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A spanyol járvány kapcsán.
Az ország különböző részeiről 

érkező hírek arról számolnak be. 
hogy a spanyol influenza még foly
ton javában tombol. Még mindig 
nem bizonyos, hogy ennek a jár
ványnak delelő pontján túl vagyunk- 
e ? így időszerűnek tartjuk, ha evvel 
a kérdéssel kapcsolatos néhány je
lenségre felhívjuk a ügyeimet.

A spanyol influenza ellen való 
védekezés tárgyában kiadott orvosi 
vélemények és hivatalos rendeletek 
(hirdetések) két körülmény említé
sében megegyeznek : óvakodjunk a 
fertőzéstől és törekedjünk testünk 
ellenálló erejét fentartani, lehetőleg 
lokozni.

Lássuk ezeket az általános rend 
szabályokat helyi vonatkozásban.

1 Miután ezt a bajt egyik em
ber a másiktól megkaphatja, nyil
vánvaló, hogy itt ragályos beteg
ségről van szó. Budapesten már el 
is rendelték, hogy minden olyan 
házra, amelyben spanyol influenzás 
beteg van, piros cédula ragaszlas- 
sék ki. Kövessük ezt a példát Léván, 
s általában a vidéken is. Ez a piros 
cédula hathatósan fog figyelmez
tetni arra, hogy kerüljük azt a há
zat, amelyben ilyen beteg van.

2., Az orvosi nyilatkozatok és 
hatósági hirdetések álta'ában arra 
intenek, hogy olyan helyre ne men
jünk, ahol nagy tömegben vannak • 
az emberek Mindezek ellenére azt ! 
látjuk, hogy Léván a Kossulh-tér ' 
egyik oldalán (különösen a Vigadó 
előtt), a Petőíi-és Kazinczy-utcában 
annyian (különösen katonák) sétál 
nak (különösen vasárnap), hogy ez 
a sétáló hely nagymértékű terjesz 
tője lehet a bajnak. Az embercso
portok kerülése nemcsak a zárt 
helyekre vonatkozik, hanem a sza
badban is terjedhet a betegség-, ha 
ott ember ember hátán tolong.
Nézetünk szerint a közegészségügy 
megkívánná, hogy a Kossuth-tér 
köröskörül, a Széchenyi, Ladányi. 
Teleki-u. Kossuth stb. utcák mind 
avattassanak sétahelyekké.

Kapcsolatosan kérjük a katonai 
parancsnokságot, tiltsa meg a le
génységnek, hogy az eddigi sétáló 
helyeken olyan nagy tömegekben 
összeverődjenek Felhívjuk a városi 
hatóságot, hogy a sétaheiyeken va 
ló gyülekezés megtiltása mellett 
ne csak ajánlja, hanem rendeletileg 
gondoskodjék a zárt helyen való 
csoportosulás csökkentéséről. így ’ 
zárassa be a mozit és az összes 

korcsmákat (az iskolákat a szük
séghez képest továbbra is); a ven 
dégiők és kávéházak részére pedig 
rendelje el a 10 órai zárást. A jár
vány növekedése esetén a kávéhá
zakat is teljesen be kell zárni.

3., A betegségnek legnagyobb 
ellensége a friss levegő. Legjobban 
szereti a tömeglakásokat s általá
ban az olyan helyeket, amelyeknek 
dohos, fojtó (oxingénben szegény) 
levegője van. Ezen csak rendszeres 
és gyökeres szellőztetéssel ’ehet 
segíteni, amely feladat egy másik
kérdést hengerit fel. Hogv a szel
lőztetés a szoba levegőjét valóban 
javítsa, ahhoz szükséges, hogy a 
külső levegő tényleg jobb legyen
— Léva város levegője általában 
nem mondható jónak ; néha tűrhe
tetlen. Ennek sok minden mellett 
egyik főoka a csatornázás hiánya 
és a háztartások szemétjének elin
tézetlen volta. A csatornázás égető 
szükségességének hangoztatása mel
lett rá akarunk mutatni arra az 
ázsiai állapotra, amely a háztartá
sok szemétjének az utcára való vi
telében nyilvánul. Minden ideg>zá- 
lunk fellázad a közegészség ellen 
elkövetett ilyen merénylet láttára.
— Né etünk szerint ez a kérdés 
következőképen volna megoldható.

a) Etessünk fel minden konyha
hulladékot disznókkal, baromfival 
stb-vel Amelyik családnak nincsen 
állatja, adja át az élelmaradékokat 
másoknak ; bizonyára akad több 
vállalkozó Evvel gazdaságilag hasz
not hajtunk és szolgálatot teszünk 
a köztisztaságnak, amennyiben az 
ételmaradékok bomlásnak indulva, 
megfertőzik a levegőt.

b.) Égessük el a háztartás sze
métjét. Tapasztalatból állítjuk, hogy 
a háztartások szemétjének legna
gyobb része elégethető. A papír- 
szeletektől kezdve, a rongycalato- 
kon át az elrongyolódott cipőig, 
mindent értékesíthetünk a tűzben 
A csontok sem a szemétdombra 
valók, hanem egyrészt értékesíthe
tők a szappanfőzésnél, másrészt szin
tén elégethetők ( Nem is említve, 
mint kutyatáplálékot) Volt alkal
munk látni, amint egy cselédleány 
a konyhából hozott kukoricaleve
leket temetett az utca (Báli u ) sa
rába ; pedig ez is értékesíthető, ' 
amennyiben egyrészt kisebb belőt- 
tes üvegek bekötéséit használható 
a mai rossz pergamentpapir helyett, 
másrészt — megszólítva eltü
zelhető. — A szemét elégetése ál 
tál kettős hasznot hajtunk. Egy
részt közgazdasági nyereségről lehet

evvel kapcsolatban beszélni; fát ta
karítunk meg általa, amennyiben 
meleget fejlesztünk egy, már telje- 

l sen haszontalannak tekintett anyag
ból, Másrészt ez az eljárás nagy 
haladást jelent a köztisztaság terén, 
amennyiben egy baktériumtelepet 

i pusztítunk el vele
c.) Ami a háztartások szemét- 

' jenek elégetése után visszamaradt 
i (hamu, korom, stb), gyűjtsük össze 
! a város kocsijával s vitessük ki a 

város földjeire trágyául. Amikor a 
városi kocsi az utcák szemétjét 
viszi el, ugyanakkor lehetne az 
egyes háztartások szemétjét is el
szállítani. A köztisztaság és köz
gazdaság legelemibb követelményei 
iránt nincsen érzékük az olyan 
háztartásoknak, amelyek annak el
lenére, hogy kerttel rendelkeznek, 
mégis az utcára dobják a szemetet, 
Konkrét esetek alapján beszélünk.

I zek a sorok egyrészt kiadott 
helyes hatósági rendeletek intenci
óinak erősítésére törekszenek, más
részt azt célozzák, hogy kapcsola
tosan felmerült szükségletekre való 
tekintettel újabb hatósági rendele
tek adassanak ki

Dolgozzunk a közgazdaság és 
közegészségügy szellemében !

Pályaválasztás.
Valahányszor egy-egy iskolai évad leal- 

konyodik, vagy egy uj megkezdődött, min
dig eszünkbe juthat az a nagy és fontos 
probléma, vájjon mi lesz hát abból a sok 
nebulóból, amennyit évenként az iskola ki
termel ?

Szóval : a pályaválasztásról van szó. A 
’ háború megtanított minket arra, hogy hasz

náljunk ki minden talpalatnyi földet Tanít
son meg hát arra is, hogy használjunk ki 
minden szellemi energiát, amellyel a sors 
megáldottá nemzetünket. Ennek a szellemi 
energia kihasználásnak pedig első s talán 
egyetlen feltétele is, hogy jusson mindenki 
arra a helyre, amelyre tehetségének, hajla
mainak minősége rendeli

Hogy a pályaválasztás nem ebből a he
lyes alapból indult ki, azt talán felesleges 
bizonyítani.

Gondoljunk csak arra, hogy elsősorban 
is vagyoni helyzetünk dönti el, hogy mi lesz 
a hivatásunk. Vannak olcsó és drága pá
lyák Olcsó természetesen a kézművesség, 
mert itt jut az ember leghamarább kenyér
hez, drágábbak az értelmiségi pályák Az 
értelmiségiek is azonban más inás kaliberűek 
ebben a tekintetben. Sok anyagi áldozatba 
kerül — teszem azt, az orvosi pálya, hol a 
jelöltnek hat évre terjedő tanulmánya alatt 

j sajat (azaz : az édesapja) erejéből kell magát 
fenntartania ; előnyösebb ilyen szempontból 
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a tanári pálya, ahol már a jelöltnek bő al
kalma nyílik a nevelősködés terhes kenye
rére, bár ez az utóbbi körülmény éppen 
nem válik a közoktatásnak valami nagy 
hasznára.

Elmondhatjuk, hogy akik csak valame- 
’yest bírják a középiskolai stúdiumot, azok
nak egy a céljuk, hogy beálljanak a tiszt
viselői kasztba Arra, természetesen nagyon 
kevesen gondolnak, hogy valakiben legyen 
cipész-vagy szabótehetség, vagy lakatos
tehetség. Pedig, hány és hány nyomorba 
zuhant család élhetett volna másképen, ha 
a családfő idejekorán belátja ezt az igazságot I

És itt eljutottunk a pályaválasztás má
sik forgatókelekéhez, egy hamis előítélethez, 
amely bizonyára még igen sokáig tartani 
fogja magát. A szellemi munka finom, elő
kelő, mig a testi munkában van valami 
robotszerü, amely lealáz Igaz, az egyik dur
vább, erős lármával járhat, piszkit, kezet, 
sőt az egész testet is formátlanná, kérgessé 
teszi, mig a másik urasabb, márcsak azért 
is, mert az ember megőrizheti mellette ru
hájának csinyjét.

Alaposabban egybevetve a kétféle mun
kát, azt látjuk, hogy leszámítva egyes alsóbb
rendű munkákat, mint az utcasöprést stb., a 
megkülönböztetés testi és szellemi munka kö
zött nem egészen helyes, mert pl. a kézmi- 
vesség távolról sem tisztán a test szolgai 
munkája, hanem a feltaláló, rendező, rend
szerező elmének ugyancsak nagy szerepe 
jut. a munkás gondolkodásának eredetisége, 
ízlésének nemessége, sőt egész egyénisége, 
még temperamentuma is visszasugárzik mun
kájából, ha nem is úgy, mint a műalkotáso
kéból. Viszont a hivatalokban nagyrészt sab
lonos, megszokott, gépiesen előirt munkát 
végeznek, annyira hogy néha ném is fejjel, 
hanem könyökkel dolgoznak. Közismert ne
vetséges példa az egyszeri írnok, ki képes 
volt saját halálos ítéletét is lemásolni. Való
ban, ha ennek a munkának az értékét néz
zük — persze nem hasznossági szempontból, 
hanem tisztán a szellemi értékelés szempont 
jából — azt mondhatjuk, hogy inkább testi 
fáradtságba kerül, mint szellemi megerölte 
lésbe.

Meg kell jegyezni, hogy az értelmiségi 
pályák között is vannak megkülönböztetések. 
Teszem azt, a tanügyi személyzet még ma 
is panaszkodhatik akkor, mikor megbecsül 
lésről van szó; a tanítói karral még min 
dig nagyon méltánytalanul bánnak el. A hi
vatalnoki pályák sem egyformák. Legelőke
lőbbnek tartalik a megyei hivatalnokoskodás, 
talán azért, mert a pusztulásnak menő 
gentry-társadalom elsősorban is a megye
házát rohanta meg.

Még egy harmadik dologról is kell 
szólanom A pályátválasztó ifjúság akkor is 
hibás alapokból indul ki, mikor jövendő 
hivatásának eldöntésekor kényelmi szempon
tokat vagy egyéb vagyoni előnyöket tart 
szem előtt Vájjon ezen, meg azon a pályán 
mennyi a jövedelem és mennyi a munka '? 
Nagy fizetség, kevés dolog I ez a jelszó, e 
körül fordul meg minden

Tér szűke miatt, összefoglalásképen rö
viden ezt mondhatjuk: a pályaválasztás 
egyedül a hivatottság, rátermettség, alapos 
megfigyelése szerint történhetik, minden 
egyéb szempont, amelynek tekintetbe véte
lével a pályaválasztás általában véve meg
történni szokott, nemcsak, hogy nem helyes, 
de a nemzeti energia-mennyiség megkárosí
tása és helytelen irányban való elpocsékolása

Dr. Medveczky Károly.

Különfélék
— Az ellátatlanok kenyérlisztje — 

mint értesülünk — a jövő hónaptól kezdve 
már sokkal fehérebb lesz, mert nem fogják 
olyan magas százalékban kiőrölni. Kivált a 
beszerzési csoport tagjai között dec hónap 
végéig kiosztott liszt, ellen jogos és általános 
a panasz, mert úgy a nullás-, mint a főző- 
és a kenyérliszt nemcsak túlontúl barna és 
hitvány, de nem is kiadó.

— Gyászhir Mély megilletödéssel vet
tük a szomorú hirt, hogy Liiley Tivadar, nyug, 
plébános, akit kedves és előzékeny modorá
ért Léván minden ismerőse a jó Lüley bácsi 
héven tisztelt, — e hó 16-án ejjel. 74 éves 
korában, hosszas betegeskedés után csende
sen elhunyt. Nyugalomba vonulása elölt Faj 
kürtön volt plébános, ahol buzgó és szere
tettel párosult lelkipásztori működésével hí
veinek osztatlan nagyrabecsülését érdemelte 
ki. Hült tetemeit tegnap reggel a plébánia 
templomában helyezték ravatalra. Szakács 
Viktor plébános két káplánjának segédletével 
d. e 10 órakor rekviemet és Liberát végzett, 
amely után beszentelte a koporsót. Halálát 
nagyszámú és előkelő rokonaival jó barátai 
és ismerősei is őszintén fájlalják, akik a 
megboldogultnak temetésén őszinte részvé
tükkel rótták le kegyeletük adóját. — Áldás 
és béke poraira I

— Orosz hadifoglyok visszatérése. 
Igen érdekes rendeletet adott ki most a 
hadügyminisztérium. Eszerint — mint a 
Kíllügy Hadiiqy Írja — az orosz hadifolyok, 
a kiket a hadifogságból való elbocsájtasuk 
után az orosz határszéli hatóságoknak már 
kiadtak, ennek megtörténte után barmikor 
visszatérhetnek Magyarországba Ez esetben 
azonban nem tekintik őket többé hadifog
lyoknak, hanem olyan egyéneknek, akik 
minden tekintetben a polgári közigazgatási 
hatóságoknak vannak alávetve.

— A Lévai tisztviselők egyesüle
tének tagjait, akik szenet, vagy kokszot 
kaptak, de eddig nem fizették be az árát, 
ez utón hívja fel az elnökség, hogy az átvett 
árura métermázsánként 20 koronát 3 nap 
alatt befizetni szíveskedjenek.

— Gyászhir. özv Szabó Lajosné sz. 
Lendwich Maria úrasszony, néhai Szabó La
jos volt lévai ref. lelkész neje, mint részvéttel 
értesülünk, e hó 10-én Aranyosmai úton meg
halt. A boldogult sok esztendeig volt Léván 
s az itteni társadalom szives szeretettel em 
lékszik vissza a jólelkü úrnőre, ki férjének 
a lévai ref. lelkésznek nemcsak hűséges 
hitvese s gyermekeinek édesanyja volt, de a 
társadalomban is méltó helyet töltött be. — 
Utolsó éveit leánya halála után fianak S abó 
Lajos vármegyei főjegyzőnek házánál töl
tötte, mig most 33 évi özvegység után kö
vette férjét a sírba — 1 láláláról a követ
kező gyászjelentést vettük : Szabó Lajos és 
neje Hruska Irma, valamint gyermekük 
Mária a többi rokonok nevében is megtört 
szívvel tudatják, hogy páratlan jó édesanyja, 
anyósa illetve nagyanja özv Szabó Lajosné 
sz. Lendwich Maria folyó évi október hó 
10-én áldásos életének 79 ik évében rövid 
szenvedés után elhunyt. A megboldogultnak 
hült tetemeit folyó évi október hó 12-én 
déletőtt 11 órakor az aranyosmaróti sirkert- 
ben temetjük. Aranyosmarót, 1918. évi ok
tóber hó 10-én Áldás emlékére!

— A dohánytermelése házi szük
ségletre. A Gazdasági Lapok értesülése 
szerint a gazdák a pénzügyminisztertől leg
újabban biztató kijelentést kaptak arra nézve, 
hogy a saját szükségletükre való dohányter
melést megengedi. Előr láthatóan minden 
termelő összesen 200 palánta termesztésére 
kap engedelmet, amit házi szükségletére for
díthat. A gazdák palántánkint egy koronát 
fizetnek a kincstárnak és miután a gazdák 
egy millió termelőt vesznek számításuk alap
jául, az állam évi. 200 millió korona újabb 
bevételhez jut Ezzel a 200 millióval annyira 
javulna a dohánymonopólium mérlege, hogy 
a mostani deficit eltűnne belőle és a dohány
monopólium az államra nézve jövedelmezővé 
valna ; a dohánytermelésnek ez a célszerű 
módja véget vetne mostani dohányhiánynak is.

— December l éu lép életbe a 
ruhajegy. A hivatalos lap keddi száma a 
kereskedelmi miniszter r^jndeletét közölte, 
amely részben megváltoztatja a szeptember
ben megjelent ruharendelet intézkedéseit. 
Eszerint a textilárukat nem oktéber 15-ig, 
hanem november 15-ig lehet bejelenteni. A 
kiskereskedők november 30-ig készleteik 40 
százalékát eladhatják és a kisiparosok kész
leteik 50 százalékának erejéig vállalhatnak 
rendelést. December 1-től csak jegyre sza
bad ruházati cikkeket kiszolgáltatm, de az 
év végéig a november 30-ig megrendelt mér
ték után készülő ruhákra ez az intézkedés 
nem vonatkozik.

— Örömhír a dohányosoknak. A 
dohányosok már már attól féltek, hogy Né
metországhoz hasonlóan nálunk is teljesen el
fogy a jó füstölni való. Megnyugtathatjuk a 
dohányosok táborát, hogy erről szó sincs ; 
sőt már a közel jövőben — mint ezt az 
Esztergom Írja — jóval több szivar kerül 
kiosztásra A dohányraktárak nagy szivar 
készlete már jóformán elfogyott, azért kap
tunk eddig kevesebb szivart. Van is a do
hánygyárak szárittjában sok milliónyi szivar, 
de eddig nem hozták forgalomba, mert még 
nem voltak kellően kiszárítva Ez azonban 
most már megtörtént és az őszi hónapok 
bán jóval több szivar kerül kiosztásra, mint 
eddig.

— Kézgálic. Mind a fogyasztási szö
vetkezetünknek, mind a szőlősgazdák fi
gyelmébe ajánljuk a „Hangya* alábbi sorait: 
A szőlősgazdák hogy a szőlőjük ápolásához 
szükséges mennyiségű rézgálicot biztosítsák, 
igen szívesen megvásárolják a jövő évre 
szükséges rézgálicot már is. Erre való te
kintettel a „Hangya is nagyobb mennyi
ségű rézgálicot biztosított azonnali szállításra 
Már most kérjük szövetkezeteink vezetőit, 
hogy a szőlősgazdák figyelmét erre a kö 
rülményre hívják fel, s Írják össze azoknak 
szükségletét, akik a rézgálicot most megvá
sárolják és a megrendelést azonnali szállí
tásra mielőbb írják át hozzánk Hogy a ta
vasszal a rézgálic milyen mennyiségben fog 
rendelkezésre allani, nem tudjuk, vélemé
nyünk szerint azonban jól teszik a gazdák, 
ha szükségletüket most, amikor erre módjuk 
van, biztosítják. A mostani jelekből ítélve, 
valószínű hogy jövő évben kevesebb réz 
gálic lesz mint az idén, azor kívül számítani 
kell még arra is, hogy kedvezőtlenebb, erő 
sebb nyári időjárás mellett a jövő évben 
az ideinél sokkal több rézgálicra lesz szűk 
seg. Ismetelten ajánljuk tehát minden szőlős
gazdának, hogy szükségletéről most gondos 
kodjék, ameddig készletünk tart. Szövetke
zeteink a rézgálicot megérkezése után rög
tön osszák szét a megrendelő tagok között 
készpénzfizetés ellenében

— Nem kapta* szappauc. A lévai 
beszerzési csoport tagjai köréből vettük a pa
naszt, hogy egyes tagok, akik később mentek a 
csoport számára érkezett anyagok kiosztá
sához, — dacára annak, hogy az árukért az 
összeget előre kifizették, -- állítólag azért nem 
kapták meg a szappant, mert elfogyott. — 
Figyelmeztetjük a beszerzési csoportnak ve 
zetőségét, hogy máskor, a kellemetlenségek 
elkerülése vegett, helyes számítással úgy 
ossza be az anyagokat, hogy a tagok közül 
senki ne szenvedjen rövidséget

— miért nincs cipő ? A cipőhiány 
mind nagyobb arányokat ölt és annak eny
hítésére hivatalos oldalról alig történik meg
felelő intézkedés A belföldön termelt bőrnek 
9/io részét ugyanis a hadsereg foglalja le és 
igy a polgári lakosság részére csak ’/io rész 
marad ; ebből az ’/jQ-böl 22’5 %-ot a Máv. 
alkalmazottai kapnak és ugyanannyit a ka
tonai felügyelet alatt álló üzemek. A polgári 
szükséglet kielégítésére ily körülmények kö
zött a termelt bőrnek csak ’/s-v része marad. — 
Ezért nincs és ha a viszonyok nem iváltoz- 
nak, nem is lesz kellő mennyiségű cpő.

— Gyászhir. özv. Bechacker Jánosné 
sz. Skultéty Emília családja és az összes 
rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel 
jelenti, hogy forrón szeretett fia Károly éle
tének 21. évében hosszas szenvedés után e 
hó 14-én este elhunyt A boldogultnak hült 
tetemeit I. hó 16 án, d. u. 4 órakor őszinte 
részvét mellett a lévai r. k sirkertben he
lyezték ötök nyugalomra.
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— Kinevezés. Vármegyénk főispánja 
Henkovics Vilmos aranyosmaróti lakost koz- j 
igazgatási gyakornokká nevezte ki

— Eljegyzés. Winter Ármin Imre 
szkv. honvédszázados, Pőstyénfürdő vállalat
nak társtulajdonosa, eljegyezte Szecskay 
Marianne-t, néhai Szecskay Kornél és neje 
sziil. Éttér Lujza leányát, Esztergomban

— Borszükségletünkre való tekin
tettel felhívjuk fogyasztási szövetkezetünk 
vezetőségének figyelmét arra, hogy egyes 
szövetkezetek bőrelárusitással is lesznek meg- 

- bízva. Hogy a lévai szövetkezet is esetleg 
részesülhessen ebben a kedvezményben, ajánl
juk, hogy az erre vonatkozó kérést az al
ispáni hivatal utján juttassák a népruházati 
Bizottságnak ezzel megbízott szervéhez : a 
készbőrközponthoz.

— A borjúhús körül. Mészárosok 
köréből arról értesülünk, hogy a «géppuskás 
osztag állományába tartozó, civilben-járó 
mészáros — a lévai katonaság ellátása cí
mén — Lév i városában igen nagy mennyi
ségben vásárol össze borjukat Az összesze
dett állatoknak azonban csak egyik részét 
fogyasztja el a helybeli katonaság, a másik 
részét nevezett mészáros Léváról elszállítja 
Miután egyrészt itt a tömeges vásárlás foly
tán — árfelhajtásról, másrészt lévai húsnak 
máshová való szállításáról van szó, felhív
juk mind a katonai parancsnokságot, mind 
a városi hatóságot arra, vizsgálják meg ezt 
a kérdést, s ha tényleg Léva város lakossá
gának érdekébe vágó cselekményről van szó, 
energikusan gondoskodjanak annak meg 
szüntetéséről.

— Beszüntették a hadifogságból 
visszaszököttek jutalmazását. Mint is 
meretes, eddig azokat az egyéneket, akik 
orosz, szerb vagy román fogságból megszök
tek, 50 korona jutalomban részesítették. A 
hadügyminisztérium egyik újabb rendelete 
alapján az orosz és román hadifogságból 
megszökött egyének többe az eddig kitűzött 
külön jutalmat nem kapjak meg.

— Európa népességének csökke
nése. Angol statisztika szerint a háború 
alatt lizenharmadfélmillióval kevesebben 
születtek, mint a normális időben Körűibe 
lül annyian estek el a habomban ; igy a 
népesség legalább is 25 millióval csökkent. 
Nem számítva ide a sebesülteket és a 
rokkantakat.

— Bükkma-rolaj A közélelmezési 
miniszter a vármegyékhez intézett leiratában 
ételfőzésre, a bükkmagból készült olajat ajánlja 
disznózsír helyett Egy vagon bükkmagból 
20 métermázsa olaj és 8 métermázsa takar
mány készül Ez az olaj étkezési célokra al 
kalmas ételzsirt ad és a disznózsírt pótolja 
A közélelmezési miniszter erre való tekin 
tettel elrendelte a bükkmag gyűjtéséi A bükk- 
magot az Állat és Takarmányforgalmi R.-T. 
veszi át és dolgozza fel

— A ínggyut be keit ssoigallatui 
A közélelmezési miniszter szigorú rendele 
tét intézett az összes törvényhatóságokhoz a 
faggyú beszolgáltatásával kapcsolatban A 
miniszter biztosítani akarja a hadsereg és az 
ország zsirellátását, minthogy pedig ezt csak 
műzsir előállításával tudja teljesen elérni, 
felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy 
szigorúan ügyeljenek arra, hogy a mészáro 
sok a faggyút és más zsiradékot a központ
nak beszolgáltassák. Azok ellen a mészáro
sok ellen, akikre rábizonyul, hogy a zsiradé
kot be nem szolgáltatják, a kihágási eljárást 
sürgősen indítsák meg.

— A mozi mai műsora szép és változatos. 
A tengeri repülőkről való természetes felvé- • 
telek után bemutatja az Elet komédiája című 
ügyes vígjátékot és a Néf/y ördög című hír
neves Bánya drámát, mely filmen is nagy 
hatást kelt. — A legközelebbi előadás csü
törtökön lesz.

Ezüst cigarettatá ca
elveszett S. I. monogrammal.

Megtalálója jutalomban részesül.
Kálnai-utca 2.

Az anyakönyvi hivatal bejeayzése
lgi8 évi okít, hó 13-tói évi okt. hó 20.-ig.
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Kazár János Vrtlik Róza leány Erzsébet

Házasság

VölcgBuv és menyasszony neve Vallása

Novotny József Szentirmay J. r kath.

Halálozás

Az elbnuvt ueve Kora A halál oka

özv. Löwenheim M.-né 53 éves Tüdőgyulladás
Tauber Arminné *8 . „ n
özv Bogyó Ferencz 78 „ „ „ „

Bállá Julianna 11 , „ w „
Manciéi Wolf ‘26 . ” » »

Demenyuk István 29 . * * n

Bozsenyik János 16 hó lüdólob
Tóth Ferenc József w » " ff ”

Horváth János 13 éves W » •»
Donáth József £>5 - •» » "
özv. Sóder Lajosné <14 „ Bélhurut
Bottlik l ajos 20 1 ősi halál- hah
Behacker Károly lüdövész kim.
Uhlárik Ilona 23 . Szerviszivbaj
Lüley Tivadar 74 „ Végelgyengülés

7084—1918 szám

Hirdetmény.
Barsvármegye Főispánjának 1929—1918 

számú rendelete folytán közhírré teszem, 
hogy a spanyol járvány miatt október 31-ig 
Budapesten a Minisztériumban az érdeklő
dőknek a felmentésekre vaió értesítés adást 
beszüntették, ennélfogva figyelmeztetem a la
kosságot, hogy ily célból a Budapestre való 
utazástól tartózkodjék.

Tapasztaltam, mikép a lakosság nagy 
részénél a fenti okból és katonalátogatas 
céljából való utazgatás csak ürügyül szolgál 
arra, hogy élelmiszerekkel kofálkodjanak 
és uzsoráskodjanak s különösen a vasúti 
alkalmazottak asszonyai ingyen vagy kedvez 
menyes ’egygyel utazván, az élelmi cik
kek kiszállítását rendszeresen űzik s az 
árdrágítás és élelmiszerhiány főrészben 
azon bátyus asszonyoknak tulajdonít
ható — Miért fölhívom a Vasúti Főnök
séget, hogy az utazóknál a szeinély-pjd- 
gyász terjedelmét és súlyát meghaladó batyuk 
szállítását, a kupékba berakását szigorúan 
ellenőriztesse és a vasúti alkalmazottak csa
ládtagjainak kofáskodásból való folytonos 
utazgatását mérsékeltesse.

Kelt Léva, 1918. évi október hó 15.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

6427 1918. szám
Az 1918 évi termésből származó ten 

gerikészletek fe’használása, forgalotnbahoza- 
tala és közszükségleti czélokra való igény 
bevétele -tárgyában kiadott 3543 — 1918 M 
E. rendelet 145 000—1918 O. K. H vég
rehajtási utasítása és hirdetménye.

Hirdetmény.
Értesítem a város közönségét, hogy fenti 

rendeletek szerint a tengeri adas-vétele a 
városi megbízottnál — tanácsteremben — díj
mentesen nyerendő vásárlási igazolvány 
alapján tíz alább elősorolt vármegyék terü
letén kívül bárhol közvetlen a termelőtől 
meg van engedve

Tilos a tengeri adas-vétele Alsó Fehér, 
Arad, Bács Bodrog Baranya. Békés, Besz- 
ter< ze-Nasződ Bihar, Brassó, Csatiad, Csőn- 
grád, Esztergom, Fehér, Fogaras Győr, 
Hajdú, Hunytul, Jász-Nagykun Szolnok, Kis- 
küküllö, Koíozs, Komárom, Krassó-Szörény, 
Maros-Torda, Moson, Nagy Küküllő, Nyitra, 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, Somogy, 
Sopron, Szeben, Szilágy, Szolnok-Doboka 
Temes, Tolna, Torda-Aranyos, Torontál, Vass, 
Veszprém, Zala vármegye és Baja, Debreczen 
Hódmezővásárhely, Pancsova, Szabadka, Szé
kesfehérvár, Újvidék, Versecz, Zombor thj. 
városok területén

A csöves tengeri maximális ára október 
végéig 41 korona 60 fi), morzsolté 52 koro
na, ezenkívül a fajtengerinél 15 korona, a 
kevert tengerinél 10 korona ártöbblet tize 
tendö

A vásárlási igazolványt a vásárlás meg 
kezdése előtt az elöljáróságnál be kell mu
tatni.

Léva, 1918 évi október hó 14. én

Bódogh Lajos, 
polgármester

B 937—6—1918. szám. A lévai kir jbiróság

Ö Felsége a király nevében.

A lévai kir. jbiróság, mint büntető bi 
róság rágalmazás vétsége miatt Berger 
Zsigmond ellen indított bűnügyben a föma- 
gánvádló vádja felett Pátkay jbiró és Újlaki 
Ottó jkvvezető részvételével, dr. Weisz Lipót 
magánvádló képviselője szabadlábon levő 
vádlott, és dr Steiner Oszkár ügyv. mint h. 
védő jelenlétében Léván, 1918. évi május 
hó 27 napján megtartott nyilvános tárgyalás 
alapján, a vád és védelem meghallgatása 
után meghozta a következő ítéletet:

I. Berger Zsigmond vádlott, 44 éves, izr. 
vallásit, lévai születésű ugyanottani lakos, 
magyar állampolgár, vagyonos, a barsvme- 
gyei gazdasági egyesület raktárnoka, bűnös 
az 1914 évi XLI t. c. I §-ába ütköző rá
galmazás 2 § ába ütköző becsületsértés vét
ségében. A rágalmazás vétségét elkövette az 
által, hogy a f évi április hó 16-án Horn 
Bertalan fmvádlóról azt állította, hogy a gaz
dasági egyesület rakrárából 8 q lóbabot 
utalvány nélkül elvitetett, a bab átvételét 
letagadja, öt megkárosítani akarja s vissza
él a bizalommal A becsületsértés vétségét 
elkövette az által, hogy ugyanaz nap Sípos 
Sándor fmvádlónak ama kijelentésére, misze
rint Horn gazdaságába csak 7 kg. ennivaló 
bab lett szállítva, azt felelte: .hazugság* 
II Sípos Sándor 48 éves, ref. vallásu, g^ige 
községi születésű barsendrédi lakos, vagyon
talan, gazdasági ispán, magyar állampolgár, 
viszonvadlott, bűnös az 1914 évi XLI t c. 
2 § ába ütköző becsületsértés vétségében, 
amelyet elkövetett azáltal, hogy ugyanakkor 
vádlottnak azt mondta : „Maga hazudik*

A kir. jbiróság ezért: Berger Zsigmond 
vádlottat 1914: XLI t c 3 §-a alapján a 
btkvi 92 § átiak alkalmazásával 200 azaz 
Kettőszáz korona pénz, mint főbüntetésre, 
ezenfelül 100, korona mint mellékbün
tetésre Ítéli; a pénzbüntetést behajtatlanság 
esetére a btk 53 §-a alapján 15 azaz tizen
öt napi fogházra kell átváltoztatni. A pénz
büntetést az ítélet jogerőre emelkedésétől 
számított 15 nap alatt kell végrehajtás tér 
hével a lévai kir. jbiróság vezetőjénél az 
1992: 27 t c 3 §-ában meghatározott célra 
meg izetni. A vádlott a Bp 480 §-a értei 
mében köteles az ezután felmerülő bűnügyi 
költséget az államkincstárnak megtéríteni 
de a költségeket a kir jbiróság az 1890: 
XLI 11 t. c 4 §-a alapján egyelőre behajtha- 
tatlanoknak nyilvánítja

Köteles a vádlott a Bp 489 § a értel
mében Horn Bertalan sértettnek ügyvédi 
díjban 87 K. 501-t, tanudijban 29 K 66 
fillért az ítélet jogerőre emelkedésétől szá
mítolt 15 nap alatt végrehajtás terhével 
megfizetni.

Az ügyvédek dija fejében a Bp 485 §-a 
alapján dr. Weisz Lipót részére Horn Ber
talannal szemben 87.50 koronát, dr. Balog 
Sándor részére Berger Zsigmonddal szemben 
61 50 koronát állapit meg

Vádlottat és viszonvádlottat a pénzbün
tetés alól az 1914 év 41 t. c 19 § a alap
ján felmenti

Jelen Ítéletet vádlott jogerősség után 15 
nap alatt a „Bars* ez. helyi lapban saját 
költségén közzétenni köteles.
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Indokok :

Horn Bertalan barsendrédi lakos földbir
tokos a f. évi március hó 21. a vádlott 
Berger Zsigmond, mint a Btjts vmegye 
egyesület raktárnokánál nyolc q lóbabnak 
utalvány nélkül való kiadását kérte. Mint
hogy a vádlott kérdésére a gazdasági igaz
gató a bab kiadására az engedélyt távbe 
szélön megadta, vádlott az idő előrehaladott
ságára és elfoglaltságára hivatkozva azt 
mondta Hornnak, hogy jöjjön a babért dél
után Horn eltávozott, a babért délután nem 
jelentkezett, hanem megjelent egy ismeretlen 
fuvaros ugyancsak 8 q ra szóló utalvánnyal, 
akinek vádlott a babot anélkül, hogy kiléte 
iránt meggyőződött volna, átadta és abban 
a hiszeinben, hogy a fuvaros nem lehetett 
más, mint a Horn küldöncze, a bab kiadá
sát tévesen utóbbinak a nevére könyvelte el. 
Ezt követöleg április hó 6. Horn egy 8 és 
egy 12 q lóbabra szóló utalványai jelentke
zett, vádlott ezen összesen 20 métermázsa 
mennyiséget kiadta és csak ezután vette 
észre, hogy a Horn számlája most már 28 
q lóbabbal van megrerhelve, holott csak 20 
q-ra szólló utalványa van, vagyis a köny
velés adatai szerint 8 q-t jogtalanul vitt 
volna el. Jelentést tett a gazd. felügyelőnek, 
aki Hornt 8 q bab viszaadására felhívta; 
Horn felelte, hogy 20 q-nál többet nem 
kapott.

Ápr. 16. felek a helybeli Engel-féle üz
letben találkozva, amikor a lóbab ügye kö 
zöttük szóba jött, vádlott azt mondta a 
fmvádlónak, hogy 8 q babot utalvány nélkül 
elvitetett, a bab átvételét letagadja, őt meg 
károsítani akarja és visszaél a bizalommal. 
Ulgyanaz nap vádlott a főmagánvádló kocsisa 
ellen a nagysallói csendőrségnél jelentést 
tett, kérte a nyomozás és a házkutatás 
megtartását, amelyet a csendőrség a föma- 
gánvádló gazdaságában foganatosított Ez 
alkalommal vádlott ismét hangoztatta, hogy 
fmvádló az ö kárát akarja és visszaél a 
bizalommal. Vádlott és a fmvádló ispánja, 
Sipos Sándor között a bab miatt ugyanak
kor szóváltás kerekedett, vádlott a Sipos 
tiltakozó és felvilágosító szavaira azt felelte, 
hogy: .hazugság”, amire Sipos 'eleJte: 
„maga hazudik12

Ezen tényállás a tárgyalás adataival 
igazolva lévén, minthogy vádlott a fmvádló 
Horn Bertalantól oly alaptalan tényeket állí
tott, amelyeknek valósága esetén fmvádló 
ellen a bűnvádi eljárás megindításának vol
na helye s ezen'elül vádlott és a viszon- 
vádlott Sipos Sándor egymást becstelenitö 
kifejezésekkel illették, vádlottat a Horn sé 
relmére elkövetett és a hivatkozott t ez. 1 
§-ába ütköző rágalmazás, -- valamint a Si
pos sérelmére elkövetett becsületsértés vét
ségében, viszont Sipos viszonvádlottat a 
vádlott sérelmére elkövetett becsületsértés 
vétségében bűnösnek kimondani, vádlottnak 
a rágalmazás vétségét illető büntetése kisza
básánál, tekintetbe véve azon nyomatékos 
enyhítő körülményeket, melyek szerint bün
tetlen előéletű, — töredelmes beismerést 
tett, a sértett Horn Bertalantól úgy a biró 
ság előtt, mint azonkívül súlyos tévedéséért 
bocsánatot kért, a btkv 92 § at alkalmazni, 
ezért felül, minthogy közte és Sipos között 
a becsületsértés kölcsönös és nyomban vi 
szonozott volt, úgy őt mint Sípost a pénz
büntetés alól a hiv törvény 19. § a alapján 
felmenteni kellett. Vádlott terhére súlyosító 
körülményül vétetett a sértő tényállítások 
konok ismétlése és a csendőri nyomozás és 
kutatásnak oly módon történt befolyásolása, 
hogy az habár a feljelentés a kocsis ellen 
szóllott, ennek dacára nem ennek a lakásán, 
hanem a Horn sértett gazdaságához tartozó 
más helyiségekben és udvarán tartatott.

Vádlott Horn fmvádlót a csendőrség, 
mint hatóság előtt nem vádolta s ezért ter
hére a panaszolt hatóság előtti rágalmazás 
vétsége és tényállítás híján a Sipos viszon- 
védlott altul panaszolt rágalmazás vétsége 
fenn nem forog.

Kelt Léván, 1918. május 27.

— Fátkay s k.
kir. j árásbiró.

SZŐLÖTELEPITÖK 
becses figyelmébe ajánlva a leg
jobb és legkiválóbb FAJTISZTA 
egy és kétéves dúsgyökérzetü

SZÖLÖOLTVÁNYOK.
továbbá Nova és Delaware, 
valamint többfajta egy és kétéves 
dúsgyökeres legszebb dirdumná

melyek 'tündén 
szólőbetegségnek

ellentállanakéstulbötermőek Készlet nagy meny 
nyiség. Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld 

Cim :
Első nagy ÍKTOV '• szőlöoltványteiep 

váradi * központi irodája
Nagyvárad, Fő utca.

1871—1918 szám. A lévai kir. járásbiróság.
Hirdetmény.

A lévai kir. járásbiróság közhírré teszi, 
hogy az állítólag elveszett következő okirat • 
a lévai kereskedelmi bank rt. által Katona 
István javára 10 000 koronáról kiállított 
1506 sz betétkönyv megsemmisítése iránt 
az eljárást özv. Katona Istvánná barátipusz 
tai lakos kérelmére folyamatba lette. Ennél 
fogva felhívja az említett okirat birtokosát, 
hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti 
Közlönyben történt harmadszori beiktatását 
követő naptól számított egy év alatt az oki
ratot a bíróságnál mutassa be, mert ellen
kező esetben a bíróság azt a jelzett határidő 
letelte után a folyamodó újabb kérelmére 
semmisnek fogja nyilvánítani.

Léva, 1918. évi aug. hó 24. napján.
Fátkay s. k. 

kir. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Farkas s k irodatiszt 
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Hirdetmény.
Az aranyosmaróti kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy a kistapolcsányi uradalom 
fenyökosztolányi, aranyosmaróti gőzüzemű 
lpaivasutJanatE pótkisajátitási ügyében a 
kártalanítás eljárásnak megkezdéséreKistapol- 
csánvi községházához tárgyalási határnapul 
1918. novenöer 9-ilc napjának délután 
2 óráját kitűzte, és erre a kisajátított és a 
telekkvi összes érdekelteket azzal idézi meg 
hogy elmaradásuk a kártalanítás felett, ho
zandó határozatot nem gátolja.

Kisajátítás alá esnek a kistapolcsányi 
616; 1416; 554; 829; 1346; 812; 102; 231; 
620; 936; 303; 850; 127; 349; 465; 147;
78; 175; 1410; 712; 182; 275; 160; 1378; 
959; 1894; 520; 826; 354; 685; 78; 1387; 
978; és 25 sz tjkvben foglalt ingatlanoknak 
az összeírásban kitüntetett részei

A neráni távollevők, vagy ismeretlen 
tartózkodásu érdekeltek részére ügygondno
kul Dr. Belicza Bal aranyosmaróti ügyvédet 
rendelte ki

Aranyosmarót 1918 szeptember 28.
Dr Homok? s. k

it. t. biró.
A kiadmány heteiéül : — — s h tisztviselő.

Árverés.
Haszonbérletem megszűnése miatt teljes

gazdasági felszerelésemet 
önkéntes árverés útján a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett 
eladom.

Eladásra kerülnek: ökrök, lovak, tehenek, növendék marha, 
birkák, gőzcséplőkészlet. hereoséplőmonitor, külön lokomobil, 
daráló-, vető-, kaszálógépek, hintók, szekerek, ekék stb Az árverés 
1918. október hó 28 án és a következő napokon reggel 8 órakor 
fog megtartatni M ig a z z y-pusztán (Olichó puszta), vasúti állomás 
Valkóc, a hol az érdeklődőket kocsik várják.

Migazzy-puszta, 1918. október hó.
özv. Kolbenheyer Gyuláné.

Nyugdíjas tanító
megfelelő állást keres. Cim .

Léva, (Kohári-utca 51. szám.)

Eladó borpince.
Elsőrangú borpince (a hidegpince 
mellett) eladó. Barsmegyei Gazda

sági Egyesület Áruosztálya.

Eladó ház.
Egy ház Ladányi-utcában eladó. 

4 szobás modern lakás összes mel
lékhelyiségekkel, nagy kerttel, is- 
táló, kocsiszín, kocsislakás. Cim a 
kiadóhivatalban.

Vendéglő eladás.
Garamszentkereszt állomásához 

közel Garamladomér határában levő 
vendégfogadó, melyhez gyümölcsös
kert, konyhakert és hozzávaló mel
léképületek tartoznak, eladó. 
Balazsovios Ágoston, Garamladomér.

MA moziba 
megyünk.

Apollo mozgószinház 
műsora érdekes. <>«>•

SZŐLŐOLTVÁNYOKAT
elsőrendű érmelléki 1 és 2 
íves dúsgyökérzetü bor- és ftt *1 csemege fajokban, továbbá
nOVA és DELAWARE,

TŰTTÍKJÖa valamint több más fajta 1 és vÁytpiyy — 2 éves dúsgyökeres —

ílirektteriiiQ szóiömszöiet, 
ry melyek kénporozás és per

metezés nélkül is minden 
szólóbetegségnek ellentállanak, i en bőtermőek 
boraik kitűnőek. Árjegyzék ingyen és bér

mentve. — Cim:
Kágyi Szabó István 

érmelléki szólöoltvány-telepe. Bihardiószeg

7 Nyomatott Nyitrai és Társa gyoraaajtóján Léván.


