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kiadóhivatalba kérjllk utasítani.
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Napjaink gondolatvilágából.
(F) Történeti napjaink gondo- ? 

latvilága sok tekintetben különbö- , 
zik az összeroskadt világ lelíogá- < 
sától. Az uj tájékozódásnak számta- i 
lan ága mutatkozik; nagyméretű 
átértékelésnek vagyunk formálói és 1 
tanúi. A bizonytalan jelenségek ■ 
biztosakká, a határozatlanok hatá- 1 
rozottakká váltak; amiben eddig . 
kételkedtünk, most valóra vált.

így többek között a háborús 
helyzet folytán tisztán az ideák bi
rodalmába sorozott örök béke gon- , 
dolata ismét olyan formában ' 
lepett elénk, hogy nemcsak-a tá
voli jövőben való érvényesüléséről 1 
enged beszélni, hanem rögtönös ha- • 
tállyal kér szót. Ezt az édes meg- ! 
váltást szívtuk Linder hadügymi
niszter beszédéből, amellyel a bu
dapesti helyőrség tisztikarát teles- 
kettette Nem lehet eléggé isme- ; 
telni ezeket, az emberi lélek mélyé
ből fakadó és mélyen a szivünkbe 
vésendő szavakat: „Csak egy igaz
ság van: a felebaráti szeretet igaz 
ságszeretete." .Esküdjenek meg 
arra, hogy gyermekeiket olyan 
szellemben nevelik, amely minden 
háborút lehetetlenné tesz.“ Nem az 
entente győzött, hanem az emberi- 
ség. „Öt évi háború kellett, hogy 
uj győzedelmes élet támadjon."

L)e hogy valóban győzedelmes, j 
megváltó életről beszélhessünk, előbb 
teljesen el kell némitani azok mun
káját, akik az általános kavarodást 
antiszociális célokra akarják kihasz- , 
nálni

A társadalmi rend megzavard- , 
sának tünetei, illetőleg- forrásai két ; 
kategóriába tartoznak.

51 hónapon át töltötték azt az 
akkumulátort, amely most mérhe
tetlen mennyiségű voltokban juttatja, 
feszültségét, erejét kifejezésre. 51 
hónapon át szenvedett nyomorúság, 
nélkülözés, keserűség, emberi mél 
tóságtól való megfosztás zsilipjei 
átszakadtak, s rendkívül zavaros 
áradat hömpölyög felénk így pszi
chológiai szempontból az abnormá
lis állapotoknak egyik része meg
érthető. Azonban a társadalomelle
nes helyzet csak addig tarthat, 
amig a zárt palackokban levő ke
serű tartalom levezetődön; azután 
következik a tiszta forrás, a közön
ség rendezett életének megnyilvá 
nulása

A felgyülemlett keserűség rész
ben kényszerhelyzet folytán állott 
eló. (Harctéri szenvedés, a mögöt
tes országrészekben való nincsetlen- 

ség), részben pedig egyes emberek, 
hatósági közegek részrehajló eljárása 
folytán, amint az a Lévai Nemzeti 
Tanácsban szóba került

Egyes megbízottakkal való tár 
gyalásból megállapitlatott, hogy fa, 
trafik, petróleum, városi szemét el
nyerése, villanyvilágítás tekinteté
ben, továbbá cipőjegy kiosztása, 
beváltása és a hadisegélyek meg
állapítása körül vélt a nép sérelmes 
bánásmódot tapasztalni. Ilogv meny
nyiben felelnek meg ezek a pana 
szók a valóságnak, most részletei
ben nem állapítható meg, de két 
megjegyzést füzünk hozzájok.

Megállapított tény, hogy a cipő
jegyek kiosztása és bevált sa körül 
anomáliák tényleg voltak, amelyeket 
a „Bars" is szóvátett S most az 
újabb helyzet alapján még hango
sabban emeljük fel szavunkat, s 
követeljük, hogy a jövőben hasonló 
igazságtalanság ne forduljon elő. 
A városi képviselő-testület feladata 
lesz, hogy hasonló esetekben vizs
gálatot indítson meg. Sőt intézmé- 
nyesen szeretnők biztosítani az 
ilyen tisztulási folyamatot úgy. hogy 
a helybeli lapokban megjelent pa
naszokat a képviselőtestületnek 
erre meg választolt (v. megbízott) 
tagja hivatalból tartozik vizsgalat 
tárgyává tenni. A közönséget pe
dig arra kérjük, hogy bármilyen 
irányú bajával forduljon lapunk szer 
kesztőségéhez. Így lehetne elejét 
venni a baj elharapódzásának ; igy 
lehetne azoknak a szunnyadó lelki 
ismeretét is felébreszteni, akik a la
punk utján szóvátett baj mellett 
érzéktelenül elhaladtak.

A nép panaszára vonatkozó má
sik megjegyzésünk az, hogy ezek 
a bajok nagyjában közösek ; az az 
súlyúkat az úri osztály is érezte. 
Sőt azt merem mondani, hogy a 
háború legjobban sújtotta a fix jö
vedelmű úri osztályt; ők nem há
ríthatják át a drágaságot senkire. 
Ezeknek a kabátos embereknek a 
nyomoráról kevesebbet tudunk, 
niert általában nem mondják el ; 
szegénységüket nem viszik az ut
cára. — Ezektől tanulhatnának iná 
sok is türelmet, belátást, igaz, szo
ciális érzést stb.

Amig az eddig megbeszéltek ma
gatartása a mai zavaros időkben 
általában csak békétlenségben, 
nyugtalanságban jut kifejezésre; 
s akikkel szemben megértéssel 
kell lennünk, addig a inai 
helyzetre a fő bajt bizonyos 
vadállat-jellegii hiénák jelentik, akik 
határozott tervvel ebből a forrongó 

, helyzetből anarchiát akarnak terem
teni, ezekkel szemben csak a bra- 
chium használ. Ide tartoznak azok 
az elemek, akik már hosszabb idő 
óta veszélyeztetik a tulajdon szent
ségét — Ilyennek kell minősíteni 
azt a rablóhadjáratot, amely szeke
rekkel bevonul Zsarnóczára, ott 
minden lehető vagyonra ráteszi a 
kezét, s mint aki jól végezte dol
gát, visszavonul környékbeli odújá
ba ; azaz vonulna, ha a lévai gép
puskás osztagnak egyik kirendelt
sége nem akadályozná meg becste
len munkájában — Ilyen a fakó- 
vezekényiek kirándulása Baracskára; 
azonban a fegyverek csattogásának 
hatása alatt minden megtérült.

Hogy Léván és környékén — 
napjaink forrongása ellenére — ál
talában rend és nyugalom van, a 

i Lévai Nemzeti Tanács szervező 
I munkájának eredménye. A Tanács 
j pszichológiai s empontból nagyon
■ helyesen értelmezte a jelenségekkel
■ szemben való teendők módját, ami-
■ kor az adott helyzetben egyrészt 

megértést, megegyezést ajánl, más-
' részt a legnagyobb szigorral való 

eljárást követel. A Tanács helyesen 
fogta fel feladatát, amikor őrség 
felállítását tekintette első köteles-

■ ségének. Ennek az utóbb érkezett 
hadügyminisztert rendelet alapján — 
eddig két formációja van : fizetett 
n e m z e t ő r s é g. amelyet a rend
őrkapitány parancsnoksága mellett 
a helybeli tisztikar vezet, és önkén
tes p o 1 g á r ő r s é g, amelynek

1 Csorba Jenő és Pazar Zoltán a szer
vezői Annak ellenére, hogy a tisz
tikar hangulata rendkívül bizakodó 
a személy-és vagyonbiztonság meg
óvása tekintetében, a L N. Tanács 
határozatával egyetemben mégis 

j nagyon szükségesnek tartjuk, hogy 
l Léva város 20 — 50 éves féríila- 
j kossága minél nagyobb, lehetőleg 
| teljes számban lépjen be a polgár

őrség kötelékébe.
Biztonságunk alapja a szervezés. 

Enélkül Léván is felfordult volna 
a társadalmi rend. A lévai Nemzeti 
Tanács szervezésének alapja az 
önálló intézkedés. Ebben a tekin
tetben mintaképül szolgálhat min
den olyan esetben, amikor egy 
felfordultunk látszó helyzetben kell 
cselekedni. A Tanács nehány napig 
szuverén tényezőnek tekintette ma
gát, amelynek az adott helyzetben 
a rend lentartásáért minden eszköz 
áll rendelkezésre. Ennek az önálló 
felfogásnak kell megnyilvánulnia 
akkor is, amikor egy őrségi kiren- 

' deltség valahová kiszáll. Hogy a 
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Tanács helyes utakon járt, azt az , 
utóbb érkezett rendeletek is igazol- • 
ták. — Magyarország most teljesen 
önállóan intézi sorsát; ennek meg- 
íelelöleg a vidék is — a népkor
mány rendeletéi mellett - önállóan 
tartozik az adott viszonyok között 
intézkedni Amilyen mértékben kon
szolidálódnak az állapotok, tehát 
amilyen mértékben kevesbednek a 
rendkívüli esetek, olyan mértékben 
válik megint uralkodóvá a felülről 
való teljes vezetés, és háttérbe szo
rul a nemzeti tanácsok tevékeny
ségi köre. Amint a rend és nyuga
lom az egész országban tartósan 
helyreáll, a nemzeti tanácsok abban 
a tudatban, hogy nemzetfentartó 
munkát végeztek, feloszolhatnak, 
s a közügyek vezetése ismét telje
sen a községi, ill. városi képviselő
testületekre ruháztatnak.

Szeretnők az örök békében való 
hitet felkelteni, mindenüvé a pártat
lanság szellemét bevinni, társadal
munk nyugalmas volta iránt való 
bizodalmát erősíteni, a férfilakossá
got a közös munkában való na- 
gyobbfoku résztvételre buzdítani és 
végül a L. N. Tanács önálló mun
kájára való hivatkozás kapcsán 
adott helyzetekben cselekedni — hi
vatott tényezők kezdeményező ere
jét növelni.

A Lévai Nemzeti Tanács főbb 
határozatai.

Hogy a Lévai Nemzeti Tanács munká
járól egész Barsvármegfében szerezhessenek 
tudomást, Léva város pedig összefoglaló és 
teljes áttekintést nyerjen a Tanács szervező 
tevékenységéről, alább közöljük a fontosabb 
határozatokat: a katonaság és a polgárság 
azonos nemzeti célokért küzd, a katonákat J 
(tehát tiszteket is) azért mindenki becsülje , 
meg. A karsza'Jagal ellátott őrségnek (akár 
katonai, akár polgári, akár rendőr) való el
lenszegülés letartóztatást és szigorú büntető 
eljárást von maga után

Felszólítjuk a raktár-tulajdonosokat és a 
raktárral biró kereskedőket, hogy a rendel- | 
kezésükre álló összes élelmi, fűtési és vi- 
lágitási, háztartási (szappan stb) készleteik
ről terjesszenek kimutatást a Nemzeti Ta- . 
nács elé.

A szeszes italok kimérését szigoiuan 
felfüggesztjük.

A lévai Nemzeti Tanács miheztartás 
végett közli, hogy a laktanyában éjjel—nap 
pal állandó készenlétben van a Tanács 3-3 
tagja, kinek minden komolyabb, a polgárság 
érdekeit érintő esetről, mikor a tanács in
tézkedése szükségesnek látszik, azonnal je 
lentés teendő.

A rend biztosítása végett éjjeli telefon 
szolgálat is van.

Felmerült esetekből kifolyólag figyelmez
tetjük mindazokat, akiknél foglyok vannak 
alkalmazásban, hogy a rendzavaró és a vá
ros közbiztonságát veszélyeztető foglyokat a 
Nemzeti Tanács az esztergomi fogolytáborba 
kisérteti.

1. Minden este 9 órától kezdve minden 
lakos otthon tartózkodjék 1 A kapuk ugyan
akkor bezárandók

Aki 9 órán túl a városban járkál, azt 
a nemzetőrség őrjáratának joga van le
tartóztatni.

2 Valamennyi nyilvános helyiség (kávé
ház, vendéglő, korcsma stb ) záróórája má
tól fogva szintén este 9 óra E rendelkezés 
megszegése a legszigorúbban büntettelik.

3. A mozielőádások további intézkedé
sig szünetelnek.

4. Aki hazug s rémhíreket kohol és 
terjeszt s ezáltal a közhangulatot izgatja, a 
küznyugalinat zavarja s oktalan félelmet 
terjeszt, azt a Nemzeti Tanács letartóztat
hatja és a legszigorúbban bűn tetteti.

A Tanács felhatalmazza az elnököket 
és a jegyzőket arra, hogy munkájokban bár
kinek a segítségét igénybevehetik.

A hatóságok XI. 1. töl XI. 15. ig füg
gesszék el a tárgyalásokat, a felek meg- 
idézését (halaszthatatlan eseteket kivéve); a 
szétküldött beidézéseket helyezzék hatályon 
kivül ; bármely irányú határidőt (Beadványok 
benyújtásának határideje stb.) hosszabbit- 

• sanak meg, s a rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel tűzzenek ki újabb határidőt a 
tárgyalásokra, beadványok benyújtására, 
stb.-re.

A Tanács a polgárőrség keretén belül 
irodai szolgálatban, megfelelő intézkedések 
foganatosításában, s hasonló segédszolgála
tokban akarja a lelkes diáksereg felbuzdu 
lását gyümölcsöztetni.

A mostani zavaros napokra való tekin
tettel, amikor a diákok utaztatása vesze
delemmel járna, a T. az iskolákat nov. 
15-ig bezárólag bezárja.

A Tanács pótlólag megválasztott tagjai: 
Balogh Lajos, Belcsák Sándor dr., Bojsza 
József, Jaross Ferencz, Kersék János dr., 
Kriek Aladár, Mautner József, Ordódy Endre 
és Weisz Lipót dr.

A határozatok mindkét helyi lapban 
közöitessenek.

Az uradalmi malom igénybevétele mel
lett közvilágítás éjjel is legyen.

A Léván levő benzint lefoglaljuk.
A Tanács az uradalom vezetőségétől 

oly erdőterület kijelölését kéri, ahonnan 
gyönge igával is képesek volnának a lakos 
ság számára szükséges takészletet meg
szabott árak mellett elszállittatni.

A Tanács Lévára érkező bármely szén
szállítmányból megfelelő mennyiséget — köl- 
csönképen lefoglal.

A város polgármestere tartozik a rend- 
fentartásra vonatkozó hatósági rendeleteket 
azonnal a Tanácsnak bemutatni.

A tanács az élelem, fűtési, világítása 
stb. anyag ügyében beérkező kimutatások 
összesítésére 3 tagú bizottságot küld ki

A Tanács szerzett Schoellertől 2 drb, 
Frankl-töl egy drb. autót; ezek szamára 
pneumatikokat szerez Budapesten; ezenki 
vül kér Bpröl 2 drb. teher és 2 drb. személy- 
száliitó autót

A Tanacs biztonságunk körül felmerülő 
költségek ledezésére gyűjtést indít meg A 
nagyobb pénzösszegeket a városi pénztár, 
a kisebbeket Bojsza József kezeli.

A Tanács a vásárok megtartását egye
lőre beszünteti.

Megnyugtató előadások tartására felké
retnek Bartos János képviselő és Vlcsek 
Ferenc ügyvéd.

llasonlócélu plakátokat is készíttet
Támogatja a főbírót a lévai járás köz

ségeiben szervezendő nemzeti tanácsok és 
nemzetőrségek tekintetében.

Szükségnek tartja, hogy a nemzetőrség 
mellett a polgárőrség is szerveztessék (ajánl
juk, hogy ebbe minél többen lépjenek be.)

Karhatalmi ügyben való megkeresések 
a katonai parancsnoksághoz intézendők.

A vidéki zavargásokban résztvett fő cin
kosokat kihallgattatja, az ártatlanokat rög
tön hazabocsátja, a többieket pedig a had
ügyminiszter válaszának megérkezéséig 
őrizetben tartja.

A T. kisebb bizottságot alakit az. alsóbb 
néposztályok panaszainak meghallgatására 
és leendő előterjesztésére (Ezekkel a pana
szokkal vezércikkünkben foglalkozunk)

A T. fölhívja a helyi hatóságokat, hogy 
ilyes sérelmek előterjesztését nagy figyelem
mel hallgassák meg, s minden jogos kíván
ságot az egyenlőség és igazságosság irányá
ban pártatlanul teljesítsenek. A T. tagjai 
pedig ne múltbeli sérelmek emlegetésével, 
hanem a közös védelemhez szükséges egyet
értés megteremtésével igyekezzenek biztosí
tani a békés jövőt

A T felvilágosító gyűléseken meg akarja 
értetni a néppel, hogy az úri osztály a há
ború alatt épen úgy szenvedett mint ő.

A T. fölhívja a helybeli három Nőegylet 
vezetőségét, hogy a hadigondozóval kapcso
latban, házról-házra járva, szíveskedjenek 
kipuhatolni a szegényebb néposztály körében 
mutatkozó szükségleteket A megállapított 
szükségletekről tegyenek kimerítő jelentést, 
kielégítésük módjára nézve pedig javaslattal 
álljanak a T. elé.

A T. távirati utón kéri a bp. balparti 
üzletvezetőséget, hogy Léva város s a lévai 
járá? részére kiutalt cukor szállithatása vé
gett a nagysurányi állomásnak adjon rendel
kezésére két nyitott takaróponyvával ellátott 
15 tonnás kocsit s utasítsa a nagysurányi 
állomást a cukor sürgős szállítására

Tóth főhdgy vezetése alatt lovas gép
fegyverosztag alakul.

Az állomáson az I. o. váróterem az 
elkobzott anyagok elraktározására, a II. o. 
váróterem a nemzetőrség számára foglaltas
sák le.

A rögtönös intézkedés szükségessége 
esetén a megszűnt permanencia helyett az 
elnökséghez kell fordulni

A Tanács naponta egyszer, és pedig 
este 6 órakor tart ülést.

Ha 300 önkéntes polgárőr nem jelent
kezik, akkor kényszerítő eszközökhöz folya
modik

A Tanács Bars vm. közbiztonságának 
megóvása érdekében 2 teljhatalmú kormány
biztost kér.

A Tanács a Cseh N. Tanácstól érkezett 
köriratot visszautasítja, s magyar és tót 
nyelven szerkesztett szózatot intéz a felvi 
dékhez.

A T. a városi közigazgatásnak a felhal
mozó munkák elintézésében segít.

A hazatérő katonák és a menekülők 
ellátásának intézésével — a városi hatóság 
támogatására — Kriek Aladár ny. jószágkor
mányzót bízza meg

A T, a szövetkezettel kapcsolatban ha
tósági mészárszék felállítása iránt tesz kísér
letet

A világítás nagy szükségére való tekin
tettel a T. a vidéki uradalmaknak szén 
által való támogatását kéri.

Miután a vidék nagy mértékben veszi 
igénybe a nemzetőrség szolgálatait, az egyes 
falvak is járuljanak hozzá a nemzetőrség 
ellátásához

A T. a mostani viszonyokra való tekin
tettel kéri az alispánt, hogy székhelyét Lé
vára tegye át.

Miután Léva a környéknek személy és 
vagyonbiztonságáról is gondoskodik, kéri a 
hadügyminisztert, hogy nemzetőrségének lét
száma háromszorosra emelhető legyen
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Az esetleges környékbeli zavarok gyors 
elfojtása végett kér a hadügyminisztertől 2 
személy és 2 teherautót

Felhívjuk a lakosságot, hogy nyugalmát 
és bizalmát a Nemzeti Tanács irányában 
őrizze meg. A lakosság minden szükségleté
ről intézkedés történt és a rendelkezésre álló 
készletek arányában mindenkiről gondoskod
ni fogunk.

A Nemzeti Tanács őrségek utján ellen
őrizteti a villamos áram korlátolt használatára 
vonatkozólag kiadott hatósági rendelet betar
tását; e szerint a három szobás lakásig — a 
mellékhelyiségekkel együtt — összesen 3 
lángnál többet nem szabad használni; a 4 
szobás és ennél nagyobb lakásoknál 4 láng 
nál több föl nem gyújtható s ezt egyidöben 
használni tilos, bármely szobában csak egy 
láng éghet

A pénzgyüjtés eddigi eredménye 8000U 
korona.

A Tanács kiküldött bizottság utján ki
mutatást készíttet azon — hatóságilag le nem 
kötött — élelmiszer és háztartási készletekről, 
amelyek szükséglet szerint a szegényebb nép
osztály között szétoszthatók

Eddig 530 nemzetőr jelentkezett, közüiök 
500 már szolgálatot teljesít

A Tanács a faszükséglet bizt ositásá 
megpróbálja a teherautó utján való szállítás
sal. Ha ez bármi okból nem lehetséges, ak
kor a Pető-telepröl való szállítás ügyében 
tesz sürgős lépéseket.

A Tanács felhívja a polgárőrség parancs
nokát, hogy a polgárőrség számára a lakás
hivatal utján vegye át az Adler-féle kávéház 
épületét.

A kormány rendelete értelmében a haza
térő katonák s a nemzetőrség ellátására a* 
vármegyék, városok és községek e célra elő
legként felhasználhaják az élelmezési alappal 
kapcsolatos összegeket.

A Tanács a polgármestertől a kővetke 
zökét kéri: 1.) szegény gyermekek részére 
ingyen gyógyszert; 2) betegek és szegény 
gyermekek részére ingyen tej; 3) világító 
szert olyan családok részére, ahol beteg van; 
4) kukoricaőrlési engedélyt. — A Tanács 
a gyors kivitel végett saját gyűjtéséből 10000 
koronát ajánl föl e célra.

A Tanács határozza, hogy a város pol 
gármestere v. helyettese vegyen részt a gyű 
léseken; a polgármester az előterjesztett 
ügyekről tegyen jelentest.

A hadügyminiszter a foglyok visszatar
tását rendeli el

A Tanács felszólítja a gazdákat hogy 
most szántsanak cs vessenek, mert tavaszi 
vetőmag nincsen

A Tanács elnöksége nov 8-án este a 
helyzetről a következőkben ad tájékoztatást:

A lévai járásban teljes nyugalom van 
A széleken (Mezökissallón és a környéki 
pusztákon) voltak rablások és fosztogatások. 
A Miibachuradalomból elrabolt holmikat és 
állatokat maga a nép vitte vissza, amikor a 
főcinkosokat összefogdosták. A zavargások 
föl löllobbannak még, de Lévától mind távo
labb és távolabb.

Újbányán csönd van A nemzetőrök 
csak felváltás céljából mentek ki. Zsarnőczán 
és vidékén is teljes nyugalom van. Az itt
levő őrség már kifelé terjeszkedik a rend 
fönntartásában. Aranyosmaróton is rend van. 
A fenyőkosztolányi jegyző holttestét már el
temették Aranyosmaróton Legutóbb Bars- 
füssön lobbant fel a zavargás — A lévai 
nemzetőrség a helyzet magaslatán van, min
dent elkövet a rend és béke helyreállítására 
és fönntartására Ahol eddig megjelent, ott 

mindenütt gyönyörű eredménnyel járt el.' 
Bár a lévai nemzetőrség a környék védel
mét is látja el, Léva sohse marad védtele
nül. Nappalra egy szakasz, éjjelre két sza
kasz van állandó készenlétben, a fontos he
lyekre (malmok, hivatalok, állomás) állított 
őrökön kívül

Az élet és vagyonbiztonságnak a rend 
és a fegyelem a legfőbb biztosítéka Ha a 
rend és fegyelem köztünk felbomlik : zavar
gások lesznek, ezek rablássá, fosztogatássá 
fajulnak, amelyek édes mindnyájunk táplálá
sára szükséges élelmiszerkészleteink elpusz
tításával is fenyegethetnek bennünket. A 
rendet és fegyelmet a nemzetőrség és pol
gárőrség csak akkor tudja fönntartani, ha 
minden egyes lakos támogatja: kifogástalan 
viselkedésével, a hatóságok rendelkezéseinek 
s a Nemzeti Tanács fölhívásainak komoly 
és becsületes megtartásával.

Polgártársak 1 Egytöl-egyig gondosan 
és szigorúan őrködjünk városunk rendjének 
és fegyelmének fönntartásán, mert, különben 
ellenséges csapatok szálljak meg országun 
kát rendteremtés végett Ezeket az ellensé
ges katonákat hónapokon át nekünk kellene 
élelmeznünk

Ezek bizonyára egy-kettőre ‘ölélnék 
minden élelmiszerünket. Nekünk csak a 
semmi, a nincsen maradna a téli és tavaszi 
hónapoknak máskor is sok gondot okozó 
idején. Bennünket könnyen az éhínség fenye
getne.

Polgártársak 1 Kerüljük el, hogy idegen 
katonák jöjjenek a nyakunkra rendteremtés 
végett! Kerüljük el az ellenséges .katonák 
szörnyű rekvirálásait I

Polgártársak! Ne feledjétek el egy pil
lanatra se a bölcs mondást: Rend a lelke 
mindennek 11

A hadügyminiszter távirata a városi 
polgármesternek :

Félreértések elkerülése végett tudtul 
adnm, hogy a közrend és biztonság fentar 
tására szervezett nemzetőrséghez csaki« az 
általam elrendelt helyekhez (mint parancs
nokságok, rendőrökkel kapitányságok, köz
ségekben községi elöljáróságok, választott 
parancsnokok) utalt alakítások tartoznak ; 
magánosok által felállított bármely fajta nép 
őrségek csak az esetben számítanak a nem
zetőrség fogalma alá, ha ezek nemzetőrségi 
szervezettel szemben alárendeltségi viszonyba 
lépnek Szoros kapcsolatba kerülnek A nem
zetőrség tagjai számára rendszeresített kar
hatalmi pótdijak következő karhatalmi szol
gálatot ellátó szerveknek számíthatók fel: 
1 a nemzetőrség 2. a nemzetőrségi szolgá 
latot teljesítő katonai csapatokból alakult 
osztagok, 3. katonai rendőrségből alakult 
karhatalmi osztagok, 4 csendörség, 5 rend
őrség, 6 határrendörség, 7. pénzügyőrség 
8 állami erdöőrök az egészre megszabott 
karhatalmi napi pótdija: tiszteknek (tisztvi
selőknek) 30 legénységnek, 20 korona kimé
retben az illetékeiken felül folyósítandó; ezen 
napi pótdijak az eskütétel napjától illetéke
sek és 10 - 10 naponkint utólag fizetendők. 
Amig a jelenlegi válságos viszonyok tarta 
nak, ez illetékeken felül [mindenkine’- lakta- 
nyaszerü elhelyezés és közétkezés is illetékes 
a katonaság részére legújabban meghatározott 
mértéiben Az ebből jelmerült összes költségek 
a hadügyi tárca terhére számolandók el és a 
számadó testtel nem biró szerveknél szükség 
esettin a városi tanács, illetve kö ségi elöljá
róságok által hi1 el esendők A korábbi felhívd 
sokban hirdetett díjazások érvénytelenek, ezen 
rendeletem falragaszok utján és egyéb szoká 
sós módon közhírré teendő. — 28 407|eln. 
1918 Magyar hadügyminiszter.

Különfélék
— A katonatiszteknek a hadügymi

niszter megengedte, hogy úgy irodai szol
gáiéiban, mint szolgálaton kívül, polgári ru
hában jelenhessenek meg.

— Az uj lgazságügyimlnlszter. a 
minisztertanács igazságügyminiszterré Berin- 
key Dénes min. tanácsost, a nemzetközi 
osztály vezetőjét nevezte ki. Az uj igazság
ügyminiszter a barsmegyei, szódói Berin- 
key családból származik s igy földink, a kit 
díszes állásában legszivélyesebben üdvözlünk. 
Fiatal, energikus férfiú, kit a minisztertanács 
már is több fontos, politikai misszióval 
bízott meg. Az uj .gazságügyininiszter az 
igazságszolgáltatás terén programjában több, 
régóta sürgetett reformnak megvalósítását, 
köztük a magánjog kodifikálását, a független 
bírák státusát, a háborúból visszatérő ügy
védek helyzetének javítását stb. ígéri Ezen
kívül egy egész csomó szociális terve van, 
amelyeknek megvalósításán fog dolgozni a 
béke helyreálltával Jelenleg a miniszter
elnökkel együtt a békekötés mielőbbi kérész 
tülvitelén dolgozik.

— A kormány harminc milliót 
ád olcsó húsra A minisztertanács egyik 
legutóbbi ülésében felhatalmazta az Orszá
gos Közélelmezési Hivatalt vezető minisz
tert, hogy a népesség egészséges táplálko
zásának előmozdítása végett, olcsó hús for- 
galombahozatala iránt intézkedjék, Ezen 
célból egyelőre harminc millió koronát sza
vazott meg. Az akció nemcsak Budapestre 
és környékére, hanem a vidéki városokra 
és községekre is egyaránt ki fog terjedni.

— Halasztások a bíróságoknál. 
A magyar minisztérium 4846 — 1918 m. e. 
sz. rendeletével táviratilag értesítette a ma 
gyár bíróságokat, hogy 1918 november 4 tői. 
17. napjáig bezárólag terjedő időre kitűzött 
tárgyalás és határozat hirdetési határnapokot 
valamennyi kir. Járásbíróságnál, mind a pol 
gári, mind a büntető ügyekben a jelen ren
delettel hivatalból el kell halasztani. A kir. 
járásbíróságok újabb határnapok kitűzése 
iránt hivatalból kötelesek intézkedni.

— ötszázmllló uj állami papír
pénz. A népkormány a bankjegyhiányra 
való tekintettel elhatározta, hogy uj állami 
papírpénzt nyomat Budapesten Az Atheneum 
és a Frankün-nyomda készíti az uj állami 
papírpénzt és a lapok értesülése szerint 
ötszázmillió korona értékű papírpénzt fognak 
kibocsátani.

— Földet a földmlves katonáknak! 
A földmivelésügyi miniszter kiáltványa értel
mében az összes földmives katonák (tehát 
gazdasági munkások is) tiz hold földet kap 
nak. Nem részesül földben, aki rabol, foszto 
gat, embert öl vagy megsebesít, s aki 
dolgozhatna, de nem dolgozik

A szüret eredménye. A pozsonyvi- 
déki szőlőszeti és borászati kerületi felügye 
lőség október hónapban Esztergom Bars és 
Hontvármegyékről a következő szüreti jelen
tést adta ki: A gyakori esők nagy fürtrot- 
hadast idéztek elő, ami a minőséget és 
mennyiséget is károsan befolyásolta A szü
reti eredmény holdankint átlag 10—15 hek
toliter, melynek cukortartalma klosterneuburgi 
mérő szerint 15 — 18 fok. Mustért hektolite- 
renkint 200—400 koronát kínainak, azonban 
a termelők tartózkodnak az eladástól.

— A szeMklmórós az egész or
szágban tilos. A Magyar Nemzeti Tanács 
elrendelte, hogy további intézkedésig az egész 
ország területén szeszt kimérni nem szabad.

— Meghosszabitották a lejárt 
felmentéseket. A magyar hadügyminiszter 
ma egy hete kiadott rendelete érte'mében az 
összes mostanában lejárt határidős felmen 
tések és bcvárási engedélyek érvényét 1918 
évi december hó 31 ig meghosszabbították.

— Cérna — és egyéb központ 
A legszerencsétlenebb tondolat volt a sok 
intézmény közül, amiket a háború alatt a 
nép boldogitására létesítettek, az u. n. köz
pont, vagy magyarul . . . hirtelen nem is 
tudunk neki tisztességes magyar nevet adni. 
A szabók hónapok ’ óta panaszkodnak, hogy 
mm képesek munkát vállalni, mert nincs 
cérnájuk. Hát hová lelt? A cérnát, sok más 
egyébbel, elnyelte a központ. Igazán itt volna 
az ideje, hogy vége legyen a háborúnak, de 
a központoknak is. Csak attól félünk, hogy 
könnyebb dolog a békét megkötni, minta tel
jesen felesleges központokat feloszlatni. De 
mégsem; mert a kormány egyik iegujabb 
rendeleto az összes központokat fokozatosan 
be lógja szüntetni.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi nov. hó 3 -tói évi nov. hó 10.-ig.

Eladó

Születés.

A szülői we Jg AgS“k

Léván az alsóréteken 5239 |_ öl
szántóföld

Bővebbet Bodó Sándor közgy. Léván.

Egy jókarban levő egy pár 
sárgakulcsos

LÓSZERSZÁM
s egy uj könnyű igásszekér el
adó, bővebbet: Barsi-utca 1. szám

Lengyel István Pap Borbála fiú Sándor 
Tóth Andor Ghrnessy Anna fiú Ferencz

Házasság

Völegenv és menyasszony neve Vallása

7118- 1918. szám.

Zilai Károly Váczi Erzsébet 
Dokupil István Raschmann Irén

ref. 
r. kath

Halálozás

az eliiuuvl neve
l
i Kora1 . 1 A halál oka

Zabora Iván 25 éves Tüdőgyulladás
Makk Maliid 21 „ Idült vesegyul
Tamás József 65 . Tüdőlob
Mihajlov Mihály 26 , 1 üdőgyulladás
özv. Bakos Jánosné 79 „ Tüdőlob
Belancsik János 15 , 1leveny vesegy
özv. Halász Istvánná 75 . Aggaszály

Hirdetmény.
Léva r, t város képviselőtestülete ad 

2640-1918. és 5701—1918. sz a tett ren
delkezéseivel a város tulajdonát képező, a 
város belterületén a Honvéd utcában lekvö. 
a lévai 3672. tjkvben A f 1 sorsz. és a 
lévai 3039. tjkvben A f 4 sorsz. a :elvett 
u. n. Fenyvesi féle belteleknek és azon 
épült 24- sz háznak magán jellegű árveré
sen eladását, illetve az árverésnek újabb fo
ganatosítását határozta el.

Ez intézkedés végrehajtásául az árve
rést elrendeltem, megtartása helyéül a városi 
székház tanácstermét, idéjéül f. évi no
vember hő 28-lk napidnak d. e. 10 
óráját kitűztem foganatosításával dr Mo
csy Aba városi tanácsnokot megbíztam

Az elárverezendő ingatlan kikiáltási ára 
45000 azaz negyvenötezer korona. - Ígé
retet csak ezen felül lehet tenni — Átvé
teli óvadék a kikiáltási ár 10 "jo a mit a 
legtöbbet Ígért árverező köteles az árverés 
befejeztével legtöbb ígérete 10 százalékáig 
kiegészíteni

Az árverés részlete, többi, a képviselő 
testület ad 2640 — 1918. sz határozatával 
megállapított feltételeit valamint az azok 
kiegészítő részét képező az árverés tárgyára 
a város közönsége és Ács Bódog között 
fentálló s a 4180-1917 M. E sz. kormány
rendelet hatálya alá eső bérleti szerződést 
a város kiadóhivatalában lehet a hivatalos 
órák alatt megtekinteni

Kelt 1918 október hó 30.
Bődogh Lajos, 

polgármester

7022—1918. sz.

hirdetmény.
Léva város ellátatlan lakossága a nyári 

összeírás alkalmával 50 vagont meghaladó 
mennyiségű burgonya iránt jelentkezett ; most 
a vm : Alispánja kiutalványozott 20 vagon
nal, vagyis 2000 mmázsát; ennek szállítá
sát Berger Ernő tegnapelőtt megkezdte, nov 
8-án a vásárlási igazolványok kiállítására tiz 
embert kirendeltem, egész nap munkára 
készen állottak, azonban az ellátatlan lakos 
ságból alig százan jelentkeztek, — miután 
a burgonya sáros, raktárban elfojtva sokáig 
nem tartható, — ezért, ha a közönség nem 
jön azt széthordani, úgy a további szállítást 
be kell szüntetni s ha a fagyok is bekövet
keznek s miután a vasút is szünetel, — több 
burgonya nem lesz kapható.

Léva, 1918. XI. 9-én.
Bódogli Lajos, 

polgáruioster

szölőoltványokat
elsőrendű érmclléki 1 és 2 
éves dúsgyökérzetü bor- és 
csemege fajokban, továbbá 

NOVA és DELAWARE, 
valamint több más fajta 1 és 

— 2 éves dúsgyökeres — 

direktterinö szöíövesszöket, 
melyek kénporozás és per
metezés nélkül is minden

szölóbetegségnek ellentállanak, i en bótermőek 
boraik kitűnőek. Árjegyzék ingyen és bér

mentve — Cint:
Özabó István

érmelléki szölöoltvány-felepe. Bihardiótzeg

Darálást
elfogad Gombik János 
molnár Kálnai-utca 34.

Eladó házak Zsarnőczán.
Zsarnócza község főtéren fekvő 

szolid építkezésű, 1. sarok boltból, 
4 lakszobából, 2 éléskamrából, 2 
konyha, istálóból és egy nagy 
fedett rakterületböl álló és bármily 
czélra használandó 2 ház hozzá
tartozó kerttel, mely nagyon alkal
mas házépítésre, eladó. Bővebbet

Pisztl József
tulajdonosnál Zsarnőczán.

Bráuer Géza 
fogmütermét 

újból megnyitotta Kazinczy utoa I. sz.
(Klain Ödön féle ház ) E CETSAVAT.

Vegytisztát étkezési célokra borkőmén ,e 
set postacsomagokban is szállít

T A U B E R-cég
BTTID.A.X’EST 

Aggteleki-utca 4.Legfinomabb 

arcke n c c s 
a Pick-féle Lévai kenőcs eltüntet | 
szeplöt, májfoltot, pattanást legrö
videbb idő alatt üdévé és bársonv- 
simává teszi az arcbőrt. Teljesen 
ártalmatlan. Kapható egyedül a 
készítőnél Pick Endre cosmeticai 
laboratórium Léva Petőfi-utca.

ZOLÖTELEPITOK 
becses figyelmébe ajánlva a lég- 
jobb és legkiválóbb FAJTISZTA 
egy és kétéves dúsgyökérzetü

SZÖLŐOLTVÁNYOK. 
továbbá Nova és Delaware, 
valamint többfajta egy és kétéves 
dúsgyökeres legszebb direkte,ma

Cimbalom kerestetik
Egy pedálos cimbalmot kéz alatt 

vennék esetleg beibe 
Cim a kiadóhivatalban.

ellentállanak és bötermőek 
nyiség. Árjegyzéket ingyen

Cim :

melyek inden 
szőlőbetegségnek 

Készlet nagy meny- 
és bérmentve küld

Eltönagy IXJfT'V A szőlöoltványtaiep 
varadl V V A központi irodája

Nagyvárad, Főutca.

Árverés,
Haszonbérletem megszűnése miatt gazdasági felszerelésemet ön

kéntes árverés utján a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett eladom.
Eladásra kerülnek : ökrök, lovak, gőzcséplő-készlet, hintók, here- 

cséplő-készlet, aratógépek, szekerek, ekék stb. stb. Az árverés 1918. 
évi november hó 10-én vasárnap reggel 8 órakor fog megtartatni 
Migazzy-pusztán (Olichó puszta), vasúti állomás Valkóc, a hol az ér
deklődőket kocsik várják.

Migazzy-puszta, postabélyeg kelte.

özv. Kolbenheysr Gyuláné.

FOG a mai kornak megfelelő igények 
mellett a legjutányosabban és 

műfogak a l^Rgy°rsabban eszközöltetnek 
F ülöp ja é la fogtechnikusnál IL é -v A n, Teleky-utca 2.

húzás 
sorok 
tömés

Nyomatott Nyitrai óv Tárta gyoruajtójáu Lévám


