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

Egyes számok ára 30 fillér. BARS
HIRDETÉSEK

f 1 centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
• árengedményben részesülnek
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A városok jövő kilátásai.
A háború erős kihatásait nagyon 

érzik a városok is.
Nem a hadiállapotból eredő kia

dásokat és a közellátás nyomorú
ságos viszonyait értjük ezalatt, ha
nem azt a mindjobban érvényesülő 
tapasztalatot, amely szerint a va
gyoni helyzet megváltozása folytán 
a közeli és távolabbi falvakból a 
meggazdagodott polgárok közül so
kan a városokba költöznek egyrészt, 
hogy ott lakjanak csupán, — más
részt, hogy megszaporodott tőké
jüket annál nagyobb haszonnal 
gyümölcsöztessék.

Természetesen az ország fővá
rosa vezet e tekintetben. Oda tódult 
mindenki, aki hirtelenül dúsgazdag 
akar lenni vagy felhalmazott hadi 
millióit teljes mértékben élvezni 
akarja.

A többi nagy városok követik 
ebben a -főváros példáját s ott is 
megszaporodott a községekből vagy 
kisebb városokból betelepülök száma.

És ugyanez történik, bár ki
sebb méretben, a közepes nagyságú 
városokban is. A kényelmesebb élet 
és a vagyonosodási inger szép 
számban vezet oda is a nem messze 
eső falvakból uj lakókat

A városoknak éppen ezért már 
jelenleg számolniok kell a jövőben 
tnegerösbödö mozgalommal és le
hetőleg oda kell hatniok, hogy a 
körzetükbe eső falvak e tekintetben 
feléjük gravitáljanak és igy minél 
több vagyonos uj polgárt szerezze 
nek maguknak.

Mert az uj polgárok legnagyobb 
része az ipar és kereskedelem te
rén helyezi el pénzét és munkaere
jét, ami a városnak megbecsülhe
tetlen anyagi hasznot hajt. Ugyanis 
nő a város személyi és vagyoni 
forgalma, fejlődik adózó képessége 
és előrehalad minden kulturális és 
egyéb közérdekű, szociális intéz
ményeiben.

Legjelentősebb azonban ezen 
kedvező perspektíva az adókivetés 
szempontjából.

Előreláthatólag ugyanis a bé
ke napjaiban a háborús költségek 
óriási terheit igen nagy részben a 
városok fogják viselni. De ugyan
csak sok újabb adót kell a városok
nak kivetniük a háborúban felhal
mozódott adósságok fedezésére, elő
rehaladások biztosítására és városi 
fejlődésükre.

Ezeket a még elképzelhetetlen
nagy adókat csak úgy bírják el a * 

városok, ha minél több olyan in
tézményük van, amelyek a vidé 
kükhöz tartozó községek vándor
útra kelt, meggazdagodott elemeit 
magukhoz vonzani s ott tartani 
képesek.

Azért is okosan járnak el azok 
a városok, amelyek már most sem 
riadnak vissza az olyan áldozatok 
tói, amelyek a fenti célt szolgálni 
vannak hivatva.

Ezt az általánosan ismertetett 
eszmét ajánljuk városi hatóságunk 
figyelmébe is.

A legutóbbi napok világ-eseményeiből

A mostani időkben az újság-olvasók 
lelkét rendkívül nyugtalanítja a világ sorsá
ról való teljes tájékozatlanság. Azért fel
adatunknak tekintjük, hogy a részünkről 
megszerezhető híreket röviden összefoglaljuk. 
Ámbár tudjuk, hogy az olvasó-közönség 
egyik másik része ezekről már tudomást 
szerzett, mégis sokak szempontjából üdvös 
munkát vélünk végezni

Január 18-án kezdődött Parisban az 
előzetes békekonferencia, amely Clémenceau-t 
választotta elnökéül Clémenceau konstatálta, 
hogy a konferencia programmját Wilson 
állapította meg s a tárgyalás első kérdéseiül 
a következőket ajánlotta : a háború okozói
nak felelőssége, büntetési rendszabályok a 
háború alatt elkövetett bűntettekért, a mun
kának nemzetközi törvényhozással történendő 
szabályozása.

Úgy látszik, a felelősség kérdésének 
megállapításában Hohenzollern Vilmos sze 
mélye áll homloktérben, akinek Ferencz 
Józsefhez intézett — állítólag — olyan 
levele fekszik a béketárgyalások asztalán, 
amely szerint most (már mint a háború 
alatt) az ellenséget mindenképen pusztítsuk : 
a férfit, a nőt, az aggot, a gyermeket . . 
egyaránt elpusztítjuk

Az előzetes béketárgyaláson a követ
kező államok vesznek részt : Anglia, Ame 
rika, Franciaország, Olaszország, Belgium, 
Japán, Brazília, Szerbia, Kóra, Görögország, 
Hedszasz, Lengyelország, Portugália, Ro
mánia, Sziám, Csehszlovák ország, Bolívia, 
Kuba, Equador, Péru és l’ruguaj.

A béketárgyalásokra mindenesetre nagy 
befolyással lesz az a tény, hogy Német
országban a Spartacus csoport vezetőit : 
Liebknecht Károlyt és Luxemburg Rózát — 
akik a német birodalmat bolsevista-uralommal 
fenyegették — megölték. Ez a merénylet 
intő mindazok részére, akik a helyes, egész
séges szociális útról letérve, bolsevizmussal, 
kommunizmussal, a rend teljes felforgatá
sával fenyegetik az állami és a társadalmi 
életet. — Ez a gondolatvilág vezetett 
Andrássy Gyula tiszadobi kástélyának és 
Ady Endre csúcsai villájának kifosztásához

A különböző társadalmi osztályoknak az 
uralomért való harca kifejezésre jut a ma
gyar kormány megújuló válságaiban is. A 
legutóbbi válságot Károlyi Mihály köztársa 
sági elnök a következő kabinettel oldotta 
meg : miniszterelnök : Berinkey Dénes ; 
belügyminiszter : Nagy Vince ; pénzügy
miniszter : Szende Pál ; kereskedelmi mi 
niszter : Garami Ernő ; hadügyminiszter : 
Bölim Vilmos ; földmivelésügyi miniszter : 
Búza Barna ; közélelmezési miniszter ’: Baloghy 
Ernő ; népjóléti miniszter : Peidl Gyula; 
ruszka-krajnai miniszter : Szabó Oresztesz ; 
tárcanélküli miniszterek : Kunfi Zsiginond, 
Vass János és Szabó István. — A külügy
minisztérium, az igazságügyminisztérium és 
a nemzetiségi minisztérium ideiglenes veze 
tésével a miniszterelnök bízatott meg. — A 
vallás- és közoktatásügyi tárcát kettéválaszt
ják Közoktatásügyi miniszter Kunfi Zsig- 
mond, vallásügyi miniszter Vass János lesz. 
Mindketten a különválasztás módozatainak 
megállapításáig mint tárcanélküli miniszterek 
szerepelnek. — Szabó István ügykörébe a 
földbirtok-reform és az új földbirtokpolitika 
lóg tartozni Károlyi Mihály szerint a kor 
mány halaszthatatlan teendője a földbirtok
reform megvalósítása, a hadsereg újjászer
vezése, az adókérdés elintézése, a belső 
rend biztosítása és az igazságos megegyezé
ses béke előkészítése. — Berinkey Dénes 
miniszterelnök programmját három pontban 
foglalta össze : munkát, rendet és békét 
akarunk

A válságnak fentebbi megoldása ellenére 
sem konszolidálódott a magyar politikai élet. 
A Károlyi-párt — amelyből Károlyi M. — 
mint pártonfelüli ember — kilépett — 
állandó válságban van; balszarnya a párt 
minisztereinek és Hock János vezetése alatt 
a szocialisták felé húz, a jobbszárny, ez 
alkotja a többséget, Lovászyval a polgárság 
szervezésére törekszik. A még együtt-levö 
párt llock János lemondása után Lovászy 
Mártont választotta elnökéül, aki azóta — 
hir szerint — szintén leköszönt — Mint 
politikai életünknek egyik tünetét feljegyez
zük a keresztény szocialistáknak január 
19-én a zsidók ellen való tüntetését Bu
dapesten

A tények sorába tartozik Colidge tanár 
vezetésével egy amerikai békebizottságnak 
Budapesten való látogatása, amely a leg
különbözőbb pártokat, egyesületeket, testü
leteket és általában az összes társadalmi, 
nyelvi és egyéb rétegek képviselőit fogadta, 
hogy a békekonferencia szempontjából 
Magyarország közviszonyait tanulmányozza, 
közvéleményét és közhangulatát megtudja, 
sérelmeit és bajait meghallgassa. Sérelmeink 
között bizonyára szerepelt a fegyverszüneti 
feltételeknek egyes megszálló csapatok által 
figyelmen kívül való hagyása ; ilyenek a 
legutóbbi napok eseményeiből Apáthy István 
erdélyi fökormúnybiztosnak a románok által 
való elhurcolása, Kolozsvár impériumának
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január 17-én a románok által való átvétele, 
székelytisztek fejére való dijak kitűzése stb.

Budapest lakossága e napokban sokat 
éltette Wilson elnököt, ünnepelte Colidge 
tanárt és vele együtt az egész amerikai béke
bizottságot.

Legújabban még a következő híreket 
kaptuk : A románoknak Magyarország egész 
területét rövid időn belül el kell hagyniok ; 
igy Kolozsvár városát is nehány napon belül 
ki kell üríteniük.

A lengyelek január hó 23-án Krakóban 
népgyülést tartottak, amelyen Árva és Szepes- 
vármegyékre igényt támasztottak ; Borovszky 
egyetemi tanár azt fejtegette, hogy cseh 
tudósok is elismerték a két vármegyének 
lengyel jellegét.

A Pesti Hírlap I. 22-iki számában ez 
volt : „Miért kapnak pénzt, akik nem dol
goznak “ ? .Miért élnek azok jól*  ? — „Mert 
a ^kommunisták1' ezeknek naponta 14 koro
nát fizetnek*.  — E kitételért a kommunisták 
vezéreikkel január hó 23-án d. e felvonul
tak a P 11. szerkesztőségébe, a pénztárt 
kiraboltak, a könyveket szétdaraboltak, az 
alkalmazottak ruháit elszedték A katonaság 
érkezésekor a fosztogatók már távol voltak

Újból megindulnak az élelmiszer-szállít
mányok Ausztriába; cserébe negyedmillió 
méter szövetet kapunk

Romanones spanyol békedelegátus új
ságírók előtt a következőket mondotta : A 
béketárgyaláson a spanyolok azt az állás
pontot foglaltak el, hogy Marokkónak ugyan
azokat a jogokat kell megadni, amelyekkel 
Franciaország bir. Spanyolországnak nyi t 
tengerhez kell jutnia A békét sokkal ha
marább fogjak aláírni, mint remélték yolna.

A cseh szlovák megszállás.

Január 21-én éjjel érkezett meg mintegy 
200 főnyi cseh-tót csapat. Egy részük azon
nal a laktanyába ment, másrészük reggel 
nyolc óra tajban két zászlóval vonult be, 
ugyanekkor már barom mozsariövés a vár
hegyről gyülekezőre szólította fel a polgár 
őröket, hogy a Kossuth Lajos-téren gyülekez
zenek s fegyverüket lerakjak, miután a 
város felett a cseh-szlovák csapatok veszik 
át a hatalmat. Elsőben a diákcsapat s utá
na századok szerint a polgárőrök gyülekez
tek s gúlába raktak a egyvereiket s elvo
nultak. A fegyvereket a megszálló csapatok 
a laktanyába vitették s nyomban megszál
lották a városházat, ahol Bódogh Lajos 
polgármester a képviselőtestület egy részének 
jelenlétében fogadta. A parancsnok előadta, 
hogy ők békés szándékkal a rendfenntartása 
céljából jöttek, de egyébiránt nem avatkoz
nak semmibe Bódogh polgármester válaszá
ban tiltakozott ezen szinmagyar város meg
szállása eben s azt törvényesnek el nem ismeri 
s remeli, hogv ez csak átmeneti állapot és 
nem bevégzett tény. De addig is kéri, hogy 
kiméljék a polgárságot s éljenek velünk bé
kességben. Tokody István tanácsnok tótul meg 
tolmácsolta a választ, melyre kijelentette a pu 
rancsnok, hogy az ö értesülése szerint a meg 
szállás végleges. Birtha J kérte ezután, hogy 
ne bántsák nemzeti jelvényeinket Erre a 
parancsnok azon megnyugtató választ adta, 
lio y iparkodik felsőbb hatóságánál kieszkö 
zölni, hogy mindenki viselhesse a nemzeti 
színeket, de a vörös szocialista jelvényt ha
tározottan eltiltja. Majd közzétettek egy 
hirdetményt, amely szerint a fegyverek és 
kardok másnap délután 6 óráig átszolgál- 
tatandók. Megszállották a postát, adóhivatali 
és járásbíróságot, de ezek inkább csak jel
képileg történtek, ezek működésében semmi 
változás nem történt. A város területén a 
nemzeti szinü jelvény és a piros gomb vi
selését utóbb eltiltottak — Egyébként a 
város képe nem változott; a régi mederben 
folyik minden. Postaközlekedésünk nincs, 
újságot nem kapunk, csak ha a jövő-menü

utasok hagynák itl-otl egyet. A pénteki na
pon jelentkezésre hívtak fel a tényleges és a 
tartalékos tiszteket s azokat nyilvántartásba 
vettek. A szeszes italok eiárusitását minden 
helyen szigorúan eltiltották ; elrendelték a 
korcsmák, vendéglők és káveházaknak 9 óra- 

: kor leendő bezárását s figyelmeztették a 
lakosságot, hogy esti 10 prán túl polgári 
egyénnek az utcán tartózkodni tilos I gyan- 
csak másnap ki üggesztelték Piccione olasz 
tábornok, a megszálló csapatok fővezérének 
következő hirdetményét : Szlovákország lakos
sága ! Jöttem a szövetségesek nevében, hogy 
Szlovákországot megszálljam a szövetségesek 

1 áltál meghatározott feltételek mellett Biz
tosan elvárom, hogy az összes lakosság 
respektálni fogja a reám bízott okkupálandó 
katonaságot és a szövetségesekkel kötött

• fegyverszünet szerint viselkedik majd A szö
vetséges katonaság, mint — az összlakosság

: különbség nélkül — barátja jött ide; fela
data a rend fenntartása az okkupáit, terü
leten és ellenőrzése a fennálló törvényeknek. 
Elvárom, hogy az összlakosság őket ez irány 

I bán támogatni fogja. Minden rosszaló, vagy 
pedig ellenséges eljárás — legyen az bár
mely pártbeli — szigorúan elnyomutik A 
cseh szlovák katonaság felső parancsnoka 

. Szlovákország részére: Piccione tábornok.
Újabban a katonai parancsnok közzétette : 

Azon egyéneknek, akik a cseh-szlovák had- 
i seregben nem szolgálnak, a katonai egyenruha 

viselését betiltom. Aki folyo hó 25 után ka 
i tonai egyenruhában találtatik, internálva
• lesz. Ha ellenben czivilruhazattal nem ren- 
; delkezik, akkor kérhet engedélyt a csehszlo

vák katonai parancsnokságnál a katonai
■ egyenruha viselésére. Kalap vagy czivil 

sapka viselését minden esetre megkövetelem. 
Léva, polgármestere pedig következő 

j hirdetményt bocsátotta ki : A közrend, köz 
| biztonság és köznyugalom érdekében fel- 
| hívom a város lakosságát, hogy a cseh- 
I szlovák megszálló csapat parancsnoksága 

által kiadott Vendeleteket a hirdetési tábláról 
le ne szaggassák, az elrendelt intézkedé
seket saját jól felfogott érdekünkben türe
lemmel fogadjuk

Különfélék
— Városi közgyűlés. Léva város

• képviselőtestülete január hó 23 án rendki-
* vüli közgyűlést tartott, melyen a polgár

mesteri jelentés után elfogadta a képviselő
testület az 1918 évi állami bor,- hús- és 
szeszfogyasztási adok és adópótlékok be
szedésere vonatk zó elszámolást, amely sze
rint a várost ebből kifolyólag 37068 K 14 f 
illeti meg, a melyre eddig az allam-

j kincstártól 26000 koronát kapott. Elfogadta 
ugyancsak a lisztre vonatkozó elszámolási, 
a mely szerint a szegény városi lakosok 
közöl’ ingyen 5196 kig 800 gr. és hitelben 
2498.5 klg 600 gr liszt osztatott ki. Töb
bek azon felszólalására, hogy a szegény la
kosság közül az idejövő hegyvidéki lakosok- 

; nak lisztet adnak el s igy félő hogy tavasz
ra ismét lisztet fognak követelni, a közgyű
lés eltiltotta a liszt eladását s annak ellen
őrzésére felhívta a kapitányt. Tudomásul 
vette a közgyűlés, hogy a katonaságtól át
vett ingók értékéből befolyt összegei a város 
bérkövetelésének kiegyenlítésére használták 
fel. Bejelentette a polgármester, hogy villa 
mosvilágitásunk a szénhiány miatt válságos 
állapotba jutott s hogy a munkálatok a Pe- 
recz vizén felállítandó villamos hajtó
műre befejezéshez közelednek s hogy a 
lévai uradalom a hajtókerék beállítása kö
vetkeztében a malomépületen esetleg keiet-

1 kezhető kárra nézve a város szavatosságá- 
1 nak kimondását kéri, valamint annak tudo

másulvételét, hogy az uradalom a beállított 
viilamosinű helyére vonatkozó tulajdonjogát 
fenntartja s igy azt vissza is vonhatja A 
közgyűlés ily értelemben határozott A pol
gármester ezután részletes jelentést tett a 
cseh-tót csapatoknak a varosba érkezéséről ; 
bemutatta az aranyosmaróti tót nemzeti ta 
nács átiratát tíirtha József, dr. Karafiáth 
Marius, dr. Horváth Gyula rendőrkapitány 
és mások hozzászólása folytán a közgyűlés 
tudomásul vette.

— Installáció. A cseh-tót kormány 
áltál Barsmegye főispánjává kinevezett dr. 
Misura Márton nagybittsei ügyvéd installá- 
ci ja e hó 23-án ment végbe Aranyosmaróton, 
amelyen a környékbeli tótság nagy számmal 
jelent meg Az installációt megelőzőleg ün
nepélyes mise volt a róm. kath. templomban, 
melyet Kraffszky József verebélyi róm. kath. 
esperes végzett; s amely után a gyűlés volt 
a megyeházán A gyűlésen dr Misura Már
ton elnökölt, akit elsőben a tótok névé 
ben dr. Belicza Pál aranyosmaróti ügyvéd 
üdvözölt : Ezután elénekelték a Tátrán villám
uk cimü tót dalt Utána Benkovich Géza, az 
aranyosmaróti slovenska rada elnöke, volt 
garamujfalusi földbirtokos köszöntötte a zsu
pánt tót nyelven, ékes szavakkal. Ezután a 
főispán beszélt, de tekintettel arra, hogy a 
nép be nem fér a terembe, kérte a jelen - 
voltakat. hogy menjenek ki az udvarra, hol a 
néphez kíván szólam. Itt azután az egybe- 
sereglett nép előtt tartotta meg dr Misura 
székfoglalóját. A nép a Hej Slováci cimü tót 
éneket énekelte. Majd dr. Medvfczky Lajos 
volt zólyomi ügyvéd, a cseh-szlovák kor
mány belügyi államtitkára s utána Okányik 
Lajos, a nvitrai zsupán beszéltek. Végre dr. 
Medveczky János újbányái ügyvéd felolvasta 
azoknak a táviratoknak szövegét, melyeket a 
gyűlésből Maszarik János elnökhöz, dr. 
Skrobár Lőrinc, Ivánka Milán és Medveczky 
Lajos államtitkárokhoz intéztek. A gyűlés 
után küldöttségek bemutatkozása következett 
A megyei tisztikart dr. Persay Ferenc fő
ügyész vezette. A törvényszék, járásbíróság 
személyzete és az ügyvédi kar hiányzott. 
Délben bankett volt

— Takarékoskodjunk a bubával 
és a liszttel. A város közélelmezési hiva
tala, amig módjában állott, — minden csa 
Iádnak augusztus hó 15-ig kiadta a búza 
— illetőleg lisztjegyet A legnagyobb sajná
lattal tapasztaljuk, hogy sokan a megvásá
rolt liszttel pazarul bánnak és azt magas 
árakon a messze vidékről beözönlő népnek 
eladják Ezek a könnyelműek gondolják meg, 
hogy még messze van a nem sok remény
séggel biztató aratás és azzal az uj liszt. Akik 
most nem takarékoskodnak és lisztjü
ket elárusítják, tavaszkor, — amikor a buza- 
és lisztkészletek elfogynak — nagyon meg- 
keserülheiik pazarlásuknak súlyos következ
ményeit ; esetleg éhezve és sírva fogják 
megbánni mostani könnyelműségüket, mert 
az eladott búzát és lisztet semmi áron nein 
lesznek képesek pótolni

— A Báréi Ellenőr aranyosmaróti lap
társunk, melynek szerkesztője dr. Znamenák 
István hősi halait halt s mely a háború óla 
megszűnt, e hó 23-án dr. Szitányi Aurél 
szerkesztésében újra éleire keit és pedig 
egyelőre naponta jelenik meq, közli a Buda
pestről telefon és táviró utján nyert hireket, 
hogy legalább igy értesüljünk a világ folyá
sáról. Üdvözöljük kollégánkat és tartós si 
kert kívánunk neki.

— Eljegyzés. Dr. Tátrai Emil kör- 
möczbányai ügyvéd január 19 én vasárnap 
váltott jegyet Zádori Ida urleánnyal, a 
lévai áll. postahivatal tisztviselőjével, Zadori 
Mihály lévai járásőrmester kedves leányával

— A bankjegyek lebélyegzése a 
megszállott területeken. Az Est f. hó 
22. én Temesvárról vett hire szerint a meg
szálló szerb csapatok parancsára ott is el
rendelték a bankjegyek lebélyegzését és hir 
jön arról is, hogy hasonló intézkedésre ké
szül a cseh-szlovák kormány A lebélyegzés 
mindenütt kezdetben aggodalmat keltett, 
mert sokan azt hitték, hogy a lebélyegzés a 
bankjegyek értékcsökkenését eredményezheti. 
A lebélyegzésnek azonban oktalanul tulay 
donitoltak ilyen nagy jelentőséget, mert lé
nyegében véve a lebélyegzés tulajdonképen 
csak adminisztratív intézkedés és még azt 
sem biztosíthatja, hogy a bizonyos időpontig 
lebélyegzett bankjegyeken kívül újabb bank
jegyek ne kerüljenek a megszállott területekre, 
mert a lebélyegzés a lebélyegzendő anyag 
óriási mennyisége folytán, csak olyan primi
tív módon történhetik, hogy azt bárhol a 
legkönnyebben utánozhatják. A lebélyegzett 
bankjegyeknek a megszállott területeken kívül 
nincs és nem is lehel nagyobb jelentősége. 
Majd csak később, mikor a bank adósság 
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rendezésének kérdése kerül szóba, lehet va
lami jelentősége annak, hogy mennyi lebé
lyegzett bankjegy van a megszállott területe
ken, azonban az elszámolást sem érinti a 
lebélyegzés, mert hisz akár le vannak bé
lyegezve a bankjegyek, akár nem az adós
ságok kvótaszerü elosztása úgy sem ezen 
az alapon fog történni

— A rendőrség létszámának eme
lése, A Nemzeti Tanács intézkedése, ille
tőleg áldozatkészsége folytán városunkban a 
rendőrök számát tízzel felemelték, amely 
rendelkezés a közbiztonság tekintetében elő
nyére válik a városnak

— Bura-és lisztkiosztás. Városunk 
polgármesterének kérelmére a kormány meg
engedte, hogy a lévai uradalom majorjaiban 
levő búzakészletet és a hengermalomban raktá
ron levő lisztet a város ellátatlan lakosai 
között, a megállapított fejkvóta szerint, f. 
évi augusztus hó 15. ig terjedhetöleg kioszt
hassa Az engedély folytán a város közélel
mezési hivatala a buzavasarlasra jegyeket 
csak addig adott ki, ameddig a készlet tar
tott, — a lisztjegyeket azonban augusztus 
hó 15-ig — kevés megszakítással — I hó 
1.-től kezdve naponkint kiszolgáltatta min- 
kinek, aki erre, mint ellátatlan, jogosult és 
igényt tart. Tekintettel azon körülményre, 
hogy a beszerzési csoport és a vasutasok 
jóléti bizottsága is beszüntette működését, — 
Léván a közellatasra szorulók szama, az 
időközben ide menekült családokkal együtt 
majdnem kilencezer személy.

— A graramszentkereszti járás 
előkelő férfiéi közül Fiwla Sándor ny..ga- 
ramszentkereszti főbírót, Kab ina József ny. 
nagyiócsai körjegyzőt. Gáspáré'z Béla ga- 
ramszentkereszti t szolgabirót és Bnidzsala 
János garamladoméri körjegyzőt a cseh 
szlovák katonai főparancsnokság rendeletére 
e hó 18 án őrizetbe vettek és Zsolnára ki 
sérték; honnan azután három nap múlva, 
miután ellenük a felvett jegyzőkönyv szerint 
semmi konkrét panasz be nem adatott, sza
badon bocsátottak.

— A jegyzők elhelyezése. A mű
ködésükben akadályozott közigazgatási aiaal- 
mazottak kormánybiztosa már megkezdte a 
menekült vagy más okból székhelyükről tá
vol tartózkodó községi jegyzők elhelyezését 
Az elhelyezésre vonatkozó rendeletek a hi
vatalos lapban jelennek meg ; az érdekeltek 
külön írásbeli rendeletet nem kapnak.

— Bázliag készített élesztő. A 
gazdasszonyok már hetek óta nem kaphatnak 
élesztőt, melynek hiányát természetesen a 
legtöbb háztartásban nagyon érzik. Ezen a 
bajon óhajt segíteni egv m asszony, aki az 
élesztő készítésének következő módját t janija: 
56 dekagramm héjában — megfőzött és 
megreszelt burgonyához adjunk 7 dekagramm 
cukrot, egy kanál élesztőt, ha nincs valódi 
élesztőnk, igen jó a házilag készített is, — 
és két deci langyos vizet. Ezeket az anya
gokat jól összekeverve 24 óráig meleg helyen 
tartsuk és kész az élesztő, amely — tudomá
sunk szerint — már Léván is számos ház
tartásban kitűnőnek bizonyult.

Itt az Idő I Még nem késett el, még 
mindig becserélheti régi, vagy megunt hang
lemezeit a most megjelent legújabb kacagtató 
tréfás „Újvári telefonál*  című kétoldalú 
hanglemezre, mely pénzért nem kapható, 
csupán 6 drb. lejátszott hanglemez ellenében 
kizárólagos joggal Wagner hangszeráruháznál 
Budapest, VIII, Jözsel-körut 15.

Közönség köréből.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jó barátok és ismerősök 
kik felejthetetlen hitvesem, illetve szeretett 
leányunk elhunyta alkalmából vigasztaló 
részvétükkel fajdalmunkat enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ez utón köszönetünket.

Léva, 1919, január hó.
Fékét*  József és Moravek-csalód.

Adakozás.
Kimutatás azon rokkantak családjairól, 

akik a segélyben részesültek :
Né! öten gyermek összeg

1 Danis András Dobó u. 11 4 396.—
2 Holi Imre Csapás u. 1 1 198.—
3 Bállá József Honvéd u. 11 6 528 —
4 Urbán Gyula Rákóczi tér 4, 3 330 —
5 Csákányi Kálmán Szepesi u 16 5 462 -
6 Kuldán Károly Honvéd u. 29 6 528 —
7 Mikiósy József Várady u 2 o 264
8 Poprácz Károly Damjanich 28 1 198.—
9 Stefanek János Hegynlja 14 2 264-

10 Szk adan János Hegyalja 15 132 -
11 Dobroviczky J. Balassa u. 7 182 —
12 Mikiósy Béla Kálvária sor 4 1 198.—
13 Hanszko Péter Mángorló 31 1 198 —
14 Madarász Jónás Rét u 8 3 880 —
15 Hajko Miklós Munkás u. 19 132 -
16 Uhnak Mihály Zugó u. 20 3 330.—
17 Váradi József Bercsényi u 7 2 264 -
18 Kazár János Damjanics 7 3 330 —
19 Ilikkel Szilveszter Balassa u. 16 132.—
20 Katlan János Csapás n 1 198 —
21 Rajcsányi V. Damjanich u 22 132-
22 Szűcs Sándor Kopai u. 6 1 199.—
23 Jancso Mihály László u. 17 5 4 2.—
24 Sáfár József Lászlómüve 182 —
25 Styevjár Bálint Lászlómüve 396 -
26 Rakóvszky Mihály Lászlómüve 5 462 —
27 Kronka Sándor László u 1. 3 330.—
28 Hegyi József Árok u 16 3 330 —
29 Csákányi Sándor Vágóhíd 9 5 462 —
30 Koszter Demeter Csapás u 2 2 132.-

72 gyermek ; 8570 K.
49

Összes gyűjtésűnk eredménye : 8619 ko-
j róna, a fenmaradt 49 K, összeget az egybe- 
j gyűlt rokkantak egyhangúlag Váradi József | 
I nek, ki fekvő beteg. ítélték oda. Ezenkívül 
1 Hrdina Lajos, vendéglős, rokkant bajtárs, a 
1 fekvő rokkantnak 220 koronát adományozott.
I Láttam :

Bódogh Lajos, 
polaármeate r

i
Jótékonyság.

A Stefánia-árvaházat fenntartó lévai
• nőegyletnek adományoztak : Lovag Schoeller 

Gusztávné 560 K. 40 tilt, Dr. Mautner Jó
i zsefné 235 K 03 fillért, Phőnix-szappangyár ’ 
, 25 kg. szappant, Deutsch Salamon 25 lit
' ecetet — A jólelkü adományozók fogadják 

hálás köszönetünket
Az elnökség.

| laubinger László ur Tőréről 12 zsák 
burgonyát küldött a Tanítók házának. Az ’ 
internátus vezetősége ez utón is őszinte és 
halas köszönetét mond a jólelkü adományért

i

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I919 évi jan. hó líl.-iöl évi jan. hó 26.-ig,

Születés.

A szülök naifi A
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Frank
Major

Antal László Lenke 
István Zvara Julianna

leány 
leány

Erzsébet 1 
Margit .

Házasság

; Völeiim és niemsszm neve1 ___ __ _L
Vallása

Pásztor János. Jakubik Mária r. kath.
ifj. Bálint Lajos Galambos Gizella' ref.
Gasparvk József Grausz Mária r. kath.

Halálozás.

Takarmányrépa 
szép nagy,10—12 koronáért mm-ja 

kapható a ladányi plébánián.

az elimuvl neve Kora A halál oka

Pudrik Mária I3 éves Tüdölob
özv. Csepjecz A.-né 6í . Tüdőlégdaganat
Szigyelnikov Georg 32 , 1üdóvész
özv Fehér István 82 , Agg. kimerülés
ifj. Mikiósy Béla 3 hó Tfldólob
Erdős Ignáczné 28 . Haaihagymáz

Hivatalos közlemények.
375—-1919 szám.

Hirdetmény.

Közhírré teszem Léva város lakossága 
előtt, hogy miután városunkat a Cseh-szlo 
vák csapatok megszállották, a lakosság azt 
békés türelemmel fogadja, senki ne ellen 
kezzck. hanem várja be nyugalommal mig 
országunkról az Entente hatalmak majdan 
véglegesen intézkednek. — Minden lakos 
köteles engedelmeskedni a ma fölöttünk ren
delkező hatalomnak és azok ide küldött csa
patai Parancsnokságának

• Városunkban a büntettek és vétségek 
miatt ki van hirdetve a statárium, senki 
törvénybe ütköző tényt vagy kihágást ne 
kövessen el, — mert szigorú büntetés 
alá esik

Most folyik a fegyvereknek és katonai 
holmiknak házról házra való fölkutatása, 
olyan tárgyait mindenki adja át, azokat fel 
ne titkolja.

Miután a liszt és búza kiosztás már 
megtörtént azzal mindenki takarékosan 
bánjék, mert a város helyette nyal nem 
adhat, — azért ezután ki ki önmagáról gon
doskodjék, — aki a hatóságilag kiosztott 
élelmicikkekel eladja, kihágásért kerül bün
tetés alá.

Léva, 1919. január 25.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

W TEA, CITROMSAV,
RUM ESENCIA, LIKŐR ESENCIA W

és hasonló háztartási cikkek 
— legolcsóbban kaphatók : —

PICK ENDRE
droguista, illetszertárában LÉVÁN.

ELADÓ BÚTOROK.
Háló- ebédlő- és konyhabútor
alig használva eladó. Bővebb 
felvilágosítást ad PICK ENDRE 

*— illatszerraktárában Léván. —

Végre van már GYUFA!! 
helyett benzines ÖNGYÚJTÓ 
tűzkővel és benzinnel együtt.

Kapható:
FIÓK. ENDRE
droguista, illetszertárában LÉVÁN.

-A. N Y I T B. A Y-féle

B0L6ÁRFÖLPEK,
valamint a VASÚT melletti

— FÖLPEK •— 
a folyó évre ismét haszonbérbe
adók. A régi haszonbérlők a folyó 
hó végéig elsőbbségben részesülnek.

Érdeklődőknek felvilágosítást nyújt:

Dr. Kmoskó Béla ügyvédi irodája Léván.
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Elszámolás.
A lévai jótékony nöegyletek él a férni 

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

(Folytatás)
Az első csoporthoz hasonlóan jártak el 

a vezetőségek a második csoportba osztott 
családok segélyezésénél is. Ezek között az 
adományokat a vezető hölgyek szintén 
saját-kezüley külön külön minden család meg
bízottjának december 2 délután kézbesítették.

E kétszeri kiosztás után fenmarad még 
az adományozol árufélékből.

Élelmiszer 300 kg. burgonya 250 kg. 
sárgarépa 100 fej káposzta 11 kg liszt */«  
kg bab 8 csomag árpakáve */♦  kg 30 drb. 
kenyér. —

Tüzelő anyag : 10 köteg galyfa. —
Ruhanemű: 3 drb. leány felöltő és 3 

drb különféle viselt ruhanemű E maradékot 
a segítő akció megbizottju az utólag jelent
kezők között a tél folyamán időnként két 
részletekben fogja kiosztani, ép úgy mint a 
lévai Nemzeti tanács által engedélyezett 
hitel terhére beszerzendő tüzelőanyagot is. 
Az ilyen módon már segélyezettek száma: A 
november 25-iki kiosztás alkalmával segélye
zetteket összesen 48 —

Ezek közül 14 család ruhát és élelmi- I 
szereket is kapott Csuk ruhát kapott 6 csa 
Iád, csak élelmiszereket 8 család. A decein 
bér hó 2-iki kiosztás alkalmával 50
család részesült segélyben, akik közül csak 
ruhát 3 család, — csak élelmiszereket 47 
család kapott.

Az egy-egy család részére juttatható 
volt élelmiszerek mennyiségű igen különbö 
zö. Lisztből 1-3 kg között változott, burgo
nyából 5-23 kg. sárgarépából 3-14 kg ká
posztából 2-30 fej, babból ’/^-l kg stb. 
Ecetből egyenlően minden családnak 1-1 
liter volt adható, czukorból akinek lehetett 
adni. */♦  kg- adagot kapott.

A két kiosztás alkalmával segélyezeti 
családok száma összesen 98. Nincs ezen | 
létszámba belefoglalva a városi és a róm. 
kath. szegényházban elhelyezve levő össze
sen 20 családtalan szegény. Ezek részére — 
bár az ínséget a közadakozásból, ideigle
nesen enyhiteni hivatott segélyakció kere
tébe az ö segélyezésük nem volna belefog
lalandó. — mégis kivételesen szintén adatott 
segély, és a két szegényházba együttesen 
150 kg burgonya, 30 kg hagyma. 100 kg 
sárgarépa, 120 fej káposzta es 44 kg liszt 
küldetett.

Ha a kél szegényházban elhelyezett 20 
egyént, és mindazokat is a segélyezettek 
létszámába foglaljuk, akik, mint a Illik 
csoportba tartozók részben mar kaptak tü- ; 
zelöanyagot részben ezután fognak kisebb 
tüzelőanyag stb. segélyben részesittetni, ak- I 

kor az összes segé’yre utaltak száma mint- ' 
egy 200-ra tehető

Ezek segélyezésében — az adományo
zókon kívül — részt vetlek mindazok is, 
akik az akció munkáját emberbaráti nemes 
érzéstől érdek nélkül kifejtett önzetlen köz
reműködéssel lehetővé telték.

Elsősorban a nöegyletek vezetőségei és 
mindazon tagjai akik a szegénysorsu lakos
ságot otthonában felkeresték, körülményeikről 
viszonyaikról stb. az akciót informálták azu 
tán a polgárőrség személyzete nevezetesen a 
parancsnokok és csoportvezetők, es a m. k 
posta és távirőhi^atal személyzete működött 
közre igen hathatósan.

Fogadjak ezek is valamennyien együtt 
és egyenként a lévai Nemzeti Tanács halás 
köszönetét.

Vége.

$yiittér.

Angol tanfolyam.
Léva és vidéke inteliigentiá- 
hoz tartozó felnőttek részére 
febr. l.-ével Angol nyelvkur
zust nyitok. Bővebbet a kiadó

hivatalban.

Itt az idő I
Még nem késett el, ha hat darab használt 
hanglemezzel rendelkezik, úgy még mindig 
becserélheti azokat a most megjelent lég 
újabb kacagtató tréfás 

„ÚJVÁRI telefonál 
című kétoldalú hanglemezre Nagyszerűen 
sikerült mulatságos telefonjelenei I

Kizárólagos joggal

WAGNER
. TZ a.xi §■ s z exlsix Aly * - néti

Budapest. József-körut 15. Fiók : IX, Ráday-utca 18
Telefaxa.; József 35—©2.

Beszélőgépek 200 K.-tól 1000 K -ij. Fény képes dalszövege*  lemez, és hangsaetjegyzék Ingyen •

Ispáni állást 
keres fóldmives iskolát végzett 11 évi 
gyakorlattal. — Bővebbet a kiadóban.

Felhívás Szőlőtelepítésre!
Elsőrendű garantált filaxeramen- 

‘ <" tes Nova féle hazai Magántermő
.. • •*  \ gyökeres szölővessző eladás 

*' kedvezmpnyes áron. Készlet két
millió Mindenütt telepíthető 
ló siker várható. Nagybani te- 

T - lepitésekre,elhanyagolt,kipusz-
s k-tűit régi szőlők újjá telepítésére 
’Vj&V*  valamint hiányok pótlására

VíT a|án ható Nova (éle fehér és
külön vörös bort temiő fajokban kaphatók. Ara 
igen szép dús erős gyökérzetü. szavatolt első 
osztályu 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 őhajt kevés költség
gel termelni, az már most rendebe meg szük
ségletet. Ki most rendel, az a tavasszal ideje 
korán fov ültethetni. Az uradalmi szólók részéré 
is igen nagy mennyiség rendeltetett Rendelé
seket: név. lakhely utolsó posta, megye és 
rendeltetési vasútállomás porcos (eltüntetésével 
a penzutalvany szelvényén is megtehető, vagy 

ajánlott levél áltál kéretik beküldeni, czitn .
NTClVA szőlőve sző és szőlő" 

olt-v&ziyt^lep keze'ősége.

ARAD, Szabadságtér 10.

□

SZÁMÍTSA ki
AZ UJJAIN,

KNAPP DÁVID
uiezógazdasaai es varrugepek nagy raktára

Telefon szám: 33. LÉVÁN, Telefon szám 33

hogy milyen előnnyel jár Önre, ha 

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru ás 

vasnagykereskedésében 

vásárol toe.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült hazamban 
nagy választékú 

álla adó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden naeyságbm, Hopfferr és 
Sohrantz gőzcséplö készletek, eredeti Maliohár féle 
vetőgépek, Bacherféle ekék és talajművelő esr- 
közök, valamint minden e szakmába vágó gépek 

és géprészek. Világhírű RAPID lánooskutak

Jpy Legjobb minőségű lakarmanykamrak elkészítést 
p.s felállítása jutányos arakban. "W*

Nf-rnNy<h>«i Táré*  gforMaj tóján Láván-


