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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 40 fillér. BARS
HIRDETÉSEK

fi centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

A kéziratok 1 szarkesztöséghaz küldendfik 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : Df. KERSKK JÁNOS.

M e g j • 1 e n -v-a.sdiT3a.aLp rsg’E'al. 

FŐMUNKATÁRSAK .•
FRANK ANTAL, JAROSS FERENC

A hlrdatéiakst, alOlliatdaakat a a raklaméalókat a 
kiadóhivatalba Űrjük alakítani.:

ALAFKIADOIA NY1THAI és TAHSA r. t

A pénzgazdaságról.
(F) Csaknem minden háború 

nyomában jár a bankjegyek bizo
nyos fokú, vagy teljes elértéktele
nedése. A bankjegyek értékét 
megadja az annak fedezetéül szol
gáló érckészlet. Miután a volt 
Monarchia sokkal több bankót 
nyomatott, mint amennyi ércfedezet 
volt, azért szállt le pénzünk értéke 
olyan horribilis módon. A békében 
100 frank 95 k-t ért, most 100 
frankért 434 k-t kell fizetnünk. (100 
k ért 23 frankot kapunk) ; tehát 
pénzünk értéke kb. egyötödére . 
sülyedt. — Németország hü szövet
ségese volt a Monarchiának, azonban j 
pénzügyi tekintetben nem volt az 
eljárása teljesen kifogástalan ; ugyan
is békében 100 márka 117 k. volt, 
a háborúban 160 k. körül.

Azonban a bankjegyek értékét 
nem ridegen az érckészlet állapítja 
meg, hanem általában az ország 
értékei, különböző készletei, (termé
szeti ereje, bányák stb.) és erkölcsi 
ereje (vállalatok megbízhatósága 
stb.) és a külfölddel való kapcso
lata. Ezekkel is lehet érckészletet 
szerezni. így láttuk, hogy a magyar 
kormány a háború vége felé bizo
nyos cikkek (bor stb.) exportálásával 
iparkodott a romló valutát javítani.

Pénzügyi szempontból igen ér
dekes az a jelenség, hogy a szerb 
és román valuta akkor is jobb volt, 
mint a mienk, amikor a volt köz
ponti hatalmak Szerbiát és Romá
niát megszállva tartották. Ezt csak 
úgy érthetjük meg, ha megállapítjuk, 
hogy a központi hatalmak már 
akkor vesztették el a háborút. A 
semleges pénzpiac már ekkor dön
tötte el a háború sorsát.

Meg kell állapítani, hogy a 
magyar népkormány avval, hogy a 
közvéleménybe beledobta a 30 k-ás 
nemzetörségi dijat, még fokozta a 
valuta rontását

A volt Monarchia országainak 
mindegyike most önálló pénzügyre 
akar szert tenni ; egymással szem
ben iparkodnak valutájukat javítani ; 
azért történik a lebélyegzés. Ha 
ugyanis ezen államok közül vala
melyik azt érzi, hogy több az 
érciedezete, több a természeti és 
erkölcsi ereje, jobb a külfölddel való 
kapcsolata, akkor arra törekszik, 
hogy ezt valutájában is gyümöl- 
csöztesse Egyik állam sem akar a 
másik bűneiért (további bankjegy
nyomásért, rossz gazdálkodásért 
stb) sérelmet szenvedni.

A cseh-szlovák kormány a le
bélyegzéssel kapcsolatban a bank
jegyek 50%-t levonta. Ez érthető 
konsternációt keltett. Különösen a 
vékonypénzü emberek töprengtek 
azon, hogyan éljenek meg a hábo
rús nyomorúság utolsó akkordjaiban 
(tehát a még virágzó drágaságban) 
kevés pénzüknek a felével. Az em
berek hanyat-homlok rohantak adós
ságokat kifizetni ; most olyan hite
lezők is hozzájutottak a pénzükhöz, 
akik évek óta hiába sürgették 
követelésüket. A gazdasági élet egy 
csapásra megakadt, A mészárszéke
ket és sok más üzletet bezártak ; 
piac nem volt; stb. Az emberek 
megtartották cikkeiket ; senkisem 
vágyódott pénz után. Ahol mégis 
forgalom volt (patika, korcsma né
mely üzlet stb.) ott minden erejük
kel arra törekedtek, hogy az átmenet 
idejére hitelbe adjanak, vagy 1 és 
2 k-sal egyenlittessék ki a számla. 
Egyes üzletek árúik árát az átmenet 
idejére kétszeresre emelték fel.

Nézetünk szerint a telkeknek ez 
a megrázkódtatása elkerülhető lett 
volna, ha a rendelet expressis verbis 
kimondja, hogy az 50%-os levonás
nak valuta-javítás a célja, amely 
nemcsak a kis emberek nehány száz, 
esetleg egy-két ezer koronájára l 
vonatkozik, hanem utoléri a gazda
gok nagy betéteit is. A levonás 
nyomában pedig minden cikk pénz
értéke a felére leszáll. Ez utóbbi 
jelenségben jutna az igazi valuta- 
javitás kifejezésre. Rossz valutánkon 
csak egyetemes pénzérték-leszállítás 
segíthet. Tehát ne csak egyes 
embereknél levő pénz redukáltassék 
felére, hanem minden betét, adósság, ' 
részvény-érték, hadikölcsön, föld, 
ház, stb. is, képviseljen fél akkora 
pénzértéket; de aztán ennek a ter
mészetes következményét is kell 
levonni ; nevezetesen minden szük
ségleti cikk (élelem, ruházat stb. stb.) 
értékét a felére kell leszállítani. A 
gazdasági élet minden tényezőjének 
egyformán kell ezt megéreznie. Ha 
most 5 k-ért ugyanannyit szerez
hetünk be, mint ezelőtt 10 k-ért, 
akkor a lelkek megnyugszanak.

Mindenesetre helyesen tették a 
lebélyegzők, hogy a tisztviselők, a 
hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi
árvák pénzét teljes összegben bé
lyegezték le. Nézetünk szerint ezek 
járandóságait még akkor is teljes 
összegben kell kilizetni, ha a pénz 
értéke valóban kétszeresére emel
kednék.

Nem tudjuk még, mit hoz a 

jövő a lebélyegzés szempontjából. 
Most tényként kell megállapítanunk, 
hogy a lebélyegzett pénz értéke 
nem emelkedett. Az adás-vételnél 
most ugyanazok az árak uralkod
nak, mint a lebélyegzés előtt. Pedig 
nagyon sok cikk ára még a le nem 
bélyegzett pénz idejében is uzsorás 
magaslaton volt.

Valóságos valuta-javitást, azaz 
a szükségleti cikkek árának a felére 
való egyetemes leszállását v. leszál
lítását várjuk.

A hét világ-eseményeiből

Azt a szerb hadseregei, amely eddig a 
Bánátot megszállva tartotta, elvonták. Híre 
jár, hogy egész Horvátországot és Szlavóniát 
francia csapatok fogják megszállni. A hor- 
vátok független köztársasagot akarnak. Bosz
niában számos helyen összeütközésre került 
a sor a mohamedánok és a szerb katona
ság között.

A német-osztrák nemzetgyűlés meg
nyit > ülésén Dávid szociáldemokrata kép
viselő, mint korelnök tetszésnyilvánítás mellett 
a Németországhoz való csatlakozás mellett 
foglalt állást. — Az alsó-ausztriai csehek 
azokat a jogokat kívánják Ausztriában, 
amelyeket a németek az uj Csehországban 
élveznek.

Achmet Bartlett angol ujságiró, a 
I laily Telegraph képviselője a szatmári nép 
gyűlésen a következüket mondotta: Mi 
Angliában az alkotmányos kormányzás hívei 
vagyunk, mely minden osztálynak szabadságot, 
védelmet és egyforma elbánást biztosit. Kü
lönös fontosságú tehát, hogy a magyar kor
mány úgy cselekedeteiben, mint a törvény
hozás terén elkerülje a szélsőségeket, nehogy 
a bolsevizmus gyanúja érje Meg vagyok 
győződve, hogy ha Magyarország népe nem 
élhet a saját választása szerint való lobogó 
alatt, akkor nem lesz Európában béke

Churchill szerint a békekötés rendkívüli 
késedelmeskedése azzal a kockázattal jár, 
hogy végül nem lesz kivel békét kötni és a 
világnak egy másik nagy területe a bolse
vista anarchiába sülyed.

Hodzsa Milán lemond a budapesti 
követségről; helyettese Dr, Krno attasé lesz. 
Hodzsa hír szerint cseh-szlovák belügyi állam
titkár lesz.

Amerika és Nagybritánia osztja Francia
ország ama felfogását, hogy Ausztria ne 
egyesittessék Németországgal.

Az entente keleti haderői főparancsnoká
nak, Franehet d’ Esperey tábornoknak vezér
kari főnöke : Brousson ezredes Debrecenben 
meghallgatta a zilahi menekültek sérelmeit. 
Brousson a románok nagy visszaéléseiről 
jelentést tog tenni a békekonferenciának. 
Brousson szerint az entente felhatalmazta a 
románokat a túlnyomó részben románWrta 
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területek megszállására, de amint utóbb ki
derült, olyan városokat (pl. Zilah) is szállot
tak meg, ahol elenyésző számmal laknak 
románok. Debrecenről is azt állították, hogy 
román város

A belgrádi szocialisták tiltakoznak az 
imperialiszlikus törekvések ellen és azt köve
telik, hogy a megszállott területeken a lakos
ság népszavazás utján döntsön hovátartozan 
dósága felöl.

A nagyhatalmak tizestanácsa elhatározta, 
hogy Ausztria-Magyarországgal szemben meg
szünteti a blokádot és azonnal gondoskodni 
fog a volt monarchia népeinek élelmezéséről.

Wilsont radiogramok utján állandóan 
értesítik a békeértekezleten történtekről. — 
Valamennyi függő kérdés Wilson megérkezte 
(III. 13.) után való héten fog eldőlni.

Lloyd George minden szónoki tehetsé
gével arra törekszik, hogy a béke minél 
előbb köttessék meg. Szerinte előbb a bekét 
kell megkötni es csak azután kerülhet a sor 
a népszövetség megalakítására.

Berlinben a Spartacusok még nem ad
ták fel a harcot; most guerilla-háborút kezd
tek, amely nagyon sok áldozatot követel A 
Spartacusok mindenkit leölnek, aki kezükbe 
kerül.

Wilson a Metropolilain Opera llouseban 
tartott beszédében többek között a követ
kezőket mondotta: Csak, akkor fogok vissza
térni, ha majd odaat minden befejeződött. — 
A népszövetség szemmel kívánja tartani a 
béke ellen irányuló intrikák kifejlődését — 
A nemzetek nem arra vannak teremtve, 
hogy vezéreik dicsőséget arathassanak, hanem 
arravalok, hogy férfiaiknak, asszonyaiknak 
és gyerekeiknek biztonságot, boldogságot es 
jólétet teremtsenek.

A békekonferencia tizes bizottságának 
ülésén Lloyd George felolvasta Plummer 
angol tábornoknak következő sürgönyét: Az 
angol hadsereg inkább fellázad, de tovább 
nem tűri, hogy arra kényszerítsék, ‘hogy tét
lenül nézze, mint esnek össze éhségtől az 
asszonyok és gyermekek a német városok 
utcáin. — Erre a tizes bizottság elhatározta 
Németországnak az a atásig való elei mezé 
sét és az élelmezésnek haladéktalan meg 
kezdését. Az akció teljhatalmú vezetője Hoo
ver, amerikai megbízott lesz, aki a szállítási 
eszközök lelett is rendelkezik. Hasonló dik
tálod hatalma lesz a volt monarchia szállí
tási eszközei felett.

A József kir. iierczei Szanatórium Eiyesülcl 
lévai fióijaiialí jelenítse az 1918. évről.
Látogatott közgyűlés keretében számol 

be szanat. egyesületi fiókunk az általa len
tartott lévai tüdöbeteggoudozó intézel 1918. 
évi működéséről. A közgyűlésen özv. Faragó 
Sámuelné elnökölt s dr. Frommer Jgnáct 
ügyvezető elnök s a dispensaire vezető or
vosa terjesztette be az évi jelentést, amely
nek bevezetésében utalt a háborús nehézsé
gekre. majd a többi közt a következőket 
mondta : A lefolyt évben intézetünkben je
lentkezett betegek zömét ismét nők és gyer
mekek képezték, de november óta, amidőn 
katonáink hazatértek, jelentkeztek észreve- 
hetőleg nagyobb számban férfiak is. Összesen 
104 uj beteg között volt 31 férfi. 40 nő és 
33 gyermek, 87 lévai és 17 vidéki Ezek közül 
megállapítottuk a tuberculosist 57 esetben, 
mely közül volt 1. fokú 47, II. fokú 9 és lil fokú 
1 Rendes kezelésben részesült, illetőleg ismé
telten jelentkezett 1*4.  Az összes rendelések 
száma 1004 Ollásos tuberculin kezelésben 
részesült 23 beteg Vannak olyanok, akik 
nagyon dicsérik, állítólag erősödnek és tény
leg testsúlyban gyarapodnak; találkoznak 
ismét olyanok is, akik még a legminimálisabb 
adagot, a milligrumnak egy százezred részét 

sem tűrik és lázzal reagálnak; ezeknél ter
mészetesen az oltást rögtön abbahagyjuk. 
Köpetvizsgálalot eszközöltünk 148 esetben; 
ebből positiv volt 37, negatív 111; fertőtle
nítést végzett az intézet 19 esetben ; halál
eset miatt 18, — lakásváltoztatás miatt 1 eset
ben. A gondozónő 163 beteglátogatást tett ; el
ső látogatás volt 75, ismételt látogatás uj bete
geknél 47, régi betegeknél 39. Szamos látogatást 
tettek betegeknél gondozóbizottságunk jóságos 
hölgyei is, akik azután hűségesen beszámoltak 
tett észleléseikről és nem egyszer találó 
megfigyelésükkel támogatták az intézet veze
tőségének működését.

Gondozásba vettünk 1918-ban 19 családot 
21 taggal, kik közül felnőit volt 9, gyermek 
12, ezek közül tuberculosusnak találtatott 6 
felnőtt, 8 gyermek A helybeli 55 beteg kö
zül szociális viszonyai jók voltak 9, tűrhe
tnek 19, rosszak 27 esetben. A vidékiek 
szociális Viszonyairól tudomást nem szerez
hettünk.

Természetbeni segélyezésben részesültek 
16-an. Kiosztottunk a lefolyt évben 1943 
liter tejet, 247 kilo lisztet, 13'4 kilo húst, 
összesen 2114 K. 84 fill értékben Jobb 
viszonyok közt élő gondozottainknak a mi 
közbenjárásunkkal kiosztattunk, illetve bizto
sítottunk 1157 liter tejet készpénzfizetés 
ellenében Gyógyszersegélyben részesült 26 
beteg 31 esetben. Az országos betegápolási 
alap terhére rendeltünk 405 esetben. Egy 
beteget elküldtünk az Erzsébet népszanató- 
riumba, aki onnét lényegesen javult állapot
ban került gondozásunkba ismét vissza, 3 
beteget a lévai kórházban helyeztünk el. 
1918 bán kiosztottunk 4 köpetbögrét, 7 drb. 
zsebben hordható Dettweiler-féle köpetedényt 
és 15 hőmérőt

Egyesületünk egyik dédelgetett és sze
retettel ápolt alkotása, amely az egészsége
seknek a tüdőbeteg környezetből való eltá
volításával szo’gáija a tüdővész elleni küz
delmet, a „Gyermek Otthon" a lefolyt év
ben zavartalanul folytatta üzemét. Megelé
gedéssel constatálhatjuk, hogy ezen intéz
ményünk nemcsak a közvetlenül érdekelt 
körökben örvend népszerűségnek és hogy 
sokan jóformán kérelmezik gyermekeik föl
vételét, hanem a nagyközönség részéről is 
elismerésreinéltó támogatásban részesül, 
így kaptunk a Lévai Takarékpénztártól 100 
koronát. Boros Gyula úrtól 248 Koronát; 
különféle adakozásokból 283 K 58 fill. Bars- 
varmegye alispánjától 500 koronát, de azon 
kívül külön a dispansairenak ugyancsak 500 
koronát, végül Kern Oszkár úrtól 100 koro
nát. De fenyesen kiemelkedik Dús Ilona 
lelkes tagtársunk által május havában rende
zett gyermekelőadás — gyermekek a gyer
mekekért — mely 2174 kor tekintélyes 
összeget hozott Gyermek Otthonunknak. Há
lás köszönetünknek és elismerésünknek már 
az előadás estélyén adtunk ki'ejezést, mind- 
azáltal indítványozom, hogy a közgyűlés 
halás köszönetét jegyzőkönyvileg is örökítse 
meg. Gyermek Otthonunk berendezési és 
üzemi költségei 1917. októbertől december 
31-ig 1074 K 82 fillérré, az 1918. évi üzemi 
költség pedig 3116 K. 74 fillérre rúgott. 
1918. december 31-én 15162 K. 70 fill. 
vagyonnal rendelkeztünk. Halás elismeréssel 
adózunk lovag bchoeller Gusztáv és neje 
Öméltóságáiknak, akik nemcsak a Koháry-u. 
2. számú épületét engedték át ingyen a 
Gyermek Otthonnak, hanem állandóan egész 
éven át ingyen tejjel látlak el ezen intéz
ményünket

Tüdőbeteg katonák istápolására kiad
tunk 1918 bán ISO korona, 77 fillért és 
december 31-én ezen a cimen 1251 K. 68 
fillérnvi alappal rendelkeztünk

Mindenszentek napján a szokásos te
metői virágszálgyüjtés szakadt) eső miatt 
elmaradt, de mindenszentek hetében elma
radt a házról házra való társoly-gyüjlés is.

1917. év végén 161 rendes és 28 rend
kívüli tagja volt az egyesületnek. 1918-ban 
belépett 24 tag, meghalt és elköltözött 2 tag. 
1918 végével volt 183 rendes és 28 rend
kívüli tagunk..

Ezzel eljutottam volna jelentésem végére, 
egyúttal felvetődik azonban lelkemben azon 
kérdés, mi lesz belőlünk, mi lesz egyesülő 
tünkből, dispensaire-ünkből ezentúl? Dispen- 
saire ünk működése félévre biztosítva van 

ugyan, de hogy ezentúl mi lesz, hogy lesz 
mit remélhetünk, mit nem, ki tudná meg 
mondani ?

A nagy érdeklődéssel hallgatott évi je 
lentés beterjesztése után a számvizsgálók 
számoltak be arról, hogy az összes alapok 
számadásait rendben találták, mire e 
pénztárak kezelőinek a közgyűlés a felment
vényt megadta. Végül a közgyűlés elhatározta, 
hogy újabb tagok gyűjtésére akciót indít s 
az 1919. évi tagdíjakat ideiglenes nyugták 
ellenében fogja beszedni. 

VITÉZI VERSEZET.
— Vasárnap egy bezárt borbélybolt előtt.

Nem lehet vasárnap lányok után járni, 
Parancs jött : vasárnap tilos borotválni, 
Tilos szappanozni, büntetés lesz róva

, Tasdrnap habozó, nyúzó Figaróra

Kapitány ur, kérem, mit bánja az Állam, 
Hogyha vasárnapon borostás uz állam f 

1 De az é<i fejem fő, mert a Zsuzsikámat
Borostás pofámért epeszti a bánat.

I Úgy sikoltoz mindjárt, ha arcához érek 
i S élt uszít mayától, hogy elfut a méreg.

Kapitány ur, mondja, ezt ki hogyan állja m *
I Nem jutok a csókhoz, mig tüskés az állam

Amíg a bajuszom áll, mint a vasvilla, 
Nem szerethet engem se Zsuzska, se Lilla ; 
Engemet »« a vágy, jaj, hiába éget, 

| Ugyan ki csókolna sikáló kefék-t t

■ Kapitány ur, kérem, önnek egész héten
Ott van a Figaró a keze ügyiben ; 
De mi egész héten végezzük a munkát, 
Mondja, kérem, mikor borotválkozzunk hát ?

Pedig hát vasárnap nyúz is, borotvál is
| Az a sok korcsmáról, meg a sok fiskális. 

Vasárnap a pincér bőrünk is lehúzta,
I Mért van bezárva csak a borbélyt nyúzda ?

) Menyecske, lány, usszony minket ki nem állhat, 
| Úgy járunk a korzón, mint sok szőrös állat.

Azért kapitány ur a leányok kérik,
I Vasárnap nyúzhasson a borbély is délig.
I
' Mert hát kapitány ur vegye tekintetbe, 
i Hogy mikor a borbély púderrel hintett be, 
I S pofám meg roll szépen szót telenittetve, 
. Zsuzsinak, Julcsának csókra megjött kedve 

torzon £orz.

|

Megszűnt a blokád.

i Az ántánl-hatalmak tizes tanácsa múlt 
| szombatot teljesen a Magyarorszag és 
i Ausztria területén alakult államok élelmezési 

kérdésének szentelte és hosszas tanácskozás 
után egyhangúlag úgy határozott, hogy e hó 
9 ikétöl kezdve megszüntetik a blokádot 
Magyarország és Ausztria ellen és azonnal 
gondoskodik Magyarország és Ausztria né
peinek közvetlen élelmezéséről.

Ezt a döntést előre lehetett várni
Bonar Law angol külügyminiszter múlt csü- 

. törtöki beszéde után. Bonar Law ugyanis 
azt követelte ebben a beszédében, hogy 
minél előbb békét kell kötni, mert szerinte 
alapos ok van arra, hogy az ántánt féljen 
a bolsevizmus terjedésétől és azzal végezte 
beszédét, hogy minél-előbb oldja fel az 
ántánt a blokádot, annál jobb Angliára és a 
szövetségesekre nézve. Az ántánt-hatalmak 
tizes bizottsága szinte az. utolsó órában 
hozta ezt a határozatot, melynek jelentőségét 
felesleges bővebben magyarázni és miután 
maga Hoover fogja irányítani a szállítást, 
kétségtelen, hogy az élelmiszerek eloszlása 
pártatlanul fog megtörténni.

Az ántánt az élelmiszer-szállítmányokat 
a liumei es trieszti kikötőkön keresztül fogja 
irányítani. Hoover azt reméli, hogy naponta 
háromezer tonna élelmiszert küldhet Ma
gyarországba és Ausztriába, más jelentés 
szerint csak ezer tonnát fognak naponta 
küldeni. A trieszti és fiumei raktárakban 
már 80 000 tonna élelmiszer vár elszál- 
lilásra

Az ántánt határozata minden kétségen 
kívül könnyebségel jelent abban a helyzetben, 
amelynek súlyát már több mint öt éve érez-
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ziik. Ma még azonban korai volna mondani, 
hogy többről van szó, mint elvi könnyebb
ségről. Hogy részleteiben, hogyan fog ala
kulni az ántánt szándéka, az a további 
tárgyalásokon dől el, amelyek a legközelebbi 
időben Becsben fognak lefolyni és amelyek
ben az. idevonatkozó, valutáris és pénzügyi 
kérdéseket is mind le fogjak tárgyalni. Nem 
közömbös ugyanis, hogy milyen módon fog 
juk megfizetni azokat az élelmiszereket, 
amiket az ántánt szállít. Nagyon fontos 
azután az is, hogy az ántánt által engedé- 
lyezett élehniszermennyiségek egyedül Német- 
Ausztriára vagy az egész volt Monarkiára 
vonatkoznak e ? Lehet ugyanis, hogy a 
Triesztben fekvő 89,000 tonna úgy Német- 
Ausztriának, mint Magyarországnak és Cseh 
országnak jut, mig a napi 3000 tonnával az 
ántánt egyedül Német Ausztriát lepi meg 
Bárhogyan is legyen, az ántánt határozata
inak közzététele mindenesetre azzal a követ
kezménnyel fog járni, hogy az árdrágítóknál 
visszatartott áruk rövid idő alatt jóval a 
mostani árak alatt forgalomba fognak 
kerülni.

Különfélék
— Ismeretterjesztő előadások. A 

lévai kath. körben március hó 23 án. 30-án 
es április 6 án este 6 órakor ismeretterjesztő 
előadások fognak tartatni, melyekre a kör 
tagjait s azok vendegeit szívesen látja a 
választmány Belépődíj nincs, de a felmerülő 
kiadások fedezésére személyenkint 60 fillér 
fizetendő

— Bankjegyek lebeJyegzese Léván 
a cseh-szlovák kormány rendeleté értelme 
bén folyó hó 3—14-én lett végrehajtva. 
Be lett mutatva 15.034.970 korona értékű 
papírpénz. És pedig a Lévai Takarék pénztár
nál 3.820,460, a Barsmegyei Népbanknál 
3.200,000, a Kereskedelmi banknál 5.140’000, 
a Városi adóhivatalnál 2.874,510.

— A békefeltételek meghatáro
zása. A jövő héten megkezdődik a béke
értekezlet munkájának legfontosabb része : 
A Német írszaggal kötendő előzetes béke
szerződés megszövegezése. Ezt a munkát 
március 16-tka és 25-ike között be akarjak 
fejezni, hogy meg március 25-én a plénum 
elé terjesszék az előzetes békeokmány sző 
vegét s azután, március vegén Magyarorszag- 
gal, Német-Ausztriával, Bulgáriával és Tő 
rökországgal szemben is meghatározzak a 
békefeltételeket.

— Kinevezés. A cseh-szlovák minisz
térium Viktor llavasz lőszolgabir"t Léva 
varos területére kormánybiztossá nevezte ki.

— Az amerikai élelmiszerek. Az 
Amerikából érkező első élelemszáliitmany, 
amely már utón van, a volt osztrák-magyar 
monarchia területén keletkezett államok szá 
mára gabonát, zsírt húst, teát, kávét, rizst 
és fűszereket tartalmaz. Az élelmiszerek szét
osztását már a jövő hónap elején megkezdik 
az egyes államokban.

— Zeneiskolai hangverseny A 
Cziczka Angéla vezetése alatt álló Zeneiskola 
március 14-én este egy kitünően sikerült 
házihangversenyben mutatta be növendékei 
nek készültséget Előkelő közönség töltötte 
meg a termeket s meleg érdeklődéssel kisélte 
az egyes számokat, amelyekért hálás elis
meréssel adózott úgy a szereplőknek, mint 
az oktató tanerőknek. Igazán bájos látvány 
volt, amikor egy apróság feltipegett az 
emelvényre, s felnőtthöz illő komolysággal 
ütögette a billentyűket. Az iskola bemutatta 
a kezdet kezdetén álló kicsinyek tudásától 
kezdve egész a magasabb kiművelésig álló 
fokozatig a végzett tananyag legszebb darab 
ja.it. Helyes test- és kéztartás, a haladóknál 
tiszta felfogás, ügyes tehnika az, ami főleg 
dicséretei érdemel. Cticzka ugyan nem 
szorul dicséretre, de a nagyközönség néze
tét nyilvánítjuk midőn elismerésünket fejez
zük ki azért a gondos vezetésért, pedáns, 
alapos oktatásért, amely a növendékek készült 
ségeben megnyilatkozott A hangverseny sze
replői voltak . Kriek Valika, Balog Bandi, 
Fenyvesi Juliska, Horváth Gyuszi, Csorba

Kató, 1‘ollák Juci, Szabó Aji és Kató, Túri 
Nagy Panna és Irén, Szilassy Sári, Hollós 
Bandi, Jánossy Irén. Gergely Biri, Schück 
Bozsi, Weinberger Biri, Kabina Adalberta, 
Szilassy Aladar. Boros Vally, Pátkay Kiara 
és Fekets Vilma.

— Sorozás megszüntetése Párisi 
értesítés szerint a szövetségesek legfőbb 
haditanácsa elfogadta Lloyd George indítva 
nyál s ennek meg eleiően egész Európában 
megszüntetik a kötelező sorozási rendszert 
és ennek helyébe mindenütt az önkéntes! 
rendszer lép A részletek felöl még nem 
egyeztek meg, azokat később fogjak ki
dolgozni.

— Védekezés a bolsevizmus elleu. 
A 'limes Írja, hogy az ántánt el van hatá
rozva a bolsevista mozgalmat Európa többi 
országaitól távol tartani Véget kell vetni 
annak, hogy a bolsevizmus, mint támadó 
hatalom fellépjen Európa országai ellen 
Ennek eléréséhez nincs szükség milliónyi 
hadseregre, elég, ha a határt Németország, 
Ausztria és Oroszország között megvédik és 
ha ezen a határvonalon innen állandó rendes 
kormányok fognak az ügyek élén állani.

—- Hazajönnek o, franciaországi 
beteg és rokkant hadifoglyok A Magyar 
Vöröskereszt missziója jelenti hogy a francia 
hadügyminisztériumtól értesítést kapott, amely 
szerint valamennyi beteg és rokkant hadi
foglyot közbenjárásuk folytán haladéktalanul 
haza bocsátja

— Népszámlálás. A „slovák*  minisz- 
téiium, mint értesülünk előkészíti a BSiovák‘- 
ország területén megejtendő népszámlálást, 
melyet március 24. — apr. 3 szándékoznák 
végrehajtani.

—- A pénzek lebélyegzése és az 
árak A bélen foiyt a bankjegyek lebé
lyegzése minden akadály nélkül Most 
már azt hitte mindenki, hogy a kereskedelmi 
és ipari aruk ára is esni fog, amint terme 
szetszerüleg ennek be kelietl volna követ
kezni Azonban azt tapasztaljuk, hogy a 
kereskedők legnagyobb része most még 
egyszer annyit kér az árujáért, mint a pénz 
lebélyegzése előtt azon indokból, hogy a 
levont 50 százalékot a vevőn kell, hogy 
bevasalja. Ezt nem szabad a hatóságnak 
tűrnie. Végre is nem lehet a közönséget 
még ma is a hadi uzsorának áldozatul dobni, 
hanem igenis hozzá kell szoktatni kivétel 
nélkül minden eladót ahhoz, hogy mar veget 
ért a háború s első kötelessége a piacnak, 
az ipari és kereskedelmi forgalomnak a 
normális árakhoz visszatérni Vissza lettek 
vonva már régeit a maximális árak ágy a 
járásban, mint a városban.

— Gyűjtsük a narancshéjat. A 
gyógyszerforgalmi kirendeltség arra hívja fel 
a közönség figyelmét, hogy a narancshéját 
ne dobja el, hanem gyűjtse és szolgáltassa 
be megfelelő ellenérték fejében a legköze
lebbi gyógyszertárba. — Ez a felhívás persze 
azokat illeti, akiknek alkalmuk és módjuk 
van a narancsot nemcsak látni, hanem enni 
is A kisvárosiak és falusiak már négy év 
óla csak híréből ismerik a narancsot és azt 
tudjak róla, ho«y gömbölyű és a bele sárga 
vagy vörös. Ha a zamatos gyümölcsből 
hozzánk is eljut valami, akkor mi is szívesen 
gyűjtjük a héját Egyelőre azonban ne a 
narancson és a héjának gyűjtésen törjük az 
eszünket, hanem gondoljunk a szegény népre, 
lassúk el liszttel, mert elsősorban kenyérre 
van szüksége I

— Halálozás. (Jriin Dezső, nemes
orosz i nagybérlő, szolgaiatonkivüli százados, 
Barsvármegye törvényhatósági bizottsági tagja 
— mint részvéttel értesülünk — e hó 7-én 
hosszas betegség után 41 éves korában 
Budapesten meghalt. Temetése c hó 10-én 
volt a farkasréti temetőben

— A volt bolgár király interná
lasa Bolgár lapok értesülése szerint az 
ántánt elhatározta, hogy Ferdinand volt 
bolgár királyt Németországon kivül internálni 
fogjak Az ántánt ugyanis Vilmos császáron 
kivül Ferdinandot tartja föbünösnek a háború 
kitöréseben.

— Cukorjegyek osztása. E helyen 
is értesítjük Léva város közönségét, hogy a 
március havi cukorjegyek ma délelőtt 9 órá
tól 12 ig és holnap délelőtt 9—12 ig és 
délután 3—5 óra közben osztatnak ki a 
városház nagytermében. Aki a jelzett időben 
nem veszi át a jegyet, később már ki nem 
kaphatja A cukormennyiség személyenkint 
80 dekagramm. A jegyeket sem idegenek, 
sem gyermekek nem vehetik át

— Útlevelek kiadása. Újabb rende 
let szerint a „éeh-slovák“ köztársaság terü
letén a külföldre szóló útleveleket a városi 
rendőrkapitány, illetőleg szolgabiró előterjesz
tésére a tupáni hivatal adja ki.

— Esküvő. Ifj Wáyner János garain- 
szentbenedeki tanító f. hó 3-án Garam- 
szentbenedeken tartotta esküvőjét Fenyvesi 
Ilonkával.

— A posta forgalom Német-Auszt- 
riával újból megnyílt; küldhetők : közönsé
ges és ajánlott levelek nyitva, közönségesen : 
érték nélküli minták, hírlapok Állami hiva
talok és az osztrák-magyar bank levelezése 

, zártan és ajánlottan adhatók tel.
— Angliában u1ra pusztít a spa

i nyol járvány. Az Angliából érkezett lapok 
nagy cikkekben számolnak be arról hogy az 
egész birodalomban nagy erővel lépett fel 
újra a spanyol kór. A halálozási arány — 
az évi halálozást véve alapul — ijesztő 
módon emelkedett.

Csomagforgalom az olasxor- 
' stAsí hadifoglyokkal. Mint Bécsitől je- 
i lentik, a legközelebbi napokban újra meg

nyílik a csomagforgalom az Olaszországban 
, levő hadifoglyokkal. A küldeményeket Svájcon 
I át irányítják.

— A liadinvereségadó felemelése.
1 A Budapesti közlönyben ma egy hete jelent 

meg a hadinyereségadóról szóló XXIV. nép
törvény, amely szerint a hadinyereségek 
százezer koronát meghaladó részének nyolc
van százaléka hadinyereségadó címén az 
államkincstárt illeti. Százezer koronát meg 
nem haladó hadinyereség után a felemelt 
hadinyereségadó a jövedelmi, illetve nyereség
többlet első megkezdett vagy teljes 10 ezer 
koronája után 20 százalék, a következő 
megkezdett 10,000 korona után 20 százalék, 
a következő megkezdett 10,000 korona után 
30 százalék, a következő 20,000 korona után 
40 százalék, a következő 20,1 XX) korona után 
50 százalék, a következő 20,000 korona 
után 60 százalék és a következő 20,000 
korona után 70 százalék. A néptörvény 
életbeléptéig már kivetett hadi nyereségadót 
pótlólag fel kell emelni.

Itt az idő 1 Még nem késett el, még 
mindig becserélheti régi, vagy megunt hang
lemezeit a most megjelent legújabb kacagtató 
tiéfas .Újvári telefonár cimü kétoldalú 
hanglemezre, mely pénzért nem kapható, 
csupán 6 drb. lejátszott hanglemez ellené
ben kizárólagos joggal Wagner hangszer
áruházánál Budapest Vili , József-körut 15.

Hivatalos közlemények.
12G3- 1919. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az eddig állami 

kezelésben állott gyümölcsfaiskolában levő 
alma, körte és egyéb faoltványok eladásra 
kerülnek. Az I. osztályú oltványok ára 1 kor. 
60 Ilii, a II. osztályú oltványok ára 1 kor. 
darabonkint.

A vételár a városi pénztárba fizetendő 
s az olt nyert nyugtatvány felmutatása elle
nében Farkas György a faiskola kertésze az 
oltványokat kiszolgállátja.

Az eladás f. hó 18 án veszi kezdetét
Léva, 1919. március hó 14.

Bódogh Lajou, 
polgármester.
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1232-1919. szám.
Hirdetmény.

Ezennel közhírré teszem, hogy a már- 
czius havi czukor jegyek I. évi márezius hó 
16-án Vasárnap reggeli 9 órától déli 12 órá
ig és hétfőn márezius hó 17-én d e 9 —12 
és d u. 3-5 óra közben fognak a város
ház nagytermében kiosztatni. Aki ezen idő
ben jegyét át nem veszi, máskor hiába lóg 
érte jelentkezni, mert folytatólagos kiosztás 
többé nem lészen

Minden személy kap egy jegyet, mely
nek ellenében bármely elárusító kereskedő
nél márezius hó 25-ig 80 dekagramm czukor 
vásárolható 2 kor. 70 fillérért Idegen sze
mélyeknek vagy kiskorú gyermekeknek a 
jegyek nem adhatók ki.

Léva, 1919 márezius hó 14 én.
Bódogh Lajos, 

polgármester.

Elszámolás.
A lévai hadigondozó néplroda elszámolása 

a működésének megkezdésétől (1918 ‘zept. 
1-től) azon napig le olyt, illetőleg kiadott 
készpénzösszegekről, amelyen az iroda ve
zetését. a lévai hadirokkantak egyesületének 
megbízottai veitek at (vagyis 1919. évi már 
cius hó T.-ikéig L. Bars 1919 maré, hó 
9 iki szám )

Bevételek :
1 A lévai pénzintézetek adománya (Ta

karékpénztár 5<K). Hitelintézet 300. Kercsk. 
bank 250. (összesen 1050.— K. 2. A lévai 
jótékony nöegyesületekkel közösen rendezett 
gyűjtési akció pénzeredménye (részletezését 
L. Bars 1918 dec 15-iki számában) 440 K
3. A Barsvármegyei gazd. egyes, gyűjtéséből 
4500— K. 4. A Feministák egyesületének 
lévai csoportja utján, a Hazatérő katonák 
védőirodájának küldeménye 1000.— K. 5. A 
„Lévai Nemzeti Tanács*  adományainak ősz- 
szege 5281 —K 6. Sporadikus magánadako
zásokból (az iroda első be rend. költségeire : 
30.60.— K. Merkader Alajosné : 50.— K A 
„Bars" szerkesztősége 53.— K Lévai iparo
sok Kocsmarek megbízottjuk utján 15.— K. 
Deutscb vendéglős Tanos s lelkész ur utján 
100. K.) összesen: 248.60.— K. 7- leves n 
kiadott segélyösszeg megtérülése (I. 6. kiad, 
tét. sz ) 30. — K.

Kiadások
1. Irodai és személyzeti költségek ösz- 

szege 82210.— K. 2 Pénzadományokra, 
mégpedig : a ) 22 lévai hadikárosult család 
nak„ rögtöni segelyek" a 10—30 K. illetőleg 
adományok a. 50 —200 K. összesen 1595.— K 
b.) A lévai hadirokkantuk egyesületének al
kalmi segély 59.— K. c) A lévai járás terű 
létén lakó 23 hadikárosult családnak adott 
50—150 K. segélyek összege 1900— K. d.) 
A barsszenlkereszti járás területen lakó 15 
hadikárosult családnak adott 50—150 K 
segélyek összege 1300 — K. e) A hadigon
dozó népiroda hatáskörén kívül eső terület
ről Lévára jött 2 hadikárosult rögtöni segélye 
70.— K. összesen 4924 - K. 3. Kamat
mentes kölcsönökre, 14 hadikárosult lévai 
lakosnak, meghatározatlan időben visszafize
tendő 50- 500 K. s kölcsönök összege 
3900— K. 4 Hetenként 20— 60 Ínséges 
család részére kiosztott tűzifa beszerzési ara 
2071.— K. 5 A harctérről hazatért 1162 
katona meleg itallal való ellátásúnak költ
sége a pályaudvaron 592.04.— K 6. Egy 
hadikarosuitkent jelentkezett szélhámosnak 
adott; utólag megtérült rögtöni segély (I. 
bev. 7. tét. sz.) összege 30.— K.

Bevételek összege : K. 12549.60 
Összes kiadás : K. 12339 14 
Levonva a kiadást : K. 1233914
Maradt készpénz K 210 46

A kettőszáztiz korona és 46 fillér ma
radvány (10. K 46) Tíz korona és 46 fil
lér készpénz, és Keltöszáz korona betélösz- 
szegrői szóló takarékpénztári betétkönyv 
alakjaban,’ az átvevő rokkantegyesüietet kép 
viselő megbízottaknak átadatott.

Léva, 1919. évi március hó 8.-án.
Krick Aladár,

a hadigondozó népiroda volt igazgatója.

Halálozás

Születés.

a szuiok uen ‘'aif
Turján Károly Ilodál K fiú
Kaszás Maria leány
Tóth Károly SzeleezkiM. leány

Házasság.

A gyermek 
neve

Károly 
Julianna 

Halva szül.

VölegtüY és lueüvasszouv ue»e Vallása

Stadler 1 lenrik Stadler Zeltna izr.

Kora A halál oka

3 hó Hörghurut

4z ellmuvi neve
Agg Gyula Miklós

Ny il ttér.*)
NYILATKOZAT.

A lévai gymnáziiim bezárásával kapcso
latosan Ács Bódog képezdei tanár úrról 
személyemtől eredőié# sajnálatos félreveze 
tésemen alapuló oly hírek kerültek forga
lomba, melyek minden pozitív alapot nél- 
kü őznek s amely hírek elterjedése állal 
nagyrabecsiilt személyének okozott kellemet- 
lenségekért tőle ezennel bocsánatot kérek.

Mihalovics Rezső.

Gazdasági gyakornok 
azonnali belépésre állást 
keres — Cím a kiadóban.

LAKÁST KERES
2 3 szobásat.

Cím a beiad-ótoan.

JEDLICSKA JÓZSEF
képesített — 

kőműves és ácsmester 
Damjanich-utcza 16. sz. Léván.

4 - 4’|2 °|0-os 

tőkebefektetés. 
I
, A vl)una*  Biztositó Társaság (18t>7 év

ben alapítva) életbiztosítással kombinált
4 — 41 s " o-OB 

tőkebefektetést nyújt. 
Ezen uj bevezetés nagy visszhangra tálul 
a mai időben amikor a takarékos kö
zönség és kis tőkés a pénzintézeteknél 
a nagy pénzbőség miatt csak csekély 
kamatot kap Érdeklődőknek felvilágosi- 
— — tássul szolgál a — —

DUNA BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 
lévai foügynöksége

Honvéd-utca és Bati-utca sarok.
Telefon szám 60

*| Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség. •

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák és műfogak 
Fülöp Béla fogtechnikusnál Léván, Teleky-utca 1.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi tnárc hó 9.-től évi márc. hó lC.-ig.

Alulirt ezennel közhírré teszem, hogy 
Singer Izidor lévai kereskedő által Wild 
Dávid egyházmaróli haszonbérlőtől megvett, 
de át nem vett 3, azaz : három vaggon 

vöröshagyma 
f. 1919. évi márezius hó 17 lk napjá
nak délutáni 3 órakor Egyházma- 
róton Wild Dávid lakhelye területén dr. 
Jaggasich Sándor ipolysági állami közjegyző 
közbenjöttével nyilvános árverésen a iegtöb 
bet ígérőnek a teljes vételár azonnali 
lefizetése ellenében el fog adatni; esetleges 
minőség hiányért szavatosság nem vállaltatik.

Az árverés alá kerülő vöröshagyma az 
árverés napjáig Egyházmaróton megtekinthető.

Kelt Ipolyságon, 1919. március 9.

Fűrészelt tűzifa 
le a. p la. a t ó 

WBISZ malom telepén 
bármilyen mennyiségben.

A. KÁKÁBAN 

KISEBB SZŐLŐ 
bérbe vagy megvételre 
— — kerestetik. — — 
Cin e lap kiadóhivatalában.

Jég
kapható

Mészáros Lajosnál Léván.
Felhívás Szőlőtelepitéare!

Elsőrendű garantált filaxeramen- 
tes Nova féle hazai Magántermő 
gyökeres szőlővatsző r I a <1 A s 
kedvezményes áron Kész't-t két 
millió Mindenütt telepíthető 
|ó siker várható. Nagybani te
lepítésekre,elhanyagolt,kipusz
tult régi szólók újjá telepítésére 
valamint hiányok pótlására 
aján ható. Nőve léle 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 rendelte meg szük
ségletet. Ki most rendel, a/ a tavasszal ideje
korán fog ültethetni. Az uradalmi szőlők részére 
is igen nagy mennyiség rendelte'ett Rendelé
seket: név, lakhely utolsó posta, megye és 
rendeltetési vasútállomás pon'os feltüntetésével 
a pénzutalvany szelvényén is megtehető, va^y 

ajánlott levél által kéretik beküldeni, czim :
"KTOV A é*  «zöl6>

V V oltviaytalap kozo'Oségo 

ABAD. Szabadságtér 10.

Nyomatott Nyittat éa Tárta r. t.-nál, Léván.


