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Elégtétel.

Futva, menekülve kitakarodott a 
betolakodott hitszeg-ö a monarchiából. 
Kivertük és jó, hosszú időre elvet
tük a kedvét, hogy nálunk befősz 
kelje magát. A testvérhadseregekkel 
egyetemben olyan leckét adtunk az 
önhitt, vágyaiban telhetetlen tali- 
ánnak, amelyet egyhamar nem fog 
elfelejteni. Győzelmünket a fölényes 
hadvezetés, katonáink 
és vitézsége 
tizenkettedszer nem 
mielőtt újból támadásba kezdhetett 
volna, olyan rettenetes kudarcot 
vauott, amely az ántánt eddigi, 
igazán nem ritka és nem csekély 
vereségeit is mind felülmúlja.

Emlékezzünk régiekről 1 Hiszen 
nem is nehéz visszaemlékezni. 
Nincsen magyar katona, aki elfe
lejtette volna az olasz gazságot 
es akinek szive nem égne a vágy
tól, hogy ezt az aljasságot meg
torolja. Ez a nemes boszuvágy 
csapta lángra azt a lelkesedést, 
melynek tüzétől pusztulnak 
olasz hadak.

Emlékezzünk tehát ! Három 
előtt még jóbarátunknak véltük 
olaszt. Nem hittük, hogy 
briganti ül velünk, mint szövetséges, 
az asztal mellett, aki az asztal alá 
rejtett tőrrel lesi az alkalmas pilla
natot, hogy hátba szúrjon. Igaz, 
hogy valami túlságosan sohasem 
bíztunk benne. Ismertük a „szent 
földjén" szokásos jámborságot: az 
abruzzói briganti áhitatosan fohász
kodik Szűz Máriához, segítse, hogy 
orvul leszúrhassa az arrafelé 
haladó utast. „Sacro egoismusa“ 
nem engedi, hogy másként fogjon 
bele a rablás cselekedetébe.

Már amikor gyilkos merényletet 
követtek el Ferenc Ferdinánd trón
örökös ellen, szőtték Sonnino és 
cinkostársa, Salandra, piszkos háló
inkat és kezdték meg azt az aljas 
trafikálást, melyhez foghatót a világ
történelem fel nem mutat és amely 
Itáliának örökös, soha le nem mos
ható szégyene marad. A hármas 
szövetség szerződésszövegének szel
lemével nem törődve, szavait 
önkényesen a „szent önzés" elve 
szerint értelmezték és addig 
kotorásztak a diplomáciai cselfogá
sok méregtárában, mig fellelték a 
nKompenzációkat". Védekeztünk, 
amint az útonálló ellen védekezni 
lehet. Időközben meghalt Guillano, 
a hármas szövetségnek őszinte híve
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Mialatt igv alkudozott velünk, 
l’étervárott megigéi tette magának 
Anglia ludas pénzét es inig tovább 
játszotta komédiáját, mint a mi 
„szövetségesünk," ezalatt meg
egyezett bűntársaival és nyelbeü 
lőtte az uj szövetségét, amelynek 
köszönhetjük, hogy a habom env 
nyíre elhúzódott.

Aki visszatekint az emberiség 
történetére, láthatja, hogy végül a 
nagy politikai bűnök meg lesznek 
torolva. Lassan őrölnek ugyan a 
fenyítés malmai, de biztosan ; kese! 
vesen tapasztalhatja ezt most 
Olaszország is.

Már nem sietős neki I rie-zt es 
_____ és „ _  
helynek a monarchia testéből 
elszakitása és az ott lak 
reink felszabadítása". Atr 
ságait harmadfél év ig s< 
dal növelte, amii rt százé 
küldte fiait a Italaiba, a 
tálán birtokbavétele most 
sürgős neki, akad sok 
sebb dolga: menedéke 
amelyben valahogyan in 
magát es védekezhessek 
iszonyatos leszámolása ell 
magyar, osztrák es nemi 
ejtenek meg.

Bármint végződjék is 
hadak minden képzeletet 
mérkőzése: a....,..............
Olaszország árulásának beie olyan 
vereség, amelynek keserveit evek 
hosszú során át meg lógja sinylem.

Ez a mi elégtételünk.

Statisztikánkban p halálokok az 50%-ot 
meghaladjak Ami a nagy csecsemőhalálo
zást illeti, arról tudjuk, hogy főként mester
ségein táplált csecsemők szolgáltatják a 
halálesetek zömei ; a problémát azonban egy 
olv propagandával, amely az anyatejjel való 
tápláld l hirdeti, még nem oldottuk meg, mi 
vei még igy is sok csecsemő van mestersé
ges táplálásra utalva Minél szélesebb népré- 
tege 
kívül 
rends/.erenc 
nemcsak 
is mintaszerűnek van elismerve a nagy’-kö
zönségnek a hygienikus lakásról és gyermek
ápolásról való felviiágositasa, anyák iskolája, 
gyermekgondozó-intézetek és tejkonyhák lé
tesítése azon eszközök, amelyek e küzdelem
ben -zép eredménnyel kecsegtetnek — A 
gyermekgondozó intézetek a tiidőbeteg-di- 
speiciurek mintájára a veszélyeztetett gyér 

a gondozó tevékenység áldásaiban 
, az utóbbiak pedig a lejnyerés, 
rs kereskedelembe való hozatalának 
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az európai 
felülmúló 

annyi bizonyos: hogy

Gyermekhalandóság Léván.
MAeodik közlemény: a lekhzdée eszközei.

A most lezajlott országos népegészségi 
gyűlésen is megállapítást nyert, hogy a gyér 
mekhalandósftg csökkentésére irányuló törek
véseinknek egyrészt » csecsemőhalandóság 
leküzdésére, másrészt a gyermekkori tuJove.iz 
lebirására kell első sorban irányulniuk.

mekeket < 
részesítik, 
kezelés é 
módozatait szabályozzák. 
IA-. szerint u lakásviszonyoknak, kedvezőtlen 
epilkezi■■Illek, nagy népsűrűségnek, proleta 
rialiisnak c n rossz táplálkozási viszonyok
nak is jelentékeny szerepük van, a népjolét 
emeli -e. lakasreform, valamint a legmesszebb- 
menő állami es társadalmi gondoskodás azon 
lel.illatok, amelyek megoldása elöl kitérnünk 
nem lehet

Ami mar most a tüdövész elleni küzdel
met illeti, legfőbb feladatunk a gyermekek 
fertőzésének megakadályozása. Ez annyit je
lent, hogy a tüdővésznek mint népbetegség 
nek leküzdésénél a felnőtt ember fontos tárna 
dasi pontja a küzdelmünknek a gyermeket 
m-g több figyelemben kell részesítenünk, a 
csecsemőt pedig különösen intenzív gondozó 
tevékenység tárgyává kell tennünk, mert lm 
síkéiül n tüdövész inegbetegedési és halálo
zási eseteket a leginkább veszélyeztetett cse
csemőkorban redukálnunk s a fertőzött cse 
. minőket felnevelnünk azon kong, amelyben 
az ellenálló képesség nagyobb s ha sikerid 
a veszélynek kitett csecsemők nagyobb szá 
zalékat teljesen tuberkulózismentessé tenni, 
akkor oly nemzedek fog felnőni, amely a tü
dővésszel szemben sokkal ellenállóbb, mmt 
az előző generáció. E viszonyokról egyelőre 
még nincs áttekintésünk, de ha szembeállítjuk 
azon inh. iáit gyermekeket, akik gondozóte
vékenység nélkül nőnek fel. azokkal, akik a 
gondozás aldasait élvezik, kézenfekvőnek ta 
latjuk, hogy mily szép eredményekkel biztat 
a tüdövész elleni küzdelem a csecsemőkorban. 
E kérdés megvilágítására szolgáljanak egyéb
ként a kővetkező adatok :

Effler Llanzigban figyelemmel kísérte 5Ö 
egy évnél idősebb gyermek sorsát, akiknek 
családjában nyílt tuberkulózis volt ; külön 
választotta azokat, akiknek csaladja már 
születésük előtt gondozásban állott azoktól.
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akiknek családja csak a gyermek születése 
után került gondozásba. Észleletei alapján 
megállapította, hogy 58 gyermek közül 33 
már csecsemő korában fertőzte magát s álta
lában további sorsuk attól függött, vájjon a 
gondozótevékenység idejekorán vehette-e kez
detét ?

Ha a gümökóros környezetben élő cse
csemőt a fertőzéstől meg akarjuk óvni, ennek 
egyetlen módja az izolálás. Elkülöníthetjük 
a csecsemőt, vagy a fertőző tüdőbeteget a 
család köréből. Az elkülönítés mindenképen 
nehézségekkel jár. Legkedvezőbbek még a 
viszonyok akkor, ha oly gyermek van güniö 
kóros környezetben elhelyezve, amelyről az 
állam vagy más hatóságok gondoskodnak 
A törvényes gyermekeknek családi körükből 
való elhelyezése már sokkal nehezebb és 
ebbeli törekvésünk gyakran szenved hajótö
rést a szülök ellenállásán. Ezért a gondozó
tevékenység nagyjában csak arra szoritkoz- 
hatik, hogy a gondozottat lakásán izoláljuk. 
Hogy a csecsemőt gümökóros édes anyja nem 
táplálhatja, az természetes.

Igen kedvezők a viszonyok olyan helye
ken, ahol a tüdőbeteg gondozókon kivül 
csecsemö-gondozó-intézmények is léteznek. 
E két intézmény együttműködése engedi meg 

a leginkább a tuberkulotikus vagy a fertőzés 
veszélyének kitett csecsemők felkutatását, 
mert a gondozó nőknek módjukban van az 
egyes családokban megjelenni, mihelyt az 
anyakönyvi hivataltól egy-egy születésről ér 
tesülnek.

Városunkban e feladatok elvégzése azért 
ígérkezik könnyebbnek, mert évek óta mü 
ködödé tüdőbeteg-gondozója van és az éjszaka 
gyermek-otthon is létesült már.

Ezen intézmények észszerű kibővítéséhez 
és működésüknek a jelzett irányban való 
kiszélesítéséhez kérjük hatóságaink és társa 
dalműnk támogatását. Félre nem ismerve 
azon nehézségeket, amelyekkel e munka ősz- 
ssekötve leszen, teljes tudatában vagyunk 
annak, hogy itt évtizedek tervszerűen előké
szített gondozó tevékenységről van szó, amely 
talán már nem is oly távoli jövőben meg
hozza gyümölcsét.

334. láb. posta, 1917. november hó.

Dr. Laufer Lipót

U j simái.
Az aranyosmaróti sirkertben uj sírra 

hull az őszi lomb.
Annak a fennkölt szellemű írónőnek sír

jára, akinek nevét ezernyi-ezer fiatal leány 
zárta szivébe meleg szeretettel. Hisz nemes 
lelkének annyi dús kincsét osztotta szét írá
saiban, különösen a fiatal leányok között.

Kinzó szívbajban szenvedve csöndes el
vonultságban Írói munkálkodásának élt s 
fenséges erkölcsi érzékkel megirt munkáiban 
a korszellemet mindig megelőzve haladt írói 
pályáján, a legkiválóbbak tiszteletét, szercte- 
tét, méltánylását megérdemelve.

Saját szavai szerint élete részben ra
gyogó boldogságban telt el. Mig másik részét 
bánat, kínos szenvedés rabolta meg.

Családi otthonába, rajongó szeretet vette 
körül s a köztisztelet, melyet nemes lelkülete. 
határtalan szivjósága, nagylelkűsége szerzett.

Aranyosmaróton Barsmegyébcn lakott, 
hová házasságából eredő súlyos baja miatt 
vonult vissza virágos meleg családi ottho
nába, hol a természet szeretető kárpótolta a 
társadalmi élet szórakozásai- és örömeiért.

Huszonöt kötetnyi dolgozataiból még 
néhány kiadatlan is van, melyet nemrégen 
kezdett sajtó alá rendezni.

Születési helyéről Borsodban több mun 
kájában emlékezik meg. S szülő házukról a 
magaslaton, parkban álló, régi kastélyról, 
mtlynck tenuzáról tizenhat falut, a Bükk-

______ B A

hegységet s a kanyargó szép Sajó folyot 
láthatta. , „ ,. ,

Lángeszű, kiváló nemes gondolkodású, 
előkelő állású édesatyja Büttner József Vi- 
mos lovagnak legkedvesebb, legszeretelteb 
gyermeke volt S korán elhunyt édes atyja 
nevezte is el a család őrangyalának. Az is 
maradt élete utolsó perezéig A legjobb, lég 
hűbb, a legnemesebben érző gyermek es a 
!**gönfeláldozóbb  nö és testvér

Ez év november 3.-án hunyt el keserves 
bánatba borítva nővérét, ki a következő gyász
jelentést adta ki:

„Güntherwi'zi Hüttner Juha keserves 
bánattal jelenti imádott nővére nárai Naray 
Iván költői nevén Benedek Aladár özvegye 
született güntherwitzi Büttner Lina úrnőnek 
november hó 3 -án bekövetkezett gyászos 
kimultát, melyet kínos szenvedés előzött meg.

Krisztusi szivet nyert az Égtől, Krisztus 
szenvedéseivel.

Saját gyermekei nem voltak, tálán, hogy 
kivaló irói működésével ezernyi ezer gyermek 
részesülhessen szerelő szivének áldásos ve
zetésében. A gyermekek szeretete s a szülök 
meleg hálája kisérte azért egész életén át 
Valamennyi, az ifjúságnak szóló, fenséges 
erkölcsi érzékkel, lángésszel és forró Isten- és 
emberszeretettel megirt müveiért a legkivá
lóbb emberek igaz tiszteletét érdemelte ki.

Csaladjához való hűséges igaz szerete- 
téért az örök Isten jutalmazza meg “

Temetésén a nyílt sírnál özv. Hámos 
Rétemé az áll polg. iskola igazgatónője köl
tői lendületű, igen szépen megalkotott mél
tányló emlékbeszédet mondott s tanítványai, 
a fiatal leányok kara, gyönyörű, mélyen meg
ható. búcsúzó gyászdalt énekelt.

S a búcsúzó dal mintha az összes ma
gyar leányok ajkáról fakadt volna, zengett 
fel hozzá, a távozó angyalhoz, kisérve öt égj 
utján.

Az irodalomban a 70-es évek elején lé» 
pett fel Vadnay vezette be a Fővárosi Lapok
ban, mikor az még a legtekintélyesebb nép
irodalmi lap volt. S nálunk eddig teljesen 
szokatlanul meleg elismerésben részesült. Az 
irodalmi vezérférfiak vetélkedve magasztalva 
mutatták be lapjaikban dolgozatait s közöl
ték arczképét.

A Vasárnapi C súgnak is állandón mun
katársa lett. Hol. a munkatársak névsorában 
nevét mindig legeiül, közvetlen Jókai melleit 
hozta a lap ; a többiek utána következtek.

Az ifjúsági irodalom művelésére Gyulai 
Pál személyesen kérte fel.

.Csak nagyságod krisztusi szive tudhat 
annyi szeretettel lehajolni a gyermekhez, 
hogy szeretetteljes megértéssel, kézenfogva 
vezesse minden földi erények útjára/

Írói pályáján úgy mint az életben sze 
retet, magasztalán kisérte mindvégig.

A kritika tövis nélkül nyújtotta számára 
a koszorút

Legzordabb kritikusunk ezt irta róla:
A legfenségesebb erkölcsi érzéssel írja 

meg legkisebb munkáját is.
S egyik magasállású egyházi férfi, az 

agg Rónai püspök irta :
„Áldott a toll, mellyel az illusztrisz Írónő 

gyönyörű egyházi enekeit s imáit írja *
Sok igen értékes ifjúsági munkája kia

datlan.
Költeményei, szép prózája, majd gazdag 

szellemének teljes hü képét adó aphorizmái 
is kiadásra fognak kerűin1 a megváltozott 
világsorsban.

Ha életben marad az, akire bízta.

B I.

IV. Kí roly király uralkodásának elsőévé.
Irta ; Marci,li Henrik, a budapesti tudomány-egyetem 

ny. r. tanára.

Amint őszinte gyásszal vette körül a 
magyar nemzet nagy és bölcs királyának, 
I. Ferenc Józsefnek ravatalát, olyan tiszta 
örömmel fogadta korán férfivá érett utódá
nak trónralépését. A két érzelem nem 
mondott egymásnak ellen. Az egyik esemény 
egy viszontagságos, de dicső és nagy ered
ményeket érlelő múltnak volt befejezése, a 
másikban egy szép jövőnek láttuk biztos 
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zálogát IV. Károly friss közvetlensége, Zita 
királyné bája és jósága és a kis trónörökös 
elevensége és szépsége meghódított minden 
szivet. Midőn a koronázási ének elhangzott• 
midőn az eskü jelentős szavait hallottuk ’ 
az a lelkesedés ragadta el a kedélyeket' 
mely egykor a „Vitám et sanguinem’-bun 
talált kifejezést. Ez a lelkesedés elhatolt a 
magyar föld minden rejtett zugába.

Mint Mária Terézia korában, most is 
számos és hatalmas ellenséggel kell mcs 
küzdenünk ; mint akkor, most is a magyar 
nemzet hazaszeretete, hűsége és hősiesség 
a trón és a monarchia rendíthetetlen taina- 
sza A király nemcsak távolról intézi a 
harcot: alig van az ellenséggel szemben 
álló had, melyet meg nem látogatott volna 
ne buzdítana jelenlétével, megosztva a 
fáradalmakat. Mellette a királyné, ki előtt 
hódolna mindenki, ha nem is viselne koronát 
lelkesíti a hősöket, látogatja és vigasztalja 
a sebesülteket és sinylőket Katonailag az 
első év méltó betetőzése a most folyó olasz 
hadjárat, mely az ellenséges ország szivébe 
viszi diadalmas fegyvereinket, kilátást nyújtva 
arra a becsületes békére melyet ellenségeink 
uralkodónk és magas szövetségeseink állal 
való nagylelkű felajánlása után is vissza
utasítottak.

Nagyok és mélyrehatók a trónváltozás 
következései az állami élet belsejében 
Már első nyilatkozatában is egész néphez 
fordult a király. Reánézve a legszélesebb 
rétegeknek politikai jogokkal való felruházása 
több az államférfiul követelésnél is, mert 
szivének kívánsága

Még függőben a kérdés és úgy meg
oldása, mint annak következései szinte i 
beláthatatlanok és ki nem számithatók. 
Magrarorszag nem lejtheti ki egész erejét, 
mert nemcsak a modern államot kell fenn 
tartania, hauem a középkorit is. A kőidé 
lemben ez állapot ellen IV. Károly a koro
nás király, méltó követője II Józsefnek a 
nagy „kalapos*  királynak. Ha a királyi 
akarat a nemzetével együtt ezen a téren 
tartósat és jót alkotnak, IV. Károly kivívta 
helyét történetünk nagyjai sorúban. Mert I 
minden haladásnak előfeltétele az ezeréves I 
magyar államiságnak, önállóságnak és I 
törvényes függetlenségnek biztositása és 
intézményeinknek a kor szükségei szerint 
való fejlesztése.

Jövendölés.

Hadseregünk mesébe illő bravúrral 
vágja és teszi szabadda a háború vadoné*  
ból kivezető utat; már az olasz hiénát 
ragadta torkon vasmarkával. Oroszország 
felöl pedig, ahol hatalmas irtást végzett, 
már is dereng valami. Okvetlenül kiérünk a 
tisztességes béke szép mezejére ha mi itt 
hálullevők gondoskodunk arról, hogy úttörő 
vitézeink karja meg ne lankadjon a meg
szabadításhoz való eszközök hiánya miatt. 
És errevaló a napokban kibocsátott hetedik 
magyar hadikölcsön, amely tehát valósággal 
az értünk verejtékező és vérző katonák 

. segélykérő szava hozzánk, amig csak 
I fölhívás és a mi támogatásunkká válik az 
I aláírandó milliárdokban.

A jövendölés pedig az. hogy a magyar 
, nemzet itthonmaradt része a legnagyobb 
i készséggel nyújt segítséget a harcoló félnek, 

csakhogy azok akik éppen a háború révén 
s nem is mindig a legválogatósabb módón 
jutottak igen nagy vagyonhoz, kevésbé 
fogják megerőltetni magukat. Annál 
lelkesebben lesznek ki magukért a közép*  és 
kisvagyonuak, a nemzet zöme és dereka 
— és meg fogják menteni a nemzet becsü
letét és a sikerben övék lesz az oroszlán*  
rész Mert eddig is úgy volt ez, immár hat 
Ízben. Mert nekik, az úgynevezett kisem
bereknek van szivük. Mert ök hőbben 
vallják magukénak a hazát és ügyeit, min 
a többé-kevésbé kozmopolita nagytőke. 
Mert őket kielégíti az a minden tekinte - 
ben tisztességes és biztos polgári *,asZ<’nk’ 
amivel a hadikölcsönjegyzés jár. Mert ne i 
szeretteik harcolnak a csatamezőn és o 
siettetni akarják azok hazatérését. Annfir 
döntő pedig az ő sulyok a nemzetben, bog)
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Jiír magyar hadikölcsön az eddigiok 

* • bbat' fog sikerülni. És a Béke Istene 
** s kedvükért az egész nemzetre 
^olyog wnl

Különfélék.
a»kvl«m az elhunyt királyért. 

„aTzerdán, I hó 21.-én I. Ferenc József 
M Luk halálának évforduló napján a plé- 
t"1’ templomában gyászmise és rekviem 
* amelyen a katonai és polgári hatóságok 
.resztvettek.

_ városi közgyűlés. Léva város 
unvisélőtestülete ma egyhete rendkívüli 
“r -lest tartott Bódogh Lajos polgármester 
‘Sete alatt, melyen u honvédelmi 
miniszter azon leiratát tárgyalták, hogy 
levára 3000 lázbeteg katona 80 tiszttel 
taheztessék el ellátás és ápolás céljából. A 
íznúlés a polgármester indítványára 

elhatározó*,  hogy lelir a miniszterhez a 
rendelkezés megváltoztatása iránt, mivel 
|»van jelenleg járványos betegség van s 
matónak a lakosságnak sincs elegendő élelmi 
aere s megfelelő lakás. Végül elrendelte 
J közgyűlés, hogy a megüresedett tiszti 
orvosi állásra pályázat irassék ki.

- A Lóval tisztviselők egyesületé
nek tagjai levélbeli értesítést kaptuk aziránt, 
hogy akik lisztjárandóságukat egész évre 
óhajtják kivenni, ebbéli szándékukat jelentsék 
be Más Dénes egyesületi pénztárosnál.
Az elnökség ajánlja, hogy aki csak teheti, 
tegye birtokába mar most egész évi jármi 
dóságai'

— Nő Is lehet képviselő. A kormány 
választójogi javaslata megvalósítja a válasz
tójogért küzdő nők régi vágyát, — a nőkre 
is kiterjeszti úgy az aktív, mint passzív sza- 
vuati jogot Eszerint a jövőben a nők is 
nifgválaszthalók képviselőknek. A nők pártja 
I legközelebb meg is alakul, de amint a 
lapok Írják — egyelőre távolmarad a pari 
politikától és inkább szociális és békepoliti- 
kával foglalkozik.

— Tisztviselő-választón. Léva 
táros képviselőtestülete e hó 20.-án dr. 
Itudnyánvlcg Titusz alispán elnöklete alatt 
töltötte be a megüresedett pénztári ellen 
úri állást, melyre a közgyűlés a jelentkezett 
három pályázó közül Farkas Tivadar volt 
ellenőrt választotta meg egyhangú köz- 
lelkiáltáss»l, aki jelenleg mint tart hadnagy 
katonai szolgálatot teljesít s mint ilyen 
több kitüntetést, köztük az arany vitéz, 
ségi érmet nyerte

— Véráldozatunk a világháború 
tas. Hogy a hadvezetöség minél pontosabb 
statisztikát állíthasson egybe arról, hogy 
milyen véraldozatot hoztunk ebben a nagy 
világégésben, újabb statisztika összeállítására 
adott ki rendeletet, amely szerint az. összes 
ftapattestek kötelesek a háború kezdete otn 
meghalt vagy elesett egyénekről kimutatást 
egybeallitani és ezt a hadügyminisztériumnak 
beküldeni. A kimutatásban fel kell sorolni 
ut is, hogy az illetőnok mi volt az. anyanyelve.

— Kinevezés. A vallás- és küzokta- 
■ásügyi miniszter Szalag Pál okleveles rajz- 
Isnárt, az elismert és jóhirü festőt, aki vá
rosunk szülötte — a nyíregyházai áll. tanitó- 
képző intézetbe rendes rajztanárnak 
nevezte ki.

— Leégett malom. Az igen élénk 
forgalmú lekéri malom, e hó 11.-én virradóra 
végett. Igen sok beszállított termény pusz 
•olt el A kár jelentékeny. A malom mint 
értesülünk — nem volt biztosítva, ami kivált 
* niai nehéz viszonyok között, könnyelmü- 
'egre vall. A tűz. keletkezésének oka még 
eddig ismeretlen.

- Szegény iskolás-gyermekek fel- 
™“*áBa.  Az „Erzsébet Filléregylct“ folyó

*9-én. Erzsébet napján, a szegény isko- 
JJWrmekeket a szükséges téli ruhával 
' itta |)r. Fronmer Ignácznó úrnő, mint 

*Men évben, úgy most is délutáni uzson- 
megvendégelte a kicsinyeket A nyo- 

ni»sztó viszonyok dacára a hölgyközönség 
^®®sszivőségével oda hatott, hogy a gyér 

igényei érvényre jutottak.

I

I

. i ~ A kVógysnerárak emelkedése 
A belügyminiszter újabb rendeletevei cgves 
gyógyszerek arát ismét felemelte .\z emelést 
azzal indokolja meg, hogy ugy „ gyógyszer 
anyagok ara, valamint az azok kiszolgálása 
hoz szükséges edenyek és kellékek is folyto- 
"os“',‘ ................... továbbá jelentékenyen
emelkedett a szakképzett segedi munkaerő 
dija s általában a gyógyszertáruk üzeinkölt- 
sége Mindezekre való tekintettel a belügy 
rnimszter 8o o/„-l)s póldij felszámítását enge 
délyezte. *

Helyréig uzitás. Lapunk előző sza 
mában megjelent, az éjjeli gyermek-otthonra 
vonatkozó közleménybe egy sajtóhiba van, 
amennyiben ott az áll, hogy a gyermek
otthonban csenevész, tüdővészes, fertőzésnek 
kitett gyermekek nyernek elhelyezést A 
túdövés'i's szó után befurakodott kis vonás 
olyan értelmezést enged meg, mintha az ott 
honba tüdövészes gyermekek is felvétetnének, 
7 „tt,ni l'ed*K  teljesen ki van zárva Nem 

tüdövészes, hanem tüdövészes fertőzésnek 
kitett gyermekek vételnek fel

— Katonai felmentések meghosz- 
szabbitásának bevárása tárgyában a honvé
delmi miniszter a határidős felmentéseknél 
egyes, különösebb figyelmet érdemlő esetekre 
vonatkozólag utasítja a közigazgatási iiatósá 
gokat, hogy kellőleg indokolt esetekben ott, 
ahol csakugyan fontos közérdek megóvásáról 
van szó, 191b. január I -ig bevárást enge
délyt adhassanak azoknak, kik erre vonatkozó 
kérelmüket beadtak, illetve felmentésük meg 
hosszabbítását legutóbb kérelmezték.

— Helyettesitől. A lévai iparostanonc- 
iskolában az elhunyt JTíw Gyula által ideig 
lenesen elfoglalt rajztanitói állást, az iskola 
felügyelő bizottsága elnökének intézkedése 
alapján, a folyó tanévben Lévai Károly, az 
izr. népiskola tanítója fogja betölteni, aki a 
háború előtti nagy szünidőben mar reszt vett 
az ipari rajztanfolyamon.

— A tisztviselők vasúti kedvez
ménye. Az uj vasúti tarifával kapcsolatosan 
a tisztviselőkre vonatkozólag külön rendel
kezés történt. Az állami tisztviselők az első 
osztályon második osztályú téljeggyel, a má- 
sodik osztályon harmadik osztályú féljeggyel 
utazhatnak; a harmadik osztályon pedig a 
negyedik osztályú menetdij felél fizetik.

— Mindenki termelhet dohányt 
magának A „bohányárti::*  megcáfolja 
azt a hirt, mintha a dohánygyárak te Idolgo 
zandó készletei kifogytak volna. Az államnak 
a dohányból annyi keszlete van, hogy a je
lenlegi aranyokban 1918 év végéig folytat
hatja abból az üzemet Az idei honi, roma 
niai, montenegrói és albániai termés igen 
jónak mondható s igy egyaltalaban aggoda
lomra nincs semmi ok. Egyébként is való
színű, hogy a pénzügyminiszter legközelebb 
megengedi, hogy minden gazda, ha nincs is 
dohánytennelési engedelye. tiz négyszögöl 
területen a sajat céljaira dohányt ültethes
sen. A kormány egyébként prémiumokkal 
gondoskodik a dohánytermelés intenzivebbe 
tételéről.

— A mozi ma három előadáson ‘ogja 
szórakoztatni a közönséget az Örökös cimü, 
nagyhatású drámával és A sörcsap cimü hu
moros vígjátékkal melyek a legszebb felvé
telek közül valók s számot tarthatnak az 
elismerésre. A műsort az adlersbachi szik
lákról felvett természetes film egészíti ki. 
— Csütörtökön Jánosvitéz kerül színre, mely 
a magyar filmek egyik legszebben sikerült 
felvételei közé tartozik

Jótékonyság.
Kws Gyula elhunyta alkalmából Xyitray 

Nándor koszorumegváltás címén 10 koronát 
adományozott a lévai tüdőbeteg gondozó m 
tézet céljaira. Az összeget rendeltetés, he
lyére juttattuk.

I

Köszönet-nyilvánítás
Mindazok, kik kedves jó Apánk halala 

alkalmából vigasztaló részvétsoraikkal fel
keresni szívesek voltak s envhitem igye
keztek lelkünk fájdalmát fogadjak ez utón 
is köszönetiinket s hálánkat.

Klu Bái» •• László

Az anyakönyvi hivatal bejegyzésű
kji7. évi nov. hó 18 -íól f.»i7. évi n

Születés.
i»\ hó 95 ig

k sziilok nett: < é £ A gyermek 
neve

Boajak |ózsef Bátóvs.kv J. leány
Jancsi Jó2sef Gregorics A leány

Erzsébet 
Anna

Halálozás

Az elliuüvi nme *«■•» A halál oka

Rakóvszky István 79 éves
Németh Mária ö hó

aggaszály 
görcsök

7543 — 1917. szám.

H rdetmény.
teszem, hogy az országos 
Léva r. t. város lakosai ellá 
vaggon porosz szenet küldött.

Közhírré 
Szénbizottság 
tására ma egy 
ez háztartásonkint 50 kilós részletekben fog 
november 26.-án hétfőn d. e 9. 12 s d. u 
J 4 óra közben Goldstein Henrik kereskedő 
ál tál — annak udvarán — szétoszlatni. A 
vételár métermázsánkint 14 korona 50 fii.

Fölhívom a lakosságot, hogy csak a 
tüzelőanyagban legmegszorultabbak menjenek 
a szénvasárlasra, mert 50 kilójával csak 
200 és néhány háztartásnak jut belőle. Min 
denki zsákot vagy kosarat köteles a szénnek 
vinni és azt önmaga szállítja haza - Goldstein 
Henrik köteles a vevők neveit túljegyezni s 
aki egy háztartásból kétszer vágy álnév alatt 
jelentkezik,- kihágásért büntetés ala esik.

A Rendőrkapitány a szétosztásnál rendőri 
felügyeletet köteles alkalmazni.

Kelt Léván, 1917 évi november hó 2-3, 

A helyi szenbizottság elnöke
Bódogh Lajoe

polgármestei

A k i
csekély készpénzzel, könnyű szerrel 

hadikölcsönt 
akar jegyezni, az kössön a 

Fontiére, Pesti biztositó-intézetnél 
hadikölcsönbiztositást !

A dijak olcsók. A dijak garantálva 
vannak. A dijak nem változnak, mert 
az esetleges kamatláb ingadozásnak 

nincsenek alávetve.

Semmiféle illeték nem szá > ittatik!
A hadikölcsönbiztositás orvosi viza 
gálát nélkül 6000 koronáig, orvosi 
vizsgálattal bármily összeg erejéig 

— — — köthető. —.

Orvosi vizsgálattal még 
olcsóbbak a dijak.

biztosítás érvénye kirerjed pótdii

I

A
nélkül a háború minden veszélj’ére. 
Érvényes öngyilkosságés párba/esetén is. 
Halál esetén a hadikölcsönpapirok az 
igényjogosultnak azonnal kia< atnak. 

HadikölcsöDbizt08itást köthet minden 
egészséges egyén, aki 18 éves korát 

betöltötte és ÖÖ évnél nem idősebb.
Mindennemű felvilágosítással és 
nyomtatvánnyal szívesen szolgál a 

Barsmegyei Népbank rt. bizt osztály a Léva.
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Eladó ház.
Léván Part tér 3 szám.

Eladó . Simon- és Zöldkert ut- 
czai sarokház. Bővebbet Forgács Mihály 
anyakönyvvezetőnél és l)r. Balog Sán
dor ügyvéd urnái.

Kössünk ==^===88.
hadikölcsönbiztositást!

Eladó
a dalmadi gazdaságban 2 teljesen 
egyenlő, sárga 2 és fél éves muraközi 
méncsikó, 1 muraközi heréit ló 3 és 
fél éves. Ugyanott eladó 1 női nyereg, 
1 villary-csiilar és 1 bronzcsillár 
25 gyertyás, mely villanyra is átalakít
ható.

A Vií. magyar 6°o hadikölcsön jegyzésére kiválóan 
alkalmasnak bizonyult

a hadikölcsönnel Kapcsolatos életbiztosítások kötése.
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ily hadikölcsön 

biztosításokat elfogad évi, sőt félévi vagy negyedévi mérsékelt díjfizetések 
mellett 18-tól 55 éves korig tekintet nélkül a nemre és foglalkozásra 5000 ko
ronáig minden orvosi vizsgálat nélkül, orvosi vizsgálattal pedig 5000 koronától 
bármily összeg erejéig 12. 15 és 20 évi időtartammal.

Ezen biztosítás érvénye kiterjed minden pótdij nélkül a háború veszé
lyére is és halálesetén minden további díjfizetés nélkül az egész biztosított 
összegről szóló hadikötvény az igényjogosultnak azonnal kíadatík.

" Bővebb felvilágosítássá! szolgai a tarsasag fóügynöksége Léván

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

nyersanyag hiány miatt a papirspár- 
ga ára napról-napra emelkedik. 
Mindenki lássa el magát előre 
pátria szőlókötözö papirspár 
gávál
ára 100 kgk nt 580 korona. 
Kapható ; Gottlieb és Schmiedl 

.patria papirspárga-* 
eladási irodája Budapest.

VII. Rákóci ut 6.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE 

aURFITTaTOH 1881. LÉVÁN. TELEFoKi 14.

Kertész kerestetik.
Szorgalmas ügyes kertész, aki üveg
házhoz, zöldséghez és méhészethez 
ért, kerestetik. Mailáth Istvánná 

— Kiskereskény (Hontmegye). —

Lakást keres.
Léván 4—5 szobás modern lakás 
lehetőleg kerttel május l.-re keres
tetik. Czim a kiadóhivatalban.

„Üzlet áthelyezés.44

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

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

Vasaruk éa kouyhafelszerelesi cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedénysk 
modern háztartási cikkek. Villan < a főzőedények, forralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 
ágfűresz, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőgazdasári , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

Tisztelettel értesítem t vevőimet, 
hogy az évek óta fennálló, jó hírnév
nek örvendő, saját készitményü, kefe 
és meszelő raktáramat, folyó évi de
cember hó 15 -én gyárilag berendezve, 
Balassagyarmatra helyezem ál

Kérem t. vevőimet bizalmukkal 
továbbra is megtisztelni szíveskedjenek. 

Kiv. tiszt.
Löffler Károly és társa

ig®|||
Ili■ KIMPP DÁVID 

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 
Telefon ezani: 33. •g| Telefon szám 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gepkiállitás van berendezve

%1
2

MA moziba
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
műsora érdekes.

Hazai gyártmány u gépek:
Gauz-féle nioVrok Hiúdén ncgysógbau Bopferr és 
Schrnutz gözcséplö készletek, eiedeti Melicharféle 
vetógép ek, Bftcher-léle ekek és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vngó gépek és góprészek 

Világhírű RAPID Jánczoskutak.
MF*  Legjobb minőségű la*  érmanykamrak elkeszitése 

es felállítása jutányos arakban.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyon-sajtóján Lévan


