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Talpra magyar!
Forrongó történelmi erők dü

börgő hangjai morajlanak fölöttünk. 
A világháború vér-és kőnnyözöne 
a népvándorlás koráéhoz hasonló 
néprajzást s forrongó államalakulá
sokat indított meg. A világ kez
dete előtt való nagy káosz jött el ismét, 
egy uj világ szülemlésekor. A vi
lágrengésben minden összeomlott, a 
romok még eltakaritatlanok. A bi
zonytalanság kínjától bambán né
zünk egy elégett világ hamvaiba : 
az összeomlott világ képe már 
csak emlékezetünké... Az újat 
még nem is tudjuk elképzelni

Lesz-e erőnk a réginél jobbat, 
külömbet fölépítenünk s embereb- 
bek, jobbak leszünk e, lehetünk-e 
abban ?

Még nincs itt az építés ideje: 
az omlás még mindig tart. . Nincs 
szilárd alapunk, amire építsünk, 
nincs célunk, amely tetteinkben : a 
védelemben vagy építésben bizto
san vezetne s elszántan hajtana 
bennünket Erőtlenül, megadóan, 
ölhetett kézzel nézzük a nagy 
összeomlást. S ha volna hozzá elég 
hidegvérünk s ridegségünk : kegyet
lenül józan megállapításokat tehet 
nénk a múltnak égbekiáltó vétke
iről, a jelen törpeségéről s a jövő 
bizonytalanságáról. .

Minden nép munkába állt már, 
csak mi magyarok nézzük bambán, 
tétován az összeomló régi világ 
romjait, pedig ez a nagy népzajlás 
s az uj államalakulásokba verődő 
népek diadalmas ujjongása a mi 
pici, árva magyar szigetünket mossa, 
morzsolja, omlasztja s fenyegeti el 
nyeléssel, szétválasztással

Nagy háborus fáradtságunkban 
és fásultságunkban még csak föl 
sem szisszenünk a fájó tudattól, a 
gyötrő érzéstől, holott friss erőnek 
kellene szökkennie karunkba az 
ezeréves magyar tőidet megrabolni 
s ándékozóknak vészes fenyegeté
sére.

Mi alszunk, némák és bénák 
vagyunk : nincs érzésünk, nincs aka
ratunk. Államíérfiaink tétováznak : 
nem illeti meg őket az uj időnek, 
a nemzet millióinak leikéből érzés- 
s akaratnyilvánítással kirobbanó 
szelleme. A múlt összeomlott, a jö
vőbe nem látnak, a jelent tétován 
irányítják, mert népünk, nemzetünk 
ábrázatát nem tudják. Vagy talán 
nem akarják tudni ?

Magyarok 1 Testvéreim ! Ébred
jünk ! 1 Az alvó népet agyongázolja 
a fölöttünk robogó Történelem

l Serkenjünk munkára: a forrongó 
kor tűzvésze, a népzajlás nagy árja 
s ellenséges népek rablóbandája 
összeomlással fenyegeti Árpád di
csőséges honalapitását, szent István 
királyunk ezeréves államát !

Azon a szépséges földön, ame
lyet eddig magyarnak mondtunk, 
hazánknak hívtunk s otthonunkul 
vallottunk : törpe népek akarnak 
osztozkodni s porba akarják hullat
ni Nyugati Európának századokon 
át hősi védőjét: a nemes magyar 
nemzetet.

Talpra magyar! Hallassuk sza
vunkat I Szózatunk legyen az utolsó 
Ítélet angyalainak harsonájához ha- 

| sonló : rendítse meg az egeket s 
! rázza meg a poklokat is ! !

A természet lebirhatatlan ereje, 
földrajzi törvényeinek, egy ezer
évnek vére, könnye, s az egyetemes 
emberiség szent céljaiért való ve- 
rejtékes munkája árán szerzett tör
ténelmi jognak s a jelen fájdalmas 
igazságainak megdöbbentő érvelése 
sikoltson föl a törpe népek osztoz
kodó szándéka ellen felhördülő til
takozásunkból !

Aki hallja vagy olvassa szóza
tunkat, legyen bár diplomata, katona, 
vagy rablószándéku ellenség : ren
düljön meg egész valójában, ha az 
ezeréves magyar földet vendégül 
fogadott jövevénynépek rablóban
dája közt szentségtörő kézzel merné 
szétosztani ! Tudja meg az egész 
világ abból a szózatból keményen 
dörgő fogadalmukat: nem lesz itt 
béke, mig egy szál magyar él, ha 
szét merészelik darabolni Árpád 
apánk szentséges örökségét!

Egyesületek, politikai és társa
dalmi szervezetek, mozduljatok meg, 
hallassátok szavatokat! Tartsanak 
falvakban, városokban gyűléseket a 
nemzeti függetlenség s a magyar 
földnek területi épsége ügyében !!!

Ébresszétek föl a nemzetnek mé
lyen alvó nemzeti öntudatát, szuny- 
nyadó nemzeti érzését s fásult lelki
ismeretét ! Szavaitokból nemzeti köz
vélemény : sorsdöntő történelmi erő 
alakul, amely célt jelöl, irányt mu
tat, erőt ad tétován tévelygő állam- 
férfiainknak s féket szab, korlátot 
állít a béketár nyalásokon ellenünk 
íenekedő ellenségek számára !

Talpra magyar, hi a haza ! 
Itt az idő, most vagy soha. 
Rabok legyünk vagy szabadok ? 
Ez a kérdés : válasszatok !

Fekete József.

*—’ !

A technika a világháborúban.

A technika terén a békés fejlődés évti
zedeken át sem ért el annyit, mint a mek
kora haladást a világháború évei idéztek e 
téren. E leghatalmasabb akarat oly erőfeszí
tésekre ösztönözött, aminöket ezelőtt alig 

1 ismertünk. Minden a nagy harcra való készü
lődésnek szólott, a legnagyobb harcra, amely 
emberemlékezet óta dúlt. Ma még túlságo
san fáradságos munka is volna mindazokat 
a fegyvereket és gépeket, amelyek a milliós 
seregek szolgálatában állanak, csak megkö
zelítőleg is leírni. Évek munkájába telik 
majd, hogy a jövendő béke idején a technika 
óriási teljesítményei áttekinthetők legyenek, 
amelyek a békét kikényszeríteni segítettek. 
Mind-n külön szakot egy-egy külön specialis
tának kell majd tanulmányoznia, míg majd 
valamikor vaskos kötetek tüntethetik fel e 

, vizsgálódások eredményeit.
Általában alig vannak tájékozva az em- 

[ berek arról, hogy a technika inilyen hatal
mas működést fejt ki szakadatlanul a háború 
érdekében, mert érthető módon minden ér
deklődés kimerül a fegyvernek magának 
megbámulásában és pl. az. ágyú továbbfej
lesztése terén elért minden haladás egymaga 
is teljesen leköti a laikus minden meghgyelő 
képességét Igen érdemes munka volna azon
ban ezen csaknem végeláthatatlan területhez 
közelebb jutni és 'elismerni azt, bőgj' nincs 
az ipari termelésnek, a találmányokra törő 
szellemi működésnek, a műszaki tudomány
nak és gyakorlatnak oly iránya, amely a 
háború befolyása alól kivonhatta volna ma 
gát. Ami azonban bizonyára' még nagyobb 
jelentőségűnek keli, hogy 'eltűnjék, az az a 
tény, hogy az alkalmazott tudományoknak 
csaknem összes elért sikerei a béke szem
pontjából is igen nagy értékkel birnak, fé
nyes bizonyítékául annak, hogy ugyanaz a 
technika, amely ma pusztít, egyúttal, vagy 
ha nem is egyúttal, mégis már holnap tér- 
mékeuyitöleg és éltetőleg képes hatni. Hány 
példát lehetne erre idézni a technika köré
ből, a melyhez természetesen a vegytan is 
számit I Hadd idézzünk itt csak egyetlen
egyet : Nem azt hittük-e, hogy gyorsvonata
ink gyorsasága már elérte azt a maximális 
határt, amely a mi tudásunk mellett egyál
talában elérhető ? Hiszen a repülőgép jövője 
elé 1914. előtt még skeptikusan tekintett az 
emberiség.

Ekkor elérkezett a háború. Ez gyors, 
mozgékony, biztos repülőgépeket követelt. 
Az ipar csakhamar meg is felelt ennek és 
repülők ezrei emelkedtek a levegőbe, akik 
figyelték az ellenséget és küzdöttek ellene. 
Egyúttal felismerték azonban a készüléknek 
forgalmi előnyeit is. Es egy idő óta postai 
repülővonal van berendezve, amely 9 óra 
alatt teszi lehetővé az érintkezést Bécs és 
Kiev közt, amely távolságnak leküzdésére 
legjobb gyorsvonatainknak is 42 órára van 
szükségük. Talán jellemző némileg ez a 9:
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42-es arány arra nézve, hogy a technika a 
háborúban milyen tempót volt képes követni ; 
talán felismerhetővé teszi egyúttal azt is, 
hogy a mérnökök munkája, amely a harci 
készülődésnek szólott, sok tekintetben a 
jövő békének is végtelenül értékes szolgá
latokat volt képes tenni.

Mire bealkonyodott ....
Irta : Farkasné Slpoas Erzsi.

Dénes Miklós ma még a szokottnál is 
tovább ült íróasztala mellett. Nagy, többnyire 
számokkal teleirt ivek feküdtek előtte, s ő 
órák óta azok között kutat, számol lázas 
türelmetlenséggel s mennél tovább számol, 
annál gondteltebb lesz az arca. Végül fárad 
tan ledobja a tollat, miközben mélyen fel
sóhajt.

F. pillanatban valaki gyengéden körül
ölelte nyakát és egy édes, bársonyos arc 
hajolt feléje.

Dénes arcát egy percre a mosoly' derűje 
futja be, amint homlokon csókolja leányát.

— Beszélni szeretnék veled, atyám —, 
szólt halk, kissé remegő hangon a leány.

— Hallgatlak, gyermekem.
— Ma délelőtt, mig te a városban vol 

tál, itt volt Szentkürty s megkérte a keze
met.

— Igen ? Nos és te mit válaszoltál ?
— Igent mondtam; de mielőtt ezt tet

tem volna, őszintén elmondtam neki mindent.
Dénes zavartan nézett leányára, miköz

ben szinte gépiesen ismételte
— Tehát elmondtál neki mindent!
— Igen, atyám, és bár tudom, hogy 

te nem helyesled; de lásd, nem tehettem 
másként, mert nem tudom megcsalni azt az 
embert, akit szeretek.

Dénes szinte szomorúan kérdezte:
— Tehát nagyon szereted ?
— Nagyon szeretem I
Halkan mondta, aztán lángoló arcát 

mintegy bocsánat-kérőén hajtotta atyja vál
lára. Égy' pillanatig igy maradtak. Az atya 
halaványan, erősen összeszoritott ajakkal; 
a leány mosolyogva, édes, álmodó tekin
tettel.

Majd Dénes megsimogatva leánya arcát, 
izgatottan kérdé :

— És ő mit válaszolt ? —
A leány sugárzó arccal nézett fel aty

jára.
— Mit válaszolt volna! Nevetett s azt 

mondta, hogy hiszen az őneki teljesen 
mindegy, hogy én szegény vagyok-e vagy 
nem, hogy ő csak magamért szeret s még 
ma el fog jönni, hogy beszéljen veled.

- Igen, azt mondta ?
Lehetetlen volt azt a maró gúnyt észre 

nem venni, mely e pár szóban csengett, a 
leány egészen belehalaványodott.

— Atyám, te nem bizol benne ?
Dénes mosolyogni próbált.
— Majd meglássuk, mit hoz a jövő ; 

de most hagyj magamra, gyermeKem. Szent
kürty minden percben itt lehet és én egy
előre egyedül akarok vele beszélni.

A leány egy szelíd, kérő tekintettel 
nyúlt atyja keze után.

— De, ugy-e jó leszel hozzá, atyám ?
— Az leszek gyermekem.
Alig zárult be az ajtó a leány mögött, 

Dénes hirtelen felkelt, mig arcán a vissza
fojtott indulat egész vihara tombolt. Tehe 
tétlenül, szinte bénultan állt egy helyben, 
mintha valami rendkívüli dologra várna.

Évek óta mindig rettegett ettől a perc 
töl ; mindennap imádkozott, hogy ne jöjjön, 
bár tudta hogy jönni fog, hogy jönni kell 
annhk a nagy, annak a szomorú napnak, 
mikor ö keserűen bűnhődik életének egyetlen 
nagy, soha meg nem bocsájtható bűnéért

Éppen úgy, mint évekkel ezelőtt, ö 
állott egy édes, fehérarcu leány előtt, sze
relemről, örök, igaz szerelemről beszélve; 
úgy állt ma egyetlen gyermeke elölt egy 
másik férfi, aki ép úgy hazudott, mint ő, s 
aki éppen olyan mély sebet ejt majd gyer
meke szivén, mint ő annak a másiknak az 
egyetlennek, aki az életben igazan szerelte — a 

lelkén ejtett Végzetét látta benne, hogy 
leánya éppen ezt az embert szerette meg, 
aki csak a csengő aranyakat szerette. És 
bizonyára a sors rendelése volt az is, hogy 
éppen ö, aki olyan 'áradhatatlan szorga
lommal, kitartással küzdött, dolgozott a nagy 
vagyonért, e pillanatban a tónk szélén állott. 
Mintha valami nehéz átok nehezedett volna 
minden tettére, semmi sem sikerült neki 
Egyetlen vágya volt bukását addig rejtegetni 
a világ előtt, mig leánya jövőjét biztosítja. 
Az első pillanatban megrettent, mikor leánya 
felfedezte Szentkürty előtt szegénységüket, de 
most csak hálával tud gondolni reá, bár 
tudta, hogy Szentkürty nem fog eljönni sem 
ma, sem máskor, soha többé.

Nem fog eljönni,-mint ahogyan ő sem 
ment vissza abba a fenyőkkel körülölelt, 
fehér, oszlopos házba, ahol pedig őt is 
olyan örömmel, olyan szivdobogva várták, 
mint ma az ő gyermeke várja azt a másikat.

És bármint szenved is, nem kérheti 
számon Szentkürtyt, mert hiszen annak ide
jén őt sem Ítélte el a társadalom azért, mert 
a szegény leányt ott hagyta a gazdag leány
ért. Most már mind a kettő ott van, ahoi 
már nem fáj semmi.

Hosszú évek után csak egyszer találkozott 
a leánynyal, csak a szeme volt még mindig a 
régi. A hűséges, szürke szemek olyan szo
morúan mondták: „Lásd, tudom, hogy' te 
engem már régen elfeledtél, én azonban té
ged nem foglak elfeledni soha! “

Istenem, mennyit szenvedhetett hosszú 
éveken keresztül 1 És éppen igy fog szen
vedni az ő gyermeke is. Most még telve 
reménnyel, édes vágyakozással vár. Hiszen, 
hogy is lehetne az, hogy ne jönne el, hát 
hazudtak volna azok a nyílt, barna szemek, 
hát egy szava sem lenne igaz ?

Óh akkor nincs is semmi igaz a világon !
Szegény, bohó leány I Hát nem veszed 

észre, hogy a hányszor egy perccel tovább 
fut az óra mutatója, annál jobban remegsz 
s a kétség fulánkja már ott van a szived
ben ?! Kezdesz már azzal a gondolattal 
foglalkozni, hogy vájjon mi lesz, ha nem 
jön el r

Valamit elvesztettél már, valamit, ami 
olyan drága volt előtted, ami olyan boldoggá 
tett: az erős hitet.

Imádkozni sem tudsz, hiaba kulcsolod 
össze kezeidet, mert mindig csak arra gon
dolsz, hogy' már alkonyodik, már este lesz 
és akit te vársz, még mindig nincsen ott.

Szeretnél atyádhoz menni, megkérdezni, 
hogy miért nem jön már: de nem mersz 
az arcába nézni, hiszen, iám, neki van igaza

De nagyon jól tetted, hogy nem mentél 
atyádhoz, az most, igen el van foglalva, két 
levelet olvas, amit egyszerre hozott a posta 
neki.

Az egyik igen rövid volt, az ügyvédje 
irta. Értesíti, hogy az összes hitelezői árve 
rést kértek ellene. Nem volt meglepetve, 
hiszen ma egész délután azt számolta, hogy 
ha az összes hitelezőit kielégíti, mi marad neki?

Egynek elég, kettőnek kevés ; de hiszen 
neki már nem is kell.

A másik levél már hosszabb volt; Szent
kürty irta Igen finom, udvarias levél volt. 
Végtelen sajnálja, hogy leányának tett Ígé
retének ez idő szerint eleget nem téliét, de 
hazaérkezve atyját nagy betegen találta, s 
miután gyógyulása valószínűleg hosszabb 
időt fog igénybe venni, azért bármint saj
nálja is, egyelőre nem is teheti náluk tisz 
teletét stb. stbi. Hogy mind olyan egyformák, 
olyan illatosak ezek a lelketölő levelek Dé
nes Miklós csak mosolygott, mikor elolvasta 
és ez a szomorú mosoly maradt az arcán 
akkor is, mikor a kis óncsövet odaillesztette 
a szivéhez, csak arra vigyázott, hogy a vére 
oda ne hulljon arra a két levélre, aztán egy 
jaj- szó nélkül hanyatlott hátra, fáradtan zár
va le fénytelen szemeit.

. . . Mire bealkonyodott, az öreg Tamás, 
Dénes hűséges inasa, bejött, hogy meggyujtsa 
a lámpákat. Urat ott találta élettelenül hanyatt- 
fekve a széken, mellette eszméletlenül a 
lányát, kezében egy illatos, könnyel áztatott 
levelet szorongatva . .

Szegény magyar Hazánk . . .
Szegény magyar Hazánk: 
Ezeréves földünk t 
Csillagunk, nem tudjuk, 
Lehullott vagy föltűnt > 
De most fejünk felett 
Fekete, bús árnyak 
Szivet fojtó, nehéz 
Sötét felhők járnak . . . 
Sötét felhők járnak ’

Áruló pribékek 
Kegyetlen, vad kéjjel 
Szent István palástját 
Marcangolnák széjjel. 
Orvul lesték, amig 
A hősök elhulltak . . . 
Es most meygyaláznák 
Ezeréves múltad ! 
Ezeréves múltad I

Véráztatta földed, 
Szegény Maqyarország 
Telhetetlen rablók, 
Darabokra osztják... 
Hogyha rajtuk múlna, 
Hogy megfojtanának! 
Vitéz magyar honvéd! 
Védd most a Hazádat! 
Védd most a Hazádat!

Ne engedd elvenni 
Kalászos, dús rónánk '. 
A dj erőt I Segíts meg ! 
Mennybéli Patrónánk 
A Kárpátok ormán 
A trikolór lengjen . . . 
S ebben az országban, 
Csak a Himnusz zengjen . . I 
Csak a Himnusz zengjen. . I

J(ara fiát ti Jenő.

Különfélék
— Népgyűlés. Értesülésünk szerint a 

lévai keresztény szocialista párt pártközi 
mozgalmat indított meg Magyarországnak 
teljes függetlensége és integritása tárgyában 
Ez a mozgalom az összes lévai politikai pár
tok által a legközelebbi napokban össze
hívandó népgyülés keretében szándékozik a 
fentebbi kérdésekben álláspontot elfoglalni. 
Hogy minden eshetőséggel szemben készen 
álljunk, ajánljuk, hogy Léva varos polgár
őrséget szervezzen

- Polgári iskola. Városunkban léte
sítendő polgári iskola ügyének tanulmányo
zására kiküldött bizottság a vallást es közok 
tatásügyi minisztertől érkezett rendelet által 
támasztott helyzet megbeszélésére f hó 
26 án d u 5 órakor a városházán Köveskuti 
Jenő igazgató elnöklete alatt gyűlést tartott E 
fontos kérdéssel a legközelebbi számunkban 
bővebben foglalkozunk.

— Hadbavonultak és hadi árvák. 
Barsvármegye öt járásából 24297 hadbavo- 
nult íratott össze Ezek közül: életben van: 
15288, — hadi ogoly 5106, hősi halált halt: 
1696, — eltűnt: 1421, — rokkant: 7G6. — 
Az árvák összeírása a következő eredményt 
tünteti fel: a hősi halált halt apák után ma
radt : 2273, — az eltűnt apák után : 1782 
kiskorú, — tehát hadiárvának tekinthető: 
4055 kiskorú leszármazó. — A vármegyénk 
területén levő három rendezett tanácsú vá
rosban eszközölt összeírásnak eredményét, 
amelynek beküldésére ez utón kéri fel lapunk 
szerkesztősége az illetékes városi tisztvise
lőket, — utólagosan fogjuk közölni.

— Kinevezés Beniczky Ödön, vár
megyénk főispánja, dr Huberth Pált, Huberth 
Vilmos lévai ügyvédnek fiát, közigazgatási 
gyakornokká nevezte ki

— Esperei-vélasztán. A buda
pesti ref egyháztanács Pefri Elek püspök 
és dr. Szilassy Aladár elnökletével okt. 17-én 
tartott ülésén a pesti egyházmegye espere
sének választásával kapcsolatosan a maga 
nyolc szavazatát Forgács Gyula péceli lel
készre, az egyháztársadalmi munkák orszá
gos nevű vezető férfiára adta, aki földink 
és Forgács Mihály anyakönyvvezetőnek a fia.
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— MefhOHsanbbitottiskolai szünet.
Barsv ármegye alispánja — tekintettel azon 
körülményre, hogy Léván a spanyol betegség ■ 
nem csökken — elrendelte, hogy a város l 
összes iskoláiban a tanítás november hó 6 án ! 
kezdődjék.

Veszprémmegyeben Az első

— Virágoznak az orgonabokrok 
Érdekes természeti jelenség, h ogy a kellemes 
enyhe, őszi napsütés tavaszi hajlandóságu
kat ébreszt egyes növényekben, különösen 
az orgonabokrokban. Sok kertben fakadoz
nak ezek a bokrok és kifejlett szép virág
fürtöket is látunk Tegnap két hete későn 
este valóságos nyári zivatar vonult át Léván 
villámlással és meny dörgéssel. E jelenségek 
bői a közhit azt a jóleső következtetést 
vonja le, hogy hosszú, tartós és enyhe lesz 
az ősz.

— Kétezer „Hangya*- aiövetkezat; 
A folyó évi október hó ló iké történeim1 
határnap volt a magyarországi szövetkezeti 
mozgalom történetében, mert akkor kezdette I 
meg működését a 2000-ik Hangya'- szövet ; 
kezet Zirczen, 
„Hangya," 1898. szeptemberben Brogyánban, • 
a mi vármegyénkben, az 1000-ik 1910- feb- ' 
iuár hóban Dömsödön, Pestmegyében s a 
, Hangya központ fennállásának 21-ik évé
ben alakult a 1000 ik Ezt a történelmi ne- } 
vezetességü szövetkezetét emléktáblával fog
ják megjelölni A „Hangya' központtal 
egyesült keresztény központ szövetkezeteinek 
csatlakozása most van folyamatban,

— KilátAeok a békekötés utáni 
Arakra. Hogy a békekötés milyen óriási 
áresést fog előidézni egyes elrejtett és fel
halmozott arukban, arra kirívó példa egyik 
budapesti gyarmatárucégnek egy hirdetése, 
amely a Lampong-bors kilóját, amelynek most 
300 korona az ára, a békekötés után követ
kező szállításra már most 30 koronáért kí
nálja kilogramonkint Ebből a hirdetésből 
már lehet következtetéseket levonni

— A serteetartó gazdik figyel
mébe. Figyelmeztetjük a sertéstartó gazdá
kat, hogy a tenyésztési célt nem szolgáló, ' 
valamint sajat vagy közszükségleti célra le 
nem kötött 3ö kilogramon elüli sertések 
elkobzása az Országos közélelmezési és föld- , 
müvelésügyi minisztérium utasítására már 
legközelebb kezdetét veszi Aki tehát az el
kobzással és az ennek kapcsán járó kelle
metlenségeknek magát alávetni nem akarja, 
ajánlja fel sürgősen sertéseit közszükségleti 
célra akar sovány állapotban, akar kihizla
lásra Akik takarmánnyal nem rendelkeznek, 
azok részére a hizlaló takarmány kiutalása 
biztosítva lesz

— A gyógyszerárak emelés*. A 
miniszterelnök belügyminiszteri minőségben 
leiratot intézett a magyar gyógyszerészek 
egyesületéhez amelyben azt közölte, hogy 
megengedi a gyógyszerárak 30 százalékos 
potdijanak 00 százalékra való felemelését A 
belügyminiszter a gyógyszerárak felemelésé
hez az országos közegészségügyi tanács ja
vaslata alapján járult hozzá. Az áremelés 
már életbe is lépett.

— A vasutazok külön kapnak 
Állatai inak takarmányt. A földmivelés
ügyi miniszter nagyobb mennyiségű abrak
takarmányt utalt ki a vasutasok jóléti bizott
ságának, hogy azt a vasutasok között ossza 
szét Azok a vasutasok, akik a saját köz
szükségletük ellátására tehenet vagy sertést 
tartanak, egyenesen a központi jóléti bízott 
Sághoz fordulhatnak korpáért vagy olajpo
gácsáért. A kérvényhez mellékelni kell a 
községi elöljáróság igazolását is

— A harmadik hústalan nap. Idá
ig a papiroson csak két hústalan nap volt 
hetenkint, a valóságban pedig legtöbb helyütt 
hét. A földművelésügyi miniszter most meg
szánva a marhákat, az állatállomány nagyobb 
kímélése szempontjából a közélelmezési mi
niszterhez intézett előterjesztésében a har
madik hústalan nap elrendelését fogja java
solni és mint értesülünk, az erre vonatkozó 
rendelet mihamarább meg fog jelenni. Mi 
azt vagyunk bátrak erre megjegyezni, hogy 
több kár fog esni a rendelet kibocsátására 
felhasznált papirosban, mint amennyi haszon 
fog jelentkezni az állatállományban. A hus- 

tálán napok helyett inkább egy lmsos napot 
rendelhetne már hetenkint a kormány, ame 
lyen azután jusson is minden embernek egy 
jó falat hús ; mert ha még sokáig igy tart, 
ugy a legöregebb Ínyencek sem fognak em
lékezni a hús izére Harmadik hústalan nap ? 
— Hát mire lesz az jó ? . . .

— Árdrágítók büntetése. Gonda 
Jánosné százdi lakos sertésnek maximális 
áron felüli eladásáért 300 koronával meg
váltható 15 napi elzárás és 200 korona pénz
büntetés behajthatatlanság esetén további 
elzárásra, — Balcay István vámosladányi 
lakos sertésnek maximális áron felüli meg
vételéért 50 koronával megváltható 3 napi 
elzárás és 50 korona pénzbüntetés behajtha 
tatlansága esetén 3 napi elzárásra bűn
tetteitek.

— A mozi ma vasárnap egy kiválóan 
szép magyar filmet hoz Harrison is Bán tson 
címen, melynek főszerepeit Rátkay és Gyár
ás játszották, mely ügyes rendezéséné1 fogva 

is megérdemli, hogy figyelemre méltassák 
Ezenkívül a szokott kiegészítő humoros ki
sérő darab fogja változatossá tenni a mű 
sort A téli szezon alatt mindig két előa
dás lesz.

Jótékonyság.
Kürti Gusztáv ur és neje 30 kor kül

döttek a lévai izr. nőegylethez.

Születés

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi 1 kt. hó 20-tói évi okt. hó 27.-ig.

A szülök ÜÍM
24 
U 

<!

u

M)

£ A gyermek
£ neve
c

Ilacskó Mihály Rusznyák I
1

leány Margit Ilona
Kozma Lajos Binka Emília liu Sándor
Kozér István Schleihardt M. fin ()ttó János
Pákozdy Béla Magyar Jolán leáll v Jolán Janka
Miklósy Béla Gulicska .Mária fiú Béla
Batta József Slehér Mária leány Anna

Halálozás.

Az elbnuvl neve
1

Kora A halál oka

Katona Ilona 15 é\ es Tildőgx ul'adás
1 észak Józsefné • V w w
Sztribula Julianna 11
Tamás Katalin 0
Fonicsov lefim 38 »
Szabó András ti4 1lúgx vérüség
Juhász Margit 2 Agyhártyalob
özv. Sallai Jánosné 60 Idült bél hurut
Maczvalda Ferenczné 22 Sz.ivKimerülés
Karászi László 2 hó Hörghurut
Harangozó Ferencz 70 éves Szerviszivbaj

G9C4 és 7290—1918. szám.
Nyilvános számadási

Köztudomásra hozom, hogy folyó októ 
bér hó 7-én postautalványon tek. Adler 
Gyula ur Hont — Fegyvernekről 250 koro
nát édesanyja elhunyta alkalmából, — és 
október hó 22-én özv. Vincze Gyuláné urnő 
utján Nagys. Vincze Karoly kanonok ur 
Pozsonyból 25 koronát néh. Lüley Tivadar 
nyug, plébános elhalálozása alkalmából Léva 
város szegényei közt való kiosztás végett 
küldött be hozzám ; a kegyes adományozók 
jótéteménye iránt midőn a város szegényei 
részéről köszönetemet fejezem ki, — a Bars 
helyi lapnak október 27-iki számában közzé
teendő nyilvános számadásommal igazolom, 
hogy megbízásomból Bilcsek József alkapi 
tány és Kucsera József f. október 24 és 
25 én azon összegeket a város szegényei 
közt a fenti számú — s a város irattárában 
megtekinthető — hivatalos iratok szerint 
szétosztották.

Kelt Léva, 1918 október hó 25. napján
Bódogh Lajos, 

polvárm ster

Nyugdíjas tanító 
megfelelő állást keres. Cim . 

Léva, (Kohári-utca 51. szám.)

Kisasszony
magas fizetéssel mint gyakornoknő 
felvétetik P i c k Endre vegy- 

és illatszer üzletében Lévá^.

Eladó házak Zsarnőczán
Zsarnócza község főtéren fekvő 

szolid építkezésű, 1. sarok boltból, 
4 lakszobából, 2 éléskamrából, 2 
konyha, istáiéból és egy nagy 
fedett rakterűiéiből álló és bármily 
czélra használandó 2 ház hozzá
tartozó kerttel, mely nagyon alkal
mas házépítésre, eladó. Bővebbet

Pisztl József 
tulajdonosnál. Zsarnőczán.

Kóstolja meg előbb,
azután beszéljen ! Mielőtt még

TEA szükségletét télre be
szerezte volna, fordul

jon bizalommal Piok Endre
vegy- és illatszer üzletéhez Léván.

SZÖLÖOLTVÁNyOKAT
elsőrendű érmelléki 1 és 2 
éves düsgyökérzetű bor- és 
csemege fajokban, továbbá 
NOVA és DELAWARE, 

valamint több más fajta 1 és 
— 2 éves dúsgyökeres — 

flírekttermo szölöiesszöht, 
melyek kénporozás és per
metezés nélkül is minden

szólőbete gségnek ellentállanak, i en bötermőek 
boraik kitűnőek. Árjegyzék ingyen és bér

mentve. — Cim:
Szabó István

érnielléki szőlöoltv&ny-telepe. Bihardtőszeg

Ipari munkaközvetítés.
A Besztercebányai Hatósági

Munkaközvetítőnél.
Kaphatnak foglalkozást:

1 erdőör, vadőr, lakás, föld, fűtés, te
hén tartás, 24 mérő gabona és 400 korona 
fizetés mellett. 1 virág és konyhakertész, 2 
virág és konyhakertész az egyik éves con- 
venlió a tiszta haszonból 20 %-os része
sedés és a fizetés, a másik lakás és 50 °|®-os 
részesedés mellett, 1 vízvezetéki szerelő, 2 
kő aragó tanonc, 2 asztalos segéd, 1 asz
talos tanonc, 1 bognár mester, 1 szabó segéd, 
1 szabó tanonc 2 cipész segéd, 1 cipész 
tanonc, 1 pék segéd, 1 nyomdász tanonc, 
1 gyári raktáritok, 1 hivatal szolga áll. épit. 
hivatalba, 2 15 - 16 éves mindenes fiú, la
kás élelmezés és fizetés mellett, 1. 14—15 
éves fiú urasági inasnak, lakás, élelmezés, 
ruházás és havi 30 korona bér mellett 1 
parádés kocsis, 1 háziszolga vendéglőbe, la 
kás élelmezés és havi 40 korona bér 
mellett, 1 15—16 éves fiú urasági inasnak, 
teljes ellátás, ruházás, fizetés mellett.

Keresnek foglalkozást:
1 vizsgázott motor kezelő kovács gé

pész. 1 kovácsgépész cséplögépkezelő, 1 
vizsgázott gőz kazán fütő, 1 lakatos segéd, 
1 fiú géplakatos tanoncnak, 1 könyvkötő 
segéd, 1 üveges

Kereskedelmi es magán munka 
köz vetítős. A Besztercebányai Ható
sági Munkaközvetítőnél:

keresnek foglalkozást :
1 felsőkereskedelmi érettségivel biró fiú 

irodai gyakornoknak, 1 irodistanő, 1 fűszer 
kereskedő segéd, 1 férfi és női divatárus 
kereskedő segéd.
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1125 —1918- szám.
Hirdetmény.

Felhívom Léva r. t. város adófizető 
polgárait, hogy állami adó, a vármegyei- és 
községi pótadó és egyéb közigazgatási 
utón behajtandó köztartozásaikat (podluzsán- 
ka és szikinczevölgyi patakszabályozó társa 
ság járulékai, illeték, — hátralékok, ebadó, 
tandij-hátrálékok, munkásbiztositási — és 
kéményseprési dijak) annálinkább fizessék be, 
mivel azok — a IV. évnegyed esedékessége 
napjától végrehajtás utján lesznek késedelmi 
kamataikkal együtt behajtandók.

Léva. 1918. évi október hó 15 én.
Léva, r. t. város adóhivatala.

Tokody.
tanácsnok, adóhivatali főnök:

7281—1918 szám.
Hirdetmény.

(A M Kir. Ministerium 4182-1918. M E 
számú rendelete.)

Ilusz kilogrammot meghaladó sovány 
sertések vásárlásához vásárlási Igazolvány 
szükséges, — a tulajdonos sovány sertését 
csakis annak adhatja el, akinek vásárlási 
igazolványa van. Á vásárlási igazolványt 
(az üzérkedő és közvetítő kizárásával) házi 
és gazdasági hizlalásra Léva városban a 
polgármester megbízása folytán Bilcsek Jó
zsef alkapitány fogja kiadni s csupán annak, 
akinek szabályszerű hizlalási engedelye van, 
közszükségleti célra való hizlalásra tiz ser
tésig adható helyben vásárlási igazolvány, 
azonfelül a Földm. Miniszter ad; tenyész
tési célokra történő vásárlásokhoz csak öt 
sertésig adható igazolvány, — azonfelül a 
vmegyei m. kir. gazdasági felügyelő aliitja 
ki az igazolványt. . , .

A tulajdon jog átruházás csak vásárlási j 
igazolvány alapján történhet.

A marhalevél kezelő a 4182 -918 sz. I 
M E R. értelmében köteles eljárni.

Kelt Léva, 1918. október hó 21. én.
Bődogh Lajos, 

polgármester.

6723)1918. szám.
Hirdetmény

épitő-anyagok arának megállapításáról.

A m. kir. minisztériumnak 4239, 4240, j 
4241)1918. M. E. sz. rendelete alapján alábbi 
építő anyagokra vonatkozó tájékoztató arak 
következőkben állapíttatnak meg.
1. ) 1000 db. tömör, jól kiégetett falitégláért a

termelő telepén kocsiba rakva : 280. — K. ’
2. a.) Szénnel jól kiégetett, 90 % |

mészoxid tartalmú égetett mész- t
ért métermázsánként: 12. 50 ,

2. b.) fával égetett mészért mé
termázsánként : 18. ;>0 „
1000 kg. nál kisebb mennyiség 
vételénél ezen árak
1 koronával emelhetők.

3. ) Szabványos portlandcementért
métermázsánkint 14. —
5000 kg.-nál kisebb mennyiség 
vételénél ezen ár
1 koronával emelhető.
Fenti árak mind a termelő telepén, ko

csiba rakva értendők és csak abban az eset
ben emelhetők, ha azt az Országos Árvizs
gáló Bizottság engedélyezte Ha az eladás 
a kereskedő raktárából történik, az árt a 
helyi viszonyoknak megfelelően (fuvarköltség 
stb.) a helyi árvizsgáló bizottság állapítja 
meg, mig ha a kereskedő az árut a termelő 
telepéről szállítja a fogyasztóhoz, az ár a 
fuvarozási költségeken felül legfeljebb 6 %-kal 
emelhető

Aki ezen áraknál magasabbakat számit, 
kihágást követ el és 15 napig terjedhető el
zárással, valamint 2000 kor-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntethető Ezen rendelet 
i. évi szeptember hó 29-én lép életbe.

Léva, 1918. évi október hó 13-án

Bődogh Lajos, 
polgármester

1871—1918 szám. A lévai kir. járásbíróság

Hirdetmény.

A lévai kir. járásbíróság 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 tette. 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.

Pátkay s. k. 
kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül : Farkas s k irodatiszt

414—918.—P 4 szám

Hirdetmény.
Az aranyosmaróti kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy a kistapolcsányi uradalom 
fenyőkosztolányi, aranyosmaróti gőzüzemű 
lparvasutjauak pótkisajátitási ügyében a 
kártalanítási eljárásnak megkezdésére Kistapol- 
csánv községházához tárgyalási határnapul 
1918. november 9-ik napjanak délután 
2 óráját kitűzte, és erre a kisajátítót és a 
telekkvi összes érdekelteket azzal idézi meg 
hogy elmaradásuk a kártalanítás felett ho
zandó határozatot nem gátolja

Kisajátítás aki 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 netáni távollevők, vagy ismeretlen 
tartózkodásu érdekeltek részére ügygondno
kul Dr. Belicza Pál aranyosmaróti ügyvédet 
rendelte ki

Aranyosmarót 1918 szeptember 28.

Dr Homoky s. k.
it. t. bíró.

A kiadmány heteiéül:------ s h tisztviselő

Meghívás.

A Lévai takarék- és hitelintézet részvénytársaság 
1918 évi november hó 12 ik napján délután 2 órakor 

székháza tanácstermében Léván 

rendkívüli közgyűlést 
tart s erre a részvényeseket az igazgatóság meghívja.

A közgyűlési tárgysorozat:

1. Alapszabályok módosítása
2. Az igazgatóságba egy tagnak s a felügyelőbizottságba egy ren

des és egy póttagnak (a jelenleg működő igazgatóság, illetve felügyelöbizott- 
ság megbízatása tartamára) választása
Kelt Léván, 1918. október hó 15-én.

Az igazgatóság.
* Az alapszabályok 12 § a. Közgyűlésen résztvehetnek mindazon részvényesek, kik 'egalább 

egy nevükre szóló részvényt le nem járt szelvényeivel együtt a közgyűlés megtartása előtt egy 
nappal a társulat hivatalos helyiségében letéteményeztek szavazati joggal azonban csak az esetre 
bírnak, ha a nevükre szóló részvények a közgyűlés előtt 90 nappal a részvénykönyvben bejegyezve 
találtattak.

A javasolt s a részvényekkel közölt alapszabály módosítások éredeti szövege és kaposolatos 
adatok az intézet hivatalos helyiségében hétköznaponkint d. e. 9-12 óra közt megtekinthetők.

Nyilttér.
Alulírottak a magunk, valamint Léván 

tartózkodó fogolytársaink nevében meghatott 
szívvel mondunk köszönetét nagytiszteletű 
Liebermann Jakab urnák, aki az itt elhunyt 
és vasárnap eltemetett fogolytársunkat, Mandl 
Volfot megható, szép beszéddel búcsúztatta 
és a neki fáradtságáért felajánlott tisztelet
dijat, 50 koronát, Weisz Simon ur utján 
egy nyomorban sínylődő vámosmikolai öz
vegynek juttatta, aki 10 gyermekkel tengődik 
Mély tisztelettel : Fuchs Jó’sef, Knizsnik 
Ferenci, Soldberg Jakab, Max Gluszmann, 
Varschavszky Náthái, Woladarseky Lova, 
Vilk León, Áron Rubnik és Salamon Vi- 
linszky.

CETSAVAT.
Vegytisztát étkezési célokra borkőmente

set postacsomagokban is szállít 

T A U BE R-cég- 
b v d f e s t

Aggteleki-utca 4.

Eladó
Léván az alsóréteken 5239 L -öl 

szántóföld 
Bővebbet Bodó Sándor közgy. Léván. 

KÓRHÁZI szolga-állás 
november 1-re betöltendő.

Pályázók jelentkezzenek
dr. Lakuer Zoltán kórházigazgatónál.

SZŐLÖTELEPITŐK 
becses figyelmébe ajánlva a leg
jobb és legkiválóbb FAJTISZTA 
egy és kétéves dúsgyökérzetű

SZŐLŐOLTVÁNYOK.
továbbá Nova és De 1 aware, 
valamint többfajta egy és kétéves 
dúsgyökeres legszebb direkt. Fit. I

szőlővesszők,
ellent állanak és tulbötermóek Készlet nagy meny- 
nyiség. Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

Cim :
Elsönaoy IkT r~\"VT a szőlöoltványtelep

varadi xJ V XX központi irodája

Nagyvárad, Fő utoa.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


