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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

[.1 centiméterenként — 4 fillér
Nyílttéri közlemények gannond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek
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A kisipar vedelnie.
(K) A háborúnak legelső áldo

zata a kisipar, mely teljesen tönkre 
ment. Eltekintve azoktól, akik ide
haza maradtak és magukat alaposan 
megszedték, a kisiparosok ekzisz- 
tenciája alaposan megrendült, mert 

| hogy a háborúból liazakerülteknek 
azt kellett tapasztalniuk, hogy ismét 
a kezdet kezdetén állanak de még 
sokkal rosszabb viszonyok között, 
mint akkor, midőn legelőször nyi
tottak üzletet, mert akkor volt 
anyag, ami ma drága pénzen sem 
kapható, olcsón lehetett beszerezni, 
munkás segéderő volt kellő számban 

■s lassanként a szolid, jóravaló ipa
rosnak sikerült magának egy kis 
vevő körzetet biztosítani, inig most 
azt kell tapasztalnia, hogy amíg ő 
a háborúban életét és testi épségét 
tette kockára, azalatt itthon a had
mentes kisiparosok az összes vevő
ket elcsábították horribilis árakat 

t szedtek a munkáért.
A társadalmi életre nézve na

gyon káros és veszedelmes lesz, ha 
a kisiparosokat nem tudjuk régi, 
megszokott helyükre visszailleszteni, 
mert a tétlenség, a munkanélküliség 
minden rossznak az előidézője. Elég 
baj az is már, hogy a háború négy 
esztendeje alatt a munkáskezek el
szoktak az. ipari munkától és most 
is csak nehezen birhatók arra, hogy 
az elejtett szerszámokat, az ollót, 
kalapácsot, gyalut, dikicset, újra 
elővegyék s műhelyüket újra beren
dezzék s életük fonalát a régi módon 
tovább szőjjék.

A pénz, ez a félelmetes nagy 
hatalom, hihetetlen garázdálkodása 

k felbillentette az egyes társadalmi 
osztályok között az egyensúlyt ; a 
szegényekből varat anul hadimilli
omosok lettek, akik nem érezték a 
háború terhét és nyomorúságait. 
Viszont előkelő, tisztességes jöve
delmű és vagyonú iparosok a kény
telen-kelletlen bevonulás következ
tében teljesen elszegényedtek, mert 
az itthonmaradt feleség és gyerme
kek az ipart folytatni képtelenek 
lévén, a fennmaradó csekély vagyon
ból éltek, azt teljesen felemésztették.

Már most el lehet képzelni, hogy 
mennyire kiélesedett az ellentét az 
itthonmaradt és a hadból hazakerült 

^iparosok vagyoni viszonyai között. 
Az egyik kezében ott van a pénz 
s ezzel a félelmetes hatalommal csak
hamar saját szolgálatába fogja kény
szeríteni a munka és anyag nélkül 
való kisiparost, ha csak az állam és 

a hatóságok nem fognak segítséget 
nyújtani s közbelépésükkel talpra 
nem állítják a pénz karmai között 
vergődő munkást.

Hogy a normális viszonyok a 
kisipar terén sem fognak egy
kettőre helyreállni, azt bizonyosnak 
tartjuk, de nem is várjuk, mert 
hiszen négy és fél esztendő viszon
tagsága által okozott sebeket egy
két nap vagy hónap alatt begyó
gyítani nem is lehet. Hanem amellett 
is azonnal meg kell kezdeni a helyzet 
szanálását.

E tekintetben a következőket 
találjuk helyeseknek és céhaveze- 

| tőknek. A hadinyereség, mint az 
• anyagi viszonyok indokolatlan elto

lódásának előidézője, feltétlenül meg
adózandó oly mértékben, amilyenben 
megállapítható annak munka és 
rizikó nélkül való létrejötte ; ellenben 
a hadból visszatért kisiparos adó
hátraléka teljesen törlendő, sőt reá 
egy, vagy két évig semmiféle adó 
és közteher ki nem vetendő, sőt 
még ezután is legalább tiz eszten
deig csak lassan és kevéssé fokozott 
mértékben szabad megterhelni. Ez
által el fogjuk érni azt, hogy a hadi
nyereségek tulajdonosai a közteher
viselésben aránylagosan résztvesz- 
nek, az általuk befizetett adóból 
fedezni tudjuk az államigazgatást 
és a közszükségletet, mig a háború 
által sújtott kisiparosnak segédkezet 
nyújtunk, hogy talpra állhasson.

De még ez nem elég. Mert ha 
csak adóját engedjük el a kisiparos
nak, de máskülönben meg nem 
akadályozzuk, hogy a háborúban 
megnövekedett töke a karmai közé 
ne kerítse, még nem sokat segítet
tünk rajta.

A hatóságnak módot kell találni 
arra, hogy a háborúból hazatért 
kisiparos olcsó anyaghoz és munka
erőhöz jusson. Áll ez a kisipar 
minden nemére, mert a szabónak 
nincs posztója, szövete, cérnája, a 
cipésznek és csizmadiának nincs 
bőre, csirize, az asztalosnak fája, 
deszkájaj enyve, a kovácsnak vasa 
és igy tovább. A kormány gondos
kodjék arról, hogy az anyag elő
állító gyárak ismét üzembe helyez
tessenek, ahol pedig hiányzanak a 
gyárak, ott állíttasson gyárakat 
vágy felállításra buzdítson egyeseket 
avagy társulatokat. Az eddig hadi
anyagot gyártó üzemek alakuljanak 
át a békés berendezkedéshez szük
séges anyagokat, szerszámokat elő
állító vállalatokká. Nyújtson az elő 
állított nyersanyag szállítására vasúti 

kedvezményt, e célból a refakciákat 
és a tarifákat alapos revízió alá vegye, 
hogy minél gyorsabban és minél 
olcsóbban jusson az anyag a feldol
gozó kisiparos műhelyébe.

Különösen az anyag kiosztásá
nál jut fontosabb szerep a hatósá
goknak. Itt kell különösen ügyelni 
arra, hogy elsősorban legelőször is 
a hadbavonult iparosok jussanak 
anyaghoz, mert itt csak a hatóság 
keze képes megakadályozni azt, 
hogy a pénz birtokosai az árakat 
felverve, a ma még hitelen tengődő 
kisiparos orra elől el ne harácsolják 
a beözönlő nyers anyagot. E célból 
az iparhatóság lajstromokat állítson 
össze szakma szerint s ebben jelent
kezésük és vagyoni viszonyaik 

; sorrendjében állapítsa meg az egyes 
iparos által igényelt anyagokat. 
Azokat az anyagokat, melyeket az 
állam maga állít elő, pl. fát stb., 
kedvezményes áron adja át — eset
leg hitelre — a hadból hazakerült 
kisiparosoknak.

Olyan helyen, hol tömegesen 
I vannak egy szakmabeli kisiparosok, 

az állam ne engedjen ugyanazon 
szakmabeli cikkeket előállító gyára
kat alapítani, mert ezáltal a gyár 
rabszolgáivá teszi a kisiparosokat.

Nagyjában igy gondoljuk a 
kisipar talpraállitását. Részletesen, 

i bár nagyon szeretnénk, nem szólha- 
I tünk a tárgyhoz, mert arra terünk 
; nincs, de annak idején egy-egy 
, részletkérdést is napirendre tűzünk 

lapunk hasábjain és szakszerűen 
meg fogjuk világítani Tesszük ezt 

■ azért, mert ez az ország nem csupán 
i földmivelőkből áll, hanem iparosokból 

is, akik eddig nem mehettek sem
mire, mert a mi kisiparunk teljesen 
magára hagyatva pangott, mig nem a 
háború végleg elpusztította.

Ezer és ezer család jóléte és 
boldogsága függ a kisipar újra életre 
keltésétől. Az ország vagyonának 
gyarapodását jelenti egy virágzó 
kisipar, amelynek sorsát e pár sor
ban szóvá tettük.

A hét világ-eseményeiből

Az előzetes békeszerződés tengerészeti 
rendelkezései szerint a volt központi hatalmak 
hajóhadukat a szövetségeseknek tartoznak 
átadni ; ez a rendelkezés vonatkozik a dunai 
monitorokra is. A központi hatalmak erődít
ményei lerombolandók. A kiéli csatornát min
den nemzet részére nyitva kell tartani.

A bácskai svábok tántorithatatlanul ra
gaszkodnak Magyarországhoz.
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Magyarország területén április 10-én 
lesznek a választások ; április 20-án pedig 
összeül a nemzetgyűlés, amelynek mandá
tuma két esztendőre szól. A nemzetgyűlésen 
418 képviselő helyett csak 236 fog helyet fog
lalni. A kerületek uj beosztású közzététetett; a 
pártok már erősen készülnek a választásokra. 
A képviselők gazdasági és pénzügyi össze
férhetetlenségét meg fogják szüntetni; állami, 
törvényhatósági és községi tisztviselők is 
vállalhatnak mandátumot.

A francia fegyverszüneti bizottság tele
fonösszeköttetést teremt Nagyvarad, Buda
pest, Arad, Szeged, Temesvár és Kolozsvár 
között, amelynek az a hivatása, ha bármi 
atrocitás történik, a fegyverszüneti bizottság 
azonnal francia fegyverekkel avatkozik a 
dologba.

Lemberg várost valósággal elárasztja az 
ukrán tüzérség golyózápora. Az iskolákat és 
közintézményeket bezárták. A lengyelek óri
ási municiókészletel gyűjtöttek össze a 
város védelmére.

A francia tudományos akadémia arra 
kéri a békekonferenciát, hogy a békekötés 
alkalmával rendelje el az egységes naptár 
behozatalát A naptár reformálásai mindig 
nagy történeti eseményekkel esnek össze.

Vársói távirat szerint Lenin ellen me 
rényletet kíséreltek meg. A merénylők több 
szőr rálöttek Leninre, de nem találták el. 
A merénylőket elfogták. A vörös gárda egyik 
katonája pedig Troclcy ellen követett el me
rényletet, amikor hálókocsijából kiszállott. 
Egy golyó keresztülfurta Trocky kalapját. 
Trocky nem sebesült meg, de az egyik kí
sérőjét megölték, a másikat megsebesítették. 
A francia haditörvényszék Glemenceau me
rénylőjét, Cottint előre megfontolt gyilkosság 
kísérlete miatt halálra ítélte. A Reuter-ügy- 
nökség Berlinbe küldött munkatársa azt sür- 
gönyözte, hogy a helyzet Berlinben az élel
miszerek hiánya miatt kétségbeejtő. Ha Né
metország április hónapban nem kap élelmi
szereket, a szó szoros értelmében éhen kell 
halnia. A hadikárpótlás összegének megálla
pítására kiküldött bizottság végérvényesen 
azt a határozatot hozta, hogy Németországot 
nyolc milliárd font sterling fizetésére köte
lezik. Népszavazással döntik el a Bánát 
sorsát és zürichi jelentések szerint a szer
beknek ki kell üriteniök Temesvárt és Te- 
mesmegyét. Londonban jövő hétre várják az 
előzetes békét Japán önálló akciót kezd 
Szibériában. A szövetségesek haladéktalanul 
küldik az élelmiszert Németországba, havon 
kint háromezer tonnát, de az élelmiszereket 
csapatokkal kisértetik, amelyeket megbíznak 
annak ellenőrzésével, hogy az élelmiszereket 
az ántánt intencióinak megfelelően osszák el. 
Az ántánt és a bolsevikiek rövidesen fegy
verszünetet kötnek. Április elején megér
keznek Budapestre az amerikai husszállit- 
mányok. A szerbek kivonultak a Bánátból 
és Horvátországból, helyükbe francia csa
patok jöttek. Magyarorszag hir szerint száz 
vagon zsirt kap Amerikából.

Magyarországon a földbirtokreform végre 
hajtása után az egyszeri nagy vagyonadó lea
dását és a háborús nyereségek radikális meg*  
oldását tervezi a magyar népkormány, amely 
a békekonferenciára Károlyi Mihály elnökön 
kivül Berinkey miniszterelnököt, Kunfi Zsig- 
mondot és Jászi Oszkárt fogja kiküldeni.

Dr. Spengler davosi neves orvos és 
bakteriológus egy Zürichből érkezett távirat 
szerint megtalálta a spanyol járvány bacilusát 
és sikerült neki biztos orvosszert is készí
tenie ellene.

Oroszországban olyan rossz állapotban 

vannak a vasúti mozdonyok, hogy április 
végére valószínűleg egyetlen mozdonyt sem 
tudnak már beállítani s ezért a vasntforga- 

' lom teljesen meg fog bénulni Egy newyorki 
szikratávirat szerint Wilson két amerikai 
munkásnöt is meghívott a békekonferenciára, 
hogy ott a munkásnők érdekeit képviseljék. 
A Havas ügynökség jelenti : A békekonferen
cia illetékes bizottsága megállapította, hogy 
a háború kitöréséért az értelmi szerzők 
felelősség alá essenek, igy tehát Vilmos 
császár sem kerülheti ki a felelősségre vo
nást.

Newyorki távirat viszont azt jelenti, 
hogy a jogtudósok állítólag nem találnak 
módot arra, hogy a volt német császár ellen 
büntető eljárást lehessen indítani ; azonban 
lehetséges, hogy száműzik, mint annak idején 
Napóleont. Berlini hírek szerint: Egész Né 
metországban helyreállt a nyugalom. A 
lengyel ügyek tárgyalására kiküldött albizott
ság véglegesen amellett foglalt állást, hogy 
Galíciát Lengyelországnak Ítélik oda

A magyar kormány rendeiete alapján 
bármely összegű betétből — további intéz
kedésig — csak 1000 K. vehető ki. Folyó
számlára elhelyezett összegekből csak annyi 
vehető ki, amennyi hitelt-érdemlö igazolás 
alapjan múlhatatlanul szükséges. Az összes 
letétbe helyezett (Safe deposit) értékeket 
egyelőre nem adják ki.

Wilson — aki III. 13-án érkezett ismét 
Franciaországba — halomra dönti azokat a 
megegyezéseket, amelyeket távollétében kö
töttek ; nem fogad el olyan megoldást, amely 
a népszövetség tervét elhalasztaná ; nem 
fogad el olyan javaslatot, amely nincsen 
összhangban 14 pontjával. A népszövetség 
elválaszthatatlan alkotórésze lesz a béke 
szerződésnek. A népszövetség székhelye va
lószínűleg Genf lesz.

Fiume olasz szabad kikötő lesz, ezzel 
szemben Olaszország lemond Dalmáciáról. 
Zára és Sebenico független szabad kikötő 
lesz, Dalmácia többi részét pedig Jugoszlávia 
kapja — Wilson vonakodik elfogadni azokat 
a szigorú fegyverszüneti feltételeket, amelye
ket Foch állított össze. — Wilson újabb 
sikert aratott a békekonferencián avval is, 
hogy a gazdasági háború gondolutát végkép 
eltemette ; igy a világkereskedelem a háború 
után teljesen srabad lesz A békekonferencia 
bünlajstromába a következők vannak felvéve: 
A polgári lakosság lemészárlása, kínzása, 
kiéheztetése, asszonyrablás, fiatal lányok 
prostiluálása, deportálás, polgári személyek 
internálása, katonai munkálatokra való kény
szerítése, megszállott területeken történt 
sorozás, törvényei lenes adóztatás, a bank
jegyek értékének leszállítása, a kollektív 
pénzbüntetések, szabad városok bombázása, 
műemlékek, történelmi épületek elpusztítása, 
kereskedelmi és magánhajók megsemmisítése, 
kórházak pusztítása, a genfi egyezmény meg 
sértése, mérges gazok, robbanó anyagok 
használata, a foglyokkal való rossz bánásmód, 
a fehér zászlóval való visszaélés, a kutak 
meginérgezése.

A magyar népkormány üzemi miniszté
riumot állít fel, amely az ipari üzemek szo
cializálását előkészíti és végrehajtja. A m. 
népkormány törvényt fog alkotni a munka
kényszerről. A javaslat szerint a törvénynek 
fokozott figyelmet kell fordítania azokra, 
akik eddig munka nélkül, tőkekamatból, 
földjáradékból, vagy egyéb járadékból éltek, 
anélkül, hogy résztvettek volna a termelő 
munkában. — Mindenki tartozik igazolni, hogy 
milyen munkát végez, aki pedig az igazolást 
nem tudja felmutatni, azt az állam kénysze- • 

ritse munkára — A horribilis nagy fizete- 
; sekre adó formájában ráteszi az állam a 

kezét
Aradra francia csapatok érkeztek. 4 

newyorki kikötő munkásai sztrájkolnák. A I 
japán hadsereg Szibériában állandóan elő. 
nyomulásban van

......... *

Különfélék
A lévai fögimnnúziutu megnyi- 

tása ügyébon március 17 én egy — a szü
lőkből alakult bizottság kereste fel a vármegyt 
zsupánját Aranyosmaróton s arra való tekin 
tettel, hogy az iskolás gyermekeknek — 
egy éve van veszendőben, kérte, hogy a fő
gimnázium megnyitását engedélyezze, hogy 
a tanulók a tanévet befejezhessék. A zsupán 
szívesen fogadta a küldöttséget s előzékenyen 
kijelentette, hogy amint a Pozsonyból kiren
delt kormánybiztos megérkezett, a főgimná
zium megnyitható lesz s a maga részéről 
biztosította a küldöttséget, hogy mindent 
megtesz, hogy kérésük mielőbb teljesítessék.

— A városok gondjai. A vidéki vá-
rosok mindegyike nagy anyagi nehézségekkel * 
küzd. A városi adminisztrációk és üzemek 
horribilis költségekbe kerülnek, amelyek a 
jelenlegi pótadókbol nem fedezhetők. Mint
hogy pedig a varosok a pótadók felemelésé
vel nem akarják sújtani a szegényebb lakos- 
Ságot, amelynek amugyis nehéz az élete, a 
jövedelmi forrást pedig feltétlenül emelni 
kell, nagyon helyesen a városok legtöbbje a 
luxus-adókat hozza be. Nagykanizsán például 
szabályrendeletet készítenek a kártyaadó be
hozatalára. A terv szerint minden játszma 
után 50 fillér lesz az adó. Uj adónem lesz 
még a kocsiadó, természetesen a luxus 
kocsik után, továbbá a mulatságok, bálok 
adója. Azt hisszük, hogy Nagykanizsa után 
más városok is behozzák ezeket az adókat.

— Csehek vették át a tanítóképző- 
intésetet A csehek március 16-án átvették 
a lévai magyar állami tanitóképzö-intézelel 
A tanártestület kifejezte tiltakozását, azon- < 
bán nem gördített akadályokat az átvétel 
ellen. A tanártestület — minden kapacitáláa 
nélkül — egyhangúlag elhatározta, hogy 
senkisem lép a éeh-slovak állam szolgálatába. 
— A beiratások mai napon befejeztetnek; 
holnap hétlön már megkezdik a tótnyelvü 
előadásokat

— Vonatok érkezése és indulása 
A vonatok Lévára érkeznek: Nagysurányból 
reggel lél 9 órakor, Párkánynánáról délután 
12 óra 30 perckor, — Garamberzenezéröl 
délután 12 óra 17 perckor. — Léváról indul
nak a vonatok: Párkánynána felé délután 
1 óra 10 perckor, — Garamberzeneze felé 
d. u. 1 órakor és Nagysurány fele délután 
3 órakor

— Gyáezhir. Mély gyász és nagy 
veszteség érte Behula József polgártársunkul, 
akinek forrón szeretett, kedves lia, Földei 
Lajos, ideiglenesen nyugalmazott káplán műn- 
kas életének 29, áldozópapságanak 4, évében,• 
szüleinek, testvéreinek és rokonságának fáj
dalmára, hosszú, türelmes szenvedés után 
Léván, I hó 19-éu, délután 4 órakor elhunyt. 
Hült tetemeit f. hó 22-én a r. kath plébánia 
templomából a lelki üdvéért d e. 10 óra
kor elmondott szentmiseáldozat után — a 
sirkertben őszinte részvét mellett helyezték 
örök nyugalomra — Áldás és béka porain I

— Közgyűlések. A lévai iparos olva 
sókör március 25-én kedden délután 2 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését a kör nagyter
mében. Ma vasárnap pedig délután 2 órakor 
Orbán-hegykiisséi) tartja közgyűlését ugyanott.

— A lévai kath. körben a március 
23, 30 és április 6-ára hirdetett ismeretter
jesztő előadások közbejött akadályok miatt 
nem testnek megtartva.

— Internáltak hazaérkezése. Fran-4; 
ciaország hivatalosan megengedte, hogy » 
Svájcban internált magyar és osztrák alatt
valók, akik azelőtt Franciaországban voltak 
logságbao, visszatérhetnek hazájukba. Ezt az 
intézkedést nemsokára valöszinüleg követi az 
i>> hogy a Franciaországban internáltak il 
hazatérhetnek.
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— Két millió tonna élelmiszer.
Hágából érkezett tudósítás szerint Hoover 
amerikai élelmezési ellenőr — félreértéseket 
megelőzendő — közléseket t tt Európa 
élelmezéséről. Európába való megérkezése 
óta 1919. február végéig 745.829 tonna 
élelmiszert rakodtak ki európai kikötőkben 
Ez az eleség a németektől felszabadított 
lakosságnak volt szánva. Most ismét 1,288,000 

> tonna éleliniszerszállitmány van utón, amelyből 
e hó 15 ig Triesztben, Fiúméban és Kagu- 
zában 87.183 tonnát hajóztak ki Bécsbe 
eddig 24 000 tonna gabona ment. Az ame
rikai kormány az élelmezésre már ezerkét 
száz millió dollárt adott ki. A szállításokat 
szakadatlanul folytatni fogjak.

— Gy ászhír. To7A Dánielné sz. lóth 
Julianna asszony, 'lóth Dániel lévai polgár 
társunk neje életének 64, boldog házassá
gának 46 évében hosszas szenvedés után 
Léván csendesen elhunyt. A jó anya minta 
képe volt, ki csak családjának élt. Temetése 
nagyszámú rokonság és ismerős részvéte 
mellett e hó 17 én ment végbe. Gaál 
Dánielné Tóth Etelka, Nagysalló jegyzőjének 
neje édesanyját, Tóth Sándor a lévai ref. 
egyház pénztáros-gondnoka és János
perbetei ref. lelkész nővérüket gyászolják a 
boldogultban. Nyugodjék békében.

— Hazatérő hadifoglyok. Az utóbbi 
napokban Nyíregyházára és vidékére Orosz
országból igen nagy számban térnek haza a 
magyar hadifoglyok. Főként szibériai és 
transzbajkáii vidékekről jönnek sokan, úgy 
hogy van nap, amikor több ezer hadifogoly 
érkezik meg Mindannyin rendkívül le van 
rongyolódva és sokat szenvedett az éhségtől. 
A hadifoglyok azt állítják, hogy sok sok 
ezer fogoly vár hazaszállításra, ami igen 
lassan történik.

— Merényletterv Wllsou ellen A 
Reuter-ügynökség newyorki távirata szerint 
Newyorkban tizennégy spanyolt letartóztat
tak. Az a vad ellenük, hogy merényletet 
akartak elkövetni Wilson ellen.

— A csehek összeír iák az áutánt 
államokkal szemben fennálló követe
léseiket Prágai jelentés szerint a cseh ke
reskedelmi minisztérium felszólította a cseh 
szlovák köztársaság alattvalóit, hogy az ántánt- 
allamokkal szemben fennálló követeléseiket 
vagy ott levő vagyonukat e hó végéig beje
lentsék. A cseh külügyminisztérium a beje
lentett követelések és vagyonok szabaddá 
tétele érdekében sürgős lépéseket fog tenni

— Az egy- és kétkoroná*ok  beho
zatala a éeh-slovák államba meg van 
tiltva. Az utazók az ily bankjegyekből csak 
50 koronát vihetnek be a határon

— Milícia Ausztriában. Német*  
Ausztriában katonai őrszolgálatot, miiieiat 
szerveznek, amelyen kívül egyéb katonaság 
nem is lesz. A milícia legföljebb 24 ezer 
emberből fog allani, a szolgálati kötelezettség 
a 19-ik évtől 42 ig terjed. A szolgálat csak 
4 hónapot vehet igénybe.

— A magyar kormeny elrendelte, 
hogy az országba utazók 500 koronánál 
többet magukkal nem vihetnek. A többletet 
a hatarrendőrség konliskálja.

1430—1919 szám.

Hirdetmény.
A Léva r. t. város tulajdonát képező a 

vadalmási dűlőben a városi faiskola és a 
katonai lőtér között fekvő, eddig katonai 
gyakorló térnek használt szántóföld terület, 
mintegy 10 kát. hold — mivel azt a cseh
szlovák katonai parancsnoksága bérletből 
kiengedte, elsősorban a katonai rokkantak és 
hadiözvegyek, másodsorban a földtulaj
donnal nem rendelkező szegényebb városi 
lakosság között 600 O öles parcellákban 
haszonbérbe adatik.

Jelentkezni Tokody István pénz- és gaz 
daságügyi tanácsnoknál lehet, akinél a bér
leti feltételek is megtudhatók.

Léva, 1919, március hó 22.

Bódogh Lajos 
polgármester.

13—919. prez. íz.
Hirdetmény.

A Slovensko teljhatalmú miniszterének 
1919 évi február hó 20-án 13. sz. a kelt 
rendelete értelmében 1919. évi III. hó 24-töl 
IV. hó 3.-ig terjedő napokban a volt magyar 
királyságnak azon a területén, amely a cseh
szlovák állam által meg van szállva, nép 
számlálás fog keresztül vitetni.

Ennél a népszámlálásnál a számlálás 
helyén fent meghatározott időben jelen levő 
minden személynek vezeték és (utóneve) és 
utolsó névváltozás előtti vezetékneve, továbbá 
a lakásadóhoz való viszonya, neme, családi 
állapota, születési helye, kora, vallása, nem 
zetisége, műveltsége, nyelvismerete, katonai 
szolgálata, habomban történt részvéte, rok
kantsága, azután a községnek valódi neve 
szlovák nyelven, a magyar nyelvnek a köz
ségben a hivatalokba, iskolákba és vallási 
műveletekbe történt bevezetésének ideje és 
az fog inegállapittatni, hogy’ az illető lakás
ban lakó háztartásból hány személy veszett 
el a háború következtében (min. rend. 2. §.) 
A népszámlálás nem szolgál semmiféle ad<> 
zasi czélokat.

A háztulajdonosok, vagy helyetteseik 
kötelesek a számlálás előtt a népszámláló 
biztosok részére házuk valamennyi lakásáról 
kimutatást előkészíteni tekintet nélkül arra, 
lakvá vannak e, avagy nem, beleszámítva 
azon helyiségeket is, amelyek talán lakásul 
nem szolgálnak, de a számlálásra nézve 
döntő napon lakva vannak (pavillon, őrház. 
hajó slb) Egyidejűleg kötelesek szabatosan 
közölni a számlálásra nézve döntő napon 
(min rend 7 §) lakásukon jelen volt sze 
melyek szamát

Mindenki feltétlenül köteles a népszám
láló biztosnak azon adatokat közölni, ame 
lyek a számlálásnál megállapittatnak A ház
tulajdonosok községi és városi hivatalok és 
minden egyeb hivatal, polgári és katonai 

j intézetek, egyletek, társulatok, szövetkezetek 
j feltétlenül kötelesek a népszámláló biztoso

kat feladatuk teljesítésében támogatni, hogy 
az összeírás helyesen, teljesen és idején 
vitessék keresztül. Különösen meg kell köny- 

i nyiteni a népszámláló biztosoknak, hogy 
( hozza jussanak a községi nevek megváltoz 
! tatásara és a magyar nyelvnek a községben 

a hivatalokba, iskolákba és vallási művele
tekbe történt bevezetésére vonatkozó hivata
los iratokhoz.

2000 kor-ig terjedhető büntetéssel, avagy 
3 hónapig tartó fogházzal büntettetik ;

a) aki tudatosan helytelen, vagy hamis 
i adatokat közöl ;

b) aki a népszámláló biztosnak meg
tagadja azon adatok közlését, amelyek ezen 
számlálással megáilapittatnak ;

c) aki hamis hírek terjesztésével nehe
zíti, vagy akadályozza az összeírást;

d) aki a népszámláló biztost megillető 
| kötelező támogatás megtagadásával a szám

lálást nehezíti, késlelteti, avagy akadályozza.
: (Min. ren. 9. §.)
| A számlálás alkalmával bevallott családi 
i és egyéb viszonyok felöl a népszámláló 

biztosok teljes hallgatással tartoznak és e 
bevallással semmiképen és senki áltál sem 
szabad visszaélni (min. ren. 16.

A népszámlálásra vonatkozó rendeletben 
meghatározott kihágások miatti büntetés a 
bíróságokhoz tartozik (min. rend. 19 §.)

Amidőn ezt közhírré teszem, azt kívá
nom a közönségtől, hogy a népsz 'inláló biz
tosoknak kezére járjon cs őket munkájukban 
mindenképen támogassa, hogy nehéz felada
tukat teljesen és szabályszerűen vihessék 
keresztül.

Pozsonyban, 1919. március 21.
Dr. Srobár Lfirinc, 

Slovensko teljhatalmú minisztere.

1386-1919 szám.
Hirdetmény.

A vármegyei gazdasági felügyelő távirata 
folytán felhívom a földmives gazdákat, hogy 
kaueióletétel végett Aranyosmaróton jelent
kezzenek.

Léva, 1919 évi márezius hó 20.
BódORh Lnjob, 

polgirmeitcr.

1399-1919 szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem és a hadisegély további 
felvételére jogosultakat értesítem, hogy fize
tési könyvecskéjét (ivét) minden igazoltan 
jogosult köteles még a folyó havi segélyek 
kifizetése előtt legalább egy nappal előbb a 
városi pénztárnál bemutatni oly czélból, hogy 
a kifizetendő összeg előjegyzésbe vétessék, 
mert csak annyi pénzt ád e czélra az állami 
adóhivatal, amennyiről előzetes elszámolást 
kap.

A segélyek kifizetése folyó hó 28 án és 
29-én délután 2—5 órák között teljesittetik, 
tehát f. hó 26-ig vagyis szerdáig bezárólag 
a pénztárban a könyvvel jelentkezni kell. — 
Aki a segely tovább fizetésére való igény
jogosultságát a folyó hó 26 ig szerdáig nem 
igazolja, további segélyre való minden igé
nyét feltétlenül elveszti az összes további 
folyó hónapokra is. Saját mulasztásából ki
folyólag a hivatalt senki sem okolhatja; a 
miniszteri rendeletén alapuló ezen intézkedés 
ellen semmiféle jogorvoslatnak, vagy bármi
féle utóigazolásnak helye nincsen.

Léva, 1919. márezius hó 20
Bódogh Balos, 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése. 
1919. évi márc. hó 16.>től évi márc. hó 23.-ig. 

Születés.

A SülllllK ueis v t a A gyermek
38 g neve

Kotasz Eszter leány Klóra Aranku
Házasság.

VíHerav ts uieuvasszoüv utve v.ius.
■_ _■ ._______

özv. tílau S. és özv. Sveiger J. izr.
Halálozás.

Kora

l'óth Dánielné Tóth J. 64 éves 
özv. Gápel K. Kovács M. 63 éves 
Földes Lajos 
Király Erzsébet 
Medzihradszky Irén

A halál oka

l ’tőérelmesz. 
Gyoiuorrák 

lüdögOmőkúr 
Gyomorrák 
Tűdóvész

27 éves
52 éves 
22 éves

Gazdasági gyakornok 
azonnali belépésre állást 
keres Cim a kiadóban.

Jég
kapható 

Mészáros Lajosnál Léván.
Péküzlet.

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy helybeli Deák- 
Ferenc-utca 3. szám alatt Welsz- 
téle pékséget átvettem A kenyér 
sütés elSlegeB bejelentését ké 
rém. N. é. közönség b. pért- 
— — fogását kérve. — —

Teljes tisztelettel
K O H N A ZMl XT 

pékmester.

TEA!
Ma már csak a növény'anban található 
ellenben Hollandián át sikerült egy nagy 
mennyiség valódi orosz tea. pótlóhoz 
jutni, mely úgy iz, mint zamat tekinte
tében fölülmúlja az. eddig nálunk forga- 
— — lomban levő teafajokat. — — 

Kapható kizárólag :
PIOK ENDRE

droguiiu-vegyszer üzletében Léván
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Fűrészelt tűzifa
le a. p El a t ó

WEISZ malom telepéig
bármilyen mennyiségben.

4 - 4’|, °|0-os

tőkebefektetés.
A .Duna*  Biztositó Társaság (1867. év
ben alapítva) életbiztosítással kombinált

4 — 4‘/s "o-os 
tőkebefektetést nyújt. 

Ezen uj bevezetés nagy visszhangra talál 
a mai időben, amikor a takarékos kö
zönség és kis tőkés a pénzintézeteknél 
a nagy pénzbőség miatt csuk csekély 
kamatot kap. Érdeklődőknek felvilágosi- 
— — tással szolgál a — —
DUNA BIZTOSÍTÓ TABSASÁé 

lévai foügynöksége 
Honvéd-utca és B iti-utoa sarok.

Ttlefon szám 60

Egy hálószobaberendezés 
eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

URAK! Vigyázat. URAK!
Az orvosi tudomány mai állásé 
szerint bebizonyított legjobb mi
nőségű gumi óvszer kapható 

— tucat és darabonkint—

P i c k Endre
droguista illetszertárában Léván.

JEDLICSKÁ JÓZSEF 
képesített == 

kőműves és ácsmester 
Damjanioh-utona 16. a*.  Léván.

A. KAKIBAN * 

KISEBB SZÓLÓ 
bérbe vagy megvételre 
— — kerestetik. — — 
Cím e lap kiadóhivatalában.

HIRDETMÉNY-
Alulírott közhírré teszem, hogy a l‘o- 

mázvidéki Takarékpénztár r. t áltál dr. gróf 
Mirbach Emil kissailói földbirtokos ügylelem 
eladótól megvett, a kissalloi határban levő 
B’.mb iia pusztához tartozó 53 (ötvenhárom) 
magyar hold kiterjedésű zálogosi táblának 
kukorica — a eső letörölt, a szár vágat- 
lan állapotban levő — termése a termelés 
helyén Blnibula pusztán
1918 március 28 an d. u. 2 órakor 
dr. Belesük Sándor lévai állami közjegyző 
közbenjöttével megtartandó nyilvános árve
résen a legtöbbet ígérőnek a kikiáltási áron 
alul is készpénzfizetés ellenében a Póruaz- 
vldéki Takarékpénztár r. t. veszélyere 
el iog adatni.

Sein a mennyiségi, sem a minőségi 
hiányokért és hibákért felelősség nem 
vallaltatik.

Kikiáltási ár : 53000 korona, melynek 
10 % át minden árverelő az árvereies meg
kezdésekor bánatpénzül letenni tartozik.

Árverési vevő a megvett ku' oiicát 
■zárat ló nap alatt a birtokról elhordatni 
tartozik.

Az árverés alá kerülő kukoricatermés 
Bimbuia pusztán az árverés napjáig meg
tekinthető.

Léva, 1919. márczius hó 18.

Dr Kmoskó Béla
ügyved.

A beszterczebányai püspökség 
garamnémeti II. k. erdőöri kerü
letre ■zakviugázott •rdőőr állásra 
pályázat hirdettetik. 70 korona havi 
fizetéssel szabad lakás és konyha
kertiéi, két hold illetmény löki 4 
korona évi irodaátalány, 25 fuvar 
la a házhoz szállítva, 2 tehén, 2 
drb. növendék marha legeltetés 2 
drb. sertés makkoltatás és erdőkárok 
után kisebb mellékjövedelemmel.

Az állásért egy hónapon belül 
törvényszerű minösitvénnyel bitó 
egyének az uradalmi erdőgondnok
sághoz Barsberzencze u p Újbánya 
pályázhatnak.

Barsberzencze, 1919. márc. 15.
Beszterczebányai Düspoksun crúöíiüniiiiűlísaaa-

zVIulirott alapítók Léván „Általános Áruforgalmi 
Részvénytársaság1' név alatt részvénytársaságot t 
óhajtunk alapítani, mely részvénytársaság célja és a 
vállalat tárgya a következő :

a) Kész iparcikkek, félgyártmányok és nyerstermékeknek, valamint 
minden a kereskedelmi forgalom tárgyát képező árunak megvétele, 
nagyban való eladása s illetve forgalombehozatala és pedig úgy saját 
számlára, mint bizományi megbízásból.

b) Az előző pontban foglalt kereskedelmi ügyletek közvetítése.
c) Más ipari és kereskedelmi vállalatok alapítása vagy már meg

levő ily célú vállalatok megszerzése vagy ilyenekben való részvétel Ezen 
vállalatoknak üzembehelyezése és üzemben tartása.

A részvénytársaság határozatlan időre alakul.
A részvény társaság cége : Általános Áruforgalmi Részvénytársa

ság ; székhelye : Léva.
A részvénytársaság alaptőkéje 600,000 azaz hatszázezer korona 

mely áll 1200 azaz egyezerkettöszáz darab, egyenként 500 azaz ötszáz 
korona névértékű részvényből.

A részvénvaláirás zárhatárideje 1919 évi mároiua hó 31 napja
A részvényaláirók tartoznak minden egyes részvény után a név

érték 10 %-át, vagyis 50 azaz ötven koronát az aláírassa! egyidejűleg 
megfizetni. Ezen fizetések felvételére az alapítók mindegyike fel van 
jogosítva.

A névérték további 20 azaz húsz % át, vagyis minden részvény 
után 100 azaz egyszáz koronát tartozik a részvénvaláiró 1919. évi 
április hó 15 napjáig; a Barsmegyei Népbank lévai fióktelepénél 
befizetni.

Mindezen befizetésekért az aláírókkal szemben alulírott alapítók 
egyetemleges felelősséggel tartoznak.

A névérték további 70 °/o-a befizetésének módozataira és helyére 
nézve az alakuló közgyűlés fog határozni, amelyet az alapítók a törvé
nyes határidőben egybehívni tartoznak. Az alakuló közgyűlés helyéről 
és idejéről a részvényaláirók a Léván megjelenő ,,Bars“ és „Lévai Örálló*'  
cimü lapokban, azonfelül nevükre címzett levélben fognak értesittetni.

Áz alapítók fenntartják maguknak azon jogot, hogy az első igaz- ’ 
gatóságot három év tartamára kinevezhessék.

Miután a Barsmegyei Népbank részvénytársaság alapitó a társaság 
alapításában, az alaptőke egy-ötödét meghaladó résszel vesz részt, addig 
mig ezen érdekeltsége tart, jogosítva lesz a társaság igazgatóságába két 
tagot, annak felügyelő bizottságába pedig egy tagot kiküldeni.

Léván, 1919 évi március hó 15 napján.
Barsmegyei Népbank részvénytársaság.

Hűbérik s. k. Engel s. k.
Kertész Lajos kereskedő cég Léván 
Kiéin Benő s k. kereskedő Léva. 
Preiskh Ignác s. k. kereskedő Léva.

Kern Testvérek kereskedő cég Léván.
Kern Oszkár s. k.

Trebltsch Ignátz s. k. kereskedő Léva.
Weisz Adolf s. k. kereskedő Léva.

A mai kor igényeinek iegmegfeleiöbben készülnek 

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

Nyomatúit Nyiirai és Táiau r I náJ, Léván


