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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 30 fillér.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

KÖZMŰVELŐDÉSI JÉ3S TA H&ADALMI HETILAP

A kéziratok a szarkesztOiéghaz kQldandOk.
Kéziratok vissza nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ : D T. K E R S K K JÁNOS.

M e g j e 1 e n vasárnap xeg’e'el. 
FŐMUNKATÁRSAK.

FRANK ANTAL, JAROSS FERENC

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap ki Aló 1 a NYITRAI Ó8 TÁRSA r. t

r
Újév után.

1918-at eltemettük. Változatos 
esztendő volt: a továbbfolyó har
cok töltötték ki legnagyobb részét, 
a gyászos, véres évek folytatódtak 
ugyanazon keretek közt, de keve
sebb szerencsével, mindinkább súlyo
sodó veszteségekkel; azután jött 
október 31.-e, a fegyverletétel, Lin- 
der ominózus szavai, s most a sze
gény haza feldarabolásának, szom
szédaink és a kommunista eszmék 
térhódításának fenyegető veszedelme.

Változatos, szomorú esztendő ; 
a vége a legszomorúbb. A szabad
ság kivívásának örömünnepét kö
dös, tojtogatóan khaotikus napok 
váltották fel. Kesergő lélekkel, fá
tyolos szemmel nézi a magyarság 
az ország sorsát Borongósak az 
arcok, elhalványítja reményünk láng
ját a sok csapás. A pusztító járvány 
is nagy erővel dühöng. Valóban 
ráillenek a mostani időkre Arany 
költői erejű sorai:

„Rossz időket élünk, rossz csil
lagok járnak : Isten óvja nagy csa
pástól mi magyar hazánkat!“

Új esztendőhöz értünk 1919 
váltotta fel az elmúlt évet. Vájjon 
mit fog hozni a hazára és reánk 
ez az új év ? Mit rejt magában a 
két 19-es? Ilyen kérdések élnek 
szivünk mélyén, mint minden újév
kor, kérdések, melyekre feleletet 
csak a jövő Szylveszter adhat. De 
most, e kétséges időkben százszo
ros erővel lep meg a kívánság, hogy 
a jövőről valami földöntúli kéz leb- 
bentse fel a sűrű, fekete fátyolt. 
Lehet, hogy megnyugtató lesz a 
jövő, legalább némileg ; ha azonban 
az országot feldarabolják, akkor 
sosem fog megnyugodni a magyar 
nép, lelkében kisérteni fog örökké 
az elvesztett részek visszaszerzésé
nek vágya.

Nehéz idők ezek, csüggednünk 
azonban nem kell. Kormányunk 
megfeszitett erővel dolgozik azon, 
hogy a hon hajóját kivezesse a zá
tonyok közül. S akadnak arra hiva
tottak a kormány keretén kívül is, 
kik tanulmányt Írnak, tervezetet 
alkotnak, melynek szem előtt tartá
sával elkerülhető lenne az ország 
feldarabolása. Ilyen Stróbl mérnök 
államjavaslata, mely szerint hazánk 
kantonokra — autonóm körzetekre 
— lenne osztandó nemzetiségek sze
rint, Svájc példájára. Ezt kívánja 
Jászi Oszkár miniszter tervezetében 
is (Szerk.) Ezenkívül a külföldet is 
igyekszenek felvilágosítani az ország 
igazi helyzetéről, a nép valódi tö

rekvéseiről, egyesek társadalmi ösz- 
szeköttetéseik, mások rokonságuk 
igénybevételével. Bíznunk kell to
vábbá az entente méltányosságában, 
igazságérzetében is, hátha nem épí
tünk rá hiába.

A bolseviki eszmék sem győze
delmeskedhetnek itt, hol többségben 
vannak a józan gondolkozásu pol 
gárok — Nem szabad tehát csüg- 

! gednünk, jóra fordulhat még minden. 
„Nincs veszve bármi sors között, 
ki el nem csüggedett.“ (Vörösmarty.) 

Akárhogy is lesz, bizonyos, hogy 
1919 ad majd feleletet kérdéseinkre, 
az újévben fognak kétségeink elosz
lani, akkor fog eldőlni sorsunk, en
nek keretén belül fog a végleges 
béke reánk köszönteni.

Üdvözlünk, újév, csendes szóval, 
sáppadó, de ki nem alvó reménnyel! 
Hozz már örömöt is ránk, hozz 
szebb napokat a sokat szenvedett 
hazára, hogy mig téged szomorú 
arcok fogadnak, utódodat derült 
magyar tekintetek köszöntsék, me
lyek többet beszélnek mélyszavu 
dobpergésnél, messzehangzó harso
nánál !

K. J.

Bolsevizmus

rémhíreivel borzongatják az utóbbi napokban 
a háborús szenvedéstől régen agyongyötört 
idegeinket. Nyugodtan, férfiasán nézzünk a 
szemébe ennek a rémhírnek is. Ne álljunk 
be az ijesztenetek közé, mint a volt néhai 
demokrata igazságügyminiszter, aki csak 
annyit tudott a bolsevikekről, hogy a gyei 
mekeket a Néva jege alá dugják. A forra
dalom megszületett magyar köztársaság né
pének nem kell .megriadni az orosz forra
dalom legszélső irányzatától sem, mely
most Oroszországban a kormányt kezében 
tartja, be nem kell félnünk azoktól az 
Oroszországból hazatért magyar hadifoglyok
tól sem, akik a bolsevizmus eszméjével tel
tek meg, s akik néhány napja a sajtóban is 
bemutatkoztak. Vörös Újság a lapjuk cime, 
s kommunistáknak nevezik magukat, nyilván 
egyrészt azért, hogy a kommunista kiáltvány 
korabeli Marxizmus harcosaiként tekintsük 
őket, másrészt azért, hogy a szociáldemo
krata párttal szemben való állásfoglalásukat 
ezzel is jelezzék.

Mit akarnak ezzel szemben a bolsevi
kek ? Azonnal a proletárság kizárólagos 
uralmát. De hát lehetséges-e ez ? Mi 
azt valljuk, hogy nem. Nem lehetséges még 
akkor sem, ha a proletárság fegyveres erő
vel megdönti a mai vegyes uralmat Nem 
lehetséges, mert erőszakkal lehet uj forra
dalmat csinálni, de az uj forradalmi erő 
uralmát csak a szellemi, erkölcsi, kulturális 
és gazdasági erővel lehet biztosítani. Hát 

vájjon ki lehetne olyan botoi, hogy azt 
higyje, hogy a forradalmat kivívott mai pol 
gári és szociáldemokrata pártok kiküszöbö
lésével ezek az erők egyáltalán feltalálhatok 
lennének a mai magyar társadalomban ?

Mi ugyan képtelenségnek tartjuk azt is, 
hogy a túlzó és haladékot nem tűrő osztály- 
harc hívei túlnyomó nyers erővel is rendel
keznének, de ezt föltéve is, semmiesetre 
sem rendelkeznek a társadalom máról-hol
napra való átalakításához szükséges egyéb 
erőkkel és eszközökkel És ők, akik oly 
buzgón hivatkoznak Marxra, tudhatnák, hogy 
Marx is a mai társadalomból való kifejlődés 
utján várta a szocialista társadalom meg
születését, de nem máról-holnapra, hanem 
csak akkor, amikor a tőkés termelő rendből 
át lehet térni a termelő tényezők társadalmi 
tulajdonba vételére, a magántulajdon meg
szüntetésével a kommunista termelésre.

Ehhez pedig egyrészt óriási technikai 
fejlődés, másrészt a tömegek szocialista 
világnézete szükséges. Ha őszinte akar lenni 
az osztályharc hive, aki nemcsak a harcot, 
hanem a harc sikerét is akarja, be kell is
mernie, hogy Magyarországon még egyik 
föltétel sem következett be. A magyar föld- 
mivesnép milliói ma még ragaszkodnak a föld 
magántulajdonához s e milliókkal szemben 
a néhány százezer ipari munkás lehetetlen, 
hogy győzelmes forradalmat támasszon.

De hiszen ezt maguk a szervezett 
munkások sem akarják. Ennek bizonysága a 
polgári pártokkal való együttműködésük. A 
bolsevikiek kisebb-nagyobb zavarokat okoz
hatnak, de nem akadályozhatják meg a fej
lődésnek rendes folyamát, amely természetes, 
hogy a forradalom után gyors, sőt rohamos 
is lesz, de nem olyan, hogy fölforgassa, 
meghiúsítsa a forradalom eredményeit.

A kormány programmja és a kormány
férfiak múltja, tehetsége egyaránt biztosítéka 
ennek a fejlődésnek, amelynek akadályait 
felülről elhárítva, bűn lenne a nép ellen 
azt alulról dobott aknákkal megakasztani

Magyarország forradalmi polgársága és 
forradalmi szervezett munkássága egyesült 
erővel kell, hogy őrt álljon a veszedelem 
óráiban I

Átalakulás. *■

Aggódva néznek egyesek a jövő elé. Fél
nek a nagy átalakulástól, melyet elkerülni 
nem lehet

Mindazok, akik ma kiváló helyzetük elő
nyeit élvezik, fáznak a bekövetkezendő uj 
rend gondolatától, attól tartva, hogy elveszítik 
kiváltságaikat.

A szellemi kiváltságoknak azonban semmi 
okuk sincs az aggodalomra Hiába hivatkoz
nak a történelem példáira Mert aki a világ 
történelem lapjait figyelmesen végig olvassa, 
tudja, hogy annak minden sorához kétség 
fér, vájjon igaz-e vagy nem. A sok hazug
ság, ferdites, jó és rosszhiszemű csalás közt 
csak két tény bizonyos, igaz és határozott: 
az emberi intézmények mulékonysága és a 
kiváló egyének hegemóniája a tömegek és 
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népek felett, a legenda és száj hagyományos 
kortól kezdve a mai napig

Az újkor társadalma a múlt és jelen in
tézmények oly vegyüléke, mely forr, sistereg, 
a vegyrokon és vegyellenes elemek örökös 
harcban állanak es a folyadék tisztulni nem 
akar. Ez az örökös forrongás és mozgás 
egyszersmind éltető eleme Folyvást átalakul 
minden, de a leggyökeresebb átalakulást bi
zonyára a most dúló háború fogja előidézni 
és idézi elő már most is. Nem történhet 
azonban oly átalakulás, mely a szellemi ki
válóságokat megfoszthatja vezető szerepüktől. 
A nagy francia forradalom sem birt tabula 
rasa-t csinálni, a nagy vérfürdő után a régi 
emberekkel részben régi intézmények is be 
lopództak Mert megmaradtak az eszes, élel
mes és szemes emberek, kik az ujjászületett 
társadalomban a jobb helyeket elfoglalták 
és utódaiknak megszereztek.

Ha a tömeg hosszabb uralomra jutna 
— mint most Oroszországban — romba dűlne 
a modor, műveltség, művészet, tudomány és 
kultúra és minden, ami az életet széppé, 
költőivé teszi. S a tömeg sohasem lesz 
képes a szellemi kiválóságokat magához 
lerántani illetőleg alacsonylatára sülyeszteni. 
Hamisul értelmezik a demokráciát, amelynek 
jegyében fog a jövő járni, akik tőle ezt vár
ják vagy akik — kiváló egyéniségek — ettől 
tartanak.

Csak azok retteghetnek a nagy átalaku 
lástól, akik a korrupt viszonyokat felhasz
nálva üres fejjel őket meg nem illető polcot 
bitoroltak. A szellemi kiválóság trónját semmi
féle átalakulás meg nem ingathatja Mert ami 
az embereket az állatoktól megkülönbözteti: 
az ész, a szellem, a lélek oly hatalmasak, 
oly korlátlanok, oly fenségesek, hogy birto
kosaikat a föld is feltétlen uraivá teszik Az 
igazi, az isten vagy a természetből való te
hetségé a föld, ami rajta terem, a tenger 
és ami rajta és benne mozog, a dicsőség és 
uralom.

S nincs az a hatalom, mely ezt tőle 
elvitathatná, hacsak igen rövid időre nem.

Mit mondott Deák Ferenc?

(C.) Fájdalmas napokat élünk, amelyek 
számunkra nézve sorsdöntő határozatokat 
szülhetnek.

S a napokban többször hallottunk hi
vatkozást Deák Ferenc szálló igéjére : ami
ről a nemzet önként lemondott, azt többé 
vissza nem szerezheti.

Ezeket a szavakat azonban rosszul al
kalmazzák a hangoztatói a minket, lévaikat 
most legközelebb érdeklő kérdésekben Miért? 
Megmondhatom máskor.

Minthogy azonban Deák Ferencre, a haza 
bölcsére hivatkoznak, én is hivatkozom reá. 

1861. évi május 13-án első felirati be
szédének végén ezeket mondta Deák Ferenc: 

t01y időben, midőn a méltatlan szenve
dések özöne minden honfikeblet fellázított, s 
a feldúlt bizalom helyébe gyanakodás, sőt 
talán gyülölség lépett, könnyebb a merészség 
politikáját követni, mint az óvatosságét 
Ilyenkor a keserűség szava minden kebelben 
visszhangra talál s a felzudult szenvedély 
örömestebb hallgat a merész tanácsra, 
mint az óvatosság intő szavára. Izgatott 
időben könnyebb az indalatok árját követni, 
mint att a hon érdekében csiUagitani.

Aki ellenben a hon erejét a helyzet 
veszélyeihez mérve azon meggyőződésre ju
tott, hogy több óvatosságra van szükség, 
mint merészségre, s el van határozva a tü
relmet vesztett kedélyek ingerültségével szem
ben, — sziárdság mellett óvatosságot is 
tanácsolni, gyakran kiteszi magát félreérté 
seknek, sőt talán gyanúsításoknak is, miket 
eltűrni csak azért, hogy a haza ne szenved
jen, lelki erőt kivan, s politikai bátorságot. 
Az óvatosság, még ha túlzott volna is, min
dig figyelmet érdemel, mert a túlzott merész
ség több kárt okozhat, mint a túlzott óvatosság.

„Tisztelem én a közvélemény hatalmát 
s tudom, hogy ez oly hatalom, mely vagy 
elsodor, vagy eltipor. De tudom azt is, hogy 
izqatott időben gyakran fölötte nehéz elhatá
rozni, mi a valóságos közvélemény, mert min
den ember hajlandó közvéleménynek tekinteni 
azt, amit maga óhajt t több ízben lapasgtal- 
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tam, hogy nem a leghangosabb szó volt a 
valóságos közvélemény. ‘

A haza bölcsének idézett szavairól el
mélkedjék mindaz, aki a mostani sorsdöntő, 
válságos időben hazája — vagy talán csak 
közvetlen polgártársai sorsát irányítani és a 
maga szándékainak közvéleményt teremteni 
akar.

Garamvölgyi levél.
Kedves ujesztendö!

Libegjenek feléd zászló, szoknya, kendő, 
i Te örök vén ember, örök Újesztendő, 

Fordítsd ki a szűröd ünneplő felére, 
Hogy ne lássék rajtad elmúlt évek vére 
Érleld friss gyümölccsé a sok néma vágyat, 

i Teríts álmainknak tiszta selyemágyat: 
< Ne ösmerjen könnyet az új Ádám, Éva 
’ S az új paradicsom legyen : boldog LÉVA. 

Menjen öt-hat férjhez a Garamvölgy lánya 
S legyen minden férjnek öt-hat hozománya 

I Édes leánycsókok várjanak, liol megyek.
(S szűnjenek meg előbb ah, a cukorjegyek I) 
.4 sok ácsorgásba mennykö üssön bele . . . 
Legyek .büszke" molnár, nullás liszttel tele 
L. egyek fiák keres, olcsó kocsin, szánon 
Örök égő cibar lógjon le a számon. 
Legyek petróleum bügyörgő forrása, 
Legyek szenes-láda és legyek rizskása. 
Legyek boros hordó tiszta, forró nászon-, 
Legyek friss kelengye s legyek fehér vászon 
Legyek zsemlye, kifli, — én, kié dalt zengem — 
S éhes, munkás népek egyenek meg engem I 

KIGYÓSZISZ.

Különfélék
— A nemzeti tanács hétfőn este 

G órakor a városháza nagytanács termében 
ülést tart.

— A Reviczky-Társasá^ választ
mánya 1918. évi december 29.-én Holló 
Sándor elnöklete alatt tartott ülésében elha
tározta, hogy a mostani helyzetre való te
kintettel — az idei felolvasó-ciklus elmarad.

— A lévai földmivegp’iit a keresz
tény szocialista párt megkeresésére január 
3-án tartott választmányi ülésében névsze
rinti szavazással egyhangúlag elhatározta, 
hogy a rend helyreállítása, Magyarország 
integritása, a jó erkölcs védelme céljából a 
választások idejére egyesül a keresztény 
szocialista párttal olykepen, hogy mint két 
teljesen egyenjogú fél szövetsége fog küzdeni 
a fenyegető bolsevikizmus és anarkia ellen. 
Tegnap e tárgyban a keresztényszocialista 
párt tartott választmányi ülést, hol a föld 
míves párt választmánya is megjelent s igy 
az egyesülés megtörtént, amelyet ma délután 
tartandó népgyülésen be fognak jelenteni.

— He ring Jáuos ev. scgédlelkész, ki 
a fegyverletétel idején az olasz fronton tel
jesített szolgálatot s azóta nem adott élet
jelt magáról, most írja, hogy olasz fogságban 
van, egészséges.

— Eljegyzés. Holló Mihály, tart, va
dászfőhadnagy. a Hitelbank Alföldi Cukor
gyárának főtisztviselője, eljegyezte Boros 
Valikát, Boros Gyula lévai nagykereskedőnek 
kedves leányát.

— A feministák egyesületének 
lávái taglaival, a csoport ügyvezetösége, 
mivel a mai rendkívüli viszonyok között, 
őket hivatalos ülésezéssel is igénybevenni 
nem látszik célszerűnek, ezúton közli, hogy 
a „ Hazaférő katonák védő irodájának*  buda 
pesti központja 1000 K t (Egyezer koronát) 
küldött annak a segítő akciónak a céljaira, 
— amelyben a csoport a múlt év 
őszén a Lévai Nemzeti Tanács felhívására 
a többi lévai nőügyietekkel karöltve, a védő 
iroda intencióinak megfelelöleg, a lévai hadi 
népgondozó iroda vezetésével közremükö 
dött Az összeget a csoport vezetősége a lé
vai hadigondozó népirodának adta át, ámely 
arról hivatalos elszámolással tartozik, azon

felül pedig, mint a múlt őszi akcióról a la 
pok hasábjain már tette, nyilvánosan is el < 
fog számolni.

— Minden kö*ségb°n  legyen or 
vos. A belügyminiszter utasította a törvény
hatóságok első tisztviselőit, hogy a háború 
folytán orvos nélkül maradt községekben 
azonnal gondoskodjanak az orvosi állások 
betöltéséről, mert a miniszternek az az in
tenciója, hogy lehetőleg egyetlen község se 
maradjon orvos nélkül.

— A gvutabiány országos Ínséggé 
kezd már kifejlődni. A gyufahiány legfőbb 
oka az. hogy a kényszerszövetséggé bővült 
karlel nem képes a vele szemben támasz
tott jogos igényeknek megfelelni. A vasúti 
forgalom megbénulása is fokozza a gyufa 
hiányt, mert a gyárakban elkészült árut nem 
lehet a fogyasztási helyekre szállítani. Több 
nagy gyufagyár idegen hadaktól megszállott 
területen fekszik. A budafoki gyár alig képes 
a fővárost ellátni, a besztercebányai szállítás 
beszüntetése pedig csak napok kérdése. 
Fontos feladata a kormánynak, hogy a meg 
szállott vidékek katonai parancsnokaival tár
gyalást kezdjen a termelt gyufa szállítása iránt.

— Rendelet az ipari bírósagokról. 
A kereskedelmi alkalmazottak és magántiszt
viselők munkaviszonyainak rendezésére vo
natkozó rendelet vitás eseteit a jövőben 
iparbiröság fogja elbírálni Az iparbirosag 
elnöke járásbiró lesz, két ülnök tagja közül 
pedig az egyik munkaadó, a másik alkal
mazóit lesz. Másodfokon az elnök-bírón kívül 
négy tagja lesz a bíróságnak, még pedig két 
munkaadó és két alkalmazott. Az iparbiró- 
ságok f lállitására vonatkoz > rendelet a kö
zeli napokban fog megjelenni.

— Uj csekklapokat adnak ki. A 
magyar postatakarékpénztár legközelebb uj 
csekklapokat bocsát ki, amelyek abban kü
lönböznek a régiektől, hogy úgy a befizetési la
pon, mint a könyvelési szelvényen a követ
kező két uj rovat lesz: Befizette: . . 
Lakik : . . . Ezzel a kezelést akarják egysze 
risiteni, mert eddig a befizetők „k befizető 
neve*  rovatot többnyire olvashatatlan aláírás
sal töltötték ki A közvetítő hivatalok köte 
lesek a régi befizetési lapokat is elfogadni, 
ha azokon az aláírás olvasható

— A ,. Gazdasági Lapok*  immár 
70 esztendő óta fennálló független mezőgaz
dasági szaklap az 1919 ik évvel 71-ik évfo
lyamába lép és mint eddig, úgy a jelenben 
is a földmivelés állattenyésztés és a mező
gazdasági ipar haladásának közvetítője, szó
vivője, a mezőgazdaság összes agaiban 
gazdaközönségünk oktatója, buzditója. Leg
régibb magyar szaklapunk azt a közkedvelt
séget, melyben eddig is része volt, remél
hetőleg a jövőben is teljes joggal ki fogja 
tudni vívni

— Nem szabad fór fi ruhát zálogba 
adni. A kereskedelmi miniszter rendeletet 
adott ki. amelyben megtiltja a zálogházak
nak, hogy férfiruhát, fehérneműt vagy cipőt 
zaiogba fogadjanak. A miniszter a rendelet, 
athágóira hat hónapi elzárást és 2000 korona 
pénzbüntetést szab ki

— Kukoricás kenyér lesz. A nagy 
számmal hazatérő katonák igen megszapo 
ritották az ellátatlan lakosság szamát, úgy, 
hogy több vármegye területén levő gabonából 
nem lehet biztosítani a lakosság lisztszükség
letét. Éppen ezért egyes vármegyékben ta
nácskozások folynak arról, hogy már legkö-1 
zelebb kukoricaliszttel keverjék a kenyérlisz ! 
tét. Arról még nincs megállapodás, hogy a 
keverés milyen arányú lesz, de valószínű, 
hogy egyharmad vagy egynegyed kukorica 
liszt keverése lesz kötelező.

— Kiktől vonják meg a hadise 
gélyt ? A magyar hadügyminisztériumnak a 
következő hadisegélyzési eljárásra vonatkozol 
lag legújabban kiadott körrendelet*  értei
mében az olyan hadbavonultaknak család
jaitól, akik a jelenlegi viszonyokkal vissza 
élve garázdálkodnak és bűncselekményt, 
követnek el, amellett, hogy velük szemben 
a törvény teljes szigorát kell alkalmazni, a 
hadisegély nyomban megvonható.

— Köztársasági postabélyegek 4 
kereskedelmi miniszter értesitétte a posta 
hivatalokat, hogy az államnyomdánál készüli. 
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és most használatban levő postabélyegoket, 
mig a készlet tart, „Köztársaság*  felülnyo
mással bocsátják forgalomba. Elsősorban a 
király képével ellátott 10, 15, 20, 25 filléres 
és a királyné arcképével készült 40 és 50 
filléres bélvegeket fogják felhasználni, azu
tán az arató ember és a parlament rajzaval 
ellátottakat. A jövőben a bélyegek magyar 
korona nélkül „Magyar posta1 felírással ké 
szülnek. A még készletben levő bélyegek 
egyelőre akadálytalanul felhasználhatók.

— Választások a munkásbiztosl- 
tónál. A lévai kér. munkásbiztositópénztár- 
nál üresedésben volt I. oszt, kezelőtiszti
állásra Tóth János, — II oszt, kezelőtiszti 
állásra Tóth Juliska — szolgai állásra Hansz- 
kó Péter egyhangúlag megválasztattak

— A legdrágább fűszerek. Az Or
szágos Központi Árvizsgáló Bizottság ármeg 
állapitó jegyzékében a legdrágább fűszerek 
kilogrammonkint kicsinyben a következők : 
a vanília 1600 korona, a szemes fekete bors 
260 és a fahéj 240 korona.

— A hadikölceön-értékpaplrok. A 
hadikölcsönpapirok értékének elvesztéről ter
jedtek el alaptalan hírek. Jól lehet, minden 
okos ember tudja, hogy a hadikölesönpapir 
mindig ér annyit, mint a bankó, ezért mégis 
szükséges volna, hogy a pénzügyminiszter 
ez irányban megnyugtassa a népet. Sok 
helyütt ugyanis azért támadott meg a lakos
ság egyes jóravaló polgárokat, mert azok 
hadikölcsönjegyzésre biztattak s most azt 
hiszi, hogy a hadikölesönpapir nem ér sem
mit. Ezzel szemben az az igazság, bogy a 
hadikölesön kamatait az allam mindig ki 
lógja fizetni és maga a kötvény is mindig 
megtartja a maga értékét, mint a papírpénz 
Aggodalomra tehát nincs semmi ok.

— A hadifogsagot beszámítják a 
nyugdíjba. A hadügyminisztérium közli, 
hogy a minisztertanácsi határozat értelmé
ben a nyugdij kiszabásánál a hadifogságban 
eltöltött idő éppen úgy számit, mintha a 
nyugdíjazandó a fogság ideje alatt hadiszol
gálatot teljesített volna.

— Esik a iöld ara. A horribilis ma
gasságra emelkedett árak, amelyekkel eddig 
a földet fizették nálunk napról napra kezde
nek esni és pedig immár nagyobb arányban 
és rohamosan. Hogy ez az áresés milyen, azt 
legjobban az bizonyítja, hogy a legutóbbi 
árlejtések alkalmával azokért a földekért, 
amelyeket Arad városa löO—2C0 koronaéri 
adott bérbe holdankint, mindössze 30—40 
koronát Ígértek. És a város annyiért is bér
beadja, mert alapos az aggodalma, hogy aié 
hány hét múlva annyit sem kapna értők.

— Levelezhetlek az oleszokuat 
levő h'difoglyok. Hírek vannak forga
lomban, bogy az olasz hadifogságban levő 
katonáinknak megtiltották, hogy haza Írhas
sanak A hadügyminisztérium ezért az olasz 
hadvezetőséghez fordult, ahonnan azt a 
távirati választ kapta, hogy a magyar hadi
foglyoknak a hozzátartozóikkal való levelezést 
nem tiltottak meg.

— A hadisegfély kifizetése. A had
ügyminisztérium elrendelte,' hogy a hadise
gélyeket a jövő évi február hónap végéig 
fizessék február végével azonban a hadise
gélyek további fizetését beszünteti. Ez az 
intézkedés a falusi lakosságra vonatkozik, 
mert ebben az időben a falusi lakosság a 
mezőgazdaságban már foglalkozást es kere- 

j setet talál. A városi lakosságról a hadügy
minisztérium külön fog intézkedni Akik ed
dig hadisegélyt nem kaptak, azok abban 
utólag már nem részesülhetnek.

— A hadsereg ui jelvénye A had 
ügyminiszter elrendelte, hogy a népköztársa
ság tényleges szolgalatot teljesítő tisztjei és 
katonái jelvénnyel láttassanak el, amelyen 
„Magyar népköztársaság hadserege" felirat 
olvasható. Ezeket a jelvényeket már készí
tik és remélhető, hogy úgy a tisztek, mint 
a katonák rövidesen megkapják. A jelvényt 
a sapkarózsa helyén és a zubbonyon, illetve 
a köpenyen fogjak viselni.

Elveszett a jégpályán dec. 28 án 
d. u. egy arcképes leekekönyv, — (index). 
Kérem a becsületes megtalá lót küldje be a 
jégpályára, mivel reá nézve úgy is értéktelen 1 

. Magas jutalom 1

Kfizönséir köréből.
Köszönet nyilvánítás

Mindazoknak, kik forrón szeretett fiunk 
elhunyta alkalmából részvétnyilvanitásukkal 
fajdalmunkat enyhítették, ezúton mondunk 
köszönetét.

Vanek Jano^ és nője.

ÉRTESÍTJÜK
az igen tisztelt közönséget, hogy folyó hó 
5 ikélöi kezdödöleg a gyógyszertáruk heten
ként felváltví tartanak öljeli szolgálatot. 
A beosztásról a gyógyszertárakban állandóan 
elhelyezett táblácskák nyújtanak felvilágosí
tást, az inspekciózás a Bolenian-gyógyszer 
tárban kezdődik és tart I hó 5-én este 7 
órától f hó 12-ike reggeli 8 óráig.

Léva 1919 jan. 3
Emánuel Géza 

gyógyszerész 
Fáncsik Laps 

gyógyszerész és gondnok.

Jótékonyság-.
Kern Testvérek czég újévi üdvözlések 

megváltása czimén a Gyermekotthon czélja- 
ira 100 koronát adományozott. Ondrejkovits 
Testvérek czég pedig a husszámla összeget 
88 k. 20 f-t ajánlotta fel ugyanerre a czélra. 
Hálás köszönet a nemeslelkü adakozóknak!

A gyermekotthon karácsonyfájának fel
díszítéséhez, valamint a gyermekek megaján
dékozásához a gyermekotthon lelkes választ
mányán kívül Kern Testvérek és Rohács 

I Gyuláné járultak hozzá szives adományaikkal 
Ezekért e helyütt mond igaz köszönetét

a Gyermekotthon vezetősége.

Elszámolás.
A lévai jótékony nőegyletek és a femi 

nisták egyesülete lévai csoportjának közös 
segitö akciója nyilvános elszámolását a se
gélyezettek nevében hálás köszönetét mondva 
a jószivü és kegyes adományozóknak, a 
következőkben terjeszti a nagyérdemű közön
ség elé :

(Folytatás)
E kegyadományokat, az akció vezető

sége olymódon juttatta azokhoz akik a tár
sadalom segélyére valóban rá vannak szo
rulva, hogy mindenek előtt ez utóbbiak hi
teles, kimerítő és pontos név és lakjegyzé 
két állittotta egybe Az egybeállítás alapjául 
a jótékony nőegyletek (a lévai .Stefánia" 
nőegylet, a .Bethlen Katalin nőegylet, az“ 
ág. ev. nőegylet, az izraelita nőegylet a fil
lér egylet, és a feministák egyesületének 
lévai csoportja) tagjai áltál közvetlenül, a 
segélyezendőkkel való személyes érintkezés, 
viszonyaik és helyzetük megfigyelése utján 
szerzett tapasztalati adatok szolgáltak. Ugyan 
ez adatok alapján, a jegyzékbe fölvett segé
lyezendők 3 csoportba osztattak, és az adó 
mányok szétosztásánál követendő elvül meg
állapíttatott, hogy 1. csoportonként a segélye
zendők más és más, de mindig a viszonya
iknak és az adományozók szándékainak, 
czeljának legmegfelelőbb módon segélyeztes- 
senek; 2. a segély mindenkor egész csalá
dokra terjesztessék ki, — a családok egyes 
tagjai külön-külön nem részesitendők segély
ben, és 3. az adományokból lehetőleg min 
den segélyre utalt család aránylagosan any 
nyival és azzal az adománnyal segélyeztessék. 
amellyel és amennyivel a nélkülözése, a 
fenforgó viszonyok szerint leginkább enyhít
hető.

A segélyezendők első csoportjába ősz 
tattak azok a családok amelyek Ínségét a 
családfentartónak betegsége vagy más elke
rülhetetlen körülmények következtében beál
lott keresethiány okozta, avagy a nélkülözést 
a kiskorú gyermekek nagy száma (esetleg 
egyes családtagok aggkori gyengesége) teszi 

" súlyosabbá.
a A második csoportba azok a segélyre 

szorult családok osztattak be, amelyek bár 
szintén ínséget szenvednek, de a segítést 
sem betegség, sem más súlyosbító körül
mény nem teszi sürgőssé.

A harmadik csoport tagjai végre azok a 
kik leginkább csak a háború következiné- 
nyekép beállott anyag és áruhiány miatt 
kénytelenek (főképen tüzelőanyagot) nélkü
lözni.

Az első csoportba osztott családok ré
szére mindjárt a segítő akció megkezdése 
után, amikor az adományokból megfelelő 
mennyiség már rendelkezésre állott, a jóté
kony nőegyesületek vezetőségei együttes 
ülésen részletesen megállapították, hogy ki
nek mely adományból minő mennyiség adas 
sék ki, — és ezt pontos jegyzékbe foglalva, 
az adományokat e jegyzék szerint, maguk 
a vezető hölgyek a november hó 25 ikére, 
e czelból meghívott családok megbizottainak 
kézbesítették

(Folyt kóv.)

Hivatalos közlemények.
8834 -1918. szám.

Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a Kereskedelem 
ügyi Miniszternek 109100—1918. szám alatt 
kiadott rendelete szerint zálogházakban a 
férfi ruhának, férfi fehérneműnek és férfi 
czipőnek elzálogosítására való elfogadása 
további rendelkezésig eltiltatott.

Jelen tilalom megszegése kihágásnak 
minősül és hat hónapig terjedő elzárással és 
2000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel suj- 
tatik.

Léva, 1918 december 30.
* Bódogh Lajos 

polgármester.

8659—1919. szám.

Hirdetmény.

Ismételve közhírré teszem, hogy a ja
nuár havi*  liszt járandóság nagy részében ki 
lelt osztva, azonban vannak még többen, 
akik nem siettek jegyeiket elvinni.

A február és március hóra járó liszt 
járandóságot is még sokan nem vették ki, — 
nehányan azonban már az apr. 1 tői esedé
kes liszt jegyeket is kivették Ha a készlet
ben levő 24 vaggon hatósági liszt ki lesz 
osztva, azután kerül a búza kiadására a sor, 
mely még az uradalom vidéki majorjai rak
tárában van és a rossz utak miatt eddig 
Lévára beszállítható nem volt.

A szegényebb sorsú lakosság közül töb
ben a liszt járandóságokat hosszabb időre 
előre megvásárolni pénz hiány miatt nem 
bírják. — miután helyben négy takarék
pénztár van: forduljon oda kölcsönért, — 
a most-ni viszonyok közt — azt hiszem — 
azok nem fogják elutasítani a hozzájuk fo
lyamodókat.

A városházán a jegyek kiosztása : 
Január 5-én d. e. 9 — 12, 6-án d e 9—12, 
7-én d. e 9 — 12 d. u. 2 — 4 óra közben és 
ha szükséges tovább is ugyanazon órákban 
folytattatik.

Léva, 1919 január hó 4.

Bódogh Lajos, 
polgármester

Nyilttér.
V. parancsolat

IINe ölj!!
disznót addig, amig be nem szerezted a 
souka pácolashoz, szükséges konzerv 
sót és majoránnát, a kolbász készítéséhez 
a fekete borsot

Pick Endre
Vegyszer és illatszertárában Léván.
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Pályázati hirdetmény.
Léva r. t. város a megüresedett gyep 

meaterl állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 
1 szoba, 1 konyha és 1 kamrából álló sza- 
badlakás, havonként 450 kor. fizetés és 2 
magy. hold jóminőaégü föld haszonélvezetre.

Ezenkívül mellékesek. Köteles két se
gédet tartani, akikre havonkint 250—250 
korona külön díjazást kap. Köteleségeiröl 
Tokody István v. tanácsnoknál (: városház, 
emelet 8. sz.:) nyer felvilágosítást. A szük
séges fogatok és egyébb eszközüket a város 
bocsátja rendelkezésére. Az állás azonnal 
elfoglalandó.

Léván, 1919. jan. 4.
Bódogb Lajos, 

polgármester.

Eladó ház.
Léván egy ház eladó. Bővebbet a kiadó 

— hvatalban. —

Állást keres.
Menekült állami tanító, okleveles 
kántor, joghallgató, ügyvédi irodai 
teendőkben jártas, szerény dija 
záSBal. képességeinek megfelelő 
állást keres. Cim e lap kiadóhivatalában.

Férfi ruha és 
bútor eladó 

megtekinthető d. e. 10 óratói d. u. 
3 óráig. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Eladó ház
Léván Teleky (Fogadó )-utca 16. számú 
ház eladó. Bővebbet dr Kolpaszkynánál.

Öngyilkosság történt 
majdnem egy közeli faluban. Egy leány a 
fölötti végső elkeseredésében, hogy nem 

kapta meg a 

valódi „PicV'-féle lévai arckenőcsöt 
a vízbe vetette magát.

Pedig tudnia kellett volna, hogy kapható 
PICK ENDRE 

vegyszer és illatszer raktárában Léván.

Eladó ház.
ZSELIZEN a Kempfner 
Sándor-féle üzletház, 4 szoba, 
raktár és mellékhelyiségekkel, 
nagy telek és kerttel szabad 
kézből eladó.
Bővebbet: KEMÉNY LAJOS 

cégnél ESZTER GOM.

CZUKOR
helyett használható

l
elsőrendű

JLvl ll/á minőségben 

Kapható

SINGER IZIDOR
fűszer üzletében Léván.

Muszáj nevetni!
JlJIlilll TELEFONÁL

a címe annak, a legújabb kétoldalú, tréfás 
hanglemeznek, melyet Újvári Károly adott 

elő. Ezen a hang emezen a 
kitűnő komikus

felülmúlta önmagát, olyat nyújtott, amely e 
lemezhez fűzött óriási várakózást teljes mér

tékben igazolja, szóval
* legjobb hanglemez

produkciót. — E lemez pénzért nem kap
ható, csupán fi ’ " '

nében,
darab lejátszott lemez elle 
kizárólagos joggal

WÁGNE

I

„ He.zig'u zerlcirÁly • - n.á.1
Budapest. József körút 15 Fiók : IX , Ráday-utca 18

Telefixi: József 35—92.
Beszélőgépek 200 K.-töl 1000 K ig. iü-nykápes dalszövege*  lemez- és hangszerjegyzék Ingyen ■

FOG a mai kornak megfelelő igények 
mellett a legjutányosabban és 

műfogak a leggyorsabban eszközöltetnek 
A mai kornak a legmegfelelőbben készíthetők arany hidak, koronák 

és műfogak
F ü löp Béla fogtechnikusnál Léván, Teleky-utca 1.

húzás 
sorok 
tömés

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közön

ség tudomására hozni, hogy Med- 
veczky Sándor ur magyar koroná
hoz czimzett gyógyszertárát örök 
áron megvettem és múlt év 
deczember hó folyamán saját keze
lésembe át is vettem.

Kérem a n. é közönséget, hogy 
az elődöm iránt tanúsított kitüntető 
bizalmával engem is megtisztelni 
szíveskedjék, a magam részéről 
igyekezni fogok a megtisztelő bi 
zalmat minden tekintetben kiérde
melni.

Kiváló tisztelettel 
EMÁNUEL GÉZA 

gyógyszerész

SZÁMÍTSA KI
AZ UJJAIN,

KNAPP DÁVID
Hiezögazdasa^i es varrugepelí iiacv raktára

Telefon szám : 33. LÉVÁN ■ Telefon szám : 33

hogy milyon előnnyel jár Önre, ha 

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru és 

vasnagykereskedéaében 

vásárol k>»

Piactéren, nagy kiterjedést! gépraktáram céljára épült házamban 
nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr és 
Sohrantz gőzcséplő készletek, eredeti Meliohár féle 
vetőgépek, BSoher-féle ekék és talajművelő est
közök, valamint minden e szakmába vágó gépek 

és géprészek. Világhírű RAPID lánooskutak.

WF Legjobb minőségű takarmánykamrak elkészítése 
e« felállítana jutányos arabban

Nyomatott Nyitrai ü Táras gyomai tóján Láván.


