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Fehérneműt a hadseregnek.
Nemcsak a frontokon, de a fron

tok mögött is folyik a háború. A 
katonák harckészségétől függ a győ
zelem. A frontokon állnak a kato
nák, de a frontok mögött élő pol
gárságnak kötelessége, hogy kato
náinkat minden szükségessel ellássa. 
A frontok mögött élő polgárság ál
dozatkészsége, a katonák vitézsége 
mellett is egyik főtényezője a siker
nek. Es mi magyarok nemcsak a 
szükségben, de az áldozatkészség
ben is mindenkor a legjobb példá
val jártunk elől.

A már negyedik éve tarló vi 
lágégés szinte emberfölötti áldoza
tokat kívánt tőlünk és mi sohasem 
tértünk ki azok elől, mert szent 
meggyőződésünk, hogy ez a hábo
rú csak a mi igazságunk diadalával 
végződhetik. A hadvezetőség vagy 
a hadsegélyző hivatal bármikor is 
fordult hozzánk, mindig készen ta
lált bennünket arra, hogy áldozat
készségünkkel segítségére siessünk 
hadrakelt katonáinknak.

Négy háborús esztendő sok 
mindent elnyűtt, elviselt. Óriási 
anyagkészleteket emésztett fel a vi
lágégés. De talán semmiből sem 
annyit, mint a fehérneműből, amely 
bizony elkopott, elszakadt. A fehér
nemű oly életszükséglete minden 
embernek, hogy ma már élet anél
kül el sem képzelhető. Hiszen el 
voltunk látva e tekintetben is s had
vezetőségünk bölcs előrelátása el 
sem képzelhető mennyiseget halmo
zott össze raktáraiban. Azonban a há
ború ezt a inennyiségetis fogyasztotta 
rohamosan, úgy, hogy ma már az 
elnyűtt katonai fehérnemű ujjal való 
pótlása alig lehetséges.

A hadsegélyző hivatal ezért is
mét a frontok mögött élő polgárok 
áldozatkészségéhez fordul a követ
kező lelkes felhívásban, mely kére
lem altábornagyunk, a hadsegélyző 
hivatal vezetőjének aláírását viseli :

„A hadrekelt seregnek fehérne
művel és alsóruhával való ellátása 
szinte leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközik ! Ezért a hadsegélyző hiva
tal a magyar népnek három éve 
lángoló lelkesedésébe és minden más 
nemzetét felülmúló áldozatkészségé
be vetett szilárd bizalommal fordul 
mindazokhoz, kik nyugodt munká
ban tölthetik itthon napjaikat, mert 
íős seregünk ércfala övezi a haza 
>zent földjét.

A sereg szükségletétől van szó ! 
\’etn jótékonyságot kérünk, hanem 

kötelességteljesitést, melyet senki 
sem fog megtagadni, akinek gyer
meke, hitvese vagy szülője messze 
idegenbe, ellenséges földön, esőben 
és fagyban küzd érette és tnindnyá 
junkert!

A Hadsegélyző Hivatal férfi- 
és női fehérneműt, harisnyát, inget, 
lábbelit, szoknyát, törülközőt, asztal
kendőt, ágyneműt, zsebkendőt, min
denfele fehér, színes, tarka vászon-, 
pamut-, karton- és barchet-holmit 
kér, amely alsóruhaként viselhető 
vagy alsóruha készítésén' vagy javí
tására alkalmas.

Adjon mindenki meg nélkülö
zések lírán is, mert csak igy róhatjuk 
le a hőseinkkel szemben köteles há
lánk egy csekélyke részét és csak 
igy mutatkozunk méltóknak azokhoz, 
kik vérük hullásával, ezer veszélyben 
és szenvedésben egy világot csodá
latba ejtő hőstettek közepette sze
retettel gondolnak a honmaradot
takra?1

Hozzánk is eljutott a lelkes 
felhívás s mi, akik mindenütt s min
denkor tanujelét adtuk áldozatkész
ségünknek, szivünket, s lelkünket 
nyitjuk meg neki, mert szent köte
lesség teljésitése az, amit a hadse- 
gélyzó tőlünk kér Varasdy Dezső 
honvédfőhadnagy a hadsegélyző hi
vatal megbízásából szives szavakkal 
magyarázta meg a fehérnemügyüjtés 
céljait és módozatát s mi a legna
gyobb készséggel ragadjuk meg az 
alkalmat, hogy a hadsegélyző hiva
tal felhívását lelkes polgárságunkhoz 
továbbítsuk.

Fehérneműre van szüksége " 
katonáknak, a mi fiainknak. Mi, akik 
még nem nélkülöztük ezt az any- 
nyira szükséges ruhadarabot, nem 
is tudjuk felfogni, hogy a legna
gyobb szenvedés az emberi testre, 
ha az fehérneművel nincs betakar
va. Adhatunk a katonára mindenféle 
ruhát, de ha nincs fehérneműje, 
rosszabb lesz a koldusnál, hangulata, 
tüze, lelkesedése ellanyhul. Még 
mindnyájunk szekrényében van egy
ket darab nélkülözhető vászon, pa
mut, karton darabja. Adjuk katoná
inknak, fiainknak.

Nem kell annak teljesen kész 
vagy ép fehérneműnek lenni. Le
pedő, asztalkendő, abroszmaradé
koknak mind hasznát lehet venni ; 
részben fehérnemükészitésre, rész
ben javításra.

Lapunk más helyén közöljük, 
hogy a megalakult bizottság a vá
rosban házról-házra fogja gyűjteni a 
fehérneműt. Nincs család, akinek 

egy-egy tagja ne lenne a harcban.. 
Gondoljon minden család a katona
tagjára s meleg szeretettel, nemes
lelkű áldozatkészséggel keressen 
össze minden nélkülözhető fehérru- 
hanemüt.

A fiaink kérik tőlünk. Szabad-e 
tőlük ily csekélységet megtagad
nunk, mikor ők testi . épségüket, 
életüket kockáztatják érettünk a lö- 
vcszarkok véres rögei, között ?

Mutassa meg Léva város kö
zönsége, hogy mint mindig, most is 
jó példával jár elől a vármegye 
többi községe előtt!
Hadiállapotunk az Egyeslilt-Államokkal.

— Az amerikai hadsereg teljesítő képessége. —

Az. Ausztria Magyarországgal való diplo
máciai viszony megszakítására az Egyesület- 
Államokban Wilson kívánságára hónapokkal 
később a hadiállapot következett. A szená 
tusnak és a képviselőháznak e tárgyban 
folytatott tanácskozásai azzal a határozattal 
végződtek, hogy az Egyesült-Államok Auszt- 
ria-Magyarországgal hadiállapotban levőknek 
tekintik magukat.

Ezzel véget ért az a háborús bujósdi 
játék, amely már a világháború kitörése óta 
folyt és köztünk és Amerika között kitört a 
nyílt háború.

Hadd lássuk tehát, mit is várhatunk az 
Egyesült-Államoknak a háborúban való bea
vatkozásától, illetőleg milyen mértékben léphet 
fel ellenünk és különösen a velünk szövetsé
ges német birodalom ellen Amerika katonai 
ereje.

Eddig a hadiallapotnak szemmel látható 
hatása nem volt. A külföldön át érkezett 
újsághírek egybehangzóan azt adják tudtunk
ra, hogy odaát buzgóan dolgoznak a hadse
reg és ». hadi tengerészet felszerelésének tö
kéletesítésén. Ellenségeinket egyelőre az Unió 
csak pénzügyileg és tengerészetileg támogatta. 
Amerika az Atlanti Óceán északi és déli 
részein őrszolgálatot vállalt, hogy az ameri
kai fenségvizekkel határos tengerrészek biz
tosítva legyenek a kalózhajók és a búvár
naszádok ellen. Az itt őrszolgálatot teljesítő 
angol és francia hajók igy más célokra sza
badultak fel

Most már az a kérdés, hogy a jövőben 
mennyire segíthet ellenségeinken Amerika 
hadserege és hajóhada A hadseregre nézve 
191 i április 28-án elfogadták az általános 
védkötelezettséget és ezzel sutba dobták a 
szabad toborzás intézményét, amely már évek 
óta nem elégítette ki a hadsereg békelétszá- 
manak igényeit sem. A törvény nyomban 
hatályba lépett. A Németország elleni had
üzenet idején Amerika csak 66.000 főnyi 
reguláris sereggel és mintegy 100.000 főnyi 
miliciával lendelkezett, amely a csapatkeretek 
alakítására volt szervezve. A szervezett milí
cia némi katonai kiképzésben részesült, ellen
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ben a tartalékos milícia, tehát a harmadik 
fokozat, semmiféle katonai kiképzéssel sem 
birt. Az Unióban azonban előszeretettel ko
vácsolnak nagyszabású meglepő terveket es 
olykor-olykor gyorsan bekövetkezik megvaló
sításuk is. Már bevezetőleg említettük, hogy 
nagy buzgalommal dolgoznak az amerikai 
hadsereg kibővítésén. Az Egyesült Államok 
nagy népessége mindenesetre kimeríthetetlen 
tartalékot bocsát ellenségeinknek rendelkezé
sükre, különösen, ha a háború még hosszabb 
ideig tart. De, hogy sikerül-e és mennyi idő 
alatt sikerül ebbői az anyagból használható 
katonákat faragni, az már más kérdés. Legel- 
sőbben is nincsenek tisztjeik. Azok az egyé
nek, kiket a müveit osztályokból elöljárókká 
léptetnek elő, a kiképzésnek semmiféle rutin
jával sem bírnak. Az amerikai népkaraktert 
annyira jellemző önérzet éles ellentétben áll 
a katona első parancsolatával : a fegyelemmel. 
Már ez az egy ok elég arra, hogy némi 
kételyt tápláljunk a leendő amerikai álakza- 
tok értéke iránt

Hogy eddig mennyire haladt az újonnan 
képzett magasabb egységek felállítása, azt 
innen nehéz megítélni. Általánosságban azon
ban feltehető, hogy a franciaországi harctérre 
három-négy hadosztálynál több nem érkezett; 
ezeket is azonban egyelőre a front nyugo- 
dalmasabb helyein a lövészárokharchoz kell 
szoktatni. Az amerikaiak különböző hivatalos 
híradásaiból és külföldi újsághírekből gyanít
hatni, hogy Amerikában több mint egy millió 
ember visel egyenruhát és van kiképzés alatt 
a különböző csapattáborokban. Nincs kizárva, 
hogy ezek közül egy fél millió talán már be 
■s fejezte első kiképeztetését és most már 
az európai harctérre hozható.

A csapatoknak Franciaországba leendő 
szállítása elsősorban hajótér kérdése. Termé
szetes, hogy ellenségeink szigorúan óvakodni 
fognak attól, hogy az amerikai egységek 
létszámát és érkezésük időpontját velünk csak 
sejtessék is, nehogy ilyeténképen buvárhajó 
inknak kész prédát és hadvezetőségeinknek 
fontos támpontokat szolgáltassanak. Ha fel
tesszük, hogy mostanáig mintegy 18—20 had
test van annyira, amennyire kiképezve és all 
szállításra készén és hogy egy-egy hadtest 
szállítására 30—40 hétezer-tizeze• tonnás hajó 
kell, ebből könnyen megállapítható, hogy az 
ilyen tengerentúli szállításnak mekkora nehéz
ségekkel kell küzdenie. Hogy ‘ogalmat alkot
hassunk magunknak egy hadtest szükségle
teiről, szem előtt kell tartanunk, hogy egy 
harmincezer főnyi hadtestnek, amely egy 
utón halad, oszlopaival es trénjeivel együtt 
mintegy ötven kilométer a menethosszusága. 
Hogy emellett buvárhajóink mekkora beha
tást fejthetnek majd ki a két kontinens köz
ti e tengeri hadtápvonalakra és mekkora 
veszteségeket okozhatnak a szállítmányoknak, 
ez nyilt kérdés marad. Bizonyosra vehető, 
hogy 1918 ősze előtt nagyobb amerikai had
sereg aligha avatkozhatik teljes erővel a 
harcba.

A mi a hajóhadat illeti, elmondható, 
hogy a Németország ellen intézett hadüzenet 
óta ez is személyzetben is, hajókban is 
megnövekedett. Amerika hajóhadának lét
száma igen jelentékeny és mostanában, ha az 
uj hajók is elkészültek már mintegy 36 
sorhajóra, 13 páncélos cirkálóra, 10 védett 
cirkálóra, 63 torpedózuzora, 17 torpedó
naszádra és 44 buvárnaszádra tehető. Lehet
séges, — hogy ezek a számok még kissé 
gyarapodtak is. Természetes, hogy az entente 
hajóhadainak együttes működése céljaira az 
amerikai hajóhadnak csak egy része vehető 
számításba.

Mindent összevéve, megállapítható, hogy 
az Egyesült-Államoknak a háborúba való 
beavatkozása alig lendíthet valamit az entente 
sorsán, mert erőhatása előreláthatólag csak 
tulkésőn érvényesülhet Ha tehát Amerika 
egyedül lesz hivatva a mentő angyal, szerepére 
akkor nyilván csak szalmaszál marad majd 
a nagy óceánon. A háborút Európa kezdte 
és befejezni is Európa fogja.

Különfélék. .
— Fehérneműt a katonáknak. 

Szerető lelkűnkben megemlékezünk arról a 
mozgalomról, mely a katonáknak fehér
neművel való ellátása dolgában az egész 
országban megindult. A hazafias felbuzdulás 
hullámai hozzánk is eljutottak s Léva város 
közönsége is ki akarja venni a részét a se
gítő akcióból. A jótékony nőegyleteek vezetői, 
a lelkészek, a lapok szerkesztői, az iskolák 
igazgatói, lévai honvéd állomásparancsnok, 
Borza Béla, és Varasdy Dezső főhadnagy, a 
hadsegélyző hivatal kiküldötte részvételével 
értekezletet tartottak, melyen jelen voltak: 
a katonaság említett két képviselőjén kívül a 
lévai nőegylet képviseletében özv. Kherndl 
Jánosné, Káinná Ervinné, a lévai Bethlen 
Katalin nőegylet vezetősége — képviselői : 
Birtha Józsefné, Jakabjaira1/ Barnáné, az 
ág. ev. nőegylet képviseletében Bándy Endréné 
az izr nőegylet és filléregylet képviseletében 
Liebermann Jakabné, — és dr. Priszner 
Gyuláné, Bődogh Lajos polgármester, Szakács 
Viktor r. kath plébános, Bir'ha József ref 
lelkész, az Őrálló szerkesztője, Liebermann 
Jakab főrabbi, Hogyor József főgitnn és 
Köveskuti lenó tanitóképzőintézeti igazgatók, 
dr. Kmoskó Béla a vöröskereszt egyesület 
elnöke, ifj. Klain Ödön főjegyző és dr. 
Kersék János lapunk főszerkesztője. Varasdy 
Dezső főhadnagy felvilágosításai nyomán 
megalakult a bizottság, mely elnökéve Bődogh 
Lajos polgármestert — társelnökévé özv 
Kherndl Jánosnét és Szak >cs Viktor plé 
bánost választotta meg s elhatározta, hogy 
ma, vasárnap délután 4 órakor a városházán 
értekezletre hívja össze a nőegyletek választ
mányát s az érdeklődő közönséget s hogy a 
gyűjtést e hó 15-25-ike közti időbeli eszközük. 
Már most is kéri a közönséget, hogy szeretettel 
és bizalommal fogadja a gyűjtőket, akik 
nem csupán kész fehérneműt, hanem ininden- 
‘éle vászon, pamut, gyolcs és barchet-darabot 
szívesen fogadnak, mert hiszen javításra és 
feldolgozásra még a legkisebb is felhasznál
ható. Az á'lontásparancsnok ur a leg
szívesebb és legmesszebbmenő támogatását 
ígérte meg a bizottságnak, mely azt köszö
nettel fogadta Mindenki járuljon adományával 
a gyűjtéshez, hadd ismerjenek meg erről is 
bennünket, lévaiakat 1

—A ReviczkyTársaság , XL1I. fel
olvasó estélyét pénteken tartotta meg nagy 
közönség jelenlétében, mely fokozott 
érdeklődéssel kisérte dr Kara/iá th Máriusnak, 
az irodalmi szakosztály elnökének, a nemzet 
sorsáról irt, eszmékben és gondolatokban 
gazdag tanulmányát, melyet két részben adott 
elő. A múlt tanulságait fejtegetvén megállapí
totta a nemzet jelen állapotát s a jövő 
megoldandó nagy problémait. Nagy sikert 
aratott Kékért Ella, ki Kersék Jánosnak 
Juliska meg akar hilni című versét szavalta 
igen kedvesen és eredeti felfogással. Majd 
Laurisin Lajos több népversét mutatta be 
Fekete József. Mely érzéssel, minden hatásos 
részletet szépen kidomborítva Dutkának 
az yperni Krisztus előtt és Gyökössynek 
Doberdó című költeményeit adta elő 
Frecska Irén, kit szintén zajosan megtapsol
tak. Csuvara József főhadnagy pedig ismét 
az ő meleg, színes hangjával gyönyörköd
tette két ízben is a közönséget, mely rokon 
szenves tüntetéssel jutalmazta meg az igazán 
művészileg előadott dalokért, melyek szép 
ségét csak fokozta Köveskuti Jenő diskrét 
finom zongorakisérete A szép énekszámban 
Köveskuti Jenő barom szép Petőfi dala is 
szerepelt s a bemutató dicséri a szerzőty 
mert dala csupa érzés, csupa meleg szenvedély 

— A f. hó 18-án rendezendő estélyen 
Fekete Jozsef’a turáni gondolat ról és Szobo- 
lovszky István a nőnevelésről tart felolvasást.

— A Körmöczbányai Tisztviselők 
és Alkalmazottak Beszerzési Cso
portja tagul felvesz minden, Körmöczbá- 
nyán lakó és háborús segélyre igényjogosult- 
saggrl biró tényleges és nyugdíjas köztiszt 
viselőt és alkalmazottat ; államit, vármegyeit 
és községit egyaránt. Jelentkezni lehet dr. 
Csengő Nándor főreáliskolai tanár csoport 
titkárnál (lakik: Felső-u; a bőrgyárral szem 
ben). Ajánlatos bemutatni a fizetési könyvet ; 
az ellátandó családtagok száma a ható-ági 
lisztkönyvvel igazolandó.

— Eljegyzés. Méder Ferenc, lévai 
uradalmi kasznár, jegyet váltott özv. Hoff- 
mann Ferencné uradalmi erdőmester özve 
gyének kedves leányával, Ilonkává1.—Boldog 
megelégedés kisérje frigyüket I

— Kitüntetés Pelczer István, oki. 
tanító. 15 honvédgyalogezredbeli. illetve 314. 
h gy. géppuskás hadnagy, Pelczer István 
garamkelecsényi főtanitónak fia, az ellenség 
előtt tanúsított vitéz és bátor magatartásáért 
a nagy ezüstérmet és újabban a katonai érdem 
kereszt. 111. osztályát kapta a kardokkal. A 
vitéz hadnagynak ez már a hatodik kitün 
tetése.

— A fölemelt hadisegély. A had- 
bavonultak családtagjai rövidesen megkap 
ják a fölemelt hadis,egélyt A honvédelmi 
minisztériumban elkészült a rendelet, mely 
az igényjogosultakat a lakóhely szerint há
rom osztályba sorozza. Kis- és nagyközsé
gekben a hadisegély a családtagok száma 
szerint 36 -200 korona, városokban 42 — 220 
korona, a fővárosban, Pozsonyban, Fiúmé
ban 48 -24<> korona közt változik. Akik bé
relt lakásban laknak, azok lakbérsegélyben 
is részesülnek Ezentúl minden községben 
véleményező bizottságot alakítanak. A bi
zottságtól a főszolgabíróhoz is felszó amlá- 
si bizottsághoz lehet fellebbezni. Ujitás az 
is, hogy nemcsak a tartalékosok, hanem a 
tényleges katonai szolgálatot teljesítők csa
ládtagjai is kapnak hadisegélyt.

— A monarchia hadikölcBÖnei. 
A hetedik magyar hadikölcsön aláírási ideje 
dec. 15-én lejárt. Az eredmény az eddigi 
számítások szerint meghaladja a három 
milliárdot. Az osztrák hadikölcsönre, mely
nek aláírási terminu a szintén dec. 15-én 
járt le, az ideiglenes megállapítás szerint 
5801.6 millió koronát jegyeztek. Már is biz
tosra vehető, hogy a végleges eredmény a 
hat milliárdot meg fogja haladni A hét 
osztrák hadikölcsön eredménye 29 milliárd 
korona Ha ehhez hozzávesszük a hat 
magyar hadikölcsönre jegyzett 11.1 milliár
dot és a hetedikre aláirt 3 milliárdot, úgy 
kitűnik, hogy a monarchia népeinek eddig 
hozott pénzáldozata 44.6 milliárd koronára 
rúg.

— A magasabb telefondifszabas 
életbeléptetése. A hivatalos lap közlése 
szerint a magasabb telefondijszabás e hó 
15-én lep életbe. A rendeletben két lényeges 
ujitás van : az egyik az, hogy jelentékenyen 
felemelik a telefonállomások előfizetési di 
ját, — a másik pedig, hogy a környékbeli 
és a törvényhatósági távbeszélő viszonyla
tokban a beszélgetések jelenlegi átalányozása 
megszűnik és minden beszélgetést külön 
kell fizetni Az éjjeli és nappali használatú 
állomások dija ezentúl 480, az orvosoké 30), a 
nyilvános jellegű helyisegek telefonja 720, a 
nyilvános tablásállomásoké 600 korona lesz 
ezentúl. Száznál több előfizetővel rendelkező 
hálózatokban a vidéki főállomások dija 24'1, 
a nyilvános jellegüké 300, a száznál keve
sebb előfizetésü hálózatokban a főállomá
soké 1-0, a nyilvános jellegű helyiségek te
lefonja pedig 240 korona Egyébként a bel
földi távolsági távbeszélőforgalom uj díjtéte
lei a háromperces beszélgetések után a kö
vetkezők : 25 kilométerig 25 fillér, 25-től 50 
kilométerig 50 . fillér, 100 kilométerig 1 ko- 
tona. 200 kilométerig 2 korona, 200 kilomé 
reren felül 3 korona.

— A haszonhatosok ezredkürtje 
A király megengedte, hogy azon ezüst disz
kiirt, melyet Esztergom varos polgársága 
haziezredének 2o0 eves jubileuma alkalma 
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bél a cs. és kir. 26 os gyalogezred parancs 
u okságának átadott, — ezredkürt gyanánt 
használtassák.

— A cukorfejkvóta JoHsállitása. 
Az országos közélelmezési hivatalt vezető 
miniszter rendeletben tudatta az illetékes ha
tóságokkal, hogy az országos cukorfejkvótát, 
a gyártási nehézségek miatt, leszállítani, ' 
kénytelen s hogy a kvóta havonkint átlag 
bán, az 500 grammot meg nem haladhatja 
Kivételek a tisztviselők, a városi lakosság, a 
vasúti és hajózási alkalmazottak, a bánya
munkások, az ipari munkások, a betegek, a ‘ 
terhes és szoptató asszonyok, — havi átla
gos fejadaguk azonban ezeknek sem lehet 
több, legfeljebb 750 gramm.

— A 49—50 éves népfölkelök 
helyi szolgálata Mint a Külügy - Hadügy 
közölte, a honvédelmi miniszter rendelete 
szerint az 1867 és 1868 születésű évfolyam
beli bármely alkalmassági fokozattal biró le 
génységi egyének csakis a mögöttes ország 
részekben használhatók fel

— Hangverseny. A Lévai Nöegylet | 
február hó 2-án, este 7 órakor, a városi | 
vigadó dísztermében, özv Cudenhove Kunó
né grófnő elnöksége alatt, a Stefánia-árva- 
ház javára művészi hangversenyt rendez, 
amelyre már előre is felhívjuk az érdeklődők 
szives figyelmét A hangverseny teljes műsorát 
lapunk kővetkező számában fogjuk közölni

— Hadifogoly kiadás Értesülésünk 
szerint a lévai helyi munkásbizottság több 
hadifogolylval rendelkezik ez' időszerint, kik > 
kiosztásra kerülnek Akiknek szükségük van 
ilyen hadifoglyokra, jelentkezzenek kérésükkel 
a református lelkészt hivatalban, a munka 
bizottság elnökénél.

— Elfogott betörő. Nagystílű betö
rések izgatták a múlt év végén Léva varos 
közönségét Ma itt, holnap ott törtek be, s 
mindenütt a legraffináltabb furfanggal jártak 
el. Szabó István lévai lakos, egyik nap disz
nót ölt, másodnap reggel hűlt helyét találta 
a disznó maradékainak. Oda lett a zsir, ■ 
szalonna, a jó kolbászok, a besózott hús A 
tetejébe még eltűnt a gazda két csizmája is, 
mintha csak jelezni akarta volna, hogy a 
disznó nem mezítláb ment tovább Ugyan
úgy akart cselekedni egv másik háznál is, 
de itt elzavarták. A csendőrség hiába nyo 
mozta, sokáig nem tudott a gonosztevő nyo
mára akadni, azonban végre is rajta vesz
tett, mert Lászlómüven ép tettén értek egy 
katonát, mikor az ur almi épületbe betört, 
hol zsírt és gépszijat 'opott < sendőrségüok, 
mely derekas munkát végzett s igazi ambí
cióval dolgozott, remekül kibogozta a nem 
mindennapi intelligenciájú betörő (izeiméit, 
s szép sorjába rábizonyította, hogy neve 
Hlavati József őrmester a 72 gyalogezred
ben, valószínűleg megszökött ezredétől. Lé 
ván Vrhán Erzsébetnél lakott s ide hordta 
a lopott holmit. A Szabó-féle betörésből 
származó zsírt Léván adta el vendéglősök 
nek. Ó volt az, aki Levatich Gusztáv ügyvéd 
lakásába is behatolt s onnan egy vadász
fegyvert emelt el. Ezenkívül sok más tár
gyát, közte egy bundát is találtak nála 
Ugylátszik, hogy a lévai betöréseken kívül 
máshol is praktizált. A csendörség átadta a 
katonai hatóságnak. Egyben jelentést tett a 
kir. ügyészségnek.

— Ebzárlat Léva város területen két 
kutyán a veszettség ragadós állati betegség 
állapittatotl meg. A bekövetkezhető veszélyek 
megelőzése és a betegség továbbierjedésének 
meggátlása céljából a rendőrség a varosban 
lévő összes kutyákra 3 hónapra a zárlatot 
elrendelte. Ezen idő alatt a kutyák odahaza 
láncon megkötve tartandók, csupán éjjel 
zárt udvaron bocsáthatók szabadon ; a vadasz 
vagy más ebek harapás ellen biztos száj
kosárral ellátva pórázon vezelendők. Utcán 
vagy köztéren tatait kutyák elfogatnak és 
kiirtatnak, tulajdonosaikat pedig megbüntetik.

— Haransrpótlo vasúti sínek. Ta 
pasztalat igazolja, hogy az elszállított ha
rangokat vasúti sínekkel lehet némileg pó
tolni. Több vidéken a vasúti sint az elszál
lított harangok helyébe erősítették és kala 
pácsütéssel elég tiszta hangokat hoztak ki 
belőle. Ha a templomok gondozói a szük
séghez képest kiselejtezett vasúti síneket 

vásárolnának, esetleg kölcsön kérnének, leg
alább ideiglenesen pótolhatnák elszállított 
harangjaikat s némileg kielégítenék a ha 
rangért epedő hivő népet.

— T’ogv a népesség. A statisztikai 
havi közlemények októberi füzete szerint ok
tóberben a házasságkötések száma a ma 
gyár birodalomban 7398 volt, élve született 
23,049, meghalt 36,053 egyén, igy tehát a 
népesség létszamában beállott fogyás 13,004 
főre rúgott. A halálozás ‘aránya a szeptem
beri 18.7-tel szemben 19.9-re emelkedett.

— O'asz szövetet kapunk A leg
utóbbi olasz offenziva alkalmával az ellen
ségtől igen nagy mennyiségű ruhaszövetet 
zsákmányoltunk s ez az elsőrangú gyárt
mány színtiszta gyapjú, valódi angol szövet, 
milliókat er A rendkívül becses zsákmányt 
egyenlően felosztják Németország, Magyar
ország és Ausztria közt. A zsákmánynak a 
mi javunkra eső része állítólag o yan tekin
télyes, hogy mindenesetre éreztetni fogja 
hatását.

— Mit' tegyOnk a megfagyott 
burgonvávxl ? A beállott hideg időjárás 
következtében úgy a közraktárakban, mint 
a magánháztartásokban levő bprgonyakész 
let az elfagyás veszélyének van kitéve. Erre 
az eshetőségre való tekintettel figyelmeztetik 
a közönséget, hogy a megfagyott burgonyát 
használat előtt néhány órán at hideg vízben 
kell tartani miáltal a burgonya ismét élvez 
betűvé válik

— Villamos telepünk üzemveze 
tősége lapunk mai számának „Közönség 
köréből" című rovatában igen fontos felhí
vást tesz közzé, - melyet olvasóink ki
váló figyelmébe ajánlunk

A mozi mai két előadásán a 
Cigányprímás, 4 felvonasos drámát fogjak 
bemutatni, melyet a fővarosban hetekig nagy 
tetszés mellett adtak A műsort egy 
aktuális hadifelvétel, egy honvédhadosztály 
tűzben, nyitja meg s Max hódításai című 
humoros felvétel zárja be.

Újság és uaptar nélkül ma mar 
intelligens ember nem élhet Felhívjuk az 
olvasóközönség figyelmét a most 40-ik évfo
lyamába lepő Pesti Hírlapra, a magyar de
mokrácia annyira kedvelt független politikai 
napilapjára, amely immár 28 ik eve latja el 
rendes előfizetőit a minden háztartásban 
nélkülözhetetlen naptárral. A Pesti Hírlap 
az 1^18-ik évre válogatott szépirodalmi köz
lemények mellett sok közhasznú tudnivalót 
tartalmaz aktuallis képekkel és a világháború 
egyévi történetét megvilágító térképpel Aki 
a Pes'i Ilit lapra egy negyedévre előfizet 13 
koronával, az ingy n és bérnientve kapja 
meg ezt a nélkülözhetetlen könyvet.

Kz Érdekes Ufság január 1 én a 
hatodik évfolyamába lép Az Érdekes Újság 
az elmúlt öt év alatt a leggazdagabb, lég 
szebb és legérdekesebb hetilap a magyar 
olvasóközönség nélkülözhetetlen képeslapja 
lelt Az Érdekes Újság minden eseményről 
páratlanul gyorsan számol be. A kiállítás 
szépségében, a tartalom gazdagságában, az 
ingyen mellékletek és kedvezmények váltó 
zatos sokaságában egyetlen képeslap sem 
versenyezhet vele Az Érdekes Újság előfi
zetési ára egy negyedévre 7.8<> korona.

Zongora h ingói ae Szigeti Arnold a 
budapesti Conservatorium zongorakészitő és 
Lángolója városunkban tartózkodik mely al
kalommal mindennemű hangolást, javítást ju
tányosán szakszerűen vállal. Meghívást vidékre 
is Nyilrai es T sa könyvkeresk. cég r t. ci 
mén fogad el.

• «

Közönség köréből.
Felhívjuk a villamosáramot fogyasztó 

közönséget, hogy üzemzavar elkerülése vé 
gett villamoslámpáit esti 10 órakor okvetle
nül kapcsolja ki (zárja el) és másnap d, u. 
4 */4 óra uten-pedig a Iá i pákát egyenkint 
néhány percnyi megszakítással kapcsolja be, 
— mert ellenkező esetben úgy a telep üze
mében, valamint a fogyasztó lámpáiban kár 
eshetik.

Léva, Itt 18. január 10
ŰzeiuvosetÖBég.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejeqyzése.
iqi7 évi dec. hó 6.-től >917. évi jan hó 13.-ig

Azt

k szillók uefi; <Ég
W)

A gyermek 
neve

Zubek János Belánszki K. fiú János

Házasság

Voleneuv és menvasszouv neve Vallása

Medved Antal Varga Mária r. kath.
Halálozás

w elhunyt neve «ora
i

A hal*1 oka

Schmidt Antal 19 éves hősi halált halt

130—1918. szám
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a Közélelmezési 
Miniszter 150000 1917. sz. rendelete folytán
Barsvármegye Alispánja 13650 —1917. számú 
határozatával elrendelte Léva r t. város 
területére is a búza, rozs, kétszeres, árpa, 
zab, tengeri tatárka, köles, bab, borsó, lencse, 
lóbab és takarmányborsó készletekre és 
mindezek őrleményeikre (liszt, köleskása árpa
gyöngy stb-rei vonatkozólag a ttrmelőknél 
a rekvirálást, — az ma kezdetét veendi az 
egész város területén.

Annak foganatosítására dr. Horváth 
Gyula rendőrkapitányt és Fábián Zoltán 
aljegyzőt mint rekviráló községi elöljárókat 
küldtem ki, — melléjük adva Koncz János 
és Dóka István gazdákat mint — er. alkalomra 
megbízott — hatósági személyeket és az 
alispáni hatóság által rendelkezésre bocsátott 
tiz honvédkatonát, mint karhatalmi kirendelt
séget.

Fölhívom a város lakosságát, hogy a 
rekvirálókat törvényes, eljárásukban senki 
ne akadályozza, sőt mindenki köteles teendő 
ikben könnyebbségükre lenni és kijelentéseik
hez képest eljárni.

Figyelmeztetem a lakosságot arra is, 
hogy senki el ne titkolja a rekvirálók előtt 
készletét, mert szigorú büntetés alá eshet. 
A hatósági liszt nem képezheti rekvirálás 
tárgyát.

Léva, 1918, évi január hó 8.
Bódogh Kajos, 

polgármester.
207-1918 szám.

Hirdetmény.
A hadbakelt seregnek fehérneművel és 

alsóruhavh! való ellátása szinte leküzdhetet
len nehézségekbe ütközik.

A hadsegélyzö hivatal férfi és női fe
hérneműt, harisnyát, inget, lábbelit, szok
nyát, törülközőt, zsebkendőt ágyneműt, 
asztalkendőt, mindenféle jó, vagy elrongyolt 
fehér, színes, tarka vásznat, pamutot, kar
tont, barchetet kér a közönségtől, kikért a 
harcosok közösen küzdenek.

Mindezek gyűjtésére Léván az összes 
nőegyletek lelkesen összefogtak s a gyűjtést 
f évi január hó 15-től—25-ig foganatosítják, 
s minden adományt köszönettel vesznek, 
azt a hatóság utján illetékes helyre eljuttat
ják.

Szedje elő mindenki adakozásra szánt 
holmiját már előre, hogy a gyűjtők, kik há
zaiknál megjelennek, azonnal átvehessék s 
elszállíthassak.

A gyűjtés eredményének kiváló sikore 
iránt Léva r t. város hazafiasán cselekedő 
s bölcs belátásu közönségénél nincsen két
ségem.

Léva. 1918. évi január hó 11.
Bódogh Lajos, 

pol-Armnctar

Lákás kerestetik.
Egy úrasszony május hó 1-től 

2, esetleg 3 szobából álló megfe
lelő lakást keres Léván. — Cim 
a kiadóhivatalban.
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Manükűrözést
és tyúkszem vágást elfogad, vala
mint fehérnemüjavitás vállaltatik 

Léván. Parttér 7. sz..

Szölö-hajlék
bérbe kerestetik. Cint a lap kiadó

hivatalában.

Egy va’ódi 

czobo^y boa 
eladó.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

A legrosszabb 
cipőket

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

Házhoz jövök.
Özv Quitt Miksáne

L E V A, Simor u 3.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAőyKERESKEDÉSE

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

MIMIWOTT LÉVÁN. TÍCLEfQM 14,

E=adó ház.
A Kalnai-utcza 5. -z ház szabad
kézből eladó. Bővebb fel világosi la st 
nyújt dr. Kinosxo Béla ügvvsd. Léva

Legjobb tű ■ei ö ci ei eg>a>t.i Naponta friss felvágottak.

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségűkavek „Glória" pörkölt 

kávé különlegesség Ca-emegebor. likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakeiti- |v ilamint mezőgazdasági magvak.

imba'om eladó
V»F»ruu és kcu• ht>fe szerelési cikkek.

megtekinthető Adier kávéházban
— k e v a t). —

alumínium, sphinx, zemancozott ierrez és öntöttvas konyhaedenysk 

modern hsztartasí cikkek. Vmtir. rs ió«óedlujek, loirt lók es vasalok

G A
Jövő termését

saját vagyonát.
a nemzeti vagyont

óvja meg e s gyarapítja, ha a 

nie ei egerek és pduáiiyo* 
ir/ásárn már most beszerzi a szavatolt es sok

szorosan kipróbált 
orvos-vegyészi ultin előállított baktériumos

ZDASAG1 CIKKEK:

csákány, aczélvilia, fűrész, ojtókes, n.etszcolló 
agfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gé^szij gyári áron. 

Összes 1 érti-, r ezö»ardaatv 1 , niéhtazfti és i*:gazdat-ági szerszámok 
Építési Gityugc* : cement, gipsz, mennyezet náci, vasgerendák, horeá- 

nyozott Ecdrcr.M n&t kerítés nagy raktara

Adó kapa, lapat,

£ S?' üyi'íVlW. 
í- láCrSwkíK'lSil'

megyünk.

r U ál* J.

moziba

Totnatott Nyitni Tám j, p gyorMajtójftn Livin

n
egér- vagv patkáuvi tó tzert. 

Nem mérges. Emberre, háziállatra nem 
ártalmas.

Gyártja. BEC* JENŐ, 
ezelőtt HERCEG ÉS GEIGER vegyészeti 
gyár meiögazdasagi laboratóriuma 

Budapest.
VIII.,Mariü-u 13.ésVl., lehel u 27 es 29 

Alap - a 1902.
Egy literes üveg 75—K. l éi literes 3d.50 K 
Nagy üveg 14 K. Öt adagos probaüveg 11. 
—K Bérmentes szállítás vasúton és postán 

 Utánvéttel

mezogazdasagi és varrógépek nagy raktára
Léva ii. ,-'rf<,n 1

Pi cr.-ren, i agy kiterjedésű gepraktaram 
ű£ijar> épült Lázamban nagy választékú 

aílando gépkiállítás van berendezve

Tei-f n * 7»n, 33

gj írtoánju gépek;
ot zek . b drr mgy.^bsu I opferr

1 ' k °,7S 6,10 ies!?le’fct- e-t-cfeti & elJchnr féle 
O'-ev a. . bcbev-lf-lt, «kek talajú üve.ö vízkörök

* Hie* n ( erréssee
1 ag 1 le Is a * 1D iá iiczoHt.-nt n k .

Lp‘ ot li rím őseyú <a r rn anykamrak elveszítése 
'' ft ;alíiir |Lt nyes erai bat


