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Az. uj hadikölcsön.

Perek katonáink diadalmasan ker
getik a hitszegő taliánt, akik közül 
már eddig' több, mint kétszázezren 
e-tek fogságunkba. Az ántántot ki
lelte a hideg, vacog a foga a féle
lemtől, hogy mi lesz most ? Nem 
jogadta el a békejobbot, már kezdi 
erezni, hogy bolondot csinált.

Regi latin közmondás az : si vis 
pacem, para hélium. Aki beket akar, 
jól felkészüljön a háborúra. Es, hogy 
ez nincs másképpen, ezt csak a most 
folyó világháború mutatta meg iga
zán. Az ország áldozatkészsége fo
kozta katonáink ellenálló erejét és 
harcképességét. Katonai fclszcrelé- 
■űnk kiválósága biztosította szá
munkra sok véres csatában a döntő 
sikert.

Most még egy kis erőfeszítés s 
reglegesen mienk a győzelem. Bál 
tan, halálmegvetéssel küzdő kato
náinkat nem szabad cselben hagy
tunk. Minden eszközt meg kell rá
adnunk, hogy őket a háború dia- 
almas befejezéséhez szükséges 
fegyverekkel, felszereléssel s egyéb 
rigókkal ellássuk. A fronton is, de 
.áront mögött is szükséges az együtt
érző, összeforrasztó áldozatkészség.

Minden megye, minden város, 
minden község, minden család, sót 
minden ember vegye ki részét az 
áldozatból, mert nincsen senki ebben 
az országban, akinek hozzátartozója 
t>e volna a küzdők sorában. A kor
mány most újítja meg' a hetedik ha- 
dikölcsönre szóló jegyzést, hogy a 
hadsereg semmiben hiányt ne szen
vedjen. liaink erőteljes rohamát meg 

jutni tudták állítani sem a szerbek, 
sem az oláhok, de még' a muszkatö- 
megek sem, annál kevésbbé fogjak 
® tehetni a taliánok, ha száz fag- 
hnientó áll is utunkba. De nagyon 
henyén megállíthatja őket a végső 
diadal leié vezető útjukban az itthon 
maradottak közönye, akik tehetnék 
ts még se-segítik.

Léva városa s Barsvármegye 
fddig megtették kötelességüket; jó 
ládával jártak elől. Hisszük, hogy 
miiünk még nincs hiány a segitő- 
-'zközben s a hadikölcsön jegyzésére 
'Zolo felhívás nem talál süket fülekre.

A miniszterelnökség sajtóosztálya 
e'ws szavakkal fordul az ország kö- 
i"n'iégéhez. Melegen ajánljuk meg- 

Pj^elésre, mert szinigazság az, amit 
A haza kér tőlünk még egy 

ls áldozatot, amely nem is áldozat, 

sőt inkább jól jövedelmező, biztos tő
kebefektetés.

„Akárininő becsületes igyekezettel is 
egyengetjük a béke útját, ellenségeink konok 
reménykedése a hadiszerencse fordulásában 
továbbra is ránk erőszakolja élet-halálharcunk 
folytatását. Ez. a kényszerhelyzet és hadifö
lényünk megőrzése, valamint a végső diadal 
biztosítása kötelességünkké teszi, hogy uj 
hadikölcsön kibocsátásával ismét előteremtsük 
a költségeket, melyek hős katonáinknak le
hetővé teszik, hogy hazánk védelmét zavar
talanul folytathassak és győzelmes befejezésre 
juttassák.

Minden, amire tekintetünk esik, arra 
serkent, hogy ezt a ránk háruló s a háború 
mai viszonyai között döntő jelentőségű fel 
adatot minél fényesebben oldjuk meg. El
lenségeinknek csak az ereje van roppanófél 
ben, de a vágyuk, hogy minket megsemmisít
senek, még mindig a régi lánggal lobog. Hogy 
ez is minél alaposabban lelohadjon a lm- 
dikölcsön teljes sikerével kell rajtacsapnunk, 
hadd lássak, hogy gazdasági kimerülésünkre 
alapított minden számításuk ostoba illúzió. 
Azután szinte végtelen hadállásaink során 
nincs egyetlen pont, amely ne ellenségeink 
siralmas katonai kudarcait hirdetne, tehát 
dicső fiaink kiömlött vérének és legendás hö- 
siségének is tartozunk azzal, hogy végleges 
győzelmünk lehetővé tételével hozzájuk újból 
is méltóknak bizonyuljunk. Pénzünk is van 
bőséggel, hiszen a jó termés, a háborús ke
reset s a háborús árak valósággal lelduz-
zasztotlak pénzkészleteinket, melyek számara 
gazdaságosabb s egyben hazafiasabb befek 
telés a hadikölcsönnél nincsen. Es itt van a 
hetedik német hadikölesönnek ellenségeink 
sorában szó szerint pukkasztó fényes sikere, 
ha eddig még mindig lépést tudtunk tartani 
dicső szövetségesünkkel, ezekben a sorsdön 
tő napokban s a hetedik hadikölcsön ered
ményében sem szabad elmaradnunk mögötte.

He inindenekfölött azért, mert napnál 
világosabb ellenségeink szándéka, hogy édes 
hazai földünk elrablására szövetkeztek és 
törtek ellenünk, hogy ezeréves és nemzeti 
dicsőségünktől ragyogó állami létünket s 
újabb évezredekre hivatott jövőnket szeret
nék a semmiségbe fullasztani. Ettől a tudattól 
fel kell forrnia minden csöpp magyar vérnek, 
össze kell fognia az összes és hála Istennek 
még fiatalosan duzzadó magyar erőknek. 
Olyan végső összeggel kell majd a hetedik 
hadikölcsönt lezárnunk, amelytől ország-világ 
láthassa : nemcsak vérben, de pénzáldozatban 
is mindig telik annyi tőlünk, amennyi éppen 
elég arra, hogy drága hazánk épségét és 
félteit nemzeti jövőnket akár az egész világ 
ellen is megvédelmezzük."
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Adakozzunk a Vöröskereszt

Egyletnek.

Fehérneműt a hadseregnek.
A m. kir. honvédelmi minisztérium Had 

segélyzö Hivatnia a hadvezetöseg felkeresere 
a hadseregnek fehérneművel való ellátása 
céljából nagy, országos gyűjtést szervez. 
Ez az. akció sikere nagyfontosságu hadi és 
nemzeti érdek lévén, a gyűjtést a legszéle
sebb keretben és a legbuzgóbb igyekezettel 
kell végrehajtanunk.

A vallás és közoktatásügyi in. kir. mi
niszter egyik rendeletével a felette fontos gyűj
tés érdekében fordul a tanintézetekhez és a 
tanintézetek vezetőihez, tanáraihoz, tanítóihoz 
s a hazafias magyar tanuló ifjúsághoz, hogy 
a nemzeti ügyet minden rendelkezésére álló 
eszközzel támogatni s annak eredményes
séget odaadó tevékenységükkel biztosítani 
szíveskedjenek.

A hadsereg további harcképességéről 
van szó, hogy emberfeletti megpróbáltatást 
kiállóit vitéz katonáinkat a legszükségesebb 
alsóruhával ellássuk, nehogy ennek az első
rendű szükségletnek hiányában harcosaink, 
hőseink egészsége és testi épségé csorbát 
szenvedjen.

Áldozatot kiválniuk a közönségtől, de 
olyan áldozatot, melyet voltaképpen ön
magának hoz a nemzet, saját legfontosabb 
érdekeinek megvédése céljából. A nemzetnek 
áldozatkészsége kimeríthetetlen, csak éppen 
alkalmas módon tudomására kell hozni, hogy 
hol és minő áldozatot kíván tőle a mostani 
viszonyok között a mindennél fontosabb 
honvédelem.

Égető sürgősen szükségelt áldozathoza
talról van szó, amelynek elkerülhetetlen szük
ségességét meg kell értetni a nemzet lég 
szélesebb rétegeivel. Ezt a megértető mim 
kasságot n legalkalmasabb módon és bizonyára 
a legnagyobb eredménnyel is a tanuló ifjúság 
teljesítheti a tanárok buzgó és fáradságot nam 
ismerő vezetése mellett.

Abban a biztos reményben, liogv a 
hazafias tanári és tanítói testületek, vala 
mint a magyar ifjúság a gyűjtést alkalomnak 
tekinti arra, hogy hazafiasságának újabb 
bizonyságát szolgáltassa az eredményt biz
tosító közreműködésével, a Hadsegélyzö 

j Hivatalunk a gyűjtés érdekében kibocsátott 
felhívását megküldödték a tanintézeteknek. 
Nagyon óhajtandó, hogy a tanárok és tanítók 
ezen felhívás alapján megmagyarázzák a 
gyűjtésnek rendkívüli fontosságát és az ügy
nek, mint hazafias kötelességnek, felkarolását. 
A Hadsegélyzö Hivatal az egyes intézetek 
kívánságára közvetlen megküldendő további 
(elhívások a tanulók között azzal a felkérés- 

1 sel osztandók szét, hogy azokat otthonuk 
bán, szüleik és egyéb közelállóik körében 
terjesszék.

A felajánlott fehérneműt a tanulók az
után az iskolába viszik s az iskola vezetője 
a Hadsegélyzö Hivatalt megillető posta és 
vasúti szállitásinentesség igénybevételével az 
említett hivatalba juttatja a gyűjtés ered- 

1 ményét.
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Gondoskodás fog történni arról is, hogy 
minden közigazgatási hatóságnál és nagyobb 
varosokban, ahol katonaság van, a katona
ság is mindenképpen kezére járjon az ily 
gyűjtést vezető iskoláknak.

A gyiijtes tárgyai: kész férfi, vagy mii 
alsóruha,férfi fehérnemű előállítására alkalmas 
bármilyen fehér és színes vászon is, mely a 
katonák részére szükségelt alsóruhának 
előállítására vagy kijavítására egyáltalán 
felhasználható.

A miniszter végül felkéri a tanintézete
ket, hogy a gyűjtés eredményessége érdeké
ben minél lelkesebb, fáradságot nem ismerő 
tevékenységet fejtsenek ki s hogy egyben a 
lladsegélyzö Hivatalnak a felhívások elosz
tására, a fehérnemű egybegyűjtésére, annak 
csomagolására és elküldésére vonatkozó 
kérelmét a legmesszebbmenő előzékenység
gel teljesítsék. A részletek dolgában pedig 
forduljon mindenki a nevezett hivatalhoz, 
amely az esetleges óhajoknak és igényeknek 
készségesen meg fog felelni.

Levél a harctérről
Tpóeta 482, 1917. október 12-én.

Nézegetem feljegyzéseimet. Nem tudom, 
mikor irtani le ezt a gondolatomat ha 

t már tökéletlen ez az élei, miért vágyakozunk 
a tökéletesség után ?! Fogadjuk el a töké
letlen jót s ne akarjuk észrevenni minden
áron, hogy az a szájunk izét rontja el.*  — 
Mikor ezt leírtam, ugyanolyan hangulatban 
lehettem, mint most vagyok. Valamelyes meg
elégedettség, egy picinyke boldogság szab
ta meg lelkemet a sok szenvedés, a meg
számlálhatatlan rossz után. Tökéletlen 
boldogságban volt részem, de mégis jónak 
találtam, megelégedett voltam ügy vagyunk 
itt ma is. A magas hegyeket oldalunk és 
hátunk mögött hagytuk, lankás domboldala
kat szállottunk meg, tekintetünk nem törik 
meg már néhány lépésnyire, biztatóan, mele
gen ér bennünket a napsugár, ügy tűnik fel, 
mintha boldogok lennénk. Tökéletlen boldog 
ság, mert az élet végének szele itt’ talán 
még inkább érezhető, mint a hegyekben, de 
hát meg kell elégedni a jóból egy kövessel is.

A hegyekkel mar amúgy is torkig vol
tunk. Nem csoda, hogy boldogok vagyunk, 
ha egy kissé elhagyhattuk őket. Oly hegye
ken voltunk, hogy a lelhők alattunk sétáltak. 
No de azért megesett, hogy fölöttünk is mász
káltak. Ennek nyomara is akadtunk egy reg
gelen, mert egy kicsi havat hagytak maguk után. 
— No de ha hazakerülök, úgy vegye ám 
szakadásnak lábait az a szerencsétlen halandó, 
aki nekem a siklósi hegy megmászását ajanj- 
ja. Pedig az a „Siklós" csak egy kis va
kondtúrás. He még a „Kákáknak**  is csak 
az aljában leszek laiható. Szerencsére — ha 
ugyan a gyökér város lakója leszek — nin
csenek Léván három emeletes hazak. Mert 
ha volnának, most egyúttal azt is megfogad
nám, hogy a 111. emeletet bojkolláliii fogom.

A harcok mintha elpihentek volna, meg
kezdődött a berendezkedés télre. Nyüzsgő 
hangyabolyhoz hasonlít most a vonal. A 
szorgalmas hangyák ásnák, faragnak, szegez
nek — készítik a védelmet nyújtó, erős ál
lásokat s a pihenést és a tél hidege ellen 
oltalmatado melegedőket, fedezékeket: Ahol 
szorgosabb munka folyt, ott esténként a 
raj kályhaféuyénél és melegénél mar most 
is folyik a mese, megy a tervezgetés, hogy 
is lesz majd akkor, ha vége szakad ennek 
a nagy világveszedelemnek. Kiszínezik ma
guknak az emberek, hogy micsoda boldogság 
is lesz az. ha a puska helyett az ekeszarvál 
fogják szorongatni, ha fenyőfából készült fe
dezék után a szalmafedeles, vagy cserepes 
ház lesz a lakóhelyük. Addig azonban na
gyon jó ez a kis fedezék is, találni is bol
dogságot benne, hiszen éjszakánként oda- 
kinn mar elég hidegen sikong az őszi szél.

Odaát az ellenségnél is erős a munka 
zaja. Ók is védekeznek a közös ellenség, a 
tél fagyasztó hidege ellen. De, ha nálunk 
van kedv a munkához, náluk aligha van.

Mi is az ö földjüket túrjuk, az. erdeiket rit
kítjuk, hát nekik igazán keservos lehet a 
munkájuk. .

Arra az időre, amikor úgyszólván ölhe
tett kezekkel fogunk egymással farkasszemet 
nézni, nálunk gondoskodás történik a szóra
kozásról is. Készül egy nagy tisztikaszino a 
legénység részere, a tisztek részére is felál
lítanak egy tábori mozit -- Ebben látni ló
gunk bizonyára oly jeleneteket is, melyeknek 
mi is részesei voltunk. Hogy honnan, honnan 
nem, télre .mindig kerül elegendő olvasnivaló 
is. Kielégíthetjük tudásszomjunkat is, meg 
szórakozhatunk is. Valamikor nem volt alap 
tálán az a panasz, hogy a magyar újságol
vasó közönség nagyon kevés volt. Azt In 
szem — most és majdan a bekevilágaban ezt 
a panaszt hangoztatni nem lehet. Oly embe 
rek járatnak most állandóan nagy lapokat, 
kik odahaza legfeljebb vasárnap vettek egy 
Friss Újságot, vagy Kis l jsagot. Ezt a szel 
lenti táplálkozást annyira megszokják, hogy 
odahaza is úgy fogják majd kívánni, mint 
az ebédel vagy a vacsorát.

Kedvteléseink, hogy kedvesebb környékre 
kerültünk, megszaporodtak Nem elégszünk 
meg azzal, hogy egy-egy üres óránkban fel
keressük egymást, hanem, amint szerét tehet 
jük, a vonal mögött lovagolunk. Jót tesz ez 
az árkokban, fedezékekben elemyedt izmok
nak, alaposan megtépázótt idegeknek. — Egy 
szó, mint száz - a negyedik télnek sem 
megyünk neki búnak eresztett fejjel, hanem 
a sok rossz közül mindig igyekszünk a jót, 
az élvezetet, a szórakoztatót kihámozni.

Erős volt nagyon a hitünk eddig, hogy 
a negyedik telet nem töltjük már a harcié 
ren, de hát konokfejü ellenségeink inasként 
akarjak. Hát’ szén legyen ineg az o kedvük 
szerint Mi hisszük, sőt biztosra vesszük, 
hogy a negyedik esztendő sem hoz nekik 
egy babérlevelet sem. hacsak mi nem tépáz
zuk meg jól az üstökűket

Az igazságos Isten velünk lesz.
„Honvéd.*

Barsvármegye legtöbb adófizetői.

Barsvármegye igazoló választmánya a 
törvényhatósági bizottság legtöbb adótlizető 
tagjainak 19IS. évi ideiglenes névjegyzékét 
a következőkben állítja össze:

Radnai Farkas Beszterczebánya 27629. 
88 K. József kir. herczeg Kistapolcsány 
14296 80 K. Franki Ede Nagy sáró 9572.33 K 
Dóra Miklós Hull 7690,70 K. Vépi Vogro- 
nics Ödön Nyitraszeg 5858 21 K. Gróf Révay 
Simon Tajnasári 1649 42 K. Szandlner 
Sándor Maías 4639 15 K. Báró Lindelof 
Henrik Néver 4326.97 K. Salzber er József 
Simony 1242 04 K. Dr. Laufer Artúr Léva 
4187.20 K. Schiek Vilmos Verebély 3533 17 
K. Elbogen Karoly Budapest 3518.16 K. 
Tarisch Rezső Barsfüss 3500.81 K. Szent- 
Ivany Egon Perlep 3448.30 K Kaehelmann 
Karoly Vihnye 3431 41 K Medveezky An
dor Vibnyo 3431.44 K. Szent Ivany Oszkár 
Bélád 3.Í58.32 K Pető Albert Árumról 
3060.87 K Dr. Lányi Benedek Armarót 
2982.72 K Pető Zsigmond Verebcly 2705.45 
K. Bcnkovieh Géza Armarót 2671.12 K. 
id. Klain Ödön Léva 2636 16 K. Dr Balog 
Sándor Léva 2533 71 K. Dombay Vilmos 
Barsendréd 2164 K. Dr. Kosztolányi László 
Armarót 1985 10 K. Mailalh István Nagy- 
kereskény 1915.72 K Wassermann Jakab 
Alsószctyzsény 1935 23 K. Feiehtinger 
Sándor Nagysa ló 1856 20 K. Adler József 
Fclsőszelezsény 1833.60 K. Levalich László | 
Budapest'1785.46 K Weisz Fülöp BarsKiss | 
1773 71 K Pető Bertalan Armarót 1747 14 i 
K Hecht I lernát Tild 1677.21 K. Schiek 1 
Lipót Verebély 162/.77 K. Dr. Persay 
Ferenc.z Armarót 1626 62 K. Kazy János 
l őre 1624.86 K. Groszmann Gyula Malonya 
1609.33 K Weisz Salamon Léva 1601.64 K. 
Holló Sándor Léva 1566 95 K. Meller Dávid 
Nagymánya 1503 45 K Dr Meller Pál Na y- ' 
mánya L>03.4í> K. Gróf Ambrózy István 1 
Malonya 148185 K Hédit Vilmos Málas 
1452.2.) K. Grün Dezső Ncmesoroszi 1426 50 
K. Króner Géza Armarót 1415.78 K. Kosz
tolányi István Nemecsény 1386.13 K. 
Motesieky László Málas 136091 K Huberlh

Vilmos Léva 1296.68 K. Tonhaizer Milrii. 
Nagysalló 1264.30 K Engel GVu ■, 1
1241.31 K. Boros Gyula Léva HO.V.iu ? 
Bakó Ferenc Léva 1150.41 K. Hédii |„- 
Alsópél 113108 K Dr. Belieza Pál Ari 2 
111188 K Sdmarlz Gyula Körmo. |unJ 
1107 07 K. Kralfszky József Verebély i py 
K. Bintel Rezső Armarót 1100.67 K puc 
Artúr Armarót 1081.90 K. Dr. Godin Kami. 
Érsekújvár 1078.14 K. Szauer Izidor |.,.v! 
106(5 85 K. Kiéin Nándor Alsószelezsénv 
10(54.47 K. Dr. Kmoskó Béla Léva 10 ,7 
K Bingvald Adolf Barsendréd 1051.31 K 
Bátliy Gyula Garamujfalii 1048 52 K. halóul 
János Barsendréd 1021.12 K Pinka .Samloi 
Garamszentkereszt 999 74 K id. Ordódv 
Vilmos Fakóvezekény 996.68 K. Perlak 
Ignáez Garamsztbenedek 995.28 K. Síinké 
Adolf Armarót 913.29 K Dr. Zelenyák János 
Lekér 932 32 K Szakács Viktor Léva 
923 52 K. Patscli Gusztáv Kisugrócz 915.Ö 
K. Botka Árpád Kisvezokény 9107;', K 
Botka Zoltán Armarót 910.75 K Szajbélv 
Árpád Ujlót 908 84 K Dr Szilárd Samu 
Léva 89(5.46 K. Dr. Dudidi Eridre Nagv- 
salló 872.48 K. Engel Adolf Armarót 871 K. 
Belcsák László Léva 869 96 K. Jónás Imre 
Alsógyőröd 861.26 K. Lipthay László 
Garamujfalu 86085 K. Medveezky Sándor 
Léva 856 24 K. Reitmann Ignáez l.éva 
82139 K. Epölyi Ferencz Nagykálna 829 62 
K Simek Ármin Lekér 824 80 K Murik 
Emil Armarót 75198 K Weisz Adolf Ar- 
marót 729 43 K Eisenberg Károly Armarót 
727 66 K Dr. Frommer Ignáez Léva i272u 
K. Hinffner Béla Zsemlér 722 62 K. pintér 
Károly Armarót 720.56 K Dr. Ilaiczl Kál
mán Gsztbenedek 719 62 K. Werllieinier 
Izidor Gsztbenedek 70783 K Vibor Gábor 
Cseke 703 14 K. Csonthó István Tőre 7® 
K Novotny János Barstaszár 694 78 K. 
Engel József Léva 691 K. Dr Ardó Sándor 
Armaót 690.10 K. Zsilincsán József 
Zsarnócza (588 70 K Döry Gyula Zsitva 
gyarmat (583 11 K. ifj Döry Béla Zsitva- 
gyarmat 683.10 K. Drexler József Armarót 
673 11 K, Bocsák Gyula Nagymánya 666,‘JO 
K. l’onreezky Lajos Felsöpél 655.72 K. 
Dr. Kenessey Kálmán Zseliz 634.80 K. 
Dr. Gellényi Miksa Léva 622.56 K. Dr. 
Steir.ar Oszkár Léva 620.50 K. I.evatich 
Gusztáv 618.58 K. Dr. Karafiáth Máriua 
615.26 K. Dukesz Lipót Léva 61022 K. 
Dr Pongrácz József Armarót 60426 K 
id Konez Károly Alsóvárad 603 88 K. 
Dr. Feke.e Vince Zseliz 603 34 K. Klaesán- 
szky József Kistapolcsány 602.58 K. Dr. 
Bottka Győző Armarót 598.80 K. Dr Pető 
Imre Armarót 593(10 K. Frommer Mór 
l.éva 592 93 K Dr. Petykó Izsák Körinő ■■ 
bánya 589 K. Lévai Péter Barskisfalud 
588.39 K. Havas Béla Nagyugróe 571.70 K. 
Dr. Kersék János Léva 5(5614 8.
Baschmann Tamás Armarót 563.44 K. Ben- 
kovies János Armarót 541.75 K. Haner 
Antal Nagysáró 540 26 K. Dr. Priszner ' >yula 
Léva 537.30 K. Baliga Pál Szelepesény ;>34.54 
Kavéggia Kálmán Vámosladány 510.80 K. 
Spullcr Gyula Garamszöllös 496 28 K 
nar János Barstaszár 494.66 K. Anderle 
ErnőGrszenikereszt 487.34 K. (írotté Vilmos 
Léva 485 63 K. Csorvinka Mór l jbanva 
426 58 K. Forgács Mihály Léva 4II0Í K. 
Csernik Alajos Nagyhercstény 393 2', h. 
Dr. Weisz Zsigmond Armarót 388 66 K. 
Dr. Török Mór Armarót 38832 K. t.zibnlka 
Adolf Újbánya 384.23 K. Karácsonyi Sándor 
Zsi Iván páti 355.68 K.

Különfélék.
— TAroal köagyflléa Léva varos 

képviselőtestülete okt. hó ílü-fui, délután 
rendkívüli közgyűlést tartott, aiuoly«‘n 
távollevő polgármester helyett ifj- 
Ödön főjegyző elnökölt, aki a közgyűlés meg 
nyitása után bejelentette azon sajnos körű • 
ményt, hogy az idei városi pótadó benze 
sénél eddig több mint 70 ezer 
hátralék mutatkozik és emiatt a sziikseg 
letek nehezen fedezhetők A varmegy 
törvényhatóságának azon végzését, 
szerint a városi kiküldöttek napidijának 
" 0-kal való felemelését nem hagyta jóvá, -
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.itólötestúlet megfclebbozi. A városi 
iviselók"<'k |,s a'ltalmazottaknak úgy a 

, mini a j<»v<i évre beszerzési előleget, 
1 h UH reeelyl, családi pótlék kiegészítést 

ll4“'' nyugdíjasok részére háborús segély 
avsztided VéKül ""'Uállapitolták a

több mlel fizetőknek névsorát, amelyet 
“* i,,ro számában fogunk közölni 
lapun*  j"'

_ GváHZünnepsóg a főgiuiuázi
baU |Ősi li a Iáit halt vitéz katonáink 

„lékének ébrentartására és irántuk érzett 
* érzeimeink fokozására főgimnáziumunk 
‘‘‘„iri kara és ifjúsága e hó 2-án, pénteken, 

délelőtt fél 11 órakor, a főgimnázium, rajz 
termében a kővetkező műsorral gyászünnep- 
séjret tartott: I. Szózat. Énekelte a főgimn 
énekkara. 2. Lévay József: A7 e wfy 7/?/ 

' Szavalta : Schollerl Feroncz I. oszt, 
tanuló. 3. Lelkes, megható és hazafias 
ünnepi beszédet mondott : Surányi Gyula 
főgimn. lauar. 4 Zilahy Lajos: Katona- 
Síelés cimü költeményét szavalta : Konecsny 
Ede VII o. t. 5 Himnusz. Énekelte a fő
gimn. énekkara — A főgimnázium ifjúsága 
az ünnepéllyel kapcsolatban az elesett hősök 
sírjainak ápolására 271 10 K. eredménnyel 
- gyűjtési rendezett. Ili említjük meg. hogy 
a főgimn. nov. hó 1-én az elhunyt tanárok 
emlékére tartott gyászünnepélyt, amelyen az. 
ünnepi beszédet Bányai Rezső Vili o. I. 
mondotta.

— Az uj vasúti díjszabás A keres
kedelmi miniszter rendelete szerin*  a fele
melt díjszabást a magyar királyi államvasu 
tak összes vonalain e hó 15 -én léptetik életbe.

— Emlékünnepély. Az állami tani 
tóképző intézet ifjnsága f. hó ö én, holnap, 
délelőtt 10 orakor, az intézet rajztermében, 
az elesett hősök és a 48-as honvédek emlé
kére az elesett hősök özvegyei és árvái ja ' 
vára jótékonyeélii ünnepélyt, tart, melyre a 1 
közönséget lapunk utján is meghívja a 
rendezőség.

Kitüntetés. Őszinte örömmel 
értesülünk, hogy a király vasúti állomásunk
nak páratlan buzgalom és köztiszteletnek 
örvendő állomásfőnökét. Ualatich Istvánt, a 
hadiszolgalatok körül kifejtett kiváló érdemei 
ért a polgári arany érdemkereszttel tün
tette ki /X valóban megérdemlett kitün
tetéshez mi is gratulálunk

- Katonatisztek a középiskolák 
bán. A honvédelmi miniszter rendeletet in
tézett a honvéd gyalogezredek pótzászlóalj 
parancsnokságaihoz, melyben közli, hogy 
még az idei tanévben a vidéki fiuközépisko- 
lakban helenkint a történelmi órákon harc 
tereken járt és kitüntetett honvédtisztek tar 
tanak a fiatalságnak személyes tapasztalata
ikról, a magyar katonákról és hazaszeretetről 
ílőudást. A rendelet intenciójának megfele
lően a pótzászlóaljaknal már megkezdték 
azoknak a tiszteknek az összeírását, akik a 
modern történelmi tanítás mesterei lesznek. 
h*»gy  való és közelfekvő lények ragyogó 
példáival regéljenek a tanulóknak apáik és 
testvéreik megváltó hazaszeretetéről.

— Kinevezések. A vallás- és kozok 
tatásügyi miniszter Miklós Vári Endre, Hváry 
•nire, bucin László, Horváth Lajos László, 
kiiqler Árpád. Mihorirs József aranyosmaróti 
^gimnáziumi, — Boka István, dr. Csenyo 
Nándor, (láhor Jenő, Fáv Károly körmöez- 
bányai főreáliskolai helyettes tanárokat a IX. 
fizetési osztályba rendes tanárokka nevezte ki.

- A F. M. K. E. inag:var tanfo 
lyaoia*.  A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Hiyesület az 1917-18. tanévfolyamán is 21 
Wyar beszélgetési tanfolyamot tart főn a 
taagyar-’of nyelvhatár négy vármegyéjében, 
‘mlra, Hars, Ilont és Nógrádmegyékben. 
beknek a tanfolyamoknak az évi költségeit 
J nőhai Repesik János kir. tanfelügyelő 200- 
.. koronás nagy alapítványának kamatai- 
1)61 fedezi az egyesület. A tanfolyamokon 
? Htagyar-lót nyelvhatár elemi iskoláinak IV-

• Osztályú tanulói, a kik az iskolában már 
"tagta un dák a magyar nyelvet, minden elö- 
Lj* n?szer kizárólag a mayyar he

JeKd>m gyakorolják magukat, hogy a ma- 
nyelvet a magán érintkezésben is hasz- 

"•Ihassak

éT Korp4s lslva" b«szter- 
banyai ".. hoiivedgyalogozredbeli önkéntes, 
I. tanító, Korpás István lévai polgártársunk 

"a- ki a román fronton Illír, ol. zászlóssá 
aevPztrn.H kl Az uj kadet e,,„ ' ““
is katona s jelenleg az orosz Im-lsziuteren van.

..... ~A* Or8*agos  Burgonya Köave- 
Utó iroda értesíti a gazdaközönséget 
'<>íty a vármegye területén kirendeltségei 

létesített, amelynek pontos .Íme: Aranyos
amról, Hákoci-ut. 33. szám Mindennemű 
felvilágosítással 'készséggel rendelkezésre all.

~~ Előléptetések. Varmegyénk terü
letén íekvö vonalakon beosztott vasúti tiszt
viselők közül f. évi november hó elsején elő
léptek : A,w,/ Zoltán áll. főnök, Verebélyen, 
árZWe Sándor, all. főnök. Oroszkan, Klimc*-k  
Győző, áll. főnök. Garamberzenczén, Ihi- 
mnrui Sándor, Miggisch Rezső es HilMm 
l.usztáv tisztviselők, Léván.

jdtviazik az orgonaelpokat A 
hivatalos lap szerdai száma közölte azt a 
honvédelmi miniszteri rendeletéi, amely sze
rint az ónból vagy ónötvözetből készült or- 
gonasipokat hadicélokra rekvirálják. Törté
neti vagy képzőművészeti értékű orgonák 
sípjait a közoktatásügyi miniszter felmentheti 
a rekvirálás alól.

— Rekvirálják az egyházi épületek 
rézanyagát A magánháztartások edé 
nyeinek es egyéb tárgyainak rekvirálása 
után most a honvédelmi miniszter legújabb 
rendeletével az egyházi épületeken templo
mokon, kápolnákon, kálváriákon stb. levő 
rézanvagokat is hadicélokra igénybevetteknek 
jelenti ki, amennyiben azokat eddig az egy
hazak ezen célra önkéntesen lel nem aján
lották

— 25 öb 50 filléres váltópénz, öt 
koronás bankjegyek készülnek Az 
osztrák urakbázának egyik legutóbbi ülésén 
az osztrák pénzügyminiszter indítványt nyúj
tott be 25 és 50 filléres váltópénz veretése 
és öt koronás bankjegyek kiadása ügyében. 
Ezzel a közel jövőben olyan pénznemek ke
rülnek majd forgalomba, amelyeknek hiánya 
már régen érezhető volt Az uj pénznemek 
kiadasa ezenfelül az aprópénz bőségét is 
érezhetően növelni lógja

— Tilos a dohányzás. A belügymi 
niszter 8()(>71. számú rendeletében utasítja 
a dohánytőzsdéket, hogy Ili éven aluli gyer
mekeknek és nőknek a dohány és szivar- 
neműek kiszolgálását tagadják meg.

— Leszállítják a cukoradagokat 
Nagyon valószínű, hogy december, január 
és február hónapokra a cukorkvótát, városi 
lakosoknál és iparosoknál fejenkint három
negyed kilóra, a falusiaknál pedig fejenkint 
télkilóra szállítják le. Márciusra — mint 
hírlik — a viszonyokhoz képest esetleg visz- 
szaállilják az egy kilós kvótái Vendéglők 
és cukrászdák eddigi illetményeiknek csupán 
háromnegyedét kapják meg.

— Mi inindeut gyűjtenek a nénié 
tok ? Egv pillantás a német nagy napilapok 
hirdetéseire mutatja, hogy mennyi dolgot 
használnak fel ott, ami nálunk felhaszná 
lás nélkül veszendőbe megy. Vásárolnak 
cseresznye és meggyfalevelet, veszik az 
alma-, körte , hárs-, gesztenye-, diófa és a 
mogyoróbokor leveleit. Gyűjtik a már egy
szer felhasznait kévekötözö-fonalat és szőlő
kötöző anyagot. Vásárolják a burgonyának 
és a répának a levelét, a gyommagvakat, 
veszik a lőrékéi, a liimagvak és zöldségmag 
vak hulladékjait.

— Talált pénz. Király József és 
Katona Ferencz iparostanoncok e hó 2-án 
utcán találtak egy tárcát pénztartalommal, 
melyet a lévai rendőrségnél letétbe helyez
tek. Igazolt tulajdonosa ott átveheti

_ A mozi mai két előadásán egy 
bájos vígjátékkal fogja szórakoztatni a 
közönséget, melynek cime Csak úgy, mint 
riyen. A komoly irányt a Lajyni igazság 
cimü 3 felvonásos társadalmi dráma képezi, 
melynek szép rendezése méltó érdeklődésre 
tarthat számot. A műsort a Harc-hegységről 
télen eszközölt felvételek fogják kiegészíteni. 
A terem fűtve van, így a közönség szórako
zását nem fogja a hideg zavarni.

Hősök falva l.endl Adolf, az Állat 
kert népszerű igazgatója nagyszerű tervet 
dolgozott ki a hazatérő rokkant katonák 
föl segítésére nézve. A nagy városok hatá
rában kidőli, modern falvakat megannyi 
„Hősök falvát4 óhajt építtetni, a rokkant 
katonáknak és családjaiknak földet adni, 
hogy megműveljék és a termelésből bizonyos 
százalékot az illető város ellátására enged
jenek át. Egy csapásra meg volna oldva a 
városok olcsó élelmezése tejjel, zsírral stb. 
vei való ellátása, kendi a terv kivihető
ségéről érdekes tanulmányt is irt, melyet a 
Hadsegélyzö Hivatal adott ki. A nagyszabású 
terv élénk tetszést aratott Budapesten és 
Bécsben és az illetékes körök szorgalmasan 
foglalkoznak annak megvalósításával.

Jótékonyság.
Az r éj jeli gyermekotthon*-n&k  a Kern 

Testvérek kereskedőcég két vizvödröt, egy 
petróleumkannát, egy tüzlapátot, egy ruha- 
száritókötelet, -- Schieitzer Gyuláné úrnő 
pedig egy függő-és egy fali petróleumlámpát 
szíveskedtek adományozni.

Az Erzsébet-Filléregylethez a szegény 
iskolás leánykák felruházására a következő 
újabb adományok érkeztek : Weisz Kálmánná 
50, — Wilcsek Salamon 20, — Szauer
Izidoráé 20.— Ruhákat adtak : dr. Frommer 
Ignácné, Szauer Izidoráé, Frommer Ignácné, 
Freund Elza, Rappeporl Elza, Adler Gizella, 
Schüek Gyuláné, Weisz Kálmánná, Deustch 
Salamonná és Hiúm Samu.

Nyilvános köszönet.
Mindazoknak, akik Budai Máténé el 

hunyta alkalmával nagy fájdalmunkat őszinte 
részvétükkel enyhíteni igyekeztek, — ez 
utón hálás köszönetét mond

Léva, 1917. nov 1
a gyászoló család.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése. 
igi7. évi oki. bó 28-tól. 1817. évi nov. bó 4.-ig

A szülék llt»i:
1 bO

A gyermek 
neve

Kóhn Manó Miller Malvin leány Aranka
Házasság.

Vutauy és lueuyasskéuy nere Vallása

ltosenfeld Simon lleimann R'/a 
Árendás János Bandzi Maria 
• íj. Tábori József Stugel Marcit 
Pigler Sándor Visebradszky J.

Halálozás

izr. 
r. kath. 
r. kath. 
r kath.

az (ilhauvl me Kora

--------------- -  —

A halál oka

özv. Róth Lukács 85 éves Aggrszály
1 >r„ Medvectkv K OC éves L zukorbaj
Ka/v János éves l'üdóvész
Varbanyik Tamás 8 ' éves VégeigyengOlés 

Tüdővészl\oe/i bülóp 14 eve
özv. Oberth Józsefné 67 éves Agg. kimerülés

I G'ilK—1917. szám. Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a <3387—1917.

M. E. számú rendelettel zár alá helyezett 
1 takarmány és alomkészletek igénybe vétele 
. a 68267—1917. F. M. eln. szamu. rendelet 
! értelmében rövid idő múltán kezdetét veszi.

Ehhez képest figyelmeztetem mindazokat, 
akiknek takarmány és alomfelesleg áll ren
delkezésére, azt a kiküidendő requiráló bi
zottságnak feltárni és atadni kötelesek.

Léva, 1917. évi november hú 2.
ifj. Klain Ödön,

h. po'gáruieater.

1150—1917. szám Felhívás!
Léva r. t. város adóhivatala felhívja 

mindazokat a lakásbérlőket, akiknél a lak
bérek a városi végrehajtó által letiltattak, 
hogy a IV. évnegyedre esedékes lakbérrész
leteket a városi pénztárba befizetni el ne 
mulasszák, mert a be nem fizetett összegek 
erejéig a végrehajtás ingóságaikra fog el
rendeltetni.

Léva, 1917. október hó 31.-én.
Tokody litván 

tanácsnok, adóinv iónék.
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Hegedütanitást
elvállal hallás- és kottatanitással 
Bartos Lajos lévai cigányprímás.

Birtokot keresek
vételre

f,() esetleg 100 holdig lakóház és gazdasági 
épületekkel lehetőleg vasul és folyó mentén, 

Kanyó Antal Ipolyság-

Fajalma.
Kiválóan jó és szép fajalma kap

Itató Riskereskényben I cím:
Mailáth Istvánná. Ki-kereskény.

Lakást keres.
4—5 szobás lakás kerestetik 1918. 
május 1-rc, Bővebbet a kiadóban.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Eladó ház.
Mángorló utca 5, szám. 

Bővebb felvilágosítást ad — Polgári 
Sörraktár; Ozmán-tér, Léván

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, (íyARMATÁRU- ÉS VASNAóyKERESKEDÉSE

mkhyymcih imi. LÉVÁN. iheuimí

Eladó szöllö.
id. Sziics András ó lévai lakos 

2750 öl beültetett szőllője eladó.

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

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognac, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Eladó vendéglő.
Garamdamásdon (Bars m.)

Közel a vasúti állomáshoz 1800 négyzetölön 
fekvő és központi jelleggel biró beszálló és 
vendéglőüzloteniet, mely áll 0 szoba, 2 
konyha, éléskamra, pince, istállók, vendég 
szin, jégverem golyózó stb. szabadkézből 
eladom. E hely alkalmas volna 
nagyobb ipar és kereskedelmi célra 
is. Bővebben érdeklődni lehet 
Kollár István vendéglő tulajdonos
nál Garamdamásdon.

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
j modern háztartási cikkek. Villan es főzőedények, fona lók es vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
agfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasági , méhészeti és tejgazdasági szerszámot:.

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

KATONA SÓSBORSZESZ. 
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 1 K 30 f. dupla üveg 2 K. 20 t. 
gV Ezt Jrérjvilc cLexj-iltt ’
A lio1 iiPiii kapható, oda postáu l'i kis v»gy i; nagy 
üveget tuenliítr >in koronáért 1 üld ingyen ládában a 
kellltó

KATREKIYAK JÁNOS 
gyógyi7eró«7 7SARNÍIC7A.

MA moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház
műsora erdekes.

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telff.i uim; 33. q y| Tvlefan gyám 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz göxcséplö készletek, eiedeti Melichár féle 
vetőgép dk, BAcher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vegó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutnk.
Legjobb minőségű takarmánykanirák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.

Nyomatott Niitrai és Tássa r. 1, gyorseajtóján Léván.
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