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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK . 
Egy évre — — 14 K. — f
Hat hóra — — 7 K. — f.
Három hóra — 3 K 50 f.

Egyes számok ára 30 fillér.

HIRDETÉSEK

p centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

A kéziratok t iitrkititóiightz küldendők. 
Kéziratok viasza nem adatnak.

riLF.Lös szerkesztő : Dr. KERSÉK JÁNOS.

M e g j e 1 e n •va.sá.rxta.p rejral. a hirdetéseket, elfifIzetéeeket t a reklsmétlökat a
FÖMUNKATÁRSAK: kiadóhivatalba kérjük utasítani.

FRANK ANTAL, JAROSS FERENC A LAP KI ALÓJA ; N Y1T R Á.I é8 T ÁRS A. T. t

NOVEMBER 16.
(K.) Piros belükkel lesz ezután 

ez a nap a magyar nemzet kalen
dáriumában. Az újabb ezer esztendő 
minden évfordulóján hirdetni fogják 
az ifjú nemzedéknek, hogy ezen a 
napon született meg a magyar köz
társaság.

Hazafias lelkesedés, lángoló hon
szerelem köszöntötte tegnap az 
ország újjászületését jelző határ
követ, amelytől kezdve a fegyverek 
ropogását, a háború zaját felváltja 
a munka kalapácsának ritmikus 
csattogása.

A kard kettéhasadt cserepes 
markunkban, de nincs is szükség 
már reá. Nincs szükség se kardra, 
se bilincsre Nincs szüksége a ma
gyarnak másra, csak arra, hogy a ; 
népek világszövetségében fenséges 
jelleme, akaratereje és becsületes 
munkaszeretete révén megfelelő he
lyet biztosítsanak.

A magyar köztársaság tegnap 
megszületett s ifjú erejével elsöpörte 
mindazl, ami útjában állt a szabad
ság, egyenlőség és testvériségnek. 
Szabad államban, szabad nép lük
tető erővel kimondotta, hogy maga 
felett nem tűr meg idegen urat s 
államalkotó s államfentartó erejét 
e .után nem idegen hatalom szolgá
latában, de saját polgárainak javára 
és boldogulására akarja felhasználni.

A béke diadalát látjuk a ma
gyar köztársaság megszületésében. 
Igaz, hogy sivár a jelen, még friss 
fakeresztek milliója mered az égnek, 
mint béna karok az elkövetett bű
nök bocsánatáért, még hihetetlen 
nagy a romok szemete, ami utjá 
bán áll a teljes boldogságnak, de 
ne feledjük el, hogy a szeméten 
nő a legszebb virág, hogy a jelen 
boldogtalanságán, a mai nemzedék 
mártiromságán, épül fel a jövendő 
Magyar Köztársaság dicsősége, a 
jövendő generáció boldogsága és 
jóléte.

Kart karba öltve a szavak har
sonájával köszöntsük az uj Magyar
országot. Kislelkü, csüggedő szivek 
emelkedjetek magasra, mert bár
mily veszély fenyegessen is, azt a 
nemzetet, amely a tizenhárom pró
ba minden fázisát tisztességgel és 
becsülettel küzdötte végig, nem 
lehet a megsemmisülés örvényébe 
taszítani, mert a tegnapi napon 
megmutatta, hogy élni joga van s 
élni tud is, akar is.

Fogjon össze minden kar, tart
son össze minden szív. Ha az elkö
vetkezendő napokon kétség szállna 

meg’ egy-egy szivet, csak fordul
jon vissza a tegnapi naphoz, meg
nyugvást és erőt meríthet abból a 
forrásból, mely önként megnyílt a 
nemzet számára

Kiszegeztük a címerünket az 
ország kapujara és ezt a kaput 
kívül semmiféle erőhatalom nem 
fogja bedönteni, csak belül legyen 
békesség és összetartás.

Eljött amiért imádkoztunk ! a 
szabadság, egyenlőség és testvéri
ség országa. A magyar köztársa
ság polgárai mint jó testvérek, 
forrjanak össze a megújhodás mun
kájában mindent kiegyenlítő, min
dent megbocsátó szeretettel, akkor 
végre boldog és szabad nép lesz a 
magyar hazában.

Adakozzunk a hazatérő katonák 
családjainak.

Léva város területén működő összes 
jótékonysági nőegyesületek — úgy mint azt 
a háború elején és folyamán a Népsegitő 
iroda tette — a háborúból visszatérő kato
nák családjait segélyezni óhajtják. Azon ké
réssel fordulnak tehát Léva varos és kör 
nyékének hazafias és áldozatkész közönsé
géhez, birtokosaihoz és gazdaközönségéhez, 
támogassák a nőegyleteknek ezen nemes 
actióját azzal, hogy e célra különféle élelmi
cikkeket, fát, szenet, ruhát és fehérneműeket, 
továbbá cipőket adományozzon. Mindenki 
tehetségéhez mérten adjon, A legcsekélyebb 
adományokat is a hazafias, nemes és ember 
barati cél nevében a leghálásabban fogadunk. 
Mert sok kicsi sokra megy.

Az e célra szánt nenieslelkíi adomá
nyokat kérjük f. é. november hó 20 és 21-én 
mindig d. e. 10—12 és d u. 2—4 óra 
közt Léva Teleki utca 5 szám alatt a volt Adler 
kávéház helyiségébe küldeni, hol az adomá
nyokat a nőegyletek kiküldöttei átveszik. 
Lévai nöeyylet. Izraelita nőegylet.
Hethlen Katalin nvegylet Ag. er. nöegy’et

Feminista egyesület. Fillér egyesület

k szociális eszme.
Irta : pr. Jforti pex^o Az orsz. radikális párt 

kiküldött tagja.

Mikor a párt bennünket kiküldött, fő
célja volt minden pártpropagatidától eltekint
ve, a vidéki rend helyreállításában vagy a 
mar k.alakuló rend biztosításában segédkezni. 
Mi e célból népgyülést és felvilágosító elő 
adast akartunk Léván tartani. Az.onban a 
város vezetőségevei érintkezve, beláttuk, 
hogy többet ártunk, mint használunk a rend
nek, ha az amúgy is izgatott hangulatot 
népgyiilés, szóval tömeg összehívásával 
zavarjuk. Beláttuk, hogy a mostani idő nép- 
gyűlés tartására nem alkalmas. Minthogy a 
fenyegető cseh invázió s a környező falvak 
bán újra fellángoló nyugtalanság tartotta a 
kedélyeket folytonos feszültségben, a szabad 
előadástól is elallottunk. Azonban a szabad 
előadás eszmemenetét itt közöljük

A szociális eszmét legrövidebbén és 
legmarkansabban úgy jellemezhetjük, ha 
ellentétével : az oligarchikus princípiummal 
állítjuk szembe. Az oligarchia kevesek 
uralma ; kis kiválasztott csoport duskálkodó 
jóléte milliók nyomora felett. Amig az oli
garchikus az autokratikus princípium e kis 
kiválasztott csoportra van tekintettel, — a 
szociális eszme a nagy egészre, az összes 
ségre gondol, és úgy igyekszik felépíteni a 
jövő társadalmát, hogy abban minden ember 
emberhez méltó helyet találjon. Ne legyen 
tehát a föld a nyomor sivataga az arány
talan, a dús jólét kis elvesző oázisaival.

.1 szocializmus a szociális eszme egyik 
harcos szervezete Ám ép olyan harcos 
szervezete a szociális eszmének a radikálit- 
mus is. Mindkettő igyekszik elterjeszteni és 
gyümölcsözővé tenni ez eszméket és a tár
sadalmat ez eszméket megfelelően átalakítani.

■ Csakhogy amíg a szocializmus a szervezett 
tömegek haladni vágyása, azt is mondhat-

■ nani tehát, hogy a szocializmus a tömegek 
radikálizmusa, — addig a radikálizmus az 
önálló gazdasági existenciat jelentő egyé
nek, individuumok haladó törekvése, azt 
mondhatnék : az individuumok szocializmusa.

Szigorú tudományos értelemben a szo
cializmus a negyedik osztály: a proletárság 
harcos szervezete A proletárokkal szemben 
álló minden osztály — ortodox értelemben — 

( reakciós tömeg.
Most azonban nem az a mi tervünk, 

hogy szigorúan tudományos értelmében fejt 
sük ki a szocializmus lényegét (ahhoz 
nagy szociológiai előtanulmány volna szük
séges a hallgatóság részéről is); a mi célunk 
világossá tenni a szociális eszme lényegét, 
mely minden haladó törekvés termékenyítő 
fermentuma, mely egyformán alapeszméje 
a szocializmusnak és a radikalizmusnak is.

* ♦
„Az emberek szabadoknak és egyenlőt

leneknek születnek. A szocializmus meg 
akarja őrizni ezt a természetes egyenlőtlen 
séget és azt a lehető legjobbra igyekszik 
fordítani.1* így ir egyik híres szociológus, 
(iránt Allén, és e néhány sorban — in 
nuce — megvan a szociális eszme, a szó 
cializmus és radikalizmus egész hitvallása

.A szocializmus meg akarja őrizni n 
természetes egyenlőtlenségeket,* — igen, meri 
jól tudja, hogy az emberek egyenlőtleneknél.

• születnek, hogy a természetes egyenlőtlen 
ségen, a természet millió és millió variáció 
ján ne in változtathat Ám ezt a kozmikus, 
ezt a változhatlan adottságot „a lehető lég 
jobbra igyekszik forditani4, a szociális kü 
lönbségeket — mik a természetes különb 
gégékből folynak — a minimálisra akarja 
redukálni

Szem előtt tartja a hegeliniondást, hogy 
a természet igazságtalanságaival szemben 
nincs appellatió; de annál inkább van az 
emberi, a társadalmi igazságtalanságokkal 
szemben. Nem gondol a szociális eszm*' 
olyan tökéletes abszurdumra, hogy az al
kotás rendjét megváltoztassa, mely a kü
lönbözőségek variációiéból ahogy Darwin 
óta a tudomány tanítja — uj s a réginéi 
értékesebb életet fakaszt Nem szól bele 
a teremtés munkájába — de igenis bele 
szól, még pedig hatékonyan, az emberek 
munkájába, az emberek különbségtételébe.

A jólét széditö csúcsait, miken a kivá
lasztottak kis csoportja él s a kínos nyomor 
mélységeit, melyben milliók és milliók let 
rengenek, - - közelebb akarja hozni egy kö 

' zepsö színvonalhoz, ahol az emberek méltó
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életet élnek. Be akarja vetni az emberek 
értékelésébe azt a nagyszerű elvet, hogy 
mindenkinek annyit, amennyit munkája 
után megérdemel.

Gyönyörű igyekezet, mely az emberek 
történelmének vérsötét tengeréből akkor 
emelkedik ki, mint az elvesző reménykedés 
utolsó mentsvára, mikor már mérhetetlenül 
és elviselhetetlenül nagy a kin és szenvedés.

Mikor a pogány Róma bűneiben össze- ' 
dőlni készül, ugyanaz az eszmeáramlat 
szárnyal végig Európán a kereszténység 
szárnyain, mely újra leiéled a korai kapi- 
tálizmus vérfagyasztó nyomorának láttára. 
Akkor keresztény eszme, most szociális 
eszme a neve.

Csakhogy mig Krisztus belenyugszik a 
földi élet sivár nyomorába, azt. hirdeti, hogy 
a szegényeké a mennyek országa s a földi 
dolgokért a túlvilágon igér kárpótlást, — 
addig a modern szociális eszme itt, a síron 
innen igyekszik változtatni a helyzeten és 
nagyszerű elhatározással megpróbálja köze
lebb, tapintható közelségbe hozni azt a 
káprázatos fantómot, amit a túlvilág jelent 
II aime la vie, az életet szereti, az élet di
csőségét hirdeti nem a halálét, az életet 
akarja jobbá tenni. Igyekszik megteremteni 
azt a ma még tulviláginak tetsző állapotot, 
hogy minden ember számára meglegyen az 
életfenntartás minimuma — körülbelül a mai 
kulturember standardjának megfelel, — ami 
után s amin felül kinek-kinek annyi többle 
tét akar juttatni a közönség javaiból, ameny- 
nyit a közösség javára végzett munkája 
által megérdemel

Jól értsük meg tehát, nem falansztert 
akar a szociális eszme, mint sokan tu
datlan ellenségei közül hirdetik — ahol 
nincs egyetlen szabad szó és gondolat, 
mely a maga szomorú, reménytelen és 
változhatlan egy'ormaságában olyan, mint a 
halál, ahogy Madach az „Ember tragédiája" 
egyik képében megrajzolja.

Hanem összekapcsolva a kommunista 
és kollektivista elvet úgy akarja felépíteni a I 
jövő társadalmat, hogy megadja minden ■ 
ember számára a minimális életfeltételeket — ' 
mik emberhez méltók, — eltünteti tehát a i 
nyomort (ez a kommunista elv); és ezen
felül annak számára, aki többet ér, aki a S 
közösség számára többet, hasznosabbat dol
gozik, mint a nagy átlag, annak száméba, I 
tehát, aki megérdemli, — még annyi többle- j 
tét, annyi pluszt ad az élet javaiból, ameny- t 
nyit megérdemel. (Ez a kollektivista elv, ezt • 
jelenti az a formula, hogy mindenkinek a 
munkája teljes értéke.*)

A kommunista elv tehát a szükségletből 
indul: .mindenkinek szükséglete szerint"; 
abból a nemesen emberi gondolatból, hogy 
mindenki, aki születik, embernek születik 
bizonyos minimális szükségletekkel Ha egy 
maga nem képes e szükségleteket, e mini
mális életfeltételeket megteremteni magának, 
úgy majd megadja számara a közösség, az 
egyedeit támogató közösség, mely nem tűr
het meg testén olyan fekélyt, aminö a nyo 
mór. (Természetes és magától értetődő, 
hogy a modern társadalom elsőrangú teendői 
közé számítja azt is, hogy mind kevesebben 
legyenek olyan szerencsétlenek, akik a 
közület könyörületességére szorulnak. Most 
a szociális gondolkodás szerint mindenki 
szerencsétlen és nyomorult, aki nem a saját 
munkájából él).

A kollekti elv pedig a minimális élet
feltételekhez még egy többletet, egy pluszt 
ragaszt s ezt annak juttatja,- aki a termé
szetes egyenlőtlenségnél fogva különb, mint 
a többi, aki a maga természetes különbva- 
löságával, — amint mondják: istenadta ké 
pességeivel — a közösségnek különb szolgála
tot tesz, mint a nagy átlag

A kollektív elv tehát megőrzi és hono
rálja az emberi el nem törölhető külömb- 
ségeket. Mert ahogy Grant Allén mondja, 
„az emberek szabadoknak és egyenlőtlenek
nek születnek*

E két elv mellett majd nem lesznek 
királyok, kiket a véletlen — amit a legitimiz
mus isten kegyelmének nevez — szédületes 
pompába miliiók kinos verejtéke fölé emel; 
nem lesznek kőszivu gazdagok sem, akik 

lenézik a misera plebset, melynek véréből 
táplálkoznak, és megvetik durvaságát, mely
ért pedig ők felelősek az ö önző nem törő
désük, az ö elfordulásuk a kiátkozottak siró, 
jajgató panaszaitól.

(Folyt kóv.)

A Lévai Nemzeti Tanács főbb 
határozatai.

1918 november 9.
1.) A Tanács a rend fenntartása szem

pontjából nagy jelentőséget tulajdonit ama 
miniszteri kiáltványnak, amely nem juttat 
földet ama földnélküli földmives katonáknak, 
akik rabolnak, fosztogatnak, embert ölnek, 
megsebesítenek és dologtalar.ok

2) Nyitráról és Zsarnóczáról egy-egy 
autót kapunk

3) Horváth Gyula dr rendőrkapitány a 
hadügyminiszter rendelete alapján atadta a 
nemzetőrség parancsnokságát Borza Béla 
századosnak

4) A Tanács az Országos Szénbizott- 
ságtói a város által 19 vaggon szén leszálli 
tását sürgeti; egyúttal határozza, bogi' a 
villanyielep személyzetének a többletmun 
káért pótdijat fizet.

5 A Tanács afttó pneumatikokra és 
egyéb szükségletekre 9651 40 k-t, a nem- 
ze'örség legénységének fizetési különbözet 
címén 4411’86 kt kiutalt.

6 ) A Tanács a hazatérő katonák fogadó 
állomásán Kriek Aladár vezetése alatt álló 
bizottsággal képviselteti magát

7) A polgárőrség ezentúl csak éjjel 
teljesít szolgálatot

8) A Tanács a nyugodtabb viszonyok 
beálltakor szándékozik népgyüléseket ren
dezni

9.) Taubinger László és Balog Sándor 
dr által rendelkezésre bocsátott ket-két sze
kér káposztát a Tanács Kriek Aladár veze
tése alatt álló bizottság adatai alapján fogja 
a szegények között szétosztani

1918 november 10.
1.) A Nemzetőrség parancsnoka napon 

ként jelentést tesz a hadügyminiszternek az 
előforduló eseményekről

2) A Tanács hetenként értesíti a bel
ügyminisztert a helyzetről.

3) A Tanács szegény családoknak tűzi 
fával való ellátására 600 K-t utalt ki

4) A T a rendelkezésre álló élelmi 
szereket a Fogyasztási Szövetkezet helyisé
gében helyezi el.

1918. novemb r 11.
1. ) A T. a nemzetőrség állományrende

zése után, a rendelkezésre álló erőhöz képest, 
Újbányának rendelkezésre bocsát nemzetőr
séget. Ez az őrség állományilag Lévához, 
illeték tekintetében Újbányához fog tartozni

1918. november 12
A teijes számban összegyűlt Lévai 

Nemzeti Tanács rendkívüli ülésben egyhangú 
lelkesedéssel a köztársasági államforma mel
lett foglalt állást.

2. ) Az okvetlenül szükséges kocsisok és 
munkások a nemzetőrség állomanyába veen
dők fel s mint ilyenek fizetendők,

3. ) A leszerelés alkalmából a L N. T. 
a legnagyobb hálával és szeretettel köszöni 
a helyőrség kiváló és derék tisztikarának 
tettrekész s fáradhatatlan közreműködését 
Léva s a környék közrendjének fenntartá
sában.

Neveljünk egyszerűségre I
A jelen nehéz idők igazolják, mennyire 

fontos, hogy a gyermekeket az egyszerűségre 
neveljük. Mert bármennyire reméljük is, 
hogy a béke bekövetkeztével az állapotok 
javulni fognak, azzal mégis meg kell ba
rátkoznunk, hogy a béke létrejötte után is 
évek fognak elmúlni, mig minden a régi 
kerékvágásba visszatér Ép ezért még hosz- 
szabb időn keresztül az lesz a 'elmondat: 
„Takarékosság." Mindnyájunknak össze kell 
magunkat huznunk és a meglevő készle
tekkel óvatosan és beosztással kell bánnunk. 
Ezért, szükséges hogy gyermekeinket is arru 

szoktassuk, hogy megelégedjenek az egysze
rűbb ételekkel, szerény ruházattal és az 
olcsóbb, de nem káros szórakozással.

Azt hinné az ember, mintha már a 
jelen idő magával hozná, hogy a gyerme
keket az egyszerűségre kell nevelni, s hogy 
erre figyelmeztetni az embereket felesleges 
is. A dolog azonban nem igy áll. Mert igaz 
ugyan,'hogy a mai időkben igen' számos 
család kénytelen összehuzódottabban élni, 
mint ezelőtt, vagyis a szükség az erény 
okozója lett. De viszont ha azt látjuk, hogy 
háborús viszonyok parancsolta szűkösség 
és takarékosság elviselése nagyon nehezére 
válik azoknak, hogy a háború előtti idők
ben a jóléthez szokott egyének mennyire 
nem szívesen mondanak le a fényűző élet
módról, hogy mennyit panaszkodnak a je
len megpróbáltatások terhe miatt s elége
detlenségüket gyermekeik előtt is hangoz
tatják, az ily szülök ezzel bizony nem 
sokat használnak gyermekeiknek.

A gyermek a takarékosságot ne tekintse 
a kellemetlen szűkösség következményének, 
hanem tartsa kötelességének, hogy szülőivel 
vállvetve igényeit a közjó javára tőle telhető
lej mérsékelje. S ha az egyszerű és szerény 
életmódot megkedvelték, az egyszerűséghez 
hozzászoktak, hova-tovább megelégedettek 
lesznek és a legszerényebb szórakozásokban 
is örömet találnak.

Hány szülő van ma is, kik gyermekeik 
jelenlétében a megváltozott viszonyok felett 
sopánkodnak s panaszkodnak, hogy mi 
mindent kell nélkülözniük S annak ellenére, 
hogy vagyoni helyzetük nem engedi meg, 
mégis fényűző életmódot folytatnak, mert 
nem tudják beletalálni magukat a megvál
tozott viszonyokba.

Ennek a következménye aztán, hogy 
a gyermekeik is elégedetlenek. Ezeknek is 
nehezére fog esni hogy most sok minden
féle örömökről le kell mondaniok Mert, 
Hogy is juthatnának annak a beismeréséhez, 
hogy a boldogság nem a jóléttől, a külső 
javak bírásától függ, ha nap-nap után azt 
látják és hallják szüleiktől, hogy mennyire 
szenvednek ezek a szerényebb élet súlya 
alatt ?

Tény, hogy igen nehéz a megszokottat 
nélkülözni. Különösen nehéz ez az idősebb 
emberekre nézve, ha ezeknek a korábbi 
fényűző életmódról le kell mondaniok s a 
szerényebb viszonyokkal be kell érniök. De 
ép gyermekei < boldogsága miatt legyenek 
erősek a szülők és fojtsák magukba 
panaszaikat I

Credo.
Mi jön f ... .
Könny f. . . Öröm ?. . .
4 jobb kor é, a mely után 
Százezrek szive hő imát rebeg 'f 
Vagy tán a végzet végső kondulása 
Telik be árva életünk felett ? I. . .

Hiszem a jobbat és a szebbet Y !
Eszmél — a sir el nem temethet.
Múlandó testei,
Bűnöset, restet 
Megtörhettük szöges keresztek : 
De lelkűnk — lényünk jobb fele — 
Akkor se hull a piszkos földre le. . 
Sót'. ... .
Ezerszer inkább, mint még azelőtt
Keres, kutat —
5 lel uj forráskutat,
Melynél a vándor megpihenhet,
Melyből a bús meríthet enyhet
Es akkor ül,
Aki csak gyászol, aki csak vérzői,
Mind összegyűl. —
4z agg,- kit megcsufolt a lét.
Az ifjú, — kiben álmok lángja ég,
4 pótlás özvegy, siró Itákhelek, —
Egész sereg.
Több mint a csillag és a fövény,.
Mely szunnyadóé a vizek lágy ölén, —
Mind összejön és tart Ítéletet,
Mint egykor Isten — Szodoma felelt . . .

Ami csak bűn, ami csak átok 
Mi csak rontó e szép világot 
Egy perc alatt — 
Leomlanak . . ,
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Az lesz aztán a nap, az áldott, 
feltámadnak a Messiások,
Próféták ajka újra csendül 
Istenakarta érzelemtül. . .
És zeng a dal majd földön, égen.
A megbocsátás szent nevében
Kardok acélja, ágyuk véres torka 
Bűnbánatiul hullanak a porba, 
S hol tivornyázott átkoz párttusa, 
A szeretetnek szelíd Krisztusa 
Mindent megáidon, védőn föd be, — 
Mindörökre . . .

Uram ! Ez az én hiszekegyem :
Hiszek a jobban és a szebben ....

Szabó S. Zsigmond.

Hazajár a lelkem.
Arrafelé, amerre a csillag fénylik.
Arrafelé mennék, szállnék mostan én is.
Oda vár az édesanyám siró szeme;
Az mindig az üzenetie : „várlak, gyere"!

Édesanyám ne hívj, ne várj vissza engem 
Ne tépd fel a sajgó sebet kérve — esdem, 
Ott mifelénk a kis utcát rég ö járta . . . 
Beteg vagyok édes anyám , — beteg árva.

Itten messze, nem ér úgy tán a bubánat.
Itten messze, úgy az emlékek sem fájnak- 
Ne hívj oda ; — hadd maradjak távol, rejtve. 
Hazajár a lelkem úgy is; minden este.

fái Jnjre.

Különfélék
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete november 9én rendkívüli 
közgyűlést tartott, melyen a polgármester 
kegyeletes szavakkal elparentálta Koczab 
Vilmost, a segélyosztó bizottság tagját, a ki
nek helyét a közgyűlés Arvay Józseffel töltötte 
be. Bejelentette polgármester, hogy a hadügy 
miniszter a laktanya szerződését felmondotta, 
a mit a jövő közgyűlés fog tárgyalni A 
polgármester indítványára a közgyűlés bizal
mát fejezte ki és támogatását ajánlotta lel a 
kormánynak és a Nemzeti Tanácsnak Mi 
után a hadisegélyezés ügyvitele a főjegyző 
betegsége miatt szünetel, elrendelte a köz
gyűlés, hogy dr. Balog Sándor, Csekey 
Vilmos, dr Qyapay Ede és dr Kersék Já
nos ügyvédek kéressenek 'el a közremükö 
désre, illetve a beteg főjegyző helyettesíté
sére. Elrendelte továbbá hogy a leszerelés 
következtében hazajövő katonáink élelmezési 
költségeinek pótlása céljából Barsvármegye 
alispánja a közélelmezési alapból 50000 ko
ronának a város részére leendő kiutalásara 
felkéressék ; egyúttal e célra maga részéről 
is 25 ezer koronát szavazott meg. Tudomá
sul vette a közgyűlés, hogy a polgármester 
lemondott a vi lamostelep kezelö-bizottságá 
nak elnökségéről és a helyettesítéssel dr. 
Mocsy Aba jogügyi tanácsnokot bízta meg.

— Statárium Barsmegyében. A 
vidéken előfordult zavargások és fosztogatá
sok miatt a belü yminiszter rendelete foly
tán vármegyénk alispánja az egész várme
gyére kiterjedőleg kihirdette a statáriumot, 
amelynek értelmében az, aki fosztogat, öl, 
rabol, gyújtogat, lázit vagy az ilyen cselek
ményekben részt vesz, azonnal kivégeztetik. 
A statárium kihirdetésének — úgy látszik 
— már mutatkozik is az eredménye, mert a 
lázongások, melyek letörésében jelentékeny 
része volt a lévai nemzetőrségnek, — szü 
nőiéiben vannak.

— Jönnek haza ■ katonák. Jönnek, 
akiket majdnem négy és fél év előtt útnak 
bocsátottunk ; jönnek az öreg népfölkelők, 
a fiatal harcosok; jönnek mind, akik meg
maradtak, hogy a magyar nemzet is örökre 
megmaradjon Fogadjuk őket a legnagyobb 
szeretettel. Ez a szeretet nagyon jól esik 
azoknak, akiknek eddig az oktalan gyűlölet 
őrületében kellett tombolniok. Öröm ül az ő 
arcukon is hogy hosszú idő után visszatér
hettek otthonukba és keblükre ölelhetik ré
gen látott és forrón szeretett övéiket Be
csüljük meg katonáinkat, mert az ő szén 

védéseiknek drága árán szereztük meg ha
zánk teljes szabadságát és függetlenségét — 
A helybeli közélelmezési hivatal adatai sze
rint Lévára e hó elsejétől a mai napig, a 
hadifogságból és a harcterekről összesen 
524 lévai illetőségű hadbavonult érkezeit 
vissza

— Egy őrnagy vaskoronareudje 
öíífi Berlcó István honvédszázados, a lé 
váiaknak kedves ismerőse, aki a Piavénái 
egy nagy támadás alkalmával súlyosan meg
sebesült, őrnaggyá lepett elő s egyidejűleg 
megkapta a III. oszt vaskoronarendet a 
kardokkal.

— A hadisegélyek kifizetése. A 
hadügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyet 
értőleg elrendelte, hogy a hadbavonultak 
hozzátartozóinak megállapított hadisegélyét 
njvember és december hónapokra is fizes
sék ki még akkor is, ha a hadbavonult már 
visszaérkezett állandó tartózkodási helyére.

— Lesz petróleum és gyertya. A 
Kereskedelemügyi miniszter — mint értesü 
lünk a vármegyék részére 400-800 q 
petróleumot utalt ki. A miniszter a várme
gyéknek a Központi szappan és zsiradék
elosztó hivatal utján gyertyát is utalványo
zott és pedig vármegvénkint 40 80 méter
mázsát. Rendes vasúti közlekedés mellett
úgy a.petróleum, mint a gyertya még e hó 
folyamán megérkezhetik az i.letékes he 
lyekre

— Hazajönnek a Szibériái foglyok. 
Mialatt mi. denki a béke helyreállításának 
hatása alatt áll, ezalatt jóformán meg is e 
ledkeztünk azokról a honfitársainkról, akik 
a szibériai fogolytáborokban várják a meg
váltás óráját Tudjuk, hogy Szibériában ön 
álló kormány működik, állítólag cseh tót ta
nács ellenőrzése mellett, amely kormány 
alighanem független az oroszországi bolse 
viki kormánytól. Tény az, hogy hadifoglya
ink helyzete sok tekintetben függ a cseh tót 
komitétöl. Múlt héten — hir szerint — a 
magyar hadügyminisztérium szikratávíró ut
ján azzal a kéréssel fordult a Prágában szé
kelő cseh-tót kormányhoz, hasson oda, hogy 
a Szibériában levő magyar hadifoglyok mi
előbb hazakerü hessenek Mint a Kiilügy- 
Hadüqy Írja, ebben az ügyben a cseh kül
ügyminiszter már intézkedett is úgy, hogy 
bízvást remélhetjük, hogy szibériai hadifog
lyaink mielőbb hazájukba visszatérhetnek.

— Esküvő. Szakái Máté uradalmi 
intéző múlt hó 27-én tartotta esküvőjét 
Liptai Lujzikával, Liptai András fakóveze- 

i kényi evang lelkész kedves leányával A 
i vőlegény tanúja báró Malcomes Béla nagy

birtokos, a niennyasszonyé pedig: Széki 
i János bányászati és erdészeti főiskolai ren- 
|*des tanár volt

— Leioglalt közszükségleti cikkek 
' hovaforditásárál intézkedik a kormány egyik 
j legutóbbi rendelete, amely szerint a lefog- 
■ la.lt cikkek legelső sorban a hazatérő kato 
i nák szükségletének ellátására fordítandók. 
' Csak ha ezen szükséglet fedeztetik, lehet 

azokat más sürgős szükségletre fordítani.
— A zaróóra meghosszabbítása. A 

Lévai Nemzeti Tanács javaslatára a városi 
hatóság a vendéglők és kávéházak záróórá
ját éjjeli 11 órában állapította meg

— A spanyol nátha még igen sok 
helyen pusztít, de nem is csoda, hisz a 
különböző harcterekről hazakerülő csapatok 
is fokozzák a bajt. Túlzsúfolt vasutaink is 
terjesztik a fertőzést s az orvosok által any- 
nyira ajánlott tisztaságnak sem hódolhatunk 
kellőleg, mert kevés a szappan s annak hi 
ányában a fehérneműt, a testünket és külö 
nősen kezeinket mivel mossuk meg, mivel 
fertőtlenítsük ? Az uj kereskedelmi kormány
nak a szappangyártas körüli rendetlenségek 
kiküszöbölésére is sürgősen át kellene térni.

— Árpa a sertések részére. Az 
árpatermés felhasználása és felosztása kér
désében legutóbb olyan intézkedés történt, 
hogy a rendelkezésre álló készleteket első
sorban a sertéshizlalóknak utalják ki Az 
ország zsirellátásának biztosítása most két 
ségteleniil eg\ik legfontosabb feladata a köz
élelmezésnek és igy sürgősen kell gondos
kodni arról, hogy a hizlalók megfelelő árpá
hoz jussanak A H. T már megtette intéz
kedéseit és a kiutalásokat megkezdte.

— Rendelet a vidéki árvizegálö
• bizottságokhoz. Az Országos Központi 

Arvizsgá'.ó Bizottság rendeletet intézett vala
mennyi rendőrhatósághoz és valamennyi 
törvényhatósági árvizsgáló bizottság elnöké
hez, melyben igyelrnezteti, hogy illetékességi 
területén fokozott gonddal és kérlelhetetlen 
energiával gyakorolja az árak ellenőrzését. 
Különös súlyt helyezzen arra, hogy a kirakat 
— és az árvizsgálatokban lankadás ne áll
jon be. Az árdrágító visszaélések megtar
tása legyen annál szigorúbb, minél inkább 
kötelessere lett volna a cselekmény elköve
tőjének szem előtt tartania a közérdeket.

— Közélelmezési hizottságok. A 
közélelmezési miniszter a vármegyék terüle 

i tén törvényhatósági, járási és községi köz
élelmezési bizottságok szervezését rendelte 
el, mely bizotságok a leszerelés kapcsán 
felmerülő élelmezési nehézségek elhárítását 
lesznek hivatva végezni.

— Szabad a szállítás. A kormány 
határozata folytán a közélelmezési miniszter 
rendeletileg intézkedett és erről az összes 
törvényhatóságokat ertesitette, hógy múlt 
csütörtöktől kezdve szállítási igazolvány nél
kül lehet szállítani Magyarország területén 
bármily mennyiségben a fontosabb élelmi
cikkeket. Kivételt képeznek a gabonaneműek. 
Az utasok kézi podgy ászuk bán az ország 
határain túl ezentúl sem vihetnek ki élelmi- 

! szereket, az ország határain belül azonban 
a kézipodgyasz ellenőrzését többé nem 
foganatosítják

— A munkakönyvét árának fele
melése. A kereskedelemügyi miniszter a 
munkakönyvek megrendelési árát — tekin
tetlel az anyag és munka drágulására — to 
vábbi intézkedésig darabonkint két koronában 
állapította meg.

A hízott liba ára. A nagy drá
gaság illusztrálására érdemesnek tartjuk fel
említeni, hogy a napokban egy falusi asszony 
270 koronát kért egy hízott libáért; ennyit 
ugyan nem, de 250 koronát kapott is érte. 
Hova jutunk, ha ezek az állapotok meg nem 
javulnak ?

Halálozás

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi nov. hó 10 -tői évi nov. hó 17.-ig.

Születés.

A szülölí ueve A
 

gy
er

m
ek

 | 
ne

m
e A gyermek 

neve

Molnár Lajos Tótli Mária iiú Lajos József
Bagócsi Eszter leány halva szül.
Bottlik Lajos Németh Zs leány Zsófia
Vank István Gresorics F. fiú Lajos
Szumrák F. Mihalik II. fiú KárolyZoltán
Sydó Sándor Kis Ilona fiú Sándor

Az clhouYl neve 1
Kora A halál oka

1
Lilienthal Adolf 68 ntájzsugor
Erdélyi Károly 53 idült veselob
Ny üli Alajos 72 agg aszály
Szabó Dániel 50 genyvérüség
özv. Jakubovics Béla 82 tüdőíégdaganat
Gegyov IJável 28 tüdőlob
Lengyel lstvánné

Papp Borbála 19 tüdőgyulladás
Szeplekán Szilárd 18 tüdőgyulladás
Oravecz Lajos 66 bélrák

Jótékonyság.
Schlüssler Gyuláné urnő Nagymálasról 

kél jércét ajándékozott a „Gyermek-Otthon
nak “ — Több más, magát megnevezni nem 
akaró jótevőnk pedig burgonyát, babot, cuk 
rőt, mákot, almát juttattak Gyermek-Ottho 
nunknak Halás köszönet a jólelkü adako 
zóknak Dr. Frommer Ignác

Enyel Gyula lévai nagykereskedő a ha 
tósági cukornak közvetítésével őt megillető 
ezer korona hasznot Barsvármegye alispánja 
utján a Stefánia-árvaháznak ajándékozta. Az 
árvaház vezetősége a jólelkü adományért ez 
utón fejezi ki őszinte és hálás köszönetét.
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Nemlaha Gyula táblabiró ur a tüdőbeteg
gondozó intézetnek 10 koronát adományo
zott. Hálás köszönet!

7656—1918 szám.

Búcsúszó.
Mindazon kedves ismerőseimnek — kik

től személyesen el nem búcsúzhattam — ez , 
úton mondok istenhozzádot.

Bíró Simon.

Hirdetmény.
A közegészség megóvása érdekében 

felhívom a hazatérő katonákat, hogy orvos 
megvizsgálásuk végett a rendőrkapitányi 
hivatalban jelentkezzenek.

Léva, 1918. november 11.
Bódogh Bajor,

polgármester.

2 3 szobás lakás kerestetik 
Cim a kiadóhivatalban.

Cimbalom kerestetik.
Egy pedálos cimbalmot kéz alatt 

vennék esetleg beibe.
Cim a kiadóhivatalban.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik boldogult feleségem 

végtisztességén való megjelenésükkel, rész
vétükkel a súlyos csapás által okozott fáj
dalmunkat enyhíteni 
egész gyászoló család 
netet mond

Léva, 1918. nov

kegyesek voltak, az 
nevében hálás köszö- :I

Lengyel István.

Közgazdaság.
I 

Szőlővé* s; ok és oltványok 
megrendelése.

Értesítjük a vármegye szőlőbirtokosait, 
hogy' amerikai és európai szőlővesszők és | 
gyökeres ojtványok a balassagyarmati sző
lészeti felügyelőségnél f. hó 30 áig rendel
hetők meg

Elsőrendű szőlővesszők ezre 50 K 
Elsőrendű gyökeres vessző ezre 100 K. 
Gyökeres fás szölőoltvány ezre bOO K. 
Sima, zöld szőlöolvány ezre 400 K.

A jelzett határidőn túl beérkezett ren
delések figyelembe néni vétetnek.

Szálastakarmanyfélék feloldása.
A ministérium 5087 számú rendelete ' 

értelmében a lerekvirált szálastakarmány 
féléket tavaszszalma és alomszalma készle- | 
leket a zár alól feloldotta, s ezen említett ' 
takarmányfélék és alomszalma a szabad ; 
adás-vétel tárgyát képezik.

A katonaság és közüzemek részére le
rekvirált takarmanyfélék tavaszszalma és 
alomszalma készletek azonban továbbra is 
zár alatt maradnak.

Az adás vétel tárgyát képező takarmány 
és alomszalma szállításához igazolvány nem 
szükséges,

Gazdasági Egyesület.

H i v al a 1 os köz lemé nyék.
7747|1918. szám.

Hirdetmény.
Kereskedelemügyi miniszter a 102997— j 

1918. sz. a. rendeletével a ruházati cikkek 
forgalombahozatalarcl kiadott eddigi rende
leteket hatályon kívül helyezi

Ezt azzal teszem közhírré, hogy ezek I 
után a készletek bejelentése s azok nyilván 
tartása elmarad s a ruházati cikkek miatt a 
hatósághoz senki se forduljon.

Léva, 1918. november 13.

Bódogli Lajos, 
polgármester.

7657—1918. szám
Hirdetmény.

Értesítem az érdekelteket, hogy a belügy
miniszter ur italoknak korlátlan vagy korlá 
tolt kimérését vagy kismértékben való árusi 
tását megtiltotta — Azok az üzletek, ame
lyek kizárólag szeszes italok kimérésével 
foglalkoznak, azonnal bezárandók, kivételnek 
csak vendéglői iparral kapcsolatos üzletnél 
van helye, amelyekben étkezéssel kapcsola 
tosan egy pohár bor vagy sör (3 deci) ki- 
szolgáltatandó, jelen rendelet megszegése 
az ilalmérési jog elvonását vonja maga után.

Léva, 1918. november 11.

Bódcgh. Lajos, 
poL-árat'ttar

7118—1918. szám

Hirdetmény
Léva r t város képviselőtestülete ad I 

2640 - 1918. és 5701 - 1918. sz a tett rcn i 
delkezéseivel a város tulajdonát képező, a 
város belterületén a Honvéd utcában fekvő, I 
a lévai 2672. tjkvben A f 1. sorsz és a 
lévai 3039 tjkvben A f 4 sorsz. a felvett 
u. n Fenyvesi-féle belteleknek és azon 
épült 24. sz háznak magán jellegű árveré 
sen eladását, illetve az árverésnek újabb fo 
gonatositásat határozta el

Ez intézkedés végrehajtásaid az árve- i 
rést elrendeltem, megtartása helyéül a városi j 
székház, tanácstermét, idejéül f. évi no
vember hó 28 ik napiának d. e. 10 
óráját kitűztem, foganatosításával -dr. Mo
csy Aba városi tanácsnokot megbíztam.

Az elárverezendő ingatlan kikiáltási ára 
45000 azaz negyvenötezer korona — Ígé
retet csak ezen felül lehet tenni Átvé I 
teli óvadék a kikiáltási ar 10 % a mit a 1 
legtöbbet igéit árverező köteles az árverés 
befejeztével legtöbb igerete 10 százalékáig 
kiegészíteni

Az árverés részlete, többi, a képviselő
testület ad 2640 1918 sz. határozatával
megállapított feltételeit, valamint az azok 
kiegészítő részét képező az árverés tárgyára 
a város közönsége es Ács Bódog közölt j 
fentalló s a 4180—1917 M. E sz. kormány 
rendelet hatálya alá eső bérleti szerződést I 
a város kiadóhivatalában lehet a hivatalos ‘ 
órak alatt megtekinteni

Kelt Léva, 1918. október hó 30

Bődogh Lajos, 
polgármester.

7831— 1918 szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Minisztérium 

5065- 1918 sz. rendi letéve! a aoványser- 
téR«’-r vásárlása és rekviralasa tárgyában 
kiadott 4182—1918 számú előző miniszteri 
rendeletet hatályon kívül helyezte, — ennél
fogva a aovanysertések szabad forga 
Ion' tárgyát képezik amennyiben azok a 
1C’56o0 1918. sz rendelet értelmében szer
ződésileg már ie nem köttettek.

A»minisztérium 5087— 1918 sz rende
letével közhírré teszi, hogy a szalastakarmány 
(Széna) tavasz szalma és alomszalma stb 
zár alá vételéről 3382 - 1918. sz. alatt kiadott 
miniszteri rendeletét hatályon kiviil helyezte 
s az alábbi kivétellel mindazokat a zár alul 
feloldotta s azok szabad eladás tárgyat ké
pezik

Azonban a katonaság és közüzemek | 
szükségletére igénybe vett készletek továbbra 
is zár alatt maradnak.

A szállítási igazolványokra vonatkozó - 
968—1918 sz rendelet is hatályát veszti.

Kelt Léva, 1918. november 15
Bődogh Lajos, 

polgármester.

Házvezetőnő.
„Egyszerű falusi háztartáshoz 

gazdasszonyt keresek, ki az összes 
házi teendőket egyedül végezné. 
Fizetés megegyezés szerint. Cim a 
kiadóhivatalban “

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

SZÖLŐOLTVÁNyOKAT
elsőrendű érmelléki 1 és 2 
éves dúsgyökérzetü bor- és 
csemege fajokban, továbbá 

NOVA és DELAWARE, 
valamint több más fajta 1 és 

— 2 eves dúsgyökeres — 
(lirekltcrmú szölövesszöket, 
melyek kénporozás és per
metezés nélkül is minden

szólóbetegségnek ellentállanak, i en bőtermöck. 
boraik kitűnőek. Árjegyzék ingyen és bér

mentve — Cim:
‘Ké.gpy'i Szabó IstvAn

érmelléki szőlöoltvány-telepe, Bihárdiószeg

Darálást
elfogad Gombik János 
molnár Kálnai-utca 34.

Bráuer Géza 
fogmütermét 

újból megnyitotta Kazinczy utón X. sz.
(Klain Ödön féle ház)

CETSAVAT.
Vegytisztát étkezési célokra borkőmente

set postacsomagokban is szállít

T A U B E R-cég
ETTDA.FEST

I

Aggteleki-utca 4.

ISZÖLŐTELEPITOK
becses figyelmébe ajánlva a leg
jobb és legkiválóbb |.A |TISZTA 
egy és kétéves dúsgyökérzetü 

SZÖLŐOLTVÁNyOK.
továbbá Nova és üelaware, 
valamint többfajta egy és kétéves 
dúsgyökeres legszebb dirrkurmti

SZŐlÖVeSZÖk, ‘̂ő^te^gn'ek 
:)lentállanak és bötermőek Készlet nagy meny- 
iyiség. Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld.

Cim :
:ltö nagy M OV A szölöoltwánytelep 

varadi 4’ C* V központi Irodája

Nagyvárad, Főutoa.

Eladó bútorok.
Sálon garmitura, szekrények stb. 

halálozás miatt eladók. Léván Zöld
kert u. 15.

húzás 
sorok
tömés 
műfogak

a mai kornak megfelelő igények 
mellett a legjutányosabban és 
a leggyorsabban eszközöltetnek

Fülöp Béla fogtechnikusnál L é v át n, Tcleky-utca 2.

byuruHtott Nyitrai éa Társa gyorssajtójáo Léván.


