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A kéziratok a azarkasztfiaéghaz küldendők
Kéziratok vissza nem adntmik 

kós/.khkksztú ■ Dr. K BIRSEK JÁNOS.

(iabonarekvirálás.
Mivel az első rekvirálás nem 

szolgáltatta be a központnak a lé
méit mennyiséget, újabb rekvirálást 
rendeltek. Ezt e rekvirálást most 
foganatosítják városunkban. Barsvár- 
megyének tudomásunk szerint 800 
vaggon gabonát, magának Léva vá
rosának 50 vaggont kell beszállíta
ni a központ számításai alapján. A 
múlt évben köztudomás szerint jóval 
kevesebb volt a gabonaTeiánes, mint 
az idén, ennélfogva méltán esik 
gondolkozóba az ember, hogy most 
januárban ott vagyunk, hol tavaly 
májusban. A polgárság szidja a ter
melőket, a termelők viszont, s mind
ketten szidják a központot. Ha a 
háború végével valamely háborús 
intézmény megszűntének fog örven
deni a lakosság, úgy ezek a közpon
tok lesznek, mely átvette a keres
kedelmet a kereskedőktől oly cél
ból, hogy "z árut összegyűjteni s 
pontosan, igazságosan elosztani le
hessen. Hogy mindez hogy történt, 
anól jobb nem beszélni.

Az összegyűjtés, hivatalos for
mában rekvirálás, akkor történik, 
amikor az áru nagyrésze eltűnt s 
Így nincs mit összegyűjteni s elosz
tani. Az idén meglehetős jó termés 
volt. A cséplési eredmény ott volt 
minden községi elöljáróság kezében; 
mennyivel könnyebb és jobb lett 
volna egyenesen a gép mellől el
vinni annak idején a gabonát s az
után szétosztani. De egy darabig 
szabadjára volt engedve a gazdál
kodás. Persze, hogy a. gazdák nagy 
részé sietett a gabonájával úgy 
gazdálkodni, hogy csak az. jutott a 
központnak, amit akartak s azt is csak 
úgy tessék, lássék.

Ez még tavaly nem volt, de az 
idén már fordult a kocka és zsebé
be nevetett a gazda. Már most jön 
a rekvirálás, ami utóvégre helyes is; 
törvényszerű eszköz a visszaélések 
meggátlására, ha azt kellő körülte
kintéssel s igazságosan foganatosít
ják. l)c az, hogy még a szegény 
lateiner családok kis kamráját is a 
legszigorúbb ellenőrzés alá veszik, 
sőt a már hatósági engedéllyel be
szerzett s amúgy is alig elegendő 
mennyiségből is elvesznek, akkor 
'gazán az a hivatalnokember bizo
nyára nem fogja dicsérni a közpon
tot. Mert a gazdát nem féltem én 
az éhenhalástól. Ha attól az összes 
bevallott mennyiséget elveszik, ak
kor is vigan fogja ő tűrni a háború 
Szenvedéseit, mely az ő zsebét 
színűkig megtöltötte pénzzel. Soha
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az életben nem volt a gazdának 
annyi pénze, mint a háború alatt.

Már most ezeket figyelembe 
véve, még gondolatnak is absurdum, 
hogy a követelt mennyiségeket 
egyenlően lehessen elosztani. A 
mull évi rekvirálások meghoztak a 
kívánt eredményt, pedig a nem ter
melő hivatalnok és kisiparos osztályt 
nem is zaklatták ; most azonban a 
rekvirálók nem fogjak megtalálni a 
kívánt mennyiséget, ha minden tu
dományukat összeszedik, mert a ga
bona nagy része tiltott utakon már 
kivándorolt. Láttuk nap-nap után, 
hogy a vonatok meg voltak terhelve 
batyusasszonyokkal, kik nem to
jást, baromfit vagy zöldséget cipel
tek, hanem lisztet rejtegettek batyu
jókban. Már most persze törik a 
fejőket rajta, hogy ugyan hova is 
lehetett az ország termése ? Az a 
szegény munkás család, kisiparos és 
hivatalnok bizony meg nem ette, 
mert hisz neki a hatósás; nem adott 
többet, mint amennyi nekik járt. 
Most, tehát hibás számit.is az, mely 
— ezek háztartásából akarja meg
keresni az eltűnt differenciát.

De magának a közélelmezésinek 
sem válik hasznára, mivel a hus- 
evésról a kis hivatalnok és munkás, 
mint költséges passzióról, már regen 
leszokott. Disznója nincsen, mert 
hizlalásra nem kaphat árpát vagy 
kukoricát, tehát legnagyobb részben 
liszttel táplálkozik, mivel az idei 
burgonya- es babtermés alig jöhet 
számításba. Eddig legalább kenyere 
volt mindenkinak s kívánatos, hogy 
ezután is legyen. És lesz is, ha kel
lő körültekintéssel járnak el minden 
irányban.

De ezt csak úgy fogják elérni, 
hogy ne a zöld asztalnál ülő gaz
dák és jogászok számítsák ki a be
szolgáltatandó gabonamennyiséget, 
mert ezek nem tudják, hogy sok 
gazdasági tudósító ott is sok ter
mést jelzett, ahol alig termeti vala
mi, hanem a vármegye alispánja, a 
jegyzők és községi elöljárók adatai 
és * a cséplési eredmény alapján a 
termelőkre, esetleg a holdak arányá
ban állapítsa és vesse ki a beszol
gáltatandó gabonamennyiséget, de 
különösen a kisemberek zaklatásától 
tekintsenek el, mert ha ezektől egy
két kilogramm gabonát cl is visz- 

1 nek, az nagyon csekély mennyiség 
ahhoz képest, amit meg a gazdák 

I beszolgáltatni képesek lennének. 
Mert ez okozta azt is, hogy inig a 
lateiner embernek a haditerménybol 
is szűkösen jut, addig az élelmes és 
ravaszkodő gazdákat ulon-utfélcn a

A hlrrlatésaket, előfizetéseket • a raklamáelókat a 
kiadóhivatalba kérjilk utasítani

A LAP KIADíYia NYITHAT és TÁRSA r. t. 

legfinomabb fehér lisztből készült 
cipóval látjuk utazgatni.

Kell és szükséges a rekvirálás, 
j de szerintünk ennek igazságosnak 
I és méltányosnak kell lenni.

A tengeralattjáró történetéből.
Tulajdonkép alig érthető, hogy olyan 

időben, amikor a hajózás meg egészen kez
detleges állapotban volt, amikor tehát még 
nehezen boldogult a nyílt tengeren, akkor 
már meg lett volna a tengeralatti utazásra 
való törekvés. Ilyenformán azok a hagyo
mányok, amelyek a tengeralattjáró építésé
nek első kísérleteit Nagy Sándor idejére 
teszik, aligha többek mondáknál. Ép ilyen 
valószinütlenül hangzik az 1190 körül támadt 
hősköltemény (Salman és Morolf) azon adata, 
hogy a ravasz Morolf, Salman király elől 
menekülvén, hajócskáján a tenger alá bukott. 
Mindezek a legendák valószínűleg valamiféle 
buvárharang első használatára vonatkoznak, 
amely minden esetre az első lépés volt a 
vizalatti élet lehetősége felé. Erre vonatkozóan 
aztán biztos adatok nyúlnak vissza egészen 
1150 ig, amikor is Rohadd in arab történetiró 
följegyzi, hogy Ptolomais ostroma idején egy 
búvár tengeralatti készülék segítségével jutott 
el Ptolomaisba

Az első valóban használható tengeralatt
járót 1620-ban próbálták ki, mestere Corne- 
lius van Drebat hollandiai fizikus volt. Úgy 
latszik, a próbáknál olyan jól bevált, hogy 
az elsőnek terve alapján újabb kettőt épí
tettek, amelyek közül az egyiken hosszabb 
utazást tett I. Jakab angol király. Amilyen 
érdekes, olyan hosszadalmas is lenne, ha 
sorra leirnók a további kísérletezéseket, ame
lyek bőven következtek, igy a XVII. század
ban tiz, a következőben hét, a XIX. század
ban mar több tucat és e kísérletek egyre 
tökéletesítették a tengeralatti utazás gondo
latat, mígnem az elmúlt század vége felé 
testet öltöttek az első, háborús célokra ko
molyan hasznaiható tengeralattjárók.

E tengeralattjárók fejlődésének bemuta
tásara — mindenesetre nagy vonásokban — 
szolgáljanak az alabbi sorok.

A francia haditengerészet volt az első, 
amely a tengeralattjárók kérdésével intenzi
ven foglalkozott és fejlődési lehetőségük 
helyes fölismerésével megbecsülendő hadi
eszközt látott bennük. Coubet francia mér
nök kísérletei 1890 táján az altala készített 
iGoubet l) s aztán a (Goubet 11) tengeralatt
járóval érlelték meg az ilyen járómüvek szá
mára az első eredményeket, de feltalálói 
szellemét nemsokára túlszárnyalta Du Puy 
de Lomé léghajóépitőé, akinek eszméje 
alapján Zédé francia tengerészeti mérnök egy 
(Gynnote) nevű naszádot épített, majd 1892 
ben a (Gustave Zédé) nevűvel tökéletesítette. 
Ez a két első naszád, amelyet a francia 
hadtengerészetbe bekebeleztek. A tengeralatt
járók építésének első sikerei arra indították 
u tengerészet vezetőségét, hogy újabb aján
latuk kiírásával az összes részletek legszigo- 
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rubb titokbantartását követelte és tengeralatt
járókat csak állami hajógyárakban építtetett, 
ami e fegyver fejlődésére nem volt kedvező 
és csak bizonytf lanságot teremtett az újabb 
típusok alkotásában. Erre enge.l következtetni 
az újabb naszádtipusok deplacementjának 
folytonos váltogatása, amely hol emelkedettből 
csökkent, hogy aztán — nem minden megsza
kítás nélkül - az elmúlt évtized vege felé meg
állapodjon az első nagyobb egységtipusnal, a 
Monge-tipusnál, amely 398 t vizkiszoritást 
tudott felmutatni. Most aztán a tengeralatt
járó építése Franciaországban biztosabb tem
pót vett, bár még most is észlelhető bizo 
nyos álhatatlanság a deplaeement és a 
vizfeletti üzem kérdésében. A vizkiszoritás 
az uj (Gustave Zédé)-nél (1913) es a Nére- 
ide-tipusnál (1914) egészen 800 t-ig emelke
dik, hogy ugyanakkor (1914) az Amphitrite 
típusnál megint 414 t-ra csökkenjen, 1915 ben 
a Hermione-tipusnai 520 ra, a Diane-tipusnál 
G30-ra és a legújabb Dupuy de Lomé és 
Regnaul-típusnál 833 ra, illetve 830-ra emel 
kedjék. Amellett a gőz, Diesel és turbo-gé- 
pek használata állandóan váltakozott, az 
utóbbiak jelentették a legújabb vívmányt Az 
első naszád, amely ágyukat vitt, a Gustave 
Zédé volt, fegyverzete a tiz lanszirozó-cső 
mellett négy 6'5 cm agyú Ezt a fegyverze
tet megtartottak minden további típusnál, 
kivéve az Amphitrite-osztályt, amely taniadó 
fegyverül csak torpedókat vitt. A francia 
tengeralattjárók további fejlődését a világhá
ború kitörése óta nem ismerjük. A világháború 
alatt Franciaország tengeralattjáró állománya 
súlyos veszteségeket szenvedett, az elmúlt 
év végéig tiz naszádja elsülyedt.

(Fo vt. köv.

A kenyér.
A velünk szomszédos Nyitravármegye 

déli részén fekvő nagyobb községekben, mint 
Komjáth, Tardoskedd, Soókszelőce, Farkasd, 
Negyede", mintegy két évtizeddel ezelőtt, 
összeült a 8-10 tagból álló kupaktaaacs es 
elhatározták, hogy községükben gőzmalmot 
építtetnek. Szakemberrel tervet és költség
vetést készíttettek és fél, de legkésőbb egy 
év leforgása alatt tervüket megvalósították. 
Vállalkozásuk mindegyik helyen kitünően 
bevált.

E 8-10 emberre, — a malom részvé
nyeseire — a falu apraja-nagyja úgy tekintett, 
mint a község nagy jótevőire. Pedig a nagy
jótevők, a mellett, hogy az egész községet 
önmaguk iránt hálara kötelezték, busás 
osztalékot vágtak zsebre. Befektetett tőkéjük 
nehány év alatt duplán megtérült ; a malom 
pedig jövedelmet hajt még unokáiknak is.

Mily kár, hogy a városi ember nem 
ily praktikus gondolkozasu. Ennek ilyesmire 
nem terjed ki a figyelme. Ennek sétatér, 
tenisz es jégpálya kell A gőzfürdőt a malom
nál sokkal szükségesebbnek tartja. De minek 
is az neki ? Hisz arravaló a pék es a 
kereskedő, hogy kenyér- és lisztszükségleté 
röl ezek gondoskodjanak.

Sajnos, hogy a haboruokozta nyomorú
ságos és keserves állapotok sem volt k 
képesek öntudatra ébreszteni bennünket. 
Nem láttuk, vagy nem akartuk látni, 
hogy városunkból az ehezők serege sáska 
módjára lepte el a környékbeli, kivált azon 
falvakat, melyekben malom zakatol. Itt azután 
sírással és jajveszékeléssel, draga pénzen, 
sikerült is a szerencsésebbeknek egy-egy 
kevés liszthez hozzájutniuk.

De hogy senki se mondhassa, hog mi 
teljesen érzéketlenek vagyunk a nép segítését 
és jólétét célzó intézmények letesites-J iránt, 
hogy kihalt volna belőlünk minden szociá is 
érzék : szeszfőzdét állítunk fel 40 ezer korona 
költséggel. Ami azt jelenti, hogy nálunk a 
pálinka sokkal eiőbbrevaló, mint a kenyér; 
jóllehet imádságunkban nem a mindennapi 
pálinkáért, hanem kenyérért esdekelünk.

Nézzük csak közelebbről ezt a szesz
főzdét. Ugyebár a 4U ezer korona hadi-

Ha

kölcsönbe fektetve, 0 •/. mellett. 2400 koronát 
kamatozik; sőt ennél ‘s 
üzemvezetőjének tiszteletdija 30ÜV orcna. 
Ez összesen 5400 korona Ha tekintetűé 
vesszük azt, hogy a szeszfőzde egy even 
át két hónapig van üzemben, akkor a napi 
kiadás 90 koronára rúg. Hogy mennyiben 
célszerű és reális alapon nyugvó a szesz
főzde 'elállítása, az természetesen csak a 
jövőben válik el, de hogy egy városi gőz
malomnak a fölépítésé sokkal célszerűbb 
hasznosabb és megfelelőbb lett vo na, az 
kétségtelen. Szeszfőzdével a szőlötulajdon Ősö
kön és öldbirtokosokon talán segítve lesz, 
de a lakosság nagy többségére semmi haszon 
sem háramlik ebből.

Sokan azzal érvelhetnek, hogy nem lesz 
ám mindig háború; egyszer csak mégis el
jön a várva-várt beke es akkor úgyis 
visszatér minden a régi kerékvágásba. Lz 
igaz, csakhogy a 10 ezer lelket számláló 
városnak akkor is szüksége lesz élelemre es 
mennyivel előnyösebb lenne a lakosságra 
nézve az, ha megörlésre szánt gabonáját nem 
kellene a környékbeli malmokba vinni, hanem 
megőrlethetne azt itthon, a saját malmában, 
amelyet a város, ha saját erejéből fölépittetni 
nem képes, építtesse meg társulati alapon 
Ez sokkal nagyobbarányu segítség lenne, 
min( a szeszfőzde. Ha vannak részvényekre 
alapított virágzó pénzintézeteink, ha van 
ilyen szappangyárunk és könyvnyomdánk, 
miért ne lehetne malmunk is ?

Az uradalmi malmot nem számítva, 
közvetlenül a háború kitörése ■ előtt épült 
föl a Weisz-féle malom, mely gazdájának 
dúsan jövedelmez Úgy hírlik, hogy a Boros 
Gyula-féle — mésztelepet egy szomszédos 
földesur, malomépitési célra megvásárolta. 
Mily megnyugtatóig hatott voina Léva varos 
lakosságara az, ha arról értesül, hogy az 
említett telket nem a szomszédos földesur, 
hanem a város vette meg, hasonló

Régi vagya és óhaja ez 
lakosságának annyival is inkább, 
uradalmi malom fölépítése előtt, 
kizárólag magan tulajdon. két 1 
állott a közönség rendelkezésére, 
az u. n. Libanialom és Kőmalom, 
lakosság száma akkor csak fele annyi volt, 
mint most.

Ezek érintésévei nem volt célom a 
tervbevett szeszfőzdét lekicsinyelni, csupán 
arra akartam rámutatni, hogy ennek 
létesítésénél egy városi malom sokkal nagyobb 
hiányt és közszükségletet lenne hivatva pótolni.

És végül, hogy azok, akik a város 
közönségének anyagi jólétét szivükön viselik, 
azok a jó urak, akikben a szesz'őzde 
létesítésének eszméje megfogamzott, kegyes 
kedjenek szives figyelmüket a lakosság nagy 
többségének szükségleteire is kiterjeszteni es 
amennyiben lehetséges, jóakaratu támogatá
sukkal a megpendített tervei megvalósítani.

Tahin mégsem oly kivetni való dolog ez, 
mint amilyennek némelyek gondolják.

Gniruass" János.

célra, 
a város 
mert az 
— mely 
malom is 
mégpedig 

, pedig a

Különfélék.
— A Reviczky-Társaság pénteken, 

január 18-án tartotta XLIII estélyét a szó 
kott nagy érdeklődés mellett. Az érdekes 
sorozatot -'aross Ferenc nyitotta meg, aki 
felolvasta Szobo'ovszky István körmöcbanyai 
tanárnak a nőnevelésről Írott, eszmékben 
és gondolatokban gazdag értekezését. A 
nagy figyelemmel hallgatott felolvasás után 
laubinger Arpádné énekelte Pozorszky Ave- 
Mariajat és Noszeda Piros rózsák cimü da
lát igen keavesen s közvetlen nagy hatással, 
’l’aubingerné úrasszony hangja elég nagy 
terjedelmű mezzosopran s még akkor is, mint 
mikor a művész sordinot tesz hegedűjére, a 
leghalkabb pianokban is tiszta A mit előad, 
azt minden póztól mentesen, egyszerűen 
adja elő, azért oly kedvesen bajos az elő 
adasa. A közönség szűnni nem akaró taps
sal jutalmazta, mit ö újabb dalok eléneklé 
sévei köszönt* meg A zonogorakiseretet Vi- 
czián Kálmánná úrasszony látta el diszkré
tül, finoman. — Tóth István ref. kántor
tanító negyven éves költői ü ödéseről em
lékezett meg egy hangulatos versben Majd 
egy népdalát olvasta fel s utána el is éne
kelte az ö érces, erős csengésű hangján. 

Szintén szívélyes ovációban részesült Jieindl 
Janka, ki Dávid Lászlónak István vitéz cimü 
verset szav-La komoly, művészi felfo ásbai 
A körűség azonban még Taubingerné Ur 
asszonyt kívánta hallani, aki volt oly 8zj 
vés még egy bajos dalt énekelni. A Revictky 
Társaság következő estéjén, január 25 ikén 
Kovács Sándor dr. a pozsonyi ev. teol 
akadémia igazgatója „A méreg" és Patau 
Károly ref. esperes „Jövőnk legfontosabb 
problémái* címen fo felolvasni Az ének
számot soborsini Korray Károlyné úrasszony 
tölti be. Teljes műsor az est alkalmával ’

— Értekezlet a telefon ügyében 
A telefon újabb díjbeszedési módozata nagy
megütközést keltett az előfizetők között 
mert nemcsak hogy tetemesen felemeli az 
elöfizetésiídijakat, de a helyközi forgalomban 
eddig el nem képzelt alkalmatlanságot okoz 
mely utóvegre is arra kell, hogy kénysze
rítse az előfizetőket, hogy a díjbeszedési 
módozat megváltoztatása céljából országos 
mozgalmat indítson. Különösen a varmegyei 
telefonhálózat feletti rendelkezés mint fe| 
tűnő jogcsorbitás érinti súlyosabban a kö- 
zönséget, mert a vármegyei hálózat a vár 
megye költségén épült ki s úgy tudjuk, hogy 
a. postakincstar egyedül a kezelés fejében 
szedi a dijakat. Mar most mindenesetre szó 
fér ahhoz, hogy van e joga a postakincitár- 
nak a helyközi forgalomban a díjtételeket 
felemelni, főként pedig az eddigi rendszert 
megváltoztatva, a kilométer rendszert és az 
előjegyzés szerint történő díjszabást behoz
ni. Mi ezek egyikét sem helyesnek, sem o- 
gosnak nem tartjuk s mivel e tárgyban már 
többen fordultak hozzánk felvilágosításért, 
lapunk szerkesztősége módot kíván nyújtani 
a további teendők feletti eszmecserére, e 
célból a telefonelöfizetöket arra kén fel, 
hogy ma január 20-án, vasárnap délelőtt 11 
órakor a Lévai Takarékpénztár helyiségében 
értekezletre megjelenni szíveskedjenek.

— ALévaiNöegylet müvéazeBtéji 
A Lévai Nőegylet — amint ezt már lapunk 
előző számában említettük, — Augusets 
föhercegasszony ö fensége védnöksége alatt 
álló Stefánia-árvaház javára, február hó 2-án, 
a városi vigadó nagytermében, Cticzka An
géla vezetése alatt müvészestet rendez. Kez
dete esti 7 órakor. Helyárak : páholy 8 K 
— Támlásszék 10 K. Záriszék 5 K. — A 
helyek számozottak. FelüPizetések hálásan 
fogadtatnak. Jegyek előre válthatók Nyitrai 
és Társa r. t. könyvkereskedésében A művész
est iránt, amelynek magas színvonalon álló 
érdekes és változatos műsora nagy élvezetet 
Ígér, — a közönség körében a legélénkebb 
érdeklődés nyilvánul, ami már előre is 
biztositja az est kiváló és szép sikerét. 
Óhajtandó is, hogy az erkölcsi siker mellett 
az anyagi eredmény is olyan legyen, hogy 
a mai nehéz viszonyok között a súlyos gondok 
kai küzdő árvaháznak vezetését és fen-
tartásat némileg megkönnyítse.

— Kinevezések. A király őfelsége az 
igazságügyminiszter előterjesztésére Csépánu 
Elemér és Hoffmann Árpád lévai kir. járás- 
birakat, bíróságunknak két érdemes és köz
tiszteletben álló tagját, a VII. fizetési osztályba 
sorozott jarasbirákka nevezte ki. A jól 
megérdemelt előléptetés altalános megelégedést 
keltett városunkban.

— Katonai kinevezés. P^ 
Zoltán főhadnagy, a lévai tanitóképző-inte- 
zet általánosan tisztelt tanára, aki a háború 
kitörése óla teljesít katonai szolgálatot, meg
kapta a századosi cimet és jelleget.

— Forrayne hangversenye, 
lévai Reviczky-Társaság vezetőségének sikerű 
vendégszerepre megnyerni Forray l'arü' 
riét, a jeles énekművésznőt, ki a Revicz > 
Társaság e hó 25 -iki estélyén fogj®
gyönyörködtetni a közönséget.
kedves ismerősünk tavalyról; nagy terje“ekT j 
kellemes hangjának bámulói voltunk a 
s. Azóta Tomaszczyk ezredesné, .Spanyi 
imánál tanul, aki mint a párisi, Ion 
milánói és nápolyi operák volt tagja s 
maga is vérbeli művésznő, kinek ni 
szép alt hangját mindenütt dicsérette na 
iák el - Úgy látszik, a tanítvány méltó 
lenni mesteréhez, mert mint szer , SZ.etle, 
günk egyik érdeklődő tagja előtt kije e ’ 
— arra törekedik, hogy coloratura.l* 
finom,I dpátnat, előadasa op oly J 
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leaven, — mint mesteréé. Végül azt is el
árulta 'a művésznő, hogy Pozsonyban ’ebruár 
hóban Schubert Allmachtját fogja énekelni 
te]jes zenekari kísérettel, áprilisban pedig 
egy Spányi estén 2 Wagner-számot. Nálunk 
a többi közt három Pikéthy-dalt fog énekelni, 
melyeket a nálunk is jól ismert mester 
egyenesen a művésznő számára irt. Bírjuk 
egyébként a kedves művésznő ígéretét, hogy 
a lévai közönségnek még ez évben Spányi 
Irmával egy nagyszabású hangversenyen fog 
énekelni.

— Fehérneműt a katonáknak.
Abból az alkalomból, hogy Léván is meg 
indult katonáink számára a fehérnemű 
gyűjtése, Liebermann Jakab főrabbi e hó 
15.-én este az izr. templomban meleg és 
szép beszédben kérte fel a híveket a gyűj
tésnek áldozatkész támogatására. Valóban 
megható volt beszédének következő részleté : 
Sir a haza. A haza, mindnyájunknak anyja. 

Siratja gyermekeit, a hősöket, a nagyszerűket, 
az érettünk szenvedőket, akik meg mindig 
küzdeni, szenvedni kénytelenek. Siratja a ! 
gyermekeit, akik (áznak, vacognak az idő 
kíméletlenségétől, mert nincsen mivel befödni 
testüket; nem vethetik le a rajtuk levő 
kiizzadt, bepiszkolt, betegséget szerző fehér
neműiket. mert újakkal nem válthatják fel 
azokat. Hozzátok fordul a haza, az anya, 
a többi gyermekeihez, testvéreitek testvé
reihez. Melyik gyermek nem támogatja az 
anyját ilyen veszélyben i Melyik szerető 
testvér hagyja nyomorultan elpusztulni 
testvérét, holott módjában van segíteni rajta r!“ 
— Lelkes beszédét ezen szavakkal fejezte 
be: Hiszem,-hogy mindenki megteszi haza
fias kötelességet!

— Katonai kitüntetések. A király 
(Javaid Ede pálosnagymezői áll isk. tanító
nak, géppuskas szászadparancsnok főhadnagy
nak, aki a háború kezdete óta végez katonai 
szolgálatot és a harctereken már háromszor 
megsebesült, — az ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz magatartásáért a Signuni 
laudist a kardokkal adományozta — lienkovics 
Zoltán t. egészségügyi hadnagy, a harctérén 
teljesített kiváló szolgálatainak elismeréséül, 
az arany érdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján a kardokkal kapta.

— Háborús délután. Az Eriseket 
Filléregylet e hó 26.-án a Szurmay-honvéd- 
alap javára nagyszabású és változatos műsor 
keretében háborús délutánt rendez A nemes 
cél, az egylet által a múlt évb n tartott, 
kellemesen szórakoztató délutánoknak jó 
Ilire és a közönség élénk érdeklődése mar 
előre is biztosítják a legszebb sikert.

— A hadifémek beszolgáltatása.
Varosunk polgármestere szigorú felhívást 
intézett a város lakosságához, hogy a birtoká
ban levő és a femösszeirás alkalmával bejelen
tett fémtárgyakat a fémátvételi bizottság 
hivatalos helyiségébe, és pedig Mártonffi- 
Utca 5. szám hazba,- azonnal szolgáltassa 
be, illetve az átvételi helyen adja at, mert 
az ellenőrzésnek házról házra történő meg 
ejtése már is folyamatban van és mindazok 
eben, akiknél hiányos fémbevallás vagy 
eltitkolás állapittatik meg, a kihágási eljárás 
haladéktalanul folyamatba fog vétetni; ez 
okból mi is komolyan figyelmeztetjük varo
sunk lakosságát, hogy hazafias kötelességét 
a legrövidebb idő alatt teljesítse.

— A 18 éveseket netu viszik a 
harctérre Úgy értesülünk, hogy a 
szolgálatra alkalmas 18 éves népfelkelőket, 
ak két január hónapban soroznak, kikép
zésük után nem fogják a harctérre vinni, 
hanem ezeket a leszereléssel jaro teendőkben 
oktatják ki.

— Kegyelem a harangoknak. Úgy 
értesülünk, hogy a hadvezetőség most már 
abban a kedvező helyzetben van, hogy 
jövőre a harangoknak hadi célokra való 
igénybevételétől eltekinthet. így tehat kegyel
met kapnak a még be nem vonult s esetleg 
rekvirálasra kijelölt harangok is és továbbra 
is teljesíthetik nemes hivatásukat.

— A fekete maoska már ötöd nap
ja alussza örök álmát a Kossuth- utca jeges
havas úttestén. A jövő „reményéinek 
hólahdatalálatai nem zavarják. A rend, a 
tisztaság, az egészség őrei ridegen haladnak 

el mellette A többi arrajáró legfeljebb azon 
töpreng, hogy : de jó a fekete macskának, 
mar nem szegheti a nyakát az átjárok síkos 
gletserein A fekete macska csak egyre 
álmodik. Egy kutyán mereng, kit nem reg 
ugyanott hasonló sors ért reggel, de el
takarítottak a közfigyelem elkerülésével mar 
este. Aztán álmodik rekkenő kánikuláról, 
hogy milyen rossz lenne neki igy akkor I 
Minden finnyás orr shokingot kiáltana 
láttára. Rekkenő kánikulában 1 És tovább 
álmodik a fekete macska, békén, zavartala 
nul. És jött a hatodik nap és jött a hóviz 
és mindent elsodort De a fekete macska 
ott maradt és szellemi ajkaival suttogja: 
Cest la guerre. ez a háború ?

— Testgvakorló kirándulások A 
közoktatásügyi miniszter az Országos Test
nevelési Tanács időterjesztésére elrendelte, 
hogy a középiskolák a testgyakorló évközi 
kirándulásokat, melyek hasznosaknak bi
zonyultak, a folyó tanévben is megtartsak.

— Drágább lett a dolianv és a 
szivar A kormány a dohányneműek, a 
szivar és cigaretta árát január hó ,5,-etől 
kezdve ismét felemelte. Az emelés pro
gresszív : olcsóbb szivaroknál a legkisebb, a 
drágáknál a legnagyobb

— A mozi ma a Makkhetes című négy 
felvonásos drámát tűzte műsorának élére 
Az elejétől végéig izgalmas történet szépen 
sikerült felvételek m.gy határa tarthatnak 
igényt. Kedves dolog a véselnr niy című víg- 
játék is, mely ezt megelőzi; különösen a 
hölgyközönseget fogja megnyerni.

Jótékonyság.
A Stefánia-árvaház nak dr. Gellenyi 

Miksáné úrasszony 10 koronát küldött la
punk szerkesztőségéhez. Az összeget az il
letékes helyre juttattuk.

A Lévai Takarékpénztár Részvénytarsu- 
lat a Vöröskereszt-egylet lévai fiókjának 50 
koronát küldött. A joleikü adományért az 
elnökség lapunk utján fejezi ki hálás köszö
netét.

Az .Erzsébet filléregylet” hez a követ
kező adományok folytak be : Fóliák Einilné 
50 kor, özv. Guttmann Lipótné 10 kor 
Fogadják ezúton az elnökség halas kö
szönetét

A Lévai Izr. Nőegylethez következő 
adományok érkeztek: Schlüssler Gyuláné 
úrnő Nagymálasról 20, dr. Gellényi Miksáné 
úrnő Léva 10, özv. Guttmann Lipótné úrnő 
10, Spitz Bernátné úrnő Garamszőllős 5, 
összesen : 45 kor.

Az Erzsébet Eilléregyle’hez a következő 
adományok folytak be : Pollák Emilnétöl 50 
és özvegy Guttmann Lipótnétól 10 korona.

Egy névtelen a tüdőbeteg gondozó inté
zetnek 5 koronát adományozott.

151—918 szám.

Hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság közhírré teszi, 

hogy az állítólag elveszett következő okirat : 
Lévan 1917. évi julius hó 5 -én a in. kir. 
államvasutak lévai vasúti állomásán Herényi 
Albert lévai lakos áltál Diamant Lipót buda
pesti cé részére Budapest nyugatig pályaud
var rendeltetési állomással (>864 K. utánvét 
mellett feladott árukról nyert fuvarlevél és 
849 sorozatú és 3585 sorszámú utanvéti 
igazolvány megsemmisítése iránt az eljárást 
dr. Steiner Oszkár lévai ügyvéd által kép 
viselt Deutsch Hermáim lévai lakos szállító 
kérelmei-e folyamatba tette. Ennélfogva fel
hívja az említett okirat birtokosát, hogy a 
jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben 
történt harmadszori beiktatását követő nap
tól számított egy év alatt az okiratot a bi 
róságnál mutassa be, mert ellenkező esetben 
a bíróság azt a jelzett határidő letelte után 
a folyamodó újabb kérelmére semmisnek 
fogja nyilvánítani

Léva, 1918. évi január hó 13. napján. 
Pogány s. k. jbiró.
A kiadvány hiteléül: 
Nyiredy h. kezelő.

8O7/II—9I7. Pk szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.

Néh. Zsidó Istvánné Vicze Erzsébet volt 
alsószecsei 'akos hagyatéki üiryében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést joghatályával biró 
önkéntes bírói árverést a lévai kir. járásbíróság 
területén levó Alsószecse községben fekvő, s 
Zsidó Istvánné sz Vicze Erzsébet s az alsószecsei 
466 sz. tjkvben A I 1 alatt foglalt ■/, tkvi közös 
legelő illetőségre 40 K alsószecsei 285 sz. tjkvben 
A I. 1. sor 40 hrsz 67 összeirt számú egész házra 
200 K. az alsószecsei I35 sz. tjkvben All sor 
40/b t. a foglalt egész ingatlanra 100 K ; az alsó
szecsei 74 sz tjkvben A f 1 sor a68 hrsz ingat
lanának B 6. S a >/, részére 200 K. kikiáltási 
árban elrendelte

Az árverést I9I8. évi február hó a7 napján 
délután 2 órakor Alsószecsén a községháznál fogjál 
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok' a kiállítási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók köt-lesek bánat
pénzül a kikiáltási ár készpénzben, vagy az 
1881: LX t-c. 42 § ában meghatározott árfolyam
mal számított óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előlegas 
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az árver 'si felté
teleke* aláírni (1881 : LX. t.-c 147,150,, 170, §§ ; 
l<.o8: XL, te 21

Az aki az ingatlanért a kikialtsi árnál magasabb 
Ígéretet tett,.ha többet ígérni senki sem akart, 
köteles nyomban a kikiálitáai ar százai ka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyan 
annyi százalékáig kiegészíteni (19o8 XLI, a5. §.>

Léva, I9I7. évi november hó 30 napján.
Po ^nv sk. kir. jbiró. 

A kiadvány hiteléül:
Konecsnl irodatiszt.

438—1918 szám.

Hirdetmény.
Léva város lakosságának élelmezésére 

200 mázsa burgonyát szereztem be, ezt a 
legjobban reá szoruló családok közt fogom 
25 kilós adagokban szétosztatni.- Ezért 
mindazon Léván lakó és hadisegélyből élő 
családfő, akinek burgonyakészlete s termése 
nincsen, hadisegély könyvecskéjének és a 
hatósági lisztellátást igazoló lisztjegynek 
előmutatasa mellett a városházán fog kapni 
25 kg. hatósági burgonyára vásárlási utal 
ványt, melynek ellenében .Engel József és 
Fia" cégnél a burgonyát megveheti és saját 
zsákjában elviheti.

A jegyek a városházán január 21, 22 
és 23-án <1. u. 3—5 óra közben osztatnak.

Miután most csakis a hadisegélyes csa
ládok kaphatnak burgonyavásárlási jegyet, 
masok ne is faradjanak aziránt.

A 25 kg burgonya ára 7 korona 50 
fillér

Kelt Léván, 1918 évi január hó 19-én
Bódogh Lajos,

polgármester

Franciául tanít 
gyorsan és mérsékelt áron, fran
cia újságíró, kitűnő ajánlatokkal, 
aki 7 évig Berlinben és 3 évig 
Becsben tartózkodott. Német nyel
ven felvilágosítást ad : Sanson Fái 

Léva, (László-utca 24.)

Lakás kerestetik.
Egy úrasszony május hó 1-töl 

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

Mi moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
műsora érdekes.
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Szőlő-hajlék
földdel

bérbe kerestetik. Cím a lap kiadó
hivatalában.

Manükűrözést
és tyukszemvágást elfogad, vala
mint fehérnemüjavitás vállaltatik. 

Léván. Partutca 7. sz..

Egy valódi 

ezoboly boa 
eladó.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

A legrosszabb 
cipőket

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

Házhoz jövök.
Özv Quitt Miksáné

LÉVA, Simor u 3.

Eladó ház.
A Kálnai-utcza 5. sz ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvilágosítást 
nyújt dr. Kmos> ó Béla ügyvéd, Léva.

Cimba om
eladó ; érdeklődni lehet a kiadó

hivatalban

Puha forgács-ía kötelen
ként 3 10 K fill.ért kapható.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁSÚ

KERN TESTVEREK
FŰSZER-, (SyARMATÁRU- ÉS VASNAdYKERESKEDÉSE

LÉVÁN. SZÍR J4.

Legjobb fűszer- és cseivegeáruk Naponta friss felvágottak.

Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű kávék „Glória" pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor. likőr, cognao, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáru és konvhat'elszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedenyek 

modern háztartási cikkek. Villan főzőedények, icirtdók és vasalók

Tonhaiser és társánál. Léván. 
Ozman-tér, telefon ói. sz.

Eladó vagy bérbeadó.
A káposztási alsó réteken fekvő, az 
uradalmi szántóval szomszédos mint
egy 1114 ölet kitevő igen jo minő 
ségű szántóföld, amely a lévai 
32'58 sz tjk -ben A f 1 sor 1288 

hisz, parcella 1 2 részét képezi 
Felvilágosítással szolgál Beny ts Ká 
roly Beszterczebanyán és Dodek 
János kir. telek könyvvezető Lévan.

G A ZDASAGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, 

ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.

Összes kerti-, mezői azdasá<~ i , méhészeti és *> gazdasági szerszámok.
Építési anyagé : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

nyozott soöronyfonat kerítés nagy raktára.

csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló

Malomipari és Áruforgalmi r. t.
Budapest, V., Gizella-tér 3 

Sürgönyeim : Malombank. 
Telefonszám : 134-94.

Konyhakerti 
= magvakat 

amíg a készlet tart, napi áron szálli 
tünk. A nagy maghianyra való tekin
tettel a rendelések csak a beérkezés 

sorrendjében vehetők figyelembe.
Csiraképeeségért, ti»ziasrtpért gj,a- 

— — vatoiuuk — — ^r.

Nyom, tott Nyitni és Ttrsa r. t. gyoraujtóján Léván.
J

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefo. szám: 33. L Ó V 8 H. »»” - 33

J i&ctéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
c- Íjára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
hazai gyártmányú gépek:

SchrÜX6 n’ot 1; hJden urgy. ppbnn Jticpferr és
vetuX *Za -!eS!5,etek’ e!edetí MeJichár-féle

ekék és talajművelő eszközök
111 nden 6 fia°f'ba vngó gépek ée géprészeK

1 ?. g " láncsosKutak.
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