy nagy művészeink, 
Íróink a vidék szülöttei, itt szívtak 
magukba azt a táplálékot, amely 
mint a selyemhernyóban a szeder
levél, — értékes selyemmé változott. 
11a pedig’ kétségéi támadtak az ere
deti dolgok mibenléte iránt, újra a 
vidékhez fordultak. Itt szinte meg 
fiirdött a lelkűk abban a miliőben, 
amelyet a magyar miliőnek nevez 
tünk’; megszabadult a város idegen 
hatásai által rajuk rakott salaktól.

Ebben az évben ünnepeltük 
Arany János, a legnagyobb magyar 
költő .születésének száz eves fordu 
lóját. Ez az évforduló bar veres 
csatákat viv a magyar nemzet - 
pillanatny i megállásra késztetett ben 
nünket. ’ Ekkor láttuk legjobban a 
vidék irodalmi, művészt értékét, 
nagyságát, lelki fajisagat, szűzi tisz
taságát. Hol született Arany János 
nak ragyogó, kristálytiszta költészeté/ 
Korántsem Budapesten, hanem lent, 
a délibabos magy ar rónán. A város 
csak alkalmat nyújtott neki hogy 
az összegyűjtött anyagot értékesítse. 
A jelzett évforduló ezenkívül meg 
másra is figyelmeztetett bennünket. 
Nevezetesen arra, hogy gyújtsuk, 

ápoljuk, fejlesszük a vidék kultúráját, 
mint a nemzet létérdekének, egyé
niségének az alapját.

A mozgalom, amint tudjuk, Lé
ván született. Köveskuti Jenő tanító 
képzéí intézeti igazgató, a vidéki 
irodalom kividé tényezője, fáradozik 
az eszme mégtestesitésén. Eddigi 
fáradozásait is mar nagy sikerek ko
ronázzák. Szavát mar az első pilla
natban megérti minden magyar em
ber és siet kibontott zászlója ala, 
amelyen rá van Írva: Alakítsunk 
Arany’ János irodalmi szövetséget!

1 ermészetes, hogy minden kéz 
det nehéz és igen sok akadályt kell 
előbb az útból elhárítani, hogy ez a 
nemzeti eszme megvalósulhasson. 
Reméljük azonban, hogy a vidék 
kultúrájában rejlő értékek is dűlőre 
viszik az eszmét és megkönnyítik a 
kezdeményezőinek fárasztó, de a 
magyar nemzet háláját kifejező mun
kát Most különösen résen kell len 
mink, nehogy a magyar kultúra ide
gen területekre kerüljön. A vidéken 
van az erő, amely elhárít minden 
veszedelmet s megóvja a nemzeti 

I jelleget, a magy ar nemzet ősi fajisá- 
gat, kultúráját 1

Szobolovszky látván.

A tanonciskolák évzárása

A tanonciskolák, — mint ezt már lapunk 
előző számában közöltük — jun. lm 24-én 
tartották meg i vzáró ünnepségüket, amelyen 
Okimessy láuos, iparostanonc iskolai igaz
gató a következő beszédet mondotta :

Mélyen tisztelt ünneplő közönség I 
Kedves fiaim I

iparos tanonciskolánk fönnállása óta, a 
jelen alkalommal lilik zároímnepélyét tartja, 
melyből az utolsó három év a bábom je
gyében folyt le.

A háború borzalmairól már nektek is 
van fogalmatok, hisz a katholikus ember 
még imáiban is Így fohászkodik: fb-am, « 
Mborutól oltalmazz mey minket. Azért mégis 
azt mondják, hogy nincs az az értékes es 
jó dolog, amelynek valami rossz, és nincs 
az a borzalmas, melynek valami jó oldala 
ne volna. így : meg a legfinomabb botnak 
is van seprűje ; még a drága aranynak is 
van alja, még abból is elcsöppen, sőt a leg
édesebb méznek is lehet kellemetlen utóize.

Ti méltán azt kérdezhetnétek tőlem, hogy 
hol van ezeknek a vészterhes időknek a 
derűje, a napsütö melege ; mi jót lehet a 
háborútól várni ? Megmondom . .

Lássátok, én a háború távoli ködéből 
látom kibontakozni az ipar fejlődését, az 
ipar fontosságának a megismerését, latom 
az iparnak és az iparospály.ának a üregbe 
csülését, annak nagy jövőjét
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Senki som tagadhatja, hogy a már meg
lehetősen hanyatlásnak indult és nem sokba 
vett bőripart, a bábom szokatlan mérvben 
föllendicette. Azt sem vonhatja kétségbe 
senki, hogy ezzel a föllendüléssel, ezzel a 
jobbmóddal együtt nő, nemcsak önnek az 
iparágnak, hanoin a vele foglalkozó iparos
nak is a tekintélye. Hisz eddig azt hallottuk, 
hogy a szülő ezekkel a szavakkal sarkalta 
gyermekét a tanulásra : Tanulj. meri ha nem 
tanulsz, suszterinasnak adlak Most mégis azt 
olvashatjuk az újságból, hogy akad törvény
széki bíró, aki nem resteti elsajátítani a ci
pészmesterséget, s hogy akadnak uri szülök, 
— talán itt nálunk is, — akik hetedikes, 
nyolcadikos gimnazista fiukat, cipőlalpalásra 
taníttatják.

De a bőripar csak egy a sok közül; a 
többi ezzel együtt fog versenylépést tartani, 
mert el sem képzelhető, hogy egyik iparág 
a többinek rovására fejlődjék. Nem üres 
frázis tehát, mikor azt mondom, hogy igenis 
a háború az iparnak a tisztizótiize, melynek 
nyomán a kontárok és a fuserok eltűnnek, 
a szakmájukat tökéletesen értő párosok pe
dig haladni és boldogult i fognak.

Az ipar fejlődésének előmozdítására 
szolgál igaroklalásunk rajztanitásának gya
korlati irányba való terelése is ; értein ezalatt 
a szakrajztanitás megvalósítását, mely isko
lánkban 1916. október 15-én először vette 
kezdetét. És hogy ez teljesedésbe ment, 
hogy ez megtörténhetett, azért az érdem 
csaknem kizárólag az iparos- és kereskedő 
tanonciskolák felügyelő bizottságának érde
mes elnökét, HoHó Sándor urat illeti, aki 
ezt az uj intézményünket nemcsak erkölcsi
leg, hanem anyagilag is szives volt támo
gatni.

A szakrajztanitás keresziilvitelére Talaj 
Lajos és Kostyek József úridat sikerült 
megnyernünk, akiknek bár küzdeniük kellett 
a kezdet nehézségeivel, azért mégis e ediné 
nyes munkát 'sikerült elérniük, amit Grédi 
István, iparoktatási szakfelügyelő ur is, leg
utóbbi látogatása alkalmával örömmel 
konstatált.

Megvallom őszintén, hogy mikor először 
esett szó a szakrajztanitás megvalósításáról, 
a tanítótestület csupán egy csomó akadályt 
és nehézséget látott maga előtt, amely aka
dályokat azonban az elnök ur, mintegy el
söpört előlünk.

Az elnök ur csaknem minden szakrajz 
tanítási órán, személyes jelenlétével tisztelt 
meg bennünket. Megjelenése nagyobb nyo 
matékot, súlyt és tekintélyt adott ennek a 
dolognak, mondhatnám hogy ezáltal kitar 
tást, lelkesedést öntött tanítványainkba; 
megjelenése őket nemes versenyre buzdította. 
Sajnálom, hogy a többrendbeli elfoglaltsága 
miatt akadályozva levő elnök urnák, ezért a 
jóakarat u támogatásáért, ezért az iskolánk 
ügyét annyira szivén viselő meleg érdeklő 
déseért, itt e helyen nem fejezhetem ki, úgy 
a tanítói kar, mint a tanuló ifjúság nevében, 
leghálásabb köszönetemet

Bizonyára az ipar fejlesztésének célja 
lebegett azon derék férfiak szemei előtt is, 
akik, mint a lévai Temetkezési Táraidat ve 
zetöi, de különösen annak elnöke: Pély 
István ur, méltóságos Ptílhy László, volt lé
vai prépost-plébános, jelenleg nagyszombati 
érseki helyilök ur nevéről KXM) koronás 
alapítványt létesítettek oly célból, hogy an
nak kamatait oly lévai illetőségű, iparost a- 
nonciakolai tanulók kapják, akiket jómaga
viseletűk és előmenetelüknél fogva, e kamatok 
elnyerésére., a tanítótestület érdemeseknek 
Ítél. Az alapítványt létesítők önmaguknak 

állilották 11 legszebb emléket akkor midőn 
nemes elhatározásuknak ily kézzelfogható 
módon adtak kifejezést. Ennek az alapit 
ványnak a kamatai ez. évben válnak először 
esedékessé, s most, a jelen alkalommal ke- 

riilnek először kiosztásra,
Ezért a jóleső figyelemért, ezért a ró

latok való szives, atyai gondoskodásért, fo
gadja a Temetkezési Társulat vezetősége 
a ti nevetekben is — forró köszönetemet

Mindezek az intézkedések - édes fiúim! 
— a ti jövötök, a ti boldogulástok érdekében 
történtek, legyetek hálásak érte. í gy fejezheti
tek ki hálátokat a legméltóbban, úgy «z is
kolában, mint a műhelyben, ha szót fogadtok 
nemcsak tanítóitoknak, hanem tanitómeste- 
reileknek is

Legyetek hálásak Léva város közönségé 
iráni, mivel ennek a közönségnek áldozat
készsége telte lehetővé, még ily válságos 
időkben is, a ti iskoláztaláslokat. Szeressétek 
ezt a nehéz küzdelmeknek és sok meg 
próbáltatásnak kitett drága hazat ; legyetek 
annak hii fiai, hogyha majd rátok kerül a 
sor, akkor ti is, mint apáitok meg tudjátok 
azt számunkra védelmezni

Végül szívleljétek meg és véssétek em
lékezetetekbe jól, a főtiszt ölendő plébános 
urnák ma két hete, a hittani záróvizsgán, 
nektek mintegy utravalóiil szánt azon szép 
mondását, hogy : Imádkoztál ét dolgozzál! 
Mert lássátok, édes fiaim, én is erősen hi
szem és vallom, hogy csak az istenfélő, a 
vallásához híven ragaszkodó embernek a 
munkáján lesz az Úristennek áldása és csak 
ilyenek fognak az életben boldogulni.

Midőn úgy a tanítótestület mint a ta
nulóifjúság nevében a legmelegebben üdvöz
löm Léva város, mint iskolalönlartó képvi
seletében megjelent : Csekey Vilmos városi 
tiszti főügyész inat és a kedves vendégeket, 
ezzel a két testvériskola záró-ünnepélyét 
megnyitom és a rendelkezésünkre álló 474 
korona 66 fillér julalomösszegot, az arra 
érdemes tanulóink között kiosztom.

Változás a föginmázium tanári karaban.

A Hars multheti számában rövidesen 
megemlékezett a főgimnáziumunkat érintő 
tanál cseréről Úgy érzem, hogy közönsé
günk. különösen a közvetlenül érdekelt szü
lök, nem érhetik he azzal, hogy csupán jókí
vánsággal bocsássuk útra a távozókat.

A közönség s a szülök kötelessége ennél 
tovább terjed. A távozók között van pld egy, 
aki két évtizeden át működött, hízelgés nél 
kül szólva: áldásosán működött löginmázi 
uniónkban. Ezt a tanárt megbecsülni tanul 
luk, mert felismertük benne a tudóssal páro
sult himlőit oktató-nevelőt Megszerettük őt, 
mert íi maga meg tudta magát szereltetni 
fiainkkal; mert nem részrehajló beeézgetés- 
sel, hanem jóakaró szigorral párosult igaz
ságos voltával hódította meg tanítványai szi
vét. Mi is kívánjuk neki, ép úgy mint a 
többi távozónak, hogy uj állomásán jó dolga 
legyen, de emellett a nyilvánosság előtt kife
jezzük őszinte, nagy sajnálatunkat is a fö
lött, hogy most el kell öt veszítenünk. Saj
náljuk mint derék fétfiut, akivel örömest 
érintkeztünk a magán életben és sajnáljuk 
mint főgimnáziumunk ii/ati diseél, tinink hii 
sáfárját

Igaz, hogy ott, ahová a sors szeszélye 
most viszi, folytatni fogja hazafias munkáját. 
Igen ám, de nekünk elsősorban a mi fiaink 
erkölcsi és szellemi fejlődése fekszik a szí 
vünkön, az pedig tan megsínyli majd ezt a 
cserét. Ez az aggodalom jogosít fel minket 
arra, hogy n búcsúztató határain túllépjünk.

Tanáresere megtörtént már azelőtt is 
főgimnáziumunknál; egyidöben szinte rend
szeres volt Néha előnyére vált fiaink neveié 
senek, de annál többször hátrányára. Nem 
mindig vallotta tel ugyanis jobb erő a ke 

vésbbé jót. Mindannyiszor azonban változót 
a tanár személyével a pedagógiai elvek alkat 
utazásának a mikéntje, a módszere is. | z 
pedig megsínyli az ifjúság isineretgvarauu- 
dasa és jellemlejlődése.

Nem feszegethetjük most, lio^yy m^rt 
oly káros az oktató és nevelő gyakori ,w 
rélgetése, csak egyet említünk fel és azt az 
avatatlan is megérti. A gyermeklélek kitúr, 
készéséhez idő kell. Az uj tanár sokszor l.,a|í 
későn ismeri lel gyöngébb tanítványai elun 
radottságának igazi okát. Erkölcsi’fogyatta 
zásnak hajlandó betudni azt, műinek oka az 
elme késői megnyílása. Ebből aztán nagy 
haj támad. A visszás kezelés elfojtj i a gye,., 
mek önbizalmát és megakasztja akariitanak 
fejlődését. Ez pedig a növendék egész éle 
téré kiterjedő végzetességnek lehet kutfor- 
rása. Ezért sajnáljuk már több éren út itt 
működött jó tanáraink távozását, ezért 
főleg főtiszt, t-inknvits Ferenc tanár inét. 
Aliban a reményben mondjuk neki a i«(e-t 
hogy : ibis, séd redibis !

(C.)

Különfélék.
Vármegyénk iőispáujamu tel- 

i meutése. Mailáth Istvánt, vármegyénknek 
a közpályán már majdnem három évtized 
óta működő általánosan tisztelt és szeretett 
főispánját, aki a vármegye közönségétől a 
mull csütörtökön lefolyt közgyűlésen vett 
búcsút s akinek kiváló nagy érdeméiért a 
közgyűlés őszinte háláját fejezte ki es érdé 
inéit jegyzőkönyvében örökítette meg, a 
király főispáni állásától buzg és eredményes 
szolgálatának elismerése mellett sajat kérel 
mére felmentette, azonban — tekintettel a 
jelenlegi rendkívüli háborús viszonyokra 
megengedte, hogy a főispáni leendőket mind
addig vezesse, amig utódja kineveztetik

— Városi közgydlós. Léva varos 
képviselőtestülete e hó 2.-án rendk közgyü 
lést tartott, melynek főbb tárgyai a következük 
voltak : A polgármester a többi között beje
lentette, hogy a Lévai Takar ékpénttár a ta 
nitóképzö mellett létesített sétatérnek tulaj 
donjogát a városra ruházta át, amire nézve 
az eljárás folyamatban van Jozefaek Ka 
rolyné örökösei 10 ‘ezer koronás takarékbe 
téti könyvet ajándékoztak a városnak azon 
feltétellel, hogy a töke kamatai időről-időre 
a lévai szegények között osztassanak szét 
A közgyűlés a két adományt hálásan meg
köszönte A kereskedő- és iparosiam m<isko- 
lák felügyelő bizottságát, amelynek mandá
tuma lejárt, barom évi időtartamra igy állí
totta össze: Holló Sándor, Bálintit Sándor, 
Bándy Endre, Bliimenthál Jónás, Boób László, 
Borcsányi Béla, Boros Gyula, Engei Gyula, 
Eertikó József, Eizély Lajos, Ghiinessy Mihály, 
Goldstein Henrik. Guba János, Kern Oszkár, 
liláin Ödön, liléin Sándor, Li; hermáim Jakab, 
Nyiredy Gyula, 1‘resztplánszky Béla, S< lm 
bért Pál, Svaiba József, Szakács Viktor, 
Szauer Izidor. Özvegy Kónya Józsefnrnek, 
volt rendőrkapitány feleségének évi nyugdija 
11200, — özv Vhrik Jánosné, volt rendörör 
mester nejének nyugdija pedig évi 80” ko
ronában aliapittatotl meg A legtöbb adót 
fizetők névjegyzékének összeállítására Léva- 
tich Gusztáv. Svurba József és Ghiinessy 
János küldettek ki Lcidtnfrost Adolf részére 
a lévai illetőség megállupittatott Dr. hersék 
János, mint virilista póttag, rendes tagnak 
hivatott be Tudomásul vétetett a villamos
telepnek 1915 évi zárszámadása 4 ezer ko
rona nyereséggel, az 1916 évi pedig I ezer 
néhány száz korona veszteséggel A k;,gyii- 
lés megszavazta a tisztviselők, rendőrök díj- 
nokok s egyéb városi alkalmazottak részére 
a ruhabeszerzési segélyt Ennek összege 24 
ezer korona; ebből a várost 5700 korona 
terheli

— Gyászhir. Részvéttel értesültünk, 
hogy megyénk köztiszteletben álló Dióssyak 
családját mély gyász érte. Dióssy Józselné 
sz. Jaross Ida úrasszony éleiének 75 -ik évé
ben elhunyt. A szeretett, jótékony mai róna 
haláláról a következő családi értesítést vet
tük : NAlulírottak úgy maguk, valamint az 
összes rokonság nevében legmélyebb fájd*  
lommal jelentik, hogy forrón szeretett neje,



■ hh anya, nagyanya illetve anyós és 
»W0.,,,, totdiósi Dióssy Józsefné úrnő 

' *’z /h „einesniitiei Jaross Ida f. é június 
' n rPggel fél 7 órakor a haldoklók 

lé .tóének ajtatos felvétele után tevékeny 
““dós életének 75-ik és boldog házassá 

évében az Ur szent akaratában 
l»" , L(|Vn csendesen jobblétre szende- 
"|f,l?U|eithetetlen drága halottunk földi ma 
'a!'f. hó 28 án d. u. 4 órakor fognak 

•' i halottas házban bcszentelletni és 
s V!lF a köziemelőbe örök nyugalomra lm- 
0llIlí,1Hi — Az engesztelő szent mise a 
Kesrendiek templomában f. hó BOánreg- 

i u órakor Fog az Úrnak bemutattatok 
í It Nvitnin, 1917. évi junius hó 26-án. Ál- 
JL és béke lebegjen drága hamvai felett ! 
|3\<v József, férje Dióssy Dezső, horenici 
? íonffy Gyuláné szül Dióssy Sarolta, özv.

I nlhai Galgóczy Jenőné szül Dióssy Maria 
E-inekei. Dióssy Dezsöné szül. Ljusténa 
I ubica menye, horenici Simon Ily (Ívnia veje 
Dióssy Hona, Dióssy József ifj Dióssy Maria, 
Dióssy Dezső ifj. Simonffy Szilárd, Simonffy 
Margit, Simonlly Zoltán, Galgóczy Anna, Gál 
góczy Hona, Galgóczy Jenő unokái.
’ L A lévai tisztviselők egyesületé 
nek elnöksége ez utón kéri fel az egyesület 
tagjait, hogy gabona- beszel zéseikre vonat 
';özó bejelentéseiket legkésőbb e hó / • ú/ 
megtenni szíveskedjenek, mert későbbi be
jelentések már nem vehetők figyelembe

— lejödeliDÍ vendégek Garam- 
ineutbenedeken. Ferdinánd bolgár király 
junius hó 27. én Hontszenlantalból autón es 
külön vonaton Garamszentbenedekbe érkezeti, 
ahol az apátsági templomban az utolsó ''ohúry 
hercegért mondott szent misén vett részt. 
Innen a garamkeszii Koháry-kápolnal tekin
tette meg. majd tovább utazott. 28 án 

kir. hercegnő Zsófia leányával, 
Apor bárónő udvarhölggyel és a Kistapol- 
csánybun üdülő tisztekkel látogatta meg az 
apátságot.

— Egy hetilap ideiglenes beszüu 
tetéso. Az Aranyosmaróton 36 év óta he. 
tenkint megjelenő laptársunk, a Kar sí Kllenör, 
i háború által okozott nyomdai es telmikai 
akadályok miatt, megjelenését julius ho else
jétől bizonytalan időre beszüntette

— Birtok-eladás, A Barsmegyei Nép
bank r. t. lévai telepé zalaszentpéteri, körül
belül 14ÖU holdas, birtokát 7ti) ezer koro 
naért e'adta gróf Ambrőty Istvánnak.

— Jólelkü adomány József föher 
cég a nevét viselő Barsmegyei Tanítók Ha 
zinak, mint értesülünk, újabban kétszáz 
koronát adományozott

— Alapítvány. Dr b'rommer Ignác és 
neje 500 K. alapítványt tettek a lévai Erzsé
bet Filléregvlel céljaira. A jólelkü alapítva 
nyert a ip vezeti egyesület elnöksége lapunk 
utján mond őszinte és hálás köszönetét

— Orbán hegyközség ma július 8-án 
délután 2 makor a lévai kath. kör helyisé
tében rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
tyyetlen tárgya a pásztoriak renoválására 
íziikséges költségnek s e célból póthegyköz- 
!cgi járulék kivetésének megszavazása

~A kurtavas eltörlése. Általános 
öröm fogadta nemrég a királynak azt a 
rendelkezését, amellyel a modern korba nem 
*Hö kikötést megszüntette a katonaságnál. A 
király most ennél is tovább ment, a kurtavas 
“öntetést is eltörülte. A királynak erre vo- 
'“‘tkozo rendekte, amely a hadsereg rende- 
*11 közlöm eben jeleni meg, igy szol: „1917 

március 2.-dikán kelt parancsom kiegészi 
^éppen elrendelem a kurtavas büntetésé 

eltörlését — 1917 junius 19. Károly*  k.“
— Uj kétkoronás papírpénz. A hi- 

'8Ulos lap múlt szombati száma közölte a 
I* n^ügynüniszter rendeletét az uj kétkoronás 
k’pirpénz kibocsátásáról. Az 1917 március 

ri’l keltezett bankjegyek kibocsátását julius 
en kezdik meg. Az uj kélkoronásokat fehér 

e,n papírra nyomják és vörös szinii alap- 
jomáson fekete szinii a szöveg A bank 

i??|/zé*e‘n z-öld szinii szám, a sorozat-meg- 
nfti f • VH" magyar részen két eszményi 

a nagy magyar címer és az 
.ÍeJz®s áll. A régi bankjegyek bevo- 

ar°i külön rendelet fog intézkedni.

- Bőr a vármegyének Az (Irizágo*  
Bői elosztó Bizottság — mint az Kszakma- 
gynrorsziig című lapban olvastuk — junius 
hóra 420 kg talpbörl utalt ki a megyebeli 
borkereskedők részére — Gömörvármegve- 
ben. Váljon mikor Írhatjuk ezt az örvendetes 
lurt mi is a mi vármegyénkről ?

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése 
1qi7. évi jun. hó 2I-10I ifli? évi pil |i(, g |g 
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Szarka Gyula Manvuch J. fiú Sándor
Kth's János Szabó Esztér fin Jenő
Gyuris |ános Ilrabitna | fiú lános Pál
Siegelmann M Berger S. fiú Miksa
Raksányi Káro'y Bongva M leállt Rozália
Seematin |óz-rl I.auter 1. íiu ’ >ttó János
Go dik-tiyatko J. Magyar M, fiú Jáno

Halálozás

AZ Cllilllivl llltlr Kora A halál oka

Veres Imre 18 hó í úgmérgeze-
ö/v Németh Jánosné OÖ éves Gyomorrák
Kőszegi Paulina .‘8 éve- füdövesz

4154 1917. szám.
Hirdetmény.

Lévair. I. város rendőrségénél az alábbi 
rendőri állások üresedtek meg:

2 rendőraltiszli (őrmester és tizedes) 
állas lo()() korona kezdő törzsfizetés es 240 
korona lakbérilletménynyel,- egyenruhát a 
város természetben ad a szükséges időkben, 
mely felett továbbra is rendelkezik,- 4 éven 
kint négyszáz 100 lüO korona törzsfizetés 
emelkedése,- a városnak nyugdíjalapja van 
és a viszonosság ki van mondva ;

3 közrendőri alias 70o 700 korona 
kezdő törzsiizeléssel. 240 korona lakbérrel 
és a fentiek szerint természetbeni egyenru
házatiul és nyugdíj jogosultsággal.

A kérvények uliilirl polgármesterhez 
julius hó 20 napjáig nyujtandók be a szűk 
séges bizonyítványokkal fölszerelve.

Az állás azonnal is elfoglalható
Léva, 1917 évi julius hó 4

Bódogli Lxjos 
polgárin bter

4189 — 1917 szám.
Hirdetmény

Léva r.t város képviselőtestülete elren
delte, liogv a külterületeken elharapódzott 
tolvajlások megakadályozása és megtorlása 
végett Október hó végéig terjedő időszakra 
még 3 uj mezőőr alkalmaztassák, — azért 
fölhívom a vállalkozni kiváltó alkalmas egyé 
neket, hogy a polgármesteri hivatalban d e. 
10 - 12 óra közben —nyolc napon belül—sze
mélyesen jelentkezzenek.

Léva, 1917 évi julius hó ti.
Bódogli Latoé,

polg^ruieatc •

4210 1917. szám.
Hivatalos hirdetmény. 

Befüzéthet valu cukorosztás
Az országos Közélelmezési Hivatal 3000 

ky cukrot küldött városunk lakosainak gyii 
möles befőzéshez — abból a napszámos és 
háztartással bíró cselédnépeknek és akik a 
múlt évben sem készítettek befőttet: nem 
szabad adni. — A jelentkezés és kivetés 
megtörtént; összesen 912 háztartás feje je 
lentkezett 4143 családtaggal olyan, aki jo
gosított a cukorhoz s eddig is készíteti be
főttet

A cukoreloszlás a következő kulcs sze 
rint történik!
1. személyes háztartás kap : 1 kg
2-3 n " kg
4-5 n n 3 kg
6 8 í kg

9-10 kg
11-12 a . 8 kg-

13-15 , , 10 kg.
16-19 „ „ 12 kg
20 személyen felüli 15 kg.
Az összeirási körzetekben n cukor osztás úgy 
fog történni, amint a jelentkezés be volt 
osztva; miért a kiosztás haláridejét igy tű
zöm ki:

Julius 9-én héttön d e 9 12 óra és
d u. 3—6 óra az I II és III ik körzet 
Julius 10 én keddend e 9—12 óra ásd u 
3—6 óra a IV. V. és VI. körzetek Julius 
11-én szerdán d e *.♦ 1 ’ óra és d u. 3-6 
óra a VII Vili a. es VIII b körzetek <■ egyéb 
helyeken összeirt lakosok

A kiosztás helye a városház közgyűlési 
nagyterme, a jegyek csak az illető családfő 
nek adatnak ki.

Léva, 1917 évi julius hó 7.
Bódogli Lajos, 

pol ArmChter

131., 1917. szám Árverési hirdetmény 
Az alsózsudányi volt úrbéresek tulajdo 

nát képező közös erdő s legelő területen 
(mintegy 99 kát. hold erdő és 2 00 kát. hold 
fás legehi) gyakorolható vadászati jog 1917. 
aug. 1-től 1924. január 31-ig terjedő hat és 
fél évre Alsózsadany kézségben a községi 
biró hazánál 191 G évi julius hu 18 án d. e. 
9 órakor tartandó árverésen haszonbérbe 
adatni fog.

Kikiáltási ár 182 K.
Bánatpénz 182 K
Zárt ajánlatok is elfogadtatnak 
Az árverés többi feltételei a geletneki 

körjegyzőnél megtekinthetők.
(leletnek. 1917 julius I

A volt úrbéresek megbízásából 
S^evka Nándor köriegt.ó,

249 1917. szám
Árverési Irrdetmény.

AleózKíidttiiv községben az 1883. évi 
XX. t ez. 3. § ának rendelkezése alá tartózó 
földbirtokon (mintegy 860 kát. hold, szántó, 
rét, legelő) gyakorolható vadászati jog 
folyó évi julius 18 d e. 9 órakor Alsózsa
dany községben a községi biró házánál tar 
tandó árveresen 1917 aug. l.-töl kezdődőiig 
hat és félévre haszonbérbe adatni fog.

Kikiáltási ar 58 K.
Bánatpénz 58 K.
Az árverés többi feltételei a geletneki 

körjegyzőnél a hivatalos órák alatt megtekint
hetők ; zárt ajánlatok is elfogadtatnak

Delelnek, 1917. junius 30.
Községi elöljáróság

I gyes irodakisasszony állandó 
alkalmazásra felvétetik Weinberger 

7.sig(uond liaditermé >y bizományosnál 
Gyógyhely

Stubnya-fürdő
iFelaömágyarcrazátf »

Kenus fürdő r he ni a es hcli'aa elírni brleggrgukiiu'. 
l-úvona'on 5 órai ul Budapestül.

. 10 , Berlin Uderberg Rutthiu át
Kórház megszüli! 6 igv *z.  egész lm dó te ep a ii e ko- 

í.iui.dr-' re fciebnezéwől i fttrdöbíttoa 
goinloskodutt, Fe'világos tást díjtalanul az igazgalusag.

Eladó szőllő.
Közép Ó-Léváit két egymás melletti 
parcellából álló szőllő eladó. Bőveb 

bet Budai Máténál Léván.

Pál in a
Egy 4 méter magas legyezőpalma, 

helyszűke miatteladő. Báthy László-térd.

Bérbeadó:
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 1(1. 
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 
iet, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok 
kai kiültetett szöllöterülettel juta 
nyos áron eladó Bővebbet Forgács

— Mihály tulajdonosnál —
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Kiadó lakás.
Emeleti lakás, 3 ulcza és 1 udvari 
Szoba, bérbeadó. Bővebbet Bólé 
mán gyógyszertárban. Léván.

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

Ezt XX5 in &exx*ö.tt  ! "Wn
A lio' néni kaphat", oda posta- l'J kis vagy 6 nagy 
üveget ti/.enliár ni • őrünkért ■ üld ingyen ládában a 
kéazitó

I&TRBNTAK JÁNOS 
gvOgy szeréaz ZSAKNÓCZA

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut 
cák sarkán levő uradalmi épület
ben 2 üzlethelyiség 1917. január 
hó I. tol*  bérbeadó. Bővebb felvilá
gosítás a lévai uradalmi irodában

>917. julim 8.B A -Ft n

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

ALklFtlfTMUAil !i£feH. LÉVÁN. líELKIFCW SZÁfuj 14.

FOTÓ”
FÉNYKÉPÉSZETI 

szaküzlet Budapest 
F?ákóczi-ut80.

NAGYBAN - KICSINYBEN

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Napom a friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj Legjobb minőségű k a v é k „Qloria" pörkölt 

kávé ktllönlezeseég Ce.eir.e.-tbor likőr, cognac, pezsgő stb.
Vir = g. kor.yhakftiti valani.nt mezőgazdasági magvak.

Vasaiul: és kouyliuiniszei'elesi cikkek
Kérjen időszaki értesitőt. 

Amatőr munkát szakszerűen v'gez.

Vége a kávíliiiojnaL
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 léle Folyékony pótkávé 
kapható nagyban a: Fisoher léle 
Folyékony Pótkávé r t köz
ponti eladási ii ódájában Buda 
pest. I. Átlós ut. 22 24 26 28 
"Z. Telefon: 1O 22. Kicsinyben 
minden jobb luszerkereskedésben.

alumínium, s[ hinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkek. Villan , a tözéedeuyek, rónaiéi, ee vaeals.

GAZDASÁGI CIKKEK

Ásó, kapa, lapát, oeakány, aezélvilla, fűrész, cjtókée, metezőolló, 
agfűröez, tömlő, szivattyú, vfzmentas ponyva, gépszij gyári áron.
Ossk.h térti, o ezögaztlabapl . méhészeti es iejgazdasági szerszámok

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

Jótállás a biztos

Reitter
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Törve 
nyesen 
védve

US®

Oszkár
i

ittú
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főkapitány és ■
k nngyszeifl

S I N‘ &
in méreg) mely Z/r
nem artidines es ITtJ

: irtószert. §

korona 1 K

nagybrrsrerekl ny. 
tejbe romit tényé' ztőnel 

találmánya 
„P A T K A J 

l’atkiinj ir ló-szer, (non 
emberre és háziállatokra i 

felülmúl minden más 
1 doboz ára 3 

mely elegendő körülbelül 60 patkány kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasítás 
van mellékelve Ismertető prospektust, mely 
ben le van írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PATKANIN gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrárbank Kész*  

vénylarsasag, N úgy bee ► reaeu.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
.0011: 33. Ó V Ó U Telelan 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gép rak tárám 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve i
Hazai gyártmányu gépek:

Qaiis-féie motorok minden nagyságban Hopferr és 
v#tó»éMir*̂í 8iépI'i.i,l‘éST,etek’ e,edetl Mellchár féle 
vetőgépek, Bftchertéle ekék és talajművelő eesközök 
valamint minden e szakba vegó gépek és géprésiek 

Világhírű B.APJD láuczoskutak.
Legjobb minőségű taxarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakbar. 'W

Nyomatott Nyitrai es Társa r. t, gyorksajUíjsu Lévan.
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