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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.
Egy érre — 14 K. — f.
Hat hóra — — 7 K. — f.
Három hóra — 3 K 50 f

Egyes számok Ara 30 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

közművelődési és hetilap.
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Léva és Körmöczbánya 
Magyarország egységéért. *

A mi testületünk egy kis része 
annak a nagy szervezetnek, mely
nek Magyarország a neve : s ez a 
kis szerv ma ugyancsak a nagy 
fájdalomnak súlya alatt szenved, 
mint az egész test

A legnagyobb s legszentebb fáj 
dalom gyötör ma mindanriyiunkat: 
a liaza sorsáért való aggodalom. . .

Ez az érzés az, amire már nin
csen szó, aminek elmondásakor a 
nyelv felmondja a szolgálatot. Csak 
érezni tudjuk azt mi, akiknek ked
ves a hazai göröngy, akikben vérré 
vált a magyar történelem ezer 
esztendeje, akiknek szentek Magyar
ország határai.

Nekünk — akik a Rákóczi és 
Kossuth példáján tanultunk meg 
hazát szeretni — nekünk jobban 
fáj Magyarország felnégyeítetésé- 
nek gondolata, mint a saját meg- 
csonkittatásunk. A négy háborus 
esztendő szenvedését panasztalan 
szenvedte a nép : de a feldarabolta 
tás gondolatára erős férfiak szemé
ben láttam a könyet megcsillanni.

Pedig most nincs itt az ideje sem 
a kishitű kétségbeesésnek, sem az 
ölhetett kéz fatalizmusának.

Mert nem igaz, hogy felettünk 
már minden elvégeztetett!

Mert nem igaz, hogy már nin
csen menteni való !

A valóság az, hogy még semmi 
el nem végeztetett, a valóság az, 
hogy még minden megmenthető

Legyen a nemzet olyan okos és 
kitartó ma, mint amilyen bátor és 
szívós volt a harcok idején, akkor 
még semmi el nem veszett, akkor 
még minden visszaszerezhető.

A politika az egzigenciák tudo
mánya 1

Az a kérdés: meg tudja-e a 
nemzet választani az utat, melyen 
haladva beilleszkedhetik az európai 
nemzetek sorába ?

Az a kérdés : el tudja-e a nemzet 
felejteni azokat az ideákat, melyek 
a legutóbbi évtizedekben politikáját 
vezették ?

Az a kérdés: át tud-e alakulni 
úgy, hogy ne legyen idegen test 
a népek szövetségében.

Ha át tud alakulni: akkor meg 
fogja kapni feltétlenül az öt megil 
lető helyet, hiszen fajsulyánál fogva 
értékesebb, mint bármelyik szom
szédai közül.

• Dr. Novotny tírnö előtericiKtéae Léva véres 
1818. dac. 4-én tartott közgyűlésén.

Ha ellenben nem lesz meg ben
ne a képesség az átalakuláshoz: 
akkor . . akkor jobb lett volna a 
nagyszerű halál a népek csatájában.

Soha válságosabb időt - bele
értve a mohácsi vész utáni időket 
is — nem élt a nemzet; soha ne
hezebb feladatok előtt nem állott 
magyar kormány, mint most. S a 
számtalan feladat között is a leges
legelső : az ország területi sérthe 
tétlenségének megóvása mindenki
vel szemben.

A feladat kettős: az egyik, a 
csehek, románok és szerbek kiűzése, 
— a másik a területi integritás 
minden időkre való biztosítása a 
béketárgyaláson.

Hogy azonban ez utóbbi sike
rüljön, szükséges, hogy megtörtén
jék az első.

A csehek fait accomplit akarnak 
teremteni. Be akarnak rendezkedni, 
hogy a béketárgyaláson rámutat
hassanak : ime a cseh szlovák álla
mot már nem kell megalkotni, mert 
a cseh-szlovák állam már megala
kította magát.

Ne ringatódzek hát senki abban 
a feltevésben, hogy mindegy, akármi 
történik is a nemzetiségi vidékeken, 
a végső szót úgyis az eliten te fogja 
kimondani a béketárgyaláson.

Óh igen, a végső szót az en- 
tente fogja kimondani, de ez a vég
ső szó a tényleges állapotot fogja 
csak szentesíteni.

Az entente maga kívánja, hogy 
fait accompli elé állíttassák

Ezerszer meg fogja még bánni 
a nemzet, hogy ezekben a válságos 
napokban nem hirdetett keresztes 
háborút a gálád betörők ellen, akik 
kihasználva a nemzet elcsigázott, 
csüggedt állapotát, pénzzel, uszítás
sal, fegyverrel kísérlik meg meg
bontani Magyarország ezeresztendős 
egységét, s elrabolni mindig államim, 
a háborúban oldalunkon vitézül Küz
dött tót testvéreinket

A nemzet csüggedt, fáradt. A 
zsibbadt tagok nem érzik, hogy 
vágják őket, hogy a vérük ömlik.

Ki tudja, mikorra felébred, nem 
lesz-e már késő ?

Talán nem Én bízom a nemzet 
nagyratermettségében, hiszem, hogy 
jönni fog rövidesen az idő, mikor 
méltó lesz ismét önmagához, s nem 
kenyérrel, de menykővel fogja visz- 
szadobni, ki követ hajit reá.

Nincs minekünk senkink a nagy 
világon önmagunkon kívül ! Elpusz
tulunk menthetetlenül, ha önbizal
munk elvész.

Pedig, hogy a kormány békét 

előkészítő munkája eredményes le
gyen, annak elengedhetetlen felté
tele, hogy rámutathasson a nemzet
ben buzgó eleven erőre, mely a béke
tárgyalástól nem kegyelemkenyeret 
vár, hanem legyőzöttségében is 
követeli magának a jogot, hogy 
ezeréves hazájában testvéri egyet
értésben minden nemzetiséggel él
jen, dolgozzék és boldoguljon.

A jövő politikájának — a de
mokráciának — két pilléren kell 
nyugodnia : az igazságon és a sze
retetem

Igazság és szeretet legyen a 
része mindenkinek az államok kö
zött ép úgy, mint az államon belül.

Béke legyen velünk, de nem a 
sir békéje, hanem egy eleven or
szágé, mely nem várja pulyán, hogy 
mások verjék el az őt háborgatót.

Atkozott a kéz, meiy fegyvert 
fog: de ezerszer áldott, mely a 
fegyvert fogót fegyverrel fogadja !

A magyar köztársasági kormány
nak szüksége van reá, hogy érezze 
a nemzet vérének lüktetését, a nép
köztársaság kormányának ott kell 
tartania kezét a nemzet ütőerén, 
tisztában kell lennie, mikor és meny
nyiben számíthat reá.

Én azt hiszem, szükséges, hogy 
abban a nehéz küzdelemben, melyet 
a kormánynak a szomszéd nemze
tek aspirációi ellen folytatnia kell, 
kifejezésre jusson mindazon törvény
hatóságoknak, vidékeknek,városok
nak gondolkodása és akarata, me
lyek ezáltal elsősorban érintve van
nak. Szükséges, hogy a kormány 
erőt és bizalmat merítsen ahoz a 
nagy munkához, mely részére a 
nemzet örök háláját kell, hogy biz
tosítsa.

Léva város határozata
Léva város képviselőtestülete 1918. de

cember 4. napján közgyűlést tartott, melyen 
dr Novotny Ernő lévai ügyvéd fennebb kö
zölt előterjesztése után ugyancsak az ö ja
vaslatára egyhangúlag, nagy lelkesedéssel a 
következő határozati javaslatot fogadta el:

Léva r. t. város képviselőtestülete mély 
felháborodással és elkeseredéssel látja a 
cseheknek minden történeti s jogi ala
pot nélkülöző törekvéseit, melyekkel a 
mindig allamhü s a világháborúban a 
magyarság oldalán mindig vitézül küzdött 
hazai tótságnak elszakitására törekszenek ; 
ünnepélyesen tiltakozik minden, a nemzet 
ezeréves egységét erőszakosan vagy alatto
mosan megbontani igyekvő célzat ellen s 
mint Barsvármegyének nyelvhatárán fekvő 
város követeli, hogy a tótság jövendő 
sorsa ne felelőtlen személyek tendenciái, 
hanem a mindig államhü tót nemzetiség 
érdemei szerint igazodjék a magyar nép
köztársaság keretében.

Teljesen átérezve u feladat nehézségeit 
s jelentőségét Léva r. t. város polgársága 
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bizalommal tekint ez Ügyben is a köztár
saság kormányára s bízik, hogy az állam ’ 
területének integritását a béketárgyaláso
kon — de addig is — azzal az ősi föld
höz való törhetetlen ragaszkodással s az 
ügy igazságából meritett energiával fogja 
megvédelmezni, mely mindenkoron legfőbb 
biztosítéka volt a nemzet fennállásának.

Léva r. t. város képviselőtestülete jelen 
határozatát Barsvármegye törvényhatósági 
bizottságához azzal a kérelemmel terjeszti 
fel, hogy ezt határozatilag magáévá tenni 
s úgy saját, mint Léva r. t város képvi
selőtestületének jelen határozatát a magyar 
népköztársaság kormányához felterjeszteni 
méltóztassék.

Körmöczbánya város határozata.
Körmöczbánya főbányaváros ugyan e 

tárgyban még november hó 4. tartott köz
gyűlést, melyen dr. Zsembtry Gyula polgár
mester bejelenti a képviselőtestületnek, hogy 
a cseh-szlovák államok Bars északi részét 
és környékét veszélyeztető törekvése ellen 
szükségesnek tartja egy minifestáció hatá
rozati alapon való kibocsátását, mely az ön
rendelkezési jognak a felvidék, respective 
Körmöczbánya és környékének magyarjai, 
tótjai és németjei számára való megvédését 
hangoztatja. Még pedig azért, mert Körmöcz
bánya r. t. főbányaváros lakosságának egy 
jelentékeny része német és tót polgárságból 
áll, s mivel ezek a magyar haza kötelékéből 
elszakadni nem akarnak, a cseh állam szá
mára való bekebelezési politika ellen ünne
pélyesen tiltakoznunk kell. Indítványára nagy 
lelkesedéssel kimondotta a következő határa 
zatot:

A cseh-szlovák nemzeti államtanács 
Magyarország testéből egyes részeket az 
általa létesiteni szándékolt uj állam szá
mára el akar szakitani. A cseh-tót állam 
aspirációi Bars északi részét és szomszé
dos megyéit is veszélyeztetik.

Bár nem vagyunk szinmagyar lakosság, 
de azért és éppen azért, mert városunk 
lakosságának a tót mellett tulnyomólag 
német és magyar nyelvűsége a bekebele 
zésre elleneinknek látszólag is alig adhat 
alapot: ünnepélyesen tiltakozunk a cseh-tót 
állam törekvése ellen.

Mert szent a mi meggyőződésünk, hogy 
a cseh törekvések nemcsak törvényekbe, 
történelmi fejlődésünkbe és vitális közgaz
dasági érdekeinkbe ütközők : hanem magá
val a wilsoni elvvel, az önrendelkezés elvével 
állanak ellentétben, melynek hangoztatása- j 
val akarják a törekvéseiket megvalósítani 
Mert nyilvánvaló, hogy nemcsak mi, a 
felvidék fenyegetett magyarjai, de a ma
gyar nemzethez mindig és most is hűen 
kitartó becsületes tótjaink s az itt túlnyo
mó számban levő németjeink sem akar
nak a magyar állam kötelékéből elsza- I 
kadni és még nyilvánvalóbb, hogy idegen | 
befolyás alatt álló csoportok nem tükröz- 
tethetik vissza a mi tótjainknak, annál ke- 
vésbbé németjeinknek igaz akaratát, kik
kel való közjogi, közgazdasági és közigaz 
gatási kapcsolatunkat, nyelvi és kulturális 
viszonyainkat velük egyetértésben kívánjuk a 
magyar alkotmányozó gyűlésben megoldani.

Ezer év minden viharában a küzdel
mek azon dicső sorozatában, melyekben 
a magyarság hozzá hü nemzetiségeivel 
Kelet dúló hadai ellen védte meg a Nyu
gatot : ezer év e során folytonosan és 
összefüggően birtokoltuk az országot, ter
mészetadta határain belül, ahogy a ma
gyarok Istene is úgy teremtette azt ne
künk. Ez az ezer évi folytonos birtoklás 
a mi tótjaink és itteni németjeink hozzánk 
való hűsége és kifejezett ragaszkodása in
dít bennünket arra, hogy a cseh szlovák 
aspirációk ellen ünnepélyesen tiltakozzunk 
s a Wilson által hirdetett önrendelkezési 
jogot magunkra vonatkozólag is nyomaté
kosan hangsúlyozzuk.

Ezen határozat a barsi alispán utján a 
magyar alkotmányozó gyűlés tudomására 
hozandó és hasonló határozathozatal vé
gett a többi hazai városoknak, főszolgabi- 
ráknak, községi és körjegyzőknek, vala
mint német forditásban is Turócz és 
Nyitra vármegyék szomszédos községei
nek megküldendő.

A Lévai Nemzeti Tanáos főbb 
határozatai.

A Lévai Nemzeti Tanács legutóbb ki
egészítette magát 1C0 tagra és megválasz
totta intéző bizottságát. A Tanács tagjai 
teljes számban a következők : Balogh La
jos, Balog Sándor dr, Bándy Endre, Bel
csák László, Belcsák Sándor dr., Birtha 
József, Bódogh Lajos, Bojsza József, Bony- 
hády Ferenc, Boros Antal, Borza Béla, 
Csekey Vilmos, Csorba Jenő, Fekete József, 
Fenyvesi Károly, Frank Antal, Frommer 
Ignácz dr., Ghimessy János, Gombos Antal, 
Harkányi Gyula, Holy Gyula, Holló Sándor, 
Horváth Gyula dr., Huberth Vilmos, Járass 
Ferenc, Karafiáth Márius dr., Kersék János dr , 
Klain Ödön, Kmoskó Béla dr., Kopcsán Mi
hály, Köveskuti Jenő, Krajtsik Jenő, Kriek 
Aladár, Levatich Gusztáv, Liebermann Ja
kab, Mauthner József dr., Mocsy Aba dr., 
Túri Nagy János, Ordódy Endre, Papp Jó
zsef, Pogány Virgil, Ratatich István, Roxer 
János, Szakács Viktor, Tanos Árpád, Tóth 
Sándor dr., Várady Ferenc, Vlcsek Ferenc, 
Weisz Benő, Weisz Lipót dr., — Bartos 
István (szűcs), Bartos Lajos. Blumenthal 
Jónás, Borcsányi Béla, Boros Gyű a, Csáká
nyi Sándor, Csernák Izidor, Éder Kálmán, 
Engel Gyula, Frasch József, Ghimessy Mi
hály, Guba János, Halász István (géplakatos), 
Kern Oszkár, Korpás István, Kreskó Nándor, 
Medvegy Lajos, Névery Sándor, Nyiredy 
Géza, Ondrejkovits Adolf, Ördögh Lajos, 
Prazsák Ernő, Presztolánszky Béla, Bepiczky 
János, Vargha Károly, — Demján János, 
Dóka István, Fornay István, Szabó Dániel, 
Tóth Sándor, Váczy Jónás, — Árvay And
rás, Bús Ferenc, Gyurcsek József, Korcsma- 
rek János, Lengyel Béla, Lengyel István 
(asztalos), Nyiredy Géza (szabász), Petrás 
János, Rack József, Schors János, Stukov- 
szky Ferenc, Svarba János (ács), Vojacsek 
István, — Bobok Mária, Czakó Jolán, Farkas 
Olga, Lutovszky Károlyné, özv. Miklóssy 
Józsefné és Tarr Mihályné.

Tisztikar :
Elnök : Holló Sándor, Társelnök : Kmos

kó Béla dr.
Jegyzők: Fekete József, Frank Antal, 

Kopcsán Mihály, Papp József és Tanos 
Árpád.

A Tanács intéző bizottságának tagjai a 
tisztikaron kívül: Balog Sándor dr., Bándy 
Endre, Bódogh Lajos, Bonyhády Ferenc. 
Csákányi Sándor, Csorba Jenő, Horváth 
Gyula dr., Karafiáth Márius dr., Kersék 
János dr., Krajtsik Jenő, Kriek Aladár, 
Lutovszky Károlyné, Pogány Virgil, Preszto
lánszky Béla, Schors János és Váczy Jónás.

A Tanács plénuma minden hónap első 
hétfőjén d. u. 6 ótakor, a Tanács intéző 
bizottsága pedig minden hét hétfőjén d. u. 
6 órakor tart ülést.

Néhány határozat u Tanácsnak decem
ber hó 2-án tartott üléséről :

1. ) A Tanács elfogadja a nyitrai repülő 
telepnek egy repülőgép átengedésére vonat
kozó ajánlatát, ha 1000 K. költséggel a 
barak hangárrá alakitható át

2. ) A Tanács a világítási többletre szánt 
összegből a városnak rendelkezésére bocsát 
3000 K-t.

3. ) A T. az éjjeli postaszolgálatnak bi
zonytalan időre való beszüntetését javasolja. 
Szükség esetén a postának 5—10 q szenet ad.

4. ) A Tanács Rácz Hugó bőrkereskedőt 
bőr beszerzésére Bp re küldi.

5. ) A Tanács a hatóság részéről erélyes 
eljárást kér olyan kereskedőkkel szemben, 
akik nem adják el árujukat, hanem csak 
elcserélik.

A tizennégyesek megérkezést a 
harctéi ről.

Ezredünk, a nyitrai 14. honvéd gyalog
ezred, felsőszopori Tóth Sándor ezredes ve
zetésével november hó 27 éröl 28-ára virradó 
éjszaka érkezett meg Elsasszból Nyitrára. 
Honvédeink a Strassburg melletti Dambach- 
ból indultak útnak múlt hó 11-én és két 
heti erős gyalog menet után Badenen és 
Würtenbergen keresztül a bajor határra ér

tek s L’lmban bevaggoniroztak. További ut- 
, juk Salsburgon, Linzen és Bécsen át veze 

tett a magyar földre.
Az ezred a legszebb rendben, példás 

fegyelmezettséggel jött vissza hazájába, ma 
gával hozta teljes felszerelését, fegyvereit 
és gépfegyvereit is. Azonban a trént és az 
igás állatokat vasúti kocsihiány miatt kény
telenek voltak átadni a németeknek. Amerre 
csak elvonultak a honvédek, mindenütt a 

> legnagyobb szeretettel fogadta és meg is 
vendégelte a polgári lakosság és jó szállást 
is adott nekik. Egy bádeni újságban lehetett 
olvasni a buzdítást, hogy a 37. osztrák had 
osztály, (sok helyütt még ma sem tudnak 
külömbséget tenni magyar és osztrák között) 
mintegy 17 ezer ember gyalog útban van 
hazája felé, amerre elvonulnak, fogadja őket 
a közönség szívesen, de a vendégelésben 
ne menjen túlzásba, mert még több száz
ezer ember fogja követni őket, azoknak is 
jusson a szeretet megnyil okozásából.

A tizennégyesek az olasz frontról szep
tember hónapban kerültek a francia 'rontra, 
ahol az ottani harcmodornak megfelelő ki 
képzésben részesültek; de az időközben be
állott fegyverszünet miatt tüzvonalban nem 
voltak s az ezred egész ott tartózkodása 
alatt semmi vesztességet nem szenvedett. 
Ilazsjöltek tehát mind, valamennyien, akik 
annak idején a nyugati frontra jutottak: 128 
tiszt, 3000 honvéd.

A Nyitrameyyei mernie szerint az ez
rednek I. egész és II. fél zászlóalja 1500 
honvéddel, tisztekkel, géppuskákkal, fegyve
rekkel és teljes felszereléssel vig énekszó 
mellett november 27 ikén, éjfélkor érkezett 
Nyitrára, ahol már este 8 órakor várták 
megérkezését A honvédek hozzátartozói és 
ismerősei száz és száz számra jelentek meg 
a vasúti állomáson, hogy keblükre ölelhes
sék és üdvözöljék a régen várt honvédeket. 
A bajtársakat a Nyitrán tartózkodó tisztikar 
Vermes Gyula alezredessel az élén, továbbá 
a Nemzeti Tanács részéről Gyiirky Ferenc 
h. polgármester üdvözölte. Az üdvözlésre 
Tóth Sándor ezredes felelt katonás rövid 
séggel azon ígéretet téve, hogy visszavezette 
a hős bajtársakat, akik csak úgy, mint ed
dig, ezután is változatlan hűséggel fogják 
szolgálni a békét és rendet, amely mindig 
szemeik előtt lebegett.

A csípős, zimánkos időben felszolgált 
gőzölgő fekete kávé és egyéb melegítők 
kiosztása után, a legénységet a molnosi 
táborba vitte a vonat, ahol magyaros ven 
dégszeretettel várta a hosszú útról hazatér
teket a dúsan kiszolgáltatott lakoma. A 
tisztek elszállásáról az állomásparanesnokság 
gondoskodott s igy a legtöbben a megyei 
püspök és a káptalani tagok vendégei voltak 
A legénység számara a megfelelő ételne- 
müekröl Batthyány Vilmos püspök gondos
kodott.

Múlt csütörtökön reggel megjött az 
ezred második felét hozó vonat is Bosnyák 
József százados vezetése alatt, mikor is az 
ezred H fél zászlóalja és az egész Hl zászló
alj vonult be Nyitrára ugyancsak 1500 
főnyi létszámmal. Á második csoportot — 
minthogy jövetelükről semmiféle értesítés 
nem jött — az állomásparancsnokság ré 
széröl llammel Árpád főhadnagy segédtiszt 
fogadta és irányította szállásuk felé.

Az ezred csak itthon értesült hiteles 
formában arról a hatalmas átalakulásról, 
melyen hazánk túlesett. Megnyugvással fo
gadták a hirt. A legpéldásabb rend és fe
gyelem, mely minden egyes hazatért hősün
ket jellemzi, azt mutatja, hogy amilyen hősök 
voltak az ütközetek szakadatlan vérzivata
rában, ugyanolyan fegyelmezett, rendet és 
békét szolgáló hösök maradnak itthon is, 
hogy az elesettek és az ö vérük hullásával 
szenvedéssel,, kínnal és nélkülözéssel meg
védelmezett ezer éves magyar haza a meg
próbáltatások nagy napjai után uj fényre 
viruljon.

Visszaérkezésük alkalmából mi is há
lás örömmel és tisztelettel üdvözöljük a 
a hosszú és véres csaták alatt sokat szen
vedett vitéz 14-es honvédeinket, köztük első
sorban azokat, akik kedves földieink és 
szivünk mélyéből fakad fel a köszöntésnek 
legőszintébb szava: Isten hozott haza 
honvéd testvéreink!
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Garamvölgyi levél *
Kedves Szerkesztő Ur!

Tekintettel demokratikus fejlődésünkre, 
bátorkodom a „Nagyságos" cim helyett a 
„Kedves ' jelzővel kedveskedni. Ennek fejé
ben kedves leszek „tekintetes' címemet — 
tekintet nélkül a születésre és korra — a 
legtöbbet ígérőnek díjtalanul odaítélni. (Ez 
már böki . . . ) De nem ez a bajom.

Hivatkozással a wilsoni alapelvekre, én 
is részt kérek magainnak a népek önrendel
kezési jogaiban. Ugyanis szláv- nemzetiségű 
vagyok, de a magam részéről nem osztozom 
Dula- urék nézeteiben. Ezek ugyanis olyan 
nézetek, melyek semmire sem néznék (Leg
följebb saját érdekeikre) Nem vagyok sovi 
niszta, de kénytelen vagyok elismerni, hogy 
ezer éve tartozom Magyarországhoz. Ez pe
dig elegendő ok arra, hogy hátralevő rövid 
életemet ne vesztegessem oktalan szakado- 
zásra Én nem szeretek megszakadni senki 
kedvéért. Eléggé lerongyolódtam úgyis, tűr
hetően szomorú vagyok Én az Alföldön 
akarok drótozni. (Na moju dusu 1) Nekem az 
aranyos Praga soha semmit - anyi jedon 
gros — nem adott.

Kedves Szerkesztő ur, én már végre 
békét s munkát akarok. Engem ne piszkáljon 
senki, mert végre kénytelen leszek krétával 
magam köré egy kört rajzolni és — a népek 
önrendelkezési jogánál fogva — kikiáltom 
magamat köztársaságnak Na moju dusu 1

Tisztelettel:
Klgy ószisz.

• K címen a sorok iráia egy Cikksorozatot szándé
kozik ne gnyitni. Napjaink pesrimizmusába egy kis 
kedélyt,humort szeietne lopni vidéki eseteinI bőt. (Sz.)

Különfélék
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete december 4-én rendkívüli 
közgyűlést tartott, melyen a napirend előtt 
dr Horváth Gyula rendőrkapitány a rendő
rök számának 13-ról 30-ra leendő felemelé
sét kérte, a mi 60 ezer korona terhet jelent 
a költségvetésben. A közgyűlés nem hozott 
véghatározatot, hanem megbízta a rendőrka
pitányt, hogy ez ügyben részletes a fedezet
re is kiterjedő előterjesztést tegyen Majd 
dr Kovotny, Ernő és több képv tag indít 
ványát tárgyalta, Magyarország egységének 
érdekében, amelyet s a melyre hozott hatá
rozatot lapunk elején közlünk. Jóváhagyta a 
közgyűlés a honvéd-utcai házra vonatkozó 
adásvételt s elfogadta Fendt Vilmos ny. ba 
kai jegyző 50 ezer koronás ajánlatát. Tudo
másul vette a közgyűlés, hogy a hadügymi
niszter a laktanya bérletét fenntarja 
A kegyestanitórend főnökének átiratát, 
hogy a lévai főgimnázium katholikus 
jellege megállapittassék, a közgyűlés el o- 
gadta. Majd a közoktatásügyi miniszternek 
a oolgári fiúiskolára vonatkozó leiratát tár
gyalta a közgyűlés, melyben a miniszter te
rületet, épületet, annak fenntartását s az is 
kóla felszerelését kéri a várostól, a mely ezt 
nem bírná meg E helyett a közgyűlés fel
ajánlott az isko'a céljaira telket és 100 ezer 
korona hozzájárulási összegei. Tárgyalta és 
elfogadta a főgimnázium költségvetését. Végül 
egyes tisztviselők, rendőrök és szolgák fize
tését, családi pótlékát állapította meg

— Egyházi zene A „Lévai Rém. 
Ka'h. Egyházi Ének-egyesület" f ho 8.-án 
vasárnap Max Fiike egyik remekművét a 
nagyhírű „Maria misét* fogja énekelni a 
helybeli plébániatemplomban d. e. 10 órakor.

— Gvógvezeitár eladás. A Med- 
veczky-gyógyszertár, mely majdnem száz évig 
volt a család birtokában, gazdal cserélt 
Uj tulajdonosa, Emanuel Géza gyógyszerész 
örök áron megvette azt Medveczky Sándor
tól, aki vármegyénk és városunk társadalmi 
életében is tevékeny és előkelő szerepet tölt 
be s közei 40 éven át a legnagyobb ambí
cióval szakértelemmel, ügyszeretettel és a 
közönség teljes megelégedésére kezelte mesz- 
sze vidéken előnyösen ismert gyógyszertárát. 
Medveczky Sándornak, aki korára való te
kintettel vált meg a gyógyszertártól, őszin
tén kivánjuk, hogy fáradságos munkája után 

igen sokáig élvezze a jól megérdemelt nyu
galmat.

-AF. M.K.E. válaeztujánvl diósé. 
A F. M. K. E. Léva városi és lévai járási 
választmánya Léván, a kaszinó nagytermé
ben f hó 8 án, ma, délután 2 órakor ülést 
tart, amelyre az elnökség lapunk utján is 
meghívja a választmánynak tagjait. Az ülés 
tárgysorozata: 1 Jelentés az egyesület mű
ködéséről 2. Az 191 . évi zárszámadás be 
mutatása. 3 Az egyesületi vagyon kezelése 
iránt való intézkedések megtétele. 4. Egyéb 
tárgyak.

— Gyászhir. E hó 5-én reggel az 
egész városban mély megilletödést keltett a 
szomorú és megdöbbentő hir, hogy Torma 
Lajos, nyugalmazott honvédszázados, Léva 
r t. város pénztárnoka, életének 67. évében, 
nejének: szül Ráth Mária úrasszonynak és 
rokonságának nagy fájdalmára váratlanul el
hunyt Halálát szivszélhüdés okozta. Előző 
napon még a legpontosabban végezte teen
dőit. A boldogultban Léva városa példás és 
kiváló szorgalmú hivatalnokát, a tisztviselői 
kar pedig rokonszenves kartársát vesztette 
el, akinek elhunyta alkalmából a város tisz
tikara külön gyászjelentésben fejezte ki mély 
fájdalmát Hült tetemeit a város közönségé
nek őszinte részvéte mellett f. hó 7.-én dél
előtt 11 órakor a ref temetőben helyezték 
örök nyugalomra. — Áldás és béke porain !

— Hüvelyez vetem ényék szabad 
forgalma. A közelelmezési miniszter a 
hivatalos lapban közzétette, hogy a hüve
lyes veteméayeket a zár alól feloldja s igy 
a korábbi rendeletek hatályukat vesztették.

— Magyar protestáns küldöttsóg 
missziója. A magyar protestáns egyházak 
a külföld tájékoztatására küldöttségeket me- 
nesztenek Amerikába és az ántánt orszá
gokba Az Angliába és Amerikába e hó 5-én 
elindult küldöttségnek egyik tagja Forgács 
Gyula, péczeli ref. lelkész, aki tudvalevőleg 
Forgács Mihály lévai anyakönyvvezetönekafia.

— A dóm ón vök a hazatérd kato
náknak. A hazatérő katonák érdekében 
működő bizottság céljaira — mint értesülünk 
— a következő adományok folytak be : 
Engel József és Fia lévai nagykereskedő 
cégtől 40 doboz Fischer-féle kávékonzerv és 
10 kilogramm cukor, — Zvrchokril Mór ke
reskedő pedig 100 liter 40 fokos hatósági 
rumnak eladásából a jótékony célra való 
tekintettel, literenkint egy—egy koronát s igy 
összesen 100 koronát juttatott a bizottság
hoz, amely a jólelkü adakozóknak a Lévai 
Nemzeti Tanács nevében is hálás köszöne 
tét mond.

— A vidéki Nemzeti tanácsok 
jogköre. A Nemzeti Tanácsok, melyek a 
forradalom első napjaiban alakultak a vidé 
ken, nagy számban alaposan félremagya
rázták szerepüket. Ahelyett, hogy a közhan
gulatot irányították és a rendet fentartották 
volna, szuverén jogokat kaparitottak maguk
nak : megállították a vonatokat, adókat 
szedtek, rekviráltak árukat, magántulajdont 
sajátítottak ki stb Ezek mind meg nem 
engedett dolgok voltak és ezért a Magyar 
nemzeti tanács, meg a kereskedelmi minisz
ter rendeletet bocsátottak ki, mely megálla
pítja, hogy a vidéki nemzeti tanácsoknak 
nincs joguk sem az adószedéshez, sem az 
áruk rekvirálásához, sem azok elkobozásá- 
hoz. A népköztársaság kormánya az összes 
előző kormái yok alatt hozott törvényeket 
és rendeleteket egytől egyig fentartja, azok 
megtartása tehát minden állampolgár köte
lessége. Ha a népkormány az előző kormá
nyoknak valamely intézkedését hatályon kí
vül akarja helyezni, akkor azt külön ren
delettel teszi A Nemzeti Tanácsok tehát 
semmi intézkedési jogkört nem vindikálhat
nak maguknak, de. a közigazgatási hatósá
gok s-m többet, mint amennyivel előzőleg 
bírtak.

— Szabad lesz dohányt termelni. 
A kiknek diófalevél és mi más levelek füstje 
véresre marta a szájukat, nagy az örömük: 
Kisgazdáknak megengedik a saját használa
tukra való dohánytermelést. Ez is régi kí
vánsága a gazdaközönségnek, melyet a ko
rábbi rezsim rövidlátó és kicsinyes fináncpo
litikája nem engedett valóra válni. Az uj 

pénzügyminiszternek az a terve, hogy már 
1919-ben ültethetnek a gazdák a községek 
belterületén saját használatukra dohányt. 
Minden családfő 200 palántát nevelhet a 
maga 100 palántát minden 16 évesnél idő
sebb családtag részére, ha ezt bejenti az 
elöljáróságnál és az adóhivatalban minden 
palánta után egy korona engedélyilletéket 
fizet. A szükséges dohánymagot lehetőleg 
díjtalanul engedi át a pénzügyminisztérium 
a gazdáknak.

— Közgyűlés. A Beszerzési Csoport 
f hó 8-án délelőtt 11 órakor a városháza 
nagytermében közgyűlést tart, melyre a tagok
nak minél nagyobb számban való megjelenését 
kéri a vezetőség.

— Gyá’vhir. Újbányáról kaptuk a 
szomorú értesítést, hogy ott Kaldrovics Ist
ván vendéglős, nov. hó 20. án, 78 éves ko
rában elhunyt Földi maradványait nagy és 
őszinte részvét mellett a garamrévi temető
ben helyezték örök nyugalomra.

— Az esz'argonul tábor megszál
lása. Az „Esztergom" eiinii laptársunk ér
tesítése szerint a közeli napokban hatezer 
főből álló francia megszálló csapat érkezik 
Esztergomba, akik a kenyérmezői katonai 
táborban lesznek elhelyezve.

— Gyászhir Osvald Dezső hontborii 
földbirtokos — mit részvéttel értesülünk — 
munkás életének 54, boldog házasságának 
36 évében, hosszas szenvedés után, e hó 
5-én meghalt. A boldogult Bori községnek 
éveken át páratlan szorgalmú és általánosan 
tisztelt bírója volt. Földi maradványait teg 
nap délelőtt 10 órakor a ref. egyház szer
tartásai szerint a borii családi sírboltban 
helyezték örök nyugalomra.

Közönség köréből.
Helyreigazítás. A Bars 47. számá

ban „Hazatérő katona panasza11 címén alul
írott panasza jelent meg, amely nem irá
nyult a Közélelmezési Hivatal ellen; a sé
relem a polgármester úrtól eredt, aki no
vember 21 én a készletek kifogyására való 
hivatkozással csak december 1-től akart 
élelmezni, s csak követelésszerű fellépésemre 
vezettetett a Közélelmezési hivatalba liszt
jegyért.

KopoMán Mihály 
a gyak. igk. vezetője.

Hivatalos közlemények.
i

8201—1918 szám.

Hirdetmény.
A magyar népköztársaság kormányának 

5667-1918. M. E. számú rendeletét az 
alábbiakban egész terjedelmében közzéteszem.

1. §.
Mindazok, akik mezőgazdasággal foglal

koznak és gazdaságukban egynél több állan
dó jellegű gazdasági cselédet alkalmaznak, 
náluk alkalmazott gazdasági cselédeknek a 
nekik járó pénzbeli és terménybeli járandó
ságokon felül az illető cseléd szabad válasz
tása szerint egy tehéntartás vagy két sertés
tartást szolgáltatni kötelesek, ha az illető 
gazdasági cselédnek az eddig a szerződése 
értelmében nem járt. E címen a cseléd já
randóságából semmit levonni nem szabad.

Ahol a gazdasági cselédnek eddig tehén
tartás helyett tejjárandósága volt, a gazda
sági cseléd csak akkor igényelheti az egy 
tehéntartást vagy két- sertéstartást, ha a tej
járandóságról lemond

2. §
Ez a rendelet 1919. évi január hó 1. 

napján lép életbe.
Budapest, 1918. november 30 napján.

Károlyi a. Ír. 
miniszterelnök.

Léva, 1918. december 5.
Bódogh Lajos, 

polgármester.
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8149—1918 szám.

Hirdetmény.
Az Orsz. Közélelmezési Hivatali.-v,e:*írf0^ 

miniszter és Barsvármegye alispánjánál rén- 
deletei folytán a következőket teszem közzé:

A saját házi és gazdasági célra hizlalt 
sertések levágásához — hatósági en
gedély szükséges, amelyet a városház 3 
számú szobájában dr. Mocsy Aba pm. h. 
tanácsnok ad ki.

Ha a hizlalónak a hatóság megállapí
tása szerint a levágás időpontjában kevesebb 
sertésre van szüksége, mint amennyire a 
hizlalási engedély annak idején kiadatott, a 
feleslegesnek mutatkozó sertéseket a hatóság 
közfogyasztási célokra az. érvényben levő 
maximális árakellenébenigénybevenni köteles.

Ezenkívül minden hizlaló, aki egynél 
több sertés hizlalására nyert engedélyt, min
den egyes sertés után két kgm zsírt köteles 
a közellátás céljaira a hatóságnak beszol
gáltatni. — Ezen zsirkészletek átvételével 
és gyűjtésével Ondrejkovits Testvérek mé 
szárasokat bízom meg, aki a beszolgáltatott 
mennyiségekről minden hó 14 -én és utolsó 
napján hozzám jelentést tesz.

Ezen rendelkezések megszegése kihágást 
képez és az elvont érték kétszeresének meg 
fizetésén kívül 6 hónapig terjedhető elzá 
rással és 200t) K-ig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő

Léva, 1918. november 6.

Bódogb Lajos, 
polgármester

8172—1918- szám.

Hirdetmény.
Értesítem a leszerelt katonákat, hogy le

szerelési illetményeiket azon pénztár fizeti 
ki, amely a visszatért hadbavonult család 
jának hadisegélyét fizeti. — Azon leszerelt 
katonák, akiknek családja hadisegélyben 
nem részesült, illetményeiket állandó tartóz
kodási helyükön veszik fel.

Az illetmények kifizetésére szükséges 
pénzösszeg a közlekedési nehézségek és 
egyéb technikai akadályok miatt csak ne 
hány nap inulva fog rendelkezésre áiiani, 
amikor is a városi pénztár a lévai hadise
gélyes és az itt állandóan lakó leszerelt 
katonák illetményeit azonnal ’olyósitani fogja.

Felhívom a leszerelt katonákat, hogy a 
pénz megérkeztét türelemmel várják be, az 
minden jogosultnak ki fog fizettetni.

A kifizetéshez azok, akiknek családja 
hadisegélyben részesül, a leszerelési igazol
ványon kívül a hadisegélyes fizetési köny
vecskét is hozzák magukkal

Léva, 1918. december 5.

Bődogh Lajos, 
polgármester

Ny i Ittér.
Jó karban levő

—- ZONGORA
megvételre kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban.

Szolgai állas 
betöltendő a tüdőbeteg gondozo intézetnél' 
Bővebb felvilágosítást ad az intézet vezetője 

Dr FROMMER 1GNACZ

Eladó szán
jó ülésekkel, szerszám csörgővel

Cim e lap kiadőhivatalaban

Sertés vágást 
elvállal helyben és vidéken is 

LOVAS JÁNOS Léva, K’apia utcza 13
Kisebb ház

megvételre kerestetik.
Cint e lap kiadóhivatalában

CZUKOR
helyett használható

l
Vi elsőrendű

JLTX JZ-téLd minőségben 
Kapható

SINGER IZIDOR
fűszer üzletében Lévan.

Felhívás Szőlőtelepítésre I
Elsőrendű garantált ftlaxerainen- 
tes Novaféle hazai Magántermő 
gyökeres szőlővsssSi eladás 
kedvezményes áron Készlet két
millió Mindenütt telepíthető 
Jó siker várható. Nagybani te
lepi lésekre,elhanyagolt,kipusz
tult régi szólók újjá telepítésére 
valamint hiányok pótlására 
aján ható. Novaféle fehér és 

külön vörös bort termő fajokban kaphatók. Ara 
igen szép tilts erős gyökérzetű, szavatolt első 
osztályú minőségben ezer darabként K 300'—. 
Tavaszi szállításra, a rendelést kitevő összeg 
előzetes beküldése ellenében szálli'atik, csoma
golásért csak saját kiadásainkat vesszük után- 
vétl >e Aki jó és sok bort óhajt kevés költség
gel termelni, az már most rendelte meg szűk 
ségletet. Ki most rendel, az a tavasszal ideje
korán fog ültethetni. Az uradalmi szőlők részére 
is igen nagy mennyiség rendeltetett. Kendelé
seket: név. lakhely utolsó posta megye és 
rendeltetési vasútállomás pon os feltüntetésével 
a pénzutalvány szelvényén is megtehető, vagy 

ajánlott levél által kéretik beküldeni, czim :
tVT/~\'TT A szelőve-rzi és szőlé- 
* - olt-váixiyt'alep kezessége

ARAD, Szabadságtér 10.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Léván. T<,|efo": 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve

Telefon szám: 33.

Hasai gyártmányú gépek:
Ganz-féle mot<n ok minden nagyságban Hopferr és 
ficbrantz gőzceéplö készletek, eredeti Melicbar-féle 
vetőgé). ek, Eftcber-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e ezakba vóró gének és Képrészek 

Viiöghiru BAl’lD láuczoskutak.
IMF Legjobb minőségű takarmanykamrak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban. **W

■

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy azt a ,(2) 

két waggon káposztái, amelyet Kiéin 
Sándor lévai lakos Vajda Ármin eszter
gomi terménykereskedőnek eladott s 
ez utóbbi átvenni vonakodik, a lévai 
vasútállomáson

folyó évi deczember hó 12.-én 
déiután 3 órakor

a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
ellenében nyilvános árverésen eladom.

Kell Léván, 1918 deczember 5

Dr. Belcsák Sándor 
állami közjegyző.

ÉRTESÍTÉS.
Mélyentisztelt pácienseimet ez utón 

is tudatom, hogy 10 (fiz) napra Lévá
ról elutaztam és megérkezésem idején 
értesítem logom a n. érdemű közönsé
gei rendelésem tovább folytatásáról.

KONTOROVlTS MIHÁLY 
fogorvos.

Bráuer Géza

fogmüterme
Léva, Kazinczy-utca 1—3 szám

(Klain Ödön fele ház )

Tűzifa raktár.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy Lévan Weísz malom-mellett 

fadepot nyitottam 
s barmikor házhoz is szállítok jó 

minőségű tűz fát.

BRAUN ADOLF
Léva, Zöldkert u. 15

ti? c(z^^Öt
✓

KIADÓ KORCSMA
Garamdamásdon Weikszler Kálmán 
korcsmája, betegség miatt azonnal 
— — kiadó. — —

FOG a mai kornak megfelelő igények 
mellett a legjutányosabban és

húzás
sorok 
tömés
műfogak a leggyorsabban eszközöltetnek

F ü 1 ö p n o 1 a tog technikusnál l-< é -v A zx, Teleky-utca 2.

Nyomatott Nyitrai és Társa gy őrsi ajtóján Léván.


