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•zbehasztá a szerkesztésért felelés kiadd

G ondoskodás a  jö v ő rő l.
Aki a háború eseményeit figye- 

leminel kiséri, észre kell vennie, 
hogy a hadjárat nem csak az el
lenséges államok fegyveres mér
kőzését jelenti, hanem a hadviselő 
országok polgári lakosságának né
ma és komoly gazdasági harcát is. 
örvendetes jelenség, hogy az itt- 
honmaradottak fokozott erővel 
igyekeznek pótolni a távollevők 
munkaerejét.

Az idén, a „döntés" történelmi 
korszakában különös jelentősége 
van annak, hogy vajon az ország 
gazdasági ereje ki tudja-e állani 
azt az óriási erőpróbát, amelyet a 
világháború a közgazdaságra néz
ve jelent. Az évi termés biztosítása 
sohasem volt olyan óriási jelentő
ségű, mint ebben az esztendőben, 
amikor nem csak a rendes közfo
gyasztás kielégítése, hanem a had
sereg ellátása révén közvetve, a 
háborúhoz fiiződő összes érdekek 
forognak kockán.

A földmivelési miniszter rendelet 
bocsátott ki a mezőgazdasági ter
melés biztosítása érdekében, amely
ben felhívja a közigazgatási ható

ságot és a gazdaközönséget, hogy 
vállvetve, fokozott munkával és 
összetartással törekedjék a termés 

: előkészítésének nagy, igen nehéz és 
j' a hadviselés szempontjából első

rendű jelentőségű feladatát meg
oldani. A miniszter kötelességévé 
teszi az alispánoknak, hogy az ér- 

, te)miség bevonásával vármegyei 
I gazdasági intéző-bizottságot alakit- 
| sunak, amely a központi vezetés 
] és irányítás feladatait lesz hivatva 
i ellátni; egyben intézkedik aziránt 
| is, hogy a főszolgabirák községi 
j (esetleg körjegyzőségi) gazdasági 
! bizottságot alakítsanak, amelynek 
j feladata lesz a főszolgabíróval ál

landó összeköttetésben, a tulajdon- 
képeni helyi szervezkedést megva
lósítani s azzal a gazdasági munká
latok zavartalan elvégzését lehetővé 
tenni.

Természetes, hogy jelenleg nem 
lehet mindazoknak a munkáknak a 
lebonyolítását célul kitűzni, ame
lyeket békés időkben a gazdasági 
célszerűségnek megfelelően végezni 
szoktak, hanem csakis azokról a 
munkálatokról lehet szó, amelyek a 
termés előkészítése érdekében pó

tolhatatlanul szükségesnek mutat
koznak. Legelső sorban arra kell 
törekedni, hogy minden gazdasági
lag kihasználható terület eml éri 
vagy állati tápláléknak alkalmas 
termékekkel be legyen vetve.

Előre látható, hogy az idei év 
gabonaszükséglete sokkal nagyobb 
lesz, mint rendes években szokott  
lenni. A háború megakadályozta 
azt, hogy Amerikából lehessen buza- 
és lisztkészleteket behozui, amelyek
re Németországnak és a háború 
túlságos elhúzódása esetén Ausz
triának is szüksége lenne. A saját 
magunk által szükségelt mennyisé
gen felül ezeknek az államoknak 
készleteit is nekünk kell pótolnunk, 
hogy a fokozott szükségletet min
den irányban kielégíthessük.

Minthogy nagyon sok vidéken a 
vetőmag hiánya volt az oka, hogy 

| az őszi vetés elmaradt, a földmi- 
velésügyi miniszter árpa, zab és 
tengeri vetőmagból nagy készletet 
szereztetett be. Felhívjuk a gazda
közönség figyelmét, hogy vetőmag 
szükségletét mielőbb fedezze, mert 
a háborúval természetszerűen együtt 
járó szállítási nehézségek miatt

i — — — ■

'Reményi Frigyes, fogmííterme
L É V Á N ,  Teleki utcza 2 . Bakó-féle ház
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könnyen késedelem és kár szúr- 
mazhatik.

Önként érthető, hogy a jelenlegi 
pénzügyi viszonyok között a kor
mány vetőmag beszerzésére állami 
kölcsönt vagy előleget nem adhat; 
ezért a leghelyesebb, ha elhárítha
tatlan szükség esetében a törvény
hatóság vagy a községek nyújta
nak alapjaikból előleget, vagy 
vesznek fel ily célból egy évre 
kölcsönt. Ilyen utón már több tör
vényhatóság gondoskodott a szük
séges vetőmag beszerzéséről.

A hiányzó igaerőt egyrészt úgy 
pótolhatják a gazdák, ha a meglevő 
állatokkal és gépekkel egymásnak 
segiteuek, vagy uj állatok beszer
zésére a vármegyei gazdasági felü
gyelőségnek megbízást adnak. Szűk 
ség esetén a kormány kivételes j 
intézkedésekről a legutóbb alkotott j 
törvény alapján felhataln ázást fog
adni a személyes szolgáltatások 
igénybevételére és a közerő kiren
delésére.

A gazdálkodás egyik legégetőbb j 
kérdését ez idő szerint a kézi mun- j 
kaerő hiánya jelenti. A hol a ka- i 
pálást, kaszálást és aratást megfe
lelő gépekkel lehet végezni, legeéi- f 
szerübbnek mutatkozik ilyen gépek j

beszerzése esetleg társulások utján. 
Az aratás céljaira nagyobb uradal
mak részére a kormány hadifoglyo
kat is rendelkezésre fog bocsátani, 
akiknak igénybevételét a földmi- 
velési miniszter legközelebb külön 

I rendeletben fogja szabályozni, 
j Több helyen az a sajnálatos je- 
• lenség észlelhető, hogy a gazdasági 

munkások vonakodnak az idei nyár
ra aratási szerződést kötni és várni 
akarnak addig, amig munkájukért 
többet ígérnek nekik. Akár tudat
lanság, akár lelkiismeretlen felbuj- 
tá6iiak eredménye ez a törekvés, 
a számitás mindenképen ros^z. A 
kormány, ha szükséges, a legeré
lyesebb intézkedésekkel is biztosí
tani fogja a termelésnek és ezzel az 
ország élelmezésének az érdekeit. 
De különben is a háború miatt 
természetszerűleg emelkedett az 
élelmicikkek ára s igy az aratórész 
úgyis önmagától sokkal nagyobb 
érték i vé vált, mint ami nő az előző 
években volt.

A rendelet felhívja a hatóságok 
figyelmét annak szemmeltartására, 
hogy a fölmentett hadkötelesek, 
továbbá a hadisegélyt élvező mun* 
kaképes egyének mennyiben segí
tenek a saját dolgaik elvégeztével

a községben elvégzendő más me
zőgazdasági munkálatok körül.

Minthogy az ilyenek közreműkö
dését az ország a jelenlegi körül- 
mények között különösen elvárhat
ja, alapos és komoly kifogás 
esetén, ha a jóindulatú figyelmez
tetés már nem használna: a tényle
ges szolgalat alóli fölmentés v i s 
szavonása, illetve a hadisegély 
megszüntetése is alkalmas eszköz 
lehet az általános munkálkodás 
kikényszerítésére.

Kétségtelen, hogy kettőzött szor
galomra, megfeszített munkára és 
teljes odaadásra van szükség, hogy 
a termelés nehézségeit elhárítva, az 
évi termést kellő időben betakarí
tani lehessen. A harotéren küzdő 
férfiak pótlása a közönségre súlyos 
terhet ró. Hisszük, hogy a helyes 
vezetés, a kellő szervezés, az érde
kek józan felfogása és a hazai föld 
szeretőiének buzgalma minden ne
hézség ellenére is képes lesz bizto
sítani a kívánt eredményt.

ü ü i l d j ü u k  E í a t o n á i n k i m k  
d i e n i i o N Ü v e g o k e t ,  t e á t ,  k o 
n y a k o t ,  l i k ő r t ,  c s o k o l á d é t ,
c a c e s - b  :i f i S a d s e g é f y z ő  i 3 i -
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A zseoara.
Irta: Gcorg Hirrchfeld. Németből fordította s a

Revicxky-TarsasAgban fólolvasta: Baker Béla.

Nehány napra rá, hogy a viiágrenditö 
háború kiütött, Gossner Valentin, egy tisz
tességben megőszüt polgár, kertecskéjé- 
ben üldögélt, amely az clszászi városka 
elején levő, hosszas és nehéz fáradsággal 
szerzett oithoakájár ölelte körül. Az ag- 
gástyán mind a munkából, mind a szen
vedésből bőven kivette a maga részét. S 
erre élete alkonyán fájó öntudattal is gon
dolt vissza. De most már csak to\atünt 
álomként réinledezett előtte. De nagyot 
dobbant szive attól a vágytól, hogy a/t 
az időszakot, az irtózatos jelennek édestest
vérét, mint valami szellemidéző, szeme elé 
varázsolja. Gondolatai az 1370—71-iki 
nagy idők emlékeihez terelték vissza. Igye
kezett embereket feltámasztani, akik vele 
voltak ifjak, eseményeket feleleveníteni, 
melyek akkor voltak pjjak. De már nem , 
talált rájuk. Unokáinak a számtalanszor j 
mondott eseményeket újból el - elmesélte, 
hogy igy azok valóságán\k hitében maga , 
is megmaradjon. De fáradsága kárbaveszett.
A fiuk bár tisatolsttel vették szavait, mégis 
szemmelláthatólag megkönnyebültek, ami- j 
kor nagyapó meséjének vége volt. Az agg ; 
hadfit az ily tapasztalatok nem keserítet- , 
ték el, mert bölcsen belátta, hogy az ifjú- 1

j ság a múltnak, mint valami múzeumnak 
t halat fordított s ami a megőrzött kincsek- 
: bői még eleven értékül megmaradt, azt . 
I már régen lelkében ápolta. j
, Ez mint az üditö esti fürdő kellemesen j 

hatott az öregre, de ezentúl még jobban j 
érezte magára-maradottságát. Úgy tetszett, j 
a tanácsadásból már ki vén ült, csak áldá- |

; sát fogadták örömest. Áldott is csordultig j 
telt szive mélyéből, úgy hogy csaknem vé- ? 
revettnek érezte magát. Három fia vonult 
háborúba, unokáinak atyja és még két fia
talabb fia. A kis lakásban, ott a város ele- •, 
jén, tanyát ütött a nagy szükség. Oithon 1 
maradt fiatal menye, gyermekeivel együtt j 
az aggastyán segítségére szorult, fiainak { 
pályája hirtelen megszakadt, minden ipar ( 
megakadt s félő volt, hogy a mindennapi j 
kenyér kezd *em mindennapivá lenni.

Büszke szegénységben, mely csak a 
mások szüksége előtt hódol meg, üldögélt | 
Gessner Valentin kis kertjében, szemlélvén { 
a nagy jávorfa kusza lombját, mely meny- . 
nyezetként borult füléje. Úgy képzelte, j 
mintha végtelen űrben lebegne, mert bár- ! 
hová is nézett, őt sem a múlt, sem a je- | 
len nem segítette. Sőt talán már a jövő is j 
el volt zárva előle. Nem kétségbeesés, ha- j 
nem Isten utáni izzóan fájó vágyakozás . 
töltötte be az öreg keblét. Mint az Úr be- f 
csületes szolgája, szerette volna tudni, hogy 
voltaképen miért is szolgált neki, miután a

múlt sötét lepellel ' rolt borítva, és a jövőt 
erősebb kezek lendítették előre. Istent ke
reste a fa kusza lombján átvillanó nap
sugarakban, Istenét, kiben rendületlenül bí
zott. Földi nyomorúságát az isteni kegye
lemmel ilyképen igyekezett összhangba 
hozni, midőn az alkonyaiban különös lá
togató közeledett feléje.

Tétován, mankóbotra támaszkodva, egy 
férfiú jött a csikorgó homokon, ki körül
belül vele egyidős volt. Ruhája jómódra 
vallott, de teste, Gessneréhez képest tel
jesen rokkant volí. A látogató megállóit, 
szomorú bólingatással, fáradtan szemlélte a 
gondolataiba merült Gessnert, mivel lábai 
sajogtak a homokos úttól, hangos köhin- 
téssel térelte magára a figyelmét. Gessner 
Valentin most feltekintett. A látogató nem 
tudta, felismerték-e?

„Adjon Isten jó napot Valentin. Egyszer 
mégis csak el kellett törődnöm te hozzád, 
bár a város másik végén lakom".

Az öreg úgy nézegette látogatóját, mint
ha amott, a város másik végén csak a *$- 
mető értődnék.

„Kicsoda ön? Mi járatban van ?“
„Ohó! Hát engem már elfelejtettél? Le 
hisz‘ 44 esztendő múlva ezen nincs is mit 
csodálkozni. S aztán neked kevesebb okod 
is van rá, hogy visszaemlékezz, mint ne
kem. Most törlök ki egy fekete foltot múl-

láng központi szálloda, étterein és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon 47
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Miért verekednek a mi 
katonáink?

— Befejező közlemény. —

Nem azt értem azalatt, hogy a németek 
idejönnek hozzánk iskolamosterkedni, hogy 
arra fognak tanitgatni, hogy miképen lehet 
legalább ötször annyit kihozni az övékénél 
sokkal termékenyebb hazai földből, mint 
eddig, sem azt, hogy hogyan kell a mi ma 
parlagon heverő dús bányáinkat eredmé
nyes üzembe venni, és hogyan kell azok
nak termékeit jól értékesíteni, vagy miké
pen kell vizi útjainkat kihasználni, újakat 
teremteni, vasúti hálózatunkat tökéletesítve, 
az ország főjövedelmi forrásának megten
ni, ipart, kereskedelmet felvirágoztatni.

Nem! De minden meglevő és ezután 
alapítandó sservezetünknek, mezőgazda
sági, gyáripari, bányász-, stb. egyesülete
inknek szoros kontaktusba kell lépniök a 
németek hasonló egyesületeivel. Tőlük kell 
tanulnunk, velük kell dolgoznunk. Fiainkit 
oda kell küldeni. Meg kell tanulnunk pro- 
duktive dolgozni, konszeiválva takarékos
kodni. És ez a nemzet, amely 1867 óta, 
tehát nem egész egy félszázed alatt annyira 
tudott fejlődni, hogy évszázadok mulasz
tását, elmaradottságát pótolta, ha megtanul 
majd intenzivebb munka mellett takarékos
kodni is, a fejlődés olyan magas fokát 
fogja elérni, hogy békében is egyenértékű 
lesz rövid idő alatt azzal a hatalmas 
szövetségesével, amelylyel a háborúban 
egyenértékűnek bieonyult.

Ziláltnak tetsző belpolitikai életünket 
belátó politikusaink, akik a haza javára 
nemcsak beszélni, de dolgozni is tudnak

tamból, a mely eddig azt eléktelenitette."
„Kicsoda ön ?“
“Hát igazán nem emlékszel már reám ?“
Merengéséből kiragadtatva, de tele szo

rongó sejtelemmel meredten nézte látoga
tóját Gessner Valentin. Hirtelen fellebbent 
a fátyol ama időről, melyet hasztalan ipar
kodott feleleveníteni. 44 évvel ezelőtt ? Ez 
1870-ben történt! Itt állott egy ember ama 
nagy s múltba iramlott napokból. Nem
sokára többen gyűltek köréjé, lassankint 
seregesen. Fejek, alakon, tárgyak bukkan
tak fel, majd harci zajt hallott. Itt heve- 
résztek sátor-társai, — ott ült a lotharin- 
giai földmives család, akiknél lakott. Sza
kállas népfelkelők kártyázva guggoltak egy 
hordó körül. Hirtelen felrobbant egy grá
nát. Egy borzalmas tüzvillanás. Folyt a vér, 
meg a bor. Rohamra fel 1 Riadó! Elől má- 
gasan lengett a ronggyá lőtt zászló ! Ro
hanás, orditós, káromkodás, örömrivalgás! 
Végre neki az ellenségnek! Itt esett el , 
Kunze, — ott Eberstadt 1 Ceak előre! És 
mellette — mellette . . .

,,Bertrám“ 1 !
„Igen Bertrám“, bólintott a látogató. „De 

miért meredsz te igy redm? Hát francit 
voltam én? Ellenséged voltam tán? Hisz1 
vállvetve harcoltunk együtt.'*

„Persze**, felelte Gessner Valentin, kü
lönös szorongással. Bocsáss meg. Nem

és akarnak, meg fogják gyógyítani. Az ed
digi pártkereteket, úgy vélem, elavultaknak 
fogja majd mindenki találni. Elmúlt már an
nak az ideje, hogy hátrafelé, mindig csak 
hátrafelé fordítsuk a fejünket és azt néze
gessük, arról disputáljunk, fütyüljünk, do
boljunk, azért játszunk kidobósdit, hogy 
melyik a jobb, az 1848 vagy az 1867? 
Eiőre kell látnunk, a jövőnek dolgoznunk, 
még pedig gazdasági és nem közjogi vagy 
felekezeti programmok alapján. A jövő 
politikai pártjai csak agrárius, merkantilis 
és szociálista pártok lehetnek radikális, 
liberális vagy konzervatív alapon.

Ez a perspektívája az esetleg kedvezőt
len kimenetelű háborúnak.

A háború kedvező kimenetelénél olyan 
hatalmas fellendülést fogunk megérni, 
amilyent legvérmesebb álmainkban sem 
mertünk álmodni, amit igen rövid néhány 
hónappal ezelőtt még utópiának tartottunk 
volna! Igaz ugyan, hogy ez nem lesz meg 
máról holnapra. A háború sok kárt tesz 
emberben, erkölcsi és anyagi javakban. 
Azokat pótolni kell.

Először az emberáldozatokat. A háború 
emberhiányt okoz, amivel együtt jár az 
egész vonalon a jobb munkaalkalom. En
nek viszont a szükségszerű folyománya, 
hogy jó ideig szünetelni fog a kivándorlás 
és három-négy év alatt pótlódik a vesz
teség, legalább mennyiségben. Minőségben 
a sok értékes ember elpusztulását a kiván
dorlás elmaradása nein pótolhatja; de az 
itthon maradottak szaporodni fognak é9 a 
természetes fojlődés kiválasztja majd az 
értékes anyagot. Átmenetileg legalább 
csökkenni fog a szellemi proletariátus.

______________ lév a i h ír l a p

tudom mi ragadott el. Mintha a régen le
tűnt dolgok lavinája lett volna. Bocsáss 
meg.

Igen jól esik, hogy visszaemlékszel még 
rám. De ülj csak le — te beteg vagy — 
te bizonnyal nagyon kifáradtál. Te is eb
ben a városban lakói? Ezt nem is tud
tam ! Persze a másik végén, mondtad te
— ott vannak az előkelő villák. Te ugy- 
e gazdag vagy ? 1870.-ben még csak egy
szerű mechanikus voltál. Csak segéd, még 
távolról sem mester'*.

A rokkant, a mankóbotot térdel közé 
fogva, fájdalmas nyögéssel leült. „Látod
— emlékezeted most ismét megifjodott. 
Igen Valentin, szerencsés voltam — az em-

; berek legalább azt tartják rólam. Amott 
a legszebb ház az enyém. D*. beteg va
gyok, és feiestgem is beteg — gyermekünk 
nincsen. Tudom te nem ismered azt a bor- 
zasztóságot, mikor éveken át semmi gon
dunk sincsen s mindig csak azt kérdezzük 
magunktól: minek élsz ? Kinek gyűjtötted 
kincseidet ?**

„Isten ments. Azt természetesen nem is- 
merem.“

„Látszik is rajtad. Teljesen az vagy, aki 
voltál 44 évvel ezelőtt. A rár.c meg az ősz 
haj, mit se tesz. De térjünk a dologra.**

(Folyt kövj

Kétsógtelen, hogy az erkölcsök eldur
vulnak a hosszú hadjárat alatt, a tudomá
nyok nem fejlődnek, sok kulturális mfl 
pusztul el, de annyi mindenre megtanít 
bennünket a háború, aminek felsorolására 
e cikk keretei nagyon is szükek, hogy az 
átmeneti megakadás után ujult erővel tör 
felszínre a javulás és az erkölcsök is ha
mar meg fognak javulni legalább is annyira, 
mint amilyenek a háború előtt voltak.

Az anyagi javak pótlása két-három esz
tendő munkája lesz. A felvidéki és déli 
megyék sok kárt szenvedtek. Egyrészről 
az állam kárpótlása, másrészt vidéki és 
budapesti intézeteink jóakaratu támogatása, 
ahol szükséges, türelme lesz az az orvos
ság, mely ezeknek a vidékeknek lakosságát 
is talpraállítja és részesévé teszi annak a 
kulturmunkának, amely ezt az őserővel 
rendelkező országot nagygyá teszi.

Vállvetve dolgozni, egymást megértve 
munkálkodni, a jövőre gondolva takarékos
kodni: ezek a mi feladataink, ezeknek a 
feladatoknak pontos betöltése visz ben
nünket az Ígéret földjére!

. . .  Ezért verekednek a mi katonáinkl
A. B.

A Reviczky-Társaság 
háborús estéje.

A lévai Reviczky-Társaság negyedik há
borús estéje szerdán zajlott le a városi 
székház dísztermében. A« egybegyült elő
kelő közönség szokott figyelemmel adózott 
a felolvasóknak.

Elsőnek Pombszky Géza dr. ült az elő
adói asztalhoz és felolvasta „A háború er- 
kölcsbölcseleti szempontjai** c. értekezését, 
melynek tartalma röviden ez:

Nem elég az a tudat, hogy háborúnk 
igazságos, mert az igazságos háború kere
tein belül még igen sok kétely aggály és 
nehézség merülhet föl a lelkűnkben és a 
harcoló katonák lelkében. Jelenti-e az igaz
ságos háború azt, hogy minden szabad? 
Van-e az igazságos háborúnak is jog- és 
erkölcstana, van-e a háborúnak is lelkiis
merete? A háború nem mond ellen a fele
baráti szeretőt parancsolatának, mert az er
kölcsbölcselet a mérsékelt egoizmust mindig 
megengedte. A katonát n gyilkolásra kény
szeríti az önvédelem és a katonai eskü. 
Az erkölcsi törvény érvényessége azonban 
a háborúban sem esik moratórium alá. Az 
ártatlanul kiontott vér annak az uralkodó
nak a lelkiismeretét terheli, amelyik alatt
valóit bekényszeritette az igazságtalan há
borúba. Az igazságos háború nem sérti a 
békeszeretetet sem, mert az igazságos háború 
nem más, mint harc az állandó béke és a 
megsértett jogitnd helyreállításáért; célja 
nem a békerontás, hanem a békehelyreálü- 
tás. Ennek az igazolására kívánja a nem
zetközi jog is az ultimátumot. Felel nrra a 
kérdésre is, hogy a felekezetek papsága 
tdmogathatja-c a háborút? Arra a megálla
podásra jut, hegy támogathatja, ha az ural
kodó akarata egybeesik az Isten akaratával, 
tehát ha a háberú igazságos. A vallás cél
ja nem lehet az, hogy az igazság győzel
mét bénítsa, hanem hogy előmoaditsa. A
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bivek különben is ntmctak a felekezetek 
hívei, hanem an állásinak ia polgárai. Mó
lé  s, Krisxtua és Mohamed a fegyverek vi
lágában élttk s mégsem voltak antirnilitá- 
risták. Több példát sorol fel azokról a 
papokról, akik pénzt, vért és életet áldoz
tak a hátáért. Arra a kérdésre azonban, 
hogy a pap letet -e tényleges harcoló katona, 
a felelete: nem lehet. Az egyházi zsinatok 
a papok katonáskodását „abusvs-nak, visz- 
szaélésaek minősítették, rosrt a pap hiva
tása nem az, hogy mások vérét ontsa, há
rem, ha kell, sajat vérét ontsa másokért. 
Egyébként is nagyobb szükség van a lel
készre otthnn, mint 8 lövészárokban. A 
tábori pap szsrepe is csupán a lelkiekben 
való ellátásra azoiitkozhatik.

Az slesstt hősök lajtsroma még nem je
lenti azt, hogy ai Isten a háborúban nyuga
lomba vonult és megszűnt az isteni Gond
viselés. Ssnki sem ismeri közülünk a földi 
élst jövendő titkát: Lehet, hogy aki meg
siratott hösképen hal meg, ha életben ma
rad, a családnak lett volna csak átka és a 
társadalomnak a keresztje. Hisz’ annyi ar. 
életben a jelismtörés és e dekadencia!

Szól még több részletkérdésről, névsze- 
rint, hogy mi szabad az igazságos háború
ban? Mind a múlt, mind a jelen háborúból 
több példát emlit. A jog- és erkölcsbölcse
let megeagedi: a különféle hadicselt, ha az 
nem nyílt hszudás, hanem csak a valódi 
siándék eltitkolása. Tiltott a hazudás, ko
holt győzelmi hírek terjesstése, eekíisaegée, 
a kegyelemkéréssel való visszaélés; továb
bá mag nem engedett a harcképtelen sebe
sültet újra megtámadni vagy a pozitív ha
dijog alá nem tartozóknak (tábori papok, 
orvosok, betegápolók) testi megsértése, 
úgyszintén a gyermekek, védtelen aggok és 
aők lemészárlása és az utóbbiak mvgbecs- 
telenitése, stb. Kitér arra is, hogy a hábo
rú után, minő esetben lehet idegen terüle
tet (országot, tartományt) megtartani? Eh
hez a kővetkező jogcímek valamelyik* szűk- ? 
séges: 1.) a meghódított tartományra a há- ; 
borút majelöző időkből fennálló jog, 2.) a 
terület elvevés megérdemelt büntetés legyen, 
3.) a leigázott nemiet. vagy nép a hóditó 
jövő biztonságit fenyegeti. A felolvasó a fel
sorolt kérdések és problémák megoldásá
hoz a kulcsot megtalálja a befejezésben a 
szabadságharc költőjének, Petőfinek ezen 
örökké igaz mondásában: a hazáért mindent 
fel kell áldozni, de a hazát feláldozni nem 
szabad semmiért.

A felolvasást egy hatásos, szép szavalat 
követte. Frecska Aranka mély érzéssel adta 
•lő Kövesküti Jenőnek, a Lévai Hírlap főmun
katársának egy szivreható versét, melybea 
a béna hősöket glorifikáija. A szerzőt és az 
előadót lelkesen megtapsolták.Majd Baker 
Béla olvasta fel jól sikerült német fordítá
sát, egy megindító szép háborús novellát, 
általáaos tetszést keltett vele. A verset éz 
a novellát e lapban találhatja az olvasó.

Ösiinte sajnálkozást keltett úgy a ren
desőség, mind a hallgatóság körében a 
zeneszámok elmaradása. Ugyanis a drága 
zongora felszállítását a csúf tdő teljesen 
lehetetlenné tette Az elmaradt élvezetért re 
raélhotőleg legközelebb kárpótolva leszünk.

Gondoljunk sebesültjeinkre!

H  I  R E  K .

űBéna fiősök.
Irta : Köveskuti Jenő.

(Szavalták a Reviccky-Társaságban.)
Jönnek haza sántán, bénán . . .
Annak ott a halántékán,
Saire táján
A tátongó, néma seb . . .
Szemeiknek bágyadt láza,
Sápadt ajkuk tört fohásza :
Vallomása . . .
Melyik a beszédesebb ?
Jönnek, jönnek, megsebezve,
S fájó kin gyű! a szivembe,
És szememre 
Ráborul a néma köd.
Miijó sebből foly a vérünk.
Most érezzük, hogy mi nékílnk :
Szent értékünk 
Ez az ősi, drága rög.
Jönnek, jönnek hosszú rajba . . .
Vérük hullott az avarba,
Le a porba.
Minden csöppje : drága gyöngy.
S hova hullott, hova cso-rgott, 
Megcsókolnám a porondot 
S azt a hantot,
Mert az Is szent, a — göröngy!
Azt a csonka ifjút, lányok,
Forróbb ajkkal csókoljátok;
Gyógyítsátok 
Panasz nélkül a sebét !
S vőlegényre, aki béna,
Aki csonka, fáradt, méla,
Vagy már néma,
Bús menyasszony, büszke légy! . . .
S ti, anyák, ti feleségek,
Fojtsátok el könyezéstek,
Bár az élet
Rátok hamvas gyászt borit.
De merre zsjg élet, város,
Hősök híre szállong, scáldos :
Ti sugáros 
Glóriásan jártok itt.

. . . Jönnek, jönnek, mankón, bénán . . . 
Soknak olt a halántékán,
Szive táján
A tátongó, néma seb.
Szemeiknek fáradt láza,
Csöndes ajkuk tört fohásia,
Vallomása,
Tudja Isten, melyik a beszédesebb?..

— Hősi halál. Kachalmann Oszkár 
gépészmérnök, gépgyáros és sörgyáros, 
Barsvártnegys törvényhatósági bizottságának 
tagja, a cs. é3 kir. 6. hegyi tűzérezred 
szakaszvezetőj# a déli harctéren saerzett 
súlyos betegségében folyó l ó 16-án Rumán 
(Horvátország), a tábori kórházban, tevé
keny életének 33-ik, boldog házasságának 
5-ik évében, a háború kitörése óta a kirá
lyért és hazáért hősiesen küzdve, elhunyt. 
Földi maradványait Rumáról szőlőföldjére 
hazaszállították s vasárnap délután Vihnyén 
a« ág. hltv evang. egyház anertsrtása sze
rint ideiglenes nyugvóhelyére helyezték. 
A megboldogult dicső halála nagy kiterje
désű rokonságát, fiatal feleségét, Mágócsy- 
Di«tz Margitot és gyermekeit, Karcsit, Jan
csit és Jiscikát fájdalmas gyássba borította.

____________LÉVAI H ÍRLAP

[ — A Reviczky-Tarssság legközelebbi es
téje február 3-án, szerdán öt órakor lesz. 
Műsor: 1. Fekete József: Az iszlám há- 

1 borúja. 2. Sik Endre : Tábori posta. (Vers.,) 
! Szavalja : Moravek Margit. 3. Reinhold 
1 Phaatasie. Impromtu. Zongorán játsza : 
j Cziczka Angéla. 4. Dávid László: Török 
j költők. (Szemelvényekkel.) 5. Kerner: Kos- 

suth-nyitány. Zongorán játsza: Cziczka 
Angéla. 6. Szabó S. Zsigmond. Versek.

—Üzenet Przemyslböl. Légi posta közve
títésével tábori levelezőlap érkezett várme
gyéik alispánjához. A kis parcellákra osz
tott levelezőlapon hét barsmsgyei vártüzér 
küldött megnyugtató értesítést hozzátartozó
inak. Mindnyájan azt írják, hogy egészsé
gesek. Az alispán a vitéz várvéűők közlé
sét azonnal továbbította az érdekelteknek, 
akik act érthető örömmel fogadták.

— Uj árvaszéki ülnök. A főispán dr. 
Lányi Gyula aranyosmaróti ügyvédet tisz
teletbeli árvaszéki ülaökké nevelte ki.

— A Vöröskereszt-Egylet fiókja Zsamó- 
cás a helyi és környékbeli intelligencia 
buxgólkodása folytán nagy érdeklődés mel
lett alakult meg. Az uj egyesület elnökévé 
Muzsnay Géza főerdőtanácsost, társelnökké 
Kachelmann Károlynét aidnökké Kachelmayin 
Károly gyárost, társalelnökkó líuzsnay Gézá- 
nct, titkárrá Lukáts Gyula vm. tűzrendé
szed felügyelőt választották meg s 24 tagú 
választmányt alakítottak. Az uj egylet máris 
mintegy iX)0 tagot számlál, szép tökével is 
rendelkezik, melyet különféle mozgalmak 
révén hoztak össze. A» egyesület a kaszi
nóban 20 sebesült harcos befogadására 
kórházat rendez be.

— Az 1895., 1896. és 1891. évi azületó- 
süek behivása. Mindazon népfölktlésre 
kötelezettek, akik az 1895 és 1896. évbsn 
születtek, valamint azon 1891. évi szlleté- 
6üek, kik a sorozó vagy vegyes bizottság 
által i 914. év végéig fegyverképtelennek 
osztályoztalak, felhivattsk össisirásuk végett 
a tartózkodási hely községi elöljáróságánál 
jelentkezzenek. Az összeírt egyének később 
közzéteendő rendelkezéshez képest febr. 18. 
márc. 24-ig terjedő időközben népfölkelési 
bemutató szemlére fognak behívatni.
— Elesett tanóitók családjainak végellátása.

Bevonuló taailóiak figyelmét felhívjuk arra 
az örvendetes körülményre, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi, valamint a pénzügyi minisz
terek együttesen készséggel hajlandók a 
háborúban munkaképtelenné vált, vagy ele
sett, da 10 évi szolgálattal még nem bíró 
tanítók, illetve özvegyeik és árváik kérvé
nyét a király elé terjeszteni, hogy legfelsőbb 
kegyelmi jogának gyakorlásával ugyanazon 
végellátásban részesüljenek, smeijben tör
vény szerint a 10 szolgálati évet betöltött 
tónitók, illetve özvegyeik éa árváik.

— Újabb rendelet a hadbavonultak 
családjainak államsegélyéről. A hadisegély 
kifizetése ügyében a pénzügyminiszter újabb 
rendeletet adott ki. A rendelet szabályi zza 
a segély folyósítását és igen fontos rendel
kezéseket tartalmaz atekintetben, hogy * 
hadisegélyre a népfölkelők s póttartalé
kosok hozzátartozói is igényt tarthatnak, 
amennyiben tíz hétig már bevonultak. In
tézkedik atekintetben is, hogy a hadisegélyt 
élvezők, ha a munkakerülést rájuk lehet 
bizonyítani, a segélyt elveszthetik. Azok 
akikre gyermekeik gondozása körül mu
lasztások bizonyíthatók, szintén elveszthetik 
a segélyt, illetve a gyámügyi hatóság veszi 
ét a gyermekekről való gondoskodást.
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Levelek.
Fent, a Kárpitokban, 
Havas, fagyos bércen, 
Ott feküdt egy honvéd 
Holtan, piros vérbtn.

Szive fölött, ahol 
A golyó találta : 
Zsebében egy köteg 
Levélt leltek nála.

Mindnek lila színe. 
Mindnek édes szava 
Szerelemről beszél, 
Várja vissza, haza.

Vágyva- várakozik. 
Gyakran kér levelet. 
Mindnek az a vége: 
„Szeretlek, szeretlek !“

Elesett a honvéd.
Jeltelen a sírja :
Csak egy kis fakereszt,
S nincs rá semmi Írva.

Sírja ismeretlen,
— Min* olyan sok másnak — 
Csak. 'i hó lepi be :
Halót palástnak.

Elesett a honvéd . . .
Valaki nem tudja;
Küldözget címére 
Levelet gyakorta.

Megjönnek most is a 
I.ilaszin levelek,
S most is az a végük : 
„Szeretlek, szeretlek !“

Habrik István.

— A gabonakészletek feltárása. Ismertet
tük már a kormány rendeletét a gabona
készletek feltárásáról. Ennek a rendeletnek 
értelmében a feltárással s a készletek ösz- 
8zeirssával a földmivelésilgyi miniszter Lé
ván Reitmann Isidor gaboiaksreskedőt bista 
meg. A miniszter az alispánhoz intézett 
idevonatkosó , rendeletében hangsúlyozna, 
hogy súlyt helyes arra, miszerint a hadse
reg ós a közélaimtzés rovására semmiféle 
túlzás helyt ne foglaljon. A miniszter nézete 
sierint élelmezés címén havonkint egy sze
mélyre (tekintet nélkül a korra) búza, rozs, 
árpa és tengeriből együtt átlagosan 18 kg.- 
nál több készlet számítása, a vetőmagnál 
pedig tabból kit. holdankint 130 kg., ár
pából 110 kg.-nál több 6iámiíása nem in
dokolt.

— közutakon nem szabad ródiizni. A ke- 
resked Imi miniszter rendelet* értelmében 
az álla .i közutakon tilos a ródlizás, e ti- 
laiom ellen vétőket utrendőri kihágásért 
megbüntetik.

— TámaszóoUt a sebesülteknek. A lévai
tanitóKépzőben berendezett kórházban ápolt 
sebesült harcosok közül a gyógyulóban 
levők a mankót bottal cserélnék fel. Ezú
ton kérik a kxzönaéget, akinek van fölösle
ges bo-4ja, juttassa aziveaen honájuk.

A gabonaörlés szabályozása. A kormány 
csütörtökön rendeletit adott ki, melyben a 
gabonaörlést szabályozza. A rendelet sze
rint, aki búzát vagy roasot saját házi szük
ségletére malomban őröltét, köteles az őr
lésre szánt búzán vagy rozson felül egyi
dejűleg legalább ugyanannyi árpát vagy 
tengerit magával hozni. A vámőrlő mnloui- 
váhalatok ezentúl a felektől csak ilyen mó- 

\ dón vállalhatnak el őrlést. A fél részére 
j annak kívánságára, a melóin a búzából 

vagy rozsból a korpán felül iegfeijebb 15 
százalék finomabb lisztet kivonhat; a többi 
búza vagy rozslisztet keverés nélkül, de csak 
az egyidejűleg őriéire hozott árpából vagy 
tengeriből nyert liszttel együtt szolgáltathatja 
át az őröltetó félnek. A rendelet áthágása 
büntetést von maga után.

— Egy títAk tragédiája. Csikkel Emil, a 
lévai főgimnázium harmadik osztályának 
tanulója, Csikkel János aranyosmaróti lakos 
fia, a múlt héten eltűnt a városból. A kecs
keméti rendőrség most arról értesítette a 
lévai rendőrséget, hogy a diákot a vasút 
ott halálra gázolta. Nem tudni, hogy vélet
len szerencsétlenség vagy pejig öngyilkos
ság történt-e.

— A hadi adó. Január elsején lépett életbe 
a hadsegélyezés céljait szolgáló hadi adó 
törvénye, melynek életbeléptetéséről a pénz
ügyminiszter most rendeletileg intézkedett. 
Az adó a hadsereg szükségleteinek egy 
részét van hivatva fedezni, rendkívülijelleg
gel bir s éppen azért csak egy évre, az 
1915 évre érvényes. A törvény szerint a

í szegényebb, illetve a kevesebb jövedelem- 
j mel bírók kivétetnek az uj adózás alól és 
; csak az évi 20,000 koronát meghaladó 
! összjövedelem lesz megadóztatva és pedig 
j csupán egy évié. *\z uj jövedelmi adó a*< 
j a célt szolgálja, hogy a háború folytán 
| óriási mérvben megszaporodott hadsegelye- 
j zés céljaira a nagyjövedeimek némileg 
; meglcrheltessenrk. Enné! mélíányosabb, 
j helyesebb és igazságosabb adót el sem 
| képzelhetünk, mert hisz azoknak a hozzá- 
| járulásáról van szó a hadviselés nagy áldo- 
í zatokat követelő nehéz feladatában, kik 
! legkönnyebben megtehetik, kiknek IcgtöbD 
! védelmezni valójuk van.

— A hősök emíékéns megörökítése. A 
| Hadsegélyző Hivatal akciót indítóit, hogy a 
i harctérén hősi halált h !t magyar katonák 
j emléke az utókor, az elkövetkezendő ne»m- 
j zedékek számára méltó módon megörökit- 
i tessék. A Hadsegélyző Hivatal égisze alatt 
| ebből a célból egy bizottság létesült A 
I bizottság felhívást intéz z egész ország 
j közönségéhez, hivatalos hatóságokhoz úgy, 
j mint magánosokhoz, hogy minden adatot,

amely harctereinken elesett hőseink halála 
körülményeire és a harctéren tanúsított 
hősi cselekedeteikre v aatk ik, éppígy az 
elesett hősöknek rendelkezésére álló arc
képeit küldjék be a bizottságnak. Az ilyen 
formán összegyűlő adathalmazt a bizottság 

‘ hivatalosan hitelesíteni igyekszik s rend- 
j szerbe foglalva, mint a mai háború embe- 
‘ rei dokumentumainak okmánytárát, a nyil- 
i vánosság rendelkezéséi z bocsájtja A Hősök 

Emlékét Megörökítő Országos Bizoitság 
ezuton hívja fel az ország közönségét, az 
érdekelt családokat és testületeket, hogy a 
fentjelzett adatokat az elesett hősök fényké
peivel együtt cimére (IV.. Sütő-utca 2., 
Budapest) sürgősen küldjék be.

— Arcképes útlevelek. A belügymi*iszier 
rendeletet adott ki, hogy a külföldre szóló 
útlevélbe a háború tartama alatt az útlevél 
tulajdonosának lebélyegzett arcképét is bele

kell ragasztani. Erre az intézkedésre a Ké
mek ellen való védekezés indította a belügy
minisztert. Ugyanez az eljárás lépett életbe 
Németországban Is.

— vérengző családapa. Szelepcsény köi- 
ségben Cigány Lőriac földmives ittas álla
potban kislányára valamiért megharagudván, 
zsebkésével életveszélyesen összeszurkálta. 
Feleségén, aki a leányka védelmére kelt, 
szintén több eebet ejtett. A^brutáiis apát a 
csendőrség letartóztatta.

— A Lévai Apolló Mozpószinház vasárnapi 
előadásai pompás szórakozázt ígérnek a 
inoxiiátogató közönségnek. Elsőnek és egy 
mindenkit magával ragadó vígjáték (Őfen
sége inkognitóbaa) kerül előadásra. Három 
felvonáson keresztül kergetik cgymáat a 
kacagtató jelenetek, melyek abból származ
nak, hogy egy újságírót összetévesztenek 
a* uralkodó herceggel, aki végig játsza a 
herceg szerepét. Ezután a Közös kút cimü 
szintén nagyobbszerü s minden tekintetben 
művészi dráma kerül sorra, tulajdonképpen 
ez lesz az est féérdekessége. Végül Thurn 
regényes vidékéről készüli felvételek kerül
nek a fehér lepedőre.

— Anyakönyvi bjjagyzósek. Születések: 
Hujzer János Szabó Eszter Ibolya, Kis 
Lajos Csenger Teréaia Erzsébet, Kluberg 
illés Hirt Antónia Vilmos Hermán, Valach 
Simon Gáspár Berta László. Federics 
József Koponyics Erzsébet: Irén Maria. 
Benkő Matild: Erzsébet. Bob Márton 
Horváth Katalin: Ilona. Házasság : Özv. 
Kapias Károly Miodoriski Erzsébet r. k. 
özv. Földi István Simon Rozália r. kath. 
Halálozás. özv. Búra Istvánná Galambos 
Lídia 64 é májrak, Kohn Janka 19 é. 
tüdővész, Pavel Tamás 75 é. aggkorikime-

i rülcs, Fűzik József 7 n. veleszületett gyen
geség, Rác Sándor 80 é. *ggkori végkiine- 
riilés, Ujfaiusy István 60 é. szívizom elfa
julás. Word Rozália, 58 ó. idült bélhurut. 
Kohn Jakabné í-trausz Teréz, 81 é. agg
kori végkimérüles, Sollner Adolf, 63 ó. 
szivbénulás. Koncz László, 2 é. tüdőgyul
ladás.

iozsef. kir. herezofl Szanatórium Egyesület.
A tüdőbeteg gondozó intézet kisegítő kórhá

zában újabban a következő pzereletado- 
mányok érkeztek. Knapp Ignácz 12 db. 
szappan. Grotte Vilmosné 10 pár harisnya, 
9 portörlő. Pollak Kálmánná 3 ing, 3 alsó
nadrág. Grotte Janka, Blumenthal Janka és 
Rózsika, Pollik Rózsika keféket és fésűket. 
Dr. Szilárd Samuné 10 pár harisnya, 7 
portörlő. Dr. Frommer Ignácz.

122/1915. szám.

Árverési hirdetmény.
Kisülés község mint erkölcsi tostület 

tulajdonát képező és Kisülés község hatá
rába;: (közvetlen a viczinális ut mellett) 
fekvő jó forgalmú vízimalom teljes beren
dezésével, a hozzá tartozó épületekkel s 
belsőséggel együí Kisülésen a község hiva
talos helyiségében 1915 évi február 3-án 
délelőtt 10 órakor megejtendő nyilvános 
árverésen örökárban eladatni fog. Kikiál
tási ár 7000 korona, melynek 10o/o-a ár
verést megelőzőleg árverezni szándékozók 
által kbiró kezeihez befizetendő bánatpénz 
fejében.

Árverési feltételek a fenyőkosztolányi 
körjegyzői irodában betekinthetik.

Kisülés, 1915. Január hó 15-én.
Sarkady Lajos s. k. Torna Lajos s. k.

körjegyző. tbiró.

Szenzációs műsor lesz a moziban!
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H O L Z H f l N N  P ó b o q  blVdTriRUHdZd LÉVA.

c i k k e k .
S zv o eU e r, leT fsző r ro e llín y , J a e «  

j f « r  és teveszőr ing- és n a d rá g  

lá b sz á r  védő, fé rd , has, é r, és ta lp  

_____________m eleg ítők .
X ői d ivat c ik k e k  m élyen  leszá llíto tt á ro n .

IS a ráu ybő r m e llén y ek , h ősapka , 
kötött és bél-e ltbőrkeztyűk. —  — 

T ev esző r tak a rd . G áesi pok róc . 
Ó riá s i v á la sz ték  nyakkendőkben .

KOVÁCS SÁ NDO R
cípőárnháza

L É V A ;  K ossu th -té r.

Ajánlja dúsan felszerelt 
===== cipóraktárát. ===== 

______ -------------

ö l e s t  á r a k !  
nagy g ilis z tá k !

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

B Ú T O R O K  
Kárpitos és di*

7 szitő munkák. Teljes lakberendezések
WeiszÁrnrin ö̂ reaeíé: Kokn latliaii
butorkészitőnél szerezhetők be 

Zsarnóczán.

3 E L E F O T 7  12. E E L 6 F 0 N  12.

aprítsa ás hasik, porosz- 
kószán ás pirszán

rendeléseket elfogad és házhoz szállít
BRAUN JÓZSEF ÉS FIA.
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