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Vissza a munkához.
Mindig azt hirdettük, hogy fő- 

kötelessége minden polgárnak, hogy 
a rendet és nyugalmat megőrizze, 
mert csak akkor szolgálja igazán a 
békességet. A békesség szószólói 
voltunk minden időben, mert meg
voltunk arról győződve, hogy az 
egymás között való vitatkozások, 
helyi csetepaték úgy sem dönthetik 
el a mi sorsunkat. A mi közönsé
günk érdekeit akként véltük leg
jobban szolgálni, ha figyelmeztettük 
arra, hogy minden embernek köte
lessége önmaga, családja és a haza 
érdekében is, ha visszatér ahhoz 
a foglalkozásához, melyet a háború 
előtt űzött. A szabó újra vegye fel 
az ollót, a kovács a kalapácsot, a 
földmives fogja meg az eke szarvát, 
vegye elő a kapát, ásót, mert csak 
egyedül a munka képes a háború 
által tönkretett értéket pótolni; sőt 
egyedül a munka tartja fenn az 
emberiségben az életkedvet, a bol
dog családi tűzhely körül összesereg- 
lettek eggyüvé tartozandóságának 
érzetét.

Mindig ott állottunk a nagy 
közönség szolgálatában ezektől az 
eszméktől vezérelve, tehetségünkhöz, 
képest iparkodtunk a régi életmód
hoz való visszatérés utján a polgár
ságnak Útmutatással, tanáccsal szol
gálni. Egy hónappal ezelőtt lapun
kat közel negyven évi pályaiutasa 
után egy tollvonással megszüntették , 
az uj hatóság, a direktórium azt, 
mint a régi, a tekintély elvén fel 
épült társadalmi rendnek képviselő
jét eltörülte s helyette beállított egy 
a saját elvének megfelelő lapot, a 
melynek utolsó betűjét is ő maga 
szabta meg.

Természesesen elnémult minden 
vélemény, mely a városunkat meg
szállott kommunista direktórium in
tézkedéseit kifogásolni, kritizálni 
akarta. Pedig ugyancsak szükség 
lett volna az öreg Bars régi, ki 
próbált tanácsaira, mert a polgáisag 
legnagyobb része tehetetlenül, mond
hatni, gyámoltalanul, önmagába mé- 
lyedve meredt szemekkel, szorongó 
érzettel várta az elkövetkezendőket.

A mit nem sejtettünk, nem gon
doltunk, hogy öt év után hadszintéi 
lehessen városunk és környéke, az 
félelmes valóra vált. Vagyon és 
emberélet esett áldozatul e küzdel
meknek. Sajnos, nem állhattunk a 
közönség mellett, hogy türelemie 
és nyugalomra intsük a íelizgatoti 

kedélyeket, s a hajsza által felzak- 
latot lelkeket.

Most felvesszük újra az elejtett 
tollat. A mit javasoltunk a kézmű
veseknek, a földmunkásoknak, hogy 
térjenek vissza régi foglalkozásuk
hoz, mi is felvesszük a régi mun
kát, a régi kötelesség széttépett 
fonalát összekötözve, megkezdjük 
a társadalom, a város és vármegye 
szolgálatát, hogy a romokon épitve 
a haladás és boldogulás útját egyen
gethessük.

Vissza a régi kerékvágásba. — 
Vissza a munka lelkeket nyugosz
taló, kedélyeket csillapító asztalához. 
Szent kötelességérzettel vesszük 
kezünkbe a tollat, hogy eme vál
ságos időkben a város jól felfogott 
érdekében a polgárság hivatott szó
szólói legyünk. Nehéz és súlyos ez 
a hivatás, de könnyűvé lesz nekünk, 
ha a közönség mellettünk tog álla- 
ni, intő szózatunkat, jóakaratú taná
csainkat figyelemre fogja méltatni 
s velünk együtt a fennálló rendbe 
érdekeinek megfelelőleg beillesz
kedni akar.

Soha, de soha sem boldogult 
senki sem a társadalmi rend kere- ■. 
tein kivül Aki a társadalmi rend 
korlátáit felrúgja, az maga magát 
csakhamar kietlen, emberpusztitó 
pusztaságban fogja találni, amely
ből minden ut a megsemmisülés és 
pusztulás felé vezet. társadalom 
maga egy, az évezredek folyamán 
képződött szervezet, amelyben min
den egyén megtalálja a helyét, aki 
dolgozni s a társadalomnak hasz
nos tagja akar lenni. Ez a társa
dalmi szervezet a rend és a munka 
elvén épült fel. Minden egyén he
lye ki van jelölve. A ki a neki ki
szabott helyen hivatását hűen be
tölti, az boldogulni fog.

Ép ezért, a midőn mi is elfog
laljuk újra régi helyünket ennek a 
lapnak szerkesztői asztalánál, fel
kérjük a város és vármegye közön
ségét, hogy példánkat követve régi 
foglalkozásához kiki térjen vissza, 
a közrendet és nyugalmat őrizze 
meg és serény kitartással iparkod
jék pótolni a mulasztottakat.

Vissza a munkához, hogy vissza 
tudjuk szerezni a megélhetéshez 
szükséges dolgokat; hogy az el
használt anyagkészletek helyébe 
újat teremthessünk. Céltalan dolog 
meddő politikát folytatni, mert ez 
feldúlja a rendet és békességet. 
Bele kell kapcsolni magát minden 
embernek, mint egy szükséges lánc

szemnek a fennálló társadalmi rend
be, akkor boldogulni fog. akkor ek- 
zisztenciája biztosítva lesz.

Vissza a békés polgári foglalko
záshoz, akkor rövidesen helyre áll 
a társadalmi rend és ennek nyomán 
a béke.

A termés biztosítása.

Ajtónk előtt van az aratás Ki mint 
vet, úgy arat közmondás is igazolja azt, 
hogy a mostani munka a gazdálkodás ko
ronája, amely körülmény kötelességünkké 
teszi, hogy ezt a gazdasági munkát minél 
tökéletesebben hajtsuk végre A gazdasági 
jelentések és tapasztalataink szerint a szem
termés, amely most aratásra kerül, jól sike
rült, jó közepes termésre van kilátás Ám
bár az őszi rossz időjárás és akkori hangu
latban lanyhán kezelt gazdasági munkák foly
tán az őszi búzával bevetett terület kicsiny, 
azonban helyettesitö termények (rozs, ta- 
vaszbuza, árpa . .) is olyan szépek, hogy
ez évben szemtermés több lesz, mint a 
múlt évben volt Most félre kell tennünk 
minden céltalan politizálást és ezt a meg
levő termést az idejében való aratással, be- 
hordással és csépléssel biztosítanunk kell.

Az utóbbi évek tanúsága a pénzimádást 
némileg (de valóban csak árnyalatilag) hát
térbe szoritotta. Nem a pénz a fontos, ha
nem az élelmicikk. Ez a tudat feladatunkká 
teszi, hogy átmenetileg (Rendes körülmények 
között a szellemi munkás csak szellemi 
munkát végezzen) ne csak a testi, hanem 
a szellemi munkások is gondoskodjanak an
nak a terménynek (konyhakert, gyümölcs, 
szőllö stb) a sorsáról, amelyet kezelnek A 
nehéz viszonyok egyébként már jó ideje 
sok szellemi munkást kényszeritettek arra, 
hogy maga művelje kicsiny földjét.

A termés biztosításához hozzátartozik 
az is, hogy a termést az takaríthassa be, 
aki vetett, dolgozott benne, aki gondosko
dott arról, hogy termés legyen; ne pedig 
a dologtalan, aki azon a címen, hogy a 
termés mindenkié, elviszi magának azt, ami 
neki tetszik. A tolvajprobléma még sohasem 
volt olyan aktuális, mint most A hatóságnak 
kötelessége a legéberebb szemmel őrködni 
afelett, hogy a termény el ne tulajdonittas- 
sek. Reméljük, hogy ebben a rendkívül 
fontos munkában a hatóságnak hathatós se
gítségére lesznek a megszálló csapatok.

Szóval mind a testi, mind a szellemi 
munkásságnak a hatósággal és a megszálló 
csapatokkal karöltve legfontosabb feladatukat 
abban lássák, hogy a termest biztosittassék.

Egy érezzük, hogy Léva város nevében 
beszélünk, amikor a hatóságtól terményeink 
legradikálisabb védelmét kérjük.



Tűzoltó parancsnoki jelentés 
Folytatás.

Az egylet évi bevételének és kiadásainak 
ellenőrzésére a megválasztott számvizsgáló 
urak szükséghez képest mindig voltak oly 
szívesek, hogy azt megvizsgálják s a szám
adásokba beletekintsenek, melyekről a felvett 
jegyzőkönyvek tanúskodnak, amikor is a 
pénztáros áltál vezetett könyveket tételrol- 
tételre megvizsgáltak úgy a bevételt, mint a 
kiadást az előmutatott utalványokkal es 
nyugtukkal összehasonlították, azt a legna
gyobb rendben találták és konstatálták, hogy , 
az 1918. évi

Bevétel volt: 3858 K 69 fii
Kiadás „ : 3668 K 01 fii-

így készpénzmaradvány: 185 K 68 fii,mely- . 
bői takarékpénztári betét 118 K 51 fii*

Az 1914. évi bevetel: 5668 K 42 fii. j 
kiadás: 5511 K 71 fii.

készpénz maradvány : 156 K 71 fii. |
ezenkívül tpénztári betét: 168 K 18 fii. ;
mely összegből 103 K 39 fii. mint fecskendő
alap kezeltetik.

Az 1915. évi bevétel: 5376 K 71 fii. 
kiadás : 5331 K 98 fii. 

készpénz maradvány : 44 K 73 fii
takarékpénztári betéten van o83 K 68 fii. 
mely összegből 515 K 97 fii fecskendőalap.

Az 1916. évi bevétel : 5274 K 65 fii. 
kiadás : 5179 K 42 fii.

készpénz maradvány : 95 K 23 fii
takarékpénztári betéten van 608 K 02 fii, 
mely összegből 537 K 90 fii. fecskendőalap.

Az 1917. évi bevétel: 5815 K 73 fii. 
kiadas : 5783 K 53 fii. 

készpénz maradvány : 32 K 20 fii.
takarékpénztári betéten van 841 K 22 fii, 
mely összegből 762 K 90 fii. fecskendőalap 

Az 1918. évi bevétel : 6277 K 17 fii. 
kiadás : 6207 K 73 fii

készpénz maradvány : 69 K 44 fii
takarékpénztári betéten van 1052 K 65 fii, 
mely összegből 974 K 33 fii fecskendőalap, 
amely összeg azért gyüjtetik össze, hogy 
nagyobb javításokat minden nehézség nélkül 
keresztül vihessünk

A számadás helyességéről az előttünk 
fekvő zárszámadásból s a számvizsgáló bi
zottság munkásságáról bárki meggyőződhetik 
s így a számvizsgáló bizottság által szerkesz
tett jegyzőkönyv alapján mi is indítványoz
zuk, hogy úgy Frasch Józsefnek, mint ennek 
bevonulása alkalmával Csákányi Sándor, 
majd neki is katonasághoz való bevonulása 
után Ács Bódog helyettes pénztárosoknak a 
szokásos óvások fenlartása mellett az eddigi 
időkre a felmentvényt fáradozásuknak ineg- 
köszönése mellett adjuk meg.

Most pedig az egylet fennállása alatt 
fejtett működéséről a következőkben számol
hatok be :
v Így összejövetelt tartottunk 1913. évben 
15 esetben, melyből elméleti oktatás volt 3 
szerekkel való gyakorlás 12, tűzhöz kivonulás 
12 esetben, őrségit 8-at, parancsnoksági 
ülést pedig 10. 1914. évben tartottunk 7
elméleti és 8 szergyakorlatot, tűzhöz kivo
nultunk 10-szer. Tartottunk 95 őrségi és 7 
parancsnoki ülést 1915. évben tartottunk 8. 
gyakorlatot, tűzhöz kivonultunk 6 esetben, 
tartottunk 91 őrségi és 5 parancsnoki ülést,
1916. évben tartottunk 13 gyakorlatot, tűzhöz 
kivonultunk 5 esetben, tartottunk 134 őrségi 
es 7 parancsnoksági ülést.

1917. évben tartottunk 8 gyakorlatot, 
tűzhöz kivonultunk 4 esetben, tartottunk 111 
őrségi- és 6 parancsnoksági ülést.

1918. evben tartottunk gyakorlatot 
tűzhöz, kivonultunk 6 esetben, tartottunk 81 
őrségi- és 4 parancsnoksági ülést. A füzekhez 
a kéménytüzek is fel vannak véve

Ez évben azért tartottunk oly kevés 
gyakorlatot, mert a szertárhelyiség átalakítása 
miatt a fecskendők a vár udvarán voltak 
elhelyezve s igy összejövetelre nem volt 
helyünk.

A gyakorlatok a tagok kívánságára min
dig vasárnap délután tartattak meg, mert az 
ipari munkát tekintve, ez volt a legalkalma 
sabb idő s igy a jövőre nézve is ez idő
pontot fogjuk megtartani.

A megtartott gyakorlatok elég látoga-

toltak voltak, ahol képzettségünket fejlesz- 
tettük. ,. ...

Kendfenntartás végett is kivonultunk 
egypárszor, melyre a rendőrhatóság hívott 
fel, első alkalommal a katonai gyakorlótéren 
bemutatott repiilőversenyen, másodszor pedig 
a románok betörése alkalmával ide menekült 
erdélyiek fogadtatásakor.

Tüzeseteket tekintve a lefolyt idő alatt 
volt tetőtüzünk 8 esetben, melyek közül az 
első 1913. évi november 14-én a hajnali 
órákban gyulladt ki, Agárdy Sándor Eötvös- 
utcai asztalos-műhelyének tetején, hol meg 
jelentünk 2 fecskendővel és 24 tűzoltóval; 
2 órai munka után a tüzet eloltva 6l/< 
órakor vonultunk be. Ez volt a mi tűzke
resztségünk

Folyt köv.

A falu gyermeke.
Koszorú az embereknek

Itt jön a virágos, lombos mesebeli her- 
czeg : a nyár. Poros, füstös könyvszagu 
városi tuszkulumaink leié görnyedt talor- 
nyocskák, fehér házikók, borókás lankák, 
öszvérutak, cigánysátrak és szálasok*)  inte
getnek Már előre evoézünk a hegyek ielé, 
melyek oly közel látszanak s melyek ma oly 
drágák s oly elérhetetlenek Szinte érezzük 
azt a szerelmet, mely a város és a falu 
között megnyilatkozik. Szinte húz, csábit 
valami, ki a síkból a hegyek közé; ki a 
zajból a csendbe, az izgalomból a békebe. 
Hasonló vágy sarkalja a falu gyermekéi, a 
változatosság rokon vágya ; csakhogy itt a 
csendből a zajba, a faluból a varosba in
spirál. Igen, a „városi gyökér" a faluba ter
vezi nyarát, a „falusi hajtás" pedig a város
ba. A nyárnak hatalmas ereje van : keresik 
egymást az emberek, az egymást talán soha 
soha meg nem értő szivek.

Sosem volt oly mély ellentét város és 
falu között mint ma. De sosem volt oly 
erős vágy az emberiségben e hézag kitölté
sére, mint napjainkban Sajnos az ipari 
(városi) és mezőgazdasági (falusi) üzem egye
sítésére irányuló törekvések még nem eléggé 
tervszerüek. Ezek inkább intuíciók néhány 
emberbarátnál, mint programúi. A falu gyer
meke még mindig nem érti városi munka
társát és viszont. A falusi miljő más embert 
nevel; felénket, szerénykedöt, gyanakvót. A 

( földmunkás más kaszlbeiinek tartja — és, 
sajnos, érzi — magát az iparossal szemben. 
Mintha nem egymással, hanem egymásból 
kellene élniük. Ezen ellentétet pedig egyes 
gyengülő osztályok arra használják fei, hogy
— az ellenszenv még nagyobb kielesitésével
— táborukat az „elégedetlenekkel" növeljék 
Szóval : az Istentől és anyatói egy osztályt 
nem tömöritik, hanem aprózzák.

Most, midőn verőfényes reggelek és 
langyos esték meghittebbekké teszik embe
reknek adott csókjainkat, nézzük meg egy- 

, inast emberek. Mühelyszagtói és gépzaknto- 
lástól elsatnyult embertársunk nézz mélyen 
subás, gatyás falusi testvéred szemébe Ha 
megszoktad nézését: megszokod szivét is. 
Egy a célotok : a munka. Csak ezzel a har 
monikus munkával tudjuk biztositani meg- 

■ élhelésünket Csak igy lesz biztosítva a 
több- s jobb-termelés Csend és jólét után 

‘ vágyunk. Fogjon tehát kezet a város és a 
i falu a csend s a jólét megteremtesere.

Csak egy üzenet lehet a mai ernberi- 
• séghez: „Tanulj és dolgozzál!“ Azaz: a 
' tanító tanítson, a jegyző jegyezzen az ipa

ros iparkodjon, n gyáros gyártson; a poli
tikus — ne politizáljon, a sirásó — ne

* Sxalas — salai ss. juhásztanya. 

temessen. S ha elvonul a virágos, lombos 
mesebeli herceg, a nyár, szeretettől terhes- 
sen térjen vissaa műhelyébe az iparos és 
érezze, hordja a város ölelését a juhász
bojtár.

Mint ibolyacsokrot nyújtom ezt a pár 
gondolatot barátaimnak : papnak, tanítónak, 
iparosnak pásztor-fiúnak ; kicsinek, nagynak; 
boldog boldogtalannak.

Hisszük, hogy az Élet kegyes lesz 
hozzánk I

Kigyószlsz

Különfélék.
— A hét eaatuényel. Ma egy hete 

érkezett varosunkba az első hir, hogy a 
magyar kommunista kormány az entente 
rendelkezésének megfelelöleg csapatait vissza 
fogja vonni a régi demarkációs vonalra, 
vagyis az Ipoly tölyóig És csakugyan már 
az nap reggel észre lehetett venni, hogy a 
kommunisták nagy része, köztük a direkte 
rium tagjai, elhagyták a várost s a katonák 
is készülődnek, csomagolnak. A gazdászati 
hivatal a gazdákat, csak nem valamennyit, 
elöfogatok szolgáltatására utasította; egész 
nap folyt a szállítás. A közönség teljes apa 
tiával nézte az elvonulást, mely estére be is 
fejeződött Ugyanekkor Simonovánszky, a 3. 
vörös gyalogezred parancsnoka hirdetményt 
bocsátott ki, hogy átveszi a varos felett a 
parancsnokságot, azonban hétfőn délelőtt 
ezek is elhagyták a várost Mivel pedig a 
megszálló csehszlovák csapatok még nem 
érkeztek meg, a város egyedül az utcákként 
megalakult polgárőrök, s a rendőrség örize 
tere támaszkodhatott, a kik három éjen át a 
legnagyobb buzgalommal teljesítették hivatá
sukat. Napközben láttuk a csehszlovák pa 
rancsnoksag autóját fehér zászlóval a váro
son keresztül robogni ; ' szerdán estefele 
pedig egy eroplán keringett a város felett, 
melynek vezetője barátságosan integetett a 
félelmében szaladó közönségnek. Július 3-án 
csütörtökön korán reggel csehszlovák lovas 
előőrsök jelentek meg ; majd ezek után nem 
sokára zeneszóval bevonult Castella colonell 
francia ezredes vezetése alatt a 34 cseh 
légionárius ezred egész Irénjével. Ugyan 
ekkor megjött és hivatalát nyomban el 
foglalta Zost’ak polgármester is, aki azt a 
szomorú tapasztalatot szerezte, hogy az itt 
visszahagyott összes ruhaneműjét elvittek 
A katonaság parancsnoka elrendelte, hogy 
az üzleteket nyomban kinyissák, a varos 
lakosai vegyék fel a régi életmódjuk fonalat. 
Mivel a katonaság előzékeny modora a leg
nagyobb jóindulatról tanúskodott, a közönség 
rettegése eloszlott és csakhamar nagy élénk
ség uralkodott az utcákon. Másnap teljesen 
a régi mederben megindult az üzteti forga
lom. Minden üzlet kinyilt. A közönség, mely 
egy hónap óta el volt zárva minden vételiül, 
sűrűn látogatta az üzleteket. A polgármes
teri hivatalban tömegesen jelentkeztek a 
tanácsot, utbaigazitá.t, segítséget kérők A 
rendőrkapitányság pedig a háborús károk 
felvételét kezdette meg. — Rengeteg sok 
kár lett bejelentve a közönségtől. Még akkor 
is sok, ha a bejelentett értéknek csak harmad 
része lenne a valódi kár Pénteken, jolius 
4-én megérkezett a 35 cseh-szlovák gyalog 
ezred zeneszó mellett, akik közölt már 
sok itt volt azelőtt is Léván s igy mar 
mint ismerősök jöttek. Ma már teljesen a 
régi normális élet képét vette fei a város. A 
piacon is már némi forgalom indult Remél 
hetöleg nemsokára az áruhiány is pótolva 
lesz, mert bizony a városból sok mindent 
elhurcoltak a budapesti vörös csapatok ; sok 
árut tönkretettek és megrongáltak. — Ezek 
hiányát nagyban érzi a város közönsége 
amely mintha valami kábult álomból ébredne, 
fájdalmas szivvel latja az elmúlt, hónap 
okozta pusztulást A legnagyobb baj az élei 
mezes terén van. Nincs hús és tej A vörös 
katonák igen sok marhát hurcoltak maguk
kal. Csak a lévai uradalomból több száz 
darabot vittek el. Azonban, mint halljuk, ezek 
egy részét a Pálmay-csoport katonái vissza 
vették a vörös katonáktól Baráti környékén 
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g Ipolyságra visszaterelték, hogy az uradalom 
megbízottéinak átadják Már a múlt vasár
nap sem volt a közönség számára hús, még 
a gyermekek és betegek sem juthattak tej
hez Pedig azelőtt minden polgár a hús- 
napokon akadálytalanul kapott húst, tejet. 
Vaj és tojás egyenlő mennyiségben volt a 
piacon Most pedig teljesen a hatóság segít
ségére szorult e tekintetben a közönség.

— A városi tisztviselők közül esu 
pán Zosl’ák dr. polgármester foglalta el hi
vatalát. Lehoceky Pál rendőrkapitányt és 
Rieelky főjegyzőt a kommunista direktórium 
internálta, majd Ipolyságra s innen Buda
pestre szállíttatta. Egyébként a városi hiva
talok régi működésűket újra megkezdték ; a 
nehézséget csupán- az okozza, lmgy a di
rektórium a legtöbb aktát, kéltségvetést, ter
vezetet megsemmisítette, úgy hogy az admi 
nisztrációt csaknem teljesen újból kell szer 
vezni, mivel a polgármesternek egyetlen ré
gi aktája sem áll rendelkezésre.

— Gyáezhir. A legnagyobb megílletö- 
déssel és fájdalommal közöljük a szomorú 
hirt. hogy Lakner László, a Lévai Urada
lomnak évtizedeken at volt egyik legbuzgóbb 
és páratlan szorgalmú fötisztviselöje, aki, 
unni gyakornok, már a múlt szazad hatvanas 
éveiben működött Léván, amikor az uradal
mat még az Eszterházy család birtokolta és 
aki. mint Barsvármegye törvényhatósági 
bizottságának és Léva város képviselőtestü
letének tagja úgy a vármegye, mint a város 
ügyeinek elintézésében hasznos tevékenységet 
fejtett ki, — és 18 év óta élvezte a jól 
megérdemelt nyugalmat, m hó 27 én, 81 éves 
korában meghalt A megboldogult, akiben dr. 
I.akner Zoltán kórházi igazgató forrón sze
retett édes atyját gyászolja, igen müveit, 
kedves, jóntodorű férfiú volt, aki városunk 
társadalmi életében is elsőrendű szerepkört 
töltött be A kaszinó, amelynek hosszú 
ideig igazgatója volt, az ö gazdaságos mű 
ködesének köszönheti saját otthonát Az 
egykor messze vidékén híres lévai dalárdának 
pedig, amely 1896-ban szűnt meg lelkes 
elnöke volt. De nemcsak a nevezett két 
egyesületnél, hanem minden nemes és em
berbaráti intézménynél odaadó, kitartó és 
áldozatkész munkálkodást teljesített Mély 
gyászba borult családjának és rokonainak 
fájdalmában velünk együtt őszinte részvéttel 
osztoznak mindazok, akik a boldogulta! 
ismerték, szerették és nagyrabeesülték. — 
Áldás emlékezetén, béke porain 1

— Háborús károk. A lévai rendőr 
kapitányi hivatalban a tegnapi napig a kö
vetkező karokat jelenteitek be: l) A péti 
vörös katonák által elvitt lovak, mathák, 
kereskedelmi árúk, üzleti- és irodai lelsze 
relések, gépek, ital- és ételnetniiek, ruhák, 
épületekben és terményekben okozott károk 
értéke 15.149,581 K. Ez összegben nem 
foglaltatik a posta- és vasút elvitt leiszere 
lésének érteke. 2.) Az ágyu-lövedékek es légi 
bombák által okozott kár 276 234 K -U 
fillérre rúg Megjegyezzük, a fennebbi károk 
túlnyomó része magából Léva városából 
jelentetett be, csak igen csekély vidéki kar 
foglaltatik a fennebbi kimutatásban.

— A posta és vasút A lévai posta 
hivatal egyelőre kénytelen a postai szálli 
tást, táviratozási és telefonálást beszüntetni, 
mert a kommunisták a városból való ki
vonulásuk alkalmával az összes Morse- 
gépeket, telefonkészülékei, kapcsolót elvitték 
és megrongálták, úgy hogy ezek helyreá i- 
tása s pótlása a legnagyobb nehézségekbe 
ütközik A postahivatal vezetője lienyncs 
János megérkezett s átvette hivatalának 
vezetései s mindent elkövet, hogy a Pos H 
forgalom minélelöbb helyreálljon 
Hasonló állapotban van a vasul is, amelyen 
a polgári személy és teheráruforgalom szin
tén szünetel s egyelőre csak a katonai 
szállításokul bonyolítják le Azonban ki a .i 
sunk van arra, hogy nemsokára úgy a pos , 
miut a vasul felveszi u régi üzemet.

_  Tápsene, A városunkat megszálló 
csapatoknak zenekara e hó 3 tói, naponkint 
délután a Kossuth Lajos-téren térzenével 
szórakoztatja a közönséget, amely a müsorna 
precízen előadott összes számait élvezettel 
hallgatja,

40 -50 koronás napszám Fel
jegyezzük emlékezetnek okáért, hogy az Ur 
191v< esztendejének julius havában a mezei 
munkások 40 oO K. napszámot követeltek 
s a szegényebb iparosok, kiknek vauy félhold 
kukoricájuk van ültetve, meg is adták. De 
gazdáink között határozott felzúdulás követ
kezett e zsarolás miutt, mivel a gabonaárak 
maximálva vannak ; tehát Ök okvetlen ráfi- ; 
zetnek a termésre, ha a hatóság valamelyes 
erélyes intézkedéssel bele nem avatkozik 
ebbe a hihetetlen napszámuzsorába. Néze- ; 
tünk szerint a napszámok emelkedésének oka 1 
az volt, hogy emiatt a zavaros állapot miatt 1 
a felsövidéki napszámosok csak gyéren je 
lentkeztek a városban, azonban most, hogy 
a régi rend és közbiztonság helyreáll, való
színű, hogy a piacon is több lesz a napszá
mos. De addig is kérjük a városi hatóságot, 
hogy lépjen közbe es vessen végét ennek a 
napszám uzsorának, mert a gazdák azzal 
fenyegetőznek, hogy inkább parlagon hagyják 
a földjüket, de nem fizetnek 40—50 K. 
napszamot. Ekkor pedig könnyen beáll az 
ínség, melynek csak a szegény nép fogja 
érezni minden keserűségét.

Katonai diktatúra
Slovensko területén.

A Csehszlovák köztársaság telj*  . 
hatalmú mi Kisterének Dr. V. Srobár 
megbízásából, tekintettel a katonai 
műveletekre, Slovensko területén • 
kihirdetem a katonai diktatúrát

A katonai diktatúra abbói áll, hogy a 
katonaság átveszi a legfőbb hatalmat a köz- | 
igazgatás felett s azzal a polgári hivatalnokuk ■ 
fölött is. Ezek továbbra is működnek, de 
katonai parancsnokságoknak alávetvék A ka 
tanai parancsnok saját kerületében legjobb 
kormányközeg.

A katonai diktatúrát teljes tartalmában 
csakis magasabb rangú (törzs) tiszt gyako
rolhat, vagy azon tisztek, akik Slovensko 
nyugati csoport parancsnoka — avagy had
osztály parancsnok által erre különösen 
kirendeiletnek.

A katonai parancsnok saját kerületében 
a rend fentartásáért felelős es ezen célból 
minden eszközt felhasználhat, a melyet jónak 
talál. Joga van a törvényeket is megváltóz- 
tatni, elvileg azonban csupán a Slovensko 
nyugati csoport parancsnokának engedélyével 
és önállólag csakis a legvégsőbb szükségből. 
A katonai parancsnok legjobb lelkiisinerete 
és meggyőződése szerint cselekszik és kell, 
hogy csakis hazájának javát tartsa szeme előtt

Minden parancsnoktól a lakossággal 
szemben igazságosságot követelek A lakos
ságtól azonban békességet és engedelmessé
get kívánok. Minden hű állampolgárral szem 
ben semmiféle jogtalanság sem fog történni 
Azon egyének ellen azonban, akik a legese 
kélyebb elientállást tanúsítják a katonai ren
delkezéssel szemben és az izgatok, valamint 
a csehslovák állam ellenségei ellen a legna
gyobb szigor fog alkalmaztatni.

Bratislava, 1919. évi junius hó 5-én.

Df. mo SHO01R i. L.
Slovensko teljhatalmú 

mintatere

Generál MITTELHAUSER s. L
A Slovensko nyugati caoport 

parancanoka.

Hirdetmény.
CASTELLA alezredes Léva várót ée kör

nyéke katonai parancanoka elrendelte:

1. Minden vadász- vagy katonai lőfegy
vert — azonnal be kell szolgáltatni, minden 
községben (városba) a polgármester - (jegy
ző, biró)-nak a felelőssége mellett meghatá
rozott helyiségben össze kell gyűjteni A

fegyver tulajdonosok névjegyzékeit át kell 
szolgáltatni fenti alezredesnek, a terület ka
tonai parancsnokának. — A fegyver beszol
gáltatásnak jelen hirdetménynek a polgár
mester — (jegyző, biró)-nak való átadása 
után két napra késznek kell lenni

2. Minden kommunista katonát, aki itt 
rejtőzne, le kell tartóztatni és a katonai 
hatóságoknak átadni.

3. A lakosság mindennemű ellenséges 
magatartása példás büntetést von maga után, 
sőt az egész község felelősségre lesz vonva.

4. Mindennemű gyülekezés, — ha nincs 
róla értesítve a katonai parancsnokság, — 
be van tiltva.

5 Este 9 órától reggel 4-ig be van 
tiltva az utcákon vagy környéken való tar
tózkodás.

fi. A szállodák és kávéházak este 8 és 
fél órakor zárandók. Nappal 1 és fél órától 
5 óráig zárva tartandók.

7. Az alezredes katonai parancsnok fel
hívja a lakosságot, hogy mindenki rendes 
foglalkozása után lásson úgy a városban, 
mint a környéken, hogy visszatérjen a rend 
és vele régi jó’ét Mindenkivel a bánásmód 
szigorú, de mindig igazságos lesz

Léva, 1919 évi július hó 4 én.
CáSTELLA alezredes s. k. 

kerületi parancsnok.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919- évi jun. bő 29.-től évi jul. hó 5.-ig.

Születés.
Máté László lleruaann Julianna fiú József, 

Danis Ágnes fiú Károly, Laczkó György Liehtuer 
Mária leanv Anna, Haniszkó János Vojnárovszky 
Margit fiú Gyula Zoltán, Stugel Béla Kurcz Eme- 
rencia leány Erzsébet Mária,

Házasság.
Lázár Lajos Wolf Mária ref rkath., Trpiska 

Béla Polgár Gizella rkath ref , Strebo Mihájy 
Bállá Anna rkath.

Halálozás.
Vozár Mária 6<> éves általános gümökór, özv. 

Imris Jánosné Kosziba Mária 82 éves aggaszály, 
Veres Piroska 14 éves tüdógümókór, Kusik Jó
zsef 31 éves talált bombarobbanástól lőtt sebtől 
mell és basroncsolás folytán belső elvérzés, Far- 
bak Pálné Hruskovics Anna 65 éves gyomorrák, 
lícnnann Oszkár 20 éves harctéren véletlen fegy
ver elsüléstől tejlövés folytán hősi halált halt 
katona.

Nyilttér.*)

Zöldség és főzelék!
Van szerenosénk tisztelettel 

közölni, hogy naponta friss zöld
séget kapunk és Állandóan fogunk 
raktáron tartani.

Az ebő küldemény hétfőn érkezik!
Engel József és Fia.

Tanuló kerestetik
Mm Sándor órásnál, Léván.

Gépészkov&cs 
szakképzett, állást keres gazda 

ságba vagy más üzemhez. 
==• Cséplést is elfogad. == 

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálna;-ulcza 35
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Tisztelettel értesnem Léva 
város és vidéke t. közönségét, 
hogy Léván, Szepesi utca 1. szám 
(Preisicn-féle ház) alatt 

nyitottam, melyben szak-1 
mánkba vágó minden munkát 
jutányos árban és szakszerűen 
elvállalok, s úgyszintén javí
tásokat is.

Szives pártfogást kér 
tisztelettel

Prachar István.

KNAPP 
PÁ VIP 

mezőgazdasági és 
varrógépek

NAGY RAKTÁRA

LÉVÁN.
ooöe«o

Telefon szám : 33

' Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házam
ban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr 
áa Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Mell- 
ohár féle vetőgépek, Bácher-féle ekék és talaj
művelő es’közök, valamint minden e szakmába, 

vágó gépek és géprészek.
Világhírű RAPID lánooskutak.

Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 
es felállítása jutányos arakban. -*«-

Kitár,ö minőségű balinkai 

káposzta-palánta 
kapható Léván, Mészáros Lajosnál, 

a halászcsárdában

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

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

Koháry-utca 27. számú ház
- - eladó. ZZZZZ 

Bővebb felvilágosítást ad; 
Márton ernö Bottka-utca 21 SZ.

= Kitűnő = 
motoros cséplőgarnitűrák 
felszerelve különböző nagyság 
bán és gyártmányban, részlet

fizetésre és olcsón kaphatók 
TONHAISER JÓZSEF 

elektrotechnikusnál 
LÉVÁN, OZMAN-ter 6 szám.

Telefon 61

Bűkkhasáb és 
fűrészelt tűzifára 
megrendeléseket elfogad 

házhoz szállítva — 
BRAUN ADOLF 

Léván, Zöldkert-utcza 15. szám.

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!!

KE
Tanoncz

T
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskepése
MMFITTKTOTT 1881. LÉVÁN. .. n k.

TVÉREK

Nyitrai és Társa részv.-társ. 
könyvnyomdájába felvétetik

Mindennemű fűszer és csemegeáruk ;
Naponta friss liptói túró és cssmegesajtok

Garamvölgyl teavai és friss felvágottak- 
Dessert cukorka, sütemény, karisbádi ostya 

Mézeskalács, piskóta, kétszersült. 
Mustár, pástétom és húskonzervek 

Málnaszörp oitromszörp, akácméz 
Különféle jamek és gyümölcsízek 

Cukrozott déligyümölcs, citrom, narancs 
„Glória” őrölt kávé különlegesség

Csemege és gyógyborok, pezsgők stb
Állandóan friss bel ős külföldi ásvány - és gyógy forrásvizek 

Vasáruk ás konyhafelszerelési cikkek:
sphinx - zománcozott lemez - és öntöttvas konyhaedények modern 

háztartási cikkek, jégszekrények, fagyialtgépek. 
GAZDASÁGI CIKKEK és KÉZI ESZKÖZŰK-

Ásó kapa, lapát, sarló, kasza, kaszaverőszerszám kaszakő kasza 
nyél, toámány, acélvilla géreblye, öntöző kanná%T\irágperme^ezők, 

mérlegek, sulyok — n űsaakl oiKkek.
Építési anyagok és vegyi termékek:

Cement, gipsz, mennyezet nád, kati áuyfedéllemez karhoilnne,.™ 
rany gepclaj, hengerolaj, tovotte gepzsir, karbid és rézgalfc állandó 

~ ~ — nagy raktára. —   

é» TÁrca r> L-nóL L*y*n,


