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Polgári fiúiskola.
Lapunk hasábjain már többször 

háltunk amellett, hogy Léván 
'”v a ovakorlati pályákra nevelő, 
polgári fiúiskola állittassék fel, mely
nek hiányát leginkább a lévai és 
barstnegyei tekintélyes számú ipa
rosság' ó zi. 1 .. ■

Vármegyénkben három közép
iskola van, amely sok is ahhoz, hogy 

tudományos pályára készülő ifjú
ságot az érettségi vizsgálatig vezesse. 
\zonban ezeknek ellensúlyozására 

;j|ig van iskolánk, mely a polgárság 
érdekeit szolgálná. Egy olyan város
nak, mint Léva, ahol a közel tízezer 
lakos közül kétharmadrész az ipa
ros- és kereskedő-osztályhoz tarto
zik, - feltétlenül szüksége van ilyen 
iskolára.

üe a polgári fiúiskola, mint a 
praktikus életre nevelő intézmény, i 
- egyszersmint az alsóbb köztiszt | 
viselői, katonai,, kereskedelmi, ipari ’ 
és gazdasági pályákra is előkészítő . 
iskolát képezvén,’— kétségtelen fon- , 
tossága annálinkább előtérbe nvo- ) 
inul, mert a világháború igazolta 
azt, hogv a gyakorlati pályákra ne
velt németek győzelmeinek részese
ivé lettek a nagyszámú polgári és 
ipariskolák azáltal, hogy ezek készí
tették elő és tokozták a középosz
tályban azt az érzéket, hogy a íöld- 
miveléssel együtt erős iparos osztály 
is fejlődjék.

Ezen eszméktől áthatva a pol 
gárifiuiskola létesítése ügyében újabb 
mozgalom indult meg városunkban 
azzal, hogy a kereskedő- és iparos- 
tanonc iskolák felügyelő bizottságá
nak f. hó 9.-én tartott ülésén Holó 
Sándor elnök a polgári fiúiskolának 
sürgős létesítésére vonatkozóan min
den tekintetben jól és alaposan meg
indokolt előterjesztést nyújtott be, 
amelyet a bizottság egyhangúlag 
magáévá tett és elhatározta, hogy 
a polgármesterhez intézendő átira
tában is szorgalmazni fogja a város
nál a nevezett iskolának lehetőleg 
már a jövő tanév kezdetén való fel
állítását. 1 lisszük, hogy Léva város 
képviselőtestülete méltányolni fogja 
az előterjesztésben foglaltakat és 
mindent elkövet, hogy városunk 
lakosságának ez a régi és jogos 
óhajtása minélelőbb teljesüljön.

A tartalmas és érvekben gazdag 
^terjesztésnek szövege a következő.

■ A liáborn n.,y.dlk uiBlAudoj.be fordulva, mind 
bnlábbnu j l.ulknuBk Annak tauusá«ai • *•  ,bbul 
'•b4 aifilra (>IlrU tMudtk. Mntalkoanak a bAlrányuk- 
k,«, mel vek a> «U:«Ö Idák in alaialdaaibdl aradira,

éreztetik bálájukat, — jeleutkeznek h j >vü szükség*  
szedi előkészítését illetőleg A mulasztásukra uézvo a 
rekrituiuálás helyett a belátó késiaéguek kell úrrá 
leuui, hogy ekkéut aziltáu a jobb jövőt meg IchaMeu 
alapozui, tel lebesaeu épiteui.

A tHLUs.rguk legfontosabbika iráut ueiu lehet két*  
ség: a pl'udukt-v bereudezkedéaie a bábui 11 utáu Sziik- 
aég lesz olyau mértékben, miut azt eleddig a uemie- 
lek éleit >ly aouUikbau neui éreztek. Mert a jövő uagy 
p ublémAi ott fugeak eldiilui, hogy a« államuk gazda 
“ági teljesítőképességük lr-tírait inilv mértékben tud*  
ják emelni, ezt & miudeu nemzetet fenutartó euergiát 
milyeu újabb t rőtetekre tudják átviuui, melyik régi 
területen leszuek képesek fofcozui és a bábum alatt 
elpusztult erőt miként fogják miuél gyorsabban helyre
állítani?

Miudeu termelés öatéuyezőit: természetet, 'őkét, 
miiukát kiiiaszuálui, fokozottá-, produktivábbá teuui 
uel üuk, Magyar országunk kétszeresen sürgőn lesz, 
ahhoz képes', hogy a vérben és talán gazdasági ja- 
vakbau is a liábo’U 1 usztitás-fuak áldoz: i kényszerült 
nemzetek között — számunk és anyagi erőiuk arányá
ban — az első helyen mi álluuk. A háborús károk 
helyreállítási tehát uagy, uemzeti építő munkát t g 
követelni államtól, társadalomtól egyaránt.

Nincs kétség beune, hogy az ország népességéhez 
képest amúgy is csekély iparosság soraibau uagy hiá- 
i*vok  keletkeztek, mely hiányok gyors pótlásáró' gon
doskodni kell, — de ép oly szükség legz a kipótolt 
iparos-uéptBSég további fokozatos megerősítésére és 
gyors fejlesztésére, értelmi kiképzésére.

Amilyen nemzeti veszedelem volna reánk, ha ezen 
kettői munka «dvég*zhetésére  a feltételek uem álltuk 
nak rendelkezésünkre, épp m oly biztató reménységgel, 
tudattal tekinthetünk a jövőbe: tudván, lát-au, hogy 
első sorou természeti viszonyaink, a haza lőldjének 
tu'ajduMSÍgai révén a kiaknázásra kész, gazdag terület 
vagyunk, ahol fokozott munkával, szakértelemmel, 
nemzet, erőink gyarapítására célzó tWekvés mellett 
és újabb gazdasági forrásukat lehet meguyitu-. De 
nincs oknuk rezignációra oly iráuybau sem, mintha 
uépiiuk. — tajunkbau nem volna meg a haladás nAut 
való kellő alkalmazkodó képesség, a 70**/ t*nyi  tőid 
mive. magyarság gazdag tartalékát képezi a most még 

csak i» 7t-°» iparoaosztályuak.

Ax idők éa viaaouyok •iirgetöeu követelő batáaa
Al.1t Lé« iP"-- •' k.r»k.dííl.0«U«. i.kol/i-
uak Felügyeli; Bixotteig*  a lentebb kifejtett gondola
tok láncolatába küvetkeatotdekéut iliewti be ama ki- 
váneAgi’ b"W * bíbo,“ ",<UÍ Ídl>k iP»'<,,”““d,b4‘ 
itt .Ölnék io *•  b'“‘ 4» i»bb*"  me«'!r'0
inWou kell neveim I - "•«< • •*«»•• “'•" ’4™«»k- 
b.u a múltban la nagy bi‘»r'k *•  ’f—-í-k

kulturtényeaője kötelességének
_____ város lakosságának tisztes multu 
ására és a város rendkívül kedvező ter-

__ hogy feladataink korszerű meg-

k 1 Bizottság, miut vároeuuk ipar és kereskedelmi 

életének egyik hivatásos k-é— 
tartja — rámutatva a *----------  - , _
iparos-fog/alk«»zására

;.kol.i ioUakedöeeket legyünk. Komdnny.l mí.b.t.nk
1-oKb. Imer o tekiutetbeu a kormány, maga a 

“ J" „i,i iper éa kereakediImi iutéemá-
X’k fejleextéeóre iráu-u'0 türekráeeknek logbivatoilabb

.,„1, a türvéuybolá. »>)*■  '• ,d‘
’’ualkoéó iutélkeddaeil, hogy iekolai da ipar, reudol- 
? '.ok által aaldkedílelok gy<«*  k'* 14*' 14*1

2 Biaottak. ko.ret .utll magunkat érdeklőt, 
.. Urálija a vári.. kftr.öueégéuek figyelmét felb.rm, 

uiil.elt.bb .pe-o-eák képeé.ér. é. kereekedil- 
UAlr elökdaeltéad.. .kolgáló ..kólát, <t

. váruauukbao felállilAui.
J E..U i„U.mé1.r..k.<./."líMrí -k-tóárnt*  reform). 

. háboru folyama alatt a köaéploku lakó- 
írr ““"..é.. ki-i4«i,B . ................
‘"“k ’b. . - 4i*“4p«jutott, amauuy|bíU *•  r 

s/só tagozatbau megállapodva ttaktanfolyamokkal lesz*  
nek szervezeudők. Nem szeuved kétséget, hogy a há
ború utáu ez a tőrvéuyee reudelkezés a gyakorlatba 
át fug vitetui : a régiek megfelelő átszervezésével, 
ujabbakuak a közszükséglet mérvéhez arányított felál
lításával.

Utóbbi tekiutetbeu a helyesen felfogott tauttgyi 
politika csak az lehet, hogv új iskola ott létesüljön, 
ahol arra a talaj megérett. Eltekintve attól a teutsbb 
említett történelmi folytouusságtól, hogy Léva város 
lakosai ered tileg iparosuemzedék voltak, ahol a régi 
cébreuds/.er idejéu bőtermelö iparágak egész sora vi*  
rágzott: a mai helyzet is az, hogy a vármegyébeu, 
sőt auuak határaiu túl is jókora körletben sehol sincs 
sunyi iparos együtt, miut nálunk. A tanügyi statisz
tika adntai sz.eriut pedig ipara*  és kereskedő tauuuez 
iskoláink uövendéklétszáma, » ehhez mért állami segé
lyük uagysága is állaudóau ezt mutatja, a vármegye 
és a szomszéd vármegyék hacouló iskoláihoz viszu 
uyitva. A háború évei ahtt pedig ac a tiiuet mu'at- 
kozott, hogy a jövőben miud többeu foguak uáluuk 
az ipar és kereskedelmi teréu elhelyezkedni, ameuuyi- 
bea t. i. a két uevezett iskola növendékeinek száma 
fokozatosan emelkedett

A Bizottság meg van győződve arról, hogy ezen 
régtől megérett kérdés: városunkban a polgári fiú- 
iskola felállítása kérdésének felvetése most nemc-ak 
kor*  és idősszerü, de a megvalósítás lehetősége, kivi
tele most a háború végéu elég biztató is.

Gyermekeinknek, az ipar terén elhelyezkedést ke
resőknek tehát modern alapou leendő kiképzéséről 
goudoskodui, részükre a gyakorlati élet essmekörét 
saolgáló iskolának városurkbau leendő felállítására a 
kellő lépéseket megtenui a közönségnek haladéktalan 
kötelessége. Ez a haladéktalanul való gondoskodás 
uemcsak a jövő megértését tünteti tel, bauem a Bízott 
ság felfogása szerint — taláu módunkban áll már ma 
megS'sereZui az eszközüket, melyek az iskola teláritá- 
sáuak biztosítására alkalmasak — a jelentkező társa
dalmi tényezők figyelembe vétele mellett ; feltétlenül 
szamitbatuuk emellett az állaui hathatós támogatására is.

A lévai kántortanitói állas ketté
választása.

I

A közigazgatási biróaágDik végleges és 
döntft ítéletével 7'okody István, a lévai róni, 
katb. bitböaség kántortanitója, sisak tanácsosi 
állázábau uaegeröaittetvéD, — a kántortani- 
lóságról leujoodo't és hivatalát I. hó 1-én 
e'fogiaPa.

A oegüresedett kántortanitói állásnak 
betöltésről — »'nt értesültem — ai isko
laszék legutóbbi ülésén már tanácskozott s 
a megbeszélés keretében as a helyes és 
alaposan indoko'hztó eszme merült fel, 
amelyet — tudomásom szerint — a kir. lanfol 
ügyelővel együtt Üzakáet Viktor plébános 
is támogat, — hogy — amennyiben est a 
soko'dalu elfoglaltságot és lekötöttséget 
igény'ö állást, a múltak tapasztalatai után, 
egy embernek betölteni szinte fizikai leha 
tétlenség, — az ál'ást ketté kell válasstani, 
móg pedig oly módon, hogy egy saakértö 
senész megválasstásával kamagyi és külön 
tanerő alka'msaásával tanítói állás sserves- 
téssék.

Ez a minden tekintetben e'önyös meg
oldás, amely sem a városra, mint iskolafenn
tartóra, sem a hitkösségre újabb terhet nem 
ró, — még azért is szükséges, hegy a meg' 

uiBlAudoj.be
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váltoi'mdó karnagy — ouitályUnitáoi*!  
egyáltalán nem feglalkoaván, —ál'iudó egy- 
bási énak-és senebar vezetékével bisassék 
meg. Léva vároHának nép íz róm. kath. hit
községe méltán elvárhatja, hogy nagyobb 
ünnepeken a templomban, as isteni tisztele
teknél ének*  és zenekar működjék közre; 
ea azonban csak úgy vihető keresetül, ha a 
saervezendő karnagyi állást egy zeneileg 
képzett egyén tölti be.

Az ügynek anyagi kérdése — amint 
már em'itettem, — nem képezhet komolyabb 
akadályt, mert a megvá'asztandó karnagy
nak a szabad lakás mellett a vasúti á^omás 
tói nem messze eső, most is jól jövedelmező 
és rövid idő múlva 40—50 ezer koronáért 
értékesíthető,majdnem 8 ho'd szántóföld, a 
várostól évenkiut természetben kijáró illet
mények, a stóla, a zárdában az énektanítás 
és ha képes a Reviczky-zeneiskolában a he
gedűt tanítani, — o yan jövede’met biztosí
tanak, amely méltó leza állásához.

A karnagy választással kapcsolatos ta
nítói állás betöltésénél az iskolaszék ann*k  
idején gondo jón még arra is, hogy az isko
lába olyan zenei képességgel biró tanítót 
válasszon, aki szükség esetében a karnagy 
helyettesítésére alkalmas.

De városunk társadalmi életének fellen
dítése szempontjából még egy igen fontos 
érv szól amellett, hogy a hitközség a kar
nagyban kiváló erőt nyerjen, a*i  a huss év 
előtt megszűnt dalegyletet, amely működé
sével nemcsak a jótékonyság terén, hanem 
a város kulturális fejlődésében is nagy és 
elsőrendű tényező volt, — uj életre keltse, 
illetőleg a háború után újból szervezze; mert 
ez idő szerint a városunkban levő tehetsé
ges és arra hivatott egyének közül hivatalos 
elfoglaltsága miatt egy sem vállalkozhatik 
erre a szép és nemes feladatra.

A főegyházmegyei hatósággal Léva vá
rosa, ínirt a róm. katb. elemi fiúiskola fenn
tartója, már évekkel ezelőtt azon elvi meg
állapodásra jutott, hogy a nevezett iskolának 
tanítóit az isko aszók, a kántortanitót azon
ban a város képviselőtestülete választja.

Hiszem, hogy a képviselötestü'et tagjai
— amint es már a múltban meg is történt,
— teljes készséggel azt a jelöltet fogják 
megválasztani karnagynak, akit a zene' 
szakértőkből alakított bíráló bizottság véle
ménye alapján az iskolaszék óhajt.

A kán*ortanitói  állás kettéválaBitásának 
eszméjét, amely már igen széles körben pár
tolásra talált, azon reményben hoztam a 
nyilvánosság elé, hogy azt az illetékes fak
torok, a róm. katb. hitközség, a tanügy és 
társadalmi életünk érdekében, — komoly 
megfontolás után meg is fogják valósítani.

Jaross Ferenc.

Élelmiszerhiány az ellenséges és a 
semleges külföldön

Anglia kevéssel a háború megindulása 
után ostromolt várhoz hasonlította a központi 
hatalmak helyzetét. Ez a hasonlat most már 
nemcsak Angliára és a többi ellenséges ál
lamra, hanem a legtöbb semlegesre, mond
hatni az egész világra áll. Egy francia nem
rég fenyegető világinségröl beszélt, amelynek 
legtöbb oka nem a közvetlen háborus pusz 
ti fásokban és akadályokban rejlik, hanem 
abban, hogy a talaj nem termel elég élelmi
szert, miután földmivesek hijján nem trágyáz
ható kellően. Bizonyos, hogy jelenleg a leg
több állam szűkében van az élelmiszereknek 
és ezek az államok most egyre nagyobb 
mértékben kénytelenek utánozni a központi 
hatalmak kigunyolt adagolási rendszerét.

I
Angliában nagy a cukor-, burgonya- és 

liszthiány, és az uj termésig minden hónap
ban rosszabbodással fenyeget A ej y 
most kezdődik és a tejárak emelésével pró
bálják megelőzni. A tengeralattjaro-háboru 
következtében sok egyéb élelmiszerben is 
nagy a szükség, de ezt a külföld előtt azzal 
leplezik, hogy a kormány, amelynek kezében 
van a bevitel, uralja a kereskedelmet es 
ideig-óráig érvényesítheti maximális arait. 
A jegyrendszert Angliában mint ,német ren 
szert" perhorreszkálják. De mert az önkén
tes adagolás eddig eredménytelennek mutat
kozik. kénytelenek kerülő úton bevezetni a 
kényszeradagolást Így például a nyilvános 
éttermek adagolásál a tulajdonosok őrzik 

j ellen. A háztartási fogyasztást a detailkeres- 
kedök vásárló-lajstromával igyekeznek kor 
látozni : az egyes háztartások valamelyik 
üzletben bejelentik heti szükségletüket, a 
több kereskedőnél való beiratkozást vagy 
bevásárlást szigorúan büntetik, másrészt az 
üzlettulajdonos csak a bejegyzett vásárlóknak 
adhat árut.

Franciaországban egyelőre csak a cukor 
jegyet vezették be (hetenkint és fejenkint 
750 gramm.) A burgonya-hiány óriási és lég 
utóbb azzal is súlyosbodott, hogy a vissza
térő fagy nagy mennyiségeket — vetőburgo
nyát is — tönkretett. A kenyér nem 
olyan drága mint Angliában, de a minősége 
egyre rosszabb. A vaj a maximális 
árak bevezetése óta eltűnt a piacról. A kü
lönböző cikkek jegyrendszerének kérdése ál
landóan nyilvános megvitatás tárgya. Itt is 
a közelgő éhínségtől tartanak

Itália kormányában és az általa létesi 
tett bizottságokban a legnagyobb nyugtalan
ság mutatkozik. Minden lehetőt megpróbál
nak, egyik rendszabályt a másikkal ütik 
agyon. Nagy a hiány kenyérben, lisztben, 
cukorban, rizsben és burgonyában. Az édes 
ségek nagy mértékben való előállítás., tilos. 
Csak egységkenyeret szabad sütni, de ennek 
is alkalmatlan, elviselhetetlen formát talállak. 
Ezen persze változtatni kellett, mint ahogy 
az áraknál és egyéb kérdésekben is a leg
szerencsétlenebb bábáskodást visznek véghez. 
Egy kormányutasitás április elejére kilátásba 
helyezte a kenyér-, liszt-, cukor, zsír és 
rizs-jegyek bevezetését és pedig minden vi
déken más arányban Egyelőre, úgy látszik, 
csak egyes városokban hozták be a zsir és 
egyéb jegyedet. A kenyérjegyek bevezetését 
megint elhalasztották, ezt afféle ultima ráci 
ónak tartogatják. A hatóságok valószínűleg 
úgy járnak vele, mint a cukorjcgyekkel. Mi
kor a cukorjegyeket bevezették, már kevés 
cukor volt készletben, a eukorjegyeket nem 
tudták beváltani, úgy, hogy jelenleg a cukor
jegyek rendszerét felfüggesztették és a cu
korkereskedelmet államosítani akarják Hogy 
ez cukorjegyek, sőt talán cukor nélkül meny
nyit használ, azt nehéz belátni.

Oroszország élelmezési nehézségei isme
retesek. Pedig Oroszországban az önellátás 
(autarkia) előfeltételei jobban megvoltak, 
mint bárhol. A talajtcrmelés a háború miatt 
csak 10—20 százalékkal csökkent és a ter
més a belföld szükségleteit bőven fedezhette 
volna. De a szervezetlenségnek és a szállí
tási nehézségeknek az lett a következménye, 
hogy különösen a nagyvárosok élelmiszer 
nélkül maradtak és ki voltak téve az éhín
ségnek. Kőképp szénben, kenyérben és cu
korban nagy a hiány A lengyelországi 
cukortermelés elmaradása is éreztette hatását. 
Vállalkozó szellemű kereskedők megpróbálták, 
hogy óriási árakon Kínából hozzanak be 
cukrot, de ennek a behozatalnak is — mint 
a többinek — szállítási nehézségek állták 
Htját. A forradalmi kormány a legnagyobb 
eröfeszitésckel tette, hogy az élelmiszerhiányt 
megszüntesse, különösön Pétervárott és 
Moszkvában. Városi önkormányzatokat szer
vezett, a kereskedők már csak félelemből 
is odaadták készleteiket, afféle jegyrendszert 
is vezettek be, azonkívül a szállítás tekinte
tében a fővárosi lakosságot még a csapatok 
rovására is előnyben részesítették. A viszo- I ,-----------II VI3Z.U- j
nyok néhány napra meg is javultak, de tar
tósan nem boldogulhat semmiféle kormány. ■ 
A nmlt bűnéit nem lehet egyhamar helyre
hozni. '

A semleges államok közül Svájc volt 
első, amely állami intézkedésekre s,„i 
Először behozták a hústalan napokat az™*'  
bevezették a cukor és a zsirjegyet ’ pjv 
születben van a kenyér-, zsir- és olaijéir*  i 
bevezetése. A burgonyakeszleteket nem'*  
elkobozták. A lisztkészletek már csak 
belül öt hónapra elegendők és a r-ettei kV 
tön át havonta legföllebb fél hónapra 
liszt érkezik az országba A tejárakat ’ 
lyek emelkedését a szövetségi kormány ed 
dig minden eszközzel akadályozta, mégis rí 
kell emelni, mert a tejtermelés „agym 
csökkent. ”

Az Egyesült Államokban már a semle 
gesség idején roppantul drága volt az élet- 
az ántánt-államokba való kivitel erőszakolja’ 
és a termés csökkenése miatt. Mikor a ku? 
gresszus megüzente a (táborul, Newyorkbdn 
és Chicagóban a búzaárak háromszor olv 
magasak voltak, mint 1914 ben, lényegesen 
magasabbak, mint Németországban. Érdemes 
lesz megfigyelni, micsoda árak és jelenségek 
lesznek a fegyverkezés erőszakolásának kö
vetkezménye.

Különfélék.
— Auguszta fölieroeguö nyár, 

lAsa. Auguszta főhercegeasiony a. kitti, 
gondozott kórházit megizem'éléae útin 
e héten lemét vnaietért Kiutipo'cikuybi 
ahol tudvelevö'eg izmtén azamariUmú 
működ lat fejt ki. A föhvrcogi család ált,. 
Iában az egész nyarat Kialapo'ceánybu 
tölti éa csak a főhercegnő fog felváltva ott 
éa Budapesten tartózkodni.

— A vármegye uj főispánja. A 
kirá'y a balügyminiaater elölerjeeatéaéra 
Benictky Ödön volt orstággyűlé.i képviselőt 
nevezte ki Birs vár megye főispánjává, akit 
őszinte tisstelettel éa a legezivélyeaebbeii 
iidvőrlünk vármegyénk élén,

— Felfigyelő bizottsági gyűlte. 
A lévai kereakedő- éa iparoatanonc laku'ák 
ielügyelil-biiottekga e hó y.én, Holló ÜAndor 
elnök lésével eleku'ó a egyben tanévéért, 
gyűlést tartót', amelyen se alakúikat egy. 
hangu'ag igy ejtette meg : elnök: Hulló 
Sándor, alelnök ; Stakács Viktor, jegyrök: 
h'riek Jenő és Jaross Ferenc, gondnok: 
Borcsányi Béla. — Vá'asstáa utfn G/ti»ie»y 
János, as iparoc, Kriek Jenő, a kereskedő, 
tanone.iekoják igasgatói teljesítették beás 
fel is olvasták kimerítő évi jelentésüket , a 
két jeleutést a bisotteág őrömmel vet'e tu
domásul és úgy as iglzga'óknilr, mint a 
tsnteatű'etek tanítóinak, akik a mostani 
nebéa viszonyok között ia kitartó laorga'iauk 
mellett a legszebb eredménnyel végezték 
köteleaeégülret, — te’jea eliamerését fejelte 
ki. A fa- éa fémipari ezakrajanak tanításával 
a művészeti éa felsőbb ipariskolát végsőit 
Talaj Lajos bízatott meg, aki a azakrajs 
tanításában már a múlt tanév folyamán is 
igen ssép sikert mutatott fe1. A azaktauács- 
nokká választott Tokoily Istvánnak a keres- 
hedőtanonc-iekolai tanítói állásáról való le*  
mondását a bisotteág össiote sajnálattal 
vette tudomásul a amikor éveken át tmu- 
■ilott buzgalmáért köszönetét jegyzőköny
vileg ia nyi'váuitotta, egyúttal sión remé
nyének ad kifejezést, bogy a esaklanáeinok, 
mint tanügyi előadó, uj hivatalában jóska- 
ratulag fogja tá ogitni a tanonc skolákat 
is. A bizottság e lemondás miatt megürese
dett állást Hinkovils Ferenc kegyeim^ 
tögimn. tanárral óhajtaná betöltőül, aki 
előző eg évek hosszú soráu át egyik •••*•  
avalo't, páratlan szorgalmú tagja volt •• 
iskola tűn'eltöltiének éa időkéiben osak 
azért lépett viasza ez iskolától, mert a rend
kormány igazgatónak nevezte ki. E* ou 
határozatáról a bisotteág a reudkorraáoyt 
átirattal kísért jegyzőkönyvi k.vooalban 
értesíti. Holló Sándor elnöknek Léváo egy 
polgári tiuiako'a felállítása tárgyában beadó 
és lapunk mai aaámában közölt előtérjél*  
téaét hálás köszönettel fogadta a biio** “í 
és mtéakedett aairáné, hogy az e óterjefZ 
a legmelegebb ajánlattal haladéktalaaul 
polgárinealerhea tétessék át. Végül a bu° ' 
■*g  a két iskolának a jövő tanévre >*»'  
köliaégvetéei elöirányaatál áll»pi*« “* “ •’



Milyen tankönyveket nem kell
7 inl ? A közoktatásügyi miniszter 

ktheu srról értesítette az összes 
kWuk Lo öf,110*?  * >övö t,névtö1 kezdve 

ihbi íntázkedáeiK » ‘»»ulók nem kötelezek 
Dyelvt*ni,  számUni, mértani és 

zkön/ve'- A ren<,elet “eKokolkza az, 
kormány ozeel is könnyíteni óhajt 

k’íl * .issi'VSgif ondokkel kiiadő tzüiőköu. 
,i isw jglt,injiszer küldés a liadlfog- 

knak A U«d foglyokat Gyimolitó óz 
llivatainak sikerűt nagy i'dozatok 

l“„ Oro«>o'1z4Kb•,, !évö t>-‘i‘,oklyok ró- 
i. nagyobb mennyiségű é'elnnazert meg- 

,,4r m Dióikban. Az élelmiszerek bidug- 
V’Xkba akrt sonzorvekbö! állanak és igy 

a roinlao^Ak. A hivatal ezeket az élelmi 
tet ti-féle czomagolásban hozza forgá

sba <■ pediR « 1. caowag 3 do-
I_ j kjr kondenzált tejet tartalmaz éa

.j’íra 16 K. 50 f. 2. azámu csomag 2 do
bot 1-1 B,,’ro8 sertéshúsból áll és ára
’5 K- ŐO f. 3. saámu csomag 1 doboz 1 
L zsíros sertéshúst és 1 doboz 1 kg. 
koLdeoaált tejet tartalma. Ara 18 K. 4. 
|(áűju csomag 1 doboz 1 kg. kondenzált 
lei 1 doboz 1 kg. zsíros sertéshús, 1 doboz 
] kg. marhahús és 1 doboz i/2 kg. vaj, 
irt 36 K. b- C'omag pipadohányból
é« egy pipából áll, ára 12 K. 6 í-záinu cso- 
B»g síivart ós cigarettát tartalmaz, ára 
35 __ A lladífoglvoka*  gyámolitó és
Tudósító Hivatal (IX., Ü löi-ut 1.) elvá>'a’ja 
esőknek az ele mi zereknek Dániában vaió 
Megrendelését és gondoskodik azoknak 
s badifog'yokhoi leendő e kü'déeéről, ha a 
boMátartozók a küldendő csomag árát pos
tautalványon a hivatal pénztárához (IX., 
Rádai'Utca 1G.) beküldik és magán az utal
ványáéi vényen közük, melyik sshnu csomag 
kü'désót kívánják es milyen ezred, milyen 
isásadbeli, miyen rangú stb. hadfogoly 
rétiére. Etek az ada'ok l ü’önös figye’em 
■el a hadifogoly pontos címére feltétlenül 
ar. utalvány szel vény eu közlendők, mert a 
hivatalnak technikai okokból nem áll mód 
jában a külön érkező leve'eket és külön 
érkező utaiváuyoru t összegeket kezein-. 11a 
a költemény az utalvány szelvényre ki nem 
fér, a pénz pénzes levélben küldendő. Közli 
■ég a hivatal a hozzátartozókkal, hogy az 
esetben, ha a hadifogo'y az tlle'ő hadifogo'y 
táborból időközben máshova helyeztelek, a 
cioaag tartalma a fogolytáborban levők kö
zött lesz elosztvr. Utáoküldés nem lehetsé
ges. Felhívja végül a hivatal a hozzátartc- 
aókat, hogy hasonló megrendelésekkel a 
Wieni Üe aeinsames Zentralnachweiseburean- 
lioi ne forduljanak, mert magyar illetőségű 
hadifoglyok ré zére egyedül a hivatal ille
tékes az élelmiszerek beszerzése és ösnzeál- 
litáaára,

— Adomány. A Múzeumok és Könyv 
Urak Országos Tan/c*ának  Népkönyvtári 
bizottsága a lévai iparostaconciskoláuak leg
újabb bjadványaibó , 55 korona értékben, 
igen szép és érdekes müveket kü'dött aján
dékba.

- Katonai lovak kiadása és ár 
Vttéia A m. kir. honvédelmi mmister 
rendelőig fo'ytán a lévai g^ppuakás tanfo- 

lóállományából 12 d • rab ló mezőgaz
dasági munkára egyes gazdáknak Léván 
‘•környékére kiadható oy módon, hogy 
•tok szükség esetén bármikor bevonulhatók 
•gyerek. Egyszersmind 2, harctéri rao'gáiatra 
Uljeien alka mattan ló elárverezés reudel- 
Ulett el. Az árverés 1917. julius 21-én 
délelőtt lü órakor lesz Léván a barakokban.

~ Nem lesz rekvlrálás. A kormány 
1 teraéHbek zár alá vételéről kiadott ren
deletét legújabban akként módosította, hogy 
• a termelők cgép'és után fölös gabonáju- 
•t átadják a bizományosoknak, akkor feles- 
eKfMé tepsik ezzel az őket annyira zaklató 

!*  ^Msokat és amennyiben igazolni tud- 
ídtAá,t’ h°gy • íö 08 tényleg át is
,.**»  *kkor  megkímélik magukat a rekvi- 

•októl és ez esetben rekvirálós tényleg 
•*>*  ia lesz. Mindenkin*  k jól felfogott ér-

8 tehát fölöslegét a caéplés után nyom-
8 8*adm, ezzel ugyanis három előnye van : 

lM|nt{a,.“P8kaPÍB • pénzét, szabadon vá- 
hráhA|t,a “eK 1 k^^kedő*  a bizományosok 
rilü k ü‘°£kiméli magát a zaklató rekvi-

A íl!1“lszerek postai szállítása.
A n.gykcdnség még műidig ninci tisstáb.n 
agy egyes élelmiszerek postán való elkiil’ 

(lése nem utkösik-e a fennálló törvényes 
rendelkezésekbe ? Illetékes helyről .at kö.- 

8*a»‘ karon, or.ság.in.k 
területén bellii a posta, agilitásban semmi 
éle korlátosás nem áll lenn. E szerint 

beit. Időn minden árut és é'elmissert sz.b.d 
postán fel.dn., tehát asok.t . cikkeket is 
amelyeknek vasúton, h.jóu, vagy tengelyen 
v.6 szálltáéihoz a rendelőtökben előirt 
Beállítási igaso vány feltétlenül szükséges.

— A frontok hosszúsága. A jelen- 
légi háborús Iront 4550 ki’ométer hosszú. 
A Irontszakaszok igy oszlanak meg; Bel
gium 85, Franciaország 230, Olasrorazág 
4do, O oizorsság 1700, O áhorsság 420, 
öeerbia és Montenegró 1000, Egyiptom 200 
kilométer.

Tilos a hareztéri exhumálás. 
A hadü/ynaniaeter rendoleto értelmében a 
bzdjeregföparaíjcir.okság a harctéren eleset
tek és elhaltak fxhuuiálását a nyári hőségre 
való tekintet‘el egészségügyi szempontból a 
hadműveleti és hadtépteriileteken október 
hó l.- g eltiltotta.

— Amoniakszóda, kristályszóda 
és uiaróuátrou készletok bejelentendők, 
a bejelentési lapok a besaterczebányai keres
kedelmi és iparkamaránál kaphatók.

— A Uiozi ma egy érdekre dán filmmel 
fogja szórakoztatni a közönséget, amelynek 
címe ,Ag őrük bűn*  s melyben llauny Portén 
játsza a főszerepet. A humoros részt Mié. a 
szolga k. ctgta'ó bohózat fogja képviselni 
Az előadást háborús Irradó vezeti be, mely 
a legújabb harctéri felvételeket fogta be
mutatni.

Dr. Gergely FQlöp kör- és pályaor
vos 1917. év augusztus hó 1.-től Teleki-utca 
7 sz. a'att (néhai Dr. Weinberger-téle ház) 
lakik.

Jótékonyság.
Adakozás.

A kereskedő, és iparostanoue iskolák 
felügyelő bizottsága által a jó magavselelü 
és kiváló szorgalmú tanoncok megjutalma- 
zása céljából kibocsátott gyüiiő-iven a követ
kező adományok folytak be: Lfvai Takarék
pénztár 50 K., Kern Testvérek, Lévai Ta
karék- és Hite1 Ütését, a lévai uradalom 
főpénztára, Lévai Kereskedelmi Bank 20—20 
K., a Barsmegyei Népbank, Uoldatein Hen
rik, Knapp Dávid, Kostyak József, Boros 
Gyula, Sz-uer Izidor, Fertikó Józsei, a Ka
bin*  József fia szappangyár, Borcsányi és 
Cseroák 10—10 K , Singer Izidor, Wilbeim 
Mór, Pol ák Emi. 5—5 K., Nyitrai és Társa 
r. t„ Kovátsik Samu, Weisz Miksa 4—4 K-, 
Laufer B41a, Kiéin Sándor, Grotte Vilmoi, 
Bumeuthál Jónás 3—3 K., Vámos Mór, 
Knwpfoer Izidor, Wilbeim Béla, Heksch 
Samu, Schöns'ein Henrik, Amstetter Imre, 
Sobiick Gru!a, Hamburger József, Wt eiek 
Salamon, Fizóly Lajos, Kürti Gusztáv, Woisz 
Salamon, Stetner Sándor, VVeiss SimoD, 
Frommer Mór, Kertész Lajos, llolzmann 
Bódog 2—2 K. — (Deresen: 293 korona. 
— A jólelkü adományokért a felügyelő 
bizottság ez utón fejezi ki őszinte és hálás 
köszönetét.

4282—1917. "zAm.
Hirdetmény.

Közhírré teásom, hogy Taub IJpó’ utóda 
kézi aálogüzletébon elzálogosított, 1910. no- 
vember lift 30.-ig lejárt és k. ... ,válton, 
sem meg nem hosszabbított zálog tolesön- 
ügyletekkel lekötött tárgyai a Msrtonily- 
utcában levő zálogüzle.ben a hatóság zoz. 
ben jöttével a fo'yó 1917. év> juhus hó 30 an 
d e. 9 órakor t.rtandó árverésen olárverez- 

t8tn0Az árverés alá kerülő tárgyak jegyzéke 
* városi székház bi-detmény. tábláján vala
mint a zálogiialet helyiségének kapuján van

^'‘^zálogtárgyak sz árverés megke.dé- 

’ÓÍK ^“‘loKíj-liu. »ó 13.

Bódogli LajoB, 
polgArinetitzr.

3468.—1917. uzAin,
Hirdetmény.

Fölkérem Léva r. t. város lakosságát, 
hogy a folyó julius hóra kiokított cukor,szap
pan és kávé jegyek ellenében azou cikke
ket julius hó 2O.-t!< napjáig luindanki bevá
sárolja, mert az illető elárusító kereskedők 
arról julius 21.-én mór bessámo’ni kötelesek 
a a jövő havi kiosztásra az előkészületeket 
már meg kelj kezdeni.- Ezeknél fogva az 
összes kicsinyben) elárusítókat fö'hivom, hogy 
havi számadásaikat julius hó 21.-én készítsék 
el éd yEngel József és f»a“ hatósági megbí
zott ssótosztónál nyújtják be.

Lévz, 1917 évi julius hó 12.
Bódogh Lajos,

polgáruuster

4211—1917.
Hirdetmény.

Bsravárme^ye Alispánjának 6893/1917, 
sz. meghagyása folytáu az Orsz Közélel
mezési hivatal alábbi rendeletét teazeui köz
fa irré :

Miután az 1917. évi tormáé átvételére 
az Alispán által megalakítandó Bizottságok 
még nem kezdhetik meg működésűket, 
addig is feljogo iittatunk a termelők, mikép 
terményeik feleslegét a Haditermény bár
mely bizományosának oladnatják, ezek bizo
mányosi minőségüket az á'tslam láttamoiFütt 
biaonyitvái nyal igazolni köteiesek: a bizomá
nyos a megvett kédzletrő! köteles átvételi 
elismervényt és az eddigi max mális árat az 
átvételkor készpénzben kifizetni s ha később 
magasabb ár fog megáPapittatni, a külön
bözőiét Uöte’es a bizományos utólag meg
téríteni. A íermelő az átvételi elismervényt 
megőrizni köteles s a helyszínén eljáró öi- 
zot’ságnak felmutatni tartozik.
Kelt Liváu, 1917. évi julius hó 10 ik napján.

Bódogli Lajos,
polgármester.

1364 —1917. sz.
Árverési hirdetmény.

Bük^öskut községben az 1883. évi XX. 
t. c. 3 §-ának rendelkezése alá tartozó föld
birtokán (66 kát. hold, erdő 155 kát. 
hold meeö<«ég) g/akoroll-ató vadászati jog 
folyó évi ju'ius 18 áu d. u. 2 órakor Bük- 
köskút község bíró házánál tartandó árve
résen 1917. aug. l-töl kozdŐdŐleg hat és 
fél évre haszonbérbe adatni fog.

Kikiáltási ár 41 K.
Bánátpéuz 41 K.
Az árverés többi feltételei a goletneki 

körjegyzőnél a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők .

Büfcköskut, 1917. julius 5.
Községi elöljáróság 

Fürdővendéglő 
bérbeadó 1918. január 1-töL Bővebbet 
a tulajdonosnál. Cím a kiadóhivatalban.

Kulcsárnönek
vagy házvezetőnőnek menne egy in
telligens szorgalmas 34 éves római katli. 
nő, aki kitűnő bizonyítványokkal rendel
kezik. A varráshoz is ért és önnállóan 
szab is. Kitünően főz, mos, vasal, ta
karít. Ha magával viheti 3 éves kis 
leánygyermekét, úgy nagyon mérsékelt 

díjért menne el.
Czim. T. D. Léva Barsmegye, Schoeller utca 

24. szám.

Eladó szőllő.
Közép O-Léván két egymás melletti 
parcellából álló szőllő eladó. Rőveb 
— bet Budai Máténál Léván. —

Tanonc kerestetik.
Keresek egy jó házból való fiút tanu
lónak, teljes ellátással, Szperni And 

rá*  fodrász Körmöcbánya lőtér 12 sz.
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Kiadó lakás.
Emeleti lakás. 3 utcza és 1 udvari 
szoba, bérbeadó. Bővebbet Bole 
mán gyógyszertárban. Léván.

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 1K 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f. 
gV Ext JcéxjXllc zclxLd.exxi5.tt: "Wü 
▲ ho1 nem kapható, oda postáu l'J kis v>-gy 6 nagy 
üveget tizenhárom koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

láTRENYAK JÁNOS 
gyógyszerész ZSAHNOCZA

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

Pálma
Egy 4 méter magas legyezöpálma 

helyszűke miatteladó. Báthy LásziótérB.

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

— Mihály tulajdonosnál. —

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, óyARMATÁRU- ÉS VASNAfiyKERESKEDÉSE

MMfliWl'i iiu... LÉVÁN. YELEF&M SBR 14,

Kiadó üzlet.
Kazinczy-utca 1. számú házamban 1 
üzleti helyiség mellette levő raktárral 
f. év okt. hó 1-töl kiadó. Klain Ödön.

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

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

Vasáruk és konyliafelszereléei cikkek

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkek. Viliauics főzőedények, foiralók és vasalók

Gyógyhely.
Stubnya-fürdő

(F«18Ömiagyarcrezág.)
Ksüssfürdő rhema es iichlas elleni betegsegeknel. 

Fővona on 5 órai ut Budapestül.
. 10 , Bérlin-Oderberg Kuttkán át

Kórház megszűnt és így az egész fürdőtó ep a n e. kő 
zönsrg r<ndelke .• sere áll. Élelmezésről h fürdőt idős 
gondoskodott, Fe világos tástdijta adu' az igazgatóság.

Kulcsár kerestetik.
Rudnay Béla gazdasága Alsózsemberen 
nős vagy nőtlen kulcsárt keres. Jelent
kezni lehet személyesen vagy írásban.

GAZDASÁGI CIKKEK:

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

Építési anyagot : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktara. — —

Jótállás * biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
k ■ 

usgvbecskereki ny. főkapitány és 
fajbaromii tenyésztőnek nagyszetü 

találmánya a
„P A T K A N I N" 

l’atkányirló-szcr, (nem méreg) mely 
emberre és háziállatokra nem ártalmas és 

felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 6 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 PATKAN1N gyár egyedüli 
elárusítója a Torontáli Agrarbank Kész

vény társaság, Nagybeoskerekeu.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
--Ptl f'n ZPm • 33- y --’■ y| Trleton szám 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

s“j‘z ,é.ie “’tnrok minden uagysogban Hopferr és 
veTőéllL’'sTi* 1' ." kesit,e,ek- e'wietl Mellchér féle 
vi i n-o, ’ -tele ekék es talajművelő eszközök
valamint minden e szakba v>.go gepek és gépreszez 

Világhírű BAPID lánczoskutak.
W Legtöbb minőségű tat armánykanirák elkészítése

, M feiallitásd lutcnyos arakbai.

-------------- - —
Nyomatott Nyitrai éa Táraa r, t, gyoresajtóján Léván.


