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Nemzeti kölcsön.
Igazi, őszinte nemzeti kölesön- 

;öélc kell lennie ennek a most kiirt 
kölcsönnek. Soha jogosabb, indo
koltabb nem volt az állam kölcsön
igénye, mint éppen most. Sok más 
alkalommal fordult már a magyar 
kormány, a magyar allam, az or
szág pénzvilágához államkölcsönért 
és e kölosönök jegyzése is mindig 
sikerült, pedig akkor politikai 
áramlatok is gátolták a nehéz pénz
ügyi műveletek sima lebonyolitá- 
sát. Ma azonban nincs sem politi
ka, sem más egyéb gátió körül
mény, ma csak a haza van és egy 
élet-halálharc, amelyben múltúnk, 
jelenünk és mindenekfelett a jö
vőnk van kockára téve. Ezt az 
élet-haláharcot mindenki érti, érzi, 
látja és tudja. Eddig ha az állam 
kölcsönt vett fel, a közönség nagy- 
része — hiszen a magyar ember 
mindig ellenzéki - - nem akarta 
megérteni, milyen célra kell ismét 
pénz és csak azt érezte, hogy az 
adó ismét emelkedni fog. Ma azon
ban mindenki tisztában van azzal, 
hogy mire kell a pénz, inire kell a 
kölcsön. Azt az élet-halálharcot, amit 
most vívunk, pénz nélkül nem 
lehet megvívni.

Ha Montecuccoli nagy mondásá
nak, hogy a háborúhoz három do

log kell, pénz, pénz és pénz valaha 
volt jogosultsága, úgy ma van. A 
modern kor háborúja tisztán csak 
a pénz kérdése. Ma nem egy em
ber vitézsége dönt, hanem a pénz, 
amit az egyes országok a felszere
lésre, tüzérségre, ellátásra költenek, 
illetve költhetnek el. Ha pénz van, 
akkor van remény a győzelemre, ha 
ellenben nincs pénz, akkor hiába 
a magyar baka minden hősiessége, 
hiábavaló a bosnyák katona minden 
elkeseredett bátorsága, minden hiá
bavaló, mert pénz nélkül nincs 
élelem, nincs fegyver, nincs muní
ció Ezek nélkül pedig nem lehet 
háborút viselni. Pénzt pedig csak 
a nép, a nemzet adhat. A magyar 
állam joggal elvárhatja, hogy most, 
a mai időkben pénzt, pénzt, pénzt 
adjanak polgárai, akik vérrel nem 
adóznak a hazának. Ez az az idő, 
mikor a hazának nemcsak az éle
tünkre van szüksége, hanem min
den nélkülözhető fillérünk is kell 
neki. Az idő megérett egy nagy ! 
nemzeti kölcsön lebonyolítására s 1 
az állam most nem a büszke Rot- 
schild-palotákhoz fordul, hanem 
hozzánk, e föld polgáraihoz. A gaz
dag Németországban is igy volt, s 
ott napok alatt majdnem négy mil
liárd, négyezer millió gyűlt össze.
A milliomosok és a szegény embe

rek versenyeztek, hogy ki adja oda 
hamarabb nélkülözhető összegeit. 
Nálunk is a nemzeti becsület kérdé
se ez a kölcsön, amelyre az állam
nak szüksége van.

Nem is tudjuk elképzelni, hogy 
ne sietne mindenki, hogy boldogan 
kölcsönözzön hazájának. Ha az éle
tünket és legkedvesebbjeink életét 
dalolva adtuk oda, a vérnél hitvá
nyabb aranytól sem lesz nehéz meg
válni, hiszen az állam még jó ka
matot is fizet s pénzünket nem 
örökre, nem ajándékba, hanem köl
csön s csak öt évre kéri. Bármily 
súlyosak is a jelenlegi viszonyok, 
nem kell külön tüzelni a közönsé
gei, hogy ebből a járadékból je
gyezzen.

A haza csak kér, s csak a fölös
leget kéri, de ha az ellenség jönne, 
az elvenne mindent. De hisz kell-e 
ezt sokat magyarázni? A nemzeti 
erő cs becsület ügye ez a kölcsön 
és sorsa nem lehet kétséges. Ha 
valaki még most is megtagadná 

! kötelességét, annak helye ezen a 
földön többé nem lehel, annak nincs 
joga semmi jóra, a mi még most 
is elég sok van s a mi mily sok 
lesz háború után.

Ez a kölcsön is hozzátartozik a 
háború szomorúságaihoz. Aki eza- 
lól kivonja magát, nem érdemli 
meg, hogy részesüljön a háború 
utáni idők jólétében.

Láng központi szálloda, étterem és kávéháza, a  kereskedők találkozóhelye, Telefon 47
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A háború erkölcse.
Jobbkóz és balkéz szerepet cseréltek. A 

politikusok moralizálnak, mikor nap-nap 
után kénytelenek felháborodni a népjogok 
valamilyen megsértésén, a hivatásos er
kölcsőrök pedig már közel állnak ahhoz, 
hogy az emberiség legeszményibb állapotá
nak tartsák a háborút. Alapjában véve nem 
is csoda, hogy a nagy világfelfordulásban 
az a nehány fogalom is kisiklott a rendes 
kerékvágásból, amelyeket békésebb idők
ben a földlakók kötelességeinek és joga
inak ismertünk. Nagyon kívánatos volna, 
ha ebben az összevisszaságban tisztázhat
nék azokat a fogalmakat, amelyek most 
annyira ingadozók.

Mi az erkölcs, az erkölcs istennője, akit 
a háború egyszerié fölötte illetlenül a feje- 
tetejére állított. Mindenekelőtt az erkölcs 
nem istennő, hanem egyszerűen az emberi 
szokás, amennyiben az fontosnak, vagy 
szükségesnek mutatkozik, egy nép fennál
lásához. Különböző szokások és vallások 
különböző,n Ítélték meg a háborút. A ju- 
deabeliek és a mohamedánod dicsőítették 
a háborút, a buddhizmus és a keresztény
ség megvetette Schopenhauer szervezett 
lopásnak nevezte a háborút és a részvét
ben látta a legnagyobb erényt; a tanítvá
nya: Nietzsche megvetette a részvétet és a 
harci bátorságot a felebaráti szeretet fölé 
helyezte. Ma nincs szükség ilyen ellenté
tekre. Elouendö, ha valamelyik lapnak ne
gyedév e’őtt megjelent számát egy mai 
mellé helyezzük két ellentétes világot 
pillanthatunk meg bennük. Minél kisebb a 
lap, annál nagyobb a szája, annál kiabá- 
lóhb az ellentét.

Mi sem könnyebb, mint a béke moráljá
nak tökéletes megforditottját bebizonyítani. 
„Az első parancsolatok egyike igy hangzott: 
„Ne ölj*. A jelen ezt követeli: „ölj annyit, 
amennyit tudsz." A régi tan szerint: „Sze
resd félelebarátodaf, mint tenmagadat“. A 
Jelen ezt követeli: „Gyűlölj, mert gyűlölet 
nélkül nem lehet sikere a háborúnak."

Ha azonban azt kellene határoznom, hogy 
melyik az az érzelem, amelyben a megvál
tozott erkölcsi felfogás alegszembeszököb- 
ben jut kifejezésre, csak egyet tudok meg
nevezni: káröröm. A küzdőknél talán vala
mivel gyengébb ez az érzés, mint az itt- 
honmaradottaknál. Itthon, a sörös aszta! 
mellett gyakran groteszk a megnyilvánulása. 
A kárörömtől azonban egyikünk sem ment 
ma. És ezzel kimondtuk a moratóriumot az 
összes erkölcsi követelmények szárára. Ha 
majd a békével — milyen idegenül hangzó 
szó ez mi — visszatér a kultúra, elérkeiik 
az aa idő is amelyben kivetjük magunkból 
a káröröm érzését.

Ha béke lesz, természetesen csak a dia
dalt követő béke. úgy fogunk visszatekin
teni a háborús időkben tapasztalt kedélyál
lapotunkra, mintTvalami erkölcsi megtéve- 
lyedettségre Nem lesz igazunk. A cselekvő 
ember mindig lelkiismeretlen. „A háború" 
a cselekvés, a tett korszaka: a cselekvő 
embereket kímélni kell, mint a holdkéro- 
sokat; a békeidőkből hangró fecsegésnek 
nem szabad őket felébresztenie. Ai itthon
maradt nézők a söröskancsó mellett, vagy 
nagy gyülekezetekben ösztönszerüen tartóz
kodnak attól, hogy hangosan ejtsék ki a régi 
békemorál szavát.

Az erkölcsi értékeknek ez a megsemmi
sülése előrelátható volt. Mégis különösen 
az első hetekben nagy, jelentős korszak
nak neveztük a mait, a háborút, a maga 
óriási mivoltában pedig nagyszerű esemény
nek. Legjobbjaink kijelentették, boldogok,

hogy megérhették ezt az időt és számlál- 
hatatlanul sokan vannak azok, akik ezt 
utánuk mondták és utánuk érezték.

Kétségkívül erkölcsi érték az ilyen föllel
kesedés is, talán a legmagasabb erkölcsi 
élték. Megtartani valamit ebből a nekihe- 
vülésből, megmenteni ama korszak számá
ra, amely kell, hogy kövesse a nekihevülést, 
ez az a feladat, amelyeknek megoldásával 
nem lehet eléggé korán foglalkozni. Talán 
nem is feladat, hanem mindenekelőtt a 
jövö kérdése. Az a kérdés ugyanis, mit 
őrizzünk meg, mi az, amit meg kell tarta
nunk az emberiség elkövetkezendő békés 
korszaka számára abból a nagy hangulat
ból, amelyet a háborús állapot hirtelen elő
idézett. Igen valószínűen arról lesz szó, 
hogy a háború, akkor, amikor szétrombolta 
a régi erkölcsi értékeket, egyúttal újakat te
remtett.

Érdekes mindenekelőtt megfigyelni, amit 
különben óráról-órára megénekelnek rimes 
és rimtelen költeményeknek, hogy a nagy 
háború szétszakítva a nemzetközi és humá
nus szövetségeket, a néptörzsek kötelékét 
annál erősebbé tette. A németség sohsem 
volt olyan egységes, mint 19:4. augusztus 
elseje óta, nem volt ilyen sem a szabad
ságharcban, sem 1870-ben. A történelem 
meg fogja örökíteni az idei augusztus 4 én 
lefolyt Reichstag ülését, ahogyan megörö
kítette 1789, augusztus negyedikét, amelyen 
a francia nemzergyülés a népjogokra hiva- 
kozott. Amint látható, a kör szükebb lett: 
az ember azt hinné, hogy az 1914-iki ki 
nem mondott fogadaimat könnyebb teljesí
teni, mint az 17*9-ikieket. „Ne legyenek töb
bé pártok." Pedig vissza fognak terni a 
pártok és visszatérnek velük az okos és 
az ostoba pártvezérek Gondoskodtak róla, 
hogy ne hiányozzanak a szükséges politikai 
küzdelmek. Nagy nyereség volna, ha ezeket 
a küzdelmeket nem úgy folytatnák, ahogy 
eddig tették. Ha csak polgári fegyverekkel 
küzdenének, becszületesen, hazugság, öná- 
mitás nélkül.

A nemzeti egyesülésnek e morális hatása 
mellett a háború előreláthathatólag csökken
teni fogja az egoizmust Nem vagyok áb
rándozó és i*y nem szólok az egoizmus 
megszüntetéséről. Istenem, mennyi hiúság és 
becsvágy nyilvánul meg a mai jótékony 
mozgalmakban. És a hiúság mellett mennyi 
lemondás ama ezreknél, akik utolsó garasu
kat adják oda másoKnak, akik tönkremen
nek, csak hogy egy pár meleg harisnyát 
ajándékozhassanak egy katonának. Ahhoz, 
hogy teljesen tudjuk méltányolni ezt az 
„altruista" mozgalmat, vidéken kell azt 
tanulmányozni, ahol jóformán vagyontalan 
emberek élnek. A gazdagok sem maradnak 
el. Valóban öröm az élet. Öröm ajándé
kozni, akárcsak más időkben, karácsony
kor. A közös veszedelem a sok millió ego
izmus a közös népegoizmus ösztönévé tet
te. Gyakorlati szocialisták lettünk.

A jövő második kérdése: mennyi marad 
meg békeidőben ebből az ösztönszerü 
szocializmusból a győzelem után? Őrizked
jünk itt is a hazugságtól és önámitástól. 
Ellenségeinknek, igen természetesen as a 
céljuk, hogy nyómorultakká és szegények
ké tegyenek benünket, holott mi a békében 
gazdagok akarunk lenni, mert erős fegyver 
a gazdagság is. Nem fogjuk tehát tudni 
megakadályozni, hogy a pénz után való roha
násban ne kerekedjék ismét fölül az egyé
ni egoizmus. Ez kikerülhetetlen. Nem fogjuk-e 
akkor elfelejteni, hogy a közös veszedelem 
idején többért küzdöttünk, mint pénzért?

Hogy népünk léte vagy nemléte volt koc
kára téve?

Micsoda voltaképpen a németség eszmé
nye? Manapság talán ezt feielhetnők erre a 
kérdésre: hogy elég erős az igazság mellett 
kitartani A házugság is fegyver, szükségben 
éppen olyan fegyver, mint a többi. Ezt a 
fegyvert sohsem használták ellenünk erőseb
ben, mint az utóbbi hetekben. Bizonyítékra 
talán nincs is szükség. A kábel elvágása a 
hazugság monopóliumát adta az ellenség 

i kezébe. Az angolok, akik a hazugság vád
ját tartják a legnagyobb sértésnek, 
mesterei ennek a fegyvernek, a román el
lenségek és a semlegesek véres dilettánsok 
hozzájuk képest. És mégis: állilhatjuk-e 
nyugodt lélekkel, hogy a németség nem 
eseti ebbe a hibába? Nem követtünk el mi 
is önámitást? Csak egy elszomorító jelen
ségre akarok rámutatni: az ellenség gyáva
ságát szóban, Írásban, képben hirdető hí
resztelésre.

Három hónap óta harcolnak halálmeg- 
vetéssel véreink északon és nyugaton bá
tor ellenség ellen. Ha van még értéke és 
értelme a „hős“ szónak, úgy a mieinket 
teljes joggal nevezhetjük hősöknek. Az 
oroszoknak, franciáknak, angoloknak gya- 
láza'sa nem illik hozzánk, az ilyen izgatott 
időkben azonban megengedhető. De ne 
felejtsük el: azzal, hogy az ellenséget gya- 
lázzuk, azzal, hogy gyávának nevezzük, 
kisebbítjük, lealacsonyítjuk hőseink dicső 
tetteit. Ez a mi egyetlen önámitásur.k, de 
a legszembeszökkenőbb.

M agyar hadi kö lcsön .
A magyar hadi kö'csön ügyében illeté

kes heh ről a következőket közük lapunkkal:
A pénzügyminiszter a hadi szükségletek 

fedezésére szükséges összegek beszerzése 
céljából legközelebb kölcsönt fog kibocsá
tani. 6 százalékkal kamatozó adómentes 
járadékölcsön kibocsátása van tervbe véve 
még pedig nyilvános aláírás utján kizárólag 
a magyar szent korona országai és Bosz
nia es Herczegovina területén. A pénzügy- 
miniszter tehát közvetlenül fordul a közön
séghez, amint ez a Német birodalomban 
is történt és a kölcsönkibocsátás összege 
a nyilvános aláírás eredménye alapján fog 
megállapittatni.

Az aláirás előreláthatólag pár nap lefor
gása után veszi kezdetét és mint aláírási 
helyek az összes állampénztárak és adóhi
vatalok, a postatakarékpénztár és közvetítő 
helyei s az összes számottevő hazai pénz
intézetek fognak szerepelni.

A terv szerint az aláírási ár minden 100 K 
névértékért 97 K 50 f. lesz, amely az alá
irás alkalmával atonnal befizetendő. A köt
vények első szelvénye már 1915. évi má
jus elsején kerül beváltásra, a folyó évi 
november 1-től az aláírási napig járó fo
lyó kamatokat azonban az aláírónak nem 
kell megtéríteni, úgy hogy, ha az aláirás 
például november 23-án történik, ez az 
aláírónak 100 koronánként 38 fillér meg
takarítást jelent, vagyis a tényleges kibo
csátási árfolyam 97 K 12 f, ami 618 szá
zalékos kamatozásnak felel meg. Az aláirt 
kötvények árának kifizetésére azonban 100 
K-t meghaladó jegyzéseknél kedvezményes 
fizetési módozat lesz igénybe vehető oly
képpen, hogy az aláíráskor csak az aláirt 
oévérték 10 százaléka lessz biztositékképen 
leteendő, mégpedig vagy készpénzben vagy 
megfelelő értékpapírokban s a jegyzett 
összeg ezt kővctőleg lessz befizetendő oly



46 szám. LtY/ll lilKUIF 3

képpen, hogy 40 százalék az aláírási fel
hívás közzétételétől számított egy hónap 
alatt, a további 60 százalék pedig két 
egyenlő részletben egy további hónapon 
belül fizetendő. A biztosíték az utolsó rész
let befizetése alkalmával lessz elszámolva 
illetőleg visszaadva. Ez kedvezményes fi
zetési módozat minden 100 K névértéknél 
50 f kamatmegtakarítást jelentvén, az ily 
módon befizetett kötvények aláírási ára 
minden 100 K névértékért 98 K lesz. Az alá
írási áron kívül ai aláíró terhére sem folyó 
kamat, sem jutalék nem számítható fel.

Az az aláíró, aki az általa jegyzett köt
vényeket zárolja s a zárolást öt éven át 
fel nem oldatja, a kötvényen alapuló kö
vetelését legkésőbb 1919. évi november hó 
1-én, ettől a naptól számított egy évre 
névértékben leendő visszafizetésre, felmond
hatja, viszont a pénzügyminiszter fentartja 
magának a jogot, hogy három havi fel
mondás mellett a kölcsönt — egészben 
vagy részben — névértékben visszafizethesse 
a felmondás azonban 1920. évi november 
hó 1 -ét megelőző időre nem fog eszkö
zöltetni.

A kölcsönre történő befizetésekre, a fel
mondási idő betartásával, átutalás utján 
igénybe vehetők az 1914. évi augusztns 
hó 1-e előtt betéti könyvre vagy fo
lyószámlára elhelyezett, egyébként morató
rium alá eső betétek is s azok, akik a 
befizetésre ily betétjeiket kívánják igénybe 
venni, betétjük
teljes összege erejéig az illető intézet köz
vetítésével jegyezhetnek s ezek az intéze
tek, amennyiben nem hivatalos aláírási 
helyek, a betétekből teljesítendő befizeté
seket a hivatalos aláírási helyek valame
lyikével fogják elszámolni.

A kibocsátandó kötvényekre és pedig 
úgy a szabad mint a zárolt darabokra, az 
Osztrák-Magyar és a hadi kölcsönpénztár 
a mindenkoii hivatalos váltóleszámitolási 
kamatláb mellett, amelyik jelenleg 5 és fél 
százalék, fognak kölcsönöket nyújtani s 
ily kedvezményes, vagyis a szabályszerűnél 
fél százalékkal alacsonyabb kamatláb mel
lett tehát jelenleg az állampapírok legna- 
agyobb részére 5 és fél, más megfelelő 
értékpapírokra 6 százalék kamat mellett 
fognak előleget nyújtani ezek az intézetek, 
a mennyiben a felveendő összeg az uj ki
bocsátás jegyzésére szolgál. Az uj jára
dék kölcsön-kötvényeit úgy az Osztrák- 
Magyar bank főintézete és fiókintézetei 
mint a szelvények beváltásával megbízott 
fővárosi pénzintézetek az 1915. év végéig 
költségmentesen fogják megőrizni.

Annak elérése védett, hogy ennek a ki
zárólag hadi célokra szolgáló kibocsátás
nak jegyzése, a kisebb embereknek is le
hetővé tétessék, a legkisebb kötvény név
értéke 50 koronában fog megállapittatni.

A kölcsön előnyös feltételei, a pénzpiac 
kedvező helyzete s annak a felismerése, 
hogy a kölcsön jegyzésében minél nagyobb 
részvétel az aláírók magánérdekei mellett 
a közérdeket is nagymértékben szolgálja, 
biztosítékai annak, hogy e kizárólag bel
földi kölcsön jegyzésének eredményeiben 
az ország közgazdasági ereje impozánsan 
fog megnyilvánulni

Rdakozzunft a Vörös Keresztnek.

Sebesü lt h arcosok  Léván .
Ezekben a páratlanul álló időkben Léva 

városa is elkövet mindent a háború rette
netességeinek enyhítésére. Az állami tanító
képző intézetben, a rk. községi népiskolá
ban, a József kir. herceg szanatórium 
egyesület lévai fiókjának tüdőbeteggondozó 
intézetében, a vármegyei közkórházban, a 
közönség áldozatkész támogatásával már 
régen berendezték az ideiglenes hadikór
házakat. Ragyogó tisztaságú termek, ké
nyelmes ágyak, lelkes önkéntes ápolónők 
várták sebesült harcosainkat. Az első se- 
besültszállitmány rovember 6-án éjszaka 
érkezett meg. 58 sebesült katona jött Ko
máromból. Másnap még két sebesült érke
zett hozzájuk. Kettő súlyos sebesült volt 
az érkezők között, a többi pedig lábbado- 
zó, akiket azért transzporáltak al Komárom
ból, hogy helyet adjanak egyenesen a harc
térről odaszállított súlyosabb sebesülteknek. 
A Lévára érkező sebesültek túlnyomó része 
magyar, hozzá még kemény székely fajta, 
honvédek Csikből, Udvarhelyből, egy hon
véd a lévaiak közül, a sabáci hős 44-es 
somogyiakból is jött mutatónak. Van még 
egy pár lengyel, német és román is. A vasúti 
állomásnál a városi hatóság tagjai és a 
helybeli Vöröskereszt-választmány elnöke 

László, jelentek meg fogadásukra. A 
központból pedig dr. Kinyi József egyete
mi tanár, a Vöröskereszi megbízottja is ide 
érkezett. Báthy Lászlóval együtt még az 
éjszaka folyamán felkereste a kórházakat, 
hogy megszemlélje a sebesült harcosok el
helyezését. Az elemi iskolában 20, a taní
tóképzőben 10, a kórházban 20, és a tüdö- 
beteggondozóban 10 sebesült lett elhelyezve. 
A sebesülteket az elemi iskolában az irgal
mas nővérek élén Dolesehal Editha íönöknő 
várta s helyezte el őket, a tanítóképzőben 
Fekete József tanár, köztartásvezető, a kór
házban dr. Láb tér Zoltán igazgató- főorvos 
és a tüdőbeteggondozóbau pedig dr. From- 
mer Ignác főorvos és neje, a Lévai izr. 
nőegylet érdemes elnöke a rendelkezésükre 
álló szeniélyaettel nagy figyelemmel szor
goskodtak a fáradt harcosok körül. Min
denütt Ízletes vacsora, meleg tea várta a 
sebesülteket, akik jóízűen fogtak hozzá az 
étkezéshez a kellemesen befütött termek
ben. A sebesültek nagyon jól érzik magu
kat a lévai kórházakban. Ennek jellemzé
séül fölemlítem, hogy az elemi iskolában 
fekvő egyik sebesült azt kérdezte egy vö
röskeresztes hölgytől, hogy Léván ^minden 
kórházban olyan jó dolguk van-e^a sebe
sülteknek, mint ott nekik ? A tanítóképző 
intézetben pedig az erdélyi székely fiuk 
között fekszik egy lengyel katona, az elemi 

I iskolában szintén ápolnak egy lengyelt, 
ezt a két lengyelt összeakarták hozni, hogy 
elbeszélgetve gyorsabban múljanak el a 
hosszú napok, A terv azonban meghiúsult, 
me?t a lengyelek nem akarják elhagyni a 
helyüket. Mind a kettő attól fél, hogy a 
másik helyen r.em lenne olyan jó dolga A 
sebesült harcosokat a közönség figyelmébe 
ajánljuk. Látogassák meg őket, vigyenek 
vagy küldjenek nekik egy kis füstölni va
lót. Különösen szép volna, ha a közönség 
adományokat, a vadászok zsákmányuk egy- 
résztt juttatnák a Báti parton levő megyei 
kórháznak, mert ott nagyon kis összeg áll 
a vezetőség rendelkezésére a katonák táp
lálására. Más városokban a közönség Ön
kéntes adományaiból javitják meg a kórházi 
kosztot, bizonyára igy lesz az itt is. Ne 
sajnáljon semmit a közönség azoktól, akik 
kockára tették értünk életűket.

H Í R E K .

— Barsvármegye üdvözlete József főher
cegnek. Barsvármtgye törvényhatósága ne- 
véken Alaüáth alispán táviratban üdvözölte 
a vármegye első földesurát József kir. her
ceget legfelsőbb kitüntetése alkalmából. A 
fóudvarmesteri hivatalba címezett távirat 
igy szól: Kegyeskedjék kérem ő Fenségé
nek a harctéren szerzett érdemeiért legfel
sőbb helyről nyert kitüntetése alkalmából 
Barsvármegye közönségének hódolatát és 
a kitüntetés felett érzett örömét tolmácsol
ni. — A főudvarmesteri hivatal táviratilag 
értesítette az alispánt, hogy az üdvözlést 
fölterjesztette a harctéren levő főherceghez.

— A Lévai Hírlap gyüjtöazakrényét mikor 
a múlt héten fölállítottuk, arra hívtuk föl a 
közönséget, hogy adakozzék a harcoló ka
tonák számára. Időközben azonban sebe
sült katonák érkeztek kórházainkba, azért 
mi a begyült szivart, cigarettát és dohányt, 
mivel ez az adakozók intenciójának is tu
domásunk szerint jobban megfelelt, a 
sebesült harcosok között osztottuk széjjel. 
A szegény katonák hálás szívvel fogadták 
a közönség adományát A dohánynemün 
kivül a közönség jóvoltából még sok újsá
got és folyóiratot is adhattunk a sebesül
teknek szórakozásul. Kérjük a közönséget, 
hogy tovább és rakjon dohánynemtit, cso
koládét, gyufát és újságokat a gyiijtőszek- 
rénybe (és német újságokat is) mert igazán 
nagy örömet okoz veit a sebesült vitézek
nek. Hadd lássák és érezzék, hogy a kö
zönség gondol rájuk és törődik velük.

- -  Karácsonyi ajándék katonáinknak. Gróf
Coudenhovc Kuno zselizi nagybirtokos ezer 
koronát adományozott karácsonyi ájándé- 
kul a cs. és kir. 26. gyalogezredben és a 
m. kir 14 honvédgyalogezredben szolgáló 
ama katonáknak, akik a harctéren kitün
tették magukat.

— A nepfülkelök önkéntessége. Dr. Hor
váth rendőrkapitány hirdetményt tette köz
zé, melyszerint a honvédelmi miniszter 
megengedte, hogy a népfölkelői fegyveres 
szolgálatra alkalmasnak talált és ily szolgá
latra bevont 1894 és 189ö. évi hadköte
lesek önkéntes belépésük esetén, amennyi
ben a 20 évesek az 1914/15. tanévben 
valamely az egyévi tényleges szolgálatra 
jogosító tanintézet utolsó évfolyamába, a 
19 évesek pedig ugyanebben a tanévben 
ugyanilyen tanintézetnek utolsó vagy utol
só előtti évfolyamába lettek beírva — az 
egyévi tényleges szolgálat kedvezményében 
feltételesen részesíthetők. Azok, kik a nép
fölkelői szolgálatra már bevonultak, felettes 
katonai hatóságuk, a még be nem vonul
tak pedig a rendőrkapitányság utján köte
lesek kérvényeiket az illetékes had (honvéd) 
kiegészítő parancsnoksághoz czimezni s 
ahhoz belépési bizonyítványt, az említett 
iskolai bizonyitványt, szülői beleegyezést s 
a sajátköltségesek szülői nyilatkozatot csa
tolni.

— Hcsök kitüntetése. A király az ellen
ség előtt tanúsított vitéz magatartásért (7a- 
dits Pál honvédfőhadnagynak a katonai 
éidemérmet a katonai érdemkereszt szalagján 
adományozta, 7telesál Károly tartalékos 
hadnagynak pedig dicsérő elismerését tud- 
tul adatta.

— Házasság Babr Árpád Léva város 
számvevője házasságot kötött Fdrrtné 
Weiiner Berta urhölgycyel Léván.
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— Tiszti előléptetések. A király dr. Laufer 
Lipót tartalékos főorvost az egri 60. gy.
e.-ben tartalékos ezredorvossá, Sztibert 
Ferencet, a lévai honvédzásxlóalj gazdá- 
szati hadnagyát főhadnagygyá nevezte ki.

— Népfelkelők bemutató szemleje. Az
. 1878—1890. évfolyambeli azon népfelkelők, 

akik a rendes sorozások alkalmával nem 
váltak be katonának, újbóli sorozása vár
megyénkben a következő sorrendben tarta- 
tik meg: Léván, a városban lakók részére 
november 16-án, szemleorvos dr. Karafiáth 
Máriusz tb. vm. főorvos, helyettese dr. 
Medveczky Károly tb. vm. főorvos lesz.
17- én Újbánya és Körmöcbánya városok,
18- án, a nagysallói, csatai és garamszőllősi 
körjegyzőségek, 19 én a nagykálnai, alsó- 
szecsei, óbarsi és lekéri körjegyzőségek, 
20-án az ujbarsi, zselizi és málasi körjegyző
ségek, 21-én az alsóváradi. a barsendrédi, 
a garamssentgyörgyi, nagysárói és vámosla- 
dányi körjegyzőségek, 22-én a garamujfa- 
lusl, a vihnyepLSzerényi, a karvalyi és 
garamszentkercszti körjegyzőségek, 23-án { 
a garamrévi, a geietneki, a felsőzsadányi 
és a garamladoméri körjegyzőségek, 24-én
a barskaproncai. a felsőhámori, a gyergyán- 
fai és s/klenófiirdői körjegyzőségek, 25-én 
a kiszelfalusi és a körmöcbányavidéki kör
jegyzőségek, 27-én a verebélyi. az alsó- 
győrödi, az alsópéli és a fakóvezekényi 
körjegyzőségek, 28-án az óhaji, a isitvabe- 
senyői, a zsitvagvarmati és a zsitvaujfalusi > 
körjegyzőségek, 29-én pedig a barsbesei, 
csiffári. barsfüssi és kisvezekényi körjegy
zőségek állománya kerül sorra. A többi 
körjegyzőségek állitásköteloseit Aranyos- 
martion vizsgálják meg, hol a szemleorvos 
dr. Lányi Benedek tb vm. főorvos és dr 
Baldsfy Géza tb járásorvos lesz. Itt a 
szemle december hő első napján veszi kez
detét. December 1-én Aranyosmarót község, 
a barsberzencei és a kistapolcsányi kör
jegyzőiének, 2-án az alsószelezsényi, az 
ebedeci, a béládi és a garamszentbenedeki 
körjegyzőségek. 3 án az aranyosmarótvi- 
déki, a barstaszári, a garamkovácsii és a 
gesztődi körjegyzőségek, 4-én a fenyőkosz- 
íolányi, a nemcsénvi és a pálosnagymezői 
körjegyzőségek, 5-én a besztercsényi és a . 
nagvugróci körjegyzőségek, 6-án az oszlá- j 
nyi és a simonyi körjegyzőségek legénysé- ! 
gét fogják megvizsgálni. A lévai bizottság J 
előtt 3924. a maróti előtt pedig 1646 nép- j 
fölkelő, Barsmegyében tehát 5570 népföl- : 
kelő kerül sor aiá.

— Az „egyke“ miatt. Ez év tavaszán egy | 
közlemény látott napvilágot a Lévai Hír
lapban az Angyalcsinálás halottja címen. 
Ez a közlemény a garammentén dívó egy- 
gyermekrendszert ostorozta egy adott eset j 
alkalmából. A cikket sértőnek találták 
magukra nézve ifj. Berka István és Szabó 
András garammikolai lakosok és sajtó utján 
elkövetett rágalmazás vétségével vádolták 
az aranyosmaróti kir. törvényszék előtt 
Schulcz Ignácz felelösszerkesztő és Koper
uit: ky Cornél szerkesztőt. A közleményért 
a sajtójogi felelősséget annak Írója Koper- 
niczky Cornél vállalta el. a törvényszék 
vádtanácsa azonban a vádiratot most elu
tasította és a folyamatban levő bűnvádi 
eljárást megszüntette, mert a cikknek a 
fómagánvádlók által inkriminálható részét 
beigazolva látta a kir. ügyészség által lefoly
tatott nyomozás adataival. !

— Halálozások, Barsvármegye jegyzői ka
rának gyásza van. Hirtelen egymásutánban 
két derék jegyzőnk dűlt ki az élők sorá
ból. Futala Jakab óhaji körjegyző és föld- 
birtokos, e hó 6-án életének 69-ik évében 
meghalt Hüllőn. A megboldogult 42 évig 
működött a jegyzői pályán fáradhatatlan 
buzgósággal s csak a napokban vonult 
nyugalomba Hült tetemeit Hüllőn, a családi 
sírboltban helyezték örök nyugalomra. — 
Másik halottunk Oaál István zsitvagyarmati 
körjegyző, aki folyó hó 8-án másfél havi 
betegeskedés után 41 éves korában hunyt 
el. A jegyzői pályán 16 évet töltött, szor
galmas derék tagja volt ő is a jegyzői 
karnak, öt kis árvát hagyott maga után.

— A pozsonyi tankerület főigazgatója
Albrecht János, a lévai főgimnázium meg- 
lát9 gatása céljából e hó 10-én ide érkezett.

— Level Moszkvából. Vojtek Imre vere
bélyi utkaparónak három fia küzd a hábo
rúban. Egyik fiától most levél érkezett, 
melyben tudatja, hogy a kraszniki csatában 
súlyosan megsebesülve orosz fogságba ke
rült, Moszkvában ápolják egy kórházban.
A levél Amerikán keresztül érkezett s 36 
napra volt szüksége mig ide ért.

— Halálra gazolta a szekér. Csatán tör
tént, Halai József béres répát szállított 
szekerén. Elaludt és a haladó szekérről 
leesett mégpedig olyan szerencsétlenül, 
hogy a nehéz szekér keresztül ment rajta, i 
Pár órai kínlódás után meghalt.

— Betörés egy templomba. Szántón a 
katolikus templomba betörést kíséreltek j 
meg. A kórus és a sekrestye ajtaját feszi- , 
tették fel, a lopást azonban ismeretlen ok- j 
ból nem hajthatták végre. Lehet, hogy 
fenyegető zörejt hallottak. A csendőrség 
egy barsmegyei származású öreg csavargót 
gyanúsít a tettel.

— Az 'talmérések vasárnapi zárvatartása.
A belügyminiszter elrendelte, hogy a vidé
ki városokban az újoncok bevonulása al- | 
kalmával az italméré>eket vasárnap délután j 
6 órától hétfő reggel 8 óráig tartsák zárva 
s ezen idő alatt szeszes italokat nem sza
bad kimérni. Az alkoholellenes egyesületek ’ 
ebből a rendeletből arra következtetnek, 
hogy az italmérések és korcsmák teljes i 
vasárnapi munkaszilnete nem lehet már 
nagyon messze.

— Lóosztályozás. A lévai járásban no
vember 25 — december 11-ike közölt 
tartják meg a katonai lóosztályozásokat, 
melyeknél a becsíisi tisztet Balogh János, 
Benkovits Géza földbirtokosok és Krajtsik 
Jenő gazdasági titkár lálják el. A lovak 
átvétele az alábbi árak szerint történik: 
hátasló 825 K, hámosló 1000 K és málhás- 
ló 500 K. Az uj árak tehát alacsonyabban 
vannak megállapítva, de még mindig szé
pek azért.

— V eszedelmes tüzkészités. Zsemléren ifj. 
Pnksa Jónásné szül. Gubik Matild, egy 20 
éves fiatal asszony petróleummal gyújtott 
be, az üveg a petróleummal feldült, egy 
szikra lángra lobbantotta, az asszony pet- 
roleumos ruhája is tüzet kapott és mint 
egy égő fáklya futkosott az udvaron, mig 
segítségére nem siettek. Súlyos sebeivel a 
lévai kórházba szállították, ahol rövidesen 
kiseenvedett. A szerencsétlen asszonynak a 
férje nemrég vonult be katonának.

____ Lévai h ír la p_______
— Magyar karácsony. Nemrég Barsvár

megye törvényhatósága szólította fel a kö
zönséget a hazai ipar pártolására, most 
pedig az Országos Iparegyesület intéz ez- 
irányban szózatot a közönséghez. Karácsony 
ünnepének közeledtével évről-évre felszok- 
ta hívni az Országos Iparegyesület a ma
gyar közönséget, hogy a szeretet ünnepén 
fogadja szeretetébe a magyar ipart: csakis 
hazai iparcikkeket vegyen ajándékba sze
retteinek. Az idén a szokottnál valamivel 
korábban emeli föl az egyesület kérő sza
vait, mert minden esztendei szózatát még 
egy kéréssel bővíti. Sohasem volt nagyobb 
szüksége a hazai iparnak és társadalmunk 
minden dolgozó osztályának arra, hogy 
kö’csönös támogatással vállat vállhoz \etve 
segítsük egymást, felkaroljunk mindent, a 
mi hazai, a mi a magyar földnek, magyar 
kéznek, magyar szorgalomnak, magyar tu
dásnak gyümölcse. És a kölcsönös támo
gatásnak, az együttérzésnek és együttes 
cselekvésnek legszebb alkalma a kará
csonyi ajándékozás.

— Kőtelező egérirtás Barsmegvében. A
Barsvármegyei Gazdasági Egyesület Ara
nyosmarótor közgyűlést tartott, a rendkí
vül nagyszámban elszaporodott mezei ege
rek irtásáról tanácskozott ismét. A közgyű
lés elhatározta, hogy mivel a már megindí
tott irtási akció a gazdaközönség közönye 
folytán eredményre nem vezetett, a gazda
sági egy .sülét a jövő évi termés biztosítása 
szempontjából kötelező s hatóságilag vezetett 
egérirtás keresztülvitelét fogja a törvényha
tóságnál javaslatba hozni, első sorban* pe
dig fölir a földmivelésügyi miniszterhez a 
vármegye által már régebben fölterjesztett, 
a kötelező egérirtásról alkotott szabályren
deletnek sürgős jóváhagyása érdekében.

— Hulla az erdőben. Babulik Pál gelet- 
neki (rdész hat hét előtt eltűnt. E hó 8-án 
délután az erdőben egyszer csak egy osz
lásnak induló hullára bukkantak az embe
rek. A hullában az erdészre ismertek. Ala
pos gyanú merült fel arra nézve, hogy 
bűntény történt, mert a hulla fején erőszak 
nyomai láthatók.

— Tanoncok felmentése az iskolabajárás 
alól. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az iparnak és kereskedelemnek a jelenlegi 
háborús viszonyok között szükséges zavar
talan lebonyolítása érdekében azon iparos- 
és kercskedőtanoncokat, akik olyan üze
mekben vagy műhelyekben dolgoznak, ame
lyek katonai szállításokkal vannak igény
be véve vagy amelyeknek tulajdonosa, 
vezetője vagy a segédek nagyrésze katonai 
szolgálatra behivatott, az iskolábajárás 
alól felmentette.

- -  Halál a bányában. Kiczőn Bastrunák 
Mária, egy 16 éves leány a kőbányában 
foglalatoskodott. A bányában földcsuszam
lás történt, mely a leányt maga alá temette. 
Csak a holttestét hozhatták felszínre.

— Gondoskodás a hadifoglyokról. A genfi 
Vörös Kereszt nemzetközi bizottsága in
dítványba hozta, hogy valamennyi, jelenleg 
hadviselésben álló országban a Vörös 
Kereszt egyletek létesítsenek gyámolitó és 
tudósitó hivatalokat, melyek föladata a 
hadifoglyok és internált; król felvilágositá-
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sokat beszerezni és a részükre érkezett 
könyöradományokat kézhez juttatni. Ennek 
megfelelően a Magyar Szent Korona Or
szágainak Vörös Kereszt Egylete is felállí
tott egy ily „gyámolitó és tudósitó hiva
talt a hadifoglyok javára", Budapesten (IX. 
„Közteleit"- Köztelek u. 8.), mely tevé
kenységét már megkezdte. Tudakozódások 
csak írásosan, esetleg táviratilag intézen- 
dók oda, megjelölésével hadifoglyoknál a 
névnek, csapattestnek és katonai rangnak, 
internáltaknál a névnek, kornak, foglalko
zásnak és korábbi lakóhelynek, nemkü- i 
lönben annak az államnaic is, amelyben az | 

I illető fogva vagy internálva gyanittatik,
I magától értetődik, hogy pontos czimét is 
3  megküldi a hozzátartozó eme „gyámolitó j 
1  és tudósító hivatal" részére, mely minden i 
1  tőle tehetőt megtesz, hogy a hozzáér- i 
; kező tudakozódásra gyorsan feleljen, ille- | 

I  tőleg a hozzájuttatott adományokat rendel 
í  tetési helyükre juttassa.
|  — A Lévai Apotlo Mozgószinház eheti mü-

■  sora is igen szenzációs. Riportok a hábo-
■  ruból cim alatt 11 érdekes felvétel lesz
■ bemutatva a háborúból, továbbá egy nagy 
1 norvég felvétel, valódi slágerfilm a Kincs- 
I  keresők c. 3 felvouásos igazán mélyhatásu 
1 drámát vetíti a tehér lepedőre. Ez a dráma | 
I  részben az ausztráliai aranymezőkön, rész- I 
I  ben pedig Londonban, igen érdekes mii- ! 
I  liőben játszódik le. Kedves, meleg derűt j 
| árasztó humoros felvételek fejezik be a ) 
f valóban szép műsort, melynek bizonyára j 
• most is sok nézője lesz.
I — A magyar-lengyel barátsáq. A Léván j
■ állomásozó lengyelnyelvü kát >nák egy ; 
I  csapata minap az ólévai szőlőhegy kör- i 
I  nyékén gyakor:atozott. Hazafelé jövet Szűcs I 
I  András najloka előtt haladtak el, a gazda | I a hajdani, jó lévai szokás szerint néni áll- j 
1 háttá meg, hogy be ne invitálja pincéjébe ( I a tiszteket egy pár pohár jó borra, de meg
I a legénységet is, pedig nyolcvan körül j 
I  járt a számuk. A magyaros vendégszeretet 
I elösször nem akarták igénybe venni a 
I tisztek, mert azt hitték, hogy Szűcs gazd’
I uram úgy vásárolta a bort, de amikor 
I megmagyarázta nekik, hogy saját termése,
I szívesen elkvaterkáztak egy fertályóráig. A 
I csapat katonának jól esett a bor is, de 
I jobban esett talán a barátság megnyilatko- j 
I zása. Az egyik tiszt karon fogta a gazdát, j 
| végig vezette a levett sapkával álló front ) 

előtt, úgy köszönték meg szívességét. Ucyan 
ez a tiszt azután elkiáltotta magát: Éljen 
Vilmos császár, éljen a király, éljen a haza, 
éljen a magyar és ezután bevonultak a 

1 városba.
— A népfelkelők családjainak állami segí

tése. A hadbavonultak családjainak segíté
séről szóló törvény hatálya nem terjed ki 
azokra a katonákra, akik rendes katonai 
szolgálatia vonullak be. Mivel azonban a 
most behívott fiatal népfelkelők között igen 
sok volt a családfentartó és fegyveres szol
gálatuk még sem teljesen azonos a rendes 
katonaságéval, a pénzügyi és hadügyi mi
nisztérium illetékes körei a közeli napokban 
ankétet tartanak, amelyben a most bevonult 
népfelkelők családjainak segélyezését hatá
rozzák el. Ugyanezen az ankéten a bemu
tatásra kerülő öregebb népfelkelők segíté
séről is határoznak.

— Nem szabad tiszta búzalisztből kenyeret 
sütni. A kormány a hivatalos lap közlése 
szerint rendeletet bocsátott ki, amelyben 
előírja, hogy milyen összetételű lisztből 
szabad kenyeret sütni. A rendelet érteimé 
ben a malmok búza- és rozsliszt szállítására 
csak a következő megszorításokkal vállal
kozhatnak : Búzából csak a következő 
két fajta lisztet szabad előállítani: 1. finom 
tészta-lisztet az előállított liszt összmennyi- 
ségének legfeljebb 15 százaléka erejéig 
olyan minőségben, amely megfelel ama 
szokásban levő O-ás, vagy 1-es száminál 
jelzett minőségnek; 2. egyfajta kenyérlisztet, 
az előállított liszt többi mennyiségéből. Az 
ekként meghatározott minőségű búzalisztet 
a következő kenyérlisztpótló anyagok vala
melyikével a következő arány szerint ke
verve hozhatják forgalomba, és pedig: 1. 
az előállítandó lisztkeverék összmennyiségé- 
nek 33 százalékát tevő árpáliszttel keverve; 
vagy 2 az előállitandó lisztkeverék össz- 
mennyiségének 33 százalékát tevő tengeri- 
vágy burgonya-, vagy rizsliszttel (nem rizs- 
takarmány-Iis2 tteU, vagy bi.rgonyakeményi-

tő liszttel keverve. Rozsból a felőrölt meny- 
nyiség legalább 82 százalékának megfelelő 
egységes minőségű lisztet kell őrölni. Bú
zalisztet rozsliszttel tetszés szerinti arány
ban szabad keverni. A zsákokon fel kell 
tüntetni a kevert liszt jellegét és a keverék 
arányait. A minisztérium külön közegekkel 
fogja ellenőriztetni a malmok működését 
és 15 napig teljedó elzárással fogják bün
tetni a malmot, vagy a kereskedőt, a ki e 
jelzésnek meg nem felelő lisztet hoz for
galomba.

— Anyakönyvi bejegyzések Születések :
Jancso Miháiy, Jancsok Rózába: Mária. 
Mirt Lukácr, Uram Berta: Ilona. Kántor 
Anna: Erszébet. Némethy Lajos, Guth Pau
la: Mária Erzsébet. Pintér Jónás, Juhász 
Anna: halvaszületett fiú. Lutter Zsigmond, 
Keller Margit: Jőzsa. Házasság: Gordik Gy. 
János, Magyar Mária. rk. ágh. Baker Ár
pád, Weitner Berta. rk. Polcsák Lajos, Re- 
géczy Ludovika. rk. Halálozás : ifj. Safárik 
Lajos, 22 hó, vörheny. Csernicsek Ferencz 
56 éves, májzsugsrodás. Pintér Jánosné. 
Juhász Anna, 20 éves, ránggörcs.

Fogorvos !
Med. univ.

űr. K A L I N O V S Z K Y
s p e c ia l is t a  fo g -  é s  s z á jb e t e g e k  r é s z é r e

Budapestről Lévára a napokban megérkezik es a Központi Láng szállodában 
■"■■■ rendelését megfogja kezdeni.

Készit amerikai müfogakat a legmodernebb kivitelben, fogsorokat szájpadlással és 
szájpadlás nélkül, arany és platina hídmunkát, arany és platina koronákat

- ..... ----------- a gyökerek eltávolítása nélkül. -------------------- ----
Araiy platina csatt (Stift) fogakat, kaucsuk és celluloid fogsorokat amerikai légnyo

mással, rugókkal vagy aranykapcsokkal.
Arany, platina, aranyama:gam, ezüst, porcellán, email opál cement fogtöméseket. Plombák. 

F o g - és f o g t ő h u z á s ,  v a la m in t  f o g t is z t i t á s  a  le g ú ja b b  m ó d s z e r  s z e r i n t  
é r z é k t e le n i t é s s e l  t e l je s e n  f á jd a lo m  n é lk Q I.

Törött, rossz, használhatatlan fogsorok javítása és ujjáátdolgozása.
Szolid, mérsékelt árak! . Munkámért jótállást vállalok.

Rendel egész napon át, (vásár- és ünnepnap is.)
Szép és jó munkámért nagy aranyéremmel és érdemkereszttel kitüntetve. 

Állandó mülerem
Budapest, VII., Rákóczi-ut 62. I. 2.

Szenzációs műsor lesz a m ozib an !
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Mazdák figyelmébe !

Férfi amerkai sevr. v. boxcípő 9‘—  K 
Sima tiszticipö —  —  —  9 —  K 
Elegáns amerikai női félcipő 8 K —  f  
Csinos női sevr. fűzős v.

gomboscipö —  —  —  8 K 50 f 
Valódi angol sevró női gom 

bős vagy fűzöscipö —  II K —  f

Legelegánsabb férfi amerikai 
barna bagariacipö —  —  13*90 K 

Valódi angol sevró vagy box 
férfieipö —  —  —  —  I I—  K 

Fiú box fözöscipö 35-töl 39-ig 7*50 K

Gyermekcipők nagy választékban.

Mint a budapesti Műtrágya szövetke
zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy
S uperfosfá t, Antóniák , Tho- 
m assa lak , Ch iltaalétrom ,

nálam úgy vaggonszámra, mint kisebb 
mennyisépben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

Fizetési feltételek : Készpénz fizetésnél 
3o/0 pénz engedm. vagy 6 havi időre, & 
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.

Továbbá az összes takarmányok korpa, 
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggo- 
nonként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKY JOACHIM 

Léva, László-utca 8. 
Schöller-kastéllyal szemben.

vessünk mésznitrogén és kálival. 

fl terméshozamot meglepő módon 
növeli. Thomassalak, 40 V o s  supe- 

fosfát, ammóniák, koncén trált mar

hatrágya valamint takamány nemüe- 

et u. m. korpa, száraz szelet, olaj-pogácsa, s takarmánysó 

úgy vaggonárúban mint kisebb tételekben elsőkézből leg

olcsóbban szállít.

Halmos Jenő Léva, Honvéd-utca 2.

B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések  
W cííz  Ármin Cégvezető: ICohn Natlian 
butorkészitőnél szerezhetők  be 

Zsarnóczán.

K 0 V Á 6 S  SÁN DO R
cipőáruháza

L É V A $ K ossu th -tér.
----------- .©<§________

Ajánlja dúsan felszerelt 
- cipőraktárát. =

_______ __________

O l c s ó  ó r á k !  
Dagy nálasztók!

_____________  OkS _____________

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

S C H U L C Z  I G N Á C Z
KÖNYVNYOMDA KÖNYVKÖTÉSZET 

LÉVA, Eötvös-u. 7. Kazinczy-u. 2. 
TELEFON 24.

Coksz és Szalonfüt szén



46 Mám. I>éTai H írlap 7

A Barsmegyei Népbank
közhírré teszi, hogy a magy. kir. 

kormány által kibocsátandó
6  °|0~os adómentes állami 

járadék jegyzésénél
hivatalos aláírási helyként fog közreműködni.

F elkéri tehát a nagyérdem ű kö
zönséget, hogy jegyzése it az intézet 
aranyosm aróti központjánál, avagy  
lévai, verebély i és n agysa lió i fiókjai
nál f. évi novem ber hó 16-tól novem 
ber 23-ig bezárólag eszközölni szíves
kedjék, ahol az érdeklődők minden 
irányú felv ilágosítást nyerhetnek.

Célunk a várm egyei jegyzések et  
leh ető leg  egyesíten i, hogy  Barsvár- 
m egye hazafias á ldozatkészsége e 
téren  is az eg y ség es  á llásfogla lás  
álta l elérendő tetem es jegyzés révén  
im pozánsan m egnyilatkozzék.

BARSMEGYEI NÉPBANK.

Használjunk hadisegélybclyeget!
Nyomatott Scbeilcz Ignácxnál Léván.



Lévai kereskedelmi bank részvénytársaság

mint hivatalos aláírási hely elfogad jegyzéseket a

6°|0'O S  adómentes állami járadék-
kölcsönre eredeti feltételek mellett.

Holzmann Bódog
őri- ős női iiuat-irulizza *  

b I  V A.
Telelőn szán 25.

A legújabb őszi divat újdonságok megérkeztek.

Nagy választék téli katonai felszerelésekben.

knapp mkmmásu ytw&ü

'Reményi Frigyes, fogműterme 
LÉVÁN, Simor-utcza 6. sz.
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