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F.lsőriumu kérdéssé nőtte ki ma 
f|1 a polg iii lakosságnak ruhával 
«|ó elliitasa A kormány maya is 
érezte ezt, unidőn a tiszt' iselők 16- 
,zére ruliaseyélyt utalt amely
azonban esik az altalános szükség.t 

enyhítette, mivel amellett, lioy v 
posztót és szövetet drága pénzei t 
Jeni lehet kapni, a lakosság többi 
részének ruhanyomorán mit sem 
enyhített.

A háború negyedik esztendej. - 
ben nem létezik ma ember, akinek 
ruhája még állná a sarat, telei; J, 
tsak ritka ember az, aki egy ruha 
ért ma annyit tudna fizetni, amit a 
rcreskedók és szabók kérnek. ]-./>- 
százalékos a drágaság e téren, me 
yet nem bir meg egyetlen családid 
sem. A szükség pedig napról-napra 
tö.Hiába hangoztatjuk a legnag v< >bb 
takarékosságot, ha immár a kabát 
lói kilátszik a könyökünk, ha lei oii- 
jvulóJunk telje si n.

A kereskedelmi és iparkainaiák 
megmozdultak érezvén a hi-lvzet 

irthatatlan voltát és sürgős segít
het kérnek a kormánytól, d alaié, 
in jellemzi a helyzetet; s nézetünk 
serint megszivlelésre méltó javasló 
lót terjeszt a kereskedelmi ininisz 
lei elé a pozsonyi kamara felirata
im, midőn a következőket Írja :

A ruházkodásnak általánosan 
érzett drágasága utóbbi időben s 
kivált a hideg időszak közeledtét el 
annyira sújtja a lakosság tűin vömé, 
nagy részét, hogy a baj enviiité ■ 
■már elodazhatatlan és sürgős k 
Ünyfeladatot képez.

A baj tudvalevőleg onnan er< 
kov-y egyfelől a készletek lögvriii 
tannak, másfelől pedig vissza elé' 
folytán egyes üzérek kezében e 
'unnak rejtve a meglevő kész, le les. 
■'kik aztán arra használják föl íz 
Whiányt, hogy az arakat színibb -lt 
‘"Ihajtják A silányabb minőségű 
ivetek is, különösen a pamutaruk, 
watlan magas áron forognak 

‘cr|skedeleniben.
Ölága pénzem jó e-s még habom 

J.11’ időből származó posztószöv 
«et lehel \ isárolni, tehát csak az 
,, at niegle lelő ruhához, aki nagv 
íl hzet érte
. ,51^Vez"|l, n hatást gyakorol az 

'üllóldr. js, ha látják, hogy < gv 
t.ere'’-v hTliöltözel nálunk 4Ő0 k<« 
l., ,a ö rül. Ebből a körülmény- 

It'galább, amennyire mi Ítélhet 
tnt'k a helyzetet, az osztrák 

idnak s löleg a bécsi kereskede 
k v:,n a legnagyobb haszna, 

■ilost, amikor az. élelmiszerek nagv 
apasága sujija a lakosságéit, még 

a ruházkodás terhei is folyton nö- 
'ekednek s e/e| l sürgősen szüksé
ges, hogy ugv hazánkban, mint pe
dig Xusztriában vegye igénybe az 
allam az össze s szöveteket, ossza el 
azokat ugy, mint az élelmiszereket, 
a ke i allam szükségleteihez képest 
es szabályozza ugy a kereskedelmet, 
niiiil .1 l< id<>|o<>/<» ipari és a fo 
kvaszt ást

Minthogy azonban tagadhatatlan, 
hogy a poszt.', szűk voltát a hábo
rús viszonyok, vagyis a katonaság
részére valói nagvobb ige nvbevétel 
okozza, a magyar kormánynak gon
doskodni kellene, hogy a polgári 
lakosság céljaira több posztéi jusson. 
Ezt azáltal véljük elérhetőnek, hogy 
ha egyrészt megengedik a hazai 
szövőgyáraknak, heigy a katonai 
szükségleten felül termelő képessé
gük mintegy 10 százalék erejéig 
polgári ruhás/, a e-ti-t is g\ .irthassa
nak s másrészt, hogyha kormányunk 

értesülés szerint az Orosz.
1 .e-ngye-loi szagból vásárolt posztót 
céljához képed immár kiutalja a 
lakosságnak

Ami az 
másunk 
rak üzemei 
képesek lennéne k ; 
nyisége t elkészíteni 
hadsereg’ igényei 
tiének S heigy az 
is apaszthatok 
gyárakat csak 
minőségű pos. 
bízni. I tokiul 
igényei és a 
szerint a let 
választanák

A ruhaszöv 
háború óta : 
egyike- vétetnék 
sonló egy a 
a cipől’e-ndeletl 
a keresked ' 
lomna olyk.-p 
kedő csak 
dőltek tag' 
— mig ' / 
o yas/loiiak 
iparosnak ae

Mimién v 
mint pedig 
követelhető 
roztatnó-k tm 
a kellékek • 
követelhető legniaga- 
hátát oztatnék

•Lő módot illeti, tudo- 
szerint a hazai posztógvá- 

be rendezésüknél fogva 
a polgári meny- 

■ anélkül, hogy’ a 
csorbát szett ved- 
üzemi költségek 

lég veitek, ajánlatos a 
kevés meghatározolt 
tó készítésével meg- 
etben a középosztály 

mink á-s; ig szűkséglete 
dl dmasabb minőséget 

állataink.
t. k elosztására a 

ilkalmazott módok 
im-nvbe s pedig ha- 

nla;■ ’-. mint aminőt pl. 
•n találunk. A posztéi 

|< m utján jutna forga
lmúé a nagykeres- 

titolsei eladó kereske-
1 1 Idolge.zó iparosnak 
keie-kedő csak a lo- 
, .. az iiiK-nt említett 
i.i-soll el.
;b,-n ugy a nagybani, 

, 1. /.leikereskedésben
, ..magasabb ár hala

a

f ontos a fogyasztás szabályozó.a 
is avégböl, hogy setlkise használjon 
több i uhát, mint amennyit egészsége 
és társadalmi állása megkíván. Itt a 
szükséglet méltányos meghatározása 
hatósági és a polgárok köréből ösz- 
s/eállitolt bizottsági elbírálás alapján 
törté nnék, de- szükséges, hogy’ már 
a re ndelet is fölállítson bizonyos sza
bályokat. •“

A magunk részéről alig’ van eh
hez hozzátenni valónk, csak azt je
gyezzük meg, hogy ne hogy ezzel 
is elkéssünk, mint a maximálással 
rendesen, hogy akkor állapítjuk meg 
az kirakat, mikor már szétkapkodták 
az árut. A polgári lakosság ma
holnap ruha nélkül van, ruhára min
den körülmények között szüksége 
van, e nnélfogva sürgősen gondos
kodni kell, hogy a ruháért a bőrt 
le ne húzzák róla

Az alkalmatlanok behívása.
Legközelebb intézkedés történik, hogy

i 1891--]868-év között születetteket, akik 
eddig minden népfelkelő szemlén alkalmat 
lanokna'- bizonyultak, fegyvertelen nép
felkelői (kórházi, irodait szolgálatra behív
lak. Illetékes helyről kijelentik, hogy an 
nal a behívásnál a lehető legmesszebbmenő 
mértékben méltányolják a közérdeket. Ez 
természetes is. Eddig az itthoni életet, a 
kereskedelmet, a közművelődést az alkal
matlanok tartottak fenn. Gsakis azokra 
kerül a sor akik polgári foglalkozásukban 
nélkülözhetők A rendelet emberies tapin 
tattal emeli ki, hogy a hasznos munkaerő
ket meghagyja eddigi állásukban, ami nem 
<- ;ak azoknak a családoknak az érdeke, 
melyeknek ellátásáról az illetők gondos
kodnak, de érdeke a társadalomnak, az 
az .illámnak, a katonaságnak is, melyet 
közérdekű munkájukkal támogatnak. A 
rendeletet, amely megvalósítása a polgári 
szolgálatnak, amint az Németországban már 
régen megvan, félhivatalosan a követke
zők ben ismertetik :

Különféle katonai se édszolgálutókban 
sok olvan egyén van még ez idő szerint 
alkalmazva, akik alkalmassági fokuk foly
tan arcvonalbeli, vagy legalább is hadtáp- 
t -.apátoknál teljesítendő szolgálatokra jönnek 
likintetbe Hogy ezen egyének jelenlegi 
alkalmazásukból felválthatok legyenek, a 
közel jövőben oly népfelkelésre kötelezet 
lek fognak a véderőtörvény 7-§-a alapján 
népfelkelési szolgálatra fegyver nélkül 
behívatni, akik a népfelkelési bemutató 
szemlen a fegyverrel teljesítendő szolgálatra 
alkalmatlanoknak találtattak. A behívások
nál csak az 1891 1868. születési évfolya
mok fognak tekintetbe jönni és pedig az 
egész monarkin egyenletes megterhelése 
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melleit. A közérdekek, valamint az egyes 
behi v'indók magánérdekei legmesszebb
menő mérvbe; figyelembe fognak vétetni. 
Ehhez képest elsősorban az önkeni jelent
kezők, valamint olyanok fognak tekintetbe 
jönni, akik vagy semmiléle hivatásban sem 
tevékenyek, vagy pedig csak olyan hiva
tással bírnak, amelynek teljes mérvű ki
fejtésé a mai viszonyok között még leginkább 
nélkülözhető.

Ide tartoznak főleg azon hivatások, 
melyek fényűzést és szórakozási célokat 
szolgálnak. Közcélú szolgalatot teljesítő, 
valamint oly egyének, kik hadicél u üze
mekben vannak foglalkoztatva, egyáltalában 
nem jönnek szóba és a lehetőség határáig 
meg fognak kiméltetni a munkaerők be
vonásától mindazon egyéb hivatási ágak, 
amelyeknek éppen a jelenlegi viszonyok 
közt különleges jelentőségük van.

Az ezen művelet folyamán fegyver 
nélkül teljesítendő népfelkelési szolgálatra ; 
bevonandó egyéneknek azáltal lesz a katonai , 
szolgalat teljesítése megkönnyítve, hogy . 
amennyiben nem maguk kérik távolabbi 
alkalmazásukat, lehetőleg lakhelyükön vagy . 
annak közelében fogjak azt teljesithelni és 
igy módjukban lesz a katonai szolgálatuk . 
által megengedett mérvben polgári hiva : 
tásukat is kifejteni vagy legalább is arra i 
befolyást gyakorolni. Ahol a katonai vi- t 
szonyok megengedik, a laktanyán kivül 
való lakhatás meg lesz engedve. Az ily i 
igénybe vett egyének alkalmazásában csak 
egy, az illető születési évfolyamokat érintő ( 
esetleges népfölkelési szemle hozhat váltpzást, 
amidőn azonban ily egyének szemle- i 
kötelezettsége iránt külön intézkedések 
tétettek.

Papirhiány, papirpazariás.

Minduntalan olvashatjuk a napilapok 
hasábjain, hogy a papir arat újból felemelik. 
De olvasás nélkül is mindenki, aki csak 
papirt fogyaszt, tapasztalhatja, hogy a 
papír ára jóformán napról-napra magasabb. 
Azonkívül hasábok jelennek meg arról, hogy 
a papirhiány szinte ijesztő lesz, nem csupán 
a papirkészletek fogytak el. hanem a papir 
gyártásához szükséges nyersanyag is. amiért 
rövid időn belül esetleg a teljes papirtalan 
súgnak nézünk eleje.

E bajnak, amelyet a mai ember szinte 
el sem tud képzelni, a kormány is törekedett 
elejét venni. E rendszabályok közül pl. lel 
említ ük a napilapok terjedelmének, meg
jelenésének korlátozását, azután a felhívást 
a különböző hivatalos hatóságokhoz, bo y 
felterjesztéseiket lehetőleg a papiros meg 
takarításával intézzék el ; ami elfér egy fel 
vagy negyediven, azt ne Írjak egész ívre ; 
továbbá, ott a vall és közoktatásügyi minisz 
temek az iskolákhoz intézett rendelele, 
mely szinten a papírfogyasztás korlátozását 
célozza

E hivatalos lorumok bizonnyal követik 
is a rendeletet, mégis azt tapasztaljuk hogy 
tán sohasem fogyasztottak el annyi papirost, 
mint most, amikor nincs. — Nem szólunk e 
helyen a szükséges papírfogyasztásáról ott, 
ahol szükség van ra, csupán a papirpazar- 
lásra akarunk rámutatni, mely valósággal 
dühöng.

Tessék bármily jótékonysági akciót 
figyelemmel kisérni, bizonyara tapasztalták 
olvasóink, hogy legyen bármily gyűjtésről, 
toborzásról szó, a felhívásokat, nyomtatvá
nyokat garmadával kapja mindenki Termé
szetesen semmiféle nagyobb mozgalom sem 
nélkülözheti a propaganda! s ilyenkor a 
nyomtatott felhívások, gyüjtőivek stb. ter
jesztése szinte nélkülözhetetlen De vájjon 
van-e csak egy olvasónk is, ki ilyen alka
lommal csupán egy felhívást kapott volna ? 
Mindegyikhez több oldalról is fordulnál: 
egy s ugyanazon tárgyban s van olt nem-

I

I

csak fölhívása jótékony akcióhoz való csat
lakozásra, hanem több melléklet is : legalább 
néhány gyüjtőiv s egy udvarias lével, mely
ben ismételten felszólítják nevezettel a csat
lakozásra: e levélke néhány sor csupán, de 
egész ív papírra íródott; .1 felhívást u ig<*i  
gyakran szőkébb térre lehetne szorítani, 
vagyis kisebb papirosra nyomtatni. I.egalabb 
féhinnyi papiros haszmuata, ugyanazt cici 
inényezné a jótékony célra való tekintettel.

így. az eddigi eljárások mellett néni 
csupán szűk ptipirké-v.lelünkbol kclleteiiel 
többet fogyasztunk, de -ok pénzt költünk a 
drága papírra, mm ’sakis a jótékony aki 10 
rovására megy, minthogy a papír 
annak terhére esik. Különösen a jött

költsége 
ékonyság 

szolgálatában kellene a papírfogyasztást a 
lehető legszűkebbre szabni, nehogy fölös
leges kiadásokkal csak egy fillérrel is 
kevesebb jusson a kitűzött célnak.

Hivatalos hatóságok s sokat takarít
hatnának meg papírban- Hogy mást ne 
említsek, így a ma dívó :egyreudszernél is. 
llányfelé, hányféleképen és hányszor jegyzik 
be a fogyasztókat ? Hányféle jegyet kap 
mindenki ? Pedig vannak árucikkek (pl. fiisze 
resboltban kaphatók), amelyeket egy közös 
jegyre lehetne foglalni.

Ahány családtag, annyi jegyet kapnak 
egy-egy árucikkre. Nem volna helyesebb, 
I jegyet kiadni s arra feljegyezni a Fogyasz
tásra jogosultak szamát Ez némi munkával 
jár ugyan, de a jegyek számolása, összetű
zése szintén munkával jár s amellett a kel 
léténél nagyobb papírfogyasztással is.

Számtalan alkalom kínálkozik még a 
papirfogyasztas redukálására ami elvégre 
most közérdek, mert itt oly anyag pazar
lásáról van szó, mely alig pótolható

Sóhaj.
Juj de idegen Nekünk ez a táj, 
Napja nem melengeti szivünket 
És a lég fojtoijalja tüdőnket, 
Lelkünk egw vsak haza, haza jár 
Oh szép magyar hutár . . .

Már csak álmunkban szálldogál felénk 
Haz<u jegenyék suttogása.
Termo Őszöknek drága illata;
Az itt a mi bús Lavotla-zené*>k,  
Ha szírünkre száll a Icek magyar ég.

Otthon értünk hervad minden virág 
És mindem kis ablak mögött várnak, 
Lehajtott fejjel csendesen járnak.
Kik hiábi rácnak . . .
(< hinusti tetejénj

Knpem jezky Kornél

A világtranédia negyedik felvonásához.

Reménykedő tekintetet vetettünk az idei 
tavasz es nyár fejleményeire, fásult szivünk a 
negyedik evbeu azt hitte, vege lesz a borzal
mas színjátéknak. A vilagdrama szereplői az 
összes nagy lialalmak, közöltük Oroszország, 
melynek területe nagyobb a holdénál, közöt
tük a pénzgazdag Anglia, mely minden ka- 
lózhadjaratot finanszíroz. A nagy dráma né
zőtere csupán Spanyolország és Svájc, me
lyek borzndassal szemlélik a szereplők 
mérkőzését; s méreteinek arányánál fogva 
lenyűgözi őket, mélynél nagyobbat eddig a 
világ nem produkált Mi volt ehhez Aetius- 
nak s Attilának mérkőzésé, mely kilométeres 
acélvarak helyeit egyszerű szekérsáncokkal 
volt körülvéve, mi volt az akkori egy mii- 
lióhatszázezer főnyi Kelet-Nyugat mérkőzése 
a mai hadseregek felvonulásához ? Mivolta 
harminc s száz éves háború eszköze a fal 
törő kosoknak, gerendáknak alkalmazása 
Matyá.s király 20 lovas mozsarainak felálli’ 
tasa a 30 es ' 2-(!s és 42-ee mozsarakhoz 
képest . Mik voltak a nyílt oszloptámadások 
a mm vakondok életéhez képest? A régebbi 
hmlnkoznk az -nyílóbb évszakokat válasz
toltak ki s kivártak a Imrei időt. Ma hóför- 
getegek. lavinák közölt mozog a harcos és 
kattog a géppuska, mikor azelőtt mindéi, 
u 1b percben lőttek egyel. Azután a hygi- 

eniai viszonyok I Ma már megmosolyogjuk a 
kovács szerszámokat, s összeszorul a szi 
vünk, hogy az. emberi elme nagyszerű la 
lalmányait ugyanazon emberi elmeknek 
lotiprására állították szolgálatba.

A tetőtől talpig acélba öltözött bar. <,sn 
kát kelten ültették lóra, ma kotten puitun 
nak egy lóra, hogy vigyék a fontos hir-z„|’ 
gálalot, hát még a telefon s telegrapli ? \ 
mai pergőtűz Sodoma-és Gommora kénlmves 
esőjét aposztrofálja, s a repülőgépek mknp 
mazása még a madarak birodalmát is vésze 
lyczteti bombáival.

Istenem I Micsoda kár és mié oda vesz
teség I Az egész, föld lakatlan pusztait 
termékeny kánaánná varázsolnák s vara; sol- 
halták volna a mai 30 - 40 millió napi kj. 
adásokkal A llimalayát felszántották s az 
Indiai Óceánt feltölthették volna; s almi fl 
datolya s s pálma hazájának egén állandó 
meleg cikázik, jéghegyek hidegét sugároz
hatták volna a gépek Se vége, se hossza 
nem lenne a lelki töprengéseknek ; s mi 
csak azt sóhajtjuk, vajha azon mérhetetlen 
erkölcsi s anyagi töke a humanizmus szol 
gálataba szegődött volna 1

A népek s országok sorsát intéző körok 
lelkének mélyen is ott settenkedik bizonyara 
a bánat, s az elégtétel érzete s az emberi 
lelek azonosságára hivatkozva az isteni szik
rának elhainvadásál féltjük, s az emberi 
gyarlóság okozta pusztítások jóvátételénél 
ott szerelnénk látni a kölcsönös megértést, 
szeretőiét, mely és mindörökre kizárja az 
ilyen világdrámának kialakulását.

Vajha megszületne az olyan nehezen 
vajúdó béke, melynek áldásait jóbarat, ellen
ség egyaránt kívánja. K H

Különfélék.
— Október hntodikáu a főgimnázium 

az. idén is méltó és kegyeletes ünnepség ke
retében áldozott az aradi vértanuk emléké
nek Az ünnepély műsora a következő roll: 
1. Szózat. Énekelte a löginin. énekkara 2. 
Várady Antal : Az. aradi tizenhárom. Sza
valta .- Veress László VII. 0. t. 3. Cnnepi 
beszédet mondott: Bányai Rezső Vili. 0 t. 
4. Keéky István: Visszavárás. Szavalta: 
Moravek Endre VI. 0 t. 5. Október (>. irta 
és felolvasta: Koneesny Ede Vil. o. t. fi. 
Szász Károly : A Túri fin története. Szavalta : 
Ács Sándor V. o. t. 7. Himnusz. Énekelte a 
fögiinn. énekkara.

— Nincs uj rraauti meuetreud A 
Magyar Államvasutak igazgatósága, tekintet
tel arra, hogy a Máv. forgalmában október 
elsejével semmiféle változás nem állott he, 
ezúttal uj menetrendet nem adott ki s októ
ber elseje után is a régi menetrend maradt 
érvény bon.

— A dragusagi aegely feleuielese.
A minisztertanács mull esüfrtöki ülésén 
döntött a köztisztviselők dragasági segélyének 
felemeléséről. A döntés szerint a három leg
alacsonyabb fizetési osztályban 100. a közép
osztályban öli és a magasabb fizetési osztá
lyokban .>0 sz.az.alékkal lógják november hó 
elsejétől kezdődőleg a köztisztviselők törzs
illetményét emelni. A XI., X. és l.\. fizetési 
osztályban tehát az emelés nagyobb, mint 
azt várni lehetett volna, viszont azonban 
nem teljesül az országos vármegyei tisztikar
nak az. a kivansaga, hogy az eddigi 25. 30. 
es 35. százalékos drágasági segély a nyug
díjba beszámítható illetménynek minosilles 
sók. Az emelés, illetve segély ttjabbi egy 
esztendőre szól.

— Hogyan Küldhetünk pénzt hadi 
foglyoknak? A Hadifoglyokat Gyámoliló 
és Tudósító Hivatal vezetősége kéri es figyel 
mezlcti u közönséget, hogy a hivatal címére 
sem ajánlott, sem egyszerű levélben pénz 
nem küldhető. Ha valaki pénzt akar tovább' 
tani hadifogoly részére a hivatal utján, h‘g*

• helyesebb, ha utalványon küldi be a pénzt 
a Hadifoglyokat Gyáinoiitó és Tudósító Hiva

• fal pénztári csoportjának (IX., Ráday uh“ 
Hí I. emelet,) és az utalványszelvényen meg; 
írja a hudifogoly pontos címét es személyi 
adatait.
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I a ni kir. 1. honvéd pótzászló 
I ^ hílozó katonák részére kefe- és 

rosztiilyt létesített, melynek tiszta 
líe^'fL/altiszti alap javára foidittatik. 
Lfídel,nC ‘ z ügy humánus voltára, ké- 
Iíek* lllellPLayérdeinü földbirtokosok, gazdák 

Lók akik ezen iparághoz szükséges 
P . tfban tláször, sértő és gyökér) nemi 
|íers8llí| rendelkeznek, bocsássák azt ezen 

ífie Pnentes esetleg mérsékelt áron a 
P Xíszlóaljnak rendelkezésére.
íf' ' Az aradi vértanuk halálának

Ti/fit méltó kegyelettel ünnepelte meg 
hf0^U én ma egy hete, a lévai iparosta- 

í,llU 'kóla is. A naP jelentőségét hazafias 
r^iLn méltatta Svarba Endre, a tanonc- 

vezetője, tűzéssel szavaltak • Dubovszki 
ph° és Sonmicrinann Győző tanulók. Az 

a himnusz eléneklésével fejezték be.

— Gvászliie. Léván általánosan is 
t7s a pol árság körében nagy tiszte 

a n részesült Ihtrtai Máténé, szül 
• L Budai Máté korcsmárosnak jólelkü 

Le akit a halai életének 69., boldog házas 
| ^úiak 48. évében ragadott ki mély gyászba 
PL családja kiíróból Hűlt tetemeit ma 
tan, 4 órakor, a ref temetőben helyezik 
Lk nyugalomra.
| _ Ne szállítsunk és ue utazzunk 
■Billegésen. A kereskedelemügyi kormány 
Lprősobh szállítási időszak beálltává! a 
tönséghez fordul, hogy a forgalmi nehéz 
Lek leküzdésében a vasutaknak segítségére 
C-en. A minisztérium nyolc pontban foglalja 
feze a figyelmeztetéseket, melyek mindé 
Lének lényege az, hogy az okvetlenül 
ti szükséges áruszállításokat és utazásokat 
Llóziii kell
I -Kitüntetés. A király Dukesz Géza 
Lök- állatorvost, aki a háború kezdete óla 
L a hareztéren, kiváló szolgálatainak elis- 
Lreseiil a koronás arany érdemkereszttel 
Kötette ki.
I - Asszony rend őrök a piaczon 
jsnbathelyen az ottani hatóság intézkedése 
Ltin asszony rendőrséget szerveztek Tizen- 
Lnői rendőr fogja a piacon a maximális 
k betartását ellenőrizni. Nem rossz gon- 
k; a női rendőrök bizonyára jobban ke- 
K a kofák iurfaugját kitanulni, mint a 
lak

I - AF M K.E.U1 alapítói. A Felvi
tt Magvar Közművelődési Egyesület alapító 
kai közé újabban beleptek a következők.' 
Iluróczszentmartoni Gellulosegyár 500 kó
lával, llorz Ignácz földbirtokos (Turócz.- 
htmárton) 4'H) koronával, továbbá Schle- 
ker Lajos földbirtokos (Nyílra), csepeli 
itisz Manlréd gyáros (Budapest), .Juhos 
pii földbirtokos (Zagnzien), Kapdebó l.;i- 
kfnlpos), a Szabolcsmegyei Takarékpénz 
fiNagvkalló) Kabina József lia szapangyai 
i llává), a Itauscliw egerféh' gőz!m ész, 
■tű**?.),  a Glésmgorféle gőzfürészt ’Jőzselgoz 

és a Felvidéki Hitelbank (Túró, •/.
Pnlmárton), mindannyian 200—200 koronás 
►hitvánnyal.

I "Megdöbbentő számok. A jövő Ma- 
K^rczág csemetékért] ében iszonyu pusz- 
|®sal végzi romboló munkáját a habomból 
F^ll erkölcsi dekadencia. A sokszor alig 
pemré méltatott statisztika fájdalmas 
►jósol a háború utáni időkre A legfrissebb 
putalas szerint 1915-ben a budapesti ítélő- 
f" 1-812, a debreceni 2841, a győri 2331), 
f sai 3940, a kolozsvári 2977, a maró- 
Fp e>)'i 2020 a nagyváradi 2319, a pc. •- 

232.9, a szegedi 2178. a 
EJ8t®r* *390,  esetben Ítélkezett i’iatalko- 
L a,íl1 elkövetett bűnügyekben s azoknak 
Ef haZ ()rsza8 területén ilyenformán
r n 36,973 volt 1916 bán e szamok 
CLflnert^>ei1 ‘‘ővekedtek, mert csak*  a bu 
Ki |.!.^ötábláii 15,265 volt a fiatalkornak 
E; e uvelett bűnesetek száma. 1916 ra 
SJe"n's ?e*J es k mutatás, de sülyedésröl, 

SZ^m°k emelkedéséről meg lehelünk 
Kik a^’merl sz‘nte szemlátomást gyara- 
|L 'atalkoi u bűnösök országa. Hová 
l™ Szelni ? K

KVÓjtemény fog megjelenni 
fcfe*L ‘Cs,’nv "••‘jére .4 Am/or /é/r Ámő 
I X0 jfc kötete, a legpompásabb,

i
I
i

Z,’"tí',|',“ryüj|'-"><’ny lösz, 
Xru ! “'■■tahnazza MU

„ ,MI. értékének emeléséhez, a kiadó itt 
V./'l Pf’Jav:lt a,lJi'i Hildái, Czi-glédv | , bé 
L e. "" "T''"' dalail;„ 
K's zenei csokrot találunk, v n még benne 
közül "I'1-'1" ll«kanota a legnépszerűbbek 
német 7'7 >'1dulÓk- S“'on<larabók és 
SLiKf?nad".lolt Mszitik ki a fényesen

• • ■ . ilotl gyűjtemény gazdag tartalmát. 
. a búmban megjelent müvek na»y része 
énéé es zongorára jelent • meg, s Így azt 

egedusok is játszhatjuk, Előjegyzéseket csak 
november lm i., ,g fogad el a kiadóhivatal 
S ajánljuk olvasóinknak, hogy minél előbb 
rendeljek meg mert tekintettel a nagy pa- 
pirhiányra. az album csak korlátolt néldány- 
sz.amban jelenik meg, s Így az előbb beér
kező rendelések lesznek előbb elintézve Az 
album líra fiizve S korona, kötve lo.-koror 
a pénzt 
ebben az esetben a fűzött 
költséggel Kor. 8 < ■ ' \ ...........
pedig I I koronát kell beküldeni, vagy lehet 
utánvéttel is megrendelni a kiadónál. A'ú</or 
Kálmánnál Hwlapest, / I. K ár oly király ul 
ó , vagy bármelyik helybeli könyvárusnál is 
megkapható.

— A mozi mai előadásán .1 utolsó 
Iutam cimü szenzációs sportdrámát fogja 
bemutatni, melyben a főszerepet Orszka Má 
ria a világhírű moziszinésznő játsza. A rend
kívüli érdekes bonyodalom, a szépen sikerült 
felvételek teszik vonzóvá a darabot, mely 
nálunk is meg lógja a közönség tetszését nyer
ni Ezt megelőzi egy természetes felvétel 
Frohnhaleitenről

i

i
i

előzetesen is be lehel küldeni’ 
albumnál posta 

d*  f-t, a kötött albumnál

Háború és béke A legtöbb ember, 
aki a harctéren járt, mondhatja, hogy csak 
a szerencséjének köszönheti, hogy éleiben 
maradi. Békében épen ugv. mint a háború
ban egyaránt „szerencsét1* kell hajszolni, j 
November 10-én kezdődik az uj ni. kir. ál- . 
látni osztálysorsjáték s oly nyereményekkel 
kecsegtet, melyek gazdagokká teszik a 
nyerőket. Lányi és Társa bank és váltó
üzlete, Budapest, IV. Kigyótér 3. (Klotild- 
palota) készséggel küld prospektust és sors
jegyszamokat mindenkinek hogy saját maga 
válassza ki a tetsző sorsjegyeket. írjon még 
ma egy levelezőlapot e megbízható banknak

Az al atkerti szimfonikus zenekar 
minden hétfőm szerdán pénteken és szom
baton este klassz kus minden kedden csü 
törtökön es vasárnap este, ug\ szinten vásár 

ni népszerű hangver
senyeket tart. Az esti hangversenyek 8 óra- 
koi kezdődnek és II órakor végződnék, a . 
délutániak 5 órakor kezdődnek és 7 órakor 
végződnek A klasszikus estélyeken a karna- ■ 

|. I. a in. kir, opera 
karnagya a délutáni és a népszerű hang » 
versenyeken líieger \llréd zeneszerző látják el.

Jótékonyság.
()zv A |’ci í iienc ö nagyméltösága

1 koronát, 
létesitendö 

20 koronát

1
Sch'iichta llenrikné Patti, n 

ejjeli gyermek-otthon céljaira 
küldöttek

j0 mitók Haza inter-
nátusának háztartási céljaira /úítóy Gyula 
garamujfalus . speres-plébánOT20K.

a |, vu uradalomnak kiskálnai mtó 
’ (i w koron ,1 kegyeskedtek HUdeni. 

ösLiuto és ......  k -szönet a jólelkü adom*-

n yokérl.
A lévai izr 

adományok érkezlek : 
Nagymáiusiol > 
Miksanetól. Hala 
Weisz Gvi..... .. 
A kegyes adomán 
sége ez u.— «

.....-gylethez a következő
'chlusler Gyuládétól 

burgonya, Dr. Gellényi 
I ,j ..inrtol, Weisz Benőtől, 

üliítóri-éváról 20 -20 
. .......uuvokerl az egyesület elnök 

utón lejezi kOszöuetet.

8

Nyilvános köszönet

Mindazon rokonainknak, jó barátainknak 
és ismerőseinknek, akik szeretett, kedves 
feleségem Bódogh LajosnéBagi Maria elhunyta 
alkalmával a Léván és Kecskeméten 
történt gyászesetnél és szertartásoknál folyó 
október 2-9 napjai közben személyes jelen
létükkel, szóval, vagy írásban iparkodtak 
részvétnyilvánitásukkal fájdalmamat enyhí
teni és a boldogult iránti szeretőtöknek és 
tiszteletüknek kifejezést adni : ezennel köszö 
netemet fejezem ki.

Kelt Léván, 1917. évi október hó 10.

. Bódogh Balos, 
polgármeste - Léván.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése. 
iqi7. évi s/ept. h6 30-től. 1017. évi okt hó 14-ig' 

Születés.

A szülök UETI! ’Ji, AgnV™ek

aZ 1
Fekete József Petiik | leány Márta
l.auko Mihály Kontár Ágnes leány Ilona 
Konkoly Margit fiú János

Házasság.

Volcgcuv és üimsszoiiy uer Vallása

K irág Ferencz Sátrk Anna 
<>ál János Kosa Jolán

Halálozás.

r. katli. 
reí.

Az clliuuvi nc?e Kora A halál oka

özv. 1 lerinann Józsefné 49 éves Máj rák
l'utlogh Lajosne 5<í éves Méhrák
Schlesinger Alajos 7b éves Ag<. kimerülés
özv. 1 /írok Istvánná 67 éves Aggaszály
ö/v. Polgár Istvánná 84 éves Vizbe fűlt
Butlay Máténé 62 éves Máj zsugurodás

6470— 1917 szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Barsvármegye 

Alispánja 10542 - 1917 számú rendeletével a 
termelők tengeri termés feleslegének közszük
ségleti célokra való igénybevételét (rekvirá- 
lását) elrendelte.

Ez alapon felhívom a termelőket hogy 
tengeri termény feleslegüket Tokody István 
tanácsnoknál (városház emelet 8. sz ) f. hó 
20 ig bejelenteni annál inkább el ne mulasz- 
szak, mert ellenkező esetben a 3443—1917 
M. E. sz. rendelet 2ü és 21 J aiban meg
állapított büntetés alá esnek. •

Léva, 1917. évi október bő 12.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

Varr ó n ő
helyben és vidékre is ajánlkozik. Bő

vebbet Léván, Koháry-u. 26.

moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
•mo műsora érdekes.

Eladó
18 hold erdő tatömege nagyrészt cser, 
ugyanott egy födeles- hintó is eladó.
— Czim • lap kiadohiVatalaban —
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6461—1917. szám.
Hirdetmény.

Közhírré leszem, hogy a in. kir. Minisz
tériumnak 3682—1917. M E. számú ren
deleté érteimében a hét két napján es pe
dig hétfőn és pénteken az ételek kiszolgál
tatására szolgáló üzletekben és üzemekben 
(fogadók, vendéglők, egyleti jellegű s inas 
etkezö helyek stb ) tilos olyan ételeket elő 
állítani vagy kiszolgáltatni, amelyeknek elő
állításához zsir ('sertészsír, szalonna, marga
rin, vaj. növényzsir, növényi olaj vagy 
emberi élvezetre alkalmas bármely zsiradék 
vagy olaj) felhasználása szükséges.

Tilos továbbá a szóbanlevö zstrféléknek 
az említett üzlethelyiségekben való fogyasz
tásra bármely alakban való kiszolgáltatása

Kórházaknak egyes ápoltjai javára a köz 
élelmezési Hivatal kivételt engedhet.

A rendelet áthágása két hónapig tejed 
belő elzárással és 609 k.-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntettetik kihágás miatt.

Léva 1917. évi október hó 10

Bódogh Lajos,
po,g&rmester.

Árverési hír de1 meny- j
Kékellő község volt úrbéresei az 1917. j 

évi október hó 31 -én, délután 2 órakor Kör- < 
möczbányán az ottani r kath. legén vegyiét j 
külön helyiségében megtartandó nyilvános 
szó és írásbeli árverésen eladják a tulajdo { 
nukat képező erdő 4 kát. hold területén ta
lálható, legalvazolt, megjelölt és megmére- ! 
tezett túlnyomóan luc és részben jegenyefe- . 
nyöhaszonfatömeget, mely all • 1002 drb •
széldöntvényből, melyek fatömege mintegy • 
1148 in.8 és 103 drb. tövönallo széltörött 
fából, melynek fatömege mintegy 62 in.3 
Mintegy 555 m.3 fatömegröl a kéreg le van 
bántva. Ezen fatömeg a 6 kim. nyíre fekvő 
jánoshegyi vagy a 11 klm.-nyire fekvő alsó 
turcseki vasuti állomásra tengelyen elszállít 
ható. Becsár 33421 korona. Kiszállítási ha
táridő bezárólag 1918 évi december hó 31 ig. . 
Bánatpénz 3343 korona

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az 
árverés eredménye az eifogadotl ajánlat be 
nyújtójára azonnal. elud«'>ra azonban csak az 
illetékes hatóság jóváhagyása illan válik 
kötelezővé

A részletes árverési és szerződési fellé 
telek a heszterezebányai in. kir. állami erdő
hivatalnál, a garamladoméri in. kir. járási 
erdőgondnokságnal és alulírottnál tekinthetők 
meg

Kell Kékellő községben. 1917 évi ok
tóber hó 4-én.

Urbér. eltör

Hegédütanitást , 
elvállal hallás- és kotlatanitással 

Bartos Lajos lévai cigányprímás.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
*

KERN TESTVÉREK
M.MiW.W'U IHJ. LÉVÁN. lEILEEQföi :-i.

Legjobb fűszer- és cseiuegeáruk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k. „Glória" pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor likőr, cognac. pezsgő stb. 
Virág, konyhakeiti- valam.nt mezőgazdasági magvak.

Vasárut és kouylmfelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemezét' öntöttvas konyhaedei.yek 
modern háztartási cikkek. VHiamct iózőtdenyek. ioiralók és vasalok

GAZDASÁGI CIKKEK

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, füres", ojtókés, metsziüllt. 
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszíj gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági, méhészeti és tógazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára —

Jó házból való tanuló leányok és 
egy ügyes varró kisasszony felvétetik 

női divat-szalónban. Teieky u. I.

Értelmesebb no
kerestetik a megnyitandó .,éjjeli 
gyermekotthon*'  részére, a ki 
a gyermekeket gondozza és minden 
házi teendőt elvégez Bővebb íel- 
világositást addr. Frommer Ignácné.

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon .ram: 33. q q jj, Trlefoa aiam 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült hazamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis ü'-s|t 1 K 30 1. dupla üveg 2 K. 20 f. 
rF*  Ezt leélj<5.le xxxizxdLexiiZLttJ

ho> nem kapható, oda poalau 19 ki*  vpgy 6 ■ Mgy 
üveget tixenbár >in Koronáért küld ingyen ládában a 
kéatitö

KATRENY1K JÁNOS 
gyógyueréiz Z8ARN0CZA

Hazai gyártmányú gépek:
Ganz-léle motorok n inden nagyságban Hupferi és 
Schrantz RŐzcf-éplö készletek, eiedeti Melicharíéle 
vetőgé). dk, HAcher-iéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint uimden e sznkba vegó gepek és gépréezek 

Világhírű BAPID lánczoskutak.*
W' Legjobb minőségű takarmanykanirak elkészítése 

es felállítása jutányos arakbat. *VK

Nyoputfutt NviUai és Táras r, t, gyonsajlójta Léván.


