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Megjelenik szombaton.
S zc rk esz iő só gi  t e l e fon t  24.

S z e rk e s z tő s é g  i 
K Ő V E S K U T I  J E N Ő  

F E K E T E  JÓ Z S E F  F R A N K  A 3 T A L
fömunkatársak ;

K 0 P E R H IC 2 X Y  C O R N É L  S C H U L C Z  IG N Á C
szerkesztő a szerkesztésért felelés kiadó

Olvasóinkhoz.
A nyár elején, amikor a Lévai Hírlap I 

szerkesztőségét uj tagok bevonásával jelen- j 
tékenyen megerősítettük, még nem láttuk 
cikázását azoknak a vészes villámoknak, i 
melyek később lángba borították a fél
világot.

Sok szép tervvel léptünk azidöben a 
közönség elé, de a hamarosan bekövetke
zett rettenetes idők, a megváltozott viszo
nyok egészen más feladatokat róttak a 
lapra, a szerkesztőség igyekezett is becsü
lettel megfelelni a történelmi idők köve
telményeinek, mint ae elvárható is volt. 
Hiszen ma mindenkinek meg kell tenni 
minden tőle telhetőt, hogy minél kisebb 
megrázkódtatás nélkül jusson ki az ország 
ebből a borzalmas kataklizmából, melybe 
ellenségei'.k bele kergették. A kötelességek 
ma még fokozódnak. Időről-időre több és 
több munka vár az itthon maradottakra, 
a nem katona-kötelesekre, mert mind töb
ben cserélik fel a békés munka eszközeit 
a harci fegyverekkel.

Szerkesztőségünknek is több tagja cse
rélte fel karddal a tollat, most pedig maga 
a szerkesztő is bevonul a katonasághoz. 
A jelenlegi körülmények között ez jobban 
érinti a lapot, mint máskor. A szerkesz
tőségnek itthon, illetőleg Léván levő tag
jai most is megfeszített erővel igyekeznek 
azon polgári foglalkozásuk körében, hogy 
hadbavonult hivataltársaikat, kollégáikat 
helyettesíteni képesek legyenek, a távollevők 
munkáját is elvégezzék. Ennek következ
tében, sajnos, nincsenek abban a hely
zetben, hogy a lap szerkesztését valame
lyikük ideiglenesen átvehetné. Nincs más

hátra tehát, bármily kellemetlenül is érint- ’ 
sen bennünket e2, mint hogy a háború ; 
tartamára lapunk megjelenését felfüggesz- j 
szűk. Kérjük tisztelt olvasóinkat, megnyug
vással vegyék tudomásul ezt a bejelen
tésünket.

Önként következik, hogy a már befizetett 
előfizetési dijak ér/énye a lap újra meg
jelenése utánra meghosszabbittatik.

Adja Isten, hogy miharabb ragyogjon fel 
hazánkra a dicsőséges győzelem gyönyö
rű napja !

A k ia d ó h iva ta l.

Visszaélés a .hadisegéllyel.
Az államnak kötelelességc, hogy 

azokat, akik a csatatélen harcolnak, 
felmentse az aggodalomtól, vájjon 
családjuk nem nyomorog-e. Az ál
lam napi segítséget ad azért a 
hadbavonultak itthonmaradottjainak, 
hogy azok gond nélkül élhessenek 
s ne szenvedjenek szükséget, azért, 
mert a családfő a hazát védi. Ez 
nem csak nemes, de elengedhetlen 
gondolat, mellyel az állam lerójja 
kötelességének adóját az érette 
harcolók irányában. A harcoló 
katona és az állam igy teljesitik 
e g y m á s  iránt való kötelességüket 

A  hadbavonultak itthonmaradott- 
1 jai m e g  is értik ezt a szép gondo- 
I latot, tudják, hogy azt a hadisegélyt 
| nem ők, hanem a bevonult csnlád- 
I fő izzadja ki élete kockáztatásával, 
• tudják, hogy emellett ők még 

nincsenek felmentve a munkától

és szorgalmasan folytatják előbbi 
munkásságukat, sőt sok helyen 
még a bevonult férj apa és testvér 
dolgát is elvégzik. A derék magyar 
menyecskék igazi férfiakká, a jó 
anyak helytálló apákká válnak és 
igazi férfimunkát végeznek.

Annái sajnálatosabb, hogy a 
gozdatáisadaimi szervezetek gyű
lésein, igy a barsmegyei gazdasá
gi egyesületben is, elhangzott 
panaszok szerint, akadnak olyan 
családok, amelyek a hadisegély 
birtokában henyélnek, nem akar
nak dolgozni. Olyan esetek is 
hallatszottak, hogy a birtokos a 
bevonult béres műiden konvenció
ját kiadta az itthonmaradt család
nak, lakásában meghagyja s ennek 
dacára sem akar annak egyetlen
egy munkabíró tagja sem dolgoz
ni a bevonult családfő helyett, 
hanem tudva azt, hogy a hadise- 

1 gély folytan munka nélkül íb meg 
j élnek, nem érzik magukat kénysze

rítve arra, hogy dolgozzanak is. 
Egyesek pedig, mint Lévén hallot
tuk, jódolgukban nem átalják egész 
hangosan kinyilatkoztatni azon 
óhajtásukat, hogy ez a háború bár 
csak sokáig tartana. Persze, akkor 
a mostani dologtalan, henye élet is 
sokáig tartani vele — gondolják. 
Hát nem megdöbbentő jelenség az 
azokra nézve, akikre a háború 
nem a jólét emelkedését, hanem 

j annak éppen az ellenkezőjét zu- 
| ditotta s igazán szeretett hozzátor- 
! lozóik a harcmezőn véreznek.

Fogkövek eltávolítá
sa fogak fehérítések 
és hibás fogsorok 

átalakítása, 
valamint javítása.

Láng központi szálloda, étterein és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon 47.
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Ha ezek osak szórványos esetek 
volnának, nem kellene velők fog
lalkozni. De a hadisegéllyel való 
visszaélések az egész nemzet sor
sára hatnak vissza, a nemzeti ter
melés sikerét, a tavaszi gazdasági 
munkát és ezzel együtt a hadjárat 
kimenetelét is veszedeimeztetik. Ha 
ez a ragály tovább terjed, ha ezrek 
és százezrek henyélnek, amikor 
dolgozni kellene, akkor ne várjunk 
termést, akkor beteljesülne — ami
től Isten óvjon — az ellenség álma, 
hogy kiéheztjtnek bennünket.

A fejletlen gyermektől, a kisde
det gondozó anyától, az aggastyán
tól, a beteges embertől nem köve
telhető erős munka. De az már 
tűrhetetlen, hogy azok, akik eddig 
dolgoztak, de amint a családfő 
bevonult, abba hagyták a munkát, 
csak azért, mjrt hadisegélyt kap
nak.

A hadisegély nem arra való, 
hogy annak az árnyékában munka
bíró emberek henyéljenek. Ezt meg 
kell akadályozni a közérdek 
szempontjából, ha másként nem 
lehet, ott, ahol munkabíró tagjai 
vannik az itthonhagyott családnak, 
a hadisegélyt a hitelszövetkezet
ben, takarékban kell elhelyezni a 
bevonult családfő nevére, ott tőké
síteni, hogy mikor vissza jön, ő 
kaphassa meg az összeget, melyre 
osaládja érdemetlennek bizonyult.

Fel kell világosítani a munka
bíró s a hadisegély élvezete előtt 
mindig is dolgozó segélyezetteket, 
hogy az államnak is vannak sze
mei s ha henyélésüket észreveszi, 
hamarosan rá jön erre a gondo
latra s akkor kénytelen-kelletlen 
mégis dolgozniok kell. Milyen vég
zetes csalódást érezne majd a 
családfő, ha vissza jön a harcból 
és egy henyélő családot talál ott
hon, amely a hadisegélyt az utolsó 
fillérig felélte, bár nem volt rászo
rulva, mert nem dolgozott, bár 
dolgozhatott volna.

Még egy háborús javaslat.
Sokféleképen variálják azt, hogy ki lesz 

a győztes a háborúban. Lord Grey azt 
vallotta, hogy az nyeri el a pálmát, akinél 
az utolsó arany marad. Az oroszok ait 
remélik, hogy az lesz a győztes, aki leg
tovább bírja emberanyaggal. R gi mondás, 
hogy a háború éltető eleme pénz, pénz és 
háromszorosan is pénz. Mi mindezekhez 
a véleményekhez tgy uj szálló igét csato
lunk, — az lesz a győztes, aki a technika 
terén lesz az első.

Látjuk, hogy a háborúban pusztulnak az 
ágyuk, a fegyveren, ki fogy a muníció és 
elmarad az élelem. Szinte nemzeti gyász

ként tapasztultuk, hogy a vitéz hősük hó
ditó útja változott át hirtelen gyászos visa- 
szavonuiássá, mert a csapatok vitézsége 
gyorsabb volt, mint az élelem és munició 
szállító trének haladóképessége. Az orosz 
seregeknél fellépett utóbbi időben a lő
szerhiány és ez is oka annak, hogy győ
zelmes szellők fuj Jógáinak a lengyel fen- 
sikokon. Fegyver, élelem, ruházat, tüzelő 
szer, — azt hisszük — mindezek nagyobb 
gondot okoznak a vezető államférfiaknak 
mint akár a katonák száma, akár a pénz. 
Véleményünk szerint az előbbiek a döntő 
kérdések, at utóbbiak tekintetében teljes 
megnyugtatást írhatunk.

Mindannyian emlékszünk még a háború 
Sybiliáira. A kávéházak Wekerlei kiszámí
tották, hogy a háború ai ö óriási költsé
geivel nem tarthat tovább, mint egy hó
napig, mert az állam háztartása nem gyózi 
a sok milliárd előteremtését. Talán sajnál
kozva tapasztaljuk, hogy ezek a jóslatok 
nem váiták be, — győzi az állam pénzzel 
és a kalmár Grey hiába bizakodik péné- 
szedő aranyaival, de igenis, az élelem más 
kérdés. — Nem hiába lépett fel az összes 
élelmicikkekben áremelkedés ! Nem hiába 
ad ki a kormány tilalmi rendeleteket, ame
lyek szerint a fehérliszt-kenyér már a tör
ténelemé. — Nem hiába ad ki dicsőséges 
szövetségesünk is rendeUteket a kenyér 
pazarlása ellen, — és nem hiába végez
nek úgy az oroszok, mint a montenegróiak 
harácsoló utakat, hogy maguknak elemó
zsiát szerezzenek. Na feledjük el, ebben a 
háborúban e részt teljesen magunkra va
gyunk utalva. A gyarmatállamok az ő ri
zsükkel, Afrika az ő szágójával nem fog 
többé hozzájárulni a mi mindennapi elede
lünkhöz, mert féltékeny ellenségünk, Anglia, 
meg akar fosztani minket a többi világrész 
tápanyagaitól. Ellenségeink nagy stílusban 
végzik az ő játékaikat, le akarják főzni a 
70—71-iki év né neteit, akik Parist kiéhee- 
tetéssel törték meg; kimondott tervük, 
hogy tovább akarnak jutni. Ők is azt akar
ják vallani, hogy eljön még a központi 
szövetségesekre az idő, amikor a patkány- 
hus csemege lesz. Le akarják főzni Shy- 
lockot, aki a saját húsúnkkal kalmárkodoft 
és arra az időre aspirálnak, amikor már 
erre leszünk utalva. — Ezt meg kell előz
nünk! Fogytában vannak az élelmiszerek, 
— kiürülnek éléskamráink — nem várha
tunk addig, mig legyőz bennünket egy 
mindezeknél nagyobb ur, az Éhség. — 
Csodálatos módon e részt nagyon sokat 
mulaszthatunk. Nem elég a kormány tilalmi 
rendszere, a technika mai állása mellett 
tovább kall törnünk. Hiába, a francia zse
nialitástól most is tanulhatunk ! Páris ké
mikusai a híres ostromzár alkalmával cson
tokból és egyéb hulladékokból gyártottak 
tápanyagot. Ebben az irányban nekünk is 
ténykednünk kell. Forciroznunk kell a 
mesterséges táplálékok előállítását és for
ciroznunk kell a komprimált, a konserv 
táplálékok gyártását. Ismeretes, hogy van 
mesterséges vaj. mesterséges zsir, mester
séges tej, békeidőben ezek mind surro- 
gatumok. Most arra kell törekednünk, hogy 
egyéb fajta mesterséges táplálékokkal is 
pótoljuk a természet hiányait. Apellálunk 
vegyészeink és gépészmérnökeink lelemé
nyességére, akik sok, még most parlagon 
fekvő nyersanyagból tudnának élelmiszere
ket előállítani. Ugyanígy vagyunk a tüzelő- « 
szerekkel, szénnel, p troleummal, stb. me- \ 
lyek szintén fogytán vannak és amelyeket j 
szintén mesterségesen pótolni kell. Nem 
különben a ruházati cikkekkel, amelyek

ben fekete rémként ijesztget az, hogy a 
gyapotnak és jutának importja, szóval a 
legfőbb nyersanyagok behozatala lehetet
lenné van téve.

E szerint törődjünk e kérdésekkel.

A Vöröskereszt gyűlése.
A Vöröskereszt-egylet lévai fiókja va

sárnap délután a varosháza tanácstermé
ben tartotta inog közgyűlését, élénk érdek
lődéstől kisérve. A gyűlésen Bdthy László 
elnökölt s tartalmas, minden mozzanatra 
kitérő jelentésben számolt be a fiókegylet 
eddigi hazafias és humánus működéséről 
és az ezzel kapcsolatos ügyekről. Bejelen
tette többek között az elnök, hogy a köz
pont elismerte a lévai fiók önállóságát. A 
sebesült katonák ápolása körül úgy a vi
lági hölgyek, mint az irgalmas nővérek tő
lük telhetőleg mindent megtettek, hogy 
megfelelő munkát végezzenek. A legna
gyobb elismerés hangján beszélhetünk az 
ápolónők lelkes tevékenységéről. A főis
pán kéresse! fordult az elnökhöz, hogy 
nem váüalkoznának-e itteni ápolónők arra, 
hogy Nyitrára, a barakk kórházba menje
nek fizetéses ápolónőknek. A helyzet tel
jes felismeréséig két ápolónőt hozott ja
vaslatba. Ha az ottani vezetőség meg lesz 
velük elégedve, a számot fokozni lehet. A 
város és vidékének közönsége dicséretes 
buzgalommal sietett a Vöröskereszt támo
gatására. A szükséges kórházi felszerelési 
tárgyak is a közönség adakozása által jöt
tek össze, mégpedig oly mértékben, hogy J  
a választmány határozta alapján 105 pár
nát az esztergomi, 50 párnát meg az ung
vári kisegítő kórházaknak küldött a fiók 
egylet, mert ott ezek hiányoztak. Emellett 
a lévai fiók móg nagy tartalékkal is ren
delkezik. Eddig 207 katonát ápolták Lé
ván s ezenkívül mintegy 200 itthon tartóz
kodó sebesült járt be, sebének bekötözé- 
sére a közkórházba. Ha figyelembe vesz- 
szük, mondja íz elnöki jelentés, hogy ezt 
a munkát teljesen díjtalanul végezték, dr. 
Frommer, *dr. Karafiáth, dr. Medveczky, dr. 
Lakncr és dr. Priszner orvosok, a lelkes 
ápolónők segédkezése mellett, akkor a 
legkevesebb, amit nyújtunk nekik : a hálás 
köszönet. A pénzbeli adományok összege 
eddig 2800 K, de sokan voltak, akik a 
kórházak lonyhájáról gondoskodtak, hogy 
megjavítsák a sebesülteknek előírásos 
kosztját. A tüdőbeteggondolóintézetben ápolt 
sebesültek élelmezését teljesen a közönség 
látja el. A lévai uradalom nagymennyiségű 
tejet és lisztet juttat a sebesülteknek és 
még sok vadat is, vadakat különben töb
ben küldtek. A cserkészek buzgó szolgála
tairól is dicsérőleg emlékezett meg az el
nök. Tagok száma: 9 alapitő és 288 ren
des tag. A tagsági dijak felét beszállították 
a központba. Bevételed voltak tagsági di
jakból 1006 K, adományokból 2809 K,
56 fillér, összesen 3815 K, 56 fillér. Kiadás 
volt 860 K, 69 fillér, pénztári maiadvány 
2954 K, 87 fillér. Ebből 2000 K forgótő
kéül szolgál a tanítóképzőben ápolt kato- | 
nák előlegezendő kosetpénzére, ami azon
ban megtéríttetik. Mind a kormánybiztos, ;.i 
mind a főispán és a központi megbízottak 
több izben vizsgálták meg a lévai kórhá
zakat s mindannyiszor csak teljes megelé- 
gedüseket nyilvánították a tapasztaltak , 
felett. Az elnök jelentését a gyűlés egy- |  
hangulag, köszönettel vette tudomásul- á
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Majd dr. Frommer Ignác mondott köszö
netét a közönségnek, amiért oly buzgón j 
támogatta az egyesületet. Ezután az 1915. 
évi költségeket irányozták elő 1714 K 87 
fillér bevételben és 1650 K kiadásban. Vé
gül a választmányi tagok választására ke
rült a sor; a kilépetteket újból megválasz
tották.

A Reviczky-Társaság 
háborús estéje.

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg a 
Reviczky-Társaság szerdán hatodik hábo
rús estéjét. A mágus színvonalon álló, tar
talmas őst minden száma nagy tetszéssel 
találkozott.

íz estét Tomcsányi János Barsvármegye 
kir. tanfelőgyelője vezette be, aki Lengyel- 
országi képek címen tartott rendkívül 
érdekes felolvasást, melynek bö kivonata 
itt következik:

A világháború oly szenvedést zúdított az 
emberiségre, aroinönek hosszú századok 
óta alig volt részese. E szenvedések, e 
nyomor közepébe a leifázott lengyel nem
zet került, mert területe a háború orsiág- 
utjává lett. Egy iengyelezrecl tisztjelöltje 
méltán mondhatta: „Most a mi lenyúzott 
bőrünkre Írják a világjuj történetét/* Ezután 
a szerző útiemlékei alapján ismertette a 
háborúban nevezetessé lett lengyel váro
sokat és községeket: Kielcét, amely a há
ború alatt 7-szer cserélt gazdát; Radomot, 
Lyublint, amelynek birtokáért sok magyar 
vitéz ontotta — sikertelenül — a vérét; 
Ivangorodot, a híres várerősséget, Piatr- 
kowot, ahol a mi Báthory Istvánunkat, a 
lengyelek egyik büszkeségét választották 
lengyel királlyá. Majd Lodzot ismertette, 
aztán Piockot Kowno-t, Grodno-t, Báthory 
István lengyel királyi székhelyét; azután 
Wilnát. Hosssasabban ismertette Varsót, a 
lengyelek híres városát, utána pedig Po- 
sent. E városokat mindig nagy tudásra és 
éles megfigyelésre, beható érdeklődésre 
valló szavakkal történelmi, művészeti, politi
kai, közgazdasági és ssociális szempon
tokból, mindamellett a figyelmet lebilin
cselő módon ismertette. Föloivasása végén 
a lengyel nemzetnek ^  világháborúban 
való magatartásával foglalkozott. A hősi 
lengyel légiót a 24 milliónyi lengyelséghez 
képest kevésnek találja. Okát egy lengyel 
légionárius feleletében keresi: „Uram, mi 
küzdünk, nem félünk a haláltól, de nem 
tudjuk, milyen célt szolgálunk. Ha hazánk 
föltámasztása tűzetett volna ki díjúi, mind
nyájan ott lettünk volna a nagy küzdelem
ben." A másik okát: Lengyelország készü- 
letlenségében találja. A nagy nemzeti tra
gédia után a fóurak, előkelők egy része 
az elnyomó hatalom szolgáivá lettek; ezek 
nek jórésze — a hatalom hűvös magatar
tása, bizalmatlansága miatt — falvaikba 
vonultak vissza, a közügyektől távollartva 
magukat, non internenire jelszóval tétlen
ségben élték az életet, mások mulatságok
ban kerestek feledés, vagy külföldre sza
kadva hazátlan életet éltek. így veszendőbe 
bocsátották az őseikről rájuk maradt tisz- 
tts vagyonukat. A nép pedig szegénység
ben, nyomorban, elhagyatottan sínylődött 
— az uraktól egészen elidegenedve, sőt 
ellene hangolva.

Ezért volt sikertelen nemzeti föltáma
dásának kétszeri kísérlete.

Ilyen okok meg a lengyelségnek a ha
daktól, való nvedése — magyarázzák a 
lengyelség tartózkodását, úgyhogy ma már 
késő a lengyelségre építeni. Anyagiakban 
és emberben való pusztítás miatt az a tá
mogatás már el sem érhető, ami a háború 
elején elérhető lett volna.

„Bármit hoz is azonban a jövő, bármilyen 
eredmények követik a háborút, a lengyel 
kérdés megoldottnak, a lengyel nép eltö- 
-öltnek nem tekinthető mindaddig, mig 
Ősei földjén él, őseinek nyelvét beszéli, 
nemzetének történetét és hagyományait hí
ven megőrzi, mig a tudomány, művészet 
terén oly férfiakat tud felmutatni, milyenek 
Copernicus, Chopin, Mickievicz, Sienkie- 
wicz, ki ez idő szerint a világirodalomban 
is vezetőszerepet játszik. Addig igazságot 
fejez ki a lengyel himnusznak kezdő sora, 
mondván: Nincs még vészve Lengyelor
szág addig, mig mi élünk !“
Frecska Aranka szavalta el ezután Keéky 
Istvánnak Siratás a Visztula mellett című 
versét. Érzéssel, finom hangsúlyozással adta 
elő, mint tőle megszoktuk.
Majd Miseik Istvánná énekelt nagy tetsiést 
keltve egypár háborús dalt, szép meleg 
hangon. Schumann Olga igen finoman kí
sérte zongorán. A közönség zajos tapsok
kal jutalmazta mindkettőjüket. Ezután Patay 
Károly tartotta meg előadását. A háború a 
vallásos élet világán át címen.Magas szárnya
lást!, költői lendületű előadását, melyben 
azzal foglalkozott, hogy miként egyeztet
hető össze a háború az isteni igazságos 
Sággal, általános tétszés fogadta.
Mcdveczky Erisike Oláh Gábornak, a hires 
debreceni tanárpoétának nyomtatásban még 
meg nem jelent Halott fiuknak élő anyjai c- 
igen szép versét szavalta el finom árnyalás
sal, a költemény tartalma kívánta erőteljes 
színezéssel. A szép költemény szép szavalata 
nagy hatást keltett.
A következő szám a nekünk tálén ide
genül, hangzó, ds mindenesetre sajátos
ságai miatt eredeti finn zenével ismer
tetett meg bennünl'et. Az első darab Sibe- 
liusnak, az európai hírű finn zeneszerzőnek 
darabja, a Valsa triste volt, amely komor
ságával és mélységével Ibsen drámáinak 
hatására emlékeztetett. Az északi lélek ko
molysága érzett ki belőle. Külömben Jár- 
ncfelt Kuolcma (Halál) c. drámájának azt 
a jelenetét akarja zeneileg kifejezni, amikor 
a haldokló anya lázképeitől gyötörve és 
csábítva haláloságyáröl leszáll és eljárja a 
Válté triste-t, a haláltáncot, amely után 
holtan rogy össze. A másik, Járnefelt darabja 
már nem oly komor, sokkal fülbemászóbb, 
de nem is olyan eredeti, nem jellemzi an
nyira az északi, a finn lelket. A közönség
nek a két darab Grimm György finom in- 
terpietatiójú és gyönyörű technikájú he- 
gedüjátékában és Karafidth Márius dr na
gyon szép zongorakiséretében nagyon tet
szett és őszinte tetszését hosszas és lelkes 
tapsokkal fejezte ki.

____________ l é v a i  h ír l a p
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Népeknek hatalmas Istene,
Száll Tehozzád esdö sóhajunk.
Régi titkok rejtett mérlegére 
Rája-téve nemzetünknek vére,
Benned bizv: a élünk és halunk.

Sir Urunk, a Kárpátoknak bérce. 
Édenünknek négy folyója véres.
Ránk szakadt as egyiptomi átok.
Ringva futnak vérpiros hullámok:
Mert Sionnak lánya már nem ékes. . .

Mirtuszoknak hófehér virági,
Mint fáradt pihék a sárba hullnak. 
Menyasszonyok váró szempillái,
Síró lányok lengő fátyolai
Árva lótuszokként könnyben úsznak,

Újra hallak Efraim völgyében 
Ráchel -anyák szívtépö siralma.
Újra vérben bősz Heródes kardja,
Újra felzúg sok ártatlan jajja,
Újra nyugszik — sok álom meghalva.

Édes Isten, árváknak jó Atyja,
Aki látod a harcba menőket,
Nézz a gyermek összetett kezére,
Nézz a kis szív tiszta kérésére,
S kikért kérva-kérnek, áldd meg őket!

Hisz a harcunk Ábel vére harca,
Vérei kardunk: a tetemre-hivás.
Az igazság tiport trónusánál,
Sértett nemzet vére-hullásánál,
Áll a döntő élet-halál vívás.

Mint a tömjén áldozati füstje 
Megy az égre illatozva széjjel 
S mint a nárdus drága arómája,
Száll a szivünk könyörgő imája 
Hozzád, Isten — nappal és az éjjel:

Népeknek hatalmas Istene,
Száll Tehozzád eedö sóhajunk.
Régi titkok rejtett mérlegére 
Rája-téve nemzetünknek vére,
Benned bizva: élünk vagy halunk!

— Gyászrovat. Radnóthi LukAts Gyula, 
Barsvármegye tüzrendéseeti felügyelője, 
amint Zearnócáról értesülünk, folyó hó 9- 
én délután 64 éves korában meghalt. Lu- 
káts Gyula a magyar tüarendészet európa- 
szerte ismert úttörője volt. Magyarország 
tűzrendészetét európai színvonalra az Ő 
buzgólkodása emelte. Több szakkönyvet 
irt és ezenkívül kiadta és szerkesztette a 
Tűzrendészet dmü szaklapot. Számos nem
zetközi kongressiuson képviselte Magyar- 
országot. A tüsrendészeti törvényjavaslat 
kidolgozásánál a belügyminisztérium több 
itben kérte ki véleményét. Hogy még a 
külföldi szakkörök Is mennyire megbecsül
ték tehetségét, bizonyítja az is, hogy több 
külföldi országos tűzoltó testület tisztelet
beli tagjául választotta. A magyar tűzoltó 
tisztek országos egyesületének pedig egyik 
alapitó és disztagja volt. A háború kitörése 
után, mi is megírtuk akkor, francia és orosz 
kitüntetéseit vissza küldötte, azsa! a meg-
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okolássá), hogy olyan állmok kitüntetéseit j 
nem viselheti, melyek az erkölcstelenséget 1 
pártolják. Mint vármegyénk törvényhatósági 
bizottságának tagja, közügyekkel is foglal
kozott, ezenkívül elnöke volt az újbányái 
választókerület nemzeti munkapártjának. 
Temetése csütörtökön ment végbe, nagy 
részvét mellett, a zsarnócai temetőben, az 
evangélikus egyház szertartása szerint.

— Verebélyi Cherebó Tódor, m. kir. já
rási számellenőr és földbirtokos, 43 éves 
korában váratlanul elhunyt. A megboldogul 
tat, aki Verebély társadalmi életében jelen
tős szerepet töltött be, őszinte részvét mel
lett helyezték örök pihenőre. — Mészáros 
Donát nyugalmazott körjegyző, életének 
77-ik évében Béládon meghalt. A derék 
férfiú halála széles körben keltett részvétet.

— Kitüntetés. A király Stószius Károly 
vártftzér-főhadnagyot — Stószius Ernő ny 
lévai állomás főnök fiát — az ellenséggel 
szemben tanúsított vitézségéért a hadidi- 
szitményes harmadosztályú katonai érdem- 
kereszttel tüntette ki.

— A Reviczky-Társaság legközelebbi hábo
rús esteje folyó hó 17-én lesz, ezzel a mű
sorral: 1. Köveskuti Jenő: Az orosz nép 
története és világuralmi politikája. 2. Ács 
Jenő: Jelent a vezérkar. (Vers.) Szavalja: 
Novotny Ilonka. 3. Zeneszám. 4. Nagy 
Ilonka: Versek. 5. a.) Edgár: Salut d’amour 
b.) Liszt: Puszta. Zongorán játssza: Grotte 
Janka.

— Gazdák gyűlése. A Barsvármegyei Gaz
dasági Egyesület folyó hó 21-én, vasárnap 
délelőtt tiz órakor Léván igazgatóválaszt
mányi, majd utána közgyűlést tart. A vá
lasztmányi gyűlés tárgyai ezek: Egyesületi 
törzsvagyon esedékes kamatainak szükség 
esetén felhasználása; a katonai szolgálatra 
bevonuló titkár helyettesítése. A közgyűlé
sen a múlt évi zárszámadás bemutatása, a 
költségelőirányzat beterjesztése, továbbá 
az időközben az egyesülethez érkezett mi
niszteri leiratok és egyébb előterjesztések 
tárgyalása szerepel.

— A búza árának felemelése. A kormány 
rendeletet adott ki, a mely a búzáért köve
telhető legmagasabb árra vonatkoró egyes 
rendelkezéseket megváltoztatja. A rendelet 
lényege az, hogy a hetvenhat kilogrammos 
uj minőség alapján hatóságilag megállapí
tott legmagasabb ár ezentúl 2% nál nem 
több idegen keveréket tartalmazó, hektoli- 
terenkint 73 kilogrammos uj minőségű, 
egészséges búzára vonatkozik. Amennyiben 
a búza hektoliterjének súlya 2 százaléknál 
nem több idegen keverék mellett 73 kilogramm
nál nagyobb, a megállapított legmagasabb 
ár a hektoliter sulykülönbözetnek minden 
teljes kilogrammja után, de legfeljebb 3 
kilogramm sulykiilönbözetig, húsz fillérrel 
emelkedik. Amennyiben a búza hektoliterjé
nek a súlya 2 százaléknál nem több idegen 
keverék mellett 73 kilogrammnál kisebb és 
pedig 73—70 kilogramm, a megállapított 
legmagasabb ár — a hektoliter-sulyktílön- 
bözetre való tekintet nélkül — hatvan fil
lérrel csökken. Ha a bűzt 2 százaléknál több 
idegen keveréke* tartalmaz, a keveréknek 
minden megkezdett 2—2 százaléktöbblete 
után a megállapított árból 100 kilogram
munkat 40 fillért le kell vonni. E rendelet 
életbeléptének napjától kezdve a liszt leg
magasabb árának kiszámitásánál is a 73 
kilogrammos sulyminöségü, 2 százaléknál 
nem több idegen keveréket tartalmazó bú
zának métermázsánkint megállapított legma
gasabb árát kell alapul venni.

4_____________________ ______

‘ Piros (ap.

Fenn a magyar határszélen,
Szent karácsony éjjelén,
Megfagyott egy honvéd őrszem.
Megfagyott az őrhelyén.

Mellette a hóra hullva,
Piros lap és ceruza.
E lapot már nem vizsgálja 
Keresztül a cenzúra.

Reá írva reszkető és 
Fázó kézzel egy pár sor;
Bucsúvétel, üzengetés,
Kézcsók küldés utólszor:

Édes anyám, kincsem,
Álldja meg az Isten!
Mondja meg az Eszti lánynak,
Kedvese már nincsen.

Amikor eljöttem,
Azt mondta: „Szeretem!“
S tegnap mondta Kovács Pali;
„Reá sem ösmertem !*

Orcája kiföstve,
Urasan öltözve:
Patyolat ing, finom csipkés,
Bársony a köntöse.

Honnan telik rája!
Rossz a világ szája . . .
Azt mondják: a szolgabíró 
Sokat jár hozzája!

Édes anyám, kincsem,
Áldja meg az Isten!
Mit csináljak e földön, hisz 
Boldogságom nincsen?!

őrszemnek rendeltek . . .
Megfagyok . . . didergek . . .
Édes anyám, a hulló hó 
Lassan majd betemet.

Csókolom kezeit 
Csókolom az Esztit 
Boldogságban éljen mindig
— Nem kívánom vesztit. —

Édes anyám, lelkem,
Ne sirasson engem !
— Magam keresem a halált! —
Csak el ne felejtsen!

Azután . . .  az Eszti . . .
Ne bántsa őt senki!

I Megbocsájtom hűtlenségét.
Csókom küldöm neki!

Habrik István*

_____ LÉVAI HÍRLAP _

— A pénzügyőr fegyvere Erős Bertalan 
verebélyi pénzügyőr Áha községben hiva
talos szolgálatot teljesített. Hazafelé jövet 
a Zsitván jeget' ágó munkások csúfolták őt, 
miből szóváltás támadt, majd két munkás 
állítólag neki támadt a pénzügyőrnek, hogy 
tettleg bántalmazzák. A pénzügyőr erre 
fegyverével a munkásokra lőtt; a golyó 
Jókai Lukács 19 éve6 legényt a combján

(találta. A sérültet az érsekujvári kórházba 
szállították, a hatóság pedig vizsgálatot 
indított.

— Több alkaiommal panaszolták nekünk, 
hogy egyes kereskedők a hozzájuk forduló 
vevőknek csak úgy akarnak kiszolgálni 
egy-egy kilogramm tészta vagy nullás lisz
tet, ha több kilogramm kenyérlisztet is vá
sárolnak. Ha a vevő nem hajlandó vásárolni 
kenyérlisztet, akkor nem adnak neki más 
lisztet sem. Mivel ezt semminemű kormány- 
rendelet nem írja elő, érthetetlen előttünk 
a kereskedőknek ezen eljárása.

— Gyilkosság a korcsma előtt. Dobóbe
rekalján folyó hó 9-én egy ember 14 kés
szúrással megölte az unokaöccsét. A bor- 
zasstó eset igy történt: Korcsmában ido- 
gálás közben Frtusz Flóris 29 éves nős, 
földmives Ferenci József földmiveshez köze
ledett azzal a szándékkal, hogy kocintson 
vele, Ferenci azonban elutasította, azt mond
ván : bolond tóttal nem kocintok. Frtusz 
bosszút forralva ki ment a korcsmából, 
honnan nemsokára Ferenci is távozott. 
Frtusz a korcsma előtt megtámadta Feren
cit és összeszurkálta. Tiaenhét szúrást ej
tett rajta, ebből tizennégy érte a testét, s 
kettő föltétlenül halálos volt. A lévai kór
házba akarták szállítani, de útközben meg
halt. A csendőrség a tettest letartóztatta és 
a lévai járásbíróság fogházába kísérte.

— A Lévai Apolló mozgószinház e heti 
műsora sok szépet ígér. Az első helyet a 
Fájdalmas bucsuzás cimü nagyobb szabású 
pompás dráma foglalja el, majd egy kedves 
bohózat kerül sorra a Vig özvegy címen. 
Egy vénleány utolsó kiaérlete (vígjáték), 
Rossz fiúk, Polidor barátja humoreszkek 
nagyszerűen egészítik ki a műsort. A ter
mészet barátjatnak azonkívül Trient látképe 
fog okozni nagy örömet.

— Megölte a szesz. Szetezsén községben 
Valachi József gazdasági munkás a korcs
mában virtusból két és félliter pálinkát 
megivott. A nagymértékben ittas embert 
otthon ágyba fektették, ahol reggel halva 
találták, Megölte a szesz.

— Betörés. E hó 10-én virradóra, eddig 
még ismeretlen tettes a Kereszt-hegyen 
levő kápolnába betört. Az ajtó felfeszitése 
után elvitte a perselyt. Ugyanekkor kísér
letet tettek több 6zöllőhajlékban a betö
résre. A rendőrség a nyomozást megin
dította.

A hadiadó kivetése. Az 1915. évre 
ideiglenesen életbeléptetett s a hadsegé
lyezés céljaitt szolgáló hadiadó kivetése 
nemsokára kezdetét veszi. A törvény ér
telmében mindenkinek, akinek összes 
jövedelme az 1914. évben a 20.000 koro
nát meghaladta, hadiadót kell fizetni. A 
kivetés a következőkép történik : Az adó
köteles a megállapított vallomási ivén 
benyújtja vallomását. Adóköteles az, aki
nek bármely forrásból eredő és akár tény
leg befolyó, akár őt megillető pénzbeli 
ví.gy értékkel biró egyébb bevétele meg
haladja a 20.000 koronát. Ezé a vallomást 
február 28-ig büntetés terhe alatt be kell 
adni a városi adóhivatalnál, (községi elöl
járóságnál). Ettől egészen különállóan az 
össziró bizottságok az 1915, évi általános 
kivetésre összegyűjtött és már rendelkezé
sükre álló adatok alapján megállapítják, 
hogy kinek volt a múlt évben 20.000 ko-

I rónánál nagyobb összjövedelme és első
fokúig megállapítják kinek-kinek a hadi
adóját. Aki vallomását az előirt határidőben 

y be nem adja, a kivetés során megállapított 
adónak egy százalékát, ha pedig a pénz- 
ügyigazgatóság részéről a vallomás bea
dása végett hozzáintézett felhívásnak meg 
nem fele), a megállapított adónak további 
négy százalékát fizeti pótlék fejében.
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— A tavaszi haszonállatvizsgilatok. A ta
vaszi haszonállatvizsgálatokat az állatorvo
sok jelentékeny számának hadbavonulása 
következtében nem lehet mindenütt az elő 
irt módon végrehajtani. Ennélfogva a ffOld- 
mivelésügyi miniszter elrendeiie, hagy eae- 
ket a vizsgálatokat az előirt módon csak 
azokban a községekben kell végrehajtani, 
amely községek állatorvosát hadiszolgálatra 
nem hívták be. topábbá amelyek járási kir. 
állatorvosok lakóhelyei és ezen a helyen 
községi állatorvos nincs. A többi községek
ben az idén elmaradnak a vizsgálatok. 
Azokban a községekben, ahol elmarad a 
vizsálat, az állatállományt a közös legelte
tésre való kihajtás előtt a községi elöljáró
ság egyik tagja köteles megszemlélni egész
ségi szempontból.

— Cukor a lisztben. A magyar és oszt
rák kormány tárgyalásokat folytatnak egy
mással annak érdekeben, hogy a közös 
vámterütatről a cukor kivitelét megtiltsák. 
A tervezett kiviteli tilalom okául azt mond
ják, hogy meg akarják egyfelől akadályozni 
hogy az ellenséges országok a semleges 
államok közvetítésévé! magyar vagy osztrák 
cukorhoz jussanak, amire különöseu Anglia 
és gyarmatai nagyon rá vannak utalva, 
másfelől pedig elejét kívánják venni annak, 
hogy a belföldi fogyasztás számára a cukor 
még inkább megdrágulhasson. De a két 
kormánynak az említett okokon kívül a 
kiviteli tilalommal egy niég sokkal mesz- 
szebb menő célja van, amely ha megvaló
sítható lesz, a monarchia mindkét országá
nak élelmezésében igen f ntos szerepet

M EG H ÍVÓ .
AZ ÚJBÁNYÁI NÉPBADK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1915. február hó 23 napján délután 27. órakor, saját helyiségében

XXIX. évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a tisztelt részvényeseket meghívja

AZ IGAZGATÓSÁG.
T á rg yso ro za t:

1. A közgyűlés megalakulása és a jegyzőkönyvi hitelesítők 4. A tiszta nyereség felosztása,
megválasztása. 5. Az alaptőke felemelésének bejelentése s az alapszabá-

2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésének tár- lyok 3 §-ának módosítása.
gyalása. 6. Igazgatósági indítvány az alapszabályok 14és47§-ának

3. Az 1914. évi mérleg és eredményszámla megállapítása, módosítása iránt,
a felmentvény iránti határozat. ’ 7. Időközi indítványok.

Figyelmeztetés: Aki a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni kívánja, tartozik azalapszabályok szerint részvényeit a közgyűlés előtt az intézet pénztáránál legkésőbb 
lebruár hó 12-ig bezárólag téritvény mellett letenni.

Vasy°n Mérleg-számla 1914 decem ber 31. Teher
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KOVÁCS SA N D Ű ft
c i p ő á r u h á z a

L É  % A 9 K ossu íli-té r.

Ajánlja dúsan felszerelt 
= =  cipöraktarat. =====

_______ »€.--------------

O l c s ó  á r a k !
Dagy nálaszfék!

_______ _________
Mértékszerinti osztály.

Eladó
1 fekete fölfedelés hintó 1 db. szánkó ! 
(könnyii), üzleti berendezés 3 pult 
tál, vásári felszerelés 2 ládával és 
sátorral jutányos áron azonnal eladó. 

Címe özv. ADLER V1KT0RNÉ, Zseliz.

B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések

£E LE F O H  12. 3 E L6F O N  12.

a aprifaa és kasét, psrosz-
kósscs és pirsáén

rendeléseket elfogad és házhoz szállít 
BRAUN JÓZSEF ÉS FIA.

ü a n z «té le  vuoiorou  
á llan d ó an  üzem ben  
lá th atók  «  #  #  #

Schulcz Ignácz könyvnyomdája, Léva.
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