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Statárium Léván és a 
lévai járásban.

Léván és vidékén a rendet és 
Jnyugalmat eddig semmiféle zavargás 
Énem veszélyeztette, amit a nagy- 
■ számú és jól szervezett polgárőrség 

• önfeláldozó működésének köszönhe
ttünk. Tekintettel azonban a súlyos 

J helyzetre és körülményekre, Bar- 
| tos János, Barsvármegye főispán
kormánybiztosa, a lévai járás egész 

í területére kihirdette a statáriumot. 
|A hirdetmény szövegen következő: 
1.5—Rés.

I lirdetmény!
A magyar népköztársaság katonái 

| Léváról eltávoztak, a rend és köz
biztonság fenntartására egyedül a 

í polgárság, valamint a nemzetőrség 
Iván hivatva. Ezek munkájának meg

könnyítése céljából a magyar nép
köztársaság kormányától nyert kü
lönös és kivételes hatalmam alap
ján a mai napnak délután 6 órájá- 

5 tói kezdődő hatállyal visszavonásig 
statáriumot hirdetek Léva r. t 
város és a lévai járás egész terü
letére, amely statárium a polgárőr
ség és nemzetőrség tagjaira is ki
terjed
A rögtönitélö bíróság székhelye Léva.

Léva, 1019. évi január 9.-én.
Bartos János 

főispán 'kormánybiztos.

Az urak is dolgozzanak !
(F.) A forradalom első napjai 

óta többször hallottuk ezt a mon
dást: „Az urak is dolgozzanak"! 
Nézzünk szembe evvel a jelszóval! 
Tisztázzuk előbb az „ur“ fogalmát. 
Ki az ur“ ? Kit tartanak e jelszó 
hangoztatói „urnák" ?■

Ha ez a jelszó azt kívánná, 
hogy a nagybirtokosok, nagytőké
sek és mindenrendü ingyenélők is 
dolgozzanak, akkor részünkről a 
legmelegebb fogadtatásra találna. 
Követeljük, hogy a jövőben azok is 
dolgozzanak, akik eddig a társada
lom heréiként éltek.

Ha ellenben ezt a mondást a 
szellemi munkásoknak címezik — 
amint ez — sajnos — többször tör- 

| ténik, — akkor ezt a szellemi mun- 
kások nevében a leghatározottabban 
visszautasítjuk abban a tudat
ban, hogy komoly, — emberi, ál
lami, társadalmi életünket lehetövé- 
tevö munkát végzünk.

A szellemi munkások képvise
lik a kultúrát; képviselik életünknek 
azt a jellegét, amely az embert az 
állattól megkülönbözteti. Milyen éle
tet élne az ember tanító és tanár 
nélkül ? Kit hívna szeretteinek be
tegágyához, ha orvos nem volna ? 

I Milyen zűrzavar uralkodnék közi
gazgatás nélkül ? Hogyan ütnék 
egymást az emberek igazságszol 
gáltatás nélkül ? A szellemi munká
sok nélkül az ember olyan életet 
élne, mint a vadállat az erdőben.

Nyilvánvaló, hogy szellemi mun
kások nélkül emberies életet el sem 
tudunk képzelni.

Most nézzük meg, hogy a 
szellemi munkások elvégzik e fela
dataikat !

Ha figyelemmel kisérjük a testi 
és szellemi munkások tevékenysé
gét, akkor feltétlenül azt kell mon
danunk. hogy a szellemi munkások 
kitartóbbak Hiszen azt látjuk, hogy 
a tanítók és tanárok tanítanak, ha 
csak nem szünetel a tanítás beteg
ség, szénhiány s egyéb okok foly
tán ; a közigazgatási tisztviselők el
látják hivatalaikat; az orvosok gyó
gyítanak ; az ügyvédek és bírák 
tevékenykednek az igazságszolgál
tatás körül ; a papok szolgálják 
egyházukat; stb, stb.

Az orvos, ha beteghez hívják, 
feltétlenül elmegy. Ellenben volt rá 

' eset, hogy cipész a régi cipő javi- 
' tását megtagadta avval az indoko 
' lássál, hogy ő csak újat készít, 
í Helyes ez a mai drága időben, ami- 
I kor minden javítható cipőt fel kell 

használnunk ? Akadt olyan lakatos, 
' aki annak ellenére, hogy — saját 

bevallása szerint —• kevés dolga van, 
nem csinálta meg a megromlott 
szerkezetet. Egyes répa munkások 
pedig valósággal bolonddá tartották 
az uradalmat. A testi munkások 
némely kategóriáira nézve szükség 
volt az, hogy külön kormány- | 
rendeletekkel, miniszteri rendeletek
kel, újságokkal és legkülönbözőbb 
szervek plakátjaival munkára szólit- 
tassanak fel. — A szellemi munká
sok általában önként álltak ismét 
munkába.

Budapesten szellemi munkások 
voltak kénytelenek bizonyos áru 
kirakodást elvégezni, miután az arra 
hivatott munkások nem dolgoztak. 
Egy cselédleány szerint: „Nekik 
sem árt“. Erre két felelettel szol
gálhatunk : a.) a zsákolás és egyéb 
kemény testi munka valóban meg
árthat a szellemi munkásnak, mert 
szervezetük nem eléggé edzett, 
erős ehhez; b.) ha pedig nem árt 

meg, akkor ezt mondjuk, miért 
dolgozzék némely ember a fejével 
és a kezével, amikor más ember 
semmivel sem dolgozik ; a fejével 
nem tud, a kezével pedig nem akar 
dolgozni.

A szellemi munkások nagy fi
zetését bizonyára senkisem irigyli. 
Egyes jó jövedelmű kivételektől 
eltekintve a szellemi munkások nagy 
része kevesebb fizetést kapott a 
legközelebbi múltban, mint a testi 
munkások átlaga.1) A tisztviselők 
sorsa egyenesen szánandó volt. — A 
Borsszem Jankóban olvassuk : „Te, 
kik azok a fejmunkások ? — Azok, 
akik most kézzel-lábbal dolgoznak, 
hogy meg tudjanak élni“. — Ez a 
vicc is igazolja a szellemi munkások 
szegénységét és munkás-voltát.

Nagyrabecsüljük a testi munkát, 
de a szellemi munkát nem engedjük 
lenézetni. A szellemi munka részére 
is ugyanazt a megbecsültetést kö
veteljük. Itt két egyenértékű mun
kakörről van szó. A dolgozó testi 
munkásoknak és a szellemi mun
kásoknak karöltve kell arra töre- 
kedniők, hogy munkájok megfelelő 
elismeréssel, megfelelő díjazással jár
jon ; és hogy azok is dolgozzanak, 
akik önként nem akarnak munká
hoz fogni.

írásunk elsősorban azoknak szól, 
akik a fenti jelszót hangoztatják.

Lehetne erről a témáról még 
sokat Írni, de arra talán ezek a so
rok is elegendők, hogy az olvasóval 
abban a kívánalomban találkozzunk: 
— mindenki dolgozzék! Egyik a ke
zével, a másik a fejével.

*) Nem is térünk ki azokra a nagyobb igényekre, 
amelyek a hosszú ideig tartó tanulás folytán tá 
maszthatók.

Villamosság a mezőgazdaságban.

A háború után még sokkal sürgősebben 
fog felmerülni, mint jelenleg, annak szüksé
gességé, hogy a mezőgazdaságban gépekkel 
munkások legyenek megtakaríthatok. Bizo
nyosra vehető, hogy a leszerelés következ
tében felszabadult munkaerő nem lesz ele
gendő arra, hogy azon fokozott termelés 
munkaszükségletét fedezze, amelynek a béke 
megkötése után szükségképen minden téren 
be kell következnie, amely gyorsabban fogja 
elháritani a háború által okozott súlyos gaz
dasági karokat, mint az összes többi, mes
terkélten kigondolt eszközöcskék. A nagy 
munkásszükséglet következményekép a kiván
dorlóknak jelentékeny mérvben való vissza- 
özönlése fog előállani, de ez a munkaerő
hiányt, ha enyhíteni fogja is, megszüntetni 
nem fogja. A háború különösen a mezőgaz
daság terén bebizonyította, hogy milyen 
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tos a lehető legbelterjesebb gazdálkodás oly 
célból, hogy az élelmiszerekkel való ellátás 
terén teljesen függetlenítsük magunkat a 
külföldtől. Ausztria-Magyarországon kedvező 
természeti viszonyok nagy területeket bizto
sítottak a fokozott termelés előfeltételéül, 
olyanokat, aminök számos európai országban 
az összes elképzelhető segédeszközök alkal
mazása mellett sem lesznek a mezőgazda
sági tudomány és technika által elérhetők. 
A mezőgazdasági technikának a legnagyobb- 
foku kifejlesztése, különösen a mezőgazda
sági gépek terén, ennélfogva a háború után 
az állam egyik legfontosabb feladata lesz.

A legutóbbi időben már most egyre 
nyer jelentőségben az a kérdés, hogy meny
nyiben alkalmazható a mezőgazdasági üzem
ben a villamos erő. Ennek egyik nevezetes 
előnye az, hogy folyton rendelkezésre áll az 
üzem céljaira ; üzem- és fűtőanyagokat, víz
szolgáltatást stb. nem igényel és igy nem 
igényli a vonó állatot sem, amelynek erős 
igénybevétele a gözmozdonyoknál tudvale
vőleg oly nagy szerepet játszik. A villamos
motoroknak további előnye az, hogy üzem
zavarok nem állanak be olyan gyakran, mint 
más erőgépeknél és javítások ritkábban szük
ségesek. Különösen ki kell emelni, hogy a 
villamos üzemek tűz ellen teljes biztonságot 
nyújtanak, úgy, hogy pl. még szénapajtákban 
is teljes biztonsággal lehet villamos üzem
mel csépelni. A villamos motorok beszerzési 
ára is aránylag csekély és így csekélyebbek 
a törlesztési részletek és a kamatveszteség 
is. A villamos energia különös előnye az, 
hogy észszerűen felosztható, ami lehetővé 
teszi, hogy még a legkisebb gépeknél is al
kalmaztassák és igy egyenesen praedestinálja 
a villamosságot a mezőgazdasági üzem ré
szére. Különös előnye az is, hogy tovavezet
hető Az üzem egyetlen más módjánál sem 
lehetséges az energiát olyan nagy távolsá
gokon át továbbvezetni és a szükséghez 
képest tetszés szerinti helyen munkává, me
leggé, világossággá átalakítani, mint a villa
mos üzemnél. Emellett az energiaveszteség 
aránylag csekély (30 százalék). A villamos 
motorok hatásfoka is sokkal nagyobb, mint 
más erőgépeké. (60 — 80 százalék). Kieme
lendő még, hogy a villamos motorok arány
lag csekély súlyúak. Különösen a súlyos 
gözmozdonyokéhoz képest kiválóan nagy 
előnyt nyújt ez dombos vidéken és puha 
talajon. Eléggé meg nem becsülhető előnye 
továbbá az, hogy mindenütt, ahol villamos
üzemünk van, egyúttal villamos világítással 
is rendelkezünk.

Nehezíti a villamosságnak a mezőgaz
daság terén való alkalmazását a költséges 
vezetékhálózat létesítésének szüksége. A vil
lamos motornak továbbá, csak úgy, mint a 
robbanás erejével dolgozó motornak a gőz 
mozdonnyal szemben az a hátránya, hogy az 
eröszolgáltatásban nem mutat olyan ruga
nyosságot, mint ez, azaz : nem képes messze 
az indikált eröszolgállatáson túlmenő köve
telményeknek is megfelelni. A villamos mo
torok kibírják ugyan a pillanatnyi túlterhelést, 
még 50 százalék erejéig is, aminö túlterhe
lések pl. a cséplésnél gyakran elkerülhetet
lenek, de olyan túlterheléseket viszont, mint 
aminök a szántásnál erősen köves talajon 
szoktak elöállani, sokkal nehezebben állanak 
ki, mint a gőzeke.

Mindezekből kitűnik, hogy a villamos
ságnak a mezögazdasagi üzemben való al
kalmazása bizonyára kedvező előfeltételek
hez van kötve.

Folyt, köv.

A Keresztényszociális Párt 
megalakulása.

Január hó 5.-én délután megalakult Lé
ván a Keresztényszociáiis Párt. — Vlcsek 
Ferenc bevezető szavai után Tokody István 
rámutatott az ország belső bajaira, amelyek 
orvoslására szervezkednünk kell. Vlcsek Fe
renc felolvasta a Keresztényszociális Párt 
programmjál, amelynek alapján az egybe 
gyűltek megalakultak s rögtön megválasztot
ták a tisztikart Elnök: Köveskuti Jenő; 
alelnök : Vlcsek Ferenc ; titkárok : Fekete 
József és Vörös János ; pénztáros : Kopcsán 
Mihály. — Az nj elnök: Köveskuti Jenő 
jellemzi a jelenlegi országos pártokat. Ki
fejti, hogy nem lehet hive a Károlyi-pártnak, 
mert Károlyi a jobb és bal-felé való te’cin- 
getés közben összemorzsolódik; nem lehet 
hive a nagytőkés és szabadkőmives radikális 
pártnak; valamint nem csatiakozhatik a 
szociáldemokrata párthoz — radikálizmusa, 
nemzetközisége es kommunizmusa miatt. 
Szoják Géza budapesti kiküldött beszélt a 
nagytőke és • nagybirtok ellen, felhozza a 
szocialdemokratapárt terrorját, kifejti a hit 
és a nemzeti gondolat fontosságai Biriha 
József a földmivespárt elnöke bejelenti a 
földinives pártnak a keresztényszociáiis párt 
tál való egyesülését. A birtokreform fejtege
tése után a hit szükségességéről beszél, 
fájlalja, hogy egyes tanítók az iskolai hitok 
tatást eltöröltetni akarják ; hivatkozik Jézus 
Krisztusra, mint első szociálistára. Végül 
Kopcsán Mihály felolvasta azt a jegyző
könyvet, mely kimondja a földmives párt és 
a keresztényszociális párt egyesülését. — 
A gyűlésen a szervezettség látszott; szóno
kaik pedig a közbeszólasokkal szemben is 
a helyzet urai maradlak

Magyar köztársaság katonái!

A hadügyminisztérium egyik vezető ka
tonája mondotta a következőket:

— Nem ott van a baj, hogy kevés ifjú 
jelentkezik szolgálatiételre, hanem a fegye
lemhiány okozza a legtöbb gondot mindazok
nak, akik résztvesznek a hadseregszervezés
ben. Érthetetlen, de fájó valóság, hogy a 
köztársaság katonáinak zöme bizalmatlan a 
tényleges tisztekkel és a továbbszolgáló al
tisztekkel szemben. Bizalom hijján pedig 
bizony nagyon bajos lesz életképes hadsere
get élelrekelteni. Nyíltan kell beszélni, hogy 
mindenki megértse: a magyar katona ma is 
azt a gyűlölt tisztitipust látja a tényleges 
magyar tisztben, amelyet a volt közös had
sereg idegen honos tisztjei teremtetlek meg. 
Vegye tudomásul minden magyar katonaiíju, 
hogy ezek a tisztek, akik annyi keserűséget 
okoztak a magyarságnak a háború folyamán, 
már kipusztultak a mi lisztjeink sorából. Ma 
csupa magyar ember jár tiszti egyenruhában, 
magyar szívvel érez, magyar fejjel gondol
kodik minden tiszt. Gondoljanak arra a ma
gyar katonák, hogy éppen a magyar tisztek 
voltak egyedüli együttérző bajtarsaik a 
frontokon s azok akarnak lenni a jövőben 
a kaszárnya udvarán is.. A magyar tiszti 
gárda egy pillanatig sem foglalt állást a 
köztársasággal szemben, minden tagja fel
esküdött az uj demokratikas Magyarországra, 
érdekük közös a köztársaság katonaival. 
Bejtett céljaik nincsenek, egy hitvallásuk 
van csupán: hűen, katonás fegyelemmel 
szolgálni a magyar köztársaságot. Ezt a szel
lemet akarják bevinni a kaszárnyákba, 
ahonnan ezentúl nem a mészárszékre in
dulnak majd a magyar ifjak, hanem a köz
rend, a személy- és vagyonbiztonság védel
mére kell sietniük, valahányszor a nép 
kormánya parancsolja Édesanyjukat fogják 
védeni a köztársaság katonái s nem fantaz 
magóriákat fognak hajszoltatni velük, mint 
eddig telték De ezt csak úgy érheti el a 
magyar ifjusereg. ha vasfegyelmet tart. Ez 
a fegyelem természetesen figyelembe veszi 
a demokratikus elveket, ezért alakultak meg 
a bizalmi testületek, amelyekben a tisztek 
és a katonák egyformán szóhoz jutnak. De ' 
amit ez a bizalmi fórum parancsol, azt 
mindenkinek meg kell fogadnia Szokjék 
mindenki a legszigorúbb önfegyelemhez,

csak az parancsoljon, akinek erre joga van. 
Csak akkor nézhetünk egy tömeget hadse
regnek, ha a bizalmon felépülő fegyelem 
tartja össze. Vegyük például a szociálde
mokrata pártot, melynek minden tagja vakon 
követi azokat a vezéreket, akiket a közbi
zalom juttatott vezető szerephez.

Anyagilag nem jár rosszul ma a katona, 
A legkisebb fokon is háromszáz koronái kap 
havonkint zsebpénzül minden katona.*  Ezen 
kívül ruhával, élelemmel látják el és sza 
badságban sem lesz hiány, ha a nagy 
gépezet teljes üzemmel megkezdi majd 
működését Legelső tennivaló, hogy munká
hoz iassanak, akik a zászlók alá gyülekeztek. 
A legtöbb kaszárnya jelentékenyen megron
gálódott a forradalmi napokban, alig van ép 

! kályha, ablak ezekben az épületekben. A 
katonák közt bizonyára bőven akadnak 
olyanok, akik ezeket a dolgokat rendbe 
tudják hozni. Tegyek meg tehát, hogy laká
lyos, kényelmes lakóházzá alakuljon át a 
ma még rideg kaszárnyaépület. S aztán 
újabb munkára! Gyakorlat, tréning nélkül 
senki sem lehet jó katona; kezdjék meg 
minél előbb a kiképzést s ne húzódozzék 
senki a szükséges gyakorlatoktól Értsék meg 
a köztársaság katonái, hogy csak akkor 

j lesznek igazán hasznára ennek a megkínzott 
' országnak, ha katonásan gondolkoznak és 
' cselekszenek. Ezt varja tőlük a kormány, 

ezt reméli m’ndannyiuk édesanyja, Magyar- 
i ország, aki az ö szuronyaikra bízta élete 
’ biztonságát.

Mi a bolsevizmus ?

Erről regélnék, ezzel riasztgatnak ben
nünket mindenfelől Boncolgatják rendszerei 
taglalják mibenlétét és a sok megállapítás 
végén a legtöbbször az sül ki, hogy a rendszer 
rendszertelen, a megállapítás sántít. Az újdon
ságokért lelkesülő és a legidétlenebb jelsza
vakra vakon esküdözö tömegek megállapítá
sára talán időszerű szembe nézni a bolse- 
vizmussal is, hogy lássunk végre tisztán: 
mit ád és hová vezet?

A bolsevizinus elméletet a gyakorlatban 
ezek mutatják : A fegyelem teljes meglazu- 
lása, törvényes erő hiánya, munkátlanság; 
üzemek, mezőgazdaságok szünetelése vasy 
pangása, az egyén tultengése a köz felett 
és rablóbandák a látóhatáron. A tényleges 
bolsevizmushoz tehát nem szükséges Lenin 
és Trockij személyes jelenléte és kátéja 
Elméletük gyönyörű, az élet azonban eddig 
csak a rendbontást, felfordulást jegyezte fel 
a számlájukra. És az ántánt ettől fél s az 
ilyen vagy hasonló közviszonyok között ten
gődő országokkal nem tárgyal. Es vájjon ki 
tárgyalhat komolyan olyan elemekkel — 
legyenek azok kis vagy nagy nemzetek. 
— ahol nincs parancsoló erő, nincs munkás 
kél, nincs senki, aki engedelmeskedjék ?

A bolsevizmussal tehát, mint a legna
gyobb és leggonoszabb ellenséggel kell 
szembeszállanunk s ennak a szembeszállás 
nak egyedüli fegyvere a munka és a b csü- 
lelesen végzett kötelesség, miközben min
denkinek arra kell törekednie, hogy ennek a 
földnek fiait ne egymás ellen uszítsák, ha
nem egybegyűjtve a közös boldogulás fele 
vezéreljek ! 

Különfélék
— Az ország megszállása. Hazánk

nak eddig már több, mint kétharmadrészéi 
szállották meg az ellenséges csapatok, ami- 

( lyek közül á megszállásnál a leghumánusabb 
eljárást a franciák és szerbek tanúsítják, 
akik a megszállott városokban és községek
ben szigorú rendet tartanak, de fosztogató 
sokkal és rekviralásokkal nem rémitik a la
kosságot A Dunán túlról biztos forrásból 
kapott értesülésünk szerint a szerbek nem 
csak, hogy nem nyúlnak a lakosok vagyoná
hoz, hanem a losztogatokkal a legszigorub- 
ban bánnák el. Minden árunak és élelmi
szernek tetemesen leszállították az árát és 
az árdrágítókat keményen büntetik. Gondos 
kodnak a szükséges élelmiszerekről; az álta
luk megszállott területen minden ember kel-
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lóképpen el van látva A lakosoknak sem a 
rend sem a közeilátás tekintetében panaszra 
semmi oka nincs. — Ha a többi ellenséges 
csapatok hasonló módon viselkednének, mit 
a lakosság joggal el is várhat tőlük, a meg
szállás fájdalmat okozna ugyan mindenkinek, 
de nem válnék gyűlöletessé és nem 
fokozná a népnek u hosszú háboiu által 
okozott szenvedését és keserűségét.

_  A. nemzeti tanács hétfőn d. u. 6 
órakor teljes ülést tart.

— Jelentkezés polgárőrségre. Vá 
rosunk rendőrkapitánya a köz- és vagyon
biztonság érdekében a kővetkező felhívást 
tette közzé: 31-919 szám Hirdetmény. 
Felhívom a város férfilakosságát, hogy a 
város képviselő testületének január hó 10-én 
tartott közgyűlésén hozott határozata alapján 
elrendelt kötelező polgárőrség tagjai közé le
endő felvétel végett minden 18-55 éves fér 
fin a honvédlaktanyában 48 órán belül dél 
előtt 8 órától 12 óráig, délután 2-től 4 órá
ig jelentkezzék A szabályrendelet értelmé
ben a nem jelentkezés 8 napig terjedhető 
elzárás és 50 koronáig terjedő pénzbünte
téssel büntetendő. A jelentkezés kötelezettsége 
az önkéntes polgárőrséghez eddig jelentke
zettekre nem vonatkozik l)r Horváth Gyula 
rendőrkapitány.

— Statisztika. Léván 1918 évben 
a születések száma volt: 131 A születettek 
közül : r. kalh 95, — ref. 21, -— ag h ev. 
7, — izr. 8. — A halálozások száma 248 
— R. kath. 175, — g. kath. 4, — orosz 
kath. 4, — ref. 36, — ág h. ev 5 — izr. 
24 — Házasság köttetett: 58, — és pedig : 
r. kath. 36, — ref. 6, — izr 2, — r. kath-, 
ref, ág. h. ev. vegyes vallásu 14.

— Rövid idő múlva nem le«z cu 
kor. A cukorfinomitók közül a sopronme- 
gyei bükki gyár leégett, a cinfalvai, a felszer- 
falvai szénhiány miatt nem dolgozik, a dió
szegi gyár a megszállás előtt áll, az eszéki 
Jugoszláviának dolgozik, a magyarfalvait és 
nagysurányit megszállották, a selypit evaku
álták, a szerencsi munkáshiány miatt nem 
kap répát, a mezőhegyes i szénhiány miatt 
csak a répát tudja feldolgozni. A finomítók 
munkaszünetének nagyrészt az is az oka, 
hogy nem kapnak répát. Huszonötmillió mé
termázsa cukorrépa rothad kint a földeken, | 
amiből 30,000 vaggon cukrot lehetne gyár- ’ 
tani. Nincs munkaerő ennek a rengeteg 
mennyiségű cukorrépának behordására és 
az is egyik oka a fenyegető cukorinségnek. 
Ami most még cukorkészlet van az ország
ban, az abból a mennyiségből való, amit 
Ausztria szállított és amit az élelmezési 
raktárakban halmoztak fel De. az is már 
fogytán van és nincs kilátás további cu
korküldeményekre.

— A hadifogságból visszatért ka
tona*  illetményei. A hadifogságból visz- 
szatért katonák póttestüknél kapjak meg il
letményeiket. Azok a magyar állampolgárok, 
akiknex volt póttestük a magyar népköztár
saság területén kívül van, kérhetik illetmé
nyeik kifizetését attól a póttesttől, ahol je
lenleg szolgálnak vagy ha nem szolgálnak 
többé, attól, amelynél leszereltek.

— Eljegyzés. Stepanek Aladár főisko 
lai hallgató Selmeczbányáról, eljegyezte 
Melferber Mónié kedves leányát, Arankát.

— Olaszországi foglyaink csak a bé
kekötés után jöhetnek haza Olaszországból 
érkezett hírek szerint az ott lévő több száz
ezernyi osztrák es magyar hadifoglyokat csak 
előzetes béketárgyalás után fogják hazabo 
csátani.

— Közkatonából is lehet tiszt. 
A hadügyminisztériumban törvényjavaslat ké
szül amely módot kíván nyújtani arra, hogy 
a köztársaság katonái közül azok, akik in
telligenciájukkal és a szolgálati alkalmazd 
sukban kifejtett tevékenységükkel arra min
den tekintetben rászolgálták és alkalmasak
nak bizonyultak, akár tartalékos, akar tény
leges tisztek lehessenek.

— Keskeny váganyu vasút és a 
íémhír. Az oroszkai cukorgyár engedélyt 
kapott arra, hogy Párkanynánatol kiindulva 
keskenyvágányu, motoros üzemű vasutat 
létesítsen, amely Nagymalas, Ujbars, Bars- 
endréd, Nagykálna, Kisszecse Léva, Varsany-

Kiskjr, Vámosladány-Kisóvár, Garamszent 
györgy Füzesgyarmat stb községeket, illetőleg 
varost lógja érinteni A vasút ügyében a 
vállalkozók az előkészítő mérnöki munkála
tokat városunk határában tegnap végeztették; 
ezek íj munkálatok olyan kosza rémhírekre 
szolgáltattak alkalmat, hogy nálunk már a 
csehek a földeket mérik : amiből ’— fentebb 
említettek alapján — természetesen egy szó 
sem igaz..

— Eljegyzés Laczkó László Léva, 
jegyet váltott özv. Pigler Istvanné kedves 
leányával, Jucikával Honl-ípolyságon.

— A karácsonyi szünet íveghosz- 
szabbitása. A kultuszminisztérium a szén
ellátás körül felmerült nehézségek miatt el
rendelte, hogy valamennyi népoktatási és 
középfokú tanintézetben (népiskolák, polgári 
iskolák, gimnázium, reáliskola, felső keres
kedelmi iskola, tanító , tanítónő és óvónő
képző-intézetek) a rendes karácsonyi szüne
tet legföljebb hat héttel meghosszabbítsák, de 
csakis azokban az intézetekben, ahol a 
szükséges szénmennyiség nem all rendelke
zésre és a szén pótlására fa nem szerezhető 
be. A kultuszminisztériumnak ez az intéz
kedése a lévai főgimnáziumot nem érinti, 
mert az elegendő szénnel rendelkezik.

— TrrdalomtÖrténet Pintér Jenő 
szerkesztésében most jelent meg a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság kritikai szemlé
jének 1919. évi januári—februári száma F. 
folyóirat nemcsak a magyar irodalomtörté
net haladásáról nyújt teljes tájékozást, ha
nem felöleli az egész modern magyar iro- 

■ dalmat is. Gazdag kritikai rovatában szá
mon tartja a magyar ir< dalmi vonatkozású 
könyvek es folyóiratok minden eredményét. 
Cikkei és bírálatai teljes pártatlansággal 
adnak számot az írók és munkák értékéről, 
vagy értéktelenségéről. A most megjelent 
gazdag tartalmú füzet nagyobb tanulmányai 
Zsigmond Ferenctől: Vas Gereben. Gyön- 
gyösy Lászlótól : Pósa Lajos. Loósz István 
tói: Endrödy Sándor. Számos kisebb közle
mény az Irodalom rovatban az újonnan 
megjelent magyar könyvek bírálatai. Értékes 
folyóiratszemle és Figyelőrovat A folyóirat 
évi tizenöt koronáért megrendelhető az 
Irodalomtörténet kiadóhivatalában : Budapest, 
I., Bors-utca 10.

Az anyakönyvi hivatal bejeuyzése.
I918 évi dec. hó 29.-től évi jan. hó ’ 2.-ig.

Születés.
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Krekovics Karoly Vaszaráb J. leány Ilona
Kósik Gyula Tóth Margit fiú Gyula János
Eekliardt János Bures K fin János
Me'icher Sándor Stribl E. fiú József
Tőinek István Kanténiczky T. leány Irén
Mészáros Rozália w
Horváth István Pollii E. fiú István
Tutián József Plander Jozifa József
Ileimann Mór Ehrenstein F. István

Házasság.

Völe£onv és uicuvasszüuv írve Vallása

Tóth Károly Svara'a Erzsébet 
özv. F scher Vilmos Lauíer Gizella

r. kath. 
izr.

Halálozás.

Az fiiüouvl neve Kora
1

A halál oka

Sebő István 
Karsa Sándor 
Nadasdi István 
Grauzer Józsefné 
özv. Zsiak Jánosné 
ifi Tolnai András 
Rosenbautn Arnold 
özv Sabler Ferenczné 
Kiss János 
Balazs Jánosné 
Bodoky Pál
Kovács Rudelí

62 éves szivbénulás
65 „ májzsugor

8 spanyol beteg.
25 . tüdőlob
76 , tüdőiégdaganat
37 . agyhgyulás
3a , tüdőlob
70 „ aggaszály
8ó „ aggkori gyeng.
53 „ tüdölégdag.
37 . hasihagymás

1 Uó heveny bélhurut

Jótékonyság.
Dr. Frommer Ignácz főorvos a munkás- 

biztositó pénztár által pénztári betegek 
gyógykezeléséért részére folyósított 155 K. 
50 fillért a tüdöbeteggondozó intézetnek 
adományozta.

Belesik László ur, nyugalmazott köz
jegyző és családja a lévai gyermekotthon
nak 10 koronát adományozott.

Phönix szappangyár r. t. igazgatósága 
a gyermek otthonnak 10 kilo szappant 
adományozott. Hálás köszönet és elismerés 
a jólelkü adakozóknak az ott ápolt gyer
mekek nevében is !

Elszámolás.
A lévai jótékony nőegyletek és a femi

nisták egyesülete lévai csoportjának közös 
segitö akciója nyilvános elszámolását a se
gélyezettek nevében hálás köszönetét mondva 
a jószivü és kegyes adományozóknak, a 
következőkben terjeszti a nagyérdemű közön
ség elé :

(Folytatás)
.1 készpénz adományok e kiosztás kere

tébe természetesen egyáltalában nem vétet
tek be, és azok ügye már a megállapított 
alapelvekből folyólag is — a szükségletek 
legnagyobb része készpénzen sem lévén 
beszerezhető — magától kikapcsalódott abból, 
amely a nélkülözéseket mielőbb enyhíteni kíván.

203—1919 szám.
Hirdetmény.

Ismét ligyelmeztetem az ellátatlan lakos
ságot, hogy a folyó év Január, Február. 
Március és Április hónapjaira a hatósági 
lisztet kiutalványoztam, azt sokan még nem 
vitték ki, ezért azonnal iparkodjanak járan
dóságukat haza szállítani, mert jövőben 
valószínűleg hivatalosan nem lesznek ellátva
— s esetleg nagy szükségnek néznek elébe.

Jan. 13-án hétfőn d e 9—12 óra és 
d. u 2 í óra közben a rendelkezésemre 
álló 751 mmázsa búza megvásárlására vo
natkozó jegyek fognak kiadatni május 1-től 
(fejenkint és havonkint 10 klg. búza jutalék
kal) számítandó időre, azoknak akiknek 
legalább 50 kiló búza esik 1 vagy fél hóra, 
mert ennél kevesebb mennyiség kimérése 
akadályozva van s idő sincs reá és kis 
mennyiségű búza meg nem őrölhető ; miért 
a kisebb járandóságot igénylők május 1.-től
— ameddig a malom őrlemény készlete tar-
— lisztet fognak kapni..

A búza vasárlasi-jegy kiállításával egy
idejűleg Kucs ra József megbízottam fogja a 
búza árát — kilónkint 86 fillérért számítva
— nyomban beszedni és azon utalvány 
alapján az Urad Inti malom kedden január 
14-én (esetleg folytatólag) d. e. fél 9 — 12 és 
d. u 2—4 óra közben a búzát kiadni s 
megbízottam Koskó Béla fogja a vásárlási 
jegyeket beszedni és feljegyezni.

A vevő a zsákról és elszállításról ön
maga köteles gondoskodni

Az ipari lisztre vonatkozó jegyeket 
vasárnap d. u. 2— 1 órakor osztom ki a 
kistanácsteremben.

Léva, 1919. január 11.
Bódogh Lajos 

polgármester.

Pályázati hirdetmény.
Léva r. t. város a megüresedett gyep

mesteri állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 
1 szoba, 1 konyha és 1 kamrából álló sza
badlakás, havonként 450 kor. fizetés és 2 
magy. hold jóminóségü föld haszonélvezete.

Ezenkívül mellékesek. Köteles két se
gédet tartani, akikre havonkint 2-50 — 250 
korona külön díjazást kap. Kötelesegeiről 
Tokody István v. tanácsnoknál (: városház, 
emelet 8. sz.:) nyer felvilágosítást. A szük
séges fogatok és egyéb eszközöket a város 
bocsátja rendelkezésére Az állás azonnal 
elfoglalandó.

Léván, 1919. jan. 4.
Bódogh Lajos, 

polgármester.
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4—1919, szám.

Hirdetmény.
A majdnem négy és félévig tartó világ 

háború óriási költségei rendkívüli súllyal 
nehezednek állami háztartásunkra. Ezenkívül 
a visszatérő katonáinkat egyes lelketlen em
berek annyira felizgatták, hogy a közrend, 
a személyi és vagyoni biztonság megóvása 
végett az állam egy uj terhet volt kénytelen 
magára venni: a nemzetőrség költségeit. 
Hogy pedig mindezen terheket államháztar
tásunk megbirja, a vállalt kötelezettségeinek 
megfelelhessen és édes hazánk össze ne 
roppanjon, kiadásaival szemben bevétele is 
legyen, felkérem Léva r. t. város adófizető 
polgárait, hogy az 1918 évi adóhátrálékot 
befizessék és — tekintettel a rendkívüli vi
szonyokra — esetleg 1919. év első félévre 
eső adót is előre fizessék.

Tudvalevő, hogy a hadisegélyek, hadi
rokkantak, özvegyek és árvák illetményei, 
valamint a leszerelési költségek teljes össze
gükben ki nem fizethetők, ha senki kincstári 
tartozásait befizetni nem hajlandó.

Az adózás tehát hazafiui kötelesség s 
ezen kötelesség teljesítése által mig egy- 
részről szeretett hazánkat mentjük meg a 
romlástól, másrészről a hadisegélyre s a többi 
fentebb felsorolt illetményekre igazán rászo
rulókat segítjük, tehát emberbaráti köteles
séget is teljesítünk.

Léva, 1918. december 30.
Tokody látván,

p. ü. tanácsnok, 
adóhivatali főnők

Felhívás Szőlőtelepítésre!
v ElsOrandU garantált filaxeramen-
, tes Nova-féle hazai Magántermő

gyökeres szölővessző eladás 
kedvezményes áron. Készlet két
millió Mindenütt telepíthető 
Jó siker várható. Nagybani te
lepítésekre,elhanyagolt,kipusz
tult régi szólók újjá telepítésére 
valamint hiányok pótlására 
aján ható Nova-féle fehér és 

külön vörös bort termő fajokban kaphatók. Ara 
igen szép dús erős gyökérzetü. szavatolt első 
osztályú minőségben ezer darabként K 300* —. 
Tavaszi szállításra, a rendelést kitevő összeg 
előzetes beküldése ellenében szállitatik, csoma
golásért csak saját kiadásainkat vesszük után
vétbe. Aki jó és sok bort óhajt kevés költség
gel termelni, az már most rendelje 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 pontos feltüntetésével 
a pénzutalvány szelvényén is megtehető, vagy 

ajánlott levél által kéretik beküldeni, czim:
WrpiTT a szólővesiző é® szőló- JNVV XX olt'váLXiyt'elep kezelősége.

ARAD, Szabadságtér 10.

Tisztelettel értesítjük ügyfeleinket 
hogy a betéteket f. évi február 1-től, 
további intézkedésig, 3%-al kama
toztatjuk.

Léva, 1919 január 7-en.

Lévai kereskedelmi bank 
r. t. igazgatósága.

Harcsa-hal 
kapható kilónként 12 koronáéit s 
ha egész halat vesz, kilója 10 K. 
— számittatik.
Mészáros Lajos haitenyÓszetében

— Léván —

Ha igazán kellemesen 
akar mulatni, 

hozassa meg a most legújabban megjelent 

„ÚJVÁRI TELEFONÁL” 
című kétoldalas, tréfás, kacagtató 

hanglemezt.
Ára: 6 darab ócska, lejátszott hanglemez 

Ez*n  lemet pénzért nem kapható.

Újvári Károly e lemezen ugyancsak meg- 
kacagtatju a hallgatóit Elejétől végéig holtra

nevettető I
Kizárólag csakis

VÁGNÉK
„XZaxi.g'szexlci.rá.ly'-xiá.l

Budapest. József-körut 15. Fiók: IX., Ráday-utca 18
Telefon.: József 35-92,

Beszélőgépek 200 K.-tól 1000 K -ig. Fényképes dalszövegre lemez- és hangszerjegyzék Ingyen !

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák és műfogak 
Fülöp Béla fogtechnikusnál u é v a n, Teleky-utca 1.

Férfi ruha és 
bútor eladó 

megtekinthető d. e. 10 árától d. u. 
3 óraid Bővebbet a kiadóhivatalban.

Lakás kerestetik
2 szoba és konyhás lakás 

mielőbbi időben kerestetik.
Cím a lap kiadóhivatalába.

Eladó ház.
ZSELIZEN a Kempfner 
Sándor-féle üzletház, 4 szoba, 
raktár és mellékhelyisegekkel, 
nagy telek és kerttel szabad 
kézből eladó.
Bővebbet: KEMÉNY LAJOS 

cégnél ESZTERGOM.

I

SZÁMÍTSA KI
AZ UJJA1N,

hogy milyen előnnyel jár Önre, ha 

KERN TESTVÉREK 

fűszer-, gyarmatára és 

vasnagykereskedésében 

-vAsátrol k>«.

KNAPP PÁVIP
mezögazdasagi és varrógép k nagy raklara

Telefon szám : 33. LÉVÁN ■ Telefon ,zám : 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házamhan 
nagy választéki!

állandó gépkiállítás van berendezve.
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr és 
Sohrantz gőzoséplő készletek, eredeti Melichár féle 
vetőgépek, Bűcher-féle ekék és talajművelő esz
közök, valamint minden e szakmába vágó gépek 

és géprészek. Világhírű RAPID láncoskutak.

0BF Legjobb minőségű lakarmánykamrak elkészítése 
es felállítana jutányos arakban. "VS

Nyomatott Nyitrai óe Társa gyoneajtóján Léván.


