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M agyarország ujj ász ti letése.
(KJ Minden magyar embernek 

álma, a negyvennyolcas idők nagy 
eszménye, a független Magyaror
szág a megvalósulás stádiumába 
lépett Párt, felekezet és osztálykü- 
lömbség nélkül megdobban minden 
magyar szív erre a gondolatra és 
ha eddig voltak is magyar és ma
gyar között elválasztó ellentétek, 
össze kell most fogni mindenkinek, 
hogy Magyarországot, ezt a drága 
magyar hazát, amelyen kívül 
annyi helyünk nincs, ahová fejün
ket lehajtsuk, átsegítsük a nagy 
átalakuláson. Még azoknak is, kik 
másképen gondolták az uj Magyar
ország újjászületését, közre kell mű
ködni, hogy ne veszélyeztessék 
azok munkáját, kik az ország sor
sát intézik.

Budapest székesfővárosban meg- 
a’akult a Nemzeti Tanács. . Ennek 
elnökét, gróf Károlyi Mihályt, a király 
kinevezte miniszterelnökévé, a ki 
kabinetjét a következőképen alakí
totta meg: Elnök és pénzügymi
niszter : Károlyi Mihály gróf, belügy
miniszter Batthyány Tivadar gróf 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Lovászy Márton dr., kereskedelem
ügyi miniszter Garami Ernő, töld- 
mivelésügyi miniszter Búza Barna, 
ki egyúttal az igazságügyi tárcát 
is vezeti, népjóléti Kunfi Zsigmond 
dr., közélelmezési: Nagy Ferenc, 
hadügyminiszter Linder Béla, tárca 
nélküli nemzetiségi miniszter ]ászi 
Oszkár. Ezenkívül Károlyi Mihály 
gróf a külügyminiszteri tárcát is 
megtartja magának.

A kormány legsürgősebb programmja 
a béke megkötése, Magyarország teljes 
állami függetlenségének és területi 
épségének biztosítása.

Ebben a célban minden magyar 
ember vágya, aspirációja benne van. 
Minden magyar ember egész erejét 
felajánlja, hogy ez a cél megvaló
suljon. Szebb és boldogabb jövőre 
való ígéret ez, amely ha teljesülni 
fog, egy megelégedett és újraéledt, 
békésen dolgozó nemzet hálája 
fogja kisérni azok megteremtőit.

Ebben a reményben üdvözöljük 
az uj kormányt Magyarország újjá
születésének hajnalán. Léva'város 
közönsége, mely mindig a független 
Magyarország érdekeinek szolgála
tában állott s épp ezért kellett sok
szor mellőzést szenvednie, mint 
alábbi tudositásunk jelzi, őszinte 
örömmel köszönti a boldogabb jövő

derengő napsugarát és biztató re
ménységgel vallja magáénak a nem
zeti tanács programját párt,felekezeti 
és nemzetiségi külömbség nélkül

Az uj kormány első miniszter
tanácsából kiáltvánnyal fordul a 
nemzethez, melyben mindenkinek 
kötelességévé teszi, hogy közremű
ködjék a törvényes rend helyreállí
tásán, mert csak azután jöhet az 
élet ujjáteremtő munkája.

Lapunk nem po'itikai lap, tehát 
a napi polititikába beleszólásunk nem 
lehet. Azonban az ország sor
sát eldöntő események oly rohamo
san váltakoznak és oly hullámokat 
vernek, hogy azok a központtól 
távolabb eső vidéken is mély 
benyomást keltenek. Annyi bizo
nyos, hogy nagy átalakulások kü
szöbén állunk. Mindnyájunk szivén 

| fekszik Magyarország függet- 
' lenségének, — területi épségének 
I biztonság ■, a vagyon és emberi 

élet megóvása. Minden embernek 
. kötelessége, hogy egész erejével 
, megőrizze a belső rendet és nyu- 
i galtnat, mert enélkül minden igye- 
i kezelünk kárba vesz, hogy Ma- 
1 gyarországot a válságon békésen 

itsegitsük s a jövendő alapjait le- 
I rakhassuk.

Ebből a szempontból mérlegelve 
a forrongó események alakulását, 
felkérjük polgártársainkat, hogy 

' ezekben a keményen súlyos na 
1 pókban is őrizzék meg higgadtsá- 
1 gukat. ügyeljenek arra, hogy a 
( városban és környékén rend és 
; nyugalom legyen.

Ezer esztendő óta sokkal na- 
j gyobb veszélyekből is kilábolt a 
j magyar nemzet Ha ezer esztendő 

viszontagsága nem tudott bennün
ket végleg összetörni, bizzunk ab- 

, bán, hogy ha összetartunk, a nem- 
' zeti őserő most sem fog benriüti- 
, két cserben hagyni.

Egyetértés, kitartás, komoly és 
higgadt magatartás vezet csak a 
célhoz Ne legyen köztünk rend
bontó senki. Mert csak megnehezít
jük a kibontakozást, ha azok mun
kájába avatkozunk, akik az ország- 

, nak a boldogulás útjára való vissza
vezetésén és jövendőjének megalapo- 

1 zásán dolgoznak.
A hatóságok kettőzött figyelem

mel őrködjenek a közbiztonság 
felett. A hatóságnak pedig ebbeli 
munkájában segítsen a polgárság.

, A kormány kiáltványa, melyet 1918. okt.
31 én éjjel bocsátott ki

Polgártársak! Dicsőség, tisztelet és hódo
lat Budapest diadalmas népének, 1 A nép for
radalma győzött! Magyarország első népkor
mánya megalakult és átvette az ország ügyiéi
nek vezetései. Legelső és legsürgősebb dolga 
lesz a béke megkötése. Azonnal megtörténik 
minden ahhoz, hogy pár nap alatt létrejöjjön 
a fegyverszünet és a katonák hazatérhessenek. 
Bízunk benne, hogy igen rövid idő alatt ki 
vezetjük a népet a háború kínszenvedéséből 
és reméljük, hogy sikerülni fog megmentenünk 
az ország területi épségét. Magyarország tel
jes állami függetlensége biztosítva van, saját 
külügyminisztere is ki lesz nevetve. Szabadok 
vagyunk és mint szabad nemzet nyújtunk 
testvéri kezet a hazánkban élő többi nem
zeteknek és a világ összes szabad népeinek. 
Mindent megteszünk a kivívott népuralom 
biztosítására és szervezésére. Helyreállítjuk 
azonnal az ország elkobzott szabadságait: a 
sajtószabadságot, az esküdtszéket, a gyüleke 
zési és egyesülési jogot Katonai és polgári 
amnesztiát hirdetünk. Hazabocsátjuk az ösz- 
szes internáltakat A legsürgősebben beadjuk 
a törvényjavaslatot a képviselőházi, törvény- 
hatósági és községi általános, egyenlő, titkos 

í községenkinti választójogról, amely a nőkre is 
kiterjed s a választókerületek igazságos és 
egyenlő beosztásáról Minden tőlünk telhető 
módon gondoskodni fogunk hazatérő kato
náinkról és a háború szerencsétlen áldoza
tairól Azonnal hozzáfogunk a szociálpoliti- 

| kai és munkásvédelmi tennivalókhoz és olyan 
' erőteljes birtokpolitika megvalósításához, amely 
I a nép nagy tömegeit földbirtokkoz juttatja. Ha 

programmunknak bármely pontját a mostani 
képviselőház el nem fogadja, azonnal felosz
latjuk s a nemzethez fordulunk.

Polgártársak I Mi hisszük, hogy bár az 
előző kormányok bűnei miatt olyan irtózatos 
és kétségbeejtő helyzetben van ma az ország, 
amilyenben Mohács óta nem volt, mégis a 
nép fölszabadult életereje által szebb és 
boldogabb jövő lóg virradni a rni megkínzott 
szegény hazánkra. Hogy' igy legyen, az most 
elsősorban Budapest népétől függ, mert an
nak alapföltétele az, hogy a törvényes rend 
gyorsan helyreálljon a fővárosban és a vidé
ken is.

Győztünk polgártársak, munkások, kato 
nák, elértünk mindent, mit elérni akartunk, 
nincs okunk most folytatni a harcot Ötödfél 

' éven át végeztették velünk a halál kárho- 
| zatos munkáit, jöjjön most az étet ujjáte- 
I rendű munkája. Harcoltunk, most dolgozzunk! 

Nyugalmat, türelmet és bizalmat kér Magyar 
ország népétől az első magyar népkormány.

Budapest, 1918 október 31.
Gróf Károlyi Mihály miniszterelnök és 

pénzügyminiszter'
Gróf Battyhány Tivadar belügyminiszter. 

Lovászy Márton vallás- és közoktatás 
ügyi miniszter.

Linder Béla hadügyminiszter.
Garami Ernő kereskedelemügyi mi

niszter.
Búza Barna földmivelésügyi miniszter. 
Nagy Ferenc közélelmezési miniszter. 
fiszi Oszkár miniszter.
Kunfi Zsigmond népjóléti miniszter.
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Lévai Nemzeti Tanács.
A Magyar Nemzeti Tanács felhívása 

folytán Léva város polgársága november hó 
1-én délután megalakította a Lévai Nemzeti 
Tanácsot — Az esős idő ellenére a 
Kossuth Lajos-téren tekintélyes szép szám
mal összegyűlt közönség előtt Bódogh La- 
jes polgármester a népgyiilést megnyitó sza 
vak kapcsán felolvasta a Magyar Nemzeti 
Tanácsnak Léva város népeihez küldött 
táviratát, (Ez ki is volt plakatirozva). Utána 
Bándy Endre méltatta a nagy nap jelentő
ségét, majd Tanos Árpád felolvasta azok
nak a névsorát, akiket az előkészítő bízott 
ság a Lévai Nemzeti Tanács tagjaiul ajánl 
és megeskettette a közönséget a Magyar 
Nemzeti Tanácsra. A népgyülés a Lévai 
Nemzeti Tanács tagjaiul a következőket 
választotta meg:

Holló Sándor, Köveskuti Jenő, Bódogh 
Lajos, Belcsák László, Karafiáth Márius dr, 
Csákányi Sándor, Repiczky János, Bony 
hády Ferenc, Presztolánszky Béla, Tanos 
Árpád, Ratatics István, Fekete Józse , Frank 
Antal, Prazsák József, Guba János, Bartos 
Lajos, Roxer János, Túri Nagy János, 
Kotsmarek János, Mocsy Aba dr., Horváth 
Gyula dr., Klain Ödön, Levatich Gusztáv, 
Csekey Vilmos, Borza Pál, Szakács 
Viktor, Liebermann Jakab, Bándy Endre, 
Birtha József, Kmoskó Béla dr,, Weisz 
Benő, Balog Sándor dr. Gombos Antal, Pogány 
Virgil, Holly Gyula, Fenyvesi Károly, Kraj- 
csik Jenő, Boros Antal, Váczy Jónás, Dem- 
ján N., Lengyel Béla, Rack József, Schors 
János, Gyurcsek József, Lutovszky Károlyné, 
Tarr Mihályné, Farkas Olga, Csorba Jenő, 
Dóka István.

A Lévai Nemzeti Tanács nov. 2-án d 
u. 4 órakor tartott gyűlésén elnökké: 
Holló Sándort, társelnökké : Kmoskó Bélát dr, 
jegyzőkké: fekete Józsefet, Tanos Árpádot, 
Frank Antalt választotta meg.

A Tanács elhatározta, hogy nemzeti 
helyi őrséget állít fel, amelynek megszerve
zésével Csorba Jenő mérnököt és Lengyel 
Bélát bízza meg; a Tanács elhatározza, 
hogy a rendőrséget oO-ra egészíti ki, s azok 
a város pénztárából fizettessenek Ennek fe
dezésére szükséges összeget részint kivetés, 
részint önkéntes adományok utján teremtjük 
elő. — Nagy lelkesedés közepette jelentette 
Borta Béla százados, hogy az egész tiszti 
kar hajlandó őrségi szolgálatot is telje
síteni ; továbbá elhatározta, hogy Léva 
város területéről élelmiszert vagy háztartási 
cikket — további rendelkezésig — kivinni 
vagy kiszállítani tilos. — A szeszes italok 
kimérése azonnal felfüggesztessék. — A 
Tanács állandó gyűléseket tart naponta 
délelőtt 11 órakor és d. u. 6 órakor

A hadisegélyzés körül.
A társadalmi segély elnevezés a hábo

rú első hónapjában keletkezett, amikor a név 
még fedte a fogalmat; a társadalom önkén
tes adakozásából összegyűlt összeg kiosztá
sáról volt szó, amelyet egy ad hoc hivatal 
intézett. A társadalmi eredetű alap azonban 
csakhamar elfogyott, a hadbavonultak család
tagjainak segítése széleskörű intézménnyé 
nőtte ki magát és nem jótékony .ezresekkel, 
hanem százezrekkel, sőt milliókkal dolgozott 
és dolgozik.

A hadisegélyeket szabályozó uj kormány
rendelet óta azonban hivatalosan megszün
tették a külön segélyek kiadását abban a 
feltevésben, hogy az uj segély magasabb s 
emellett a rendelet a rendkívüli eseteket kü 
lön is honorálja. Ez a felfogás azonban csak
hamar helytelennek bizonyult, mert az uj 
segély nagyon kevéssel lett magasabb, sőt 
némely speciális esetben csökkent is; a 
rendkívüli segély megállapításának köre pe
dig nagyon is korlátolt Ezer esetet lehetne 
felsorolni, mind más és más *ajtát, melyek
nek mindegyikében nyilvánvaló a rögtöni se
gítés szüksége, de amelyeket semmiképen 

sem lehet az állami segély kalapja alá 
venni. A sok eset közül csak kettőt emlí
tünk fel. Itt vannak a mostani tömeges 
megbetegedések, amelyek minden családnál 
külön kiadással és áldozatokkal járnak ; az 
anya nem hagyhatja el a gyermekeit, hogy 
dolgozni menjen.

Egy másik eset, hogy az ideiglenesen 
szabadságolt beteg katonák hazajönnek csa
ládjukhoz (mint „derzeit untauglich“); dol
gozni nem tudnak, a katonaságtól semmi
nemű ellátást nem kapnak. Még szerencse, 
ha az asszonytól nem vonják el a segélyt 
azon a címen, hogy itthon van a családfenn 
tartó ; de igy is miből éljen a szegény, so
kat szenvedett és keresetképtelen katona ?

Ezek és a hozzájuk hasonló számtalan 
eset igazolja, hogy a külön segélyre elke
rülhetetlen szükség van, nevezzék azt társa
dalmi segélynek vagy akárminek. A segélye
zésnek ezt a rendszerét éppen úgy ki kell 
építeni, mint a hivatalos hadisegély van, sőt 
még jobban, mert a hadisegély többnyire az 
éhenhalás ellen is csak részben biztosítja a 
családtagokat.

Az a helyzet, amely ma uralkodik, tel 
jességgel lehetetlen. Nincs társadalmi segély, 
de mégis kénytelenek adni; viszont ezekre 
nincs fedezet, sőt felhatalmazás sem. A kö
zelgő tél előtt ez a legégetőbb és a leggyor
sabban megoldandó háborús közigazgatási 
kérdés.

A hadiözvegyek és árvák gyámolitására 
létesített népirodák működésétől sokat vár 
a társadalom, azonban ezek a népirodák 
csak úgy és akkor fejthetnek ki a segélyre 
szorultak érdekében üdvös akciót, ha a kor 
mány a szükséges és megfelelő anyagi és 
erkölcsi támogatásban részesíti, ha olyan 
összegeket bocsát rendelkezésükre, amelyek
kel minden pillanatban enyhíteni képesek a 
hadiözvegyek, hadiárvak és rokkantak baján.

A társadalom is sokat, igen sokat len
díthetne a segélyezés terén A jóté
kony nőegyletek sürgősen gyűjtsék össze a 
viselt, de némi javitással és átalakítással 
még használhatóvá tehető cipőket, ruhákat és 
osszák szét a szegény gyermekek között. Szá 
mos háztartásban akad lábbeli és ruha, amelyet 
ezen célra még értékesíteni lehet A gyűjtés 
fáradságba kerül, de ismerve városunk jó
szívű hölgyeinek lelkes buzgalmát: hisszük, 
hogy ezen gyűjtést és az azzal járó munkát 
is szívesen elvállalják, amikor a jövő nem
zedék megmentéséről van szó.

A segélyezéseknél ne hárítsunk minden 
felelősséget az államra, amely a háború 
ötödik éveben már szinte roskadozik az 
óriási teher alatt. Léván is vannak számo 
san, akiket a háború soha nem remélt nagy 
vagyonhoz juttatott. Elsősorban azok tartsák 
hazafias és emberbaráti kötelességüknek gyá- 
molitani a rokkantakat, azoknak özvegyeit 
és árváit, akik a hazáért és mindnyájunkért 
vérüket és életüket áldozták.

A pénzbeli adományok átvételére és 
kiosztására legilletékesebb közeg a Léván 
is már működő hadigondozó népiroda, mely 
a hadiözvegyekről, hadiárvákról és rokkan
takról nyilvántartást vezet, ennek alapján 
ismeri azoknak családi viszonyait és ezek
ből pontosan megítélheti, hogy kiket részesít
sen segélyben.

A Nemzeti Tanács állandó gyű
léseket tart naponta délelőtt 11 óra
kor és délután 6 órakor.

J(aHga$d rrjeg irqámat. . .

Hallgasd meg imámat
Hatalmas Ur, in Istenem 1 
Hátúmért nyílt fohászra ajkam. 
Üzemem könnyes : 
A lelkem sebes
Hallgasd m<y imámat, 
Hatalmas Ur, én Is enem '

Népek csatáján vérér ve küzdött. 
Egy nép, a népem, a magyar. 
Nem tudta, mért é Tűzbe vetették, 
Veszélybe vit'ék csinált szavak, 
Nincs Európának már olyan tája, 
Ahol nem találsz magyar temetőt. 
Nincs Magyarországnak olyan kis portája, 
Ahol nem siratnak apát, fit, szeretőt ! 
Más népek bizton tudták a célját, 
Mások előtt ismert bizton a miért'( 
I)e nem találsz embert, ki megfeleljen, 
Mért ömlik pazarul éppen ez a vér t 
— Négy év u'úti, hogy megfogyott,'letört, 
Vakon teljesitve más akaratát.
Azok, akikért a vére hullott, 
Szét akarják tépni a magyar hazát! 
Azok, akikkel egy sorban áll most, 
De kiknél hősebb és nagyobb;
Földjére vágynak, kincsét kérik
— Ezért lett annyi magyar hős halottié
— Uram ! Én arra kérlek téged ! — 
Tudod, mi magyarok, milyenek vagyunk ; 
Megteszünk mindent, 
Mig meg nem bántják,
Saját földünket, hegy, ugarunk, 
Európa Kárpát-övezte része 
Ez Uram, tudod a magyar haza, 
Szivünkhöz nőtt mindan kis röyje, 
Folyója, völgye, hegye és tava. 
Ezer évnél több már őrizzük, védjük, 
Vérünkkel öntöztük nem egyszer már. 
Uram, én arra kérlek téged: 
Tartsd meg örökre nekünk e hazát! 
Végy oltalmadba meg fogyott minket 
Ha rabló-kéz nyúl ez ország felé .... 
Add vissza majdan ősi erőnket, 
Hadd töriilk össze a rabló kezét I 
Ha ránk támadnak hollóként azok, 
Akikért ma is patakzik e vér. 
Ismerjék m g vonzalmunk e földhöz I 
Hogy a magyar nép törten is él! 
Torold meg rajtuk, általuk a vétket, 
Me 'y a legrutabb, leyszennyesebb : 
Ne engedd, hogy igaztalan szívvel 
Egy kis rögünket bárki elvegyen I 
— Add, hogy a sok vérhullás nyomán 
Felviruljon ez áldott ország, 
Ne legyen ily panaszos sorsunk i 
Hiszen a rosszból elég volt már! 
Elég volt már !

Hallgasd meg imámat. 
Hatalmas Ur, én Istenem ' 
Hazámért nyilt fohászra ajkam 
Szemem könnyes, 
A lelkem sebes.
Hallgasd meg imámat 
Hatalmas Ur, én Istenem 1

/d/ Jmre.

Különfélék
— Lovászy miniszter Nekünk, lévai 

aknak, ez a két sző egy végtelen örömet je 
lent Léva város polgársága 1896. évben 
emelte magasra először Lovászy zászlóját 
és zárta szivére az ő lebilincselő, kedves 
egyéniségét, amikor a függetlenségi párt kép
viselőjének jelölte. És azóta az idők távolá
val csak nőtt iránta szeretetünk és bizal
munk, mert bárha akkor a függetlenségi 
zászló diadalát meghiúsította az ármány és 
erőszak, de Lovászy a mienk maradt, ve
lünk lelkileg összeforrva. Sokszor kerestük 
fel őt szomorúságunkban és ügyes-bajos 
dolgainkban s ö mindenkor az ő nagy tu
dásával, páratlan energiájával szívesen 
rendelkezésünkre állott Igazi népképviselő 
volt akkor, ki nemcsak kerületének érdekeit 
szolgálta önzetlen készséggel, de szive és 
tehetsége minden jó és igaz ügynek öröm
mel állott védelmére. Lovászy most a füg
getlen Magyarország első miniszterei közt 
foglal helyet. A magyarok Istene méltó he
lyet talált számára s minket nagy örömmel
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tölt el a tudat, hogy a népkormány kebelé
ben van egy barátunk, aki ismer minket, 
ismeri lelkünket, törekvésünket, vágyainkat. 
Magyaros szívvel, meleg lelkesedéssel kö
szöntjük öt uj állásában, hol nemsokára 
egész ország fog tapsolni az ö nagyszerű 
egyéniségének és munkájának.

— Virágszál-gyüjtés. A járványra 
való tekintettel ezúttal a halottak napi te- 
metöbeli, valamint perselygyüjtés elmaradt 
A jótékony szivek tehát nem ajánlhat
ták fel egy-egy virágszál árának megváltása 
fejében filléreiket a tüdővész elleni küzde
lemnek ; a vezetőség azonban úgy tervezi, 
hogy egy későbbi időpontban alkalmat fog 
szolgáltatni a jótékony társadalmunknak ar
ra, hogy a kegyelet és jótékonyság adóját 
leróhassa Városunk és környékének közön
sége, amely hagyományos jósziviiségével 
sohasem hagyta cserben a szegénysorsu tü
dőbetegek gyámolitásának ügyét, bizonyára 
ezúttal sem fogja áldozatkészségét a jó 
ügytől megvonni

— Csökken a spsnyoljárvány. 
Léva város tiszti orvosának megnyugtató 
kijelentése szerint a városban a spanyol 
megbetegedések száma, úgyszintén a halá
lozásoké is örvendetesen csökken A vidé
ken még mindig igen sok a betege ennek a 
járványnak, amelyről az a véleményünk, 
hogy még távol vagyunk ugyan a megszű
nésétől, de fokozottabb tisztálkodás és szi
gorúan végrehajtott megelőző intézkedések 
kel csökkenteni lehet a betegség terjedését, 
amit igazol az is, hogy ma mar kevesebb 
a megbetegedettek száma.

— SelmeczbAnya gyásza. Részvét
tel vesszük a gyászhirt, hogy Horváth Kál
mán Selmecz- és Bélabánya szabad királyi
bányaváros törvényhatóságának polgármes
tere, királyi tanácsos, a II oszt polgári 
hadi érdemkereszt tulajdonosa, a bolgár 
polgári érdemrend tiszti keresztese áldásos 
életének 53-ik, boldog ház-ssagának 28 ik 
évében Selmeczbanyán múlt hó 22 én váratla 
nul elhunyt Egész életét előbb mint ren
dőrkapitány, később mint polgármester váro
sának felvirágoztatására lorditotta, polgár
társai szeretettel és tisztelettel vették körül, 
emlékét szeretettel fogják mindig megőrizni 
Halálát neje Dussi's Mária úrasszony és 
három gyermeke gyászolja.

— Kitüntetések. A nyitrai 14 ik 
honv. gy. ezrednél Gérccz István 1. nyilván
tartó őrmester a háború idején teljesített 
különösen hü szolgálatai elismeréséül az 
arany érdemkeresztet a vitézségi érem sza
lagján, továbbá Hostyánszky János őrmester 
a koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján. Tóth László, Holovitt Béla 
őrmester, Drechsler Lajos nyilvántartó őr
mester az ezüst érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján, továbbá Bálint József őr
mester a koronás vas érdemkeresztet a vit. 
érem szalagján, Urálik őrmester vas érdem
keresztet a vitézségi érem szalagján. Ben 
kovich Géza és Müller Jenő népf. főhadnagy 
a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján kapták

— Gyászhir Fábián Zoltánt, Léva 
város szorgalmas és közbecsülésben álló 
al egyzöjét fájdalmas veszteséggel sújtotta a 
kérlelhetetlen sors, amennyiben feleségét szül 
Ha-tl Teréz úrasszonyt hosszú szenvedés 
után elszólitotta Jólelkü, kedves urinő volt, 
ki csak családjának élt. Halálát férjén 
kívül három gyermeke, szülei és testvérei 
gyászolják. Holttestét október 31 én helyez 
ték örök nyugalomra. Gyaszbaborult családja 
a következő gyászjelentésben tudatta elhuny
tét: „Fábián Zoltán Léva város aljegyzője 
úgy a saját, mint gyermekei: Zoltán, Sán
dor és Angyalka, valamint az összes ro
konság nevében 'ájdalomtelt szívvel jelenti, 
hogy hőn szeretett hitves, édesanya, gyer
mek és testvér Fábián Zoltánná szül. Hartl 
Teréz oki. óvónő életének 39, boldog há 
zasságának 15 évében hosszas, kínos szen
vedés után f. évi október hó 29 én fél 4 
órakor hajnalban hirtelen elhunyt. Drága 
halottunk temetése f évi október hó 31-én 
d. u. 3 órakor a családi gyaszházböl törté 
nik. A boldogult lelki üdvéért az engesztelő 
szentmise áldozat f, évi november hó 4 nap 

ján a lévai r k. plébánia templomban reg
gel fél 8 órakor lesz a Mindenhatónak be 
mutatva Léva, 1918 évi október hó 29 én 
Béke angyala lebegjen hamvai fölött !“

— A léva-egegi vasút A kereske
delmi m. kir. miniszter Lévától Bakabányáig, 
illetve Egegig vezetendő helyi érdekű vasút 
kiépítését tervező érdekeltség áltál kiküldött 
végrehajtó bizottságnak a Lévától-Bakabá- 
nyáig, illetve Egegig vezetendő szabványos 
nyomtávú helyi érdekű vasútvonalra kiadott 
és legutóbb a folyó évi január hó 15-én 
102065 1917 rendelettel megújított elő
munkálati engedély érvényét a lejárattól 
számítandó további egy év tartamára meg 
újította

— Uzsoráskodás a kukoricával. 
A kormány a kukoricának maximális árát 
f. évi október hó végéig a csöves kukori
cánál 51.60, a morzsoltnál 62 koronában 
állapította meg és Barsvármegyére is kivé 
telesen úgy intézkedett, hogy a nem ter
melők az egész vármegye területén megvá
sárolhatják a sertések és hidak hizlalásara 
megszabott mennyiséget. A nem termelők a 
városi hatóságtól siettek kiváltani a vásár
lási igazolványokat, de maximalis áron sem 
Léván, sem a községekben nem tudják a 
kukoricát beszerezni mert — mint értesül
tünk a termelők legnagyobb része rossz- 
akaratulag agy magyarázza a szabadon való 
bevásárlást, hogy a megszorult nem terme
lőtől a csöves kukoricáért 80-120, a mór 
zsoitért pedig 160, sőt 200 koronát is köve 
telnek métermázsánkint. Ennek a lelketlen 
uzsoráskodásnak csak úgy lehet véget vetni, 
ha Barsvárinegyében is sürgősen lefoglalják 
az összes kukoricatermést és a bizományo
sok utján juttatják a nem termelő hizlalók
nak, akik már előzőleg az árpát is ilyen 
módon maximális árak mellett szerezhették 
be. A kormánynak kötelessége letörni a ku
koricával való uzsoráskodását Haladékta 
lanul le kell foglalni a mi vármegyénkben 
minden kukoricát, hogy a nem termelők ne 
legyenek kitéve sok termelő piszkos kap 
zsiságának.

— Kitüntetett tábori lelkész. A 
király Hering János lévai ág. h. ev. káplán
nak, aki már hosszabb idő óta mint tábori 
lelkész működik a harctéren, érdemteljes 
szolgalaténak elismeréséül a lelkészi érdem 
keresztet a kardokkal adományozta.

— Halálozások, özv. Lestár Albertné 
szül, kőszegi Winkler Amália, bori földbir 
tokos 71 éves korában m. hó 26-án elhunyt. 
A jótékonyságáról ismert urinő halála a 
környéken, ismerősei i.örében őszinte rész 
vétet keltett Benne özv Soós Jánosné urasz- 
szony édes anyjat gyászolja Temetése ni. hó 
28 án ment végbe a gyászoló család s 
nagyszámú ismerős részvéte mellett. — 
luhász Mátyásné szül Juhász Julianna, 
garamlöki földbirtokos neje okt hó 28 án 
Garamlökön 74. éves korában elhunyt Fér 
jen kívül kiterjedt rokonsága gyászolja Hűlt 
tetemeit m hó 28-án helyezték ötök nyuga
lomra Nyugodjanak békében? — Szalay 
VilmOsné sz Korpás Julianna, Szalay Vil
mos lévai polgártársunk neje október 31-én 
este életének 52., boldog házasságának 32. 
évében hosszas szenvedés után férjének és 
gyermekeinek nagy bánatára elhunyt. Igazi 
jó anya, minta háziasszony volt, ki meghalt 
férje üzletében is tevékeny részt vett Teg
nap délután helyezték hűlt tetemeit örök 
nyugalomra.

— A közönség nem vásárol. Ér
dekes tünete a megindu’t békemozgalomnak, 
hogy a közönség a bevásárlásban tartózkodó 
lelt A kereskedők körében általános a pa 
nasz, hogy az üzleti élet pang és az áru a 
kereskedő nyakán marad Az üzlettulajdo 
nosok azt hitték, hogy a batikjegyesö tovább 
tart és hogy a konjunktúra az idén beara
nyoz mindent Felhalmozták tehat a sok
árut, de a közönség nem áll kötélnek 
,Várunk*, — mondják és csakugyan varnak 
Szórványosan mar latszik is ennek hatása. 
Némely kirakatban olcsóbbak lettek az arak, 
kezd előbujni a tea, a rejtett szövet és sok 
más egyéb de a vásárlók éppen olyan 
hidegek, mint az árfelhajlas idején u keres

kedők voltak, — nem vesznek. Mindenki 
elhordja viseltes ruháját, fehérneműjét abban 
a jó reményben, hogy nehány hónap múlva 
lesz már jobb és olcsóbb. — Sok jogtalan 
haszon kezd lemorzsolódni, de azért senki
nek nem fáj a szive.

— A vasúti legkisebb Illetékek 
| felemelése. A folyó évi szeptember hó 
i elsején érvénybehelyozett tarifaemelésből ki- 
[ folyólag a magyar vasutakon beszedésre 
■ kerülő legcsekélyebb illetékeket is felemelték. 
; A gyorsvonattal szállított gyorsáruküldemé- 
• nyék eddigi legcsekélyebb illetékét 200 fillér 
1 ről 340 fillérre, a közönséges gyorsáruknál 
1 140 f-re a mérsékelt gyorsáruknál és teher- 
i áru küldeményeknél 100 f ről 170 f-re 
j emelték a legcsekélyebb illeték fejében fize- 
I tendő szállítási dijat.

— Templomban felejtett tárgyak
A kegyesrendiek templomában a szolga egy 
ridikült, imakönyvet és egy pár fehér kesz-

! tyüt talált A tárgyakat jogos tulajdonosuk 
i a főgimnázium igazgatójától veheti át.

— Nem spanyol, hanem amerikai.
i Orvosi körökben már régóta elintézettnek 

tekintik a mostani influenzás betegségnek 
.spanyol betegség néven való elnevezését, 
amennyiben ennek a betegségnek ugyancsak 
kevés köze van a spanyolokhoz. Tény az, 
hogy először Spanyolországban ütötte föl a 
fejét ez a betegség még pedig járványsze 
rüleg, de még inkább igaz az, hogy akkor 
kezdődött a betegség, amikor az ántánt 
segítségére Európába áthajózott milliós ame
rikai hadsereg partra szállott Nyilvánvaló 
tehát, hogy a ragályt az amerikai katonák 
hozták Európába és tőlük terjedt tovább, 
úgy hogy most ennek részesei vagyunk 
mi is

— Tízezer katonaié a gazdáknak 
; A földmivelésügyi miniszter értesitette a vár- 
I megyei munkabizottságokat, hogy a hadve 
i zetőség a magyar gazdák részére tízezer 
I katonalovat ingyen bocsát rendelkezésre. A 
| kísérő lóápoló katonáknak három korona 
I napidijat kell fizetni.

— Száz százalékkal emelik a 
személy díjszabást. A magyar államvasu 
tak növekvő kiadásai arra indították az 
államvasutak igazgatóságát, hogy a személy- 
dijszabás újabb emelésével oglalkozzék A 
személyviteldijat legutóbb két év előtt emel
ték fel körülbelül nyolcvan százalékkal. Azóta 
két Ízben emelték a teherdijszabást, mig a 
személyszállítás dijának felemelése dolgában 
nem történt intézkedés — Most — mint a 
lapok Írják — az igazgatóság elhatározta, 
hogy a személydijszabást okvetlenül fele
meli, még pedig teljes száz százalékkal, úgy 
hogy ezentúl két jegy megváltása jogosít 
csak' utazasra. Az erre vonatkozó tanácsko
zások annyira haladták már. hogy a keres
kedelmi miniszter a felemelésről szóló ren
deletet mielőbb életbe is lépteti.

Felhívás!
Felkérjük Léva város értelmes 

és becsületes közönségét, hogy kor
ra és társadalmi állásra való tekin
tet nélkül sziveskedjenek a városi 
rendőrkapitányi hivatalban azonnal 
jelentkezni mindazok, akik Léva 
város nyugalma, személy-, vagyon- 
és közbiztonságának megóvása vé
gett november hó 15 ig önkéntes 
állandó katonai (nemzetöri) hely 
őrségi szolgálatot hajlandók telje
síteni és a szolgálatot készek nyom
ban megkezdeni.

Nemzeti Tanács.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi oki. hó 27 -tói évi nov. hó 3.-ig.

Születés.

A szülök uevc A gyermek 
neve

Simonutti Virgilus Zsják A fiú János
Jancsika János Gyurcsek M leány Mária Margit

Házasság. -

Vőlegény és memsszoüy neve
Lavas Alajos lakács Erzsébet

Vallása

r. kath. ref.

Halálozás.

Az elbírni ueye Kora A halál oka

Kollár I ajos 4 ’• éves Gyomorrák
Bandzi Ferencz 8 hó Tüdőgyulladás
Fábián Zoltánné 39 éves Szívizom elfaj.
Szalai Vilmosné 52 . Tüdőgümőkór
özv. Molnár Sándorné 82 „ Aggkori gyeng
Koczman Mária 10 . Hurutos tüdőgy.
özv. Szolcsánszki M 70 . Végelgyengülés

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy szénhiány miatt 

a közvilágítás megszorítását volt kénytelen 
a ,,Villamos Üzemvezető Bizottság11 elren
delni, miért November 4 ik napjától kezdve 
este 10 órakor az utcai világítás és a vit- 
lamosáram-szolgaltataa megszűnik.

A bolti üzletek kirakataiban a villamos 
világítást eltiltom s az üzletek bezárását este 
6 órával elrendelem. — Mozi előadások — 
további rendelkezésig — szünetelnek.

Azon háztartásokban, ahol a villamos- 
világitás be van vezetve, a világítással való 
legnagyobb takarékosságot ajánlom, — há 
rom szobás lakásig a mellékhelyiségekkel 
együtt összesen 3 lángnál többet nem sza
bad hasznaiul, — a 4 szobásnál nagyobb 
lakásoknál 4 lángnál több föl nem gyújtható 
s ezt egyidőben használni tiltva van. Aki e 
tilalmat megszegi, kihágást követ el s miu
tán egynéhány napi világítási eredmény meg
mutatja, hogy az engedélyezett mennyiségnél 
több villamos áram lett-e fölhasználva, — a 
hatósági meghagyás figyelembe nem vevői 
lakásán a villamos aram azonnal ki lúg 
kaposolcatui.

Léva, 1918 nov. 2.

Bódogh Lajos, 
pol/írmegtur

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 Istvánné 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 biróságnál mutassa be, mert ellen
kező esetben a biróság 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

SZŐLŐTELEPITÖK 
becses figyelmébe ajánlva a leg
jobb és legkiválóbb FAJTISZTA 
egy és kétéves dysgyökérzetü

SZÖLÖOLTVÁNyOK 
továbbá Nova és Delaware, 
valamint többfajta egy és kétéves 
dúsgyökeres legszebb dlrrkterma

szőlövesszők, melyek n inden 
szőlőijét ességnek

ellentállanak és tu'.bötertnóek Ké-zlet nagy meny ■ 
nyiség. Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld.

Cim :
Ehőnatty IWciVá szölöolt vá nyteiep

varadi * ■*■*' központi irodája
Nagyvárad, Főutca.
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Hirdetmény.
Áz aranyosmaróti kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy a kistapolcsányi uradalom 
fenyökosztolányi. aranyosmaróti gőzüzemű 
iparvasutjanas pótkisajátitási ügyében a 
kártalanítási eljárásnak megkezdésére Kistapol- 
csánv községházához tárgyalási határnapul 
1918 novemoer 9-Xk napjának délután 
2 óráját kitűzte, és erre a kisajátítót és a 
telekkvi összes érdekelteket azzal idézi meg 
hogy elmaradásuk a kártalanítás felelt 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 netáni távollevők, vagy ismeretlen 
tartózkodásu érdekeltek részére ügygondno
kul Dr. Belicza Pál aranyosmaróti ügyvédet 
rendelte ki

Aranyosmarót 1918 szeptember 28.

Dr Hotuoky s. k
it. t. biró.

A kiadmány heteiéül:------ s. k tisztviselő.

Eladó
Léván az alsóréteken 5239 |" öl

szántóföld
Bővebbet Bodó Sándor közgy. Léván.

Eladó házak Zsarnőczán.
Zsarnócza község főtéren fekvő 

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

Pisztl József

tulajdonosnál, Zsarnőczán.

CETSAVAT.
Vegytisztát étkezési célokra borkőmente

sei postacsomagokban is szállít

T A U B E R-cég
Aggteleki-utca 4.

ELADÓ
hétlóerős villanymotor darálóval, 
favágóval szíjakkal, üzemben látható 
Halász vendéglősnél Léván.

Nyugdíjas tanító
megfelelő állást keres. Cim .

Léva, (Kohári-utca 51. szám.)

Kisasszony
magas íizetéssel mint gyakornoknő 
felvétetik Pick Endre vegy- 

és illatszer üzletében Léván.

Egy jókarban’ levő egy pár 
.sárgakulcsos

LÓSZERSZÁM
s egy uj könnyű igásszekér el
adó, bővebbet: Barsi-utca 1. szám

Kóstolja meg előbb,
azután beszéljen ! Mielőtt még

TEA szükségletét télre be
szerezte volna, fordul

jon bizalommal Piok Endre

Napidijas
5 korona napidij és havi 80 korona 
háborús segéllyel felvétetik. Kiszál
lások alkalmával ezenkívül 18 ko
rona napidij, fuvardíj stb. Bővebbet 
a kiadóhivatalban.

vegy- és illatszer üzletéhez Léván.

BIRTOK.
309 magyar holdas birtokom, eset
leg 200 holdas mezőgazdaságom 
haszonbérbe adandó, címem : Botka 
Ödön Nemcsény.

SZŐLŐOLTVÁNyOKAT
elsőrendű érmelléki 1 és 2 
éves dúsgyökérzelű bor- és 
csemege fajokban, továbbá 

NOVA és DELAWARE, 
valamint több más fajta 1 és 

— 2 éves dúsgyökeres — 
dircktteraiö szölövcsszöket. 
melyek kénporozás és per
metezés nélkül is minden

szólőbetegségnek ellentállanak, i en bőtermőek 
boraik kitűnőek. Árjegyzék ingyen és bér

mentve. — Cim:
Kégyi tízabó IetvAn 

érmelléki szólöoltvány-felepe. Bihirdlótzag

•»

FOG a mai kornak megfelelő igények 
mellett a legjutányosabban és 

múfogak a leggyorsabban eszközöltetnek 
Fülöp Béla fogtechnikusnál U é v A. xx, Teleky-utca 2.

húzás 
sorok 
tömés

Nyomatott Nyitrai é« Tárán gyorMajtójáu Léván.


