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Le a háborúval!
1917 november 29-ikc emléke

zetes napja lesz az emberiség tör
ténetének. Ezer a napon hirdette ki 
az orosz kormány a hadviselő és 
semleges állami knak azt a szándé
kát, hogy a fegyverek szünetelése 
mellett békét akar kötni.

A semleges államok, nem akar
ván magukat kellemetlenségeknek 
és gyanúsításoknak kitenni — egye
lőre tartózkodó álláspontra helyez
kedtek. A bekét ajánló orosz szik
ratáviratot azonban megkapták IJá 
ris és London is, igy az. éppen gyű 
lésezó párisi konferencia kénytelen 
volt tudomásul venni azt a hirt, hogy 
az ántánt legnagyobb és legerősebb 
barátját és szövetségtársát elvesz
tette.

Az orosz nép megbízottjai nagy 
diplomáciái ügyességet tanúsítanak ; 
a legutolsó pillanatig kifogástalanul 
viselkedtek szövetségeseikkel szem
ben. Senkisem tehet a legvégső 
szükségbe kergetett orosz népnek 
szemrehányást amiatt, hogy békére 
áhítozik és az egész, világnak beket 
ajánl.

Az orosz kezdeményezés most 
már végleg el fogja dönteni a kér
dést: Ki lesz felelős a háború to
vábbi folytatásáért ? A központi ha
talmak legelsobben nyilvánították 
ki készségüket a békekötésre Most 
a központi hatalmak legerősebb, leg
nagyobb ellensége ajánlja a beket 
és senkisem foghatja többi reánk, 
hogy mi, akik siettünk ajánlatát el
fogadni, nem akarnék őszintén a 
békét. Aki most, miután Oroszor
szág bekckcs/ségét n\ il\ánitotta, 
elutasítja a békcajanlatot, — az az 
egész emberiség, a történelem előtt 
vállalja az oktalan felelősséget a 
rettenetes és cél nélküli öldöklés 
folytatásáért.

Le a háboruval ! — Kiáltja az 
orosz manifesztum. Antánték resz
ketve hallják. — Mert az. ő háboru- 
jok, a pusztítás és hazugság hábo
rúja.

Le a háboruval 1 Kialtjuk mi is 
és az orosz, meg a mi harsogó 
hangunkat kénytelen lesz meghal
lani az egész világ, — még az a 
nehány háborurendező is, akik ed
dig süketséget szimuláltak, vala
hányszor békéről akartak beszélni 
velük.

Az ántánt meg . is hallotta a 
dörgő hangokat és rettegve az 
oroszokkal esetleg megkötendő kü
lönbeké következményeitől, szintén ' 

békés húrokat kezd pengetni és 
hajlandónak mutatkozik tárgyalásba 
bocsátkozni a központi hatalmakkal.

örvendve fogadjuk az erre vo
natkozó híreket, melyek annak a 
reményét keltik szivünkben, hogy va
lahain véget ér hallatlan szenvedé
sünk és megkapjuk-a várva-várt, oly 
sokáig késett altalános beket !

A hadifoglyok sorsa Ausztria 
Magyarországban.

Irta: Bjelik Imre tábori püspök v b t t.

Arról is gondoskodunk, hogy a hadi
foglyok szabad óráikban szórakozhassanak. 
Cenzúráit olvasmányokat kapnak kézhez 
szabad zenélniük, művelik az egyes-es a kar
éneket. A testi sportot is szab;.dón űzhetik 
és szorgalmasan tornáznak, meg futballoznak 
Nagy változatosságot hoz életükbe a külün- 
böző kézimunkák készítése Sok fogoly ba 
mulatós ügyességről tesz e tekintetben tanul
ságot és nemcsak eredeti dolgot alkot, de 
művészileg értékes munkát is. amiről min
denki meggyőződhetett • hndikialiitasok 
munkaiból Nagy látogatottságnak örvend 
azután a tábori mozi is, amely a szórakoz
tató képek mellett az érdekes újdonságokat 
is hozza. Figyelemreméltóak a hadifoglyok 
szerkesztette és nagy péld; nyszámban meg
jelenő tábori újságok, amelyek 1 agy voná
sokban az egesz helyzetről tájékoztatást 
nyújtanak es kedvenc olvasmányai a fog
lyoknak.

A hadifogoly legénységre azonban a 
legnagyobb áldás, ha mezőgazdasági és ipari 
rendszeres munkára használjak fel őket: erre 
a célra a testileg teljesen alkalmas es egész
séges embereket választják ki

Ez a toglaikozás nemcsak leghat i 
sosabb eszköz a nyomott kedv leküzdésére, 
de arra is számos alkalmat nyújt, hogy a 
foglyok ügyességüket tökéletesítsék, nj mun
kamódszereket ismerjenek meg es tudásukat 
gazdagítsak Ma mar bizonyos az. hogy sok 
orosz hadifogoly elbocsátása után hazaijában 
igen kereseti es jól űzetett munkaerő lesz, 
mert az otthoni falusiakkal szemben nagy 
fölényben lesznek a nálunk öntudatlanul 
elsajátított ismeretek révén. Ebben az érte 
lemben a fogság éveit sokak számára tanú 
lóéveknek lehet mondani, amelyek betöltése 
után az illetők képesek lesznek arra, hogy 
a kultúra terjesztőiként a nálunk tanultakat 
a keleten terjesszék.

Ami a hadifoglyokkal való bánásmódot 
illeti, ez magatói értetődöleg katonásan szi
gorú, amint az nem is lehet máskép, amikor 
sok olyan elem között kell rendet és fegyel
met tartani, akik nem könnyen hajlanak a 
rendre,' akik veszekedók, izgulékonyak és 
szökésen törik a fejüket. De le kell szegez
nem azt az igazságot, hogy nálunk a hadi
foglyokkal nem bánnák sem igazságtalanul, 
sem kegyetlenül, — hanem olyan módon, 

amely teljes mértekben s ámoi az emberiség 
parancsaié 1 es a nemzetközi megállapodá
sokkal Ezért az ellenséges külföldön irány- 
zatosan terjesztett mendemondákat, amelyek 
kegyetlenkedésekről és rossz bánásmódról 
szólanak, felhaborodassal kell visszautasita 
nunk.

A kihágásokat es vétségeket okvetlenül 
meg keli büntetni es meg is büntetik, de 
nem szigorúbban, sőt sok tekintetben eny
hébben, mint amilyen büntetésben a hadifog
lyoknak otthon volna részük honi törvényeik 
szerint

Személyesen ismerem hadifogolytábora
inknak csaknem valamennyi parancsnokát, 
ismerem nemes gondolkozásmódjukat, lova- 
gias felfogasukat es sokszor csodálkoztam 
türelmükön es elnézésükön. Mondhatom, 
hogy a saját embereikkel sokkal szigorúbban 
bánnák, mint a hadifoglyokkal Az örzászló- 
a jak legénységének, akik súlyos őrszolgá'a 
tukat hasonló módon elszállásolva és a hadi 
fogly oknál nem bőségesebb kosztot élvezve, 
a-z időjárás .minden viszon' agsága között kell, 
hogy ellássák, sokkal keményebb soruk van, 
mint maguknak a hadifoglyoknak

Ez a vázlatos előadás nagy vonásokban 
ad kepét arról, hogy miként élnek, mivel 
foglalkoznak a hadifoglyok, hogyan gondos
kodnak róluk es miként bánnák velük. Es 
ha nem is fe adata ezeknek a soroknak a 
taborberendezések leírása, mégis rá kell mu
tatnom végezetül a kiterjedt igazgatási szer
vezet egyes üzemeinek es osztályainak mun
kájára. Ott van a tábori élelmezési szolgálat 
számos raktárával, pincéjével, hűlő berende
zésével, ott vannak a kantinok és tábori 
sütödék, a gazdasagok, amelyekben disznót, 
szárnyast tenyésztenek, veteményes kerteket 
művelnek, ott vannak a műhelyek (cipész-, 
szabó-, isztalosműhely stb.), ott van az 
építés e(i igazgat is. ott vannak a villamos 
telepek, a fertőtlenítő-, fürdő és mosó-inté- 

jügyi < oj ortok, 
meg a kezelő iroda, ahol a letéteket kezelik 
és milliós forgalomról számolnak el

Külön kell szólam 1 fogolytábor postá
járól, ahova egy közepes táborban napon
kint mintegy ezer csomag és több ezer levél 
érkezik, amelyeket nemcsak meg kell cenzú
rázni, hanem legnagyobb részükben a más
hova vitt vagy munkába küldött hadifoglyok
nak továbbítani is kell. Végül az állomány
vezetésről sem feledkezhetünk meg, ahol a 
táborban található hadifoglyokat és a kint 
foglalkoztatott munkasokat nyilvántartják és 
az újonnan érkezettekről a központi kimu 
tato irodának lehetőleg részletes adatokat 
küldenek.

Ebből a puszta felsorolásból mindenki 
megközelítő képét alkothat magának arról 
a rengeteg munkáról, amelyet a fogolytábo
rokban a parancsnokok és szerveik, de még 
nagyobb mértekben a központban a hadügy 
minisztérium hadifogoly-osztályának hivatal 
nokai a külvilág előtt észrevétlenül, csönd
ben, de melegszívű g<»ndoss:i^jL_ixge*iw»k 
a hadifoglyok erdekeben . 4,/ijg C-

Vége ön.
! ti növ«Q»Kric.
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Társadalmi eltolódások 
a háború után.

A most folyó világháború nem csupán 
az országok mai térképet fogja alaposan 
megváltoztatni és nemcsak az emberi kultú
rával összefüggésben levő alkotások, intéz
mények, ipar, kereskedelem és mezőgazda
ság terén okoz még most kiszámíthatatlan 
elváltozásokat, hanem transz'ormáló hatását 
éreztetni fogja a társadalmi téren is és pedig 
minden államban, de kiváltképpen nálunk, 
Magyarországon.

Mindazokban az országokban, ahol az 
ipar és a kereskedelem felvirágzása folytan 
az anyagi jólét nagy és vagyonos társadalmi 
középosztályt teremtett, ott az embereket 
munkájok után értékelik és a nemesen fel
fogott igaz demokratikus közgondolkozás, 
amely nemcsak elvben, de tényleg is leront 
bolta mar régen a társadalmi választófala
kat, a szellemi munkát mindenkor magasabbra 
értékeli minden más munkánál és annak 
munkásait úgy fizetés, mint társadalmi elhe
lyezés tekintetében is nagyobbra becsüli.

Ezekben az államokban a háború után 
feltűnőbb társadalmi eltolódások nem állhat
nak elő, mert mar a közgondolkodás miatt 
azelőtt úgy elhelyezkedtek a társadalmi ré
tegek, hogy nincs erő, .mely jelentősebb 
változást tudna előidézni. Sokan meggazda
godnak ott is. tálán meg többen szegé
nyebbek lesznek, mint azelőtt voltak, a nagy 
állami terhek felnövekedett súlyát jobban 
fogják érezni a múlt terheinél, ez mind meg
történhetik, ámde az nem eshetik meg, hogy 
egész uj osztályok keletkezzenek mintegy a 
semmiből előallva és elébe tolakodjanak 
pusztán uj szerzésű vagyonuk révén a régeb
bieknek.

Ez a társadalmi egyensúly azonban oly 
országokban, ahol a vagyon és a születés 
a tengelye az egész társadalmi eletnek, ahol 
minden, tehát a szellemi munka is kénytelen 
e két pogány korbéli potentátnak rabszol
gálatot teljesíteni és éppen ezért megbecsül- 
tetése is e két zsarnok és pöffeszkedő ténye
ző szeszélyes jóindulatától függ, ott ez az 
üdvös egyensúly a háború után valósággal 
felborul. Ismeretlen alakok es rétegek törtet
nek előre és a regiek — közöttük elsősorban 
a csupán fizetéséből elő intelligens középosz 
tály — mind hátrább hozódnak.

E sajnálatos társadalmi eltolódáson, félő, 
hogy leginkább mi megyünk át. Nálunk a 
nemesen felfogott, de határozott demokrati
kus közgondolkodás még nem nyert egyenjo- 
gositást az elmékben és a közintézkedések
ben. Nálunk még mindig vagyon, a nyers, 
durva vagyon az ur, s mint mondani szok
ták, akinek vagyona van, annak mindene 
van : van becsülete, előkelő szerepe a tar
sas életben, van esze és képessege a legki
válóbb állásokra és rangokra is, sőt mély' 
tudománya is van. Hat meg akire a vagyo
non kívül szerencsés születési körülmények 
is mosolyognak 1 Micsoda Caesar lehet az 
minden téren !

Ily viszonyok között a háború alatt 
meggazdagodott elemek és megvagyonosodott 
osztályok a béke idején vagyoni fajsúlyúk
nál fogva mind előbbre és előbbre törnek a 
társadalmi elhelyezkedésben es amiről há 
ború előtt még senki sem mert volna ál
modni — még ők maguk sem, — a régi 
intelligens középosztály, a nagy tiszteletre és 
elismerésre méltó lateiner hivatalnokosztály
eiébe tolódnak. 

Midőn a 
gondjai miatt 
láradoznak a 
tulajdonképen 
nem régi és jogosan megérdemelt társadal
mi helyzetük szempontjából is elbiraiando. 

nemzeti életben elsőrangú 
ki'ejtő, mondhatni nemzeti 

szinte a nemzet 
legműveltebb osztálynak, nem 

társadalmi közfel -

tisztviselőink a megélhetés 
anyagi helyzetük javításáért 
kormánynál, a fáradozásuk 
nemcsak a megélhetés, ha-

Ennek a, 
tevékenységet 
géniuszként működő es 
fenntartó 
szabad a háború után a

a

fogásban es uj elhelyezkedésben mai helyet 
feladnia és hátrább szorulnia, mert ez nemcsak 
halatlanság volna ennek az osztálynak elévül
hetetlen allam fenntartó és a nemzeti becsü
letet védő érdemeivel szemben, hárem azon- 
fölül meggyöngitese lenne azoknak az 
yszlüjp^ijak| amelyeken egy ország jövendő

jének biztonsága és boldogsága nyugszik.
Valahányszor rágondolok arra hogy e 

háborús időkben kik ? és hányán ? és 
hogyan ? gazdagodnak meg és olvasom 
a lapokban a tisztviselőknek a mai 
megélhetési viszonyokkal való küz
delmeit és kérelmeiket fizetésük javításá
ért, mindig ezek és ezekhez hasonló gondo
latok jutnak eszembe

Igen I Az egész nemzet érdeke, hogy a 
háború után a tisztviselői osztályt legalább 
oly anyagi helyzetbe hozza, amely számára 
biztosítja régi pozícióját a társadalmi elhelye- 
ződésben

A kelet és nyugat.
Napkeleten már fesledezöben a békereménység. 

Felszállott a galamb, nála a zöld olajag. 
Napnyugaton méz mindig véres kelte a napnak ; 
Ottan a békegalamb porba tiporva hever. 
Bálványzott angol, talián és francia népek 
Ifúrva szivet rejtitek cifra ruhájuk alatt. 
Nagyrabecsültebb még az utolsó muszka paraszt is, 
Bárha daróc fedi öt, — lelke nemes, szive jó. 
Vérben tázol a műveltség s műveletlen orosz nép 

Békés szándékkkal nyújtja nekünk a kezét. 
Áldott lesz ez a kérges kéz, mert béke felé visz; 
Átkoz a finom nyelv mely a csatákra uszít. 
Hitvány elleneinket verjük szét fokosunkkal. 
Akkor béke derül napnyugaton, keleten.

Jaross ferenc

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete december hó 28 án rend
kívüli közgyűlést tartott, melyen a napirend 
előtt Birtha József kérdésére bejelentette a 
polgármester a szénhiány okait, melyeket a 
háborús viszonyok idézték elő Jóleső 
örömet keltett azon kijelentése, hogy a lévai 
uradalomtól Schoeller Gusztáv lovag ur 
nagylelkű ajánlata folytán a város 3 4 vag- 
gon szenet kap - Egyéb polgármes
teri jelentés után a közgyűlés dr. hersék 
János lévai ügyvédet lapunk főszerkesztőjét 
tb. városi ügyésznek választotta meg, majd 
megalakította a nyugdijválasztmányt a régi 
tagokkal. A villanytelep vezetését a közgyű
lés kérésére az uj városi mérnök hivatalba- 
lépéséig a polgármester újra elvállalta Ez
után a közgyűlés névszerinti szavazassa! el
rendelte, hogy a városi pénzek a lévai ta
karékpénztárba helyeztessenek el ; felvétetni 
rendelte a virilisták közé dr. I'risener Gyu
lát és a tanácsnokká megválasztott Tokody 
István helyére a képviselőtestületbe behivat
ja Frajka János póttagot. Farkas Tódor 
szamellenőrnek fizetését lemondásától meg
választásáig terjedő időre kegyadományképen 
kiutalta Egyébként pedig a katonai szolgá 
latot teljesítő hivatalnokok fizetését az 1918 
evre is egesz összegében megszavazta. El
fogadta a közgyűlés a katonai gyakorlótérre 
vonatkozó berszerződést es megszavazta a 
szeszfőzde felállításához szükséges 40 00’ 
korona kölcsönfelvételét. Ezután bejelentette 
a közgyűlésnek, hogy a l évai Takarékpénztár 
a kalvánadombon egy sétányt létesített, 
amelyet remekül parkírozott, padokkal is el
látva, ezt a sétateret a nevezett pénzintézet 
a fenntartás kötelezettsége mellett Léva vá 
ros közönségének ajánlotta fel. A közgyűlés 
ezen igazan nagylelkű adományt köszönettel 

. elfogadta. Nemkülönben köszönetét szavazott 
a közgyűlés Boros Gyula es neje Preisich 

• Ida úrasszonynak a Léván létesítendő ke
reskedelmi fiúiskola céljaira 2000 koronás 
alapítványukért. Több apróbb illetőségi ügy 
elbírálása után behatóan az ev temető 
ügyét tárgyalta a közgyűlés, melyre nézve 
akként rendelkezett, hogyha az eddigi temető 
betelik, köztemetőt fog a kepviselőtestület 
létesíteni, azért újabb területet nem ad most 
az ev. egyháznak Jóváhagyta a kerületi 
munkásbiztósitóvai kötött egyezséget, végül 
Csorba Jenőnek, az újonnan megválasztott 
mérnöknek, hivatalának elfoglalásara, katonai 
szolgalatara való tekintettel, május 1 éig ha
lasztást adott.

— A koronázás évfordulója. Ma 
egy hete múlt egy éve, hogy Károly 
királyt megkoronázták. Ez a nap most már 
hivatalos ünneppé lett. Levan a plébánia 

templomában reggel 9 órakor Szakács Viktor 
plébános ünnepélyes szentmisét mondott, 
a melyen a helyben állomásozó katonaság 
tisztjei a legénységgel együtt és a hatóságok 
is részt vettek.

— A Keviozky TársaBág ez évi 
második estélye is telt ház előtt folyt le f. 
hó 4 én. Erdélyi József érdekes szemlét tar- 
to‘t, hogy a különböző korszakokban az 
emberiség miket tartott erkölcsi értéknek, 
mig ma újra vissszatér az igazi éftékhez: 
a hithez A ehriaszerü dolgozatot Bándy 
Endre olvasta fel igen szépen. Pátkay Klári 
Reviczky Salamon király álma c. költemé
nyét szavalta átérezve annak komoly tartal
mát A kedves szavaló választásához gratu
lálunk és ajánljuk másoknak is, hogy a 
Reviczkyről elnevezett Társasá bán jobban 
karolják föl Reviczky mély költészetét. Kol- 
pastky Jenő, a maholnap ismert fiatal poéta, 
szép versekkel mutatkozott be a Társaságnak, 
mely a bemutatkozást melegen fogadta. He- 
riny János a harctérről küldött egy törül- 
meiszett népies novellát, melynek tárgya, 
hogy mint készíti el János gazda még éle
tében a maga koporsóját, mert lám az egyp- 
tomi faraók is elkészítették előre a maguk 
sírboltjait, a piramisokat ; de János gazda 
nem fekhetett koporsójába, mert elesett a 
harctéren, szegény felesége pedig - egészen 
balladaszerüen — megzavarodik fájdalmában 
a koporsó előtt. A novellát '■ arafiáth Má- 
rius dr olvasta föl művészileg. — 
Weis’ Aladar vendég erős szavaló képes 
ségnek mutatta be magát Kiss József Anyai 
szív c. balladájában. Dávid Lászlótól 
olvasott fel A’e'e'e József meleg hangon 
nehány valóban finom és poetikus verset, 
melyek méltó hatást keltettek Egy idegen, 
de előkelő zeneszerzőnek, Terscháknak 
koncert-szonatáját mutatták be Ceíczka Angéla 
(zongorán) és Kuller Ferenc (ha rmóniutnon). 
A művet két részre osztva játszották. Az 
1. Allegro azonnal elárulja, hogy nemes 
zenével van dolgunk, mig a II. Adagió 
mélységéivé!, a 111. Rondo ja’szi ötletessé
geivel hatott. Az összjáték műélvezet volt; 
varosunk kedvelt művésznője Cziczka kisasz- 
szony, mindig atérzett es magyarázó játé 
káva' most is nagy hatast keltett; Kuller 
Ferenc pedig kivaló képességeivel a Rév. 
Társ, második zenei erősségének bizonyult 
— Az akadályok miatt elmaradt Tompa-ün
nepet még e hó folyamán tartja meg a 
Társaság

— A F. M K. E. XXXV. évi 
közgyűlése. A Felvidéki Magyar Közmű
velődési Egyesület decz. 30-án tartotta Nyit 
ran harminezötödik évi közgyűlését. Craus 
István elnök megnyitójában a elvidéki nem
zetiségi viszonyokról beszelt s annak a né 
zetenek adott kifejezést, hogy az egyesület
nek a nemzetiségi agitáczio ellensúlyozására 
anyanyelvén keli a néphez, szólnia és haza
fias irányú tótnyeivű nyomtatványok utján 
kellene a hazafias magyar érzést terjesztenie. 
A közgyűlés örvendetes tudomásul vette az 
évi jelentest, amely megállapítja, hogy az 
egyesület a háborús idők daczára is, minden 
rázkódás nélkül föntartotta kulturális intéz
ményeit ; Thuróczy Vilmos örökös elnök ne 
vére 3000 koronás tanítói jutalomalapot 
létesített; Jeszetts k t Sándor beszterczebá- 
nyai kir közjegyzőt es Krasznyánszky Ka
roly ny. kegyesrendi házfőnököt, akik har- 
minczket ev óta buzgó és önzetlen tisztvi 
seloi az egyesületnek, érdeme k elismeréséül 
tb. elnököknek választotta meg. Bars várme
gyében újabb két magyar beszélgetési tanfo- 
lyemot allit föl; az egyesület könyvtárai 
közül harminczat a háborús irodalom jobb 
műveivel szaporítja ; a lévai városi és járási 
választmány ügykezelési szabályzatát jóvá
hagyta : a Felvidék érdemesebb tanítóinak, 
tanítónőinek és óvónőinek pénzjutalmakat és 
dicsérő okleveleket osztott ki; az 1916. évi 
zarószániadasokat jóváhagyta ; az egyesület 
1918. évi összköltségvetését 98,000 koro
nában állapította meg.

— A Lévai TlastviMélők Egfa- 
sűletéuek elnöksége lapunk utján értesíti 
az egyesület tagjait, hogy f. hó 7-től kezdve 
Hdndler Zsigmond hentesüzletében csalá- 
donkint két kilogramm szalonnát vagy 
haját vehetnek igénybe a tagkönyv fel
mutatása es az abba való bevezetése melléit.
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— A Iával Bethlen Katalinnö- 
egylet karácsony másodünnepén a lévai 
kórházakban ápolt beteg katonák részére 
szépen sikerült szeretet vendégséget rendezett, 
a melyen a város polgármestere is meg
jelent. — A bőkezű adományokból még 
azoknak is vittek, akik a kórházat betegsé
gük miatt, nem hagyhatták el. Az ünnepély 
a himnusz eléneklésével, szent beszéddel és 
imával vette kezdetei, a mely után a sorban 
asztalok mellé telepedett katonáknak az egy 
leti leányok felszolgálták az ételeket és 
italokat. Mindegyik kúton egy papír 
zacskót is kapott, hogy süteményét, kalácsát 
és gyümölcsét hazavihesse Végül a teát 
osztották ki, amely után az ünnepség a szózat 
eléneklesével véget ért s a beteg katonák a 
kapott szivarok s cigarettával is megrakodva 
mentek vissza a kórházba. Bizonyara 
felejthetetlen órákat szerzettek nekik a 
ne neslelkú lévai hölgyek, kikel ismeretlenül 
is áldottak a mi hőseink

— Közgyűlés. A l.evai Temetkezési 
Társulat" L hó 13 án, délelőtt II órakor, a 
kath. kör helyiségéi), n rendes évi köz 
gyűlést tart, amelyre az elnökség lapunk 
utján is meghívja a társulatnak összes 
tagjait.

— A tanito-hösök A hadvezetőség 
hivatalos kimutatása szerint a harctéren 
a világháború alatt elesett 434 elemi 
iskolai tanito, hadifogságba került 112, vitéz 
és bátor magatartásáért 
290. Ezek a szamok is 
azt a közismert tényt,

kitüntetést kapott 
élénkén igazoljak 
hogy az ország

egyetlen társadalmi osztálya, illetve foglalko
zási aga szerinti csoportja sem adott 
aránylag annyi derek hőst a hazának, mint 
az elemi iskolai tanítóság

— Népesedési statisztika. Az anya
könyvi hivatal kimutatása szerint Léván, 
a múlt évben született 84 róni kath., 20 
re'orm., 3 ág. ev, 8 izraelita; összesen: 

1 15. Meghalt 155 róni kath., 27 reform, 
15 ag. ev., 18 izraelita A halálozások száma 
tehat eppen százzal haladja meg a születések 
számát. Házasságot kötött 32 róni kath., 
4 reform , 2 izraelita, 7 vegyes, - összesen : 
45 pár.

— Kitüntetett főbíró A múlt 
számunkban megemlékeztünk arról, hogy 
Holeman Vilmos t. főszolgabírót a király 
II. polgári hadi erdemkereszttel tüntette ki. 
Ez a kitüntetés a nevezett főbíró érdemei
nek most mar a negyedik hivatalos elisnie 
rése. A nemzeti ellenállás idején Barsvár- 
megye közgyűlése hazafias magatartásáért 
jegyzőkönyvi elismerésben részesítette; 
1915. évben a koleraveszedelem idején 
báró hürthtj Lajos, akkori kormánybiztos 
kifejtett erélyes es buzgó tevékenységéért 
hivatalosan okmányszerű elismerését fejezte 
ki. Legutóbb pedig az üresedésben volt / 
főszolgabírói hivatalnak egy negyedévig | 
saját ügykörének elvégzése mellett dicséretes i 
buzgalommal való ellátásáért Bars varmegye 
őszi közgyűlése 300 K, jutalomban részesí
tette. A most kapott negyedik kitüntetés i 
pedig legfelsőbb méltánylása l'oleman Vilmos ! 
főbíró érdemeinek.

— Hazassag. Lévai Károly tanito 
újév napján Lőwy Lilly urleánnyal Bécsben 
házasságra lepett.

— Biikor cserélik ki a hadi- i 
foglyokat ? Reményünk lehet arra, hogy 
Oroszországgal nemsokára megkötjük a 
békét, amely maga után vonja a hadifoglyok 
kicserélését is. Hamarosan azonban ne 
várjuk vissza a foglyaink hazaérkezései. 
Előbb a betegeket és gyengélkedőket gyűjtik 
össze és küldik hazájukba A többiekre csak 
később kerül a sor és akik messzebb fekvő 
hadifogolytáborban vannak, azok későbben 
jönnek haza Több hónapba is belekerül, 
mig a kicserélést lebonyolíthatják.

— Hírlapok árverése. A kaszinó 
igazgatósága ez utón is értesíti az 
egyesület tagjait, hogy a folyó évre • 
megrendelt hírlapok s egyes folyóiratok ma 
délután 2 órakor fognak nyilvánosan 
elárvereztetni.

— Hogyan telik a fegyverszünet ? ; 
Az orosz frontról érkező levelekből világosan 
látjuk, hogy milyen változás állott be a 

katonák életében. Leveleikben azt Írják, hogy 
nagy csend uralkodik a fronton Hetek óta 
egy lövés sem hangzott el. Az oroszokkal 
igen jó viszonyban vannak. Osszejárnak 
beszélgetni, mint a legjobb szomszédok 
Minden jel arra mutat, hogy ott a béke 
csakugyan meglesz. Azért azok, akiknek 
övéik az orosz fronton vannak, teljesen 
nyugodtak lehetnek.

— Sí-tanfolyam Körmöosbátiván. 
Az országos testnevelési tanács Si-tanfolya- 
mot rendez Körmöczbányán, amelyen Felső- 
magyarorszag majdnem minden városából 
egy-egy középiskolai tanár vesz részt 
Oktatási megbízást a közoktatásügyi miniszter 
részéről llokfalussy Lajos állami tanító nyert.

Gyilkosság. Garamszentgyörgyön 
múlt hó 29.-én reggel ágyában megfojtva 
találtuk özv. Janosne 74 éves asszonyt.
A gyilkosságnak áldozatul esett asszony 
nagy ellenállást fejthetett ki, mert az egyik 
vánkusnak cihája szét volt szakítva és 
a pelyhek fejét, — arcul es karjait fedték. 
A gyikosnak nem sikerült az özvegy pénzét 
felkutatnia. A csendőrség azonban a szalma
zsákban 1100 koronával telt erszényt talált. 
Az asszony nyakait észlelt ujjnyomok 
minden kétséget kizárólag tanúsítják, hogy 
a merénylő az asszonyt megfojtotta A 
csendőrseg legszélesebb körit nyomozásának 
sem sikerült eddig a tettest kipuhatolni.

Hadifo<rlvaink sorsa Oroszország 
bán. Értesülések érkeznek már arról, hogy 
Oroszországban megváltozott a hadifoglyok 
sorsa. Tömegesen bocsátják őket szabadon 
és megengedik nekik, hogy önnmaguk 
lathassanak munka után s amit azután igy 
keresnek, azt mind magukra fordíthatják. 
A fogoly tiszteknek is megengedik a szabad 
járást és látogathatjuk az orosz családokat, 
akik foglyaink iránt szives előzékenységet 
tanúsítanak

— Lakáshivatal Léván. Léva város 
tanácsa a kormány rendelete alapján, a 
város területére a lakáshivatalt felállította; 
annak elnökéül Huberth Vilmos ügyvédet, 
alelnökéül Ordódy Endre nvug. főszolgabírót, 

tagjaiul és pedig a háztulajdonosok köré 
bői: dr. Kiéin Jakabot, Borcsánvi Bélát, 
Kostyek Józse el és Kreskó Nándort, — a 
bérlők köréből ; Kriek Aladárt, Jaross Feren 
cet, Baker Árpádot, Kocsinarek Jánost és 
Schindler Edét választotta meg. Addig Is, 
mig a lakáshivatal megalakul, a jelzett 
rendeletben körülírt tennivalók végzésével 
Tokody István városi tanácsnok bízatott meg. 
A hivatal ügyviteli szabályainak a hivatal 
elnökével — egyetertőleg • összeállítandó 
tervezetét megallapitás végett a városi tiszti 
főügyész fogja a tanácsnak bemutatni.

— A posta <igyeluiezteté86. A 
posta- és távirdahivatal figyelmezteti a 
közönséget, hogy ezentúl Ausztria, Bosznia- 
Hercegovina es Németország kivételével 
egyeb külfö'are szóló mindenféle közönséges 
es ajánlott levélpostai küldeményen, vala
mint az értékleveleken a feladó nevének 
es pontos címének a küldemény külsején 
való feltüntetése kötelező.

— Az ásványvizeket nem adóz
tatják meg. Az adójavaslatok tárgyalása 
kapcsán egyes napilapok azt a hirt közölték, 
hogy a pénzügyminisztériumban uj javaslat 
készül, mely szerint az ásványvizeket magas 
adóval fogják megróni. Ez a hir azonban 
nem felel meg a valóságnak. Ilyen rendelet 
ezideig nem készült és nincs is tervbevéve 
ilyennek készítése.

— A tuozibau ma Tolstoj híres re 
génye után készült filmdráma .4 z élő halott 
kerül bemutatásra, melynek címszerepét 
Orska Mária, a szép orosz mozi színésznő 
jatsza, Ezenkívül bemutatjuk a siófoki szép 
ségversenyt. A legközelebbi előadás a jövő 
vasárnapon esz.

Jótékonyság.
Lapunk szerkesztőségéhez az újévi 

üdvözletek megváltása címén a következő 
adományok érkeztek : Singer Izidortól 10 K, 
Papp Sándor áll isk. igazgatótól Gararn 
kovácsiból 2 K.

i

Az Ondrejkovics Testvérek cég szives 
volt a Gyermekotthon részére kimért hús 
árából 20 koronát elengedni, — Kern Oszkár 
ur pedig a nevezett Otthonnak a karácsonyi 
ünnepekre 3 doboz süteményt adományozott. 
Hálás köszönet a jólelkü adományokért 1

A lévai Takarékpénztár igazgatósága a 
lévai kereskedő — és iparos-tanonciskola 
kiválóbb tanulóinak megjutalmazására 200 
és a Gyermek otthonnak 10) koronát volt 
kegyes adományozni.

A l évai Takarékpénztár Részvénytár 
sulat az irgalmas nővérek intézetében fenálló 
Női Kereskedelmi Szaktanfolyam négy leg
szorgalmasabb tanulójának megjutalmazására 
200 koronát adományozott, amely összeg 
átvételét hálás köszönettel nyugtázza az in
tézet fő:’őknője

Nyivános számadás és köszönetnyil
vánítás I

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
tqi7. évi dec. lui 30 -tői 1917. évi jan. hó 6.-ig

Születés.
JK

A szülök iie¥c
bfi

A gyermek 
neve

Turpinszkv Mihály ValasikM. leány
Házasság.

Erzsébet

Völegeuv és uimasszuuv neve Vallása

ifj Hármán András Bosiák Máris r. kath.
Halálozás

Az clbQuvt neve Kora A halt* oka

özv Weisz Jónásné 88 éves \ ége'gyengü'és

86-19I8. szám.

I

Közzéteszem, hogy a „Lévai Takarék és 
Hitelintézet** az I9I7. évi karácsonykor 10 'koronát,

Engel József és Fia cég az Október és No
vember havi cukorhaszonból összesen 22U kor. i4 f.

Kern Testvérek cég 100 kor. és ismét
Engel József és Fia cég 200 koronát.
Összesen; 620 koron* 14 fillér összegeit

adományoztak a szegények részére karácsonyi 
ajándékul, illetve njévi üdvözlet megváltás címén, 
jótékony célra.

A rendelkezésemre bocsájtotl fenti összege 
■' városi pénztárban és számvevőségnél levő 
hivatalos iratok igazolása szerint rvndeltetésfik 
céljára lettek fordítva, — azok az érdekeltek 
áltál megtekinthetők s azokból meggyőződhetnek, 
hogy a fenti összegek a szegények, a városi és 
apoldai szegényházb<4iek, úgy a re* szoruló hadi 
asszonyok s özvegyek és árvák közt lettek 
szétosztva.

Miután pedig a megajándékozottak egyenkénti 
köszönetét az illetőkkel bajos kifejeztetni, — ezért 
azok nevében együttes köszönetiiket itt nyilvánosau 
jelentem ki a jótékony adományozókkal szemben.

Léva, 1218. évi január hó 5.
Bődogh Lajos, 

polgármester.

„Üzlet áthelyezés/4
Tisztelettel értesítem t. vevőimet, 

hogy az évek óta fennálló, jó hírnév
nek örvendő, saját készitményü, kefe 
és meszelő raktáramat, folyó évi de
cember hó 15-én gyárilag berendezve, 
Balassagyarmatra helyezem át.

Kérem t. vevőimet bizalmukkal 
továbbra is megtisztelni szíveskedjenek. 

Kiv. liszt.
Löffler Károly és társa.

Boldog újévet kivált volt nö
vendékeinek és jóakaróinak

Kreutz Gyula
fóv. tánctanár

Bp. Vili, Baross u. 5g.

Eladó hintó
Keveset használt három üléses 
üveges kupé eladó : Cim a kiadó
hivatalban.
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7904 — 191/ szám
Hirdetmény

Közhírré teszem, hogy Léva város tanácsa 
1917 évi december hó 11-én tartott ülésében lio 
zott 7904 sz határozatával a 4130 1917 M. E
számit rendelet 32 §-a alapján létesítendő lakáshi
vatal felállítását kimondotta egyben a hivatkozott 
rendelet 35. § ában körülírt hatósági teendők vég
zésével ideiglenesen, a lakáshivatal megalakulásáig 
Tokody István tanácsnokot jelölte ki

A rendelet 36 és 37. §-aiban felsorolt intézke
déseknek sürgős szikség esetén való megtételere 
a rendelet lo § a értelmében a polgármester 
jogosult.

Léva, 1918 évi január hó 3

Bódogh Lajos, 
polglrmeste .

Egy valódi 

czoboly boa 
eladó.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

A legrosszabb 
cipőket

is megveszem, úgyszintén ruhane
műt, bútort, régiségi tárgyakat.

Házhoz jövök.
Özv Quilt Miksáné

LÉVA, Simor u 3.

Kereskedelmit végzett komolyabb 
leány helyben vagy a környéken 
megfelelő irodai alkalmazást keres. 
Cim a kiadóba.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERh TESTV
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

L E V Á N.

Legjobb fűszer- és csemegeáruk 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.

Harisnya-iejeles Vásáruk ás kanvhafelszerelési cikkek.

Fővárosban szerzett tapasztalatom 
alapján elvállalok rongyos h irisnyákat 
fejelés végett, ha a fejét le — nem 
vágja, 1-kor 60 fii. munkadijért. 
vöi harisnyahoz fél pár, férfi 
harisnyahoz egy pár anyag szükséges. 
Csak mosott harisnyákat fogadók 
el. Steiner Emma divattermében lesz 
átvéve, kivaló tisztelettel Nemes 
Imréné. Léva

Eladó ház és szól ö.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. VUísii cf főzőedények, foiralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczőlvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 

agfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron, 

összes r érti-, r ezó> azdasa^i , méhészeti es te.gazdasági szerszámok.

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

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

Árok-utca 13. számú ház és Kákák
ban teniszpálya mellett egy szöllö 
eladó. Bővebbet Béres Jánosnál 
a szőlloben.

Eladó ház.
A Kálnai-utcza 5. sz ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvilágosítást 
nyújt dr. Knioskó Béla ügyvéd. Léva

Lakas kerestetik
Egy úrasszony május hó 1 tői 

2, esetleg 3 szobából álló megfe
lelő lakást keres Léván. — Cim 
a kiadóhivatalban

Ma a moziba
U-csak két előadás!

NYOQMtott Nyitrai 6« Tárna r- t. gyorasajtójtn Léván-

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám; 33. "j| *y| Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült Lázamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Granz-iéle motorok minden urgyrogban Hopferr és 
Schrantz gözcséplő készletek, etedet! lüelichar-féle 
vetógép dk, Lftcher-iéie ekek es talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vegó gépek es Képrészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb mirösegü iát órnanykairrak elkészítése 

es felaliita»a jutányos arabbal.


