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K i t a r t á s
nyeri meg' ;i háborút. Kitartani 

bátran és szilárdan úgy a fronton, 
mint idehaza. A kitartás kötelessége 
nemcsak a mindnyájunkért küzdő 
katona kötelessége, de főkötclességc 
ez a polgárnak. Egy egész világ ál
lott ellenünk s nem bírt velünk 
Megedzette karunkat a kitartás, mely 
ébrentartotta leikeinkben a győze
lem reményét, mely megszerezte 
katonáinknak a szükséges fegyvere
ket és hadiszereket, mely munkái a, 
kettőzött szorgalomra lelkesítette had 
seregeinket.

Ki nem tudja most, a hat fényes 
sikerű hadiköicsön után, hogy eddigi 
sikereink kivívásában legnagyobb 
részé volt a hat hadiköicsön jegyzé
sében mutatkozó nemzeti áldozat
készségnek ? Emlékezhetünk a há
ború elején ezüst golyókkal dobálódzó 
angol miniszterelnökre, mily fennhé- 
jazással beszélt rólunk, mint akik egy 
évig sem fogjuk bírni a háború Im
iiéit? S ime most szorongva látják 
inegyedik háborús év elején, hogv 
mi még mindig bírjuk, de az ó ezüst
golyóik régen elfogytak, elpattantak, 
mint a szappanbuborék ; az orosz 
nép már kiválik a bandából, mert 
látja, hogy félrevezették, becsaptak. 
Már borsódzik az entente háta a 
következményektől való félelemtől. 
A taliánt már derékban kaptuk, nem
sokára az is a porban fog heverni.

Csak még egy kis kitartás és a 
diadalmas béke fogja feltenni kato f 
náink homlokára a cserkoszorut.

Ahová csak nézünk, mindenünnen 
igaz ügyünknek a diadala int felénk. 
Az ellenséges hadseregek valamennyi | 
vonalon tehetetlenek hős katonáink- ; 
kai szemben ; az ellenséges orszá
gokban pedig, amelyeket még nem 
tiportunk el már régen, mindenütt 
teljes a felfordulás és fejetlenség. Az 
olasz káosz csaknem akkora már, 
teint az orosz s az angol háborús 
félisteneket ugyanaz a bizalmatlanság 
ostromolja, mely’ a francia háborús 
teáitokat éppen most fosztotta meg 
a hatalomtól.

Ez az a pillanat, amelyet egyet
len lélegzetvételre sem szabad kiak- 
oázás nélkül hagynunk. Akik ellen
ségeink közül mostanig szép szamot 
tettek, egytöl-egyig rogyó félben 
'■ónnak azok is s nekünk tennünk 
kell róla, hogy soha többé egy se 
egyenesedjék fel közülük. Ugyanaz- 
tel az elszántsággal fogjunk, amelyet 
'verhetetlen harcos fiaink tanúsítanak, 
•ogjunk össze mi is idehaza s abban,

hogy uj hadikök sününket felkaroljuk 
es minél nagyobb eredményié segít
jük. Mutassuk meg a világnak, hogy 
összeomló ellenségeinkkel szemben 
minket még mindig a régi éréi 
duzzaszt, amelyből éppen elég telik 
elkerülhetetlen és végleges légváré 
sílkhöz.

A hadiköicsön jegyzi sí nek el<o 
két hete arról tanúskodik, hogy a 
magyar nemzet minden különösebb 
biztatás nélkül is ráeszméli a pilla 
nat s benne a hetedik hadiköicsön 
ilyetén jelentőségének a nagyságára. 
Azzal a becsületes áldozatkészség 
gél, mely a háború alatt annyi kit 
darcra kárhoztatta ellenségeinket, 
most is talpara állt s olyan érdeklő 
(léssel tette magáévá a nemzeti be
csületnek ezt az ügyet, aminővel 
eddig tahin meg egyetlen hadiköl- 
csönünknél sem tala koztunk Megil 
leti'ídvc vesszük ezt tudomásul, de 
egyben annak biztosítéka gyanánt 
is, hogv ez az áldozatkészség lanka 
datlanul ébrén marad végig, a Iront 
mögött megvívandó s fontos háti 
dicsőséges befejezéséig.

Rajta tehát! I ladiköli sont jegy ezni 
mindenkinek hazafias kötelességé. 
Lévai pénzintézeteink e tekintetben 
is előzékenyen állanak a közönség 
rendelkezésére, hogy utbaigazitasuk- 
kal, esetleg közreműködésükkel meg 
könnyítsék a jegyzés munkáját.

Kis ember, nagy gazda, szegi 
nyebb és vagyonosabb egyformán 
elegei kell, hogy tegyen kötelessé
gének. Sok kicsi sokra megy. Es 
ha tekintetbe vesszük, hogy a hadi 
kölcsön mai nap a legjövedelmezőbb 
befektetés, nem is olyan nehéz ez. 
az áldozat.

A katonák karácsonya.

Karácsony szent ünnepétől még hamm 
hét választ el bennünket Sok minden tör
ténhetik ezen illő alatt, de azért gondoljunk 
már most is azokra, akik karácsony estéjét 
künn a laborban, az olasz síkon Albánia 
maláriát oszlo mocsaraiban. Románia sivár 
pusztáin vagy a több száz kilométeres orosz 
arcvonal valamelyik pontján töltik el. (ion 
dőljünk mar most dicső honvédőinkre, akik 
a négy esztendős habom során csak elisme 
rést, bámulatot és csodálatot váltottak ki 
ellenségtől és baráttól egyaránt.

A magyar szent korona országainak 
Vöröskereszt Egylete vállalkozott ez évben 
is a nemes feladatra, hogy a honvedeket, 
harctéren küzdő fiainkat megajándékozza 
a megemlékezés és szeretet jeleivel. Ennek 
az elismerésnek hatalmasnak kell lenni, 
amint hatalmas az a magatartás, amelyet a 

honvedek mutattak támadásban és védeke
zésben, hóban és fagyban, rekkenő nyári 
melegben es hideg őszi zivatarukban Jlősök 
ők, akik i késői utókornak is példát adnak 
a magyar vitézségből. Ezekkel a drága fiuk
kal. a derek hősökkel éreztessük a haza el 
nem miliő, fenségesen megnyilatkozó háláját 
és szeleteiét. Használjuk fel a negyedik ka
rácsonyt első, de nem utolsó alkalmul, ami
kor a szeretet és megemlékezés megnyilvá
nulása olyan fenséges lesz, hogv mindegyik 
husiink büszkén es háladatosan gondolhat 
itthon élő testvéreire

A Vöröskereszt Egylet csak úgy tudja 
valamennyi katonáinkat méltóan megajándé
kozni, ha a társadalom anyagiakkal segítségére 
siet Adakozzunk a Vöröskereszt Egylet ke
zeihez n katonák karácsonya számara I Te
gyük boldoggá fiainkat, akik karácsony szent 
estéjét a tábortüzek fényénél ii.ik meg ; érez 
z.ék, akikel messzire vitt n háború lendülete, 
hogy idehaza minden szív érettük lüktet, min
den agy eretliik gondolkozik, minden munkás 
kéz érettük dolgozik.

Szent karácsony napja legyen boldog 
ünnepnapj.i a harcban illő katonáinknak I

A lövő generáció.

Aggodalmak tömkelegé hullámzik, mint 
okol ni al az őszi levegőben, mindenfelé 
mmatl, hogv a mostam emberfaló háborúban 
elpusztult derék szál emberek mérhetetlen 
mennyisége csak nehezen és csak hosszú 
Illő múlva lesz kipótolható. Vájjon teremnek-e 
valaha mégegyszer olyan legények, mint a 
mostaniak ? Vájjon rendül-e meg alapjában 
az erő magva ?

Okoskodások is hangzanak el minden
felé. társaságokban. vasúti kocsikban, 
cikkek jelennek meg erről tudományos és 
napilapokban, könyvek kerülnek ki a sajtó 
alól melyek terminus házassággal vagy 
hatósági hazassagközvelitéssel foglalkoznak. 
S inig ezek közölt az iratuk között százá
val akadnak, amelyek a kérdést esak úgy 
tennyedéii, netán — mi Ízléstelenség — n 
tréfa hangján, de mindenesetre nem kezelik 
a tárgy komolyságához mérten, alig akad- 

; tinik eddig olyanra amely megszívlelhető 
bölcsességeket tartalmazott volna.

Vájjon van e valójában okunk aggodalmas
kodni utódaink sorsán ? ez most a kérdések 
kérdése ? Érzem, hogy nehéz reá megfelelni. 
Talán nem is lehet, avagy legalább ily rövi- 

■ den m in, vagy, hogy nem is akarok, mert 
I érzem, Imgy nem tudnék, hanem engedtes- 
i sek meg e helyen egy kis rövidke 

gondolatfuttatás.
A házasságokat mindig két nagy 

részre szoktuk osztani, lEhhez már úgy 
hozzászoktunk, hogy ebből nem engedhetünk) 
szerelmire és érdekházasságra A szerelmi 
házasság a 1‘ art pour I' art ahol minden a 
csókokért, szép szemért, az egészséges
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testért történik. Az érdekházasság az, ahol a 
tallér játssza a döntő szót, ahol tk egy 
uradalom vagy legalább is egy jó uradalmi 
állás, egy sarokház, busás évi apanázs 
vagy egy egyszerre letett töke a menyasszony.

No, most már: melyik felel meg inkább 
a jövő generáció érdekeinek ?

Az élettan, főképpen az eugenétika 
már fényesen igazolta, hogy a szülőknek 
egymás iránt való rokonszenve az utóduk
ban, mint szépség és egészség folytatódik.

Az egészséges gondolkozásu emberek
nek különben is elsősorban az egészség 
tetszik meg egymáson : a fiatal, rózsás arc, a 
szép metszöfogsor. a szabályosan kifejlődött 
alak, az életrevaló élénkség, derűs és egész
séges, józan világnézet

Mindez hiányzik az érdekházasságnál, 
ahol eleve fel szokták tenni, hogy a meleg 
rokonszenv édes mézét a rideg érc pótolja.

Álszemérem volna azonban azt 
állítani, hogy a szülőknek egymásiránt 
való rokonszenvével már minden el van 
intézve. Tudjuk, hogy a család vagyoni hely
zete elsőrangú, eminens kérdés a gyerme
kekre nézve, a gyermekek egészsége, testi 
és szellemi fejlődése talán nagyon is nagy 
percentben függ az anyagiaktól.

Természetesen a család jövedelmének 
föforrása a férj keresete. Ebből semmikép
pen sem engedhetünk, akármennyit beszél
jenek is a viszonyok megváltoztáról. A 
mostani nehéz körülmények között azonban, 
amikor egyes társadalmi rétegekre — teszem 
azt, az alacsonyabb fizetési osztályokban 
tengődő tisztviselőkre nézve — szinte a 
lehetetlenséggel határos a megélhetés s 
mikor már nem jólétről, kultúrembert 
megillető kényelmesebb életről, hanem csakis 
a létminimumról van szó, talán önként 
adódik fel az a kérdés, vájjon egy szerény
jövedelmű egyén milyen elbírálás ala 
esik erkölcsi szempontból, ha a jövendő
belije szemén át az apósa élelmiszer
készletébe is belótekint. Szinte bizonyos 
erkölcsi kötelessége voln i minden család- 
alapitónak, hogyha tudja, hogy saját 
jövedelme csekély, hogy csak olyan leányt 
merjen elvenni, akivel való házasságában 
remélheti azokat a rendezett anyagi viszonyo
kat, amelyek okvetlenül szükségesek a jövő 
generáció javára mint erkölcsi, mint 
higiénikus szempontból. Mert hány férfi visz a 
házassággal nyomorba anyát s nem egy 
gyermeket 1 Utópisztikus gondolat volna 
azonban azt mondani, vájjon nem k 1 ene-e 
itt korlátozni az egyen szabadságát 1 Mon
danom sem kell, hogy mennyi nehézségbe 
ütköznek, ha minden házasulandó férfitől 
megkivántatnék egy bizonyos minimális 
jövedelem, amely családjának eltartására 
okvetlenül szükséges

Dr. 1. edveczky Károly.

Készül a 14 es honvédezred története

A felsőbb katonai parancsnokság meg
hagyásából minden ezrednél szorgalmasan 
folyik a munka, hogy minden egyes ezrednek 
a világháborúban való harctéri szerepléséről 
egybeallitsak az ezred történetét- A nyitrai 
14-ik honvéd gyalogezred történetéig készül 
A nyitrai 14-es ezred történetének Írója, mint 
a Nyitramegyei 'temle közli, — >zever Pál 
népfölkelö főhadnagy, selmeczbanyai főgim
náziumi tanár, jeles történész, ki a pótzasz 
lóaljnal kizárólag ebben az irányban teljesít 
szolgálatot es a hatalmasan 'elgyülcmlett, 
feldolgozásra váró anyagot mar annyira ren
dezte es csoportosította, hogy a közel jövő
ben minden akadaly el lesz hárítva, ami a 
munka megírását késleltethetné. Az egybe- 

gyűjtött anyag mindazt felöleli, ami a 14-es 
ezrednek 1914. november közepe tájától 1916. 
junius elejéig, vagyis az olikai áttörés ide
jéig lezajlott harctéri esemenyekre vonatko
zik. A hivatalos parancsok és jelentéseken 
kivül bizonyára jó szolgálatot fog tenni az a 
megszámlálhatatlan tömegű naplószerü magán 
feljegyzés, levél vagy bármi más írásbeli 
közlemény, amit mint ereklyét őriznek az el
esettek. hadifogságba jutottak hozzátartozói, 
ha azokat a szakszerű és hivatásos történet
író rendelkezésére bocsátják olyan célból, 
hogy azokból az ezred történetére vonatkozó 
apró epizódokat vagy egyes tényeket helye
sebb megvilágításba hozhasson. Természetes, 
hogy a betekintésre átadott iratokat a bekül
dők rövid időn belül visszakapják.

Kötelességünk tehat, hogy a nagy munka 
minél tökéletesebb létrehozásán mi is közre
működjünk legalább annyiban, hogy ismerő 
seink — vagy hozzátartozóink birtokában 
tudott minden komolyan számbavehetö ada
tot Sever Pál főhadnagy Nyitra, Honvédlak
tanya. Történelmi osztály cim alatt a legille
tékesebb helyre juttatjuk

Tegye meg tehát mindenki kötelességét, 
hogy a nép veréböl keletkezett nyitrai 14-es 
honvédezred dicsőséges küzdelmének arany
lapokon megírandó hatalmas kötetei hűség
gel és igazsággal örökítsék meg a magyar 
haza rögeinek megvédését, hogy majdan a 
késő unokák ezekből tanulják megismerni 
azokat az áldozatokat, melyeket a nép és 
ezred hozott a haza jövendő nagyságáért.

A lagúnák.
Olaszország történetére a múltban min

dig nagy befolyással volt a tenger közelsége 
és partjainak sajátlsgos kialakulása. Az 
Isonzó torkolatától egészen Pimini-ig nyúlik 
el széles Ívben az északadriai delta, ez a 
lagunás partvidék, amelynek 20 —30 kilomé
ter széles sekély öbölövét az ókorban hatal
mas fenyvesek borították. A Po, amely cse
kély esése következtében alsó folyásánál 
állandóan áradással fenyeget és amelynek 
medret ezért már a középkor óta hatalmas 
töltések közé szorították, az Etsch-hez. a 
Brenta-hoz és Eriaul-nak részben szintén töl
tések közé ágyazott partvidéki folyóthoz 
(Piave, Livenza és Taglianiento) hasonlóan 
rengeteg törmeléktömeget hord a tengerbe 
Ezek a törmelékanyagok azután sülyedés 
közben a túlnyomóan északkeleti és északi 
légáramlatok következtében a tengerpart men
tén tovább sodródnak, úgy, hogy keskeny 
földnyelveket (lidi) alkotva a nyílt tengerből 
segélyöblöket hasitgatnak ki (velencei lagú
nák), amelyekbe keskeny bejárók (porti) ve
zetnek.

A lagúnák telve vannak vizerek, sekély 
parti tavak, mocsarak, alacsony szigetek, víz
folyások és csatornák tömkelegével. A part 
irányában fekvő rész neve Lagúna morta; 
ez ritkán kerül ár alá ; a helyi viszonyokkal 
ismerősök által helyenként járható ingovány, 
itt-ott kisebb vízmedencékkel. A tenger irá
nyában a Lagúna viva fekszik ; ez dagálykor 
összefüggő vízfelületet alkot, apálykor pedig 
nagy iszappadokat, amelyekben az ember 
térdig gazol az iszapban és csak nagynehe 
zen jut előbbre A tenger felé a lagúnát sok 
helyütt keskeny és jól járható düna-sáv fli- 
torale) szegélyezi, amely átlagban 5 méter 
magas Ezt a düna-savot a folyók és csator
nák torkolatai szakítjuk meg Egyes folyó- és 
csatorna agyakat gyakran megművelt és utak 
kai behálózott (öldsávok kisérnek, A folyó
torkolatokat torlaszok állják el; olyan seké
lyek, hogy a tengerről csak lapos naszádok 
futhatnak beléjük. A csatornák forgalmi fon
tosságuk szerint többé-kevésbé mélyek. A 
fontosabbakat különösen a velenczei lagii- 
naban fekvőket, időnként kikotorják. A há
ború folyamán az olasz hadvezetöség min
dent elkövetett, hogy a csatornákat kotrás 
utján hajózhatókká tegye. A hajózási csator
nák hálózatai főleg a velencei lagunaban, 
továbbá a Piave és az Etsch közölt erősen 
kiépitették. A csatornákat és folyókat 
elsülyesztett hajókkal, aknákkal vagy a 
zsilipek megrongálásával könnyen el lehet 
zárni A hajózás rajtuk hosszadalmas és a 
torkolati torlaszok szerint váltakozó vízállás, 
sőt a kod is nagyon megnehezíti, Télen es 

őszutóján az egész partvidéket hosszú idei 
köd borítja. A közvetlen összeköttetés 8 
tengerrel mindenütt igen rossz. A forgat ' 
jórészt kis jármüveken bonyolódik le. *

A hajózható viz az egész partvidék 
mentén két tengeri mérföldnyire szabad * 
hajózási akadályoktól ; az egy méter mélyen 
járó járómüvek mindenütt 100-200 méternyire 
közeledhetnek, nagyobb hajók mintegy -‘üfgj 
méternyire. Csöndes időben a naszádok 
mindenütt felfuthatnak a homokos |Klrl 
fölött. Különösen a háború alatt sok kotrás
végeztetett az olasz hadvezetöség, ||U„,‘ 
hajózhatókká tegye a csatornákat.

A lagúnák úthálózata igen csekély és a 
parttal párhuzamosan egyáltalán nincs kié- 
pitve. Járhatóknak is csak igen csekély 
mértékben járhatók a lagúnák. Magas„b|, 
pontokról (templomtornyok) könnyen áttekint 
hetö a vidék, minthogy fa alig nő rajta.

A csapatok majdnem mindenütt , ,ak a 
gyér töltésutakon mozoghatnak ; a töllésektá 
oldalt jóformán mindenütt lehetetlen 
felfejlődni. Az egészségügyi viszonyok is 

' igen kedvezőtlenek, minthogy különösen nyáron 
í valtóláz és tífusz pusztít Jó ivóvíznek 
! teljesen híján van a vidék. A lagunak 
. vidékének ezért igen gyér a népessége

Az itt ismertetett viszonyok alapjáu 
bizonyosra vehető, hogy a katonai vállalko

; zásokra rendkívül kedvezőtlen ezen a terepen 
semmiféle jelentősebb katonai hadművelet 
nem fog lejátszódhatni és Így nem is várható.

Különfélék,
— A Reviczky Társaság a téli 

szezonban, mint jeleztük, 6 estélyt fog tar
tani és pedig deczember 14, 21. januári 
11, 18 es 25 napjain mindenkor este 5 óra
kor Az estélyek díjmentesek. A társaság 
igazgatósága azonban az idén is fenntartja 
a tagok részére az ülőhelyeket, melyek sze
mélyenként 2 koronájává! megválthatók — 
Az erre szóló előjegyzéseket elfogad a tar 
saság főtitkára, dr. Kersék János.

— Mögyeblzottsagl tagvalasztas 
Az év folyamán megürült megyebizottsági 
tagsági helyek november 28-án töltettek b»*  
választás utján Az összes kerületekben a 
a kormányt támogató pártok jelöltjei lettek] 
megválasztva Az alsószelezsényi körzetben 
dr. Horváth Ferenc velséci plébános, a nem 
csényi kerületben Patay L;iszlo kir. tábla 
biró, a kistapolcsányi kerületben Gálfy Ist 
ván főhercegi uradalmi erdőtanácsos, a ge- 
letneki kerületben Karácsonyi Sándor zsitva 
apáti plébános és Tomcsányi János kir. tan 
felügyelő, a verebélyi kerületben pedig Re- 
hanek Ferenc melleki plébános nyertek el i 
mandátumot.

— Szegény tanulók felruházása
A főgimnázium Segítő-egyesületének választ
mánya ma egy hete, délelőtt 10 órakor, 
Koros Antal tanár elnöklése mellett ülést 
tartott, amelyen a választmány beható 
tárgyalás után elhatározta, hogy ez évben 
is a rendelkezésére álló összegből, amelyhez, 
az ülésen dr t rommer Ignác és dr Kwosko 
Béla választmányi tagok 50 A0 korona adó 
mánnyal járultak, — a folyamodok közül 
tizenkét, valóban szegény, jo magaviseleté 
és szorgalmas tanulónak juttat megfelelő 
téli ruháL Hogy az egyesület a mai sulyo- 
drá asági viszonyok között ilyen jótékony
ságot gyakorolhatott ebben kiváló érdeme 
van Kürti Gusztáv ruhakereskedőnek, a.i 
a nemes ügy iránt való szives pártolásából 
a ruhákat a legmersékeltebb arakon adta « 
szegény tanulóknak, ,

— Ajánlás a káutortauitói állásra 
Az üresedésben levő lévai róm. kath kántor 
tanítói állásra heten pályázták A szakértő*  
jelenlétében megtartott ének—és zenepróbii 
eredménye alapján az iskolaszék nov. h<» 24-en 
tartott ülésében a bíráló bizottság javaslatai ' 
a kántortanitói állásra egyhangúlag és egyedu 
lleckmann Istvánt, aszódi áll javilóinteze i 
családfőt, okleveles kántort és tanítót ajánlj*-  
Az iskolaszék az a ánlást a polgármester >ez 
terjesztette be, mert a városnak, mint a 10 
kath. elemi fiúiskola fenntartójának, a 
hazmegyei hatósággal mar előzőleg torw 
megállapodása szerint a róm. kath. hit 
ségnek kántortanitóját nem az iskolaszék, 1 
nem a város képviselőtestülete választja.
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— Az „Erzsébet FÍUéregvlet" jó 
tékony8BKa A mostani háborús időben, a 

agy drágaság miatt, kivált a szegényebb sorsú 
szülőknek nagy gondot okoz hogy gyerme 
keiket a szükséges té i ruhával ellássak. 
Fppen ezért a szegény szülők őszinte háláját, 
f^rró köszönetét és a közönségnek legszebb 
elismerését érdemlik meg azok, akik a sze- 
éin iskolás gyermekek felruházásán fára 

doznak. A lévai „Erzsébet Filléregylel“-nek 
ligyliuzgó és jólelkü elnökmije, Liebennann 
Jaksbne úrasszony - mint örömmel értesültünk 
—faradságot nem ismerve dicsérete*  munkát 
végzett e tekintetben a ruhák beszerzése, var
rása és átalakítása körül Kitartó és párat
lan szorgalmú munkatársa volt ll«s? Kál
mánná uraszony, az egyesület alelnöknője, 
aki anyagilag és erkölcsileg a legnagyobb 
odaadással támogatta a nemes és emberba 
iáti akciót. A gyűjtésben szép eredménnyel 
és serényen buzgóikodtak : dr. Wehiberger 
Adolfné és fíeryer Ernőné; továbbá : Lieber- 
numn Manci és Be/wóen/er Ella. A fentem- 
litelteknek kiváló érdeme, hogy a jótékony 
egyesület ez évben is számos, szegény, isko
lás gyermeknek juttathatott téli ruhát.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter — mint azt a hivatalos lap
nak ma egy hete megjelent számában őszinte 
örömmel olvastuk, — Feke'e József lévai in 
kir. állami tanítóké pz'- intézeti segéd tanárt 
a IX fizetési osztályba rendes tanárrá ne
vezte ki.

— Nyugdíjazás. Vármegyénk törvény
hatósági bizottsága legutóbb tartott ülésén 
llajezy Kálmán árvaszéki elnököt, a várme
gyei nyugdijvalasztmány és állandó választ 
inány véleménye alapján, betegség miatt 
hivatalból nyugdíjazta.

— Nem csökkent az utasok szama. 
A vasúti díjszabás tudvalevőleg múlt hónap 
közepén lépett eleibe A személydijszabasok 
fölemelése eddig nem igen íreztelte hatását. 
A forgalom csaknem olyan, mint azelőtt volt 
A vonatokon a torlódás tehát megmarad 
továbbra is. Csak azokon a napokon érez 
hete az utazástól való tartózkodás, amikor 
az idő hidegre válik, mert akkor a fűtetlen 
kocsikban való utazás kiábrándítja azokat, 
akik a pénzbőség következtében gyakran 
utazgatnak.

— A hadi kötelesek uősülési tilal
mának megszüntetése, A honvédelmi 
miniszter az ország valamennyi törvényha 
lóságához körrendeletét intézeti a hadiköte 
lesek nősiilési tilalmának megszüntetéséről 
A rendelet értelmében engedély nélkül nő 
sülhetnek : az állitásköteles kort meg el nem 
ért tizennyolc-husz éves ifjak, akik az álli 
tusi kötelezettségüknek bármely korosztály
ban eleget tettek, akiket felülvizsgálatra vagy 
kórházba utaltak és az < sszes népfölkelésre 
kötelezettek A besorozott hadkötelesek ha 
zassagkölésc tekintetében az eddigi rendel
kezések továbbra is érvényben maradnak

— Számon veszik az utazók pod 
gyászát. Az államvasutak budapesti igaz 
galósága azt a rendelkezést tette, hogy a 
beszálláskor vegyék szamba az utasok pod- 
gyaszát és ne engedjék meg, hogy egyes 
utasok óriási csomagokat, sokszor 4 - 5 pisz
kos kosarat, batyut vagy zsákot utaztassanak 
magukkal. Nagyon kívánatos volna ezt a ren 
delkezést nemcsak a budapesti, hanem min
den vasúti állomáson behozni és legszigo
rúbban ellenőrizni

— Mennyi a napi kenyóradag az 
európai államokban ? Az élelmiszerek 
közül a kenyér az egyetlen, amely jelenleg 
Európa valamennyi államában hatóságilag 
adagolva van Egy francia lap kimutatást 
közöl arról, hogy milyen ma az európai álla
mokban naponkint és személyenkint a ke 
nyeradag Eszerint Magyarországban, Auszt
riában és Németországban 280 gr., Törökőr - 
szagban, Svájcban és Olaszországban 250 gr., 
Bulgáriában 500, Svédországban és Angliában 
-’6(), Dániában 315, Hollandiában 254 gram. 
A lap Franciaországról nem tesz említést.

— Drágább lett a tej. A hivatalos 
lap ma egy heti számában jeleni meg a mi
niszteri rendelet, amely a tehéntejnek maxi
mális árát újra megállapítja. Ezen rendelet 
értelmében a lej legmagasabb ára iiterenkint:

1. Kis-és nagyközségben helyt átvéve: a) a Az anyakönyvi hlva'al bejegyzése,
termelő es másfelől a tejkereskedö, tejszö ,9i7. évi nov. hó 25-tói 1917. évi dec. hó 2.-ig 
vetkezet, feldolgozó telep vagy tejgyüjtö álló- Születés

meló és fogyasztó közötti viszonylatban házhoz ' v v A „Verm«k
szállítva 72 fillér,- c) a tejkereskedö tej- , k SZÜlÜlí W < É f neve
szövetkezet, feldolgozó telep, tejgyüjtö állomás ; >>ql
es másfelől á fogyasztó közötti viszonylatban ' 2
74 fillér 2. A rendezett tanácsú városokban Drobni Vmce Nemesek E. f u János
70 11 *...  on nir .» . Cziglan Imre Czudor E fiú Imre7b. illetőleg 80 fillér. 3. A törvényható- ; Halaimé#
sági joggal felruházott városokban 76, 80 _ ._____
és 84 fillér A rendelet november hó 26- • .. i. . - ! „ 1 ....
án lépett éleibe. 1 AZ UlilQUYl UöVE Kora A halál oka
hnrn,nlH^r“t‘U0Z“V,?10Z “ 6Ulber i Luxéi-k, 1 roügk, 25 éve. Hősi b.l.l
uarczol. A „Baseler Anzeiger Ilire szerint Ralcota Józaei 21 éves Sxivbénulas
az amerikai hadügyminiszter a hadviselő ‘»zv. Varga Józseíné el éves l údógyulladat
országok adatainak alapján összeállította
ezen országok hadseregének erejét és 38 o3o - 191 7 ügyszám 
millió emberre beesüli, akik közül 27.5 mii i Árverés.
lió ántáiit és 10 5 millió a központi halai ‘ Azt a foghijas öreg tehénét, amelyet
inak oldalán harcol Ez az aránytalanság Gaál Boldizsár kissallói lakos 1917 évi
azonhaneltmnk. hu az oroszok részvételét .„„-ember 5.-én a nagysallói vásáron egy
. millióval, hszakamerikaét 1 millióval, Ja szepesmegyei embernek 1601) koronáért
panel .4 millióval es hmaét fél millióval eladott. - s melyet ez Tóth Imre csehi
levonásba hozzuk. A valóságban tehát az lakosnak 2300 koronáért tovább adott 
ősztrak-magyiir és német részen harcoló 10 Tóth |mre pedig Gaa, Boldizsár haza-
millióval 14 millió áll szemben, ezek közt 3 |IOZ visszahozott
millió olasz. Összesen 22 állam van a hábo- ' amennyiben ’ Tóth Imre onnan föl
ruha keveredve. A lap megjegyzi, hogy ezek szólitás következtében el nem vinné 
a statisztikai adatok legnagyobb részben csak Léván 1917 évi december 'hó b
feltevésen alapulnak, miután a hadviselő „apján dóielött 10 órakor az Ozman-téran 
lelek erőviszonyait nem hozzák nyilvánosságra megtartandó nyilvános árverésen, a leg-

— A mozi a legszebb magyar filmek többet Ígérő vevőnek készpénz fizetésért 
sorozatában ma a Falu rosszá*  mutatja be, eladom 
melynek rendezése és felvétele vetekedik a Kelt Léván, 1917. évi november 29 -én
János vitézével A magyar népiélek legszebb Belcsák László
megnyilatkozása ennek a darabnak a képei, kjr közjegyző *
ezért van oly nagy ha fásuk — Ezenkívül a ----------- -................. ------•-------------
Josemitle völgyről felvett természeti képek 7393 — 1917. szám.
fogják kiegészíteni a szép műsort. - Cső- HirdatmÁnv.
törtökön, december 6-án a Halálcsentjő cimü J
5 felvonáson izgalmas drama lesz az előadás Közhírré teszem, hogy mivel a közfor-
föképe, mely a fővárosban oly sokáig volt ga ómban használt mértékek és méröeszkö 
műsoron. Egyébként vasárnaponként 3 elő- zök "z iy07. évi V. t. ez. értelmében két
adás, minden csütörtökön 2 előadás lesz, évenkmt időszakos hitelesítés végett bemu-

tatand »k : a helyben székelő állami mérték 
hitelesítő hivatal a hitelesítést a f. hóban

. , , megkezdette s a hitelesítendő tárgyak e vég
JOteKOnySág. bői ott legkésőbb f évi december hó 15-ig

a mértekhasználó által beszállitandók.
A József Főherczeg Barsmegyei Tanítók Csak azon mértéktárgyak esnek kivétel

Házának háztartási céljaira az aranyosmaróti alá. amelyek a f. évi hitelesítési bélyeggel 
all. elemi iskola mint gyűjtést — 50 már is el vannak látva.
koronát, — a zsarnóczai all. elemi iskola Aki a törvény rendelkezéseit be nem
tantestülete 18 koronát adományoztak. tartja amennyiben cselekménye súlyosabb
Egy Imre-napi asztaltársaság a Vöröskereszt beszámítás alá nem esik, az 1907 : V. l. ez. 
Egyesület lévő fiókjának 11 koronát küldött 32 és 33 §|-aiban foglaltak szerint kihágás 
szerkesztőségünkhöz Az összeget rendeltetési miatt büntettetik.
helyére juttattuk Léva, 1917. évi november hó 25.

Egy magát megnevezni nem akaró az. Bódogh Lajos
„Éjjeli gyermek-otthonJ javára 20 koronái polgármester
adományozott. 1726-1917. szám

A Barsmegyei Gazdak lladsegelyzo Bízott-
sága által a vármegye hadiözvegyei és HirOStlIIBny.
árvái felsegélyezésére kihocsájtott gyűjtő- A 130000—1917 sz. min rendelet
iveken f. é. november hó 25-éig a következő áltál a tehéntej ára a legújabban a követ 
adományok fizettettek be az Országos Köz kezűkben lett megállapítva :
ponti Hitelszövetkezetbe : 1. Kis és nagyközségekben a helyszínén

l)r. Kadnay Farkas 500 K . Beniczky « termelőtől a tejkereskedő által vett teljes
Ödön 50 K , Bombay Vilmos 50 K , Szent- tehéntej legmagasabb ára Iiterenkint 70 fillér.
Iványi Oszkár 100 K., Benkovich Géza 2. Rendezett tanácsú városokban:
50 K, Kosztolányi István 100 K. Báró » a termelő és tejkereskedö közti vi-
Lindeloff Henrik 60 K., [)r. Mautner József szonylatban a teljes tehéntej Iiterenkint 72 
130 K., Báró Malcomes Béla 1000 K.. fillér.
Szaudtner Sándor 2000 K., Taubinger b. a termelő által a fogyasztó részére
László 200 K., Salavári Jónás és nagy- házhoz szállítva Iiterenkint 7b fillér,
koszmályi kisgazdák 88J0 K . Lócsai János <'■ a tejkereskedö és fogyasztó közti
50 K.. Csonka János és felsőszecsei kis- viszonylatban Iiterenkint a teljes tej 80 
gazdák 234 K. (kJ 1. Ileidrich Károly 20 K., fillér
tócsái Imre és tőrei kisgazdák 100 K. A fenti miniszteri rendelet november
Gyűrűsek János és kiskoszmályi kisgazdák 26-án lepett életbe. A legmagasabb áruéi
30.70 K. Szilvás István és kisóvári kis- kevesebbért a tej adható, csak több nem
gazdák 52.10 K., Alster Albert 20 K., követelhető.
Engel Adolf 10 K , Perlaki Ignácz 20 K., Azon termelők, akik a hatóság utján
Szarkássy János 20 K . Eisenberg Karoly nyertek abraktakarmanyt vagy korpát s a 
oo K Jónás Imre 30 K. Rubinek Nándor tejet közfogyasztásra kötelesek átengedni, ha
30 K Botka Zoltán 20 K . Dóra Miklós az újon fölemelt legmagasabb árakért kíván-
200 K Szajbély Árpád 200 K.. Dr. Balog ják a szállított tejet árusi ani, - úgy kötele-
Sándor 50 K Engel Gyula 50 K, Tonhaiser sek azt alulírott hatóságnál bejelentem.
Mihály és nagysallói kisgazdák 21.50 K. A termelő vágj a tovább elárusítóké-
Ezideig befolyt 5507 K. reskedó nincs jogosává a szállított tejet

K ’ . . lefölözni, mert az mint kihágás büntettetik.
. . . . Léva, 1917. évi november hó 30.Adakozzunk a Vöröskereszt Bódogb Lajos. 

Egyletnek pci,<rm«t.r,
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7659-1917- szám
Hirdetmény.

Ezennel közhírré teszem, miszerint 
Léva város képviselőtestülete t évi szep
tember hó 29-én tartott közgyűlésében 
6105- 1917. számú hataruzataval a városi 
központi szeszfőzde céljaira 40.000 koronát 
szavazott meg a városi pénzkészletek let - 
bére, illetve ezen összegnek hitelmivelet ut
ján való megszerzésére és fölhasználására a 
polgármestert és tanácsot fölhatahnazta.

Ezen határozat ellen 15 nap alatt a 
városi iktató hivatalban benyújtandó feleb- 
bezésnek van helye.

Léva, 1917. évi november hó 29
Bódogli Lajos, 

polgármester

Eladó ház
Léván Part tér 3 szám.

Eladó : Simor.- és Zöldkert ut- 
czai sarokház. Bővebbet Forgács Mihály 
anyakönyvvezetöliél és Dr. Balog Sán
dor ügyvéd urnái.

1917, december 2F< A ÍR.__ S

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!
Eladó ház.

A Kálnai-utcza 5. sz ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvilágosítást 
nyújt dr. Kmoskó Bála ügyvéd. Léva.

Hirdetmény.
A Lévai Takarékpénztár igazgatósága 
ez utón is közhírré teszi, hogy 
1918. évi január hó 1 napjától 
kezdödőleg a betét kamatlábat 
3 ’/o-ban állapította meg. A betéti 
kamat-adót mint eddig is, az intézet 
lizeti.

Léva, 1917. évi november 30
Az igazgatóság.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, (jyARMATÁRU- ÉS VASNAfiyKERESKEDÉSE

m mii'ii LÉVÁN. teletop szitot ja.

Legjobb fűszer- és cseniegeáruk 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.

Vasárul-, és kouyhafelszerelési olkkek.

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

alumínium, sphínx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, foiralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aozélvilla, fűrész, ojtókés, mstszőolló 
agfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, mezőp,azdasári , méhészeti és tejgazdasági szerszámok 

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga 

nyozott sodronyfcnat kerítés nagy raktára. — —

„Üzlet áthelyezés.44
Tisztelettel értesítem t vevőimet, 

hogy az évek óta fennálló, jó hírnév
nek örvendő, sajat készítmény ü, kefe 
és meszelő raktáramat, folyó évi de
cember hó 15 -én gyárilag berendezve, 
Balassagyarmatra helyezem át

Kérem t. vevőimet bizalmukkal 
továbbra is megtisztelni szíveskedjenek. 

Kiv. tiszt.
Löffler Károly és társa

MA megyünk.
moziba

Az Apollo mozgószinház 
műsora érdekes. «««<-

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

tflHon .ram: 33. L 6 V 3, H , Ttlefon »i»m : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz fele motorok minden nagyságban Hopferr ás 
Schrantz gozcséplö készletek, eted éti Melichár-féle 
vetogép ok, Bftcher-léle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű BAPID lánozoBkutak.
V*  Legjobb minőségű takarmanykamrak elkészítése 

es felallitasa jutányos arakban. "Bit

Nyomitott Nyitrai éa Társa r. t. gvorssajtóján Léván. 7-----


