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IJj honalapító*.
Egy füzet került a minap kezembe, 

II]C|y Honalapitás címet visel s mely
nek szerzője Cséry Lajos, amelyben 
részletesen tárgyalja azt a kertlest, 
hogv miként kell a magyar államnak 
berendezkedni a háború után, hogy 
a közgazdasági politika terén a vi
lágháborúban szerzett tapasztalatain
kat kellőleg érvényesíthessük. Sok 
és figyelemreméltó eszmét vet fel, 
melyek mind érdemesek arra, hogv 
a közvélemény foglalkozzék velük s 
azokat megszívlelje.

Uj honalapitásnak kell történni, 
mert ugyanazon helyzetben vagyunk, 
mint voltak őseink ezer év előtt. 
Honfoglalás is, amit véreink végez
nek a frontokon, midőn életükkel 
és vérükkel áldoznak azért, hogy a 
tűrhetetlen életet a pusztulásnak in
dult hazában egy uj honfoglalás ál
tal a szebb jövő fele vezessék, mert 
csak ez fogja biztosítani a magyar 
nemzetnek újabb ezred éven át való 
dicsőséges fennállását

A világháború diadala is csak 
így az országra nézve előnyt, 
detet és gazdagságot jelenteni, ha 

i közigazgatásból a korrupciót, a 
kereskedelemből a csalást kiküszö
böljük, ezek helyett biztosítjuk min
den vonalon a jogbiztonságot, a 
tisztességet, hogy az uj magyar haza 
azok és családjaik részére legyen 
biztosítva, akik véreztek és küzdöt
tek érte, akik áldozatot hoztak az 
élet-halál harcban.

Födolog az, hogy gazdaságilag 
erősödjék a magvar állam, e célból 
minden áldozat árán fenn kell tar
tani az államháztartás egyensúlyát, 
emelni kell az idegenforgalmat, ma
gyar ipart teremteni s ezt a küld
őidtől önállósítani s azután a kül
kereskedelmet aktívvá tenni. Ez aztán 
fokozatosan meg' fogja szüntetni a 
háború által okozott abnormis drá
gaságot, uj megélhetési módokat és 
forrásokat nyit meg a nép előtt s 
minden állampolgárnak tisztességes 
Megélhetését és érvényesülését biz
tosítja.

Igaz, hogy ezek a reformok több 
'Z1'iz millióra rugó terhet rónak ál 
^háztartásunkra, de erre szüksé
günk van, mert a kiadásokat csak 
ugy leszünk képesek fedezni, ha a 
'áltozott viszonyokhoz képest fokozni 
todjuk a meglevő vagyonnak jöve
delmezőségét.

A kibontakozásnál egyelőre csak 
a földre s ezzel szoros kapcsolatban 
levő mezőgazdasági iparra számii

hatunk, mint amely eddig is egyedül 
tartotta ki az országot. Az ipar és 
kereskedelemre eddig csak ráfizet
tünk, mert ipar és kereskedelmünk 
még a kezdet kezdetén sem állott, 
a háború azt is tönkretette, mind a 
kettőt újból meg kell teremteni.

A föld pedig csak úgy fog ben
nünket az uj honalapitásban segí
teni, ha többet és értékesebb anyagot 
termelünk s ezeket a gazdasági ipar 
utján lehetőleg feldolgozva exportá
lunk. Ha csak 20—30 0 o-kal tudnánk 
többet termelni, már ez kivitelünket 
megkétszerezné Többet termelni pe
dig csak belterjes gazdálkodással 
lehet. Mivel pedig a termények árai 
a háború következtében elég ma
gasra emelkedtek s belátható időn 
belül nagy áresésre nem is lehet szá
mítani, kétségkívül ezernyiezer ér
dek fűződik alihoz, hogy minél több 
nyers termény legyen előállítható.

Az országban azonban állami in
tézkedések nélkül a belterjes gazdál
kodást nem lehet levezetni, mert az 
államnak kell hitelt nyújtani a gaz
dáknak, felállítani a műtrágya gyá
rakat, szervezni a mezőgazdasági ipar 
részére szükséges gyárakat, megszün
tetni a nagy szeszgyárakat, ezek 
helyett földbirtokosok részére a szesz
ipargyárakat állítani; gőzeke és mezei 
vasutakat létesíteni keskeny vágány
nyal, munkásokat sorozni, szervezni 
s a szükség szerint elosztani, köte
lező állami biztosítást kimondani, 
benzin, petróleum és pneumatik mo
nopóliumot behozni.

E főbb pontok keretében vázolt 
közgazdasagi teendőket a Budapes
ten felállítandó központi gazdasági 
hivatal irányitana s vezetné.

Ezután pedig' a kivitel nehézsé
geinek elhárításáról kell gondoskodni; 
emelnünk kell az idegenforgalmat; 
a fő állami gócpont mellett gondot 
kell fordítani az eddig elhanyagolt es 
semmibe sem vett vidéki városokra 
is. — Véget kell vetni annak a szo
morú állapotnak, hogy külföldön ol
csóbban lehessen magyar kenyeret, 
húst, bort kapni, mint itthon.

Külkereskedelmünk aktivábbá té
tele céljából nagy önmegtagadással 
a behozatalt a minimumra redukálni 
s minden szükséglétét, amennyire 
csak lehet, hazai termékből pótolni 
s viszont minél többet expói tálni, 
mert ettől függ valutánk javulása és 
megszilárdulása.

Részletesen tárgyalja ezután Szer
biával és Romániával való gazdasági 
összeköttetésünkét, melynek előnyeit 
okosan ki lehet használnunk.

Iparvállalatokat és kereskedelmi 
telepeket kell kreálnunk, különben 
a szomszéd nagy' iparállamoknak va
zallusai leszünk. Közgazdaságilag 
szervezni kell az országot, hogy a 
gazdák mind többet termeljenek s az 
uj iparvállalatok minél többet fel
dolgozzanak.

Ez volna az uj honalapitás pro 
grammja Cséry' idézett munkájában. 
Magyar ember, magyar szívvel, ma 
gyár tollal irta. Nem lehetett felette 
megjegyzés nélkül napirendre térni, 
mert a béke, — amely már nem is 
lehet oly messze, csakhamar aktuá
lissá fogja tenni az uj honalapitás 
gondolatát. A háború sok mindent 
megváltoztatott; erős, konzervatív 
álláspontokat döntött le piedesztál- 
jukról s ma már nincs Magyarorszá
gon állainfértiu, akit gondolkozóba 
ne ejtett volna, hogy és miként lesz 
az uj berendezkedés. E tekintetben 
sok hasznos és okos gondolatot tűz 
a napirendre Cséry munkája, bizony 
érdemes azt beható és részletes vita 
tárgyává tenni.

Vallási állapotok Láván a hitújítás 
első századában.

A hitujitási mozgalom, melynek Német
országban Luther Márton volt vezére, Magyar
ország ama részeiben, melyeket a szomszéd
ság vagy fajrokonság kötelékei fűztek a 
németekhez., elég gyorsan barátokat szerzett 
magának. Barátokat és nem kővetőket, hi
szen körülbelül a 16. század közepéig az 
újítások magyarországi hívei maguk sem vol
tak tisztában álláspontjukkal. Egyházi ható 
ságukkal, mely a hitújítás veszedelmes vol
tát felismerte, össz.eütközésbe jutottak ugyan, 
de tovább is katholikus módon éltek, böj
töltek, gyóntak, sz. misét hallgattak stb. szó
val u katli. egyházzal nem szakítottak, sőt 
ennek feltevése ellen is tiltakoztak. Vajmi 
kevesen akadtak olyanok, akik Luther tanítá
sát alapjában ismerték s ezek is amaz ifjak 
körében keresendők, akik a német egyeteme
ket látogatták s az uj evangéliumot maguk
tól a reformátoroktól hallgatták ; azok iratait 
hazaküldözgették s maguk hazatérve a hit- 
ujitási eszméket terjesztették. Természetes, 
hogy ez jó sokáig csak a németség körében 
történhetett.

Harsmegyében éppen ez oknál fogva 
Körmöczbánya városa az első, amely a többi 
bányavárosokkal együtt a hitújítás hívei közé 
szegődött Szerfölött érdekes az az évtizede
ken át folytatott levélváltás az esztergomi 
érsekek s a bányavárosok között, mely e 
mozgalom minden fázisát elénk tárja s vilá
gos tanúbizonyságát nyújtja annak hogy oly 
értelemben vett reformációról, mely szerve- 
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zell hitközségeket feltételezne, a 16. század 
közepén még a bányavárosokban sem lehet 
szó. Tulajdonképen minden a papokon for
dult meg, akik a körülményekhez képest hol 
az öskalh. hit mellett — ha sokban csak 
látszatra is — kitartottak, hol a hitujitokhoz 
csatlakoztak. Egyik másik megpróbálkozott 
azzal, hogy pl. a misét elhagyja s a szertar
tásokon némi változtatásokat eszközölt, de 
ez is városról-városra különböző volt A leg
több helyen csak a mindennapi es csendes 
miséket szüntették be, a vasár- és ünnepnapi 
nagymisét azonban megtartották és két szin 
alatt áldoztattak. A fülgyónást még a 16. 
század végén is megtartották. Egyben azon
ban a papok mind egyetértettek : mindnyájan 
megnősültek.

A hitújítás komoly fordulatot tulajdon
képen akkor vett, mikor a bányavárosok 
papjaikat idegenből, Német-. Morvaországból 
és Sziléziából kezdték hozatni, akik azután 
a lim lomokat — ahogy Melanchton Révay 
Ferenchez intézett levelében a misét s a 
kath. egyház szertartásait nevezte — lassan 
ként, hogy a nép észre ne vegye, megszün
tették.

A bányavárosokból kiindulva, a hitújítás 
lassan a közelfekvő s velük érintkezésben 
álló községekben került felszínre, elsősorban 
a papok közt, akik minden fegyelem, felü
gyelet és ellenőrzés nélkül lévén, a hitújítás 
karjaiba vetették magukat Itt azonban már 
más tényezők is játszottak szerepet.

Barsvármegye alsó részét Garamszent- 
benedektől lefelé a török már 1530.-ban el
pusztította. Esztergom eleste után pedig a 
török betörések állandó színhelyévé lett Léva 
városát 1544-ben kirabolták es felégették, 
1549-ben Nagysalló teljesen török kézen volt, 
Csillár leégett, Zsemlér, Kiskálna stb. felé
ben már a töröknek adóznak. 1566-ban az 
esztergomi szandzsák halarait Harsban : Ve- 
rebély, Szelepcsény, Vezekény, Kovácsi, Tol
mács, Koszinály, l'jbars, Kálna és (Lévát 
megkerülve) Saró képezték A török hódolt
ság pedig a reformációnak kedvezett. A 
budai pasa pl. 1551-ben a területen megte 
lepedő protestáns lelkészeknek nemcsak sze
mélyük teljes védelmét biztosította, hanem 
külön jutalommal is kecsegtette őket. Gyulai 
Tordai Zsigmond pedig mar 1545-ben irta 
Melanclitonnak : a török hódoltságban min 
deniitt szabadon hirdetik az evangéliumot, 
úgy hogy valósaggal isteni jótétemény, hogy 
e területeknek a barbárok áltál való leigázá 
sát megengedte

(Folyt, köv

A siker feltételei

Az olasz harctéren a hösiség uj csodá
ival döbbentik meg a világot a nemes vétel 
kedésben együtt ha coló magyar, osztrák és 
német csapatok. Elnémul már az a gúny is, 
amely valaha erte a magyarok „szalmaláng"- 
ját; egyéb katonai erényeken felül oly példás 
kitartást is tanúsítunk a negyedik esztendőbe 
nyúló világháború alatt. Minden katonánkat 
áthatja az a tudat, hogy velünk a legtisztább 
igazság, mert nem hóditasvágy adott fegy
vert a kezünkbe, hanem a haza szent védel
me a feldarabolásunkra törő ellenséggel 
szemben ; és nem akarunk egyebet, mint a 
gonosz támadás elhárításává! a tisztességes 
béke biztositasát magunk és maradékaink 
számára

íme sikereink titka : Isten és ember e- 
lőtt igazságos célért küzdünk, még pedig 
okosan, teljes odaadással szövetségeseinkkel 
összefogva és versenyezve, kitartóan. De még 
egy elengedhetetlen feltetele van a végső 
sikernek még pedig az, hogy a nemzet itthon
maradt része is minden erejével támogassa 

a hadakozol, támogassa mindenekelőtt pénz 
zel a most induló ht tedik magyar hadiköl 
(Sünnek minél mijtyobli eredményre jultala 
savul. A kel siker azután ogyütt. úgymint a 
harctéri, meg a pénzügyi, kétségtelenül biz
tosítja végső célunk elérését.

.A hadiköl*  són sikerének pedig ugyana
zok a föltételei, mini a .-•alamezőn valónak. 
Minden állampolgári hasson al az a tudat, 
hogy a legjobb célra a haza védelmére s a 
tisztességes béke sielletesére adja pénzét, 
midőn hatliko > nt jegyez Okosság is ez 
mert a most bőseggel levő pénznek jól ka
matozó és biztos elhelyezése. A nemes vo- 

I télkedés is arra ösztönöz, mert a szövetséges 
német nemzet tizenkét milliardol jegyzett a 
maga hetedik hadiköl*sönere.

Mennyi súlyos, ellenállhatatlan indító ok, 
hogy a mi uj h idikölcsönünkbe kivétel nél
kül mindenki elvigye minden nélkülözhető 
pénzét.

Léva városának virilistái.

A csillaggal jelzettek adója kétszeresen
i van

1
számítva.
Dr. Laufer Artúr ügyvéd*) 4187 20 K.

2. Id. Klain Ödön háztulajdonos 2636 16
3’ Dr. Balog Sándor ügyvéd*) 2532 71 n

4 Dr. Mautner József jószágig. 2116'4o
Ilubert Vilmos ügyvéd*) 1986

6. Weisz Salamon malorntulajd. 1601-64 q
7. Holló Sándor lak. pénz igazg. 1506 95
8 Özv. Friedinann Samuné 119880
9. Lévai Takarékpénztár 11 T 1313 63 n

10. Engel Gyula kereskedő 1241'31
11. Boros Gyula söikereskedő 119510 n

12 Weinberger Zsigmond magk. 117815 n

13. Bakó Ferenc hitelint pénzt. 115041
14. Szauer Izidor épit. vállalkozó 106685
>5. Dr. Krnoskó Béla ügyvéd*) 1057'64 •
16. Túri Nagy János*)  állatorvos 1030 92 n
17. Fertikó József szállodás 454-41 •
18. Lévai Takarok es Hitelintézet 936 41
Ili Szakács Viktor rk. plébános* 923-52
20. Schubert h Pál házbirtokos 918 11
21 Knapp Dávid gépkereskedő !X 13 69
2’’ Kempfner Jakab kereskedő 901'83
23. Dr Szilárd Samu ügy ved*) 896-96 !*
24. Bclcsák László kir. közjegyző' 869 96
25. Sugár Mór magkertskedö 868 48
26. Medveczky Sándor gyógysz ’ 856 24 n
27 B“ilmann Ignác szeszkeresk 851-39
28. Forgács Mihály anyakönyv.') 822' 1 1 n
29. Weisz Miksa mészáros 805 - n
30. Dr. Froinmer Ignác főorvos*) 727 20
31. Engel József háztulajdonos 691-
32. Özv Boleman Józsefrié 643 27
33. Özv Boleman Edené 636 23
:.4. Dr. Gellényi Miksa orvos*) 622 56
35 Dr. Steiner Oszkár ügyvéd'/ 620 50 •
36 Leválni*  Gusztáv ügyvéd*) 618 58
37. Dr Karatiath Marius főorvos’ 615'25
38. Weisz Gyula szeszkore-kedő 610 22
39. Dukesz Lipót piipirkereskcdő 61022
40. Frommer Mór ügynök 19293

P (itta 7 o X- :
II. Viaszaiy Ödön erdömester*) 592 80

42 Dr K érsek János ügyvéd ) 566 14 n
43 Dr. Priszner Gyula orvos*) 537 30

Különfélék.
B Bfittuer Una | .uz országos 

lórii Írónő, a fiolái leányok kedvelt Írója 
Aranvosinuróton. november 3 ,-in 78 éves 
korúban elhunyt Meleg, szivii, melyen érző, 
előkelő műveltségű nő volt s ez minden irá 
san visszatükröződik. Aranyosniaróton szüle 
tett. Atyja hírneves ügyvéd volt a maga 
idején, ki fényes nevelésben részesítette kél 
leányát ; Annát és Júliát. Büttner l.ina ké
sőbb Benedek Aladárnak a 70-os evek fel 
kapott költőjének lelt a felesége, ki pár ev 
előtt hunytéi. 1 emelése november 5 én ment 
végbe, melyen nagy közönség vett reszt 
Megjelentek a polgári leányiskola növendé
kei a tanári testülettel együtt. A simái dr. 
Ilamos l'eterne igazgatónő búcsúztatta a 
következő s az elhunytat találóan jellemző, 
bensüségtcljos beszédben : Hévpartot ért a

gálya Csaknem 8 évtizeden át majd vihar, 
tol hanyalva, majd békésen úszva haladj 
tova az élet tengerén. Azok közül, kik 'vein 
egyszerre indullak útnak, a legtöbben ||r| 
kikötőhöz, célhoz értek (.) itt maradi az ui 
nemzedék körében mintegy szebb, jobb V1. 
I.ig kedves emléke, mint hervadt vira<» J 
könyv lapjai közt, mintegy elhangzott 
dal bús melódiájának utolsó akkord a p( 
élt közöttünk megértő lelkitarsa. szeret*  híj- 
séges nővére oldalán, — itt élt ko- ■•ltüllk 
de nem velünk, hanem mintegy fölöttünk a 
szépmult romjaiból felépített mesevárban 
egy képzelet alkotta tisztább, eszményibb 
világban Itt hordozott köztünk egy 
néma 
fűlt, s 
mán 
bar zó 
sebbé _ ___ _
az ő lelke is megedződve szárnyalt a mu- 
gasba. hogy ott kibontakozva életet adjon 
szellemi alkotásainak Érezte, tudta, hogy 
amit az ö színtiszta nemes lelke sugalmaz 
abban csak ártatlan, romlatlan szív gyönyör
ködhetik, azért leginkább az ifjúságnak irt 
közöttük osztotta szét dús lelke knn-seit 
Nem volt anya, mégis keblére ölelte nem
zedékek gyermekeit s mesemondó ajkának 
regeivel altatta, mulattatta tanulságos törté
neteivel oktatta, nevelte, javította őket. A 
szép, jó. nemes öröktiszta forrásaiból a 
vallásból, a nemzeti történelemből, az isko. 
Iái elf-lböl, a családi szentélyből merítette 
hófehér elbeszéléseinek tárgyait, melyek nyo 
mán az Isten, haza — s emberszeretet a 
szülök s nevelők iránti halas tisztelet érzel
me sarjadt ki a fogókon gyermeki szív ter
mő talajából A gyermekek légiója siránko
zott A rut kis leány történetén ; keser
gett Az elveszett Aranyvirág-ért; vagyaké 
zott azután Amit a csillagok latnak - s lel
kesedett ,Az ősi földért4 s mindezek fe
ledhetetlen nevű írójáért Az ifjúsági iroda 
lom bölcsőjét ringatta az kinek nyitott sírja 
előtt most itt all az ifjúság. A hala és ke
gyelet vezette őket ide. — Egy rögöt akar
nak dobni az elnémult mesemondó koporsó 
jara. abból az ősi földből, melynek szerető 
téré tanította őket. Egy könycseppel. egy 
énekkel akarnak áldozni annak hantja felett,

■ ki dalt érdemel, mert költői lélek volt, 
könnyet, mert szeretett! “ A beszéd utána 
leányiskola növendékéi énekeltek egy szép 
dalt, melynek zenéjét Gaál Anna, szöveget pe 
dig dr. llámosné irta. Aranyosmarót község 
közönsége pedig díszes koszorú helyezett a 
nagynevű írónő ravatalára. Emlékét kegye
leti- 1 fogja megőriző a magyar föld, mely 
iránt való szeretcle egesz a koporsóig elkí
sérte

... esöndes, 
melynek könnye mo olvba 

örvénye fölött latszm.i/sj 
a mélységben háborgó’ vi- 
S mert a vihar még 

amit megtörni nem tudott ■
a ma.

— A király névnapja IV. ' 
király névünnepc alkalmából ma egy hete 
Léván is számos épületre kitűzték a nem 
zeli zászlót és d e. 9 órakor a plébánia 
templomában hivatalos isteni tisztelet volt, 
melyet Sakács Viktor plébános segédlettel 
v< / stt Az ünnepi nőisén a Léván ékelő 
katonai és polgári hatóságok is részivé’lek.

— mosok euileKüuuHptj A vallás
os közoktatásügyi miniszter által elrendelt 
hősok emlékünnepét a tanítóképző intézet 
nov hó 5-én d c. 10 órakor tartotta az 
intézet dísztermében. Az ünnepély niu-ora 
a következő volt: 1 Himnusz. 2. Ünnepi be
széd. Mondotta: Foqasi Ödön tanár. 3. \e 
rés Gábor: Nyugosznak ők, a hős hűk. 
Előadta az ifj. énekkar. 4 lábán Imre IV 
e tan uöv. a 48 as honvédekről tartod ha
zafias beszedet. 5. Jászai Horváth Elemér: 
< sillagok utján. Szavalta : fítdogh Endre I. 
é t n 6 .1. Horváth E.: Halottal: * 
ja Szavalta: Kórpás László gyak. isk

*. Revly; >ze deli. hantok. £.... 11,1 ;iZ
ifj. énekkar. 8. Ernőd Tainas: Verje meg aZ 
Isten Szavalta : Oberth Kálmán IV. é. I ”• 
9 Szózat A növendékek az elesett hös*'k  
sírjainak ápolására 61*04  koronát gyűjtötte- 
Az izraelita elemi népiskolában szinten •’ én 
d. e. 10 Órakor folyt le a gyász ünnepély*  
amelyen a himnusz eléneklése után 
Ferenc és - Erdős Ignác tanítók •’kegyeletes 
beszéddel emlékeztek meg a hősökről es 
méltatták az ünnep jelentőségét. A 
végén a szózatot énekeltek A gyűjtés 30 m 
koronát eredményezett.
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A lévai Tisztviselők Egyesít 

elnöksége tudomására hozza az 
**ín*,.  tagjainak, hogy az alispánt hivatal 
f^S“ ..... ,'love alapján az egész gabona meg

L |K lesz S Így minden tag t«u»é«. «... 
«**"  "évi lisztilletn

ezenfelül semmiféle

25 tói.

még az
dónként

( - tetszése sze
e,.csz "évi lisztilletményét átveheti ; 

azonban a tagokat, hogy a 
t úgy osszák be, 

'"'"ezenfelül semmiféle ellátásra igényt 
*' '' \ lisztszétosztás nov.

10-ig az elöleges befizetések 
szközöltetik. Tudomására hozza 

Elnökség a tagoknak, hogy csulá- 
50 kgr. burgonya minden tagnak 

ítélkezésére áll e vételárnak e hó Ili ig 
J.e kas Dénes pénztómoknál leendő befize- 
" és utalvánvozasa ellenében. Végül 

•^illetnek a tagok, hogy december 1.-én 
bab kiosztása is folyamatba fog tétetni. 
SztartássHl bíró tagok részére 5 kgr. fog 
utalványozta tni

_ A Barsvármegvei Gazdasági 
Egyesület Jruosztálva Részvénytársaság 
pb évi november hó 25 én délelőtt 10 
urakor tartja alakuló közgyűlését a Barsme 
pei Népbank helyiségében, amelyre a rész 
fény-aláirókat ezúton is meghívják.

— Ezüst diszkért az esztergomi 
háziezrednek Esztergom város polgársága 
i fennállásának 200 éves jubileumát ünnep 
ló vitéz gyalogezrednek — Esztergom varos 
láziezredének — jubileumi emléktárgyul re 
inek kivitelű ezüst katonai diszkürlöt készít 
tetett, amelyet a laktanya udvarán megtar
tott tábori misével egybekötött ünnepség ke
retében, október hó 28 án adott az ezredpa- 
nncsnokságnak a város polgármestere. 
Mint dr. Potubszky Géza tábori lelkész a 
2G gyalogezred katona-otthonának igazga 
tója írja, az ezred jubileumát a fronton 
a legközelebbi napokban fogjak megünnepel
ni, amikor a hálaadó „Zum Gébét!4 majd 
az uj kürtön át fog felharsogni a legtöbb 
Hadúrhoz

— Kin evezese*.  A pénzügyminiszter 
a számvevőségi tisztviselők közül v.urnc 
főnkben Katid tik Károly pénzügyi tanácsú 
stimmel es jelleggel felruházott pénzügyi 
sámtanáf sost, az aranyosmaróti számvevő 
ég főnőkét a VB. fizetési osztályba pénz 
igyi tanácsnokká. — Schoeller Lajos kör 
•öcbányai pénzügyi számvizsgálót a \ III. 
Szetési osztályba pénzügyi számtanácsossá 
nevezte ki

— Gy»szi«ir. Pe/// István városi fogy 
hivatali tisztviselőt súlyos csapás érte, ameny 
nyiben neje szül. Szepesi Borbála e hó 6-án 
eleiének 65. évében rövid szenvedés után 
elhunyt Példás, jó családanya, gondos hit 
vestárs volt, kit az egész városban nagyra 
becsültek Két leánya és fia dr Pély Géza 
plántái ügyvéd, ki jelenleg orosz hadifogoly, 
Rászólják benne szerető édes anyjukat Te- 
melese a nagyszámú rokonság, jóbarát és 
ismerős részvéte melleti e hó S-an ment 
TeRbe. Áldás emlékezetére 

- Hősök neveluek íuee örökitóse. 
Xemos kötelesség teljesítésére hívja fel az 
«?ész ország lakosságát a belügyminiszter
ek egyik legújabb rendeleté Ez. a rendelet 
T«grehajtási utasítása annak a törvénycikknek, 
JJielyet az idén alkotott a képviselőhaz a 
^boriiban elesett, rokkanttá lett, vagy egyes 
wáló cselekedeteket véghezvitt hősök emlé
knek megörökítésére. A hazafias és kegye- 
lelcs feladat részleteivel foglalkozó rendelet 
1 következőket tartalmazza A törvény csak 
Vf»k nevenek megörökítését rendeli cl, akik 
1 eRszenlcbb kötelesség teljesítése közben 
Jetüket vesztették Ez azonban nem zárja 

1 Wy az emlékművön helyet találhassanak 
foknak a nevei is, akik életben maradtak 
5>yaá de a haza védelmében a többiek fő 
“"ll kimagasló -szolgálataiknak adtak bizony
át. A megörökítés szempontjából az sem 
^kséges továbbá, hogy a hősi halai a 

és az ellenség fegyverétől követ- 
«tt légyen be. Kötelosségteljesitésénck 

^l‘ °ly áldozata az is, aki a hadviselés so- 
szerzet! sebesülése vagy megbetegedése 

^tkeztehen a harctér mögött, vagy éppen 
|Jnsök‘,s fogságban hunyta le örök álomra 

7,enW Csak azt kell csetröl-esetre szi 
'Mii megvizsgálni hogy hazáért áldozta c 
üs az éleiét. Az emlékmű helyéül a va

vói.I.8y k<’.ZSeR ,‘‘Kszebl’ helyét kell meg- 
élasztani. ' pondelel figyelmezteti a ható- 

■ agukat, hogy az emlékmű tervének megva 
lositasa időjén szigorú pontossággal óvakod
janak azoktól. akik e kegv-letes kötelesség 
teljesítése kerül kizsákmányolásra töreksze
nek Óvakodjanak különösen azoktól, akik 
művészi beccsel nem bíró kontármunkát 
igyekeznének túlzott árakon raja kényszer! 
tem Hangsúlyozza a belügyminiszter, hogy 
a cél megvalósításánál kivitelre kerülő min
den munkát kizárólag hazai művészek és 
h iZi.i iparosok részére keli biztosítani és le 
hetőleg hazai anyagokat kell felhasználni.

— A vonatok éu várótermek fft 
tése. A magyar államvasutak igazgatósága 
hirdetményben figyelmezteti a közönséget, 
hogy a rendkívüli nagy szénhiány miatt a 
vonatok és az állomások fűtésénél a legmesz 
szebbmenö takarékossággal kell eljárnia En-

> nélfogva a következő intézkedéseket tette : A 
vonatokat csak akkor fűtik, ha a külső hő
mérséklet + 6° G alá szali Azokat a helyi 
vonatokat, a melyekn k menettartama az 
egy órát meg nem haladja, egyáltalában 
nem fűtik, kivéve az iskolás gyermekeket 
szállító vonatokat/ a melyeket ezentúl is fű- 

, lenek. A várótermeket csupán a csatlakozá- 
' si és elágazási állomásokon fűtik de csak 

akkor, ha a hőmérséklet legalább o° -ra síi 
lyed A többi állomások váróhelyiségeit az 
idei téli évadban egyáltalában nem fűtik A 
személyszál itó vonatok rendkívüli hossza 
miatt a fűtés még a jelzett korlátozott mérv 
ben sem biztosiiható, miért is az utazó 
közönséget a saját jól felfogott érdekében 
nyomatékosan figyelmezteti az igazgatóság, 
hogy megfelelő ruházattal, bundával lábzsák
kal, takaróval stb. lássa cl magát.

— Tanulmány ózzák a leszerelés 
előmunkálatait Jóllehet még messze va-

■ gyünk a várva-vart leszereléstől, de azért 
készülnünk kell ra, nehogy a leszerelés le
folyása akdályokba, nehézségekbe ütközzék. 
A hadvezetőség gondoskodni is kivan olyan 
munkaerőkről, amelyek annak idején •» nagy 
munkát elvégzik Ez a munka előreláthatólag 
az 1862 — 1895. évfolyambeli születésű intel 
ligens katonákra háramlik majd és igy azokat 
a segédszolgálatos és irnoki minősítéssel

i osztályozott egyéneket, akik özekben az. e
• vekben születtek, továbbá az irodai szolga
j latra alkalmas továbbszolgáló legénységet 

most országszerte összeírjak és szolgálatié- 
leire be fogják osztani a honvéd (hadi kie-

• gészitö és néplöikelö parancsnokságokhoz,
• továbbá a pótlestek irányító tisztjeihez, hogy 
I az ottani ügymenetét tanulmányozzak

— Városi széuszállitas — kato
1 nai fuvarral. A varosok szénszállításának 

lebonyolítására a belügyminiszter megkere
sésére a honvédelmi miniszter az összes hon- 
vcdkerületi parancsnokságokhoz rendeletet 
intézett, melyben a szénszállításokhoz katonai 
erők közreműködését engedélyezi. A polgári 
hatóságok a katonai fuvarokat igénybe vehetik 
vasúti kocsi kirakásánál, befuvarozásanal le 
rakásnál és a szénnek a közönséghez való 
szállításánál. Válságos esetekben, torlódások
kor vagy rendkívüli időjárás eseten az ál- 
Jomásparanesnokok meg a kiképzés rovásara 
is tartoznak a - olgáraá j endel ■ éré i 
Inni. Hasonló rendeletéi küldött a hadügy 
miniszter a közös hadsereg összes parancs
nokságaihoz.

— Árdrágítás Károly c-apat're 
resztekkel Az utóbbi időben több panasz 
érkezett a lladsegélyző Hivatalhoz, hogy 
egyes kereskedők a Karoly-csapatkereszteket 
a megállapított kel boronánál drágábban ad

| jak el. Az a kereskedő, aki szalag nélkül 
I Károly-csapntkeresztért két koronánál többet 
J kér, árdrágítást követ el. A Hadsegélyzo 
f Hivatal, amely a keresztek kizárólagos jogát 

gyakorolja, felkéri a közönségét, hogy az 
árdrágítókat kíméletlenül jelentse lel, akar 
közvetlenül a rendőrhatóságnál, akar a Had 
segélyzö Hivatalnál (V., Akadémia-utca li.) 

— Számozott helyek a vonatokon.
Beavatott helyről az a hír terjedt cl, hogy 
az összes magyar vasutakon november I <» 
folyamán bevezetik a számozott helyek rend 
szerét. Több jegyet, mint amennyi utas a 
vonalon elfér, nem lógnak kiadni. Az indító 
állomás mindig telefonon közli majd a 

következő állomással, hogy hány jegyet 
adhat ki. így a vonatok túlzsúfoltsága és 
nagyarányú késése meg fog szűnni.

A mozi ma Jókai .Mire megvéniilünk 
cimü regényéből közölt magyar film 1. részét 
mutatja be, mely a fővárosban páratlan nagy 
sikert aratott s mely a gyönyörű regény 
minden részletét életre kelti. Bizonyára 
nálunk is nagy érdeklődést fog kelteni. 
Ezenkívül a hitelbe vett bunda cimü kacag
tató vígjáték és Adlersbach sziklavárosról 
felvett képek fogják a műsort kiegészíteni. 
A mire megvénülünk II. része mahoz eg}- 
hétre kerül bemutatásra. Ma már három 
előadás lesz és pedig fél 5, 6 és 8 órakor. 
A téli szezonban a vasárnapi előadáson 
kiviil csütörtöki napokon is lesz előadás.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése 
iqi7. évi nov. lió 4 -tői >017. évi nov. hó 11.-ig 

Születés.

A gyermek 
neve

0 U

bt

fin
Halálozás

A szíllöt

JánosVarga Mária

Az íilhmivl iirvii Kora A lialAI oka

l’ely Istvanné 66 éves Érvérüség
Vidra Jánosné 6Ő éves Máj rák
Kerger (iyula 3& éves Hősi halál
Veesei János 67 éves Agg. kimerülés
Bélik Julianna 14 eves 1 lasihagyniáz

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy a 3850—191 . 

M E rendelet értelmében a 100 kg ’ agy 
ennél nagyobb súlyú gyertyakészletek I. ho 
15 napjáig az iparhatóságnál kapható beje
lentő lapok felhasználásával bejelentendők.

Gyertyát szállítási igazolvány nélkül sem
miféle forgalmi eszközön igy tengelyen 
sem nem szabad többé a városból kiszállítani.

E. hó 20-tól az 500 grammos gyertya 
legmagasabb kicsibeni árai a következők :

8-as 22 fillér, 16-as 11 fillér, 30-as 6 fillér.
Más súlynál kilograimnonkint legfeljebb 

3 korona 50 fii. illetőleg ennek egy szál 
gyertyára eső része követelhető.

A rendelet megszegése kihágás miatt 
bűnletlelik.

Léva, 1917 évi november hó 9.
Bódogli Lajos. 

poli'Armnstor

7093-HH7. szám Felhívási
A hetedik hadikölcsön kibocsájtásának 

ideje elkövetkezett, nem mulaszthatom el 
városunk inindenkor áldozatkész közönségé
nek figyelmét azon körülményre felhívni, 
hogy a hadikidesönjegyzes amily kedvező 
és biztos lökebefektetes, ép oly hazalias 
kötelességük mindazoknak a honpolgároknak, 
akik megtakarított tőkékkel rendelkeznek.

lloey a gyilkos ellenségnek házi tűzhe
lyeinktől való távoltartása sikerült, azt vitéz 
katonáink hősiességén kivül az eddig kibo- 
esájtott hadikölesönök jegyzésében részvett 
polgártársaink áldozatkészségének köszön
hetjük fokép, amely áldozatkészség lelte le
hetővé vitéz hadseregünk bőséges felszere
lését. — Értünk szenvedő és vérző katoná
inknak a jövőre sem szabad sem hadi fel
szerelésben. sem egyeb ellátásban hiányt 
szenvedniük, mert ellenségeink magatartása 
mutatja, hogy békés hajlandóságúnknak esak 
vitézeink éles fegyvere tud érvényt szerezni. 
Az óhajtva várt békét csak kitünően felsze
relt hadseregünk bámulatraméltó teljesítmé
nyei hozhatják meg nekünk, amelyeknek 
szükkcblüséggol való veszélyeztetése bűn a 
haza ellen.

Járuljon tehát mindenki anyagi erejéhez 
mérten az áldozati oltárhoz, melyen hazánk 
legszentebb javai : szabadsaga, boldogsága, 
őrok elete várnak áldozatkészségünkre I

Léva, 191”. évi november hó-7. •
Bódogli Lajoz, 

polgárm«at«r.
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Eladó : Simon- és Zöldkert ut- 
czai ser ok ház. Bővebbet Forgács Mihály 
anyakönyvveaetönél és Dr. Balog Sán
dor ügyvéd urnái.

Elsőrendű manikűröző és tyuk 
sxemvágást fogad a lakásán Part 
utox*  7. szám; ugyanott fehérnem ü- 
javitáit is elfogad.

Fajalma.
Kiválóan jó és szép fajalma kap

ható Kiskereskényben 1 cim :
Mailáth Istvánné. Kiskereskény.

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

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Eladó ház.
Mangorló-utca 5, szám.

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

KERN TESTVÉREK
MMinimm mm LÉVÁN. TELISIFOH sa&R 14,

Birtokot keresek
= vételre =
50 esetleg 100 holdig lakóház és gazdasági 
épületekkel lehetőleg vasút és folyó mentén.

Kanyó Antal Ipolyság.

Legjobb fűezer- 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.

Vasáruk és konyhafelszerelési cikkek.

R a f f i a nincs 
és nem is lesz I! I 

nyersanyag hiány miatt a pipirspár- 
ga ára napról-napra emelkedik

í Mindenki lássa el magát előre 
pátria szőlőkötöző papirspár 
<árál 
ára 100
Kapható:

I

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 
modern háztartási cikkek. Villan re főzőedények, foiralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

kgként 520 koron*.
Gottlleb éa Sohmiedl 
„patria papirspárga*  

eladási irodája Budapest.
VII. Bákóoiut «.

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló, 
ágfüré8z, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Össses kerti-, mezőgazdasavi , méhészeti éa te,gazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott 8jdronyfonat kerítés nagy raktára. — —

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg 1K. 30 f. dupla üveg 2 K. 20 f- 
09*  Sst m1-ndlMxi.-a.tt! 'V*
A hol nőm kapható, oda postíu l'j kit vagy 6 uagy 
Aveget tiaonhArom koronáért küld ingyen ládában a 
WmM

KATB.ENTÁK JÁNOS
grógyazeréax 2SARN0CZA.

MA megyünk.
moziba

KNAPP DÁVID
mexögazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefos »iie: 33. jj. Telefos elém: 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gytrtmiayu gépek;

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eiedeti Mellchár-féle 
vetőgép sk, E&cher-féle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű B.AP1D fánczoskutak.
Legjobb minötégü taiarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakba,.Az Apollo mozgószinház 
oeeo műsora érdekes, *•**

Nyematoll NtIItrí í» fán*  r, |, gyoruijtójíD Léván,


