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A lap kiaí ói A : NYITRAI és TÁRS A r. t

Tót testvéreinkhez !
Tót testvérek! Egy vészes vi

lágfelfordulás válságos napjaiban 
magyar testvéreiteknek néhány bi
zalmas szava van hozzátok. Komoly, 
őszinte, egyenes szó; halló ássátok 
és fontoljátok meg!

A magyar forradalom visszasze
rezte hazánk ősi függetlenségét és 
szabadságát s uj rendet teremtet 
országunkban. Ez az uj rend a 
demokrácia Ez a szó azt jelenti, 
hogy az országban ezentúl minden 
nek a dolgozó emberek s a nép 
javáért, boldogságáért kell történ 
nie. A demokrácia jogokat ad a 
népnek, hogy a nép akaratából tör
ténjék itt minden. A demokrácia 
jobb életet fog itt teremteni, hogy a 
legutolsó ember is tisztességes em
berhez méltó életet élhessen itt, 
hogy a megélhetésért, jobb módért 
szülőföldjét elhagyva, ne kelljen 
messze idegenbe, Amerikába vándo
rolnia.

A demokrácia műveltséget ad a 
népnek, hogv Istentől nyert eszét 
kiművelve mindenki arra a helyre 
juthasson az őrs ágban, ahová te
hetsége, tanultsága szerint való. Azt 
akarja a demokrácia, hogy ne le
gyen itt tud tlan, gyámoltalan lel
kű ember: tanultsága révén a maga 
lábán is meg tudjon állni.

A demokrácia azt akarja, hogy 
az iskolákban templomokban, a köz 
igazgatásban, törvénykezésben min 
den nép a maga anyanyelvét használ
hassa : -- ti a ti kedves tót anya 
nyelveteket. A - demokrácia lehetővé 
teszi, hogy a tót nép a maga aka
ratának szószólóiul tói képviselőket 
küldjön az országgyűlésre. Az uj rend 
földet igér a népnek: annak a bir
toka legyen a föld, aki azt műveli, 
tehát a népéi A demokrácia azt 
akarja, hogy ne legyen nincsetlen, 
szegény ember ebben az országban 
Ezekre törekszik az uj rend. S eze
ket nemcsak a magyaroknak ígéri 
és adja, hanem Ígéri és megadja a 
tótoknak, oláhoknak, ruténeknek, 
németeknek, katolikusnak, evangé
likusnak, reformátusnak stb, mert 
az uj rend anyanyelv és vallás sze
rint nem tesz külömbséget az em 
berek közt.

Az uj, független Magyarország
ban nem uratok, hanem testvéretek 
akarunk lenni. A világháborúban 
való hűségetekért nem meghódítani, 
hanem földdel s jobb megélhetéssel 
akarunk benneteket megjutalmazni.

Minden méltó jogotok meglesz, 
ami eddig hiányzott. A szabaddá 

lett népek ujjongó ölelkezésében 
tcstvérnemzetnek fogadunk titeket 
is Ezzel az uj élettel, ezzel a jobb 
sorssal kínál meg benneteket is 
szabaddá vált magyar testvéretek. 
De tót testvérek, közűletek töb 
ben nem akarják az uj és szebbnek 
Ígérkező életet velünk élni : válni 
akarnak tőlünk. De hát miért?? 
Hát voltunk mi ellenségek valaha? 
Hisz a derék tót népet a magyar 
mindig atyjafiának, testvérének ne 
vezte. Hát nem együtt örültünk és 
bánkódtunk hosszú ezer év jó és 
balsorsában ?

Nem együtt védtük közös ha
zánkat dicsőséges 11. Rákóczi Fe 
renc zászlaja alatt? S nem együtt 
harcoltu nk Kossuth apánk üzenetére 
48-ban kivívott szabadság és füg
getlenség megtartásáért ? Vagy most 
a világháborúban nem együtt vér
zett a tót katona a magyarral a 
hon védelméért, amelynek földjében 
a ti őseitek, apáitok, testvéreitek s 
gyermekeitek is nyugosznak ? Min
dig együtt tartott a tót s a magyar : 
csak nyelvben külömböztünk egy
mástól. szivben-lélekben mindig 
egyek voltunk. Eggyé forrasztotta 
lelkünket ezeréves közös történe
tünk. . . Nem lehet, nem szabad el
szakadnunk egymástól. . Hogyan 
szakithatnók szét összeforrott szi
vünket ?

A Mindenható Isten is azt akarja, 
hogy közös sorsban együtt éljen a 
tót és a magyar. A Kárpátok ha
talmas hegyei más, idegen népektől 
elválasztanak benneteket. Hegylán
caitok a magyar síkságokra eresz
kednek le, lolyóitok a magyar 1 )u 
nába ömlenek . . A Tátra, Fátra, 
Mátra hegyláncai s a Vág, Nyitra 
Garam, Ipoly folyók ezüst szalagjai, 
mint isteni akarat szabta hatalmas 
természeti kötelékek: széttéphetet 
lenül kapcsolják össze e kél népet. 
Isteni akarat egymásra utal ben
nünket. A ti erdős, ércekben s für
dőkben gazdag Felvidéketek csak 
tengödest nyújthat számotokra az 
acélos búzát termő magyar Alföld 
nélkül, a magyar hegyeknek lélek- j 
vidító tüzes bora nélkül. . De a 
magyar róna sem lehet el erdőitek 
fája, hegyeitek érce, fürdőitek gyó- 
gyitóvize nélkül. Az Úristen egy- ] 
ségesnek teremtette ezt a földet. Az 
egész Magyarország nagy, hatal
mas, természeti kincsekben gazdag. 
Szétszakadva: minden egyes része 
tengene-lengene, mert az elszabdalt 
földön nem volna meg az, ami az 
emberi jóléthez kell s ami az egész 
Magyarország területén megvan. . .

Ha elszakadtok tőlünk, csak 
veszítetek : egy nagy állam tagjaiból 
egy törpe állam tagjaivá lesztek ; 
egy minden természeti kinccsel meg
áldott nagy föld helyett egy kis 
darab, sovány táplálékot nyújtó 
girbe-görbe ország lesz a hazátok. 
Elvesztenétek Magyarország nagy 
részét, holott mindez a tietek is, 
mindez ma nektek is terem, titeket 
is táplál, nektek is biztosit munkát 
és megélhetést

Csak lelketlen emberek szíthat
tak ellenségeskedést a tót és ma
gyar nép közt. Hamis próféták hir
dették, hogy elnyomunk titeket, 
elraboljuk nyelveteket . . . Hátigaz 
ez? Ki rabolta el nyelveteket? Hát 
nem tótul beszéltek ma is ? Hát 
nem szabad tót könyvet, tót újsá
got nyomtatnotok s olvasnotok ? 
Ki nyomott el benneteket? Ha 
okos, nagytehetségü fiatok volt, 
nem emelkedhetett az ország leg
nagyobb urai közé ? Hány kiváló 
embert : tudóst, püspököt stb. adott 
a derék tót nép ennek az ország
nak ? Ha elnyomnánk benneteket: 
vájjon lehetne-e ma az ország 
bíboros hercegprímása tót ember: 
Csernoch János ?

l ót testvérek ! Ne felejtsétek el 
soha, hogy a magyar nép mellett 
ezer éven át megmaradtatok s meg
maradhattatok tótoknak! Biztosak 
vagytok abban, hogy ha elszakadtok 
tőlünk: a csehek mellett is lótok 
maradhattok ?

Jót testvérek! Ha szeretitek 
fajotokat, becsülitek nyelveteket, ha 
tótok akartok maradni mindörökre 
s ha jólétben akartok élni, akkor a 
nagy és gazdag Magyarország ezer 
éves kötelékében testvérnemzetként 
a magyar nép mellett kell maradnotok

Ha sírjukból föltámadnának őse
itek : ők is azt mondanák : Marad
jatok itt s éljetek békében, szeletei
ben s egyetértésben magyar test
véreitekkel, mert a múltban egy 
ezredéven át ez volt Isten akarata 
s az az ő akarata a jövőre s mind
örökre is.

Tót testvérek ! A független 
Magyarország újlelkii fiai testvéri 
szeretettel nyújtják kezüket felétek 
s egy uj, egy szebb, egy jobb és 
szabadabb közös életre hívnak ben
neteket, amely virágzást s jólétet 
teremt majd Turóczszentmártontól 
Budapestig.

Tót nép ! Magad kovácsolod sor
sodat ! l ót testvér, okosan határozz ! 
l ót testvér, nem nehéz választanod : 
mellettünk a helyed !

Fekete József.
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A Lévai Nemzeti Tanács főbb 
határozatai.

A Tanács a kávéházak záróóráját 11 
órában állapítja meg; ennek megfelelőleg 
módosul az utcán való tartózkodás ideje.

A Tanács azt határozza el, hogy két 
tanácstagot küld a közélelmezési minisztéri
umba, hogy a szűkölködő lévai polgárok, 
hazatérő katonák, menekültek stb. részére 
levágandó 200 drb. sertés levágatási enge
délyét kieszközöljék

A Barsvármegyei Gazdasági Egyesület a 
népsegitő akció céljára 4500 Ki bocsát 
rendelkezésre.

Holló Sándor, Mocsy Aba dr. és Preszto- 
lánszky Béla tanácstagok elutazlak Buda
pestre, hogy az Országos Nemzeti Tanács 
naggyűlésén, a köztársaság kikiáltásánál a 
Tanácsot képviseljék.

A T. megbízza a rendőrfőkapitányt, 
hogy hozza a közönség tudomására a had
ügyminiszter rendelkezését, melynek értel
mében mindazoknál, kik a jogtalanul eltulaj 
donitott katonai felszerelési tárgyakat novem
ber 25-ig beszolgáltatják, nem fogják kutatni, 
hogy mi módon jutottak hozzá, de azontui 
mindenkit, kinek birtokában igazolatlanul 
ily tárgyakat találnak, szigorúan megbüntetnek.

A Tanács elhatározza, hogy ezentúl a 
T-hoz intézett telefonjelentéseket a rendőr
kapitányhoz kell irányítani

A hadügyminisztérium a T-hoz végre
hajtási meghagyást intézett. A nemzetőrség 
a kiadott kormányrendeletek érteimében nem 
szaporítható, sőt helyébe a polgárőrség szer 
vezendő meg, ellenben a Léván gyűjthető 
katonaság száma egyelőre korlátlan.

Az igazságügyminiszter úgy intézkedett, 
hogy a beszállított foglyokat a balassagyar
mati fogházba kell szállítani.

A Tanács hálás köszönetét lejezi Bó
dogh Lajosnak s Engel Gyulának a város 
közélelmezésének biztosítása körül való dicsé
retes buzgólkodásukért.

A T. fölhívja a város polgármesterét: 
hivassa magához a mészárosokat és hente
seket, szólítsa fel őket: a maguk jószántá
ból szállítsák le a hús árát. Ha a válasz 
kedvezőtlen lenne: a húsárak leszállítása 
ügyében azonnal tegyen előterjesztést az 
alispánnak s a rendelkezést is sürgősen kérje.

A Tanács határozza : A polgármester 
az ármegállapitó bizottság helyi megalakítása 
ir nt sürgős előterjesztést tegyen az alispán
nak s kérje a sürgős rendelkezést. Az ár
megállapitó bizottság tagjaira nézve javaslat
tétellel Fer.vvesy Károlyt bízza meg

A T. fölhívja a rendőrfőkapitányt, hogy 
plakát vagy egyéb értesítés utján szólítsa 
föl a kereskedőket, hogy kirakataikban az 
árakat pontosan tüntessék fel. Egyben figyel
meztesse őket az áruelrejtés és eltitkolás 
komoly következményeire s tudassa velük, 
hogy a N. T. a bejelentésekben foglalt 
adatok helyességéről — Léva város lakóinak 
nyugalma érdekében személyesen fog meg 
győződni, sőt ha szükséges, razziákat 
rendel el.

Az oroszkai cukorgyár 5 vaggon kő
szenet ajánl fel a városnak.

A Tanács megbízza Goldstein Henriket, 
hogy 450 q szenet a N. T felelősségére és 
veszélyére rendeljen meg

Mautner dr. a lévai uradalom nevében 
2 vaggon szenet ajánl fel a villanytelep ré
szére.

A nőegyletek a nép felsegitésére ado
mányokat gyűjtenek.

A T. a bevonulásra buzdító plakátot 
készíttet. A kormány szigorúan eltiltotta a 
szesz kiszolgáltatását.

A rendőrség legénysége — további 
intézkedésig 150 K. havi segélyt kap.

Az ármegvizsgáló bizottság a maximális 
árakat kitéteti az üzletekben, időnként korri
gálja ezeket, próbavételeket eszközöl.

A Tanács határozza: megkeresendő 
Amstetter dohánynagyárus és a pénzügyőrség, 
hogy a rendelkezésre álló ’rafik Léva város 
közönségének közmegnyugvására osztassák 
szét.

A Tanács Birtha József és Fekete Jó
zsef tagokat bízza meg a propagandaügy 
szervezésével. Kívánja, hogy Szabó S. Zsig- 
mond , Riadó* c. költeménye mindkét helyi

lapban jelenjen meg s külön lenyomatban 
is terjesztessék

A hús ára 2 koronával olcsóbb lett.
A vásár alkalmából karhatalmi erők tar

tassanak készenlétben és erős őrjáratokkal 
tartandó fenn a rend.

A Tanács kiegészíti magát 100 tagra, 
választ ebből egy 15 tagú intéző bizottságot 
és különböző szakbizottságokat.

A Tanács 18 — 50 éves korig a kötelező 
pólgárőrséget mondotta ki.

Felhívás
az ország minden községének jóérzésli lakosságához.

Férfiak ! Asszonyok! Gyermekek !

Az ország viharos átalakulása átmeneti- 
■ lég rázkodtatásokat okozott. A forradalom 
; vívmányait, a megszerzett szabadságjogokat, 

a szociális reformokat és az uj köztársaságot 
a lelkekben is biztosítani kell.

Óriási felvilágosító munkára van szük- 
1 ség, hogy a népet a békés termelés munká

jára visszavezessük I
Az uj Magyarországért már régóta küzdő 

progresszív gondolkodású férfiak és nők 
Országos Propaganda Bizottságot alakítottak, 
amelybe a szociáldemokrata és radikális 
pártok is kiküldölték képviselőiket.

A Nemzeti Tanács Biró Lajost küldötte 
ki az Országos Propaganda Bizottság keblébe.

A bizottság már meg is kezdette mun
káját Lázasan folyik az ország megszerve
zése felvilágosító és megnyugtató nyomtat
ványok terjesztése érdekében.

Megbizottaink már járják az országot, 
és a szó és az irás erejével világosítják fel 
a népet. A pályaudvarokon már dolgoznak 
embereink, akik a hazatérő katonákat a falu 
békéjének és a rendnek biztosítására tanítják 
és a köztársaság gondolatára előkészítik.

Hivatott írók és népművelők forra
dalmi idők kötelességeire nevelő népies írá
sokat készítenek

Rendkívüli a feladat, amit elvállaltunk.
Csak akkor bírjuk teljesíteni, ha az 

egész társadalom csatlakozik hozzánk.
Minden községben önkéntes segítőtár

sakra van szükségünk I Jelentkezzen mindenki!
Tanítók, postamesterek, orvosok, tanárok, ' 

jegyzők és községi birók, hazatérő katonák, 
katonatisztek és ti is asszonyok és gyerme
kek, ajánljátok fel segitségteket.

Mindenkinek hasznát vesszük, mindenkit 
foglalkoztatni tudunk, mindenkire kötelességet 
hárítunk.

írjátok meg tehát azonnal, hogy' ti is 
részt kértek a felvilágosítás, szóval és irassal 
való terjesztéséből.

Az Országos Propaganda Bizottság helyi
ségeiben Budapest, IV, Mehmed Szultán ut 
1 várja mindnyájatok jelentkezését.

De ne csak személyes munkával ajánl
kozzatok, hanem teremtsétek meg hozzá az 
eszközöket is. — Aki gyűjteni tud, gyűjtsön, 
aki adakozhat, adjon, aki irodaszerrel iró 
géppel, szakemberek kölcsönzésével segíthet, 
ezzel segítsen.

A társadalom minden rétegét magába 
olvasztó elnökség és szakemberekből válasz
tott ellenőrző bizottság biztosítja, hogy min
den fillér az igazi helyre kerül majd. ;

Programmunk csak egy van : Mindenkivel 
— mindenkiért tényleg dolgozni

Segítsetek, hogy béke és nyugalom 
legyen az országban, béke és nyugalom 
költözzék a telkekbe.

Minden jelentkezés és felajánlás Írásban 
történhet. Megbízásainkat mindenkinek irasban 
küldjük meg.

Országos Propaganda Bizottság 
Elnöksége. 

Hulladékok sokszorosa.
A háború alatt a szorzás divattá, sőt 

mániává vált. Ne foglalkozzunk ezúttal e 
műveletnek avval a kellemetlen alkalmazásá
val, amely az árakat egyszerűen a békeárak 
sokszorosára srófolja fel, amely művelethez 
némely elárusító mesterien ért. De uton-ut- 
félen szorzás utján becsülik meg az ismét
lődő katonai sikereket, teljesítő képességnek

ismétlődő megnyilvánulását stb. Csodálatos 
dolog, hogy egy térre ez az általánosan divó 
szokás nem terjedt át: a hulladékgyűjtés te
rére. Ha egy oly egy milliónyi lakosú város
ban, mint pl. Budapesten valamilyen hulladék 
ból egyetlen dekagrammot gyüjtenének fejen
kint, akkor már két vasúti kocsirakomány 
lesz a. végeredmény A lakosságra fejenkint 
és hetenkint eső csontmennyiség a hushiány 
mellett is ennél alkalmasint még nagyobb 
mennyiséget ad, úgy hogy a lakosságnak 
magának kezébe van letéve az, hogy a cson
toknak — akármilyen parányi csonthulla
dékról legyen is szó — gondos gyűjtése 
utján a mezőgazdaságnak nagymennyiségű 
csontlisztet bocsásson rendelkezésére Enél- 
kül a szántóföld hozamképességének fentar- 
tására gondolni sem lehet; hiszen a fosz'á- 
toknak csak igen csekély értékesíthető ás
ványalakzataival rendelkezünk a monarchi
ában A csontok elégetése, amely szintén 
divatban van, egyszerű esztelenség, mert 
hiszen a csontok kalóriája csak igen csekély.

Rendkívül nagy mennyiségű fonható 
anyag is veszendőbe megy évről évre puszta 
hanyagság miatt. Gyapjú-s gyapothulladé
kokat, arninők most pl. a varrómunkáknál 
előállanak, soha sem volna szabad elégetni, 
hanem mindig gondosan gyűjteni kellene. 
Pénzértékük igaz csekély, de a mai nagy 
nyersanyaghiány mellett a közgazdaság min
den szálra rászorul. Hogy milyen mennyi
ségekről lehet itt szó, azt minden háziasz- 
szony maga is könnyen megítélheti; szoroz
zuk csak egy ruhavarró nap hulladékainak 
súlyát szülővárosunk felnőtt lakosságának 
számával!

Semmiféle hulladékot sem kicsinyeljünk 
tehát, hanem gondoljunk mindig a szorzás 
révén előálló óriási arányokra !

RIADÓ!
Sok volt a szó, hadd jöjjön mát I 
Elei/ már a szófiadzás, 
Mig beszéden ngargalászunk, 
Porba döntik ősi házunk.
Sőt, ha igy tart míg pár hitig, 
Testünket is széjjel tépik.

Aki magyar rajta, hát •'
Mentsük meg a szent hazát I

Ne higyj másnak, csak magadnak, 
Nincs testvére a magyarnak, 
Ha tán szóval biztatnak is.
Üres szó csak, szellő, hamis. 
Ezer éve, hogy úgy tesznek, 
Úgy szeretnek, majd megesznek.

Aki magyar, rajta hát I
Mentsük meg a szent hazát!

Mit megtehetsz magad már ma, 
Sohse hadd azt holnap másra' 
Fogadott kéz : eselídmunka, 
Nem válhatik az jutánkra. 
Alamizsna : koldus bére, 
Sohse koldult Árpád népe.

Aki magyar, rajta hát I
Mentsük meg a szent hazát!

Kik nem féltünk ezer mástól, 
Nem félünk cseh t rombitástól I 
Nem vagyunk még olyan csehül, 
Poroljuk ki feleletül 1 
Istenünk is fent az égben, 
Hadd tapsoljon örömében.

Aki magyar, rajta hát!
Mentsük meg a szent hazát 1

Pozsony szólít, hiv a Bánság, 
Erdély testit gazok bántják; 
Itt is ellen, ott is ellen 
A maroknyi magyar ellen. 
De ha volna ezer annyi. 
Még sem szabad megriadni! 

Aki magyar, rajta hát! 
Mentsük meg a szent hazát I

Fegyverre hát, aki bátor !
Rosszabbul is voltunk máskor:
Ki segített, él az Isten,
Hogy mostan is megsegítsen.
És ha el kell veszni egyszer : 
Vesszünk akkvr becsülettel I 

Aki magyar, rajta hát I 
Mentsük meg a szent hasát I

Bajka, 1918, november 18.

Szabó S. Zsigmond
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Különfélék
— Csend és rend van a vidéken. 

A láznak első periódusa elmúlt és kezd 
visszatérni a rend és nyugalom városunk 
vidékén. A kedélyek lecsendesedtek, a józán- 
ság lép előtérbe Most láthatja a vidéki 
lakosság, hogy a nyers erőszakoskodás 
tulajdonképpen nem szabadság és azt tűrni 
nem lehet. A mostani szűkös és súlyos vi
szonyok között minden pusztítás a közösség 
rovására megy. Léva varos lakóssága ezek
ben a nehéz időkben igazán oly példásan 
viselkedett, ahogyan viselkednie csak lehet 
egy müveit város lakosságának.

— Eskütétel. A lévai járásbíróság 
hivatali személyzete e hó 21-én tette le az 
uj hivatali esküt csehi Pogány Virgil vezető 
járásbiró elnöklete alatt tartott ünnepélyes 
gyűlésen, melyen ö rövid beszédben kiemelve 
az ünnepi aktus fontosságát felhívta a 
személyzetet az eskütételére. Először a bírák : 
csebi Pogány Virgil. Pátkay Gyula, Hoffmann 
Árpád járásbirák, utánuk dr. Kersék János 
ügyészi megbízott, majd a telekkönyvvezetök, 
iroda főtiszt, tisztek, kezelők és napidijasok, 
a kir. végrehajtó és a szolga tették le a 
hivatalos esküt.

— A nemzetiségi nyelvek érvé
nyesülése. Lovászy Márton vallás- és köz
oktatásügyi miniszter rendeletet adott ki az 
állami elemi iskolai oktatás nyelvéről. A ren
delet szerint azokban az elemi iskolákban, 
ahol valamely nemzethez tartozó tanulók 
többségben vannak, ott az illető nemzet nyel
ve az oktatási nyelv minden tantárgyban. A 
kisebbség nyelvét mint kisegítő nyelvet hasz
nálják. Az összes magyar tannyelvű közép
iskolákban rendes tantárgyként kell tanítani 
az illető vidék népeinek nyelvét.

— Imre Sándor — államtitkár. 
Jólesik megállapítanunk, hogy a népkormány 
valóban értékes embereket gyűjt maga köré. 
Ilyen rendkívüli értéket látunk Imre Sándor 
dr. bán, akinek államtitkársága elé a tanügy 
a legnagyobb reményekkel nézhet Léva vá 
rosát ez a kinevezés két okból érdekli: egy
részt vannak itt az uj államtitkárnak, a voit 
tanárnak és igazgatónak ragaszkodó tanít
ványai, másrészt a Reviczky Társaságban 
tartott előadása révén megszerettük kedves 
egyéniségét s megismertük benne a széles- 
játókörü kulturpolitikust. (F.)

— A huszonhatosok hazaérkezése. 
Múlt héten, csütörtökön, reggelre érkezett 
haza messze Olaszországból Assiagótól a 
sok véres csatát végig küzdött esztergomi 
2G.-ik gyalogezred. Bizony sorai nagyon 
megritkultak, mert alig 1400—1500 ember 
tért vissza Kornháber őrnagy vezetése alatt 
régen nem látott otthonába. Múlt hó 28. indult 
útnak az ezred teljes felszereléssel. 250 
kilométer nehéz hegyi utat gyalog telt meg, 
amig Steinachnál vonatra szállhatott. Az 
elcsigázott emberek szintén keresztül men
tek az Olaszországból hazatéiő többi magyar 
katonáink kálváriáján. Az osztrákok a szó 
teljes értelmében kifosztották. Ezen keserű 
séget is elfelejtette az ezred, amikor haza
tért. A jótékonyságukról híres esztergomi 
hö'gyek meleg étellel és virággal, a lakosság 
pedig a legnagyobb szeretettel fogadtak és 
üdvözölték az ezredet, melyben számos 
földink van.

— A Jótékony adományok ügyében, 
a lévai nemzeti tanács megbízásából, az 
adomány gyűjtést és kiosztást rendező vala
mennyi lévai nőegylet, a filleregylet és a 
feministák egyesületének lévai csoportja ne
vében is, a lévai hadigondozó népiroda fel 
kéri mindazokat a jólelkü emberbarátokat, 
akik élelmiszer, ruha, termény és hasonló adó 
Hiányaikat az erre vonatkozólag múlt héten 
hirdetett időben és helyen át nem adták: 
szíveskedjenek az adományozandó tárgyakat 
azok mennyiségét, a helyet és időt, ahol és 
amikor azok átvehetők lesznek, nemkülön
ben azt a különleges célt, amelyre adomá
nyaikat esetleg szánták, a legközelebbi napok
ban a hadigondozó népirodában élőszóval 
vagy Írásban, a rendes hivatalos órák ideje 
alatt bejelenteni. — Ez utólagos adományok 
kiosztása úgy fog történni, hogy a népiroda 
az adományban részesítendő segélyre szorul
taknak utalványokat fog adni az adományo

zott tárgyakra Az utalvány birtokosai pedig 
az utalványozott tárgyakat az adományozók 
által megjelölt helyről maguk fogják elszálli 
tani. — A pénzadományok ezután is a hadi 
gondozó népirodaba, illetőleg a barsmegyei 
népbank pénztárába küldendők.

— Gvászliirek. Geyer Géza, a 37. 
honvéd tüzérezred alezredese, aki az egész 
háború alatt kitartással teljesítette kötelessé
gét a harctereken, hazatérve otthonába, né
hány nap alatt áldozata lett a spanyol beteg
ségnek, Temetése 22-én ment végbe Nagy- 
surányban, hova hü bajtársai is elmentek, 
hogy érzékeny búcsút vegyenek tőle. A meg 
boldogultban Geyer Károly derzsenyei bérlő 
testvérét gyászolj i. — Hontvármegyének Bori 
községéből kaptuk a szomorú hirt, hogy lliesz 
Lászlóné, szül Zalay Juliska, lliesz László 
földbirtokos neje, áldásos életének 61 , bol
dog házasságának 35. évében e hó 23-án 
reggel, övéinek legnagyobb fájdalmára, rövid 
szenvedés után elhunyt Halála igen széles 
körben keltett őszinte részvétet. Stibál Ágos
ton, az erdészeti főiskola hallgatója, aki há
rom évig küzdött a háború alatt a különbö
ző frontokon, hazaérkezése után spanyol 
náthába esett és ötnapi szenvedés után, 
virágzó életének 22-ik évében, Zseliz-pusztán 
e hó 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének. 
A család gyásza és fajdalma annál súlyosabb, 
mert a boldogu'itr.ak édes anyját három hó
nap előtt ragadta ki a halál szerettei köréből. 
A legszebb reményekre jogosított ifjúnak 
hült tetemeit e hó 23-án a zseliz-pusztai 
temetőben mély részvét mellett helyezték 
örök nyugalomra.

— Kinevezés. A magyar hadügymi
niszter Csorba Jenő hadnagyot, Léva város 
mérnökét, 1918. évi február 1-től számított 
ranggal népfelkelő főhadnagymérnökké nevezte 
ki a 6. sz népfelkelöparancsnoksághoz.

— A tisztek házasságához nem 
kell óvadék A miniszter egy konkrét eset 
bői kifolyólag kimondotta, hogy a tényleges 
katonatisztek házassáíához a felsőbb ható
ságok engedélye szükséges ugyan, de házas
sági óvadék biztosítását nem követelik meg. 
Könnyű elképzelni, hogy ez az uj rendelke
zés hány szerelmesnek jelenti a boldogságát I

— Országos Vá’ár. A rendőrkapi
tányságtól kapott értesítés szerint Léván 
holnap megtartják az úgynevezett katalini 
vásárt. Tekintve a zavaros viszonyokat, cél
szerű lett volna a vásárt, amely alkalmul 
szolgál a messze vidék lakosságának össze- 
csöditésére, — vagy teljesen betiltani vagy 
elhalasztani. {

— Tilos a bor, sör és pálinka ki 
mérésé. A kormánytól ismét szigorú ron 
delet érkezett a szeszes italok kimérésének 
tilalmára. Korlátolt mennyiségben már sza
bad volt a vendéglősöknek italt kimérniük, 
de a rendelet most ezt is betiltotta. i

— Az 1919. évi adó kivetése. A 
pénzügyminiszter körrendeletben szólította 
fel az összes pénzügyigazgatóságokat és a 
törvényhatóságok közigazgatási bizottságait, 
hogy az állami egyenes adóknak kivetési 
munkálatait indítsák meg. A rendelet 1919. 
szeptember hó végéig hónapról-hónapra 
állapítja meg a pénzügyigazgatóságok és a 
közigazgatási bizottságok teendőit. Az adó
kötelezetteknek és adótárgyaknak összeírását 
már 1918 november havában kell elvégezniük.

— Ne vvojtaünk otthon bankje
gyeket. A pénzpiac már jóval a forradalom 
kitörése előtt igen súlyos krízisen ment ke- 1 
resztül A folyton növekvő, egyre szaporodó 
kiadások nehéz megpróbáltatás elé allittot- < 
ták az Osztrak-Magyar Bank vezetőségét, 
mely képtelen volt az egyre nagyobb mér
tékben jelentkező bankjegyhiányt leküzdeni. ; 
Sajnos, hogy a nagyközönség sokban hoz- | 
zájárult a nyomasztó pénzhiány bekövetke- | 
zéséhez Már hetek óta rendszeresen hal- : 
mozza magánál lel a bankjegyeket minden I 
ok és cél néikül, nem is sejtve, hogy ezzel 
a cselekedetével milyen lelkiismeretlen és a 
jelen viszonyok között hazafiatlan munkát 
végez. Ez a cselekedet azt eredményezi, 
hogy a pénz kikerült a forgalomból, az üz
leti élet megakad és válságba jut. Az a pol
gár, aki ma kivonja a pénzt a forgalomból 
azáltal, hogy minden ok nélkül magához 
váltja bankbetétjét és a bankót otthon, la

kásán felhalmozza, szándékosan megbénítja 
a kormány hazafias munkáját, tehát az ál
lam érdeke ellen vétkezik.

— A lovak ssomelloDzől nagyon 
alkalmasak cipötalp készítésére A jelenlegi 
bőrhiány mellett sok, nagymennyiségű talp
bőrt lehetne biztosítani, ha az állatvédő 
egyesületek mozgalmat indítanának a cél
szerűtlen, sőt káros szemellenzőknek le
szerelésére és talpbőrként való áruba- 
bocsátása iránt.

— Hazatérő katona panasza. Egy 
most hazatért katona panaszolja, hogy a ha
tóság ugyan december elsejétől fogva gon
doskodni fog róla, de addig nincsen élelmi
szere az ő részére. — Ez a nyilatkozat nem 
illik bele abba szeretetbe. amellyel a haza
térő katonákat 'ogadni akarjuk.

— A tanárok és tanítók elbocsá
tása. A magyar hadügyminiszter utasította 
a kerületi őrparancsnokságokat, hogy a te
rületükön elhelyezett összes volt közös és 
honvédpóttesteknél levő tanárok és tanítók, 
továbbá közigazgatási tisztviselők a katonai 
szolgalatból azonnal elbocsátandók. Neve 
zettek polgári helyeiken azonnal jelentkezni 
és a nemzeti őrség szervezésében résztvenni 
tartoznak.

Steiner Gyula orvosi rendelését e hó 
25-én megkezdi régi lakásán (Knapp Dávid 
féle házban )

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I918. évi uov. hó 17.-től évi nov. hó 24.-ig.

Születés.

1
A szülök nere A gyermek 

neve

Sinka Audrás Molnár Rozália fiú Lajos

Házasság.

Völeieny és menyasszony neye

llermanek Ferencz Őrei Flóra 
Váradi Gyula Kácser Rozália

r. kath. 
ref.

Halálozás.

Az elhunyt ueve Kora A halál oka

özv. Bartos Lajosné 66 évas aggaszály
Székesvári Béla vérszegénység
özv, Szoniczey R -né
Turcsányi Julianna

67 , kizártsérv
37 . tüdőlob

Közönség köréből.
Ipari munkaközvetítés.

A Besztercebányai Hatósági
Munkaközvetítőnél.

Kaphatnak foglalkozást:
1 erdőőr, vadőr, lakás, föld, fűtés, te

hén tartás, 24 mérő gabona és 400 korona 
fizetés mellett. 1 virág és konyhakertész, 2 
virág és konyhakertész az egyik éves con- 
ventió a tiszta haszonból 20 °|o-os része
sedés és a lizetés, a másik lakás és 50 °|0-os 
részesedés mellett, 2 gyári bádogos segéd 
3 gyári bádogos tanonc, 2 kő aragó tanonc, 
2 asztalos segéd, 1 szabó segéd, 1 szabó 
tanonc 2 cipész segéd, 2 cipész tanonc, 
1 könyvkötő segéd, 1 pék segéd, 1 nyomdász 
tanonc, 1 gyári raktárnok, 1 írni, olvasni 
tudó szolga gyárba, 1 hivatalszolga áll. 
épit. hivatalba, 2 15-16 éves mindenes fiú, 
lakás élelmezés és fizetés mellett, 4 kocsis, 
1 haziszolga vendéglőbe, lakás élelmezés 
és havi 40 korona bér mellett, 1, 15—16 
éves fiú urasági inasnak, teljes ellátás, ruhá- 
zás, fizetés mellett, 1, házvezetőnő.

Keresnek foglalkozást:
1, éjjeli őr, 1, kapus, 2, gyári raktár

nok, 1, szerszám lakatos, 1, fiú lakatos 
r.oncnak, 1, fiú géplakatos tanoncnak.
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Kereskedelmi és magán munka 
közvetítés. A Besztercebányai Ható i 
sági Munkaközvetítőnél:

keresnek foglalkozást:
1, ipari vállalathoz felügyelő v. üzlet

vezető, 1 füszerkereskedő segéd, 2 'érfi és 
női divatárus kereskedő segéd, 1, üzleti el- 
árusitónő, 2, irodistanő.

Hivatalos közlemények. 
Léva r. t várót rendőrkapitányától. 

3769-1918. sz.
Hirdetmény.

Tudomásomra jutott, hogy még ma is 
akadnak olyan kereskedők, elárusítók, kik 
dacára annak, hogy a vevők által kért áru 
cikkek birtokában vannak, annak’kiadását meg 
tagadják, vagy az eladott árucikkekért arány
talanul magas árakat követelnek s fogadnak 
el a vevőktől.

Hirdetmény utján több ízben figyelmez
tettem az érdekelteket, hogy fenti cselekmé
nyek súlyos kihágást képeznek s ilyen elbí
rálás alá is esnek.

Miután ezen figyelmeztetéseknek a kí
vánt eredménye nincs meg, ez utón utoljára 
felhívom az érdekelteket, hogy az áruk ki
szolgáltatását ne tagadjak meg s ezek kiszol
gáltatásánál a tisztességes kereskedői hasznot 
túl ne lépjék, mert minden tudomásomra 
jutott esetben a súlyos kihágási büntetésen 
kívül az illető kereskedő erkölcsi megbélye- 
geztetése végett a kihágást elkövetőt a Nem
zeti Tanáccsal közölni fogom s azonkívül 
az összes kereskedők készleteit és áruit a 
Nemzeti Tanács kiküldöttei segélyével meg
vizsgáltatni s annak eredményéhez képest a 
szükséges eljárást megindítani fogom

Léva, 1918. évi november hó 18-án.
Horváth Gyula, 

rendőrkapitány.

Léva r. t. vára* po'|árma«tarétll.

Páyázatl hirdetmény.

Léva, r. t. városnál megüresedett a 
41500 -918. B M. rendelet szerint 1100 
korona évi kezdő fizetés, 240 korona lakpénz, 
továbbá természetbeni ruhával javadalmazott 
két rendőr altiszti állásra ezennel pályá
zatot hirdetek.

A pályázni kívánók keresztlevéllel, erköl- I 
esi bizonyítvánnyal, elméleti és gyakorlati, | 
valamint eddigi működésűkről szoló okma- ! 
nyokkal szabályszerűen felszerelt folyamod 
ványokat alulirt polgármesterhez címezve a I 
rendőrkapitánynál legkésőbb 1918, évi de
cember hó 15-ig annál is inkább nyújtsák > 
be, mert a később érkező kérvények figye- j 
lembe nem vétetnek.

Léva, 1918 évi november hó 18-án
Bódogh Lajos, 

polgármester.

1201—1918 szám.
Hirdetmény.

Léva, r. t. város adóhivatala részéről 
felhívom azon háztulajdonosokat, akiknek 
lakójuk és bérjövedelmük van, hogy az 1919 
évre szóló házbérvallomási iveket szabálysze
rűen kitöltve f. hó november végéig a városi 
adóhivatalba nyújtsák be.

Kelt Léva, 1918 évi november hó 20
Tokody,

\ adóhivatali főnök

Láva r t. vátoa polgármoatarétttf 

7867 —1918 szám.
Hirdetmény.

Értesítem a közönséget, hogy a Belügy
miniszter Ur a Pénzügyminiszter Úrral egyet- 
értőleg mindennemű szeszes ital kiszolgál
tatását a vendéglőkben is eltiltotta.

Léva, 1918. évi november hó 17-én
Bódogh Lajos, 

polgármester

7887/1918. szám.

JXiA.lt vái xi y,
az ország összes nemzetőreihez:

Magyarország hirtelen átalakulása alatt | 
a rendbontók ellen a Nemzeti Tanács es a | 
hadügyminister felhívására a legkülönfélébb | 
csapatok alakultak. A különféle nemzetőrök, 
akik valóban hivatásukat teljesitették, nagy 
szolgálatot tettek a forradalomnak és a nép 
állam hálája illeti őket. Szervezetük számba- 
vevése és rendezése most folyik, utasítom 
az összes nemzetőr alakulásokat, hogy a 
vármegyei néptanácsok és közigazgatási 
szervekhez avagy vármegyei kormánybizto
sokhoz állományukat, munkanapjaikat, telje
sítményüket bejelentsék, hogy a lentebb meg 
jelölt hatóságokból kijelölendő megbízottjaim 
pontos adatokat kaphassanak. A nemzetőrök 
napidiját november 11. ig bezárólag az ellá
táson kívül napi £0 koronával mindenkinek 
kifizetjük, onnantól kezdve a szükséghez 
képest, — fentartott állományt napi 10 ko
ronával és ellátással. Minden nemzetőrt kérek, 
hogy a dijak kifizetésével várjon néhány 
napig, mert az országban ájdalom sokan ok
talanul eldugták pénzüket és az csak 
akkor kerül vissza a forgalomba, mikor 
e hó 16 -tói kezdve a kormány részére fo
kozatosan e nélkül is kellő mennyiségű 
bankjegy fog rendelkezésre állni. A független 
Magyar államnál mindenki .nyugodtan meg- , 
hagyhatja néhány napi követelését. — Ne 1 
felejtsük el, hogy a népkormánynak köte 
lessége a pénz értékének biztosításáról is 
gondoskodni — A jövő héten már elég 
bankjegy lesz, addig .is vasárnap (17-től) fo
kozatosan megkapják az adóhivatalok azo
kat a pénzeket, melyeket a nemzetöri pa
rancsnokságok részére küldünk. Nemzetőrök, 
közösitsétek ki becsületes soraitokból a hit
vány embereket, kik a nemzetőrség nemos 
cégére alatt zsarolnak és egyéb vissza
éléseket követnek el ; az ilyen embereket le 
kell fegyverezni, és jelentést kérek róluk. — 
Becsületes nemzetőrök teljesítsétek köteles
ségeteket odaadással és rendben, nyugodtan 
várjátok a fizetés legközelebbi napját - 
30055 h. k. b.

Fényes László,
a magyar nemzetőrség kormánybiztosa

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Léván. Tflef0" 8”m —
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon szám : 33.

Hazai gyártmányú gépek:
Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplö készletek, eredeti Melichárféle 
vetőgél. dk, Bűcher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és gépréazek 

Világhírű B.AP1D lánczoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 

es felállítása jutányos árakban. "W

ÍMSiaMMHMIKtiHKSiMMI

FOG hutás 
sorok 
tömés 
műfogak

Fülöp Béla togtechnikusnál lu é v A n

Cimbalom kerestetik.
Egy pedálos cimbalmot kéz alatt 

vennék esetleg bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.

3 szobás lakás kerestetik 
Cim a kiadóhivatalban.

Jó karban levő

■— ZONGORA
megvételre kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban.

Darálást 
elfogad Gombik János 
molnár Kálnai-utca 34.

ÜZLETMEGNYITA S! 

hazatérvén mészáros üzletemet 
a régi helyiségben (Klain ödön-féle 
házban) ismét megnyitottam.-----
Törekedni fogok a fogyasztó közön
séget jó minőségű hússal és figyel
mes kiszolgálással kieiégiteni. —

Szives pártfogást kérve 
tisztelettel — — —-----
PREISICH GYŐZŐ
------mészáros Léva.---------

CETSAVAT.
Vegytisztát étkezési célokra borkömente- 

set postacsomagokban is szállít

T A U B E R-cég
BVD.A.FEST 

Aggteleki-utca 4.

a mai kornak megfelelő igények 
mellett a legjutányosabban és 
a leggyorsabban eszközöltetnek 

, Teleky-utca 2.

Nyomatott Nyitrai és Ttaa gyorwajtóján Urán.

JXiA.lt

