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A himiHsskat, aioriistésskat a a raklamíalókat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója . NYITRAI ós TÁRSA r. t.

Két lélek.
Két szellem, két lélek vonul 

véj>igf kezdettől fogva a világon: 
az egyik alkot, a másik rombol. 
Az egyik a civilizáció szelleme, a 
másik a civilizáció ellenségeinek lelke.

A hosszú világháború alatt a 
rombolás szelleme volt az. úr. Rémes 
uralmának következményei szemünk 
előtt vannak; véres trónjának ár
nyai ott lebegnek a romok lelett; 
amelyek tömérdek emberéletet, ren
geteg sok tönkre tett gazdasági 
értéket és kulturalkotást takarnak.

Az emberiség jobb és nagyob
bik része béke, állandó és boldogító 
béke után vágyik, de a békét nem 
tudjuk elérni. Pedig. ugyancsak 
szükségünk van reá, hogy a rom 
bolás uralma után újra építhessünk, 
alkothassunk. Égető kérdések vár
nak megoldásra ; nagy gazdasági 
és társadalmi szükségletek kielégí
tésére kell minden erőnkből töre
kednünk. Az összes nemzeteknek 
össze kellene most fogni, hogy tel
jesíthessék az emberi nemnek azt a 
szent kötelességét, melyet tőlük a 
kultúra és a haladás érdekei várnak.

De, sajnos, itt vannak a nagy 
ellentétek, amelyek éket vernek a 
népek és az egyes népek családjá
ban az emberek közé. Az egyik a 
nemzeti elv, amelyet nem lehet és 
nem szabad visszautasítani, ellenke 
zőleg : érvényesíteni kell azt a kellő 
határok között A nemzet iránti 
szeretetet a természet ojtotta az 
emberbe. De a nemzeti elvnek is 
vannak határai, mint minden gon
dolatnak, minden érzésnek és esz 
mének. Ezeket a határokat a nem- j 
zeti élet szükségletei szabják meg. 
Minden nemzet élni akar és joga is 
van hozzá, hogy éljen.

Annak a nagy emberi elvnek : 
élni és másokat is élni hagyni, a 
nemzeti élet területein is valósággá 
kelF lennie és hogy valósággá le
gyen, azt békés és testvéries töt ek- 
vésü politikával az egész világon 
keresztül lehet vinni.

A másik ellentét, mely az em
bereket egymástól elválasztja, a 
társadalmi igények kérdésénél me
rül tél.

Az emberek egyenlőtlenek, s 
azárt v«nnak az emberi társadalom
ban osztályok és osztálykülönbségek. 
Ezeket máról-holnapra lehetetlen el
tüntetni, mert az ember és az egész 
emberi társadalom a természet rend
jét meg nem változtathatja. Az erők 
és tehetségek mindig sokfélék vol

tak és lesznek is az emberek között, 
nem is szólva az emberi szorgalom 
és iparkodásról, amely szintén na
gyon különböző. Ehhez képest az 
egyéni érvényesülés sem lehet egy
forma, hanem kisebbnek és nagyobb
nak kell lennie s ez a körülmény 
már egymaga is olyan állásokat és 
osztályokat hoz létre, melyek érték
re és fontosságra nézve különbözők 
és az egyéneknek különböző hely
zetet biztosítanak az állami és a 
társadalmi életben. — Ez a társa
dalmiigazságosság törvénye, mely
nek mellőzése vagy megsértése 
társadalmi harcokat idéz elő.

Az állam feladata olyan törvé- 
nyeketJiozni, amelyek egyfelől meg
adják a lehetőségét az állam polgá
rainak erőik és képességeik érvé
nyesítésére, másfelől megakadályoz
zák az erős egyéniségeket, a má
sokat' felülmúló tehetségeket a 
gyöngébbek kizsarolásában és el
nyomásában.

A mai szociális bajok főleg ab
ból keletkeztek, hogy amig az állami 
törvények a legtágasabb teret biz
tosították a szellemi és gazdasági 
erők versenyének, — addig ezekkel 
az erőkkel szemben, különösen a 
gazdasági és ipari téren a gyön
gébb existenciáknak védelmet nem 
nyújtottak. Ennek a következése 
volt az óriási nagy vagyonfelhal- 
mozás mellett, a nagy szegénység. 1 
nehány ezer milliomos mellett sok
millió proletár, akik előtt a mini
mális vagyonszerzés lehetősége is 
teljesen el volt zárva.

Ezt az ellentétet is meg lehet 
és meg is kell szüntetni békés és 
testvéries érzületű szociális és álla
mi munkával. Háború és szeretet- 
lenség okozta a bajt, béke és sze
retet hárítsa el. De csakis ezek 
háríthatják el; más orvosszerünk 
erre nincsen. Éz a mi lelkünk, ezt 
valljuk magunkénak..

Változzék át végre a népeknek 
egymás iránt táplált gyűlölete szép 
egyetértéssel párosult őszinte szere
tetté, — akkor megszűnik a sok 
ellenségeskedés és meglesz a mind
nyájunk által hőn óhajtott, váiva- 
várt, boldog béke !

A gyümölcsük hatása az egészségre.

Sokszor tárgyalják a gyümölcsfogyasztás 
egészséges voltát, viszont sok oldalról hi
vatkoznak a gyümölcsevésnek káros követ
kezményeire is. Általános vélemény mind
amellett az, hogy az emberi szervezetre jó 
Vékony hatású a gyümölcstáplálék.

Azonban, aminö hasznos a módjával 
élvezett gyümölcs az egészséges életműkö
dés előmozdítására, éppen olyan ártalmas 
annak mértéktelen 'ogyasztása. Vannak gyű 
mölcslajok, melyeknek vegyi alkatrészei a 
cukor, a savak, a nedvek, a fehérnye, a ke 
ményitő különösen alkalmasak diétás gyógy
módra, de vannak olyanok is, amelyeket 
óvatosan, mérsékelt mennyiségben tanácsos 
élvezni, mert vegyi összetételeik nem alkal
masak sem a gyomor táplálására, sem a 
vérnek megtisztítására

Ha a különböző gyümölcsfajokat az 
egészség szempontjából osztályozzuk, legel
sőnek kerül sorra az alma, amely érett ál
lapotban vastartalmú, élenyben dús, tehát 
a vérszegényeknél vérképző hatású, asztmás 
és a tüdőbetegeknél pedig megkönnyebbiti 

[ a lélegzés nehézségeit. Az idegeseknek csil
lapító, az álmatlanoknak megnyugtató sze
re ; az emésztést előmozdítja A gyöngén sa
vanyú alma sütve, főzve, szárítva, kompól 
és kásaalakban, nyersen jól letörülve héjas
tul fogyasztandó. Tudniillik az alma tápláló 
ereje, vastartalma héjában vau. Kivételek 

I persze a vastaghéju almák, ezeket meg kell 
hámozni, mert héjukat nehezen emészti 
meg a gyomor.

A szőlő vetekedik gyógyitóerejére nézve 
az almával, sőt gyógymódokra alkalmasabb 
is. Tartalma: szölöcukor fehérnye, magnézia, 
kálisó, szabad savak. Ezek megtisztítják, 
meghigitják a vért, előmozdítják az anyag
cserét s a belek működését megkönnyítik. 
Azok, akik a szőlő héját nem eszik meg, 
mert azt képzelik, hogy az emészthetetlen, 
nagyon tévesen cselekszenek. Éppen a szőlő 
héjában található lugsavakat dolgozza föl a 
gyomor s az emésztőszervek ennek a fel
dolgozása által nyernek erőt A szőlögyógy- 
mód tisztítja a tüdőt is. Tehát felüdili az 
egesz szervezetet; hizlaló és erősítő.

Az alma és a szőlő után a dió követ
kezik. Tartalma: fehérnye, olaj, cukor s ke
vés keményítő. A rest bélmüködés ellen s 
a savanyu gyomornedvek képződésének meg- 
gátlására kitünően alkalmazhatjuk, mert ke
vés nehezen emészthető keményítő van ben
ne, ellenben enyhén hajtó az olaja. Lesová- 
nyodás meggátlására a cukorbetegségnél és 
a vérszegénységnél kiválóan alkalmas. A 
kókuszdió még gazdagabb lehérnye tartal
mú; egy kilonyi kókuszdió egyenlő tápérté- 
kii egy kilo marhahússal

A szilva haionlöképen hasznos, egész 
seges gyümölcs, amennyiben az emésztés 
előmozdításában jelentékeny szerepe van. 
Főként aszalt, kompót vagy lekvár alakjában 
eszközöl lágyító, hajtó hatást. Nyersen fo
gyasztva felfúvódásokat okoz. Gyönge gyom
runk és bélbetegek tartózkodjanak szilva 
evésétől.

A körtefélék mésztartalmúknál fogva 
a csontképzödést segítik elő Dús nedvlar- 
talmuk folytán tevékenyen segítik a vese



2 B A. ÜR 1919. julius 13.

működését; a vese- és hólyagbajosok tartóz- j 
kódjának tehát a körte evésétől, nehogy a 
túlságos nedvkiváltás fájdalmat okozzon 
nekik.

A görögdinnye felfúvódásokat, a sárga
dinnye emésztési zavarokat okoz, tápláló 
ereje egyiknek sincsen. Fogyasztásuk mér
sékelten ajánlatos; de csakis jó gyomruak 
éljenek vele.

A cseresznye kellemes izü könnyű 
emésztésű A meggy vérképző, sőt kompót 
alakjában a vese- és bélmüködést kedvezően, 
enyhén segíti elő.

A birsalma'kompót, marmelad, sajt
alakban egészséges, tápláló, a vese műkö
dését előnyösen befolyásolja.

Az eper fontos tápláléka az idegbete
geknek és a vérszegényeknek. Gazdag fősz- 
fortartalmu: a vérkeringést elősegíti. Innen 
magyarázható az a jelenség, hogy vérmes 
egyéneknél csalánkiütést okoz az eper fo
gyasztása.

Az áfonyát, a ribizlit, a málnát gyönge 
vastartalmúk, üdítő izük teszik közkedveltté. 
A hegyvidéken a fekete áfonyát belbajok 
ellen orvosságul használja a nép.

A barack és őszibarack héját régebben 
ártalmasnak tartották. Újabban a vegyelem- 
zés kimutatta, hogy éppen a héjukban van 
az értékük ; a héjuk tartalmazza azokat az 
összetételüket, amelyek a tüdő tevékenysé
gére jóltevően hatnak, a gyomor falait meg
tisztogatják s a májból az epe kiválasztását 
megkönnyebbitik

Az ananász csupán élvezeti gyümölcs. 
Tápereje nincsen Ellenben a füge és a da 
tolya táplálóak és vérképzők A gesztenye 
gazdag liszttartalmánál fogva tápláló, de 
módjával fogyasztandó, mert lassú emésztésű.

A citromnak kiváló szerep jutott a belső 
szervek gyógyításánál. Lázas betegségek, to 
rokbajok, csuzos bantuknak enyhítője. Üditő 
ital. Konyhán és gyógyszertárban használják 
a héját A narancs áldásos hatása az egész 
ségre közismert. Fertőtlenítő s egyben tápláló 
is. Mindamellett a szívbetegek ne egyenek 
túlságos sokat ebből a jóizü, illatos gyü
mölcsből, mert izgatja s megvékonyitja a 
vért.- Ezáltal természetesen erőt vesz el tőlük.

Mindenesetre célszerű az egyes gyü
mölcsfajok evésénél a halast meg igyelni és 
a megfigyelést összevetni az altalános ta
pasztalatokon. alapuló bizonyításokkal. Mind
eme megfigyelés nemcsak érdekes, de hasz
nos is lesz önmagunknak s hozzátartozóink
nak, mert hiszen a gyümölcsöt mindenki 
szereti, szívesen fogyasztja, sőt annak gyó
gyító hatásáról meggyőződve, gyógyulást, 
egyhiilést vár tőle és sokszor csupán az 
ellenkezőjét éri el, mégpedig azért, mert 
nem a természetének, a belső szervezetének 
megfelelő gyümölcsöt választja meg

A világ-eseményekből.

A német békeszerződés aláírásának 
körülményei tekintetében a következőkről 
értesültünk : A német nemzetgyűlés a párisi 
békekonferencia által diktált békefeltételeket 
tiltakozásának kifejezése mellett elfogadta. 
Az elfogadás mellett szavaztak a független 
szocialisták, a szociáldemokrata pártnak mint 
egy kétharmad része, n centrum többsége, 
mig a német nemzeti liberálisok az aláírást 
ellenezték A birodalmi nemzetgyűlésben 
képviselt országok közül csak Poroszország 
foglalt egységesen állást az aláirás ellen, 
inig a többi országok megoszlottak.

A történeti nevezetességű ülésen, mely 
a békeszerződés elfogadása mellett döntött, 
Bauer az uj miniszterelnök hosszú beszéd
íren megvilágította a helyzetet. Rámutatott 

arra, hogy Németország a jelen helyzetben 
esak az aláirás vagy egy uj háború között 
választhat. Egy uj háború azonban Német 
ország megsemmisülését vonná maga után

A miniszterelnök azután a következő 
határozati javaslatot terjesztette a nemzet 
gyűlés elé :

A német köztársaság kormánya haj
landó aláírni a békeszerződést, anélkül, 
hogy elismerné, hogy a német birodalom 
okozója a háborúnak és anélkül, hogy ma
gára venné a 21. cikkelyben foglalt kötele 
zettséget. ('!. i német állampolgároknak ki
szolgáltatását az entente bíróságának )

A kormánynak ez a javaslata a nemzet 
gyűlésben 99 szavazatnyi többségét kapott 
Leadatott 380 szavazat, ebből a kormány 
javaslatára esett 237 szavazat, ellene 138, 
őt szavazólap ped’g üres volt.

A katonaság az utolsó pillanatig az 
aláirás ellen agitált, hasonlóképen a német 
nemzeti demokrata párt is, mely a kormány
ból is kivált. Ellenben Vilmos császár az 
aláírás érdekében vetette latba befolyását. 
E végből egyik bizalmas emberét Amerong- 
ból Németországba küldte, hogy az ott irány
adó köröket az aláírásra rábírja A császár 
embere átutazott Köln. Koblenz és Éránk 
furtoii es mindenütt közölte a befolyásos 
tényezőkkel a volt uralkodó óhaját

Az entente a békefeltételeket mindös ze 
annyiban enyhítette, hogy a német birodalom 
keleti határainak végleges megállapítását az 
ottani lakosság megnyilatkozásától tette füg
gővé. Eelső-Szilézia sorsáról szintén nép 
szavazás fog dönteni.

A bajor kormány a parlament elé tér 
jesztette az új alkotmányról szóló javaslatot, 
melynek főbb elvei : Bajorország szabad 
iiépállam és tagja a német birodalomnak. 
A nemesi címeket szabad használni, mint 
előneveket, a nemesi kiváltságok azonban 
megszűnnek. Az állam garantálja minden 
polgárának személy- és vagyonbiztonságát, 
kisajátítás esak kárpótlás ellenében történik.

A banyamüveket és villamos üzemeket 
állami kezelésbe veszik Az élelmezés, lakás 
és ruházatról gondoskodó üzemek állami 
ellenőrzés alá kerülnek A gyógyszertárak a 
közgazdasághoz fognak kerülni. A munkások 
és alkalmazottak jogairól, munkásbiztositásról 
és a foglalkozás kunutalásáról szóló törvé
nyek a birodalmi jog értelmében alkottatnak

A francia szenátus elfogadta a kama
rának a nyolc órai munkaidőre vonatkozó 
javaslatát. A javaslat egyelőre esak a bánya
üzemekre vonatkozik.

Boroevicset törölték a laibaehi díszpol
gárok sorából.

St Germainből származó jelentés szerint 
Bratianu román miniszterelnök és első párisi 
békeküldött ezpressvonaton Bukarestbe uta 
zott. Bratianu nincsen megelégedve a Ma
gyarország, valamint Szerbia ellen megálla 
pitott határokkal, továbbá a Duna kérdés és 
a kisebbségek vedelnie miatt is elégedetlen. 
— Párisbol jelentik, hogy a legfelsőbb tanács 
a besszarábiai kérdésben ma meghallgatta 
Bratianut és Maklekomot. Bratianu Bessza 
rabiát Romániához kívánja csatolni mig 
Maklekoni az Ukrán birodalomhoz — Párisi 
jelentés szerint Bratianu azért utazott Buka
restbe, hogy a királynak benyújtsa lemondását.

A Gorriera dela Sera párisi tudósítója 
jelenti, hogy a bekekonferencia legfelsőbb 
bizottsága három uj bizottság felállítását 
határozta el. Az első bizottság az osztrák 
békeszerződés keresztülvitelét vezeti A má
sodik bizottság 4 hónapon belül megállapítja 
a németek által lizetendö kártérítést. A 
harmadik bizottság megállapítja Bulgária 
határait

Kolosok admirális Oroszországban polgári 
kormányt alakított, mely Omszkban székel.

A lengyel vezérkar jelenti, hogy a lengyel ' 
csapatok megszállták Sztanislaut, Keletga- 
licia nevezetes gócpontját.

Read amerikai aviatikus 26 óra alatt 
(közben egyszer leszállt egy oceánjáró hajóra) 
átrepülte az Atlanti óceánt külön e célra 
épített N G 4 nagy repülőgéppel

A németbirodalmi alkotmányozó bizottság 
csütörtökön tartott ülésén elfogadták a fekete 
vörös és sárga színeket, mint nemzeti szi
lieket, az eddigi fehér, vörös és fekete trikolór 
helyett.

Bukaresti jelentés, szerint a nmiá , 
csapatok eddig nem vonulnak vissza a T, 
szától, mig a szövetségesek nem nyújtanak 
teljes biztosítékot afelöl, hogy a magyar ., 
nem ütnek rajta a románokon.

Utóbb szerzett értesülés szerint a romá
nok mar végrehajtották a visszavonulást 
(egy hir szerint Kolozsváron túlra) s helyi, 
két fehér magyar csapatok foglalták el.

A prágai közélelmezési tanács Vrbenskv 
közéle.mezesi miniszter indítványára égé 
Gech-Slovákország területén a termést le 
foglalta Hüvelyesekre és mákra a lefoglak 
nem terjed ki Az árakat később fogjál, 
megállapítani

A német békeszerződés aláirása (VI. 2a, 
után Wilson visszahajozott Amerikába. Wil 
són nem tér vissza többé a békekonleren 
ciára, ahol őt a még hátralevő tárgyalások 
alatt Lansing államtitkár fogja képviselni.

A német pénzügyi javaslat szerint a 
vagyonadóból 70—90 milliárd márka jőve 
délinél remélnek, ami körülbelül a birodalmi 
adósság felének fele! meg A 20.000 markas 
vagyonok 10 százalékkal, a nagy vagyonok 
60 -70°/„ al fognak megadóztatni.

Az Orlando kabinet a fiumei kérdésben 
elfoglalt iutranzingens álláspontja miatt ta 
vozotl; az uj olasz miniszterelnök: Nitli. 
különösen a Franciaországhoz való barátságos 
viszonyt kívánja ápolni.

A bukaresti Agencia Dacia jelenti, liogy 
■Szentesnél a román katonaságnak sikerült 
egy orosz repülőgépet lelőni, mely Budapest 
felé repült. A gépel egy orosz aviatikus ve 
zelte, aki elmondta, hogy a magyar tanács
kormány kívánságára Moszkvából két repülő
gépet küldtek Budapestre, melyek a kommu 
nista kormány tagjait szükség esetén Buda 
pestről Oroszországba szál itanák. A másik 
repülőgép valószínűleg megérkezett Buda 
pestre,

A békeszerződés értelmében Paleslina 
angol protektorátus alatt fog állani. Az angol 
uralom a zsidóságnak Palestinában nemzeti 
otthont fog előkészíteni.

A fegyverszüneti feltételek értelmében 
a Scapa-öbölbeu internált német hadihajókat 
a legénység eisülyesztette

A francia parlament 4,300000 koronát 
szavazott meg egy Parisban rendezendő 
győzelmi ünnepre, melyet julius 14-én, 
Bastille bevételének emléknapján fognak 
megtartani. A győzelmi üunepen a francia 
katonaság teljes fegyverzetben fog elvonulni 
a három francia marsall: Foch, Jolfre és 
Petain előtt.

TUzoltó parancsnoki jelentés.
Folytatás.

Működésünk alatt legmozgalmasabb volt 
tűz dolgában az 1914 év, ügyannyira, hogy 
mar az első hónap is tűzzel köszöntött be 
ekkor égett le a dermesztő hidegben Kostyei 

! József iparostársuuk lakóháza, melynek olt? 
sánál szintén megmutattuk életképességünket 
Ekkor égtek a Goldstein Henrik háza pad 
lásán lellialmozott áruk is.

Az isteni gondviselésből és az emberek 
jóakaratából a hosszú harc alatt tüzünk 
atlag kevés volt; nagyobb tűz elő sem ad . 
magát, pedig annyi sokféle idegen elem fel
dúlt meg városunk falai között, mégpedig 
nagyobb számban, hogy szinte csudának 
mondható ez eset.

Az 1914. évben kiütött világháború 
kebelünkből is több bajtársunkat hivott 
legyver alá, s igy a folytonos hadbavonula 
következtében a létszám igen változó volt, 
de azért mindig voltunk annyian, hogy a 
szükséges támadást bevezethettük, számítva 
a nagyközönség és a folyton itt időző kato 
naság segítségére, melyek közül több csa 
patot kiképeztünk tűzoltókká

Ékesen szóló bizonyítéka az egylet 
életrevalóságának, hogy tagjainak száma a 
nagy fogyatkozás mellett is mindig növekedett 
s így a világháború alatt is több uj tagunk 
lépett be, kikkel a legkisebb létszám 15-ön 
alul sohasem szállott.

Egyletünk működése és fejlődése, mint 
látjuk, összeesik a világháború borzalmai
napjaival, amikor is a már kerékvágásban 
levő, önzetlen, szolgálatra mindig kész kis



•rtpatunk is megfagyott, legjobbjaink harcba 
aioniek s olt teljesítették az ö nagy, dicső 
munkájukat szeretett búzánk erdőkében s 
joy 45 tag közül 33 tagtársunk teljesített 
hosszabb vagy rövidobb ideig hadiszolgalatot 
E nagy küzdelmekben három tagtársunknak 
hullott ki kezéből a fegyver s igy hősi halált 
haltak, ott nyugosznak valahol idegen földben 
Emlékükét bálával fogjuk megőrizni s tiszta 
szívből kívánjuk, legyen nekik könnyű a 
föld terhe ; e három tagtarsunk : Árendás 
András, Beeskey Béla és Vilesek István.

Ennyi idő alatt az itthonmaradottak 
között is akadt veszteségünk, így 1915. 
február 9-én meghalt Lukács Gyula, bars 
vármegyei tüzfelügyelő, temetésén küldött- 
ségileg vettünk részt; özvegyének részvé
tünket fejeztük ki, ravatalára koszorút 
helyeztünk. 1917. év február 5 én Pulpiter 
Emil szakaszparancsnokunk halt el, temetésén 
testületileg vettünk részt s ravatalára koszo 
rut helyeztünk. 1917 év október 22-én Dr. 
Medveczky Károly városi s egyúttal tűzoltó 
tisztiorvos hunyt el; temetésén küldöttségileg 
vettünk részt.

1918 december hó I én Bella Mátyás 
tagtarsunk hunyt el

Emléküket szivünkben megőrizzük
Nyugodjanak békében 1
A parancsnokság, mint az ügyek veze 

tője, mindjárt az egylet működésének meg
kezdése után több Ízben fordult a város 
elöljáróságához, kérvén a szertárhelyiségnek 
kibővítését és egyáltalában általános javítá
sát, ez ugyan nagynehezen meg lett Ígérve, 
de a háború kitörése ezt is megakadályozta, 
— az idő viszontagsága ugyan nem várt, 
hanem már-már összerogyassal fenyegetett, 
minek következtében 1918 év folyamán si
került annyira mennünk, hogy a városi 
tanács végre uj tetővel láttatta el, a helyisé
get később átalakíttatta, kellőleg feltöltette, 
a szertárhelyiséget kiköveztette, de már a 
tüzőr szobának alsó padlózatát mi deszkáz- 
tattuk ki, úgy a hogy lehetett, összeszedett 
deszkákból.

Egyletünk vagyona tüzoltószerekben a 
következő: 1 drb. mozdony fecskendő, 2 
kocsifecskendö, mintegy 650 folyóméter 
nyomótömlövel, 1 gépezetes tolólétra, több 
dugó- és tetölétra, egy szerkocsi, tömlő
motolla és több személyes felszerelés.

Folyt, köv.

Különfélék.
— összeírás a közellátáa céliából 

Léva város lakosságának liszttel vagy gabo 
nával és egyéb nélkülözhetetlen éielmieik- 
kekkel leendő elláthatása céljából e hónap 
15—19. napjain összeírás lesz, amelyet a 
polgármester által az egyes körzetekbe ki
küldött megbízottak teljesítenek. Az össze
írás házról hazra családonkint fog eszkozol 
tetni; ezért figyelmeztetjük a lakosságot, 
hogy az összeírás tart ama alatt minden ház- 
tartásnak egy tagja állandóan otthon legyen, 
hogy az összeirónak a szükséges és pontos 
adatokat bemondhassa és hogy az összeírás
ból egy család, illetőleg háztartás se marad 
jón ki.

— Húsz Jáuos-Onueprég A varo
sunkat megszálló, 35. cseh szlovák gyalog 
ezred ma egy hete, julius 6 án Húsz János 
emlékét ünnepelte. A főtéren teljes szambán 
gyülekezett az ezred s kétfelöl a z-<> 
gályákká! díszített szószék körül adott e. 
Az ezred jobbján a zenekar. Pontban tíz 
órakor érkezett az ezred parancsnoka : Mulfer 
őrnagy, a tisztikar társaságában Végig szem 
lélte a frontot, azután felment az emelvényre, 
üdvözölte a katonaságot, mely hangosan 
viszonozta. Utána beszédet tartott a nap 
jelentőségéről. Ezután a brigád tábori papja 
méltatta szónoki hévvel előadóit beszédben 
Unsz, a nagy reformátor érdemeit, a kincK 
gondolatában először született meg a cse 
szlovák állam eszméje. A nemzeti ideálok 
ápolását, az ősök tiszteletét hangsúlyozta 
szemben az elharapódzó bolsevikizmussal, 
mert ez veszélyezteti a hazát, a békés fejlő
dést. Beszéde végén a katonaság énekelt 
majd ismét Müller a parancsnok mtézett 
buzdító szavakat a katonákhoz V g 

zenekar fejezte be a progranunot. A katona 
sai’ ezután zeneszó melleit elvonult.

— kifizetése. A cseh szl<»- ’
vak pénzügyi kormány rendelnie értelmében 
a pénzintézetek mindazoknak a betéteknek 
és részvenyszelvényeknek 70 százalékát ki
fizethetik, amelyek szabályszerűen összelát
ták és lebelyegeztettek. A hadikölesönkötvé 
nyék és más állampapírok szelvényeinek ki
fizetése, úgyszintén a pénzbélyegzéskor visz- 
szatartott összegek megtérítése iránt még 
nem történt intézkedés.

— A fel uein robbant bombák. 
Lapunk előző számában közöltük hogy az 
anyakönyvi hivatal bejegyzése szerint Kuaik 
József a mezőn talált bomba robbanásából 
eredő mell- és haaroncsolás következtében 
belső elvérzésben meghalt Ezen szerencsét
lenségből kifolyólag — amennyiben nagyon 
valószínű, hogy a határban meg több nem 

i explodalt bomba akad, — a legkomolyabban 
figyelmeztetjük a város lakosságát, hogy az 
esetleg megtalált lövegeket egyáltalán meg se 
érintsek, hanem a leletről azonnal tegyenek 
jelentést a katonai parancsnokságnak, amely 
intézkedni fog, hogy az ilyen fel nem robbant 
bombákat szakértők tegyék ártalmatlanokká.

— A hadiirölcsön sorsa A cseh
szlovák állam bécsi követe nyilatkozott a 
volt osztrák-magyar monarchia allamadóssá 
garól. A követ kijelentette, hogy a monarchia 
háborús államadóssagabói a cseh-szlovák 
állam semmit sem hajlandó átvenni, ki kell 
azonban venni a hadikölcsönöket, amelyek 
az állam területén vánnak, melyeknek ei 
nem ismeréséből a tulajdonosok megmérhe
tetlen károkat szenvednének A kormány 
gondoskodni fog — talán a hadiköicsönök 
konverziója által olyan módról, hogy az 
állampolgárok súlyos veszteségektől meg- 
óvassanak.

— Exhumálás. A kommunistáknak 
Léván megalakított forradalmi törvényszéke 
Jecllicska József lévai építőmestert és tíulgan 
András cipészt, aki a f rradaloin kitörésekor 
Nyitra varos alpolgármestere lett és akit a 
vörös katonák menekülése közben fogtak el 
és Lévára szállítottak, — kémkedés és árulás 
vádja alapján golyó á tali halálra Ítélte Az 
Ítéletet múlt ho 18-án, délután a homokbá
nyában hajtottak végre. A városi hatóság a 
tiszti orvos közbenjárása mellett a kivégzet
teket e hó 6-án exhumáltatta és másnap 
délelőtt 11 órakor a róni, kath sirkertben 
temettette el.

— A posta ás vasút forgalma csak 
nagy nehézségekkel állítható helyre. A vasút 
mar 10-én megnyitotta a személyforgalmat. 
A posta azonban egyelőre (fsak egyszerű és 
ajánlott levelek és sürgős táviratok továbbí
tásai veszi fel; csomagszáilitás, pénz es 
értékek küldése egyelőre meg szünetel Azon
ban úgy a vasutakon, mint a postaállomáson 
fokozott erővel dolgoznak, hogy a rendes 
üzem, ha mindjárt korlátolt mértékben is, 
mielőbb felvehető legyen.

— Póttal FfOlgálat vasárnap A 
prágai postai- és távirdai miniszter rendeletet 
adott ki, melynek értelmében a posta va
sárnap 1. Ajánlott küldeményeket nem fogad 
el és értékeket sem fog árulni A postai 
szolgálat rekeszei be lesznek zárva 2. Csak 
express küldeményeket kézbesít és gyorsan 
romló cikket tartalmazó csomagokat. A hi
vatalok vasárnap is 'eladhatnak ajánlott le
veleket A távirda és telefon szünet nélkül, 
működik. — Ezen korlátozást a katonai 
szükséghez és tv közszolgálat érdekeihez ké
pest a katonai diktatúra hatályon kívül he
lyezheti.

— A budapesti túszok szabad 
lkbon A budapesti kommunista kormány 
sok embert elfogatott a társadalom minden 
köréből, akiket miut túszokat fogva tartott. 
A Budapesteu tartózkodó angol misszió 
közbelépésére az elfogott túszokat a múlt 
napokban mind szabadon bocsátották.

— Haláléra*.,  Simovics György lévai 
törekvő iparos, a múlt hó végen sertés
vásárlás céljából Garamsolymosra ment. — 
Abban az időben még harcok voltak a cseh
szlovák csapatok és a kommunisták közölt. 
Mivel azonban tót családból származott s 

1 kifogástalanul tudott tótul, egész biztonság

bán érezte magái. Azonban cseh szlovák 
katmiak kezébe került, akik tévedésből kém
nek nézték s Derzsenye és Prandorf között 
agyonlőtték Msg csak 46 éves volt Holt
testét családja hazahuzatta s itt nu egy 
hete kiterjedt rokonság és ismerős részvéte 
mellett helyezték örök nyugalomra. Halálát 
özvegye szül. Sümegh Paula és gyermekei 
gyászolják. Nyugodjék békében I

— Elismert kormányok Angol
ország eddig elismerte a cseh-szlovák, lengyel 
és finn kormányokat, az esthlandi és liv- 
landi nemzeti tanácsokat és Arábiát, mint 
hadviselő államot.

— Cukorflgy. Pozsonyban a cukor 
fejkvótáját havi ll/< kg-bán állapították meg. 
Kívánatos volna, hogy hasonló növekedésben 
városunk polgársága is részesüljön; ezenkí
vül azt a kérelmet is terjesztjük városunk 
hatósága elé : gondoskodjék — amennyiben 
lehetséges — befőzéshez szükséges cukor
ról is.

— Olaszország háborús kiadásai. 
Az olasz királyságnak 1914. augusztus 1 töl 
1919. január 1-ig 72 5 milliárd líra hadi ki
adása volt Az állami bevételek ezen idÖ 
alatt 58 miliiárdra rúgtak s ebből 21*5  mil- 
liárdot az állami jövedelmekből vettek be, 
36 5 milliardot pedig kölcsön utján szereztek. 
A bevételek és kiadások között emelkedő 
145 milliárd deficithez hozzáadva a 36 5 
milliárd kölcsönt, Olaszország háborús adós
sága 51 miliiárdra rúg.

— Nők választójoga. A lengyel kép
viselőház 340 szavazattal 97 ellen megsza
vazta a nők választói jogáról szóló javaslatot, 
amely szerint a nők aktív és passzív vá
lasztói jogot nyernek minden képviselőtes
tületben.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi jul. hó 5 -lói évi jut. bó 12.-ig.

Születés.
Valasik József Laczko Anna leány Erzaébet, 

Bella lános Frimberger Mária leány Margit.
Halálozás.

Özv Farbák Pál 70 éves aggaszály, Pis Já
nosáé Kusik Mária 26 éves löt seb fején és mellén.

Hivatalos közlemények.

Cis. 2899 — 1919.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a közellátás tár

gyúban szükségeltető összeírás Leviee város 
területén folyó év és hó 15—19 napjain 
fog a hivatalos kézegek által eszközöltetni, 
miéit is kéretik a lakosság hogy saját érde
keben az összeíráshoz szükséges adatokat a 
valóságnak megfelelően töltse ki vagy mondja 
be kitöltés céljából a megbízott közegnek 
és minden családfő az aláírási lapot szintén 
aláirni tartozik.

Leviee, 1919. julius 10.
Dr. Zoitak, 
mestanotU.

Cis. 2893—1919.
Hirdetmény.

Leviee város tanácsa a városi bérház 
részére egy kömives-húzmestert keres azon- 
nali belépésre.

Nevezettnek kötelessége lesz a bérház- 
beli rend és tisztaság feletti felügyelet, me
lyért megfelelő javadalmazásban, szabad la
kás, fűtés és világításban, azonfelül pedig 
az épületen teljesített javítási munkálatokért 
külön díjazásban fog részesülni

Csak megbízható, jóravaló és a kömives 
mesterségben teljesen jártas egyének adják 
be ajánlataikat Leviee város polgármesteréhez.

Leviee, 1919. julius hó 10.

Dr. Zoétak.
IT. €$••■*  tivolié.
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Hirdetmény.
Bizonyos személyek vagy rossz szán

dékból, vagy anélkül terjesztenek itten kosza 
híreket, amelyek természetesen a békés 
lakosságot és munkásságot nyugtalanítják.

Az alezredes, Lévának helyparanesnoka 
ligyelniezteti a lakosságot hogy mindazok, 
akik igy a kósza faireknek propagandater- 
jeszlőivé válnak pénzbírsággal, vagy börtön
nel lesznek aüntetve.

Léván, 1919. julius 11-én.
CASTELLA s k ,

alezredes.

2211 — 1919 szám.
Hirdetmény.

Miután a folyó évre szóló III. negyed
évi adó befizetése az 1909 évi XI t. c
26. §-a értelmében julius hó 1-én esedékes
sé vált, — felszólítom az adózókat, hogy 
esedékes adótartozásaikat a városi adópénz
tálba haladéktalanul fizessék be.

Levice, 1919. julius hó 8 án.
Dr. Zosfak, 
iiirátanosta.

I
i

Gépészkovács
szakképzett, állást keres gazda 

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

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnai-utcza 35.

KNAPP
DÁVID

mezőgazdasági és 
varrógépek

HAőy RAKTÁRA

LÉVÁN.
oooooo

Telefon szám : 33

Tanoncz
Nyitrai és Társa részv.-társ. 
könyvnyomdájába felvétetik

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára éptilt házam
ban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr 
és Sohrantz gőzcséplő készletek, eredeti Mell- 
charféle vetőgépek, Bácherféle ekék és talaj
művelő eszközök, valamint minden e szakmaija 

vágó gepek és géprészek.
Világhírű RAPID láncoskutak

■*  Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 
es felállítása jutányos árakban.

Gsis : 2B92-1919.
Hirdetmény.

Levice város tanácsának határozata 
alapján áram ogyasztók értesittetnek, hogy 
úgy a világítási, minta motorikus aram ára 
32 fillérre emeltetet fel hektowatóránkint 

Ennek következtében az ezentúl kiállí
tandó áramszámlák fenti arban, inig az 
átalány fogyasztók számlái 77 7 „-áremel
kedésnek meg elelöen fognak kiállítatni.

Levice, 1919. julius hó 10.
Dr. Zostak, 

meitanosta.

Nyilltér.*)
4 919 kgy. sz.

Hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság 

közhírré teszi, hogy Nagyaalló 
község határában gyakorolható va
dászati jog, a községházánál f. évi 
julius hó 28.-án délelőtt 10 órakor 
nyilvános árverésen bérbeadatik.

Az árverési feltételek a jegyzői 
irodában bármikor megtekinthetők.

Nagysalló, 1019. julius 10.
Gaál Dániel, Kakas Sándor,

jegyző. biró.

KÁVÉ
kávé, babkávé szűrve habbal nem 
rossz. Ellenben sokkal jobb a vegyi 
laboratóriumomban növényi anya
gokból előállított és magas táp- 
értékkel-blró kitűnő kávékeveréK 
*/s és 1 kilogrammos csomagolásban 

beszerezhető
PICK ENDRE,

drágulóinál, Livin.

= Kitűnő = 
motoros cséplőgamiturák 
felszerelve, különböző nagyság 
ben és gyártmányban, részlet 

fizetésre és olosón kaphatók 
TONHAISER JÓZSEF 

elektrotechnikusnál 
LÉVÁIT, OZMÁN-tér 6 száui.
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LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru és vasnaóykereskepése 
mwm • LÉVÁN. szM m.

Mindennemű ffiszer és csemegeáruk :
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok

Geramvölgyl teavaj és friss felvágottak- 
Dessert cukorka.'sütemény, karlsbádi ostya 

Mézeskalács, piskóta, kétszersült. 
Mustár, pástétom és húskonzervek 

Málnaszörp oitromszörp, akácméz 
Különféle jamek és gyümölcsizek.

Cukrozott déligyümölos, citrom, narancs 
„Glória- őrölt kávé különlegesség 

Csemege és gyógyborok, pezsgők stb.
Állandóan friss bel és külföldi ásvány - és gyógyforrásvizek 

Vasáruk ás koayhafelszerelésl cikkek:
sphinx— zománcozott lemez - es öntöttvas konyhaedények modern 

háztartási cikkek, jégszekrények, fagyialtgépek 
GAZDASÁGI CIKKEK és KÉZI ESZKÖZÖK:

Ásó, kapa, lapát, sarló, kaáza, kasza verőszerszám kaszakő nyél. tokmány, acé.viiieb sereblye, öntöző kan^k?vírágpermeUzöí. 
mérlegek sulyok — műszaki oitkek.

Építési anyagok és vegyi termékek
C’ineut, gipsz, mennyezet nád, kátráuvfedéliemez karbolinnaum kát
rány gepolaj, hengerolaj, tovotte gepzslr. karMd ee. réS.állandó 

~~  — nagy raktára. — —  
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