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Előfizetési felhívás
A

XXXIX. évfolyamára.
Lapunk jövő számával fejezi be pálya

futásának harmincnyolcadik évfolyamát. Nagy 
áldozatok árán akkor, midőn a háboru- 
okozta nehéz viszonyok közepette a vidéki 
lapok egymás után szüntették be működésü
ket, mi mindig megfelelni óhajtottunk annak 
a hivatásunknak, hogy lapunk minden időben 
rendelkezésére álljon Barsvármegye és városunk 
közönségének.

Bár a sajtóra s annak munkásaira a 
terhek évről-évre nehezebbekké váltak, erőnk- 
és tehetségünkhöz mérten mindig arra törek 
szünk, hogy necsak hű krónikásai legyünk 
az időknek, de kitartással és odaadással 
munkálkodjunk hazánk boldogságán, várme
gyénk és városunk érdekeinek előmozdításán.

A haza minden előtt, volt a jelszavunk. 
Városunk és vármegyénk fejlődése és felvirág
zása volt a célunk. A mögöttünk elmaradt 
harmincnyolc esztendő tehet tanúbizonyságot 
arról, hogy mindig ezt az irányt követtük.

A forradalom korszakalkotó nagy esz
méinek lapunk is teret engedett s az ország 
átalakulásának pillanatában készséggel segéd
kezett a rend és a munka helyreállításában, 
s minden erejével közreműködik, hogy 
Magyarország a forradalom vívmányait meg ■ 
őrizve egy szebb és boldogabb jövendő felé 
evezhessen.

Soha senkinek, sem pártnak, sem sze
mélynek lekötelezettjei nem voltunk, de igenis 
készséggel állottunk szolgálatára minden köz
érdekű igaz ügynek, szószólói voltunk az 
igazságnak, pártfogói az elnyomottaknak. 
Mtvel mindenkoron megőriztük függetlensé
günket és pártatlanságunkat, s mert mindig 
csak a jó erkölcs és a közérdek vezette toliun
kat, kitűzött célunktól sem fenyegetéssel, sem 
előnyök ígérgetése által nem hagytuk magun
kat elriasztani.

Munkatársaink régi, kipróbált tolla 
garancia lesz a jövőre is, hogy ezután is ezt 
az irányt fogjuk szolgálni s lapunk minden 
jó és nemes cél számára mindig nyitva lesz 
A papirinség bár szilkebb keretbe szorított 
bennünket, reméljük, hogy csak rövid ideig.

Ez alapon kérjük a nagyközönség jóaka- 
ratu támogatását, amellyel bennünket eddig 
is kitüntetett.

Lapunk előfizetési ára :
Egy évre 14 K. — f.
Hat hóra 7 K. — f. 
Három hóra 3 K. 50 f.

Karácsony.
Nem igy gondoltuk a karácsonyi 

ünnepeket. Mint a betlehemi pász
torok a mezőben kétkedő szívvel, 
gyengén lobogó reménnyel várjuk 
a megváltó béke csillagának {eltűn
tét Magyarország borús egén, amely
ről nem akarnak a felhők eloszlani. 
Azt gondoltuk, hogyha letesszük a 
fegyvert s az ellenség látni fogja, 
hogy mi nem magunk jószántából 
küldtük a harctérre a fiainkat, ha
nem. mert hazánk védelmének ürü
gye alatt idegen érdekek szolgála
tába állítottak bennünket, mert az 
adott szót szentségnek s e mellett 
kitartani becsületbeli kötelességnek 
tartottuk, azt gondoltuk, hogy az 
ellenség is be fogja látni Magyaror
szág különleges helyzetét és nem 
fog azzal tüntetni, hogy a letepert 
Magyarország mellére térdepelhes
senek azok a szomszédok, akiknek 
egyáltalában semmi okuk arra, hogy 
Magyarországot megalázhassák.

Azt gondoltuk, hogy a békét 
, hamarosan megteremthetjük; de 

még mindig parturiunt montes
Karácsony szent ünnepén minden 

hivő keresztény ember boldog öröm-
■ mel szokta énekelni: Dicsőség a
■ menyben Istennek, békesség a föl- 
i dön embereknek és jó akarat. De 
1 hogyan szól ma ezen ének a ma
gyar ajkon, mikor országunkban 
ellenség áll, amely a szomszédság

i révén akar bennünket megté
pázni. Hogyan jöhet magyar szív
ből ez az ének, a mikor fiaink száz
ezren sínylődnek fogságban, kiknek 

' sorsáról mit sem tudunk!?
És mégis, ne veszitsd el magyar 

I nép hitedet a jövendőben. Ha ezer 
esztendőn át nagyobb viharok nem 
tudtak elseperni a föld színéről, ha 
százötven évig három részre dara
bolva nyögted is a hóditó igát, bár
mily kétes is a jövendő, neked is 
meg fog születni a megváltó békes
ség, mely újabb ezer esztendős lét
nek alapját fogja képezni. A szent 
karácsony ünnepe meg fogja ihletni 
a népek és országok sorsáról ta
nácskozó sziveket, mert senki sem 
állhat a karácsonyfa alá gyűlölettel 
és bosszúval telt szívvel, senki sem 
énekelheti azt a mélységesen gyö
nyörű karácsonyi éneket, ha akként 
örvendez Jézus születésének, hogy 
azalatt gondolatban kínszenvedé
seket, pusztulást tervez idegen né
pek és országok számára

El fog jönni az idén is karácsony 
szent ünnepe. A betlehemi csillag 
fel fog ragyogni a népek és nem- 

, zetek felett A betlehemi pásztorok
hoz intézett angyali szózat ma az 
egész világ fülébe fogja harsogni: 
Akartok e velem jönni a betlehemi 
jászolban fekvő kisdedhez : Ha akar
tok, akkor vessétek le a harci mezt; 
dobjátok ki a szivetekből az ellen
séges indulatot, fogjátok meg egy
más kezét s úgy jöjjetek mindnyá
jan a templomba, az egy és igaz 
Isten imádására.

El fog jönni karácsony szent 
ünnepe és nem hisszük, hogy békót 
és bilincset hozna bármelyik nép 
kezére. Karácsony ünnepe legyen 
a Megváltás ünnepe, a nagy en- 
gesztelödés, a nagy kibékülés ün
nepe. Húzza ki a megszületett kis 
Jézus a szivekbe szúrt töviseket, 
hogy ne maradjon ott egy sem, 
mely a megtorlás gondolatát hagyja 
vissza nyitott sebként benne.

Hittel és bizalommal várjuk mi 
is, magyarok, karácsony szent ün
nepét és ne kétségbeeséssel, sötét 
lemondással. Nem cselekedtünk becs
telen dolgot, oly ellenfél voltunk, 
akivel szemben állni és harcolni is 
dicsőség. Aljas haszonvágy nem volt 
szivünkben, ellenségeink vereségé
ben nem gyönyörködtünk; célunk 
sem rablás volt, hanem az önvéde
lem, tisztán és feszesen állunk a 
történelem itélöszéke előtt.

Igazságot és méltányosságot vá
runk Karácsony ünnepe reményt 
és bizalmat nyújtson sziveinkbe. 
A mint összetartottunk a háború 
viharában, úgy tartsunk össze most 
is ebben a várakozás teljes napok
ban is. Ne lássanak bennünket dara
bokra szaggatva és meggyöngitve, 
hanem lássák, hogy élni tudunk és 
akarunk is

Akkor még tudunk örvendeni 
karácsony szent ünnepének és a 
világ Megváltója által hirdetett bé
kességnek.

Tömöi üljön a polgárság.
Károlyi Mihály gróf a polgár

ságot tömörülésre hívja fel, hogy 
Magyarországot zökkenés nélkül 
átvezessék a forradalom tüzén s 
felépíthessék az uj Magyarországot.

A nagy munkában közös rész
vételre szólítja fel a polgárságot, 
értvén a polgárság alatt mindenkit, 
tehát nem csupán a régi értelem
ben vett polgárokat, hanem a kis
birtokosokat, kisiparosokat, keres
kedőket, a munkásokat, kik most 
már a politikai élet részeseivé let- 

1 tek, a fejmunkásokat, a lateinereket, 
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szóval mindenkit, akik a demokra
tikus adóreform, a birtokpolitika, a 
béke kérdésében és a pacifizmus 
gondolatában egy nézeten vannak.

Egyesüljön a falu és a város 
Magyarország megmentésében. Azt 
annál inkább is meg lehet tenni, 
mert hiszen ma a polgárság között 
elvi ellentétek nincsenek, s pár hét 
múlva az ország többsége a meg
ejtendő választásokon szabadon fog 
kialakulni

Azt tudjuk, hogy az egész or
szágot demokratizálni kell. Amint 
átalakult az országos politika, ak
ként vár a szocializálásra a társa
dalmi és gazdasági élet. Mindenki 
érzi, hogy a világ kereke fordult, 
s nagy átalakulások vannak kelet
kezőben, mert az egyenlőtlen, sőt 
kirívó vagyonelosztás következté
ben a dolgozó nép érdekeit elnyom 
ta a nagy vagyon munka nélkül is 
dúsan folyó jövedelmén, dolog nél
kül élők osztálya. E célból magától 
előállott az aránytalanságok meg
szüntetésének szükségessége és a 
munkás világ érdekeinek biztositása, 
amely ép úgy törekvését képezi a 
polgárságnak, mint a szocialistáknak.

Csupán abban van a különbség, 
hogy a szocialisták egy része Ma
gyarországon is minden átmenet 
nélkül meg akarja teremteni a kom
munista köztársaságot. Hogy ez 
mit jelent, látjuk Oroszország rette
netes példájából, amely megcsufol 
minden isteni s emberi törvényt.

A Károlyi-párt hivatalos lapja a 
következőkben fejtegeti a veszedel
met: Átmenetek nélkül akarja meg
szüntetni a tulajdonjogot, elsősorban 
a földbirtok terén, azután pedig, 
mert itt nem lehet majd megállani, 
az ingó vagyonok terén is. És akar
ja ezt erőszakkal, terrorizmussal. 
És akarja ezt ebben a szerencsétlen 
országban, melyről még azt sem 
tudja senki ezidöszerint, hogyan fog 
kialakulni s milyen határokkal fog 
kikerülni a világválságból.

Ez a hadakozás, amit már el
ért, hogy felzavarta az országban a 
hangulatokat és a nép némely réte
gében megzavarta a munka termé
szetének és lényegének felfogását. 
Amit már elért, hogy a nép né
mely rétegei a munka lényegének 
felfogásában szembe került szocia
lista mestereivel, mert nem akar 
dolgozni, hanem várja a földfel
osztást. Amit már elért, hogy az 
ország sok vidékén szinte divatossá 
lett a martalóckodás, mert a nép 
némely rétegei a kommunista tanok 
hirdetéseinek hatása alatt már meg
kezdi az erőszakos osztozkodást, 
aminek formájául a fosztogatást és 
gyilkolást választotta ki magának.

Nos ezzel a rettenetes irányzat
tal . szemben össze kell fogniok az 
összes polgári erőknek. Még pedig 
késlekedés nélkül. Mert hogy a kés
lekedésnek micsoda káros következ
ményei lehetnek, azt immáron min
denki úgyszólván színről-színre 
láthatja.

Magának az egészséges szocia
lizmusnak érdekei is megkövetelik 
a szocializmus nevében űzött túlzá

sok s a gazdasági élet egész jöven
dőjét, tehát az ország gazdasági 
fejlödhetésének menetét veszélyez
tető feltorgatások leszorítását. A 
szocializmus érdekei is összefüzöd- 
nek azzal, hogy az országban ösz- 
sze ne roppanjon a gazdasági élet, 
s a munkásvilág számára megma
radjon a munka lehetősége. Mit ér 
a munkásvilág számára az olyan 
kommunizmus, mely nem a munka 
eredményeit biztosítja, hanem csak 
a szegénységet, a nyomort teszi 
közössé!?

De ha ezeket a kézzelfogható 
igazságokat a szocializmus nem 
akarja meglátni, akkor a polgári 
erőknek kell egyesülniük az ország 
megmentésére. Nem a szocializmus 
ellen, melynek számos igazát és 
sok törekvésének jogosságát mind
nyájan elismerjük, hanem az ország 
életét és jövendőjét fenyegető túl
zások ellen.

Mindazoknak a polgári, de pro
gresszív pártoknak, melyek most kü
lön hadsorokban állanak, a nagy 
alkotmányos mérkőzés küszöbén, 
egyesülniük kell a magyar nemzet 
gazdasági létalapjainak megmenté
sére. A polgári pártok közös ve
szedelme előtt el kell törpülniök a 
jobbára félreértésekből, vagy félté
kenységből eredő ellentéteknek. A 
polgári erőknek egyesülten kell 
belemenniök a választásokba, hogy 
eredményesen küzdhessenek meg 
az állami élet alapjainak feltorgatá- 
sára irányzott agitációkkal De már 
azonnal meg kell mutatniok az erő
szakos felforgatásokkal szemben tel
jes szolidaritásukat.

Az ország belső nyugalma, a 
munka becsülete, a demokratizáló
dás és szocializálódás nagy érdeke, 
a forradalom minden egészséges 
célja követeli a polgári erőknek ezt 
az egyesülését. De követeli a kül
politikai helyzet is, mert ha Magyar
ország most egy benső züllésben, 
a tel nem tartóztatott belső harcok 
marcangoló forgatagában gyötrődő 
ország áll a világ itélöszéke előtt, 
mikor sorsáról döntenek, nem része
sülhet a világ nemzeteinek a rokon- 
szenvében, hiszen láthatjuk, hogy az 
antant hatalmai rendet akarnak te
remteni Európában. Ha Magyar
ország ennek a nagyszerű akaratnak 
útjában áll, egyszerűen letörik.

Maga Károlyi pedig azt mondja, 
hogy ö nem egoisztikus célból el
lenzi a kommunisztikus elveket, ha
nem azért, mert a jelenben meg
valósíthatatlanok ; előbb egy lassú és 
nagy átalakulásnak kell megérlelődnie 
és csak azután jöhet az a nemze
dék, mely megérett. De különben 
is Magyarország nem engedheti meg 
magának azt a fényűzést, hogy más 
kép rendezkedjék be, mint szomszéd
jai, mert akkor elszigeteltségében 
gazdaságilag teljesen tönkrejut.

Ez azonban nem jelenti azt, 
mintha a kapitalista rendszert a 
maga ridegségében, a tőke kizsák
mányoló rendszerét a maga nyer
seségében akarnók fenntartani. Azt 
tartom, hogy a földbirtoknak is, az 
ingó és ingatlan tökének is változáson 

kell keresztülmennie, a tulajdonjog 
régi felfogásából engedni kell és las
san kell áttérnünk arra a rendszerre, 
a mely hosszú évek, talán generációk 
múlva meg lesz valósítható

A miniszterelnök ezután utalt 
arra, hogy nem szabad a várost a 
falu ellen kijátszani, a városi és a 
falusi lakosságnak együtt kell mü 
ködnie, mert Magyarország első
sorban földmüvesország és a föld- 
müvesosztályt meg kell erősíteni. A 
nehéz munka ideje következik el, 
nemcsak tanítani, de tanulni kell, 
gondolkozni kell a megoldásra váró 
nehéz problémákon és nem szabad 
elveszteni higgadtságunkat.

A függetlenségi párt Budapesten 
ma tart szervezkedő gyűlést.

Nemsokára Léván is ki fogják 
bontani a zászlót. A polgári pártok 
egyesülésére hívjuk fel a közfigyel
met Léva városa járjon elől jó pél
dával és bátor, önérzetes magatar
tásával nyíltan és becsületesen mu
tassa meg, hogy azok közé sorako
zik, akik Magyarországot a boldog 
és biztos fejlődés révébe, a békesség 
kikötőjébe akarják vezetni.

K

A Lévai Nemzeti Tanács főbb 
határozatai

az intéző- bizottságnak f. évi december hő 
16-án tartott üléséről.

1. ) Az intéző bizottság Bándy Endrét 
második társelnökül választja meg.

2. ) A T. Bartos János főispán-kormány
biztos beiktatásán 5 taggal képviselteti magát.

3. ) Az i.-b. Medveczky Sándort és l.aufTer 
Arlur dr. t a T. tagjaiul megválasztja.

4. ) Az i.-b. bizottságot választ a nemzet
őrséggel való megállapodás létesítésére, a 
nemzetőrség fizetésének kiegészítésére szük
séges összeg gyűjtésére s általában a nemzet
őrség kérdésének közmegnyugvásra való 
elintézésére.

5. ) Az i.-b. határozza, hogy minden 
nyilvános helyiségben, ahol szeszes italokat 
v. rumos teákat mérnek, (korcsmák, kávé
házak, vendéglők stb.), vasárnapon szom
baton, ünnepnapon és ünnepnap előtti napon 
a záróóra 8 órakor lesz, más napokon 
9 órakor.

6) Az i.-b. Medvegy cukrásznak mes
tersége folytathatása végett a Közélelmezési 
Hivatalhoz intézett kérvényét támogatja.

7. ) Az i.-b határozza, hogy az elnökség 
személyesen keresse meg a kormánybiztost 
avval a kérelemmel, hogy a kormánynak 
teendő jelentéstétel mellett osztassa szét az 
ellátatlanok között a rendelkezésre álló ga
bonát, amely az uj termésig elegendő

8. ) Az i.-b. Rácz Hugó által hozott bőrt 
a cipészek és csizmadiák között osztatja 
szét; még egy Budapesten levő, de később 
érkező börszállitmányt a földmivelöknek juttat.

9. ) Az intéző bizottság visszautasitja a 
rendőrkapitány ama beadványának hangját, 
amelyben az élelmiszerek kiszállításának ellen
őrzésére kiküldött bizottság ellen tiltakozik.

Macskarév.
Irta : Klgyátzlsz.

Még béke volt, fehér, kalácsos karácsony, 
mikor Sybilla-jósnő könyvét utoljára olvas
tam. Diáklelkemmel mesenek vettem az 
egészet, tudatom beleszövödött a terhes ka 
rácsonyfa csillogó, édes öröm-kaoszába. Ki
nek jutott volna eszébe a fehér, nesztelen 
hóra egy világevolució ördögét mázolgatni ? 
Csak egy szó kapott meg a könyvből, mely 
kényszerképzelként nőtt hozzám: Matlcovi- 
brod. Sybilla szerint ugyanis az .eljövendő" 
s öt évig tartó háborúnak a Macskarévnél 
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lesz vége. Macskarév pedig Garaintolmács 
mellett van, a Slovenská bránától (Tót kapu) 
balra Jelentéktelen komp az egész. Az 
öreg kompos huszonöt vasért tol át agaram 
kovácsii oldalra. A ,MaCkovi-brod“ a demar
kációs vonal egyik sarkpontja s a katonai 
szempontból — ha még erről lehet szó — 
Léva város védelmének súlypontja A Tót kapu 
innenső könyöke a „Kusa hóra' szinte kí
nálkozik a gépfegyverek elhelyezésére, 'fül a 
vashídon már Szlovakország erdős, feneket
len titkaiba mélyed honszerető tekintetünk.

A mese komor valósággá nőtte magát; 
Sybilla nem mesélt, Sybilla jósolt. Itt állok 
a Tót kapunál. Előttem magyar kultúra, 
mélységes, félisteni remények ; mögöttem 
szlovák dajkám édes, bő emlőinek varázs
hatalma. Eszembe jut a költőt .Szertenéz 
s nem leli honját e hazában'. Lelkembe 
markol gyermekkori miijöm s Dante kúpján 
hurcol végig kemény, fejes életösztönöm. De 
történjék bármi, magunkban hordjuk — mi 
menekülő szürke emberek — az Élet remé
nyét s a Feltámadás jelét. Nincs oly hatalom 
semmiféle imperializmusban, mely megren 
ditene ezeréves hitünkben.

De ki az a Sybilla ? A delphii jósda 
jósnöit hivták igy. A felvidéki parasztság 
azonban a világháború sorsát az ö szemüve 
gén keresztül nézi Egy prágai propaganda 
terjesztette el tótjaink között Sybilla könyvét. 
E könyv tehát nem jóslat, hanem a cseh 
aspirációk misztikus kifejtése. Elmondja, il
letve a jövőbe veti a Vi'ágháboru eredmé
nyeit A babonás szlovákok gyengéinek fel
használásával előkészíti a Zlatje Prahi (Ara
nyos Prága) hegemóniájának talaját A nép 
természetesen beugrik a fogásnak s nem 
gondol arra, hogy a kivetett háló nem isteni, 
hanem politikai eredetű. Sybilla könyvét tar
tózkodással adják a .nadrágos® embernek. 
Suttogva olvassák egyes fejezeteit a fonókon 
éltesebb szlovák asszonyok. Úri emberek 
alig tudnak létezéséről

— Így kell annak lenni, mert Sybilla 
megmondotta! — hagyja rá mindenre a 
jámbor nép.

Az „Ur*  mosolyog rajta s nem kiváncsi 
Sybillára.

Még beke volt s most bús, kaláestalan 
karácsonykor másodszor olvasom Sybilla 
könyvét.

Főiskolai hallgatók köre *
Az ifjúság mindenfelé szervezkedik, tö

mörül ! A közös ügy: nehéz megélhetés, 
anyagi gondok hozzák össze a legkülönbö
zőbb vidékek ifjúságát, hogy egyesült erővel 
segítsenek helyzetükön. Nagy anyagi tőke 
megteremtésén táradozik az egyetemi ifjúság, 
de fáradozásai világnézeti harcokban múlnak 
ki I Az állam nem segíthet megfelelő módon : 
a társadalom nem mozdul 1 A jövő Magyar 
ország intelligenciájának energiáját a nehéz 
idő felemészti s mint kifáradt, munkaked
vét vesztett egyének kerülnek a még sok 
energiát kívánó életbe. Nem alamizsnát, nem 
könyöradományt kér az ifjúság; annyira 
nem gerinctelen ; a jövő, szellemben és er 
kölesben erős, gazdag Magyarországot viseli 
szivén. A társadalomnak meg keli értenie 
az ifjnságot és erőihez képest segítségére 
kell sietnie — jövő Magyarországának 1

A nagy, nemes cél elérése érdekében 
alakult meg f hó 7.-én, Budapesten, a lévai 
és Léván érettségizett egyetemi és főiskolai 
hallgatók, illetve hallgatónők köre, melynek 
tagjai — csaknem ötvenen — félretették a 
világnézeti felfogást, a faji, felekezeti kér
dést. Megalakultak, hogy az összetartást erő
sítsék a nehéz viszonyok közt élő földieiket 
erölcsi és anyagi támogatásban részesítsék, 
ügyes-bajos dolgaikban segitsék. Az ember
baráti ügy érdekében akar működni ezen 
szép eszmékkel induló kör és bizik a lévai 

*) Az egyetemnek és főiskoláknak Léva és 
vidékéről való hallgatói Budapesten mar a háború 
előtt is külön kört alakitottak, amely a kör tagjai
nak érdekében elismerésre méltó és hasznos mű
ködést fejtett ki. őszintén óhajtjuk, hogy a felele
venített kör, amelyet városunk és vidéke áldozat
kész közönségének szives pártfogasába ajánlunk, 
erkölcsi és anyagi támogatásunk mellett a legszebb 
eredménnyel munkálkodjék, Szerk.)

társadalomban, hogy jólelkü támogatásával 
segíteni fogja munkájában.

A körnek tiszti karát a megjelentek egy
hangúlag választották meg. Elnök lett: Pick 
Imre V. éves o. h. Alelnökök: ’Tulassay 
József IV. éves o h. és Bányai Sándor IV 
éves o. h. Titkár: Baumgarten Gyula IV. 
éves o. h Pénztáros : Janson Jenő IV. éves 
o. h. Jegyző: Kiss László II éves m h. 
Háznagy: Simái (Singer( Miklós IV. éves 
m. h. Az alapszabályok elkészítésével a kör 
megbízta: Tulassay József, Bányai Sándor, 
Janson Jenő és Baumgarten Gyula tiszti
kari tagokat.

A kör ez utón is felhívja a még nem 
csttlakozoltakat, hogy ebbeli szándékukat mi
nél előbb jelentsék be Baumgarten Gyulánál 
(Budapest, VII. Utász utca 7. I 2.); valamint 
kéri az itthon levő tagokat hogy az ideig
lenesen megállapított tagsági dijat (havi 2 
korona) a pénztáros címére (Janson Jenő 
Budapest, IX., Ráday-u 43.) szíveskedjenek 
elküldeni.

A kör hiszi, hogy Léva város közönsége 
megérti az iljuságot, szeretettel teszi magáévá 
a gondolatot és tettével be fogja azt bizo
nyítani 1 Szomorú időkben éiünk, bizonyta
lan jövő előtt állunk; tegyük reményteljessé 
a jövőt az ifjúságban 1

Janson Jenő.

Különfélék
— Barsvármegve törvényhatósá

gi blzot'saga f. hő 19 én tartotta meg év- 
negyedes rendes közgyűlését, amelyen a bi
zottság tagjai elég tekintélyes számban gyűl
tek össze. E közgyűlésen tartotta székfoglaló
ját Bartos János főispán-kormánybiztos, 
akinek a szivekhez szóió szép beszédjét egé
szében a közgyűlés jegyzőkönyvébe iktatni 
rendelte a közgyűlés. Programmja: békés, 
egymást megértő együttélés megteremtése a 
vármegye különböző felekezetű és nemzeti
ségű lakosai között. Az uj főispánt a tisztikar 
nevében Rudnyánszky Titusz alispán, a tör
vényhatóság részéről Mailáth István, volt 
főispán üdvözölték.

— Nyugdi ázás. Ujváry Sándor az 
aranyosmaróti pénzügyigazgató nyugalomba 
helyeztetett Sok évi pénzügyi szolgálatát, 
nagy tudását és kivált erélyességét és szak- 
avatottsagat a kormányok is mindig a leg
nagyobb elismeréssel honorálták ; jól meg
érdemelt nyugalmába magával viszi ezen 
felül tisztviselőtársai szeretetét s mindazok
nak tiszteletét, kik vele érintkeztek, nemes 
jelleméért, méltányosságáért tisztelni tanul
ták. — A pénzügyigazgatóság vezetésével 
további intézkedésig a kormány Tichy Jó
zsef pénzügyi tanácsos, helyettes pénzügy
igazgatót bízta meg

— E ''őszült a kerülete*  ul beosz
tás ’. A Városok Lapja arról értesült, hogy 
a belügymin sztérium rendeletileg intézke
dett a törvényhatóságoknál, hogy a központi 
választmányokat újból válasszák meg és az 
összeíró küldöttségeket is sürgősen állítsák 
össze. A kiadott rendelet a választások elő
készítésével áll összefüggésben.

— Menetrendváltozás. E hó 20.-tól 
a Nagysurány felé közlekedő vonat este b 
óra 36 perckor indul Léváról és reggel 7 
óra 35 perckor érkezik Lévára.

— NépípvOlée. A lévai szociáldemo
krata párt a földreform és politikai helyzet 
tárgyában ma délután fél 2 órakor a Kos
suth Lajos téren nyilvános népgyülést tart; 
utana a Feidmann-féle vendéglő helyiségé
ben megalakítják a földmunkás-csoportot, 
amely a földosztás alkalmával a munkások 
érdekeit lesz hivatva védeni. A vezetőség 
felhívja az érdekelteket, hogy a gyűlésen 
mindnyájan vegyenek részt.

— A hon ti banat adta kezébe Kappel 
Pálnak, a lévai uritársaság kedvelt Pali bá 
csijának, kezébe a fegyvert, amellyel életét 
kioltotta. Valósággal rajongott a magyar ha
záért ; a háború alatt a kávéházban külön 
térképet tartott, amelyen mindig aláhúzta, 
hol s merre járnak a magyarok Amily 
lelkesedéssel kisérte honvédeink győzelmét, 
ép oly kétségbeeséssel szemlélte a fegyver

letételt. Mindig azt hangoztatta, hogy nem 
bírja elviselni ezt a semilyen állapotot. 
Mindig készült a halálba. Minden vagyonáról, 
még a legkisebb ingóságáról is intézkedett. E 
ho 19-én egy önfeledt pillanatban halánté
kon lőtte magát, két napig kínlódott, mig 
tegnap este megváltotta szenvedésétől a 
halál.

— Földet kapnak az állami tiszt
viselők is. A kormánynak állítólag az a 
szándéka, hogy azoknak az állami tisztvise
lőknek, akik állami, gazdasági szerveknél a 
megszállott vidékeken voltak alkalmazva, 
a földnek felosztása alkalmával földet juttat, 
amelyen maguk gazdálkodhatnak. Ilyen módon 
azt hiszik, hogy a tisztviselőkérdés megol
dását is elő lehet segíteni.

-Ne utazzunk karácsonykor ! Az 
államvasut igazgatóságának értesítése sze
rint, a mai katasztrofális szénhiány miatt a 
karácsonyi ünnepek idején is csak a mosta
ni korlátolt, számú személyszállító vonatok 
fognak közlekedni A Máv. igazgatósága fi 
gyelmezteti az utazóközönséget, hogy a ka
rácsonyi utazást sajat érdekében a legmesz- 
szebbmenö módon korlátozza.

— Gyásvh’r. Őszinte megilletödéssel 
vettük a szomorú hirt, hogy Pazár Károly 
ny. tanítóképző intézeti tanár, aki évek 
hosszú során át a lévai tanítóképzőben mű
ködött és a társadalmi téren mint a dalár
dának karmestere, tüzoltó-egyesületi főpa 
rancsnok, a műkedvelők társaságának tagja, 
buzgó tevékenységet fejtett ki, — e hó 
15 -én Nemesócsán csendesen elhunyt. Földi 
maradványait ugyanott folyó hó 17-én he 
lyezték örök nyugalomra. — A boldogultban 
Pat'ír Zoltán, a lévai tanítóképző-intézetnek 
tanára, édes atyját gyászolja

— Komoly figyelmeztetés a kö- 
zöuséehez. Mindenki előtt ismeretes és 
erre a városi hatóság is felhívta a közönség 
figyelmét, hogy az egész országban olyan 
széninség uralkodik, amelyhez hasonló az 
egész háború folyamán nem volt. Ennek 
ellenére azt kell tapasztalnunk, hogy a kö
zönség nagy része egyszerűen tudomásul 
veszi ezeket a szomorú dolgokat, de a kö
vetkezményeket nem hajlandó levonni. A 
világítás körül meg nem engedhető pazarlás 
fo yik és az általános pénzbőség következté
ben a közönség módosabb része még a 
békében szokásos takarékosságot sem haj
landó tanúsítani. Ha a hatoság ezt az eléggé 
nem rosszaiható hanyagságot a villanyfo
gyasztás korlátozásara kiadott rendeletének 
szigorú ellenőrzésével meg nem gátolja és 
nem kapunk megfelelő mennyiségű szenet, 
—. akkor a világítás tekintetében katasztrófa 
fenyegeti a várost Irgalom nélkül meg kell 
büntetni a pazarlókat 1

— A felmentettek jelentkezésé
nek megszüntetése A katonai szolgálat 
alól meghatározott vagy bizonytalan időre 
felmentett egyének nem kötelesek tartózko
dási helyük községi elöljáróságánál nyilván
tartás vegett jelentkezni. Ezzel a régebbi 
rendelet hatályát veszti.

— A cölibátus kérdése Az a nagy
átalakulás, amelyet most az ország átél, 
felvetette a papi nőtlenség kérdését is. 
Nyilatkozatok, cikkek és röpiratok jelentek 
meg pro és kontra, amelyeknek még talán 
egyelőre csak az a hatásuk lesz, hogy fel
hívják az illetékes köröket az alsópapság 
szomorú helyzetére A nagyfontosságu kér
déshez hozzászól most Földes Dezső vár
dombi plébános is. Röpiratában a kötelező 
cölibátus eltörlése mellett tör lándzsát és az 
érvek sokasagát vonultatja föl annak a bi
zonyítására, hogy a hívek lelki gondozásában 
nem lehet akadály a papok házassága és 
családos állapota. Ilyen irányban fordul pap
társaihoz és kívánsága hozzájuk abban csú
csosodik ki, hogy alakítsak meg az országos 
cölibátus elleni szövetséget és a szükséges 
propaganda akciót anyagilag is támogassák.

— Lesz bÖ”ea doh'nv. Nem kell a 
tőzsdék előtt ücsörögni és dohánymorzsák
ért sóvárogni. A felszabadult dohánymennyi
ség akkora, hogy az egész ország közönsége 
már legközelebb nehézség nélkül látható el 
dohánnyal, amelyből mindenki szabadon vá
sárolhat, mint egykor — háború előtt. — 
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Legutóbbi számában az Esztergom és Vidéke 
közli ezt az örvendetes hirt; megvalósulása 
igazán kellemes karácsonyi meglepetés és 
ajándék volna a dohányzóknak. Ha azonban 
az intéző körök ezen meglepetésnél a sel- 
meczbányai dohánykészletre is számítottak, 
— akkor öröm helyett csalódás éri a do
hányzókat, mert a Selmeczbányáról mentési 
szándékból elszállított dohánynak java részét, 
állítólag 17 vaggont, a csehek Garamberzen- 
czén elfogták és Csehországba vitték.

— Léva város központi szeszfőz
déje ez utón is figyelmezteti a termelő kö 
zönséget, hogy szilvacefréjüket még e hó
nap folyamán ajánlják fel átvételre, mert a 
jövő hó folyamán a szőllötörköly kerül ki
főzésre. A későbben beszolgáltatott szilva
cefrét tehát csak a szölötörköly lepárlása 
után veheti a szeszfőzde igénybe Figyel
meztetjük a gazdákat arra is, hogy az utal 
ványozás mellett való főzés csak ott van 
megengedve, ahol a felajánlott anyagot a 
szeszfőzde át nem veszi, s a jelenlegi áta- 
lányozási ár négyszerese az eddiginek, ma
gától értetődik, hogy a központi szeszfőzde 
utján jobb és olcsóbb pálinkát kaphat
nak gazdáink, mintha ily magas átalány
ár mellett dolgozzák fel terményüket

— Esküvő. Kemya József, a gróf 
Erdődy uradalom pénztárosa, ma tartja es
küvőjét Kovács Mancikával, Kovács András 
lévai iparospolgártársunk kedves leányával.

— Tuba K^rolv a jeles poéta, ki 
Léván a tanítóképző intézetben végezte ta
nulmányait, Megváltó viharban címmel össze
gyűjtötte legújabb verseit, melyeket a hábo
rú idején, csaknem négyesztendei katonás
kodás tehetetlen gyötreimében irt. Ezek a 
pacifista forradalmi poémák nem láthattak 
előbb napvilágot; börtön vagy golyó lett 
volna értök a honorárium s ha egyik-másik 
mégis nyilvánosságra került: a cenzúra 
megcsonkította vagv elkobozta. De a nagy
szerű forradalom ujjáteremtett mindent, 
most örömmel és bizalommal adja az olva- | 
só kezébe. A modern kiállítású könyv ) 
Rauscher György művészi linómetszeteivel . 
karácsonyra jelenik meg Lampel R. Wodi- 
aner F. és Fiai cégnél Budapesten. Ára: 6 
K. Lapunk kiadóhivatala is készséggel fo 
gadja az előfizetéseket.

— A katonák utazgatása ellen. 1 
Az államvasutak igazgatósága rájött arra, 
hogy a már leszerelt katonák azzal az ürügy 
gyei, ho y most mennek leszerelni, indoko- i 
latlanul ide-oda utazgatnak, jegyet nem vál- 1 
tanak és a fővárosba is nagy számmal , 
özönlenek. Az is igen sokszor megtörténik, 
hogy kétes elemek, akik soha katonák nem . 
voltak, katonaruhát kérnek kölcsön, hogy j 
ingyen utazhassanak. Most eiélyes rendsza
bály készül, mely teljesen be fogja szüntetni 
a vasúton való ingyen utazást.

— Mennyi lesz az adó ? Harmincöt 
milliárdot emésztett meg a háború; százez- i 
rek élete pusztult el ; az ország nagy terü
letén ellenség áll; senki sem tudja, mi 
lesz ? És ebben a káoszban mindinkább 
hallatszik, hogy a kormány nagy vagyonel
kobzásra törekszik, hogy adósságunkat kifi
zethesse. A híresztelések egészen a szélső- • 
ségig mentek s most mégis jól esik meg
nyugodni a pénzügyminiszter nyilatkozataiban, i 
Szende Pál pénzügyminiszter ugyanis a múlt 
napokban nagy beszédet mondott es kijelen | 
tette, hogy a népkormány el van határozva 
arra, hogy a kis vagyonokat teljesen megkí
méli, a középvagyont 25 százaléknál na
gyobb mértékben nem veszi igénybe és csu 
pán a nagy vagyont és a hadinyereséget 
fogja igen magas adókirovással kötelezni 
hadiadósságunk megfizetésére.

— Nagy Sándor Léva r. t. város 
állatorvosa a harctérről hazaérkezve, műkő 
dósét újból megkezdte László-utca 1L sz.

— Szabad a dohánytermelés. A 
kormány, mint értesülünk, a dohányterme 
lésre vonatkozóan úgy intézkedett, hogy 
ezentúl minden kis gazdanak, aki maga 
műveli meg a földjét, szabad lesz 200 pa
lánta dohányt ültetni és ha felnőtt fia van, 
még lOOpalántával többet. A dohánytermelésért 
palántánként két koronát kell fizetni az al- 
t m részére.

— Ővónö-kinevezős. A vallás- és 
közoktatásügyi magyar miniszter Sehuszta 
Etelka kisdedóvónőt az izsnyétei (lieregme- 
gye) áll. ovodához kinevezte.

— Eltörlik a társadalmi címzése
ket. Legközelebb megjelenik a kormány 
rendelete, mely eltörli az összes, rangokkal 
járó, kegyelmes, méltóságos nagyságos stb. 
címeket, mint amelyeknek nincs létjogosult 
ságuk a demokratikus köztársaságban.

— Nőt ipar felügyel Ők. lparfelügye- 
löi állásokra jövőben nők is kinevezhetők 
A női iparfelügyelők annak a kerületi ipar-, 
felügyelőnek vannak alárendelve, akihez szol
gálattételre beosztatnak. Tevékenységük el
sősorban a nők és gyermekek ipari munká
jának felügyeletére terjed ki, azért hatáskö
rük leginkább az olyan iparfelügyelök alá 
eső telepekre szorítkozik, amelyek nőket, 
illetve védett korú munkásokat (gyermekeket) 
is foglalkoztatnak.

— A köztisztviselők drágaság 
pótléka A köztisztviselők részére 1917. I 
november 1. óta f évi december hó 31-ig 
folyósított háborus segély további folyósítása 
tárgyában a pénzügyminiszter előterjesztése 
alapján a kormány azzal a tervvel foglalko
zik, hogy a jelenlegi háborus segélynek ér
vényét változatlanul meghosszabbítják és to
vábbi intézkedésig január 1-töl minden köz
tisztviselő, aki háborús segélyben részesült, 
havi háromszáz korona pótlékot kap.

— Műszál nevetni! .Újvári Telefo
nál' a cinre annak a legújabb kétoldalú 
tréfás hanglemeznek, melyet l'jváry Károly 
adott elő. Ezen a hanglemezen a kitűnő ko
mikus fölülmúlta önmagát, olyant nyújtott, 
amely a lemezhez fűzött óriási várakozást 
teljes mértékben igazolja, szóval a legjobb 
hanglemez-produkciót. A lemez pénzért nem 
kapható, csupán 6 drb. lejátszott öreg le
mezért szállítja Wagner ,Hangszerkirály“ 
Budapest, József körút 15.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, kik kis fiunk elhunyta al
kalmából fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni 
szívesek voltak, fogadjak ezútonköszönetünket. 
Léva, 1918. december hó.

Eemsey Tibor 
és családja.

Elszámolás.
A lévai jótékony nőegyletek és a femi

nisták egyesülete lévai csoportjának közös 
segítő akc ója nyilvános elszámolását a se
gélyezettek nevében halas köszönetét mondva 
a jószivü és kegyes adományozóknak, a 
következőkben terjeszti a nagyérdemű közön
ség elé :

(Folytatás)
Tüt elő és világító anyagból mindössze 

tiz kis köteg ,gályfa“ és öt doboz mécs ér
kezett A fát Heksch Samuné, a mécset Wil- 
heim Béláné adományozta Két vaggon tűzi
fát rendelt azonban a lévai Nemzeti Tanács 
(a fentemlitett tüzelőanyag-vásárlásra szol
gáló hitelnyújtáson felül) és ez a tüzelőanyag 
remelhetőleg rövid időn belül szintén rendel 
kezésre fog állani.

Élelmiszerekben és egyeb háztartási 
cikkekben a következő adományok érkéz 
tek kiosztandó akció czéljaira : 120
csomag hadikávé, 5 kg. árpakávé, 231 kg. 
búzaliszt, 3 kg. árpagyöngy, 1184 kg bur
gonya, 2'5 kg borsó 32’5 kg. bab, 2153 fej 
káposzta 800 kg sárgarépa, 7 kg. cukor 1 
kg só, 109 kg. vöröshagyma, 16 kg. búza
dara, l’/s kg. szalonna, 1 kg. füstölt hús, 
15 db. paradicsomkonserv, 7 db. gyümölcs 
conserv, kg. tea 5 kg. gyümölcs iz, 5 kg. 
aszalt szilva 100 liter ecet, 3 db. nyúl, 
1 db. fogoly 18 db. mosó szappan. E czik 
keket a következő jótékony adományozók 
küldték : A lévai Schoeller uradalom küldött 
500 kg. burgonyát, 600 kg. káposztát 800 
kg. sárgarépát és 100 kg. vereshagymát. A

Kern testvérek füszerkereskedésőtől érkezett: 
50 kg liszt, 5 kg Dara 12 üveg paradicsom 
conserv 7 dbz. gyümölcs — conserv és */» 
kg tea. Balog Sándor ur 600 kg. káposztát; 
Belcsak Antónia 3 drb. nyulat; Boros Gyű- 
lané úrnő 20 kg. lisztet; Czibulka Rezsőné 
úrnő 52 fej káposztát Egy Feminista 2 kg. 
lisztet 10 kg. burgonyát 3 drb. hadikávét és 
1 kg. cukrot Engel józsef és fia ezég 30 kg. 
lisztet 10 kg darát, 5 kg. aszalt szilvát 5 
kg. gyümölcs izt és 5 kg. árpakávét. Dr 
Gergely Fülöpné úrnő 8 kg. lisztet Honvéd 
kiegészítő parancsnokság 50 db. kenyér. íz 
raelita nőegylet 5 kg. cukrot. Kertész La
josné úrnő 10 kg. lisztet. Medveczky Sán- 
dorné úrnő 4 kg. lisztet 2 kg. árpagyöngyöt 
és 6 kg. burgonyát. Dr. Prisner Gyuláné 
úrnő 6 kg, lisztet, 10 kg. burgonyát és 3 kg. 
babot. Rudnyánszky Tituszné úrnő 3 csomag 
hadikávét és 3 kg babot és 1 kg. cukrot, 
Schultz Ignáczné úrnő 6 *ia kg. liszt és 4 
drb hadikávét. Schwitzer Gyuláné úrnő 5 kg 
lisztet 12 drb. szappant és 2 Jja kg. borsót 
Taubinger örökösök nagytőrei gazdasága 2 
szekér (1000 fej) káposztát. Weinberger 
Adolfné úrnő 10 kg. lisztet Weisz Benő és 
Kálmán urak 600 kg burgonyát Weisz Be
nőné úrnő 5 kg. lisztet és 4 kg babot Wil- 
helm Béláné úrnő 110 csomag hadikávét 
Weisz tcstv. ecetgyára 100 liter ecetet kül 
dött A többi élelmiszereket adományozták : 
Bakos Lajosné, Bándy Endréné Dús Ilona, 
Dr. Frommer Ignáczné, Grimm Györgyné, 
Groszmann G Adoliné, Heksch Samuné, 
Hendler Zsigmondné Jakabfalvay Barnáné 
özv. Kauffmann Kálmánné, Dr Kiéin Ja- 
kabné Krizsanné úrnők Kürti Gusztáv ur Lő- 
wy Lipótné, Dr. Mautner Józsefné, Missák 
Zsigmondné, Rappeport Manóné Sümegit 
Arminné, Singer Izidorné özv. Tóth Zsig
mondné. Weisz Gyuláné, Wilheim Mórné 
úrnők, Zongor László, Zwrhokril M né úrnő.

(Folyt kóv.)

Halálozás.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
lgiö évi dec. hó 14-tól évi dec. hó 22.-ig.

Az elbQuvl neve Kora A halál oka

Varhanyik Gyula 20 éves Tüdőlob
Gajdos Olga 7 hó tüdőgyulladá--
1 tacskó Mária 13 éves » • n
Kari Márton ^5 . »» 9
özv Fekete Ödön 76 . aggaszály
Hacsko Aranka 12 , hashártvagyuli.

Hivatalos közlemények.
8655 —1918. Szám-

Hirdetmény.
Streicher József és Weisz Salamon ke

reskedők 400 kilogramm — karácsonyi ka
lácsnak való — tésztalisztet ajánlottak fel a 
szegénysorsu lévai lakosok közt való szét
osztásra úgy, hogy abból minden háztartás 
2—2 kiló lisztet kapjon és igy abból 200 
család részesülhet ingyen.

A szétosztás december 23.-án hétfőn 
délelőtt 10 órakor veszi kezdetét a Weisz- 
féle vásártéri gőzmalomban, — a kiosztást 
u szives adományozók önmaguk teljesitik 
Kucsera József v. megbízott igazolása mel 
lett a rendőrkapitány által küldendő két 
rendőr felügyelete alatt.

A liszt-adományban részesül elsősorban 
minden hadi-özvegy, a városi szegényház és 
ápolda tagjai és minden arra igényt tartó 
és a helyszínén személyesen megjelenő — 
az adományozásra reá szoruló — szegény
sorsu helyben lakó család ö valláskülömbség 
nélkül.

Kelt Léva, 1918 december 20.

Bődogh Lajos 
polgármester.
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8323—1918. szám.

Hirdetmény.
Barsvármegye Alispánja 13728 — 1918 

sz. rendelkezésével Léva város részére loO 
kiló köleskásét kiutalványozott, — ennek ki
csinyben! eladási ára kilogrammonkint 1 ko
rona 2 fillérben van megállapítva, — kapható 
„Engel Józsel és Fia" cég üzletében — jegy 
nélkül.

A készlet kis mennyiségénél fogva egy 
háztartás részére egy-két kilónál több nem 
adható ; a kis és nagy-gazdák már a nyáron 
nagyobb mennyiséget kaptak, — ezért most 
nem igényelhetik Aki érti a vele való bánás
módot, a köleskása hurkatölteléknek nagyon 
alkalmas.

Léva. 1918 december 20.

Bódogh Lajo”, 
polgármester.

8623—1918 szám.

Hirdetmény.
A badlrokkantak üzvegyek és árvák egyszeri segélyéről.

Közhírré teszem és a hadi rokkantakat, 
hadi özvegyeket és a szülötlen árvák gyám-, 
jait értesítem, hogy a magyar hadügyminisz
térium 33790 -88-a számú f. évi rendelete 
alapján folyó december hó végéig kifizetendő 
egyszeri államsegélyre tarthatnak igényt.

Az erre való igényjogosultságot Léván a 
városi főjegyzőnél d e. 9 - 12 órák között 
legkésőbb f. évi december Író 30-ig az igény 
elvesztésének terhe alatt kinek-kinek szemé
lyesen okvetlenül be kell jelenteni az igazoló 
iratait (nyugdijkönyvét, szabadságolási igazol
ványát, fizetési meghagyást, a férj elhalálo
zásáról szóló hivatalos értesítést vagy ezt 
helyettesítő egyéb okmánytstb.)magával hozni.

A segélyre igényt tarthatnak :
1. Minden olyan rokkant, aki katonai 

ellátásban (rokkantsági vagy r kkantházi 
nyugdíjban, sebesülési vagy személyi pótdij- 
ban) részesül.

2. Hadi özvegyek.
3. Hadi árvák kötiil azok a férfiak, 

akik életüknek 16 évét s azok a leányár 
vák, akik életüknek 16 évét még nem töl 
tötték be.

Rokkant tisztek és egyenrangúak, vala
mint a tisztek s egyenrangúak özvegyei és 
árvái erre az egyszeri segélyre nem tart
hatnak igényt.

4. Felülvizsgálat idján szabadságolt, de 
katonai ellátást meg nem élvező vagy orvosi 
bizonyítvány alapján üdülési szabadságon 
levő hadisérültek.

Az itt lelsoroltak részére az egyszeri 
segélyt f. hó 23-ától kezdödöleg köznapokon 
f. hó 31-ig a városi pénztar fogja kifizetni, 
f. hó 31-én túl egyszeri segélyek kiosztásának 
nincs helye.

A segélyezés mérve :
Rokkantak és felülvizsgálat utján szabad

ságolt hadisérültek részére egyenként 150 
korona, az általuk eltartott családtagonként 
pedig 50 K.

Hadiözvegyek részére egyenkint 150 ko
rona és minden általuk eltartott fenti élet
kort még be nem töltött hadiárva után 50 K, 
szülötlen árvák részére ugyanazon korig 
100 korona.

Akik utókezelő vagy egyéb intézetben 
vannak elhelyezve e segélyt, csakis az illető 
intézet utján igényelhetik, csak az intézetnél 
kaphatják.

Az olyan rokkantak, özvegyek és ár 
vák, akik a jelenlegi viszonyokkal visszaélve 
garázdálkodnak, osztogatnak, rabolnak vagy 
egyéb bűncselekményt követnek el, az egy
szeri segélyben nem részesíthetők.

Felkérem a lakósságot, hogy az előttük 
ismerős rokkantak, hadisérültek s hadiözve 
gyek között ezen hirdetmény tartalmát ter
jeszteni szíveskedjenek, hogy az idő rövid
sége miatt a kielégítéstől senki el ne essék.

Léva, 1918. december 20.

Bódogh Lajos, 
polgármester.

8612—1918. szám.

Hirdetmény.
Értesítem a czipészeket, csizmadiákat s 

a fogyasztó közönséget, hogy a legutóbb le
szállított s a város rendelkezésére állókész- 
börkészleteknek hatóságilag megállapított el
osztási tervezete alapján a kiosztás a hely
beli iparosok részére mai napon kezdődik

A legmagasabb árak a következők :
1. lóbőr kg-ja — — —
2- borjubör kg-ja — —
3. tehénbőr „ „ — —
4. talpbélés „ „ — —
5. mosónyak „ „ — —
6. bika kronpon — —
7 box négyzetláb — —
8 sevro „ „ , -- —
9 sevrett „ „ — —

10. mosó hasszél kg-ja —
11. hulladék — —

— 29 K 16 f
— 37 K 80 f
— 31 K 85 f
— 20 K 94 f
— 17 K 52 f
— 18 K 96 f
— 7 K 24 f
— 6 K 10 f
— 2 K 44 f
— 16 K 20 f
— — K 80 f

A kiosztás, melyban csakis szakmabeli 
iparosok részesülhetnek, Rácz Hugó üzleté 
ben történik

A cipöutalványrendszer eltöröltetett, azon
ban azt pótolja a kereskedelemügyi miniszter 
urnák 106805-1918. számú rendeletben sza
bályozott s a cipészek a csizmadiák által 
betartandó s teljesítendő azon eljárás, mely- 
szerint a kiszolgáltató iparos jegyzéket 
köteles vezetni, melybe a megrendelő (vevő) 
neve, lakása a megrendelés (vétel) napja s 
az ár bejegyzendő A bejegyzés valódisága 
a megrendelő (vevő) aláírásával igazolandó.

Egy személynek csak egy pár cipő készít
hető, illetve árusítható el

Uj czipök vételére csak az jogosult, 
akinek a megrendelt czipövel együtt legfel
jebb 3 pár hí sználható czipöje van és a 
vételt (megrendelést) megelőző hat hónap 
alatt uj czipöt nem vásárolt.

A kiszolgáltatási jegyzéket az iparosok 
legnagyobb figyelemmel, pontossággal töltsék 
ki, mert az a hatósági ellenőrzés alapjának 
kulcsa. A szabálytalanul vezetett jegyzék 
az egész rendszert megdöntheti, miért 
azok az iparosok, akik e tekintetben nem 
lelkiismeretesek, kémény büntetéssel fognak 
megbünhödni.

Az eddig szedett illetékek a rendelet 
szerint ezután is szedhetők a kiszolgálási 
jegyzék alapján a hatósági ellenőrzési költség 
fedezetére ; értesítek tehat mindenkit, hogy 
az uj czipö árán kívül még 1 koronát köte
les a czipésznél lefizetni, aki a pénzekkel a 
jegyzék alapján két hetenkint elszámolni 

j köteles.
Javítás után illeték nem jár. 
Léva, 1918. december 18.

Bódogh Lajos, 
polgármester

Pályázati hirdetmény.
A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár igazgatósága pályá

zatot hirdet:
Egy 1600 korona évi törzsfizetéssel, 480 korona évi lakbérrel és a megfelelő 

háboruspótlékkal javadalmazott I. oszt, kezelőtfsst — kQlellenőri — állásra,
egy 1100 korona évi törzsfizetéssel, 360 korona évi lakbérrel és a megfelelő 

háborussegéllyel javadalmazott II. oszt kezelltlsztl állásra,
egy 900 korona évi fizetéssel, 240 korona évi lakbérrel, 130 korona évi ruhaáta- 

lánnyal és a megfelelő háboruspótlékkal javadalmazott szóival állásra.
A sajatkezüleg irt pályázati kérvények a lévai kér. mbptár igazgatóságához, illetve 

' 1918. évi deceu bér 31 6uek déli 12 óráig nyújtandók be a ptárnál. Ezen határidőn 
i túl beérkező kérvények nem lesznek figyelembe véve.

A pályázók a kérvényben életkorukat, magyar állampolgárságukat, előképzettségü- 
, két és eddigi működésűket okmányokkal tartoznak bizonyítani, pénztár főorvosi, vagy ható- 
! sági orvosi bizonyítvánnyal pedig igazolni, hogy egészségesek.

Csak teljes korú, de 40 évnél nem idősebb egyének alkalmazhatók a fenti állásokra.
A Pályázatra kiirt állasok betöltésénél egyenlő minősítés mellett és általában is 

I előnyben részesittetnek azok, akik magánál a pénztárnál, az Országos Pénztárnál, vagy 
; valamely kerületi pénztárnál eltöltött, hosszabb ideig tartó sikeres szolgálatot képesek igazolni.

Egyébként az 1907 évi XIX t. c. 110. § aban előirt korlátozások szem előtt tartandók.
Az állások betöltése egy évi próbaidőhöz van kötve, ezen idő alatt a szolgálati 

viszony minden kártalanítás nélkül a szabályszerű felmondás mellett megszüntethető.
A megválasztottaknak állásaikat azonnal el kell foglalniok
Az érvényben levő szolgálati és fegyelmi, valamint az illetményszabályzatnak a 

megválasztottak kötelesek magukat alávetni
Kelt Léva, a lévai kerületi munkásbiztositó pénztár igazgatóságának 1918. decz. 

4-én megtartott határozatképes üléséből

Lévai kerületi munkásbiztositó pénztár.

8565-1918. szám.

Hirdetmény.
Barsvármegye alispánjának 14113—1918 

számú távirati határozata folytán közhírré 
teszem, hogy folyó december hó 27 ik nap
jától kezdve Léva városban az alábbi hús
árak lépnek életbe : 
marha-hús kilogrammonkint 
borjú- „
sertés- „
birka- „

8 korona
10 „ „
12 . .
6 „ ,

Ezen árak minden huselárusitónál ki- 
függesztendök — annak betartására a rendőr
kapitányság ügyelni köteles.

Léva, 1918. december 17.

Bódogh Lajos,
polgármester.

8667 — 1918. szám.

Hirdetmény.
Értesítem előlegesen Léva város ellátat 

lan lakosságát, hogy a karácsonyi ünnepek 
előtt december havi lisztjárandóságát mind 
vigye el az elárusító üzletekből, mert ünnepek 
után a január hóra eső egész havi liszt já
randóságokat is ki fogom utalványozni és 
azok is egyszerre mind megvásárolhatók és 
otthon elhelyezhetők, igy kívánok cselekedni 
a február hóra járó liszttel és az egész évre 
eső búzakészlettel is, — azonban ezekre a 
felsőbb hatóságok engedélye még nem 
érkezett le.

Léva, 1918. december 21.

Bódogh Lajos, 
polgármester

8654 — 1918. szám.

Hirdetmény.
A belügyminisztérium közhírré teszi, 

mikép sok leszerelő katona a vidékről Bu
dapestre utazik csupán azért, hogy a fővá
rosban gyűjtött viselt ruhákból részt kérjen,
— miután pedig az összegyűlt ruha a fővá
rosi szegény katonáknak sem elegendő, — 
ezért e célból senki se utazzék Budapestre,
— mert kiosztásra való ruha már nincsen,
— majd ha a minisztérium a vidékiek ré 
szére is tud gyűjteni ruhaneműt, azokat a 
vidéki helyeken fogja szétosztani és annak 
idejét és helyét meg fogja határozni és ki
hirdetni

Léva. 1918. december 20.
Bódogh Lajos 

polgármester.
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6546—1918. szám.

Hirdetmény <
Közhírré teszem, hogy az tínget József 

és Fia cégnél és az összes helybeli kicsiny 
ben elárusító kereskedőknél —jegy nélkül — 
minden lévai lakos szabadon vásárolhat ha
tósági szilva-lekvárt 3 korona 80 fillér és 
gyümölcs-izt 9 korona kilónkénti kicsinybeni 
ár mellett

Léva, 1918. december 17.
Bódogh Lajosi,

polgármester.

Eladó szán
jó ülésekkel, szerszám csörgővel

Cím e lap kiadóhivatalaban.

Vadbörök.
Mindennemű frissen lőtt vadbört 

úgymint. mezei- és fajnyul, nyest, borz, 
hörcsög görény, róka stb. megvételre 
keres, tudakozódni Ozmántér 6 szám.

Telefon 01.

Eladó épületfa.
A zsarnóczai takarékpénztár r. t. 

Zsarnóczan sajat házában elraktározott 
mintegy 46 köbméter elsőrendű

fűrészelt épületfát 
(gerenda, deszka és lécz) szabad kéz
ből eladja Bővebb felvilágosítást úgy 
személyes valamint Írásbeli érdeklő
dőknek az intézet nyújt.

Ügyvédi iroda áthelyezés.
Dr. Biedermann Henrik ügyvédi iro
dáját Újbányáról Lévára Deák Ferenc 

utca 1. sz. alá helyezte át. KERN TESTVÉREK
Fogorvosi értesítés.

Értesítem nb. pácienseimet, hogy 
rendeléseimet, Kazinczy-utca 3. szám 
újból megkezdettem

KONTOROViTS MIHÁLY
fogorvos.

fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedesében 
Alapittatott 1881-ben. L É V A. Telefon szám 14.

Eladó ház,
Léván egyház eladó. Bővebbet a kiadó 

— h vatalban. —

Mindennemű fűszer- és csemegeáruk I 
Állandóan friss felvágott, liptói túró 

és csemegesajtok. 
Méz, mák, tea, teasütemények. 

Rum, likőr, cognac, pezsgő. 
Csemege- és gyógyborok. 

Szalon- és dessert ezukorkák.

Örajavitási műhely!
csak prácis munkát készít.

G'ESZ GUSZTÁV 
órás

Léva, Hal ÓG7y u’ca 14

Karácsonyi cukorkák, függelékek, 
karácsonyfadíszek.

Karácsonyi ajándéknak legalkalmasabb =
konyhafelszerelési és modern háztartási czikkek. —

Villamos vasa'ók és ff vorsforraJÓK.

Szolgai állas 
betöltendő a tüdőbeteg (ondozn intézetnél 
Bővebb felvilágosítást ad az intézet vezetője 

Dr FROMMER IGNACZ

Karácsonyi ünnepek előtt
friss élő

dunai halak! E E H F 
a a 4 a

Eladó cséplőgép.
Egy kifogástalan karban levő 3-as 
Ganz-féle motorcséplögép haláleset 

miatt eladó.
Cim a kiadóhivatalban

Eladó ház
Lévan, Honvéd ufcza 6. Bővebbet
Halasz Gyula. Bpest, Dohány-utca 26 III 40.

Felhívás Szőlőtelepítésre !
Elsőrendű garantált filaxeramen- 
tes Nova féle hazai Magántermő 
gyökeres szőlővessző eladás 
kedvezményes áron Készlet két
millió Mindenütt telepíthető 
Jó siker várható. Nagybani te
lepítésekre,elhanyagolt,kipusz
tult régi szőlők ujja telepítésére 
valamint hiányok pótlására 
aján ható Nova féle fehér és 

: termő fajokban kaphatók. Ara
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külön vörös bort ,
igen szép <lus erős gyökérzetü, szavatolt első 
osztályú minőségben ezer darabként K 300'—. 
Tavaszi szállításra, a rendelést kitevő összeg 
előzetes beküldése ellenében szálliiatik, csoma
golásért csak sa|át kiadásainkat vesszük után
vétbe. Aki jó és sok bort óhajt kevés költség
gel termelni, az már most rendel e meg szük
ségletet. Ki most rendel, az a tavasszal ideje 
korán fog ültethetni. Az uradalmi szőlők részéré 
is igen nagy mennyiség rendeltetett Rendelé
seket: név, lakhely utolsó posta, megye és 
rendeltetési vasútállomás pon os feltüntetésével 
a pénzutalvány szelvényén is megtehető, vagy 

ajánlott levél által kéretik beküldeni, czim :
TyT/^TT A ezőlőve-ező és szőlő
iül VJ V XX elt'vái.xxyt^lep kezelősége.

ARAD, Szabó ds* gtér 10.

Muszáj nevetni! 
Mim TELEFtlÍL 

a címre annak a 'egujjabb tréfás kétoldalú 
hanglemeznek, melyet Újvári, a közkedvelt 
magyar éneklő komikus a Télikertből ad elő.

Hogy ez a kiváló, 
népszerű komikus 

az ö csodás tehetségével milyen elsőrangút 
produkál, azt a most mejelent lemezen a 

legfényesebben igazolja. E lemez 
pénzért nem kapható, 

hanem csupán hasznait lejátszott lemez 
ellenében, kizárólagos joggal

.. ü a xx g- s z e x le ír á 1 y ‘ - xx á. 1
Budapest. József körút 15 Fiók : IX , Ráday-utca 18 

Telefxxx: József 35-82.
Beszélőgépek 200 K. tol 1000 I< -ig. f.nvk.jw. dalsz.weges lemez- és hangszerjegyzék Ingyen :

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

Fülöp tséla fogtechnikusnál Lévén, Teleky-utca 2.

húzás 
sorok 
tömés 
műfogak

Nyomatott Nyitrai ü Tírw gyorsítóján Urán.


