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Előfizetési felhívás

„BARS“
AAA I JJJ. évfolyamára.
Lapunk mai számával pályafutásának 

harminchetedik évfolyamát fejezzük be. Ak
kor, amidőn a vidéki lapok a háború okozta 
nehez viszonyok következtében egymásután 
szűntették be működésüket, mi nagy áldo
zatok árán is arra törekedtünk, hogy ren
delkezésére álljunk Barsvármegye és városunk 
közönségének, hogy ha erőnket meg is fe
szítve, de lapunk hivatásának es kötelessé
gnek megfelelhessen.

A terhek és kötelességek a sajtóra nézve 
is egyre fokozódnak. Munkatársaink, nyom- 
daszemelyzetünk nagy része a harctéren 
tejesíti kötelességeit, mi azonban idehaza 
is erőnk- és tehetségünkhöz képest híven és 
szeretettel ápoltuk hazánk boldogságát, mun
kálkodtunk vármegyénk és városunk érdekei
nek előmozdításán, emellett kitartással szol
gáltuk a hadviselés érdekeit.

Isten, király és haza. E hármas jelszó
val lépett lapunk első számával a nagy 
nyilvánosság elé. A mögöttünk maradt har
minchat esztendő tehet tanúbizonyságot ar
ról, hogy ettől az iránytól egy hajszálnyira 
sem tértünk el soha.

Soha senkinek, sem pártnak, sem sze
mélynek szolgálatában nem állottunk, hanem 
mindvégig megőriztük fuggetlensegunket. hogy 
így minden ügyhöz pártatlanul hozzászól
hassunk. A jó erkölcs és közérdek vezette 
toliunkat s célunktól, hogy szószólói legyünk 
minden nemes és igaz ügynek, sem fenye
getés, sem előnyök Ígérget' se által nem hagy
tuk magunkat soha elriasztani.

A most folyó világháború kettős köteles
séget hárított reánk: a hadviselés érdekeit 
szolgálni s a nemzetben az aldozu'készse 
get buzdítani. Bár szukebb keretben is a 
szokottnál, de minden irányban tettunk any- 
fyil, amennyit erőnk es tehetsegünk engedte, 
ígérjük, hogy ezután is ezt az irányit fog- . 
juk követni s kötelességünk teljesítése elöl 
soha sem fogunk kitérni s mindenkinek szol
galatéra állunk, ki lapunkat a jó és nemes 
cél érdekében igénybe veszi.

Ily alapon kérjük a nagyközönség joaka- 
mtu támogatását, amellyel bennünket ed
dig is kitüntetett. Tekintve azonban, hogy 
a háború okozta áremelkedés, főleg a papír 
és a nyomdaipar drágulása, az eddiginél 
ötszörösen nagyobb terhel ro a kiadóra, a 
szerkesztőbizottság a kiadóhivatallal egyet
értve a lap előfizetési árának némi csekély 
összeggel való felemelését határozta el. 
Újévtől kezdve

lapunk előfizetési ára : 
Egy évre K. — /• 
Hal hóra 7 K. — /.

Magyarország újjászületésé
nek II. korszaka.

1917 december 21-ének törté
nelmi napján legyen az első magvar 
hozsánna a királyé 1 1 Ízzel vezette 
be Vázsonyi Vilmos, a magyar vá
lasztójogi miniszter, korszakalkotó 
törvényjavaslatát és magasan szár
nyaló beszédé kíséretében a kepvi- 
selőház ele terjesztette : „Törvényja
vaslat az országgyűlési képviselők 
választásáról" címen, alkotásai, mely 
partpolitikai irányzat nélkül szolgaija 
a jogegyenlőségnek kifejlesztését. 

Lapunk körében — politikai vo
natkozások nélkül -— azt tartjuk, 
minden olvasónk örömmel fogadja 
a választójogi törvényjavaslat be
nyújtását. Hiszen lehetetlen ma mar 
a jogkiterjesztés követelésé elől el
zárkózni. Milliók kopogtatnak a tör
vényhozás kapuján, a kik vérüket 
ontják a világháború küzdelmeiben, 
jogot követelnek a nemzetek sor
sának intézésében es reszt kivannak 
venni hazájuk kormányzasában.

Magyartírszág újjászületésének 
I. korszaka az egyenlőség, testvéri
ség es szabadság jelszavában szüle
tett meg, 1848.-ban leírhatatlan lel- 
kesültseggel önként nyitották meg 
a joggyakorlás csarnokait, kiváltsa 
gosaink értékes jogaikat megosztot
tak polgártársaikkal, népképviseleti 
törvényhozás utján pedig fokozato
san emelkedő választójog gyakorlása 
mellett százezreket vontunk be ha
zánk hatarainak védelmében küzdő 
seregeink kötelekébe.

Az 1874-ben és 1913-ban alko
tott választási törvényeink valamivel 
emelték a választó-jogosultak szá
mát ugv, hogy a 20 millió magyar 
állampolgárból 1.627000 választó je
lenhetnek meg itta az urna előtt.

Azonban a joggyakorlás hata
rainak eme kibővítését, messze túl
szárnyalják Ulti már a teherviselcs 
es véraldozatok elviselésére kötele
zettek számaranyai — a remik sza 

1 kadt világháború kényszerítő hatása 
alatt elementáris erővel, szinte visz 
szatarthatatlanul ragadta magával a 
népét, a törvényhozás faktorait az 
április 28-iki legmagasabb kéziratról 
vett hir, mely szerint a király is 
akarja, a király is követeli a refor
mot, a választójog kiterjesztését.

* •» *
Nemzeti erőnk gyarapítását 

célzó törekvésünkben a koronává! 
egybeforrott közakarattal alkotta 
meg s a király kivánatára nyújtotta 
be kormányunk a választójogi tör

vényjavaslatot. 1*.  javaslatból eredő 
törvényalkotással lepünk be Ma
gyarország ujjaalkotasának II. kor
szakába.

A törvényjavaslat rövid vázla
tában előttünk fekszik. Sok üdvös 
intézményes alkotást látunk benne. 
Ivl kell ismernünk, hogy korszakai 
kötő reform, mely ha nem is elé
gíti ki a demokrácia minden vagyát, 
a magyar nemzeti eszmék szolgá
latában áll. Három- és fél millióra 
emeli a választók szamát ; e szerint 
a mai másfél milliónyi választó pol
gárok létszáma két millióval fog 
emelkedni. 24 eves korhatárhoz s 
az értelmiség bizonyos tokához, az 
irni-olvasni tudáshoz, vagy más kel
lékek valamelyikéhez köti a válasz
tási jogosultságot. Sót korhatár 
nélkül ad szavazati jogot a mai 
küzdelemben részt vett vitezségi ér 
demkereszteseknek es a Károlyke- 
rcszteseknek, ezen a révén is közel 
félmillióval emelkedik a választok 
száma átmenetileg.

Szavazati jogot nyernek a mik 
is szinten 24 eves korhoz kötve, a 
kik a műveltség bizonyos lokál el
érték, sót a mai hadviseléssel vo
natkozásban szavazati joggal bírnak 
azon hadiözvegyek is, kiknek férjeik 
hősihalált haltak es gyermekük van.

A szavazati jog — a törvény
javaslat szerint nem általános,
de eléri azon mértékét, mely a jog
kiterjesztés bölcs, fokozatos fejlő
dés követélményének teljesen meg
felel. Sót, miután az írás-olvasásra 
van fektetve, a létszám emelkedése 
áltál — az általános értelmi fejlődés 
mellett - biztosítva van a jog fokoza
tos kiterjesztése.

A választás választókerületen- 
kint történik, minden kerület egy 
képviselőt választ.

A választó-kerületek és szék
helyük újabb megállapításáról kü
lön törvény fog rendelkezni.

A választás: törvényjavaslat 
megszabja a választási eljárásokat ; 
törvény hatósági varosok 66 kerüle 
t<;ben a választás titkos szavazás 
utján történik, Ezen kerületeken kí
vül még 2-2 keiülelben lesz titkos a 
választás, melyek rendezett tanácsú 
varosokból, nagyközségekből alakult 
választókerületeket képeznek. Újabb 
választókerületek alakulásánál pedig 
irányadó, hogy titkos legyen a sza
vazás minden kerületekben, melyek 
bár több községből állanak, ipari 
jellegűek, ipari centrumok, vagy a 
kulturális és a gazdasági fejlődés 
magasabb fokán állanak
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A választók névjegyzékének 
összeállítása hivatalból történik.

Minden 23 évet betöltött férfi éven
ként január hó 10-12. napjain — 
kihágási büntetés terhe alatt — 
egyéni száinlálólapnak kitöltésével 
vallomást tartozik szolgáltatni a vá
lasztójog megállapításához szükséges 
adatokról. Ha választójoggal bitó
nak tartja magát, a számlálólapon 
kéri a névjegyzékbe való felvételét.

Az összeírások elbírálására, a 
választás körüli teendők intézésére 
jogosult központi választmánynak 
királyi bírói tagja is lesz

Ezenkívül minden választási ke
rületben, sót a titkos szavazási ke
rületek minden szavazatszedő ki
küldöttségében is egy-egy bírói 
tagnak kell lenni.

A törvényjavaslat szerint a tá
volabb eső választás színhelyére — 
állami költségeken juthatnak el a 
választók

A választási napon azonban 
megszűnnek a zaszlódiszek cs bün
tetés terhe alatt . tiltva van a sze
szes italoknak bármely módón való 
forgalomba hozatala.

* *
Ezen javaslatban lefektetett re

formelvek — törvényerőre való emel
kedés által — hivatva vannak nemzeti
eszméink megvalósítása utján vég
re a jogegyenlőség, testvériség és 
szabadság magasztos eszmeit diadal
ra juttatni.

A jogkiterjesztes alapján nö
vekvő egybeforrott erőnk által pe
dig örök időkre biztosítva leszünk 
nemcsak határaink megvédelmezé- 
sében, hanem a tiszta egyenlő
ség jogélvezetében helyreállt biza
lom, testvéri szeretet és a köztiszte- 
let kölcsönös ápolása mellett megta
nuljuk egymást a negyvenes évek 
erkölcsei szerint értékelni, megbe
csülni.

Birodalmunk első korszakának 
reformmüvét megalkotó őseink
nek érezniük kellett, hogy kifele 
másként nem tudják a magyar al
kotmányt megvédelmezni, csak úgy, 
ha az alkotmány nem holt betű 
többé, hanem az jogokkal felt uhá
zott nép erejében rejlő valóság, ha
talom.

Ennek tudatával vannak áthat
va a Magyarbirodalom II. korsza
kának megalkotói is, a kik a jog
kiterjesztés számarányainak emelésén 
kivül, alkotmányunk védelmi erejét 
meg a művelődés kiterjesztésére is 
alapítják.

A kölcsönös megértés, alkot
mányunk védelmében egyesült köz
akarat crejehassa áttörvényhozóinkat 
a nagy munka megalkotásában I

Holló Sáudor

I

A hadifoglyok sorsa Ausztria 
Magyarországban.

Irta: Bjelik Imre tábori püspök v. b t. t.

Az általános egészségügyi épületektől 
teljesen külön vannak választva a vesztegzári 
csoportok és » járványkórházak, amelyek 
számara külön konyhák, fürdők, gyógy 
szertárak, meilekhelyisegek és csatornazás 
ópülták.

Valamennyi egészségügyi intézetben 
csinos rend uralkodik; ki kell itt emelnem a 
mi katonaorvosaink önfeláldozó buzgalmat, 
akik sokszor nehéz viszonyok között végzik 

hatalmas munkájukat
A hadifoglyok lelkiszükséglctére is kü

lönös gondot fordítanak. A hadügyi igazga
tás mindjárt a háború kezdetétől fogva 
humanitárius kötelességének tekintette, hogy 
a hadi oglyok szamara módot nyújtson lelki 
kötelességeik elvégzésére. Valamennyi táborba, 
ahol tulnyomólag kathoiikus foglyok vannak, 
külön katonai lelkészeket rendeltek, úgyszin
tén templomokat es kápolnákat emeltek, 
amelyeket méltó dísszel rendeztek be A 
kisebb táboroknál es munkáscsoportoknál a 
missziószerű ielkipásztorkodás mindenütt 
olyan mérveket öltött, hogy sok tábori le1- 
kesz egyebet sem tesz, minthogy a hadifog
lyok lelki gondozásává! törődik es taborrol- 
táborra, helyiségről helyiségre jár, hogy a 
hadifoglyoknak istentiszteletet tartson. A tá
borukon kivül munkára adott hadifoglyoknak 
sok helyütt megengedik, hogy a nyilvános 
istentiszteleteket látogathassak és ilyen isten
tiszteleteket a szükséghez képest 'oglalko- 
zási helyükön a polgári lelkészek külön is 
szoktak szamukra tartani

Az olasz hadifoglyok között több olasz 
káplán akad, meg több világi vagy szerzetes 
lelkész, theológus és szerzetes testvér, aki
ket mint harcosokat fogtí k cl és akiknek 
voltaképen semmiféle kedvezményezésre sincs 
igényük : mégis lelkészekként bánnák velük, 
külön hely ezték el őket és megengedték ne
kik, hogy fogolytársaik lelki gondozását el
lássak.

Amíg a mi hadi'ogolylelkészeink az el
lenséges földön sokfelé akadályozva vannak 
papi hivatásuk teljesítésében, a szent hiise 
oi vasasa bán es a bel gek látogat ásáb n, íme 
minő humánus es nemes bánásmódban van 
része az ellenséges hadifogoly lelkigondo
zóknak a mi táborainkban. Hadifogoly lel
készeinknek az orosz és szerb hadifogság 
bán megelt szenvedési történetet mint külö
nösen komor fejezetet kell kiemelni.

A lelkigondozással kapcsolatosan meg 
kell említeni a táborok mellett épült teme
tőket is, amelyek méltó megépítésében, fel
díszítésében es karbantartásaban szinte ver
senyeznek a kegyelet es a műveszet Az 
elhunyt hadifoglyokat katonai kíséreltél, 
mintha csak sajat draga halottunk volna, illő 
módon temetik el : külön sírjuk van, tetejé
ben kereszttel; sokszor bajtársaik művészi 
sirdiszt vagy síremléket állítanak hantjuk loie-

(Folyt, köv

Elrendelték az országos rekvirálást.

A közelelmezesi miniszter az egész, or
szág területére elrendelte a búza, rozs, két
szeres, arpa, zab. tengeri, tatarka, köles, bab, 
borsó, lencse, lóbab, takarmányborsó és 
ezeknek őrleményeire a rekvirálást.

A rekviralás, tekintet nélkül az eddigi 
korlátozásodra, a termelőknél es nemtermc- 
löknei egyaránt foganatosítandó A közélel
mezési miniszter felhívja valamennyi törvény 
hatóság első tisztviselőjét, hogy tegyen meg 
mindent, hogy a rekviralás a törvényhatóság 
egész területére január 3 án megkezdődjek, 
hogy a miniszter áltál az egész évi szükség 
létből az egyes törvényhatóságoktól követelt 
mennyiségek biztosíthatok legyenek

A miniszter célszerűnek találja, ha a 
törvényhatóság első tisztviselője széleskörű 
gazdatarsadalmi agitáciút is indítana meg 
a most folyamaiban leendő eljárás sikeressé 
tetele érdekében, amely agitáció keretében 
különösen kidomborítandó lenne az a saj 
uálatos tény, hogy az eddigi átvételi elja- 
rassal biztosított készletek a hadsereg es a 

termelő polgári lakosságnak a viszonyokhoz 
mérten legszűkebbre szabott szükségletéi 
még megközelítőleg sem fedezik, úgy hogy 
minden egyes polgár saját jól felfogott ér
dekében is cselekszik és a maga ellátásának 
zavartalanságát is szolgálja akkor, ha a ki 
tűzött cél megvalósításában teljes odaadással 
maga is közreműködik és a személy i vonat- 
kozásu tekintetek felretételével minden tudo
mására jutó visszaélésre (eltitkolás, elrejtés 
szabályellenes felhasználás, titkolt elidegeni' 
lés stb ) a hatóság figyelmét közvetlenül is 
felhívja A törvényhatóság lakossága a hely
zetről megfelelően tájékoztatva, bizonyosan 
nem fog elzárkózni attól, hogy fölöslegét 
önként hatósági kényszerrendszabalyok alkal
mazása nélkül is. a köz javára bocsássa es 
azzal a kétségkívül legnehezebb háborús 
gazdasági evben az ország ellattatlanjaival 
es a hadsereg szükségletével szemben fenn- 
a ló és nemzeti becsületünkkel azonos, ha 
zafi.is kötelességet hiven teljesítse.

A rekviralás során minden, bár sza 
báiyszerü vásárlási igazolvány utján lekötött 
es esetleg már ki is fizetett gabona, hüve
lyes vagy tengerikészlet, ha azt 1917 évi 
december hó 31,-éig el nem szállították, rek 
virulni kell és a közfogyasztás céljaira a 
Hadi Termény-Részvény társaságnak kell át
adni. Ezek természetesen a megjelölt ha
táridőn belül is szabadon szállíthatók.

A rendelet többi részé az aratódij 
cséplőrész, tengeri-vetőmag, takarmány, a 
sertéshizlalásra szükséges tengeri, az állati 
etet ’sre való árpakészletek tekintetében in
tézkedik s a kontingens teljes beszolgáltatá
sáról egyenesen felelőssé teszi a törvény ha
lóság első tisztviselőjét.

A miniszternek a magánháztartásokat 
is érintő intézkedését nem helyeselhetjük és 
tulszigorunak tartjuk. A magánháztartások 
sohasem igyekeztek arra, hogy maguknak 
feles eges készleteket szerezzenek be ; de*erre  
sem alkalmuk, sem pénzük nem volt. Ha 
valamely háztartásban esetleg mégis akad 
nehány kilogramm liszt, az csak úgy állha
tott elő, hogy azt időközben megtakarítót 
tak maguknak csak azért, hogy később 
használhasssák fel.

Kobozzák és rekvirálják az eldugott és 
felhalmozott készleteket; de ne bánjanak 
szigorúan azokkal, akik nem termelők s 
akiknél esetleg kisebb mennyiségű megta
karított felesleget találnak, ezek nem bünte
tést, hanem dicséretet érdemelnek.

K ülönfélék,
— Boldog uj évet I Már négy ev 

uta nem csendült ez a kivánság oly benső 
ségteljesen. mint az idén A lángban álló 
Európa tüze nyugaton lohadni kezd s már 
az orosz mezőkön a reménység hajnala 
ebred. Tálán eljön a boldog uj esztendő s 
egyszer csak mégis felvirrad a beke hajnala 
s a iiósök visszatérhetnek az ekehez. a mii 
helyekbe, irodákba, gyárakba a békés műn 
kát folytatni ott, ahol elhagyták. Bármint 
tüzeljen is Grey, akárhogy fújja is a ho
zsánnát Clemanceau, már meg nem akaszt
hatják a nepek kibékülését mely el fog jön 
ni, mint a tavasz, a melynak fuvallatara a 
legvastagabb jégpáncél is elolvad Ebben a 
reménységben kiváltunk boldog uj eszten
dőt lapunk olvasóinak Adjon az Isten szebb 
jövendőt hazánknak, boldog felvirágozást 
varmegyénknek s városunknak. Hozza meg 
az uj esztendő a régen várt békességét. 
Most mar csak az utotsó erőfeszítés van 
hatra. Meg egy kis türelem, még egy kis 
lelkesedés es áldozat s már roppan az ellen
ség ereje, nemsokára védekező harcainkat 
minden oldalon a diadalmas béke fogja ko- 
szoruzni Négy háborús esztendő tanúsága 
legyen vezérkönyvünk jövendőnk megalapo
zásánál, akkor bízvást indulhatunk az újabb 
ezer esztendő felé.

— Kitüutetós. A király — m*nl 
őszinte örömmel értesülünk — Kriek Jenőt, 
a lévai tanítóképző intézet c. igazgatóját, a 
háború tartama alatt kifejtett buzgó és siker 
dús működéseitek elismeréséül, a II. oszt, 
polguri hadi erdemkereszttcl tüntette ki.
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A Reviozky-Társaságf január
Pénteken délután folytatja estélyeinek 

4en' tát amelynek sorrendjét az estélyen 
’• Kiosztani a rendezőség, január minden 
'"^kére mar meg van alkotva a programúi 
pusziik. közönségünk meg lesz elé
5 t e a minden tekintetben előkelő szinvo- 

■ 'n állő műsorral. Az estélyek pontban öt 
Sor' kezdődnek.

_ Nagylelkű adomány Az irgal 
nővérek tudvalevőleg több éven al 

h reltek a lévai urada ómtól az úgynevezett 
Kertet, amelyben tornateret is rendeztek 
» Miután az uradalomnak szüksége van a 

í rtre a bérletet felmondotta. Értesülvén 
„jól az intézetnek volt igazgatója, Udthy 
László esztergomi prelátus kanonok. nagy
szombati érseki helynök, aki buzgó fáradó 
fsával és többször tanúsított anyagi támo- 
wtásával az intézetet a mai magas színvo
nalára emelte és fejlesztette, Léva várns 
^„ynevelésének em lése végett 35 ezer ko 
rónáért megvásárolta az intézet részére a 
Zöldkertel, hogy ott torna és játszóteret, 
a növendékek betekintésére kertészetet és 
ejy kis gazdaságot, fürdőt stb. rendezzenek 
be amelyek nélkül modern iskola nem is 
képzelhető. Az intézet tanuitótestülete elha
tározta. hogy a Zöldkertet, hálából a nagy 
jótevő iránt, akinek ezen jólelkű adománya 
ért a város egesz lakossága a legnagyobb 
köszönettel tartozik — Unttig /-dsrW-kertnek 
fogja nevezni.

— A.*  1900. évbeu születettek 
jelentkezése Az 1915. évi II. t. ez. alap 
ján utasittalnak az 1900- évben született 
összes népfölkelésre kötelezettek akik tény
leges Katonai szolgálatot nem teljesítenek, 
hogy összeírásuk végeit a tartózkodási hely 
községi elöljáróságánál -városi hatóságnál), 
illetőleg a körjegyzőségek székhelyén jelent 
Rezzenek Léván a rendőrkapitányi hivatal 
bán I. évi dec hó 28-tól 1918-évi január hó 
5-ig, délelőtt 9 — 11 óra között kell jelent
kezni.

— Váltsuk meg az újévi üdvöz
leteket ! Az idén is felkérjük olva 
só közönségünket, hogy régi jó szokásához 
híven váltsa meg az újévi gratulációkat ! 
Oly egyszerű és kényelmes a dolog s mégis 
esetleg mennyi nehéztelestől szabadulunk 
meg, ha beküldjük egy két koronánkat a 
/»ars szerkeztőségéhez s nem kell aggód
nunk, hogy valakinek elfelejtettünk gra
tulálni. A szerkesztőség szives készséggel át
veszi az összeget s a pénzt a megjelölt 
jótékony célra juttatja.

— Kézimunka és képkiállita*.  Az I 
Erisébe*  Filléreqylet — mint értesülünk — 
januar hónap utolsó napjaiban, a varoshaza 1 
nagytermében kézimunka- és kepkiallitast 
rendez a helybeli hadiözvegyek és hadi- 
arvák javára. A kiállítás iránt már most is 
igen élénk az érdeklődés. A siker ered
ményességében nagy buzgalmat fejtenek ki : 
Lieberniami Jakabné, Weisz Kálmánné és 
dr. Weinbergcr Adolfné.

— A jövö évi gazdasági munka. 
Megjelent a kormány rendelete, amely az
1918. ev folyamán végzendő minden mező 
gazdasági munkára kiterjeszkedik ; lehat úgy . 
a vetési, mint a behordási es a tavaszi, 
"Szi dologtevésre is. Eszerint minden köz
ségben intézőbizottság alakítandó es az ebbe 
való kinevezést mindenki elfogadni köteles, 
tz a szerv gondoskodik arról, hogy a 
rendelkezésére álló kézi és fogadott erő a 
mezei munka teljesítésére fordittassek. Aki 
igaerejét nem foglalkoztatja, köteles azt 
mások földjenek megmunkálására átengedni, 
természetesen térítés ellenében A törvényha
tóságok egyébként a munka elvégzésére 
közerőt is igénybe vehetnek.

— Jótékony ifjúsági sziuelöadás. 
A zselizi r. kath. iskola tanulói a múlt 
napokban két szinelőadást tartottak. A vál
tozatos műsor kereteben előadták A hadiár
ak című ifjúsági színművet, Pásztor József
től,- és A honvéd címűt, Balog Kálmántól. 
Az előadások szép sikere Tóth Lajos 
kántortanitó buzgolkodasának köszönhető 
A tiszta jövedelem 3(K> koronán felül volt s 
felerészben a Léván felállítandó honvéd- 
ctnlek javára szolgál, felerészben pedig a

Keresztény Gyermekvédő Egylet által fentar 
tott hadiarvak intézetére fordittatik.

Felemelik a rokkantak uyug 
diját. A honvédelmi minisztériumban most 
folynak a tárgyalások a rokkant katonák 
nyugdijának felemelése dolgában A tanács
kozások már annyira előrehaladtak, hogy az 
eredményt mar legközelebb a hudügy 
miniszter elé terjesztik az osztrák kormány 
határozataival való összeegyeztetés végett. 
A rokkantak előreláthatólag mar januar 
vége leié magasabb járulékot kapnak

CBak röviden 1 A belügyminiszter 
a hatóságokhoz intézett rendeleteben arra 
figyelmezteti a közönséget, hogy a terje
delmesebb táviratok közlésétől lehetőleg tar
tózkodjék. A taviró állomások annyira túl 
vannak terhelve s a sürgönyhivatalokban 
oly nagy a torlódás, hogy a forgalmat 
a személyzet csekély létszáma mellett csak 
a legnagyobb erőfeszítéssel képes lebonyo
lítani s a táviratok késését ez a körülmény 
okozza. A közönség tehat csak korlátolt 
terjedelmű táviratokat adjon fel a sajat 
érdekében.

— Az uj esztendő szerencsés lesz. 
A jövő esztendő első napja keddre esik s a 
babonás nép hite szerint éppen ezért 
szerencsés lesz. A farsang igen rövid lesz, 
összesen 37 napig tart. Husvét ünnepe is 
korai időre esik es megvan az a különleges
sége, hogy a két ünnepnap két hónapra 
oszlik. Husvét elsó napja ugyanis március 
31 -én lesz, a második napja pedig április 
elején. Pünkösd ünnepe szintén korán, 
május 19-én és 2<» án lesz A legfőbb 
érdekessége azonban az volna az uj esz
tendőnek, ha végre meghozna a boldogító 
beket

— A munkás biztosit ás uj rendje. 
A hivatalos lRp kormányrendeletet közölt a 
munkasbizlositasi törvény módosításáról A 
rendelet intézkedése szerint ezentúl az ipari 
munkások, segédek, inasok és cselédek, 
tekintet nélkül munkabérük összegére, 
betegségi biztosítás ala esnek, — a tiszt
viselők, művezetők és kereskedősegédek 
ellenben csak azon esetben, ha évi keresetük 
a 48ÜO, vagy napi díjazásuk a 16 koronát 
meg nem haladja. A pénztári tagság a 
munkanélküliség esetén sem szűnik meg. 
ha a munkás erre való igényét négy héten 
belül bejelenti és az. esedékes járulékot 
befizeti. A rendelet kilenc napibérosztályt 
állit fel az eddigi nyolc helyett és a 
biztosítási járulékot 4 százalékra emeli fel. 
A segítséget a megbetegedés napjától kezdve 
huszonhat hétig és ezentúl is kiutálják, amíg 
a lappénz jár, amelyet a napibérösszeg 60 
százalékara emeltek fel.

- Hány alkalmazottja van az 
államnak ? A nemrég beterjesztett költség 
vetés kimutatást közöl az allami alkalmazót 
tak számáról E szerint jelenleg 358,901 
alkalmazottja van az államnak. 1904 ben 
226,401 volt. Ezek közül legtöbben a 
kereskedelmi minisztérium tárcájának 
keretébe tartoznak; szamuk mintegy 110,75'7

— A mozi ma vasárnap csak egy 
előadást tart a villamosárammal való szük
séges takarékossag szempontjából A mai mű 
sor egy kedves vígjátékkal kezdődig, amelynek 
címe Mt mint réi/en. Kacagtató jele
netei után egy szépen felépiteti, Mindent a 
sierelemért, című dráma következik, mely 
méltó elismerésre tarthat számot. Ezenkí
vül bemutatja a királynak görci látogatásá
ról eszközölt felvételeket.

Jótékonyság.
A Stefánia árvaházat fentartó lévai 

nőegylethez követhető adományok érkeztek : 
A ) Készpénz : Egy ismeretlen jótevő 1000, 
N. N. 100, N. N. 100, Barsmegye ahspanja 
utján 174 39, özv. Motesiczky Mórné 20, 
Dr. Vlcsek Ferenc 25, Keim Jakabne 20, 
Dobrova Jánosné 22. Balogh Jánosné 10, 
Kolbenheierné 15,Csekei plébánia 20, Ujfalusi 
plébánia 30, Alsóvaradi plebama 666 
Szőllősi plébánia 14, Nagysallói plébánia o . 
gesztődi plébánia 20, Berekaljáról 3 20 korona. 
/L) Termény, • leimister, gyermekjáték : özv 
Mailáth Istvánná, Dr- Kmoskó Bélané, 
Kabina Ervinné, Schvarcer Sándorné,

Zongor Lászlóné, Engel Gyuláné, Dobay 
István, Rudnay Béla, Aranyosmarótigőzmalom, 
Kern Oszkár. Báthy Gyula, Emyei Pál, 
Gsanáky József, Hochberg József, Vámos 
Mór. Fogadják a jószívű adakozók ez utón 
nemes adományaikért a leghálásabb 
köszönetét.

A munkások számára létesítendő lüdő- 
szanaturium javára u lévai kerületi 
munkásbiztositó pénztárhoz újabban a 
következő adományuk folytak be: Lovag 
Schoeller Gusztáv 500, A Lévai Keresk. 
Bank 50, Szauer Izidor és Mór cég 50, 
Franki Ede. Nagysáró 50, Boleman Ede 
örökösök 40, Medveczky Sándor 40, Lévai 
Takarék- és Hitelintézet 25, Ondrejkovics 
Testvérek cég 25, Schück Gyula 6, 
Nagykálna község 6, Lőwy Lipót 5, Garani- 
lök község 5, Kiskálna község 4 korona 
Az eddigi gyűjtés eredménye : 1558 korona.

A postán egy névtelen 100 koronát 
küldött a .gyermek-othon- javára Hálás 
köszönet a névtelen adakozónak.

A lévai r. k. tanítók a szegény iskolás 
gyermekek fölruházására a múlt évben 22 
koronát gyűjtöttek, mely összeget 45 fill. 
kamataival együtt tegnap Lenthár Ferenc- 
nenek juttatták.

A Kern Testvérek lévai kereskedőcég 
újévi gratulációk megváltása címén 100 ko
ronát adományozott a Vöröskereszt egyesü
let lévai fiókjának és?10O koronát a Stefánia 
árvaházat fenntartó lévai Nőegyletnek.

A Kabina-féle szappangyár 5 kilogramm 
szappannal ajándékozta meg a gyermek-otthont. 
őszinte köszönet u két jólelkú adományértI

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése 
iqi7. évi dec. hó 23 •tói 1817 évi dec hó 

Születés. 

1 szülök ueie A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

neve

Kováé*.  Mihály Novak M 
Juhász Károly Ragács J. 
Bátóvszki István Smatlik M. 
Turpinszky M. Valasik M
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Erzsébet 
Erzsébet 

István
Erzsébet

Házaikig.

Voleueay ét menyasszony netf Vallása

ifj. (Jj’aki József Gilánvi E. 
furcsán Pál Mátyás Vanger M.

r. kath. ref. 
r. kath.

Halálozás.

iz elbuuvl neie 1
A halál oka

Peciek Józsei 67 íves Üszkösödés
özv. Mstusek Jánosné íve, VégelgyengOlé.

Boldog újévet kíván volt nö
vendékeinek és jóakaróinak

Kreutz Gyula
tóv. tánctanár

Bp. V11L, Barosa-u. 19

Kereskedelmit végzett komolyabb 
leány helyben vagy a környéken 
megfelelő irodai alkalmazást keres. 
Cím a kiadóba.

Eladó hintó
Keveset használt három üléeee 
üveges kupé eladó : Cint a kiadó 
hivatalban.

Egy utazó bunda 
lábzsákkal együtt eladó. Bővebbet 
e lap kiadóhivatalában.

Jegyezzünk a hetedik 
hadikölcsönrel
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Eladó . Simor.- és Zöldkert ut 
czai sarokház. Bővebbet Forgács Mihály 
anyakönyvvezetönél és l)r. Balog Sán
dor ügyvéd urnái.

Eladó ház.
A Kálnai-utcza 5. sz ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvilágosítást 
nyújt dr Kmoskó Bcla ügyved. Léva.

Eladó ház
Léván, Kálvária-sor 3. szánni sarok

— — ház eladó

Bérbeadó
a Bolenian-házban levő azon bolt
helyiség. melyet eddig a Grotte Vil 
mos cég béreit. Felvilágosítást ad 
dr. Kmoskó Béla ügy véd Léván LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

Eladó ház.
Lévan a Mángorló utca 23. számú ház
— eladó. Bővebbet ott a házban. - 1 KERN TESTVÉREK
Eladó ház és szöllő.

Árok-utca 13. számú ház és Kákák
ban teniszpálya mellett egy szöllő 
eladó. Bővebbet Béres Jánosnál 
a szőlloben.

FŰSZER-, ÓYARMATÁRU- ÉS VASNA6YKERESKEDÉSE

aifeip tuTO'áTiT tea. LÉVÁN. TELTOK H.

„Üzlet áthelyezés.**
Tisztelettel értesítem t. vevőimet, 

hogy az évek óta fennálló, jó hírnév
nek örvendő, sajat keszitményü, kefe 
és meszelő raklaramat, folyó évi de
cember hó 15 -en gyárilag berendezve 
Balassagyarmatra helyezem át

Kérem t. vevőimet bizalmukkal 
továbbra is megtisztelni szíveskedjenek. 

Kiv. liszt.
Löffler Károly és társa

Alkalmi vétel!
Tudomására adom a n. b. kö

zönségnek, hogy folyó hó i-cn a 
tüzeset alkalmával megsérült

Legjobb fűszer- és csemegeáruk. Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v é k. „Glória” pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, oognac, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasaruk és konyhafelszerelési oikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények 

modern háztartási cikkek. ViDamcs főzőedények, forralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 
ágfűrész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, uezőgazdasávi, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktára. — —

ruhadarabokat
w

— — — mélyen — —

leszámított arak
mellett kiárusítom.

Kürti Gusztáv, 
lévai ruhakereskedő.

&

Harisnya-lejeles
Fővárosban szerzett tapaszt dalom 
alapjan elvállalok rongyos harisnyakat 
fejelés végett, ha a fejét le — nem 
vágja, 1-kor 00 til. inunkadijért. 
Női harisnyához fél pár, férfi 
harisnyához egy.pár anyag sz.ükséges. 
Csak mosott harisnyákat fogadok 
el. Steiner Emma divalterniében lesz 
átvéve, kivaló tisztelettel Nemes 
Imréné. Léva.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Tfli-fon 33. 6 V &, U T’lefo" néni ■ 33.

Piactéren,. nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz-iéle luot'TOk naidra negyengban Bopferr és 
Schrnutz gozcseplö készletek, eledet! Melichér-féle 
vetógéj, ?k, BAcher-léie ekek és talajművelő eszközök 
valamim minden e szakba vngó gépek és Képrészek 

. V”Agbir“ BAPID láuczoakutak.
Legjobb minőségű tat erinanykanirak elkészítése 

es felállítása jutányos arakban.

Nyomatott Nyitni é» Társa r. t. gyonaajtöián Léván.


