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Tanügyi kérdések.
\ kultuszminiszter legújabb ren

deleté jelzi, hogy a tanitasi év a 
rendes időben kezdődik. Helyes is, 
mert, ha valamikor, úgy ezekben a 
nagy időkben szükségszerű, hogy a 
nemzedék nevelése fokozott és kö
rültekintő legyen. Ha végig lapoz
ik a különböző iskolák értesítőit, 
látjuk azokat a különbségeket, 
amelyek az úgynevezett háborús 
nevelésben keletkeztek. Akadnak 
bennük jó, ésszerű dolgok, mint pél
dául a gyakorlati irány felkarolása, 
de több bennük az árny, mint a 
fény. A nevelésnek nem lehet fela
data, célja, hogy az árnyékot növelje, 
hanem az, hogy a világosságot hir
desse, általánositsa. Ha jobban szem
ügyre vesszük a háborús nevelés 
hibáit, helyesebben a mostani nagy 
időkben felmerült gyermekhibákat, 
— azonnal látjuk, hogy itt koránt
sem az. iskolát, a pedagógust, hanem 
3 szociális körülményeket kell okol
nunk. Minden vármegyében találunk 
iskolákat, ahol a tanítás a háború 
kezdete óta szünetel. A tanító bevo
nult s nincs, aki helyettesítse. Ott, 
ahol lehetett, tanítónőkkel és nyug
díjazott tanítókkal pótolták a hiá
nyokat.

E tekintetben nagyobb eredményt 
értek volna el, hogyha a helyettes 
tanítók diját a megélhetésnek meg
felelően emelik. A megállapított 
8oo korona helyettesítési dij édes
kevés a mai viszonyok között. Ezért 
a nyugalmazott tanítók inkább a 
jobban dotált állások után törtettek ; 
a tanítónők pedig a rendes állásokra 
folyamodnak és céljukat el is érik, 
mert sohasem volt még annyi taní
tónői állás üresedésben, mint most. 
Kérdem : mi lesz azokkal a tanulók
kal, akik 2—3 év óta minden taní
tás és nevelés nélkül nőnek fel ? 
Kulturátlan csemeték maradnak és 
sohasem fogják elérni azt, amit az 
iskola révén nyertek volna.

Köztudomású, hogy hazánkban 
a béke idején is megvolt az analfa
béták száma. Most pedig ez a szám 
tetemesen megnövekedik. Kit fognak 
okolni azok az ifjak, akik a mostani 
viszonyok mostohasága miatt nem 
jutnak majd a választói joghoz ? A 
szülő nem lehet oka ennek a pótol
hatatlan mulasztásnak. Az államra 
hárul a felelősség, még pedig teljes 
súlyával.

Továbbá az értesítőkből látjuk, 
hogy az iskolák java részé tulzsu 
lolt. Egy-egy osztályban, tanterem
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ben 8o—joo, sőt annál is több tanuló 
szorong. Azt a munkát, amelyet 2-—3 
tanító végzett, most egy tanító tel
jesíti. Fizikai lehetetlenség a kisza
bott követelményeknek eleget tenni. 
A tanulók 30—40 %-a rossz osztály
zatot kapott jobbára a túlzsúfoltság 
miatt.

Természetes, hogy a túlzsúfolt 
iskolákban a fegyelem sem lehet oly 
jo, mint a rendes létszámú iskolák
ban. Innen magyarázható az a szo
morú való, hogy a tanulók magavi
seleté a háborús időben rosszabbo
dott. Éppen most van szükség a 
fokozott iskolai fegyelemre, mert a 
gyermekek fegyelme otthon általában 
meglazult. Az iskolának pótolnia 
kellene a családi nevelést, amit a 
mostani viszonyok között nem lehet. 
Ide tartozik a pályaválasztás kérdése 
is, ami minden évben elég gondot 
okoz a szülőknek, a tanulónak s né
mileg a pedogógusnak is. Régi jel
szavakat hallunk hangoztatni minden 
tanév végén és a vakációban. Ezek 
a jelszavak a produktív pályákra vo
natkoznak. Ajánljuk a gyakorlati pá
lyákat az iskolából kikerült tanulók 
nak; de a szó a pusztában kiáltó 
szava. Most is az egybegyült adatok
ból arra következtetünk, hogy a 
tanulók java az elméleti pályákra 
tódul. Ezek vannak túlsúlyban a gya
korlati pályákkal szemben. Budapes
ten nemrég kísérletet tettek arra, 
hogy a tanulok figyelmét, érdeklő
dését a gyakorlati pályákra tereljék. 
Ekkor ugyanis megtudták, hogy ug v 
a szülők, - mint a tanulok nagyobb 
százaléka az elméleti pályák után 
áhítozik.

A mostani nagy idők világosán 
és kétségtelenül jelzik a gyakorlati 
pályák fontosságát, terjedését. Pó
tolni kell majd a háboruszülte mu
lasztásokat ; uj életet, lendületet kell 
adni a fejlődésnek, ami csak a gya
korlati munka által lehetséges. Mű
velni kell a gyakorlati érzékű tehet
segeket. Összébb kell hozni az el
méleti pályákat, ahol csak az észből 
lehet élni s majd magától megapad 
a masok munkájával kitartott értel
miség száma. Meg mindig nincs 
olyan iskolánk, ahol a gyakorlati 
irány vezetne. A gimnázium, a reál
iskola inkább az elméleti pályákra 
készítenék elő; sokat és sokáig bí
belődik a különböző nyelvek tanítá
sával. A polgári iskola legközelebb 
áll a gyakorlati pályák feltételeihez, 
de jelenlegi csonka állapotában még 
csak félmunkát végez. Ideje vo na 
mar a 7 8 osztályú polgári iskolák

kiépítése. Azért néptelenek a pol
gári iskolák, mert nem nyújtanak 
>'gy teljesen befejezett egészet Ha 
azonban a tető alá kerülnek, sokkal 
nagyobb létszámmal fognak dolgoz
ni, mint a gimnázium vagy a reál
iskola. A mai demokratikus világ 
csakis a polgári iskolának kedvez
het, mert abból a talajból nőtt ez az 
iskola, ahol a demokrácia terem.

Szobolovszkv látván.

A városok ellátása.

Lapunk előző számában mi is sürget
tük a gabonavásárlási jogosultságnak olyan 
módon való biztosítását, hogy a nem őster
melő lakosság saját k'zségének, illetőleg vá 
rosának területén kívül is vásárolhasson ga
bonát, ha a hatóság igazolja, hogy a köz 
ségi termelők nem képesek a vásárló közön
séget gabonával ellátni.

Az ország városainak túlnyomó része 
folyamodott is a jog kiterjesztése iránt, ami
nek folytán az Országos Közélelmezési Hiva
tal már meg is tette a szükséges intézkedést, 
amely szerencsésen megoldja a nehéz pro
blémát.

Az. alaprendelet szerint ugyanis az a 
fogyasztó, aki nem termelő, gabonában mu 
tatkozó házi szükségletét ugyanama község 
területén, ahol lakik, készáru vétel utján fe
dezheti és csakis indokolt esetekben enge
délyezhető e vásárlás más vidékeken is. A 
városi lakosságra nézve ezt az indokoltságot 
nem kell bővebben indokolni és ezért a jö
vőben a közélelmezési hivatal elnökének 
utalványára a városok — ellátatlanjaik liszt
szükségletének fedezésére — a szükséges 
gabonamennyiséget közvetlenül a Hadi Tér 
ménytől kapják,még pedigolyan mennyiségben, 
hogy állandóan két hónapra való kenyérmag 
álljon rendelkezésükre.

Az alaprendelet úgy intézkedik, hogy a 
hatóságok által ellátottak havi fejkvótája hét 
kil > liszt, mig a közvetlenül vásárló fogyasz
tók havi adagja tizenkét kiló gabona. A vá
rosok, miután emigyen nyers terményt vá
sárolnak, természetesen ez utóbbi fejkvótát 
igényelhetik. Ezenfelül megvan az a kedve
zésük, hogy szerződést köthetnek — egysé- 

! ges elvek alapján — az őrlésre nézve, vagyis 
' megállapithatiák a kiőrlési százalékot, ami 
I lényegesen megkönnyitheti a közellátási.

Ez a valóban demokratikus rendelkezés 
kiküszöböli a kormányrendeleteken alapuló 
ama hátrányosabb helyzetet, amelybe az el
látatlanok kerültek, amennyiben ezeknek csak 
évi 84 kiló lisztre volt igényük, mig most 
144 kiló gabonát kapnak, vagyis ugyanany- 

j nyit, amennyihez a közvetlenül vásárlóknak 
I joguk van ; azonfelül minden város a helyi 

szokásoknak és követelményeknek megfele
lően — vagyis tetszés szerint való módosa-
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utHmssá vált volna.

tok mellett — dolgoztathatja fel a gabonáját, 
ami szintén jelentékeny tényező. A közélel
mezési hivatal elnöke egyébként tegnap egy 
hete délben fogadta a sajtó képviselőit és 
kiemelte ez alkalommal, hogy ezen intézke
désre ezért is szükség voltamért különben 
az ármaximálás probléma
A magánvásárlók ugyanis sok helyütt tör
vényellenesen fellicitálták az árakat. Ennek 
ineggátlása céljából az átvevő bizottságok 
legközelebb megkezdik működésűket, amikor 
aztán a magánosok vételei is csak ezen bi
zottságok utján történhetnek.

Olasz dicséretek csapatainkról.

As olaszoknak 'gazán nem vethetjük 
szemökre, hogy túlságosan szerények és véka 
alatt rejtegetik világosságukat. Aunál érté
kesebb aa a magasstalás, amellyel olass 
tisstek ÓB katonák csapatainkat emlegetik, 
szókimondóan megvallva róluk, hogy job
bak, bátrabbak és vakmerőbbek, mint aa 
övéik.

Különösen a Hétközség fensikján leg
utóbb lezajlott küsdelmek után nem győz
ték a foglyok dicsérni a magyarok és oszt- 
rákok bátorságát. így például egy olass tiszt 
kijelentette : „Bizonyos, hogy mindenekfölött 
as osztrák-magyar géppuskák ingatták meg 
sorainkat és váltóatatták a megparancsolt 
visszavonulást pánikszerű futássá. De mit 
használna nektek mégannyi géppuska, ha 
nem lennének hozzájuk olyan embereitek, 
akik olyan csodálatos merészséggel tudják 
kezelni őket ? Katonáitok nem elégedtek 
meg azzal, hogy állásaiból záporoztatták a 
golyókat rohamozó tömegeinkre. Szép szám
mal levő ütegeink legvadabb tűsében, roham
hullámainkkal együtthaladó géppuskáink 
szakadatlan kaszáló munkája kösben felug
rottak az árkok mellvédjére és puskával, 
géppuskával egyenesen belelövöldöztek so
raink ba.“ És ezt egy alpini tiszt mondjál Az
tán hozzátette még:

—* Aipinuim világhírűek és valóban de
rék fiúk is, de mikor látták a ti munkátokat, 
akkor nem tudták megállni, hogy egymásnak 
oda ne kiáltsák : Vedete questi corraggiósi 1 
(Nézzétek ezeket a bátrakat 1)

Az alpini tiszt szavait, amikor csak tet
szett, hallhattuk a többi foglyoktól is. Gya
logosok és alpinok, a Zabio és a batárgerinc 
támadói, mind ugyanest beszélték : az oszt
rák-magyar katona nem elégssik meg aszal, 
hogy csak úgy a fedezékből elhárítja a 
támadást. Támadó kedve elragadja. Leg
sebesebben vad rohammal veti magát a 
közelgő ellenségre és ha est nem teheti, 
lega' ább felugrik a mellvédre és onnan lő I 
De egy sem marad az árokban kuksolva.

A mi sík dolog, amit as olassok annyira 
megcsodálnak katonáinkon, as a hidegvér, 
nyugalom, as erős idegrendszer, amely a 
délvidéki emberből annyira hiányzik. Ha a 
mieink ellentámadásba mennek, olyan nyu
godtan csúsznak az ellenségbez, hogy as 
olaszok csak akkor veszik éssre őke*,  mikor 
már a fejük körül röpködnek kézigránát
jaink. Hát még a mieink puskatüze 1 Az 
olaszok rég elssoktak a háborúban as irány
zók hassnálatától. Ideges sietségükben csak 
úgy vaktába lövöldöznek. A mieink hideg
vérrel, nyugodtan céloznak, mintha csak a 
lövőtéren lennének,nem is a legvadabb agyú*  
tűsben,

Aki meg akarja érteni azt a rejtelmet, 
hogy hadseregünk, amely számbelileg any- 
nyira mögötte marad as olasznak, mégis ál- 
lani tudja dühös támadásaikat, kérdezze 
meg egyszer as olaszokat, hogy jobbak-e a 
mi katonáink ? Mindig csak ezt a kurta fele
letet fogja kapni:

— Altro ebe 1
— De mennyire I

Adakozzunk a Vöröskereszt 
Egyletnek. I

j
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Különfélék.
— Az uj főispán Léván. Benictky 

Ödön vérmegyénbnek aj főispánja Ao/W 
reggel érke.ik Lévér.. Délelőtt 11 órakor 
. város képviselőied ele rendkivü i kóí- 
gyülésl tart, melyei » bemutatkozó főispánt 
a polgármester fogja üdvösölni. Délutón 
mint értesülünk — megteBai látogatásait és 
másnap réssl fog venni a barsi ág. hitv. 
evang. és a református egybáamegyéknek a 
reformáció né lyasáiados emlékére tartandó 
ünnepélyen. — Uj főispánunkat e ső látop- 
tása alkalmábó ftsainte tisztelettel üdvösül- 
jük körünkben.

— Emlékünnep. A barsi ág. hitv. 
evang. és a református egyházmegyék a 
reformáció négyszázados évfordulója alkal
mából Léván, 1917. augusztus hó 28.-án 
kedden emlékünnepet tartanak, melynek 
sorrendjét a két testvér protestáns egyház
megye vezetősége a következőleg á lapította 
meg : 1.) D. e. 9 órakor as ág. hitv. ev. 
templomban, a.) Oltári imát mond.- Lic. Fi- 
sély Ödön aranyosmaróti ev. lelkész, b.) 
Egyházi beszédet tsrt: C’ekey Dávid alsó- 
váradi ref. lelkész. 2.) Délelőtt 10 órakor 
a ref. templomban, a.) Imát mond : Juhász 
Pál nsgysaliói ref. lelkész, b.) Beszédet tart: 
Bándy Endre lévai ev. le'kész. c.) A temp
lomba be nem férő gyülekezet számára, e 
caélra a templom előtt felállított helyen, az 
alkalmi igéket : Czeglédy Pál hontvarsáuyi 
ref. lelkész fogja hirdetni. 3.) Istentisztelet 
végeztével a templomban folytatódik a ref. 
egyházmegye diszköfgyülése. a.) Megnyitót 
tart.' Kovács Sebestény Endre e. m. gond
nok. b ) Emlékbeszédet mond : Patay Károly 
esperes, c.) 2000 koronás alapítvány tevé
séről határozati javaslatot terjeszt elő : B:- 
hary Kálmán pozbai ref. lelkész, főjegyző. 
4) Ev. egyházmegye díszközgyűlése, aj 
Megnyitót mond : Bodó János egyházmegyei 
felügyelő, b.) Emlékbesaéddel kapcsolatosan 
határozati javaslatot terjeszt elő: Bándy 
Endre ev. lelkész. Istentisztelet alkalmából 
felkért urinők a templom kijáratánál persely
pénzt fognak gyűjtőin jótékonycsélra. D. u. 
2 órakor a BVárosi szálloda" nagytermében 
köaebéd less. Egy teríték ára « kor. Az 
ebédre dr. Kersélc Jánosnál kérjük a beje
lentéseket aug. 27-íg. Este 7 órakor a ref. 
templomban „Orgona hangversennyel egybe
kötött ünnepi estély, “ melynek sorrendje 
a kővetkező : 1. Preludium. Orgonán játssza : 
Arokháty Béla, a budapesti zeneakadémia 
orgonamüvésze. 2. Gály arabok énekét elő
adja a ref. vegyeskar.- Tóth István ref. 
kántortanitó vezetésével. 3. Pro'og Irta: dr. 
Kersék János, előadja : Birtha József lévai 
ref. lelkész. 4. Orgonán játszik : Arokháty 
Béla. 5. Ünnepi besaédet mond: Akucs 
Lajos nagypeszeki ref. lelkész. 6. Szólóének, 
Arokháty Béta orgona kísérete mellett énekli: 
Kulcsár Juliska, budapesti operaénekesnő.
7. Ének és zene a protestánsoknál. Felol
vassa : Lic. Fizély Ödön aranyosmaróti ev. 
lelkész. 8. Szólóének. Arokháty Béla orgona- 
kisérete mellett énekli .* Kulcsár Juliska ope
raénekesed. 9. Magyar vagyok stb. Szövegét 
éa dallamát irta: Tóth István ref. kántor- 
tanitó, énekli a ref. vegyeskar szerző veze
tése mellett. 10. Induló, orgonán játssza: 
Arokháty Béla. Jegyek előre válthatók Je- 
aaenszki István vendéglőjében. Jegyek ára : 
Karzat 3 bor. Földszint: 4 kor. személyen- 
kint.

-y Királyi kitüntetés. A király Aö- 
Ve&kuti Jenőnek, a lévai ÓP. tanitóképzőín- 
téset igazgatójának a háború tartama alatt 
teljesített buzgó szolgálata elismeréséül a 
II. oszt, po'gári hadiérdemkeresztet adomá
nyozta. A jól megérdemlett kitüntetéshez 
mi is őszintén gratulálunk.

-—A Lévai Tisztviselők egyesüle
tének tagjait értesíti ez utón is az elnökség, 
hogy az első negyedévre beosztott liszt 
árának befizetési határidejét szeptember hó
3.-ig  kiterjesztette.— Egyúttal tudomására 
hozza a tagoknak, hogy burgonya is áll ren
delkezésünkre. Burgonya bevásárlás végett 
az Engel-irodában kell jelentkezni és a be
fizetés ellenében kiállított utalvány alapján 
bü vagy 100 kilós részletben vehető át.
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Az átvétel f. hó 28,-ától kezdve 
üzlet előtt direkt a termelő síaU V 
lég egy közeli raktárból a 
Jtíóan történik és a szá'litásról 
gondoskodik. K>(> i

— Nagy népOnaepaiy a . 
2-ón mébos egy hőire rendelendő 
nepély iránt úgy t városban Bi . 
ken igen élénk as érdeklődés a. „ 1 
műsor*  a következő: J, A kösön.i 
késésé délután 2 órakor a ui,,../ e 
nan 3 órakor „Carn.v.l- he.c.g ' 
vei katonaaene kíséretében kivonult, 
szított omnibuszon és térssek.r«k. 
völdébe. 2. Virágos kocsikorzó. Az° í 
résztvevő hölgyek feldiszitetc koesii, 
gyülekezőié a piactéren d u l—/ 1 
zött. 4 órakor hét lova, liaisoné. , " 
mellett kivonuás a lövöldéhez. 3 hii 
szét. 4. Lófuttatás. 5. Ssamárfuttatás G 
senyfüás akadályokkal. A legjobb’) 
közt emléktárgyakat, a legjobb tűtök 
pedig díjakat osztanak ki. 7. H<rci B 
ványok a helybeli géppuskán tantolyao 
génysége által; e mutatvány alatt re 
gép jelenik meg a téren és esetleg le i8
8. Kabaré az erre felállított sztbad 
pádon. A rendezőség egyéb módon is 
doskodik a közönség szórakoztatásáról 
bazir, tombola, gyoi sfényképész, cigány 
da, látványosság kizárólag térf.ak rés 
kör- és hajóhinta, mulatságom bódék 
rázda, sorház, magyar — és halászéi 
pezagősátor stb. — A versenyekre jele 
zést — a népünnepély napján éi bi 
fogad el a rendezőség, amely ipra k 
közönséget, bogy a be épti jegyet Iái 
helyre tűzze fel. FelüHizetések köszön 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáitatnak 
Hisszük, hogy a páratlan szzorgalmu 
dező bizottságnak fáradozását a légii 
siker fogja jutalmazni.

— Hősi halál, őszinte részvéttel 
zöljük a síomoru hirt, hogy dr. Bein 
Fülöp, hadnagy, a Signum Laudis túli 
nosa, aki mint alorvo3 háromszor vi 
harctéren, — ott szerzett súlyos betej 
következtében Léván, e hó 23.-án, dél 
hosszas szenvedés után, életének 29. év 
meghalt. Temetése ma délelőtt 11 ór 
lesz. — Kari Is*ván,  hadnagy, aki a I 
térről többször küldött lapunknak érd 
tárcacikkeket és költeményeket, — 
14.-ér, a román harctéren, a L'asinu viil 
ben, egy őrjárat felülvizsgálása alkata 
ellenséges golyótól találva, 22 éves sor 
hősi halált halt. — A legszebb remény 
jogosított vitéz és hős hadnagyoknál 
bunytát övéikkel együtt rokonaik ét i 
rőseik is mélyen fájlalják.

— Vidéki termelők elláthatja 
városban lakó családjaikat la. A 
mésrendelet legutóbbi végrehajtási utal 
megengedi a vidéki termelőknek, hói 
városban lakó családjaik, valamint föl*  
lemenő hozzátartozóik (atya, uagyatyi 
Jetve gyermek és unoka) részére tarthat 
vissza terményt és est mint háztartási i 
Bégletet számíthatják be. Mellékági rok 
kát nem szabad ellátni.

— A hadba vonult egyetemi i 
gatók. A cs, és kir. közös badügyan 
tórium e'rendeite, hogy az egyes hadse 
parancsnokságok e hó 31.-ig írják öw 
fronton levő egyetemi hallgatókat éi 
hogy hány félévet hallgattak és hány 
még hátra ? Ezek számára azután az e 
temek javaslatainak figyelembevétel 
gondoskodni fognak félévpótló kursuso 
és vizsgálataiknak letehetéséről.

— Gyászhlr. A legmélyebb 
tödéssel közöljük a szomorú hirt, hogy 
tárd Imre, nyugalmazott hercegpi iméai in 
hosszú szenvedés után, e hó 20.-án, 
10 órakor, 57 éves korában, Lóvan, cm 
jának, rokonainak és ismerőseine 
fájdalmára elhunyt. A megboldogultnál 
tetemeit e bó 22.-én, délelőtt 11 *•
lévai róm. kath. sirkertben őszinte r 
mellett helyezték nyugalomra

- Or.iáyoB Népoktató Eí 
■fiiét hadiöavegyek és leiuyór 
lóban * hadbavonultak női ,
saétair*  * köv.tk.aö ingyenes k"By . 
•éti tanfolyamukat tartja lönn '■
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ifkola*  t*D^y a®- — Kereskedelmi üsak*  
taufo'ya® — 3 Elkruíitóoöi tanfolyam. — 
4 Moeig^p^ezel^8* — 6» írógépkeaelés. — 
g‘ Gyenge Áramú villanyseerelde. — 7. Erőa 
4r«mu villanyeaereléa. — 8. Fényképezés.
9. Vegyésasogédi tanfolyam. — 10. Intézeti 
hevesétől tanfolyam. — 11. Kávéházi- és 
vend^g'öi felsao'gálói tanfolyam. — 12. Ház- 
fe'ügyelÖi tanfo’yam. — 13. Felsöruhavar- 
rás. — 14. Fehérruhavarrás. — 15. Qyer- 
nekrübavarrás. — 1G. üéphimaés. — 17. 
(Jápkötés. — 18. Müvirágkészités. — 19. 
fl(ji kalapkéazitée. 20. Női fűző készítés. — 
21. Női hajíésülés és manikűr. — 22. Saép- 
zégápolás. — 23. Virágkertészet. — 24. 
Bo'gár kertésaet. — 25. Baromfi tenyésztés. 
A lanitáa teljéién ingyenes. Szegénysorsuak 
tanulmányi segélyben résaesü'nek. Beirat
kozni e bó végéig lehet az igazgatóságnál: 
levélben is. Budapest, Vll., Kertész utcza 
30. I. emelet.

— Kin eveién. A vallás és közokta
tásügyi m. kir. miniszter Patár Zoltán lévai 
0, kir. állami elemi népiskolai tanitó'tépző- 
intéseti rendes tanírt, a jelenlegi minőség
ben és állomása helyén való meghagyása 
mellett, a VIII. fizetési osztályba nevezte ki

— Gyilkos merénylet. A fővárosi 
lapoi. részletesen megemlékeztek arról, ho?y 
Pozsonyban, múlt szerdán réggé' Schönhoffer 
Aotal orgouakészitő gyilkos merényletet 
követettel Móciik Felicián ssentszéki ülnök, 
frigyet kir. herceg családjának káplánja 
ellen. A merénylő a tett elkövetése után 
azt vallotta a rendőrségen, hogv azért tá*  
madta meg a káplánt, aki e bó 19,*én  bele*  
halt a gyilkos tőre All a' okozott sebeibe, — 
mert aa, mint hírneves zenész, orgonáiról 
kedvezőtlen bírálatot mondott. Módik el
hunyta igen széles körben keltett mé'y rész- 
vétft, mert híres gyermek-énekkarával nem
csak országszerte, hanem a külföldön is 
ismertté tett**  nevét. Négy év előtt, Léván, 
a kath. kör egyik estélyén szerepeit ének
karának művészi előadásával szintén általá
nos elismerést vívott ki.

— Igazi kávé helyett hadikávé. 
A hivatalos lap szerdai száma közölte a 
legújabb kávérendeletet, amely szerint au
gusztus hó 1.-től kezdve tiszta babkávét 
többé forgalomba hozni nem szabad. A ren
deletet már betek óta várták, mert már 
hivatalosan is jelezték, hogy meg fogják 
ssüntetni a tiszta babkávé ssabad forgalmát 
és a meglevő mennyisége1 hadikávé gyártá
sára fogják felhasználni. Hogy miből 
ják a hadikávét és hogy milyen less, — 
arról a rendelet nem szól. 

Adriai biztosító társulat. A társu
latnak folyó évi augusztus bó 14-én meg
tartott választmányi ülésében az igazgató
ság a lefolyt üzletévre nézve csak ideigle
nes zárszámadást terjeszthetett be, tekintet
tel art a, hogy az 1916 évre vonatkozóan 
a tejes zárszámadások még nem voltak el 
készíthetők. Általánosságban as elemi bizto
sítási ágasat üzleti gyarapodása igen kielé
gítőnek tekinthető, kedvező kárviszonyok 
■ellett. As életbiztosítási ágazat forga'ma 
az uj szerzemények tekintetében élénkebb 
volt, mint a megelőző háborús évben. A 
rendes és rendkívüli üzleti kiadósok erősen 
fokozódtak. Az igazgatósig osztalék gya
nánt egyelőre a múlt évi osztalék nagysá
gának megfelelően részvényenk int 160 ko
rona kifizetését határozta el.

Jótékony súg-
A hercegprimási uradalom tisztikara 

ürilárd Imre prímáéi urad. nyug, intéző el
hunyta alkalmából, koszorumegváltáaa címén, 
s rokkant katonák segélyezésére, 50 koro
nát küldött lapunk szerkesztőségéhez. Az 
összeget az illetékes helyre juttattuk.

Tanügy.
Tanévmegnyitás s egyéb tudnivalók a 

•óvai rém. kath. főgimnáziumban. A nniélts. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium intéz
kedése kapósán közlöm a nagyérdemű érdo 
kelt közönséggel, hogy az 1917—18. tanév

a rendes időben, tellát szept. 1.-én megkez
dődik. Hogy a beiratkozásoknál a fölösleges 
szorongást elkerüljük s főként, hogy az ér
dekelt szülök fölösleges várakozását kikü
szöböljük: a beiratkozások alább adott sor- | 
rendjét állapítottam meg, melynek lehető 
betartását elsősorban tisztelettel a helybeli 1 
szülök részéről kérem A nehéz vonatközle
kedések miatt a vidéki szülök igényeire le
hetőleg tekintettel leszünk A beiratkozásnál 
a szülök vagy azok számbavehetö meghatal
mazottjának megjelenése múlhatatlanul kívá
natos, hogy fogadhassák az igazgatóság eset 
leges utasításait. Nehéz időket élünk. Eleve 
tisztelettel kérek mindenkit, hogy az iskoláz- 

: tatásnál ne az unosuntig hangzó utilitariszti- 
j kus fölfogások legyenek irányadók, hanem 
, vállvetett jóakarattal iparkodjunk ifjuságun- 
! kát eszményi nívóra emelni s őket értékes 

tartalommal ellátni Azon tanulóknak, akik 
I szüleik kis gazdaságában a szükséges mun- 
’ kaerőt pótolják, az őszi és tavaszi mezei 

munkálatoknál az igazgatóság három-három 
i heti szabadságidőt engedélyezhet. Az ilyen 

tanulók azonban hiteles községi jegyzői bizo 
nyitvánnyal tartoznak igazolni, hogy ottho
nukban tényleg mezei munkálatokkal foglal
koztak Ezen szabadságolási igények a bei
ratkozások alkalmával bejelentendők.

Aug. 30. és 31 -én lesznek a magán
vizsgálatok. Aug 30 -án a helybeli és 31.-én 
a vidéki javító pótló- és felvételi vizsgálatok. 
A beiratkozás sorrendje a következő: szept. 
1-én d. e. 8 —10. ig I oszt.; 10 fél 12.-ig 
II. oszt, fél 12 fél 1. ig III oszt, d u. 3—4-ig 
IV. oszt. 4-5-ig V oszt. Szept 3.-án 8—9-ig 
VI. oszt. 9—10.-ig VII. oszt. 10—11. ig 
VIII. oszt. 11—12.-ig s szept. 4.-én d. e. a 
vidékről lemaradt növendékek fognak irat
kozni. Az igazgatónál történt beiratkozás 
után az osztályfőnököknél kell jelentkezni, 
akik a kijelölt időben a megfelelő osztályok
ban fogadják a szülőket. Magától értetődik, 
hogy az olyan szülök gyermekeit, akik külön
böző osztályokba járnak, az igazgató beírja 
egyszerre, de az osztályfőnök urak csak a 
kijelölt időben lesznek az osztályokban ta
lálhatók.

Hogyor József, 
igazgató.

Beiratások az irgalmas nővérek intéze
tében A kisdedóvóban, az elemi és polgári 
leányiskolában és a kereskedelmi szaktan
folyamban a beiratások szeptember hó 1.3 
és 4 napján délelőtt 8 — 12-ig, délután 
3 — 5-ig tartatnak

Szept. 5.-én „Veni sancte", 6.-án rendes 
tanítás.

Iskolai belratás. Az áll. tanítóképző in
tézet igazgatósága közhirré teszi, hogy a 
Gyakorló elemi iskolába való beiratások szept. 
I. én (szombat) d. e. 9 órától tartatnak.

A Revlczky-Tarsaság zeneiskolájába a 
beiratkozások szept. hó 1. — 4 -éig, d e 
10 — 12 óra között lesznek. Az iskola veze
tősége felhívja a szülőket, hogy mivel a 
jövő tanévre csak korlátolt számban vétel
nek fel növendékek, a jelzett beirási uapo 
kon jelentsék be gyermekeiket, mert a lét
szám betelte után a később jelentkezőkre 
nem lehetnek tekintettel. Havidij: 20 koro
na. A Nemzeti Zenedébe magánvizsgálatra 
előkészítendő növendékek tanítási dija 24 kor.

Az iparostanonciskoléba a beiratkozá
sok szeptember hó 3 -án, 8. és 9 -én d. u. 
2 órától 4-ig eszközöltetnek. Tandíj egész 
évre 3 korona, melynek fele a beiratkozás- 

l kor lefizetendő. Szeptember 10-én tanév
megnyitás.

A lévai Izr. népiskolában a f. tanévi 
behatások szeptember hó 2. 3. es 4 -dikén, 
mindenkor d e. 9 — 12 és d. u. 3 — 4 órá
ig eszközöltetnek

Minden tanuló szülője vagy megbízottja 
kíséretében tartozik megjelenni s a felsőbb 
osztályba lépők előző évi értesítőjüket is 
hozzák magukkal.

Az I. osztályba csak oly tanulók vétetnek 
fel, kik a 6.-dik életévüket már betöltötték 
s ezt születési anyakönyvi kivonattal iga
zolni tudják. _ _ ____

j 5374 -1917. szám. Meghívó
Léva r. t. város képviselőtestülete 1917. 

1 évi augusatus bó 27.-ik napján—hétfőn— 

d. e. 11 órakor a városi székház nagy
teresében rendkívüli kösgyüiéat tart, melyre 
a képviselőtestület öiasea tagjait tisztelettel 
meghívom.

A közgyűlés egyetlen tárgya aa uj fő
ispán, Benicaky Ödön ur Öméltóságának 
beniutatkoaása és a város közönsége résiéről 
üdvőslése.

Kelt Léván, 1917. évi augusatus hó 24. én.
Bódogli Lajos,

polgármsater.

60—1917. pm. aaám. Hirdetmény.
Léva r. t. városnál Sinko János elhalálozása 
folytán egy hivltalSZOlgai állás van ürese
désben, továbbá két rendőr altiszti és köz
rendőri állás is betöltendő volna,—a lelté 
telek alulírottnál megtudhatók, ahol a pá
lyázók augusztus 29. és 30.—án e a rendőri 
állásokért 8zeptember 1—5 —én is szemé- 
lyesen jelentkezhetnek.

Kelt Léván, 1917. évi zugusztus bó 25.
Bódogh LajOB

polgármester.

5199—1917. asám
Hirdetmény.

Köehirré teiiöiu, hogy a felvidéki míuis- 
teri kirendeltség korlátoson mennyiségbe!) 
ősei búza, ross és esetleg össi árpa vető 
magot fog kiosataüi oly termelőknek, akik 
vetőmaggal nem rendelkesnek és teljes saa*  
vatoaaágot nyújthatnak arra, hogy a nyert 
vetőmagot tényleg el is fogják vetni.*  A 
vetőmagból kath. holdankint 1 mm. ssá*  
mit ha tó.

As árak a következők :
a. busánál kb. 59 korona,
b. roianái kb. 57 kor.
c. as őszi árpánál a maximális ár és 9—10 
kor. kitevő mellékköltségek. Bővebb telvilá- 
gositás a városgazdánál nyerhető, akinél a 
vetönaigot igénylők a hivatalos órák alatt 
jelentkesni tartoznak.

Jelentkesni f. évi október hó 1—ig 
lehet.

Léva, 1917. évi augusatus hó 17.

Polgármester helyeit: 
iíj. Klaiu Ödön, 

főjegyző.

ad 45G1—1917 szán*.

Pályázati hirdetmény.
Léva r. t. váró. Tanácsának 4561 —1917. 

aaámu határozata folytán ezennel pályázatot 
hirdetek z vároa által létesítendő (szilva, tör
köly és borseprö) Központi Szeszfőzdénél aa 
1917.—1918. termelési idényhez szüksé
geltető főzőmester—raktárnoki állás betöl
tésére.

Fölhívom aa ezen együttes állás elnye
résére alkalmas pályázókat, bogy fölszerelt kér
vényüket igényeik megjelölése mellett 1. hó 
30—ig hozzám terjesszék be.

Kelt Léván, 1917. évi augusztus 21.

Polgármester helyett : 
ltj. Klaiu Ödön, 

főjegyző.

5328 — 1917 ssám.
Hirdetmény.

Értesítem a kávébástulajdonosokat, 
cukrászokat, kávémérés tulajdonosokat, ven
déglősöket és a közönséget, hogy a 2750.— 
1917. M. E. rendelet értelmében f. évi au
gusztus hó 31 napjától kezdödöleg igáéi 
vagyis babkávé csupán hadikávénak feldől 
goava hozható forgalomba s aa időtől kezd
ve kávébázakban, cukrászdákban, kávé
mérésekben, vendéglőkben és as ezekhez 
hasonló ipari üzemekben is csupán hadi
kávé basanálható fel s szolgáltatható ki.

Aki a rendeletet megaaegi vagy kiját- 
aaa, kihágást követ el és készleteinek elko- 
bosása mellett két hónapig terjedhető elzá
rással és 600 koronáig terjedbatő pénabön- 
tetésel büntettetik.

Léva, 1917. évi augusatus hó 28.

Bódogh Lajos 
pwlsáruMtSr
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Kiadó lakás,
mely áll 6 szoba, veranda, pince, jég

verem, istálló, sopa és konyhakertből. Bő 
vabbet Bodó Sándor közgyámnál Láva

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

A Lévai takarék- és hitelintézet 
elad és vesz értékpapírokat Ér 
tékpapirokra előlegkölcsönöket is ad.

Léva 1917. augusztus 16.
A lévai lak. ts hit. intézet 

igazgatósági.

“Uguiztu, 26,g A re S 1917.

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

Ezt leérjtilc itlr. áenütt "•iái 
A ho> neui kapható, oda postán l'J kis v-gy 6 »agy 
üveget tiz.eiihár m koronáért küld ingyen ládában a 
készítő

IATBENTÍK JÁNOS 
gyógyszerész ZSARNÓCZA.

Bérbeadó :
3 lakásból álló Mártonfy-utcza 16. 
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 borpinczéböl álló épü
let, külön gyümölcsös udvarral, a 
hozzátartozó csemege és borfajok 
kai kiültetett szőllőterülettel juta 
nyos áron eladó. Bővebbet Forgács

— Mihály tulajdonosnál. —

Malom megnyitás.
Tiszteleti tudatom, hogy újonnan 

épült gőzerőre berendezett 
mümaiomban 

szeptember 1.-től elfogadok örléBi meg 
bizásotat. A — pontos — és gyors 
kiszolgálásról, elsőrendű liszt kiállitá- 
sáról biztosítom a nagy közönséget.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, őyARMATÁRU- ÉS VASNAőyKERESKEDÉSE

MUUprnxTO'in issi. LÉVÁN. telejcm h.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk Naponta friss felvágottak. 
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v 6 k „Glória*  pörkölt 

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

Vasáruk és konybalnlszerelési cikkek.

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

GAZDASÁGI CIKKEK:

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

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

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Weisz Salamon
malom tulajdonos Léván.

Jótállás a biztos eredményért.
Törvé
nyesen 
védve

Reitter Oszkár
uagybecskerekl uy. főkapitány és 

fajbaromfi tenyésztőnek nagyazeifl 
találmánya a

„P A T K A N I N“ 
l’atkányirtó-szer, (nem méreg) mely 

emberre és háziállatokra nem ártalmas és 
felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 5 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 PATKANIN gyár egyediül 
elárusítója a Torontáli Agrarhank Kész

vény társaság, Nagybeoskerekeu

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
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Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

ScTralu6 “oto",k “öfden nagyságban Hopfen és 
eledetl Mellohár-féle 

Valamint ’ ®a.cherléle ekék talajművelő eszközök 
alamlnt minden e szakba vngő gépek és gépréesek 

,vWhlru RAP1D lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. "WB

Nyomatott Nyitrai és Társa r, t. gyorssajtóján Léván.


