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Rend és nyugalom.
(K) Léva valósának dicséretére 

fogják írni valamikor, hogy akkor, 
amikor az országban csaknem min
den városban az idegesség tombolt, 
itt rend és nyugalom uralkodott. A 
katonaságot a kormány a közelgő i 
cseh megszállás hírére Léváról el
parancsolta s most a polgárság
maga ügyel tel a rendre, az élet- és 
vagyonbiztonságra Szerdán már 
cseh tisztek jöttek a városba s 
meggyőződhettek arról, hogy mi 
nem állunk háborúban senkivel, ne 
künk nincsenek ellenségeink, hoz
zánk mindenki szabadon jöhet s 
mehet, minekünk csak egyetlen í 
gondolatban összpontosul minden 
törekvésünk, hogy a rendet és nyu
galmat megőrizzük.

A város polgárságának nem 
szabad elvesztenie idegzetét, most 
meg kell gondolni, hogy a város sor
sa felett úgysem mi határozunk, 
hanem a mi sorsunk a békekonfe
rencián fog eldőlni, az pedig sokat 
nyom a latban, hogy mi milyen vi
selkedést tanúsítunk akár egymás 
között, akár a megszálló csapatok
kal szemben

Ez a város békés polgárok és 
munkások lakóhelye, kik a fegy
vert letéve régi exisztenciájuk fel 
építésén fáradoznak Kölcsönös jó
akarattal, testvéri szívélyességgel kell 
egymáson segítenünk. Akiket a 
háború mélyebben sújtott, azoknak 
nyújtsanak segédkezet azok, akiket 
a háború jóléthez, vagyonhoz jut
tatott. Egymás iránt oly érzülettel 
viseltessünk, hogy az idegen ben- , 
nünk az egymáshoz, a városunkhoz 
való erős ragaszkodást lássa, hogy 
megbecsülje bennünk a • magyar
ságot.

A megszálló csapatokkal szem
ben senki ellenállást ne tanúsítson, 
azok iránt köteles udvariasságot és 
tisztességes viselkedést mutasson, 
mert Léva városában ép oly intel
ligens, értelmes emberek laknak, 
mint akármelyik nyugateurópai vá
rosban. Hadd lássa mindenki, aki ; 
ide jön, hogy itt a kultúra köz
pontja, müveit emberek között van. 
s itt senkinek életét, vagyonát nem 
fenyegeti veszély. Meg kell gon
dolni, hogy ezek a csapatok felsőbb 
parancsból jönnek s nekik is, ne
künk is könnyebb az érintkezés, 
ha nem kihívó viselkedést tanúsítunk. 
Tűrni és tűrni, ez legyen mindenki
nek erkölcsi parancsa A türelem 
és hidegvér minden kellemetlen 
dolgoktól meg tog bennünket vé

deni s elhárítja a kellemetlen kö
vetkezményekkel járó összeütközést.

Szentül meg vagyunk győződve 
arról, hogy a kormány nem fog 
elfeledkezni rólunk. Tehát csak sa
ját érettségünkről, saját műveltsé
gűnkről teszünk tanúbizonyságot, 
ha türelmesen várjuk sorsunk for
dulását.

Ha ekként viselkedünk, velünk 
szemben erőszakot és jogtalanságot 
senki sem fog alkalmazhatni. De 
mindez sokkal könnyebben is fog
menni, ha mindenki iparkodik éle
tének a háború előtt elejtett fona
lát újra felvenni s munkáját ott 
folytatni, ahol elhagyta Minden 
munkáskéz álljon munkába. — Sze
rezzünk munkát annak is, aki nem 
tud kapni; mert a munkáskéz min
den napja oly érték, melyet ha mun
ka nélkül hagyunk elmúlni, ép úgy 
elveszett, mint a tűz által meg 
emésztett kész átu, amelynek hasz
nát többé senki nem veszi. A mun
ka kibékít mindennel, megelőzi és 
felszívja a rossz gondolatokat és a 
rossz hajlamok kitörését meggátolja.

Vigyázzunk arra végül, hogy 
egymással össze ne különbözzünk, 
nehogy önmagunkat okozzuk to
vábbi rossz sorsunkért. A differen
ciák elintézését hagyjuk jobb idők
re, amikor egymást nyugodtabban 
meghallgathatjuk és kapacitálhatjuk

Rend és nyugalom. Csak ez 
menti meg a város belső békéjét 
A késő unokák fogják megátkozni 
a könnyelmű rendbontókat

Villamosság a mezögazdasagban.
(Folytatás.)

igy akkor, ha természetes erőforrások 
állanak rendelkezésre, pl vizierők, célszerű 
lesz az egész mezőgazdasági üzemet villamos 
üzemre berendezni. Villamos központok ára
mának ilyen esetekben minél belterjesebb 
kihasználása lesz szükséges, ha csak azt 
nem akarjuk, hogy az ilyen telepek sikeres 
alkalmazása a gazdára nézve kérdésessé ne 
váljék. A mezőgazdára nézve mármost az 
üzem választásánál az üzem technikai elő
nyein kívül mindenekelőtt a költségszempont 
a döntő. Ez egyúttal a főoka annak, hogy a 
villamos üzem eddig a mezőgazdaságban 
aránylag jelentéktelen szerepet játszott. Mig 
ugyanis az iparnak egyáltalaban folyton 
ugyanazon mértékű az eröszükséglete, a 
mezőgazdaságban a legbelterjesebb munka 
időszakai hosszú oly időszakokkal váltakoz 
nak, amelyekben a motorikus erőre, habár 
folytonosan is, de csak csekély mértékben 
van szükség. A cséplés és szántás idején az 
erőszükséglet maximumát éri el, mig az év 

legnagyobb részén át, a tnkarmánykészités, a 
tisztítás a ganajlé- és vizszivattyuzás, a trá- 

‘ gyaörlés stb céljaira felmerülő eröfogyasztás 
• csekély. Ezen munkák teljesítésére még nagy 
. üzemeknél is elég egy, mintegy öt lóerős 
I motor, mig a cséplésnél 20—30, sőt a vil- 
' lamos ékénél még 50—80 lóerős motor 
, szüksége is felmerül. Ennek következtében 

a helyközi központoknak hatalmas (üresen 
járási költségekkel) kell számolniok, ami 
jelentékenyen drágítja az áramot. A közpon
tok tehát annál olcsóbban fogják adhatni az 
áramot, minél egyenlékenyebb a fogyasztás 
es minél nagyobb mennyiségű villamosság 

, kell A mezőgazdáknak saját érdekükben áll 
tehát, hogy a helyközi központokat a leg
nagyobb mérvben foglalkoztassák. A techni- 

| kára továbbá az a feladat vár, hogy a vil
lamos áram mezőgazdasági alkalmazásának 

! lehetőségeit még nagyobb mérvben kialakítsa.
Korlátolt az alkalmazási tere különösen 

1 a villamos talajmunkának (kultivátoroknak 
stb.) és különösen a villamosekének, amely 
nek előnyei a drága villamosvezeték mellett 
csak igen olcsó áron a kedvező talajviszo
nyok esetén juthatnak érvényre. A robbanási 
erővel dolgozó motorok automobil-ekéit a 
legutóbbi időben annyira tökéletesítették, 

■ hogy ma legtöbbnyire ezeknek adnak előnyt 
minden egyéb ekerendszer felett.

Hogy milyen sokoldalúan alkalmazható 
i a villamosság a mezőgazdaság terén, kitűnik 
I a következő gépek felsorolásából, amelyek 

mindegyikénél előnnyel használható fel: csép
lőgépek vetőmagtiszlitó gépek, triörök, ros- 

' tak, száritó és öntöző berendezések, ganaj- 
I lészivattyuk. széna- és szalmaelevátorok, szal

maprések, fafürészek, továbbá takarmány
készítő gépek, tehát szecskavágók répavágók, 
daramalmok, olajpogácsatörök, burgonya-és 
répaszáritúk. Ha mezőgazdasági iparunk is 
van, ennek villamos erőre való berendezése 
megolcsóbbitja az egész mezőgazdasági üzem 
villamos aramát. Szeszfőzde-Üzemekben fő
leg a következő gépek jönnek tekintetbe : 
m< látahúzók, malátatisztitók, burgonya
tisztítók, cefreszivattyúk; tejgazdaságban a 
következők: tejhütő centrifugák, szeparáto
rok, takarinánygépek, vajköpülőgépek. Emlí
tést érdemei továbbá még a mezei vasutak 
villamösüzeme, amely nagy könnyebbitéseket 
nyújt a gazdaságnak, amennyiben a vonó 
állatokban való megtakarításhoz az áram 
további olcsóbbodása is hozzájárul.

Új alkalmazási tere nyilik a villamos
ságnak azokban a módszerekben, amelyek 
tekintetében eddig csak kísérletezések tör
téntek, amely módszerek a villamos áramnak 
a növény fejlődésére gyakorolt hatását ku
tatják A növények fejlődési viszonyainak 
kedvező fiziológiai befolyásolásáról van itt 
szó Ez utón a termelés nagymérvű fokozá
sához remélnek juthatni. A vetőmagnak el
vetése előtt villamossággal leendő kezelése 
tekintetében is történtek kísérletek. E 
kezelés általánossá tételétől a hozam tetemei 
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fokozódása várható. Angolországban, ahol az 
éhínség kísérlete már az ajtó előtt áll és 
ahol minden eszközt. alkalmazásba vesznek, 
hogy a termést az országban magában fo
kozzák, a legutóbbi évben az állam maga 
ezt a módszert nagyon propagálta és nagv 
eszközöket szánt rá.

A helyközi központok a nagyüzemeknek, 
amelyek több áramot fogyasztanak és szé
lesebb körben alkalmazzák a villamosságot, 
olcsóbban is adhatják az áramot, mig a 
kisfogyasztók fizetik meg a legdrágábban. 
Mindazonáltal a villamosság éppen a mező
gazdasági kis üzemekben emelkedik a lég 
nagyobb jelentőségre Különösen a kis mun
kateljesítmények tekintetében a leglényege
sebb momentum a villamos áram osztható
sága A gőzerő és a robbanási erővel dol
gozó motorok kis üzemekben nem fizetőd
nek ki. A villamosságnak a kis üzemek 
tekintetében való alkalmazása terén azonban 
a földmivelöket szövetkezetekké kell tömö
ríteni, hogy közös erőközpontok legyenek 
teremthetők. Az államnak továbbá, tekintve 
azt a kiváló jelentőséget, amellyel a villa
mosság a mezőgazdasági kis üzemre nézve 
bir, ilyen helyközi központok építését és 
üzemét az áramnak olcsóbbá tételével támo
gatnia kellene. E nagyfontosságu célra igény
be kellene venni a mezőgazdaság fejleszté
sére szolgáló alapokat. Ez a beruházás a 
fokozott munkateljesítményben és mezőgaz
dasági termelésben az országnak bőven 
meghozná kamatjait

(Vége.)

Édes hazánk 1
Édes hazánk, árva hazánk, 
Most sir lelkünk csak igazán.
Most epeszti égő bánat 
Bús szivünket teutánad.

Szétszaggat a testvéri kéz, 
Szemünk gyászos jövőbe néz.
A barát is pártol tölünk, 
Oldott kéve lesz belőlünk !

Szabadságunk láncra kötve, 
Boldogságunk sárba lökve.
Se lent nincsen, se fönt nincsen.
Aki minket megsegítsen.

Félre, kétség; jövel, remény! 
Uj lét keljen, ha nap lemén. 
Minden erőt vonjunk egybe, 
S ránk ragyog az Isten kedve.

(Léva.) TÓTH ISTl'ÁX.

Rendelet a nyílt árusító üzletek 
nyitvatartásáról

A magyar minisztérium a nyilt árusitási 
üzletek, továbbá az ipari és kereskedelmi 
irodák köznapokon és vasárnapokon .való 
nyitvatartásáról terjedelmes rendeletet bocsá
tott ki, melyei röviden a következőkben is
mertetünk :

A nyilt árusitási üzleteket reggel 7 órá
tól délután 4 óráig, az olyan üzleteket pedig, 
amelyekben túlnyomóan élelmiszereket áru
sítanak, reggel 6 órától este 6 óráig szabad 
nyitva tartani.

Élelmiszereket árusító üzletekből abban 
az. időben, melyben csak is ezek az üzletek 
tarthatók nyitva, kizárólag élelmiszerek áru
síthatók. Minden más cikk árusítása tilos.

Nagykereskedők raktárhelyiségei a nyilt 
árusitási üzletek idejében tarthatok nyitva. I

Oly irodahelyiségekben, a melyek vala- , 
mely kézműipari vagy gyáripari üzemhez 
tartoznak, a személyzet reggel nyolc, dél
után fél háromig foglalkoztatható, kivévén 
a ntiivezelöket s az üzemmel közvetlenül

összefüggő munkát végző más üzemi tisztvi
selőket. Ezek délutáni fél három órán túl 
is foglalkoztathatók avval a megszorítással, 
hogy hat és fél órán túli munkáért külön 
díjazásban kell részesíteni.

A szállítmányozási vállalatokkal kapcso
latos irodahelyiségek reggel 8 órától este hét 
óráig tarthatók nyitva.

Minden ipari és kereskedelmi irodahe
lyiségben, mely nemcsak a lenti rendelkezé
sek alá (pénzintézet, biztositó intézetek stb. 
irodái) a személyzet reggeli fél kilenc órától 
délutáni három óráig foglalkoztatható.

Fenti irodákban foglalkoztatott személy 
zetnek minden tagja a reggel 8 órától dél
után négy óráig terjedő időben egy órai 
ebédidő megszakítással a napi hat és fél 
órai munkaidőn túl is foglalkoztatható:

a) ha ezt az állam érdeke vagy más 
közérdek feltétlenül megköveteli, melyet 
esetről esetre a kereskedelemügyi miniszter 
állapit meg ;

b) felgyülemlett rendkívüli munkák el
végzésére egy év alatt lég eljebb 15 napon, 
a mennyiben ez a tizenöt nap elégséges 
nem lenne, a kereskedelemügyi miniszter 
által a munkaadók és az alkalmazottak szer
vezeteinek meghallgatása után esetröl-esetre 
megállapított idő alatt;

c) a leltár és mérlegkészítés tartama 
alatt kizárólag ezzel összefüggő munkával, 
de egy évben egyszer legfeljebb két ízben 
és pedig húsz vagy ennél kevesebb irodai 
alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknál ti
zenöt-tizenöt napon.

Ezen a-c) alatti munkák, mint túlmunkák 
külön dijazandók

A munkaadó a jelen rendelet értelmé
ben kereskedelmi, raktári továbbá irodai 
szolgálatokkal foglalkoztatott alkalmazottak
nak egyhuzamban 4 óráig teljesített munka 
után a szükséges étkezésre megfelelő időt 
köteles engedni, a mely délben egy óránál 
kevesebb nem lehet.

Az ipari irodákban a művezetők, vala
mint az üzemmel közvetlenül összefüggő 
munkát végző más üzemi tisztviselők neveit, 
szolgálati beosztásukat, munkaidejüknek kéz 
delét és végét feltüntető jegyzéket kell hó- 
n aprói-hónapra szerkeszteni és mindenki 
állal könnyen hozzáférhető helyen kifüg
gesztve tartani.

A kifüggesztett jegyzéket az alkalma
zottak által a maguk köréből választott bi
zalmi férfinak kell aláírni.

Kenyér, péksütemény, tej, gyümölcs, 
főzelék és zöldségfélék, továbbá élővirág a 
kizárólag ezek árusítására berendezett üzle
tekből vasárnapokon és karácsony első nap
ján reggeli hét órától délelőtt 10 óráig áru
sítható.

Minden más ipari és kereskedelmi áru
sításnak vasárnapokon és karácsony első 
napján az egész napon át szünetelni kell.

Dohány, dohánygyártmányok és a do
hányzáshoz szükséges cikkek, továbbá postai 
értékjegyzék és okmány bélyegek kizárólagos 
dohányarudákból munkaszüneti napokon reg
gel hét órától délelőtt 9 óráig, vasúti pálya
udvaron délelőtt 10 óráig árusíthatók.

’ A vendéglők szombaton este tiz óráig, 
vasárnapokon délelőtt 10 órától délután 3 
óráig és este 6 órától tízig tarthatók nyitva. 

A nyitvatartás ideje alatt vendéglőkben 
bort és sört úgy az étkező helyiségben, mint 
azon kívül leendő elfogyasztásra is ki szabad 
mérni, ellenben égetett szeszes italokat csak 
az étkezéssel kapcsolatban, az étkező helyi
ségben leendő elfogyasztásra s ezen korlá- 

. tok között is csak olyanokat szabad kimérni 
és elárusítani, a melyek eredeti palackozás
ban kerülnek forgalomba.

Kávéházakban és cukrázdákban pedig 
vasárnapokon szeszes italokat az alatt az 
idő alatt szabad kiszolgáltatni, mely idő 
alatt azoknak kimérése a vendéglőkben meg 
van engedve, aa égetett szeszes italokra vo 
natkozó korlátozás a kávéházakra és cuk- 
rázdákra is kiterjed.

A szeszes italok árusítására vonatkozó 
rendelkezések csak annyiban lépnek hatály
ba, amennyiben a továbbmenö megszorítást 
tartalmazó rendelkezések érvényüket vesztik. 

Az árusításra berendezett üzlethelyiség
ben a zárvatartás alatt alkalmazottakat fog
lalkoztatni tilos.

Kihágást követ el s a mennyiben a cse
lekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, háromszáz koronáig, visszaesés 
esetében podig, ha a b ntetés kiállása óta 
két év még nem telt el, száz koronától hat
száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az a munkaadó, a ki e rendelet
nek az üzlet nyitására és zárására, valamint 
az alkalmazottak munka és pihenőidejük vo
natkozó rendelkezéseit nem tartja meg.

Az az italmérö, a ki meg nem engedett 
időben üzletét nyitva tartja, vagy üzletében 
szeszes italokat mér ki vagy árusít, vissza
esés esetében a pénzbüntetésen kívül az 
italmérési engedély elvonásával is büntetendő

Különfélék
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete január 10 én rendes köz
gyűlést tartott, melyen elrendelte, hogy a 
tisztviselőknek a cseh megszállásra való 
tekintettel február márciusi fizetése kiutalvá- 
nyoztassék. M gszavazta ezután Forgács 
Mihály anyakönyvvezetö részére a múlt évben 
beszedett anyakönyvi dijakat, a polgármester 
részére pedig négy évi kezeléséért a villany
telepnek 4000 koronát. Elrendelte a közgyű
lés a kötelező polgárőrség szervezését. Meg
hagyta a tisztviselőknek, hogy megszállás 
esetére is mindenki helyén maradjon s csak 
az erőszaknak engedelmeskedjék. Birtha 
József interpellációjára a polgármester beje
lentette, hogy Tokody István tanácsnok, dr. 
Vlcsdr Ferenc, Csornák Izidor és Preszto- 
lánszky Béla tagokból álló küldöttség a 
kormánybiztos utasítása folytán a csehek elé 
ment, hogy bejelentse, miszerint Léván a 
legjobb rend uralkodik, amit a csehek tudo
másul vettek. — Nagy érdeklődés mellett 
tárgyalta a közgyűlés a lévai szegény nép 
segélyezésére vonatkozó azon indítványt, 
hogy azok helyett, akik erre rászorulnak, a 
város előlegezi a liszt bevásárlásához szük
séges összeget, amely célra 75 ezer koronát 
szavazott meg Ez alkalomból dr. Csdnki, 
a szocialisták nevében a munkás küldöttség 
élén népbiztos kiküldését kérte ; a közgyűlés 
azonban vele tárgyalni, mint nem lévai 
emberrel, nem óhajtott, noha Birtlia indít
ványára úgyis megszavazta a kért segélyt. A 
városi képviselőtestület ma törvényes ható
ság ; azt a kormány fel nem függesztette, 

■ tehát a közgyűlésen más csak mint hallga
tóság szerepelhet. — A közgyűlés Heckmann 
István r. k tanító részére 600 k., dragasági 
pótlékot szavazott meg. — Végül a névjegy
zékbe a lévai ref. egyház képviselőjéül dr. 
Kersék János főgondnok felvétele elrendel- 

i tetvén, a gyűlés véget ért.
— Katonáink elvonulása. A lévai 

! géppuskások e hó 8 án éjjel Pálrnay száza 
' dós vezotése alatt Ipolyság felé elvonultak, 

mivel a kormány rendelete lolytán Léva 
városát ki kellett katonailag üriteni. A nem
zetőrök leszereltek s most a városi po gár- 
ságból és diákokból alakított polgárőrség 

' tartja fel a városban a rendet. Az első 
napokban úgyszólván egyedül a főgimnázium 
felső két osztályának tanulóiból álló csapat 
őrködött a közbiztonság fenntartásé lelett 
s feladatát oly pontosan, oly lelkesedéssel 
és ambícióval végezte, hogy a szomszéd 
Varsányban is ahol zajongás keletkezett, 
csakhamar rendet teremtettek. Néha 36 órán

- át is állottak szolgálatban s egyetlenegy 
sem akadt, aki azért a következő szolgálat
ból elmaradt volna. Ma már a polgárőrség
gel együtt teljesitenek szolgálatot úgy, hogy 
a diákság, most már mind a három felsőbb 
osztály, csak nappali szolgálatot végez. A 
polgárőrség pedig éjjel két szakaszonként 
ügyel a rendre. A polgárőrség vezetője 
Hofl’mami Árpád százados, járásbiró, aki 
példás rendet teremtett. Szegény polgár
őrök részére, kiket az őrszolgálat napi ke
resményüktől von el, a nemzeti tanács napi 

1 15 koronát szavazott meg.
| — Egy fiatal asszony halála. A

legnagyobb megilletödéssel értesültünk a 
szomorú és megdöbbentő gyászesetről, hogy 
Fekete József tanitóképzó-intézeti tanárnak, 
lapunk egyik jeles munkatársának, aki váro
sunk társadalmi életében is kiváló szerepet 
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tölt be, — kedves neje szül. Moravek Mar
git úrasszony, akit súlyos betegségének gyó
gyítása végett Budapestre vittek, ott a vég
rehajtott műtét után, életének 20, évében 
boldog házasságának 6. hónapjában meghait 
A fiatal, kedves és általános tiszteletnek ör
vendő úrasszony városunk intelligens közön
ségének teljes elismerése mellett szép sza
valataival sok, fényes sikert aratott a Beviczky- 
Társaság estéin. Elhunyta a legszélesebb 
körben nagy részvétet keltett. A mélyen 
sújtott Moravek-családnak és a férjnek gyá
szában mi is őszinte fájdalommal osztozunk. 
Földi maradványait Budapesten helyezték 
örök nyugalomra. — Áldás és béke porain !

— Ul tanár a főgimnáziumban. 
A kegyes tanitórendnek főnöke Léh István 
kegyesrendi tanárt a lévai lőgimnáziumhoz 
helyezte át.

— A csehek e hó 15-én érkeztek 
meg mintegy harmincán s nyomban meg
szállták a vasúti pályaudvart A polgárőrség
gel való megállapodás következtében, mig a 
városban rend van, nem jönnek be A választó 
vonalat köztük a Kálnai-ut végén a Weisz- 
féle mümalom előtti hid képezi, melyen túl 
fegyveres őr nem léphet. Egyébként a cse
hek érintkezésükben a legmesszebbmenő ! 
udvariassággal lépnek fel s viselkedésük e 
tekintetben semmi kifogást nem hagy fenn.

— Gyászhfr. Mély megilletödéssel 
vesszük a gyászhirt, hogy járásbíróságunk 
egyik kiváló bírája, Pátkay Gyula 48 éves 
korában e hó 12-én hosszas betegeskedés 
után elhunyt. A boldogult csak két év előtt 
helyeztette át magát Újbányáról Lévára s 
itt mint szelíd modorú, jólelkü. igazságos 
és tárgyilagos biró, csakhamar megkedveltette 
magát. Betegeskedése dacára szorgalommal 
végezte teendőit; pár hét előtt a régi beteg
ségéhez a spanyol járult, amely most kiol
totta nemes életét. E hó 14 én történt te
metésén a lévai járásbíróság és ügyvédikar 
testületileg jelent meg s ravatalára koszorút 
helyezett. Halálát özvegye szül Pfeiffer Irén 
úrasszony és két gyermeke gyászolja, kik 
a szeretett jó családapa elhunytát a követ
kező gyászjelentésben közük velünk: ,0zv. 
Pátkay Gyuláné szül. Pleiffer Irén, ugy a 
maga, valamint István és Klára gyermekei 
nevében mélyen elszomorodott szívvel tu
datja, hogy a forrón szeretett férj, a leg
jobb apa Pátkay Gyula járásbiró f. hó 12 én 
este 6 órakor, élete 48 -ik, boldog házassá
gának 18. ik évében, a haldoklók szentsé
gének ájtatos felvétele után történt gyászos 
elhunytát A megboldogult hült tetemei f. 
évi január hó 14. én délelőtt 11 órakor fog
nak a lévai róm. kath. sirkertben ölök nyu
galomra tétetni. Az engesztelő szentmise ál
dozat f. évi január hó 15-én reggel 8 óra
kor fog a lévai róm. kath. plébánia templomban 
a Mindenhatónak bemutattatni. Léva, 1919 
január hó 13-án Béke hamvaira!“

— Diábkasakasv. A tanuló-ifjusag min
denkor megmutatta, hogy a közérdeket szol 
gáló nemes mozgalmakban ifjúi lelkének 
egész melegével vesz részt A rend fenntar
tására irányuló lelkes ajánlkozásuk megértés
re talált a polgárőrség vezetőiben akik a 
gimnázium igazgatóját arra kérték, hogy a 
polgárörségi szolgálatra való tekintettel füg
gessze fel a tanítást a gimnázium VI, VII 
és VIII. osztályaiban, miután ilyen átme
neti rendkívüli időben a tanítás a magasabb 
osztályokban úgyis nagyon kevés, vagy sem
mi eredménnyel nem jár. — Ez a 3 osztály 
— kiegészítve az ittlevő tanitónövendékekkel 
(Miután a tanítóképző tanitásai élelmezési 
nehézségek miatt szünetelnek, a növendékek 
nagyobb része nincsen Léván) alkotja azt a 
lelkes diákszakaszt, amely vasárnap kivéte
lével ellátja a nappali szolgálatot megfelelő 
felügyelet és vezetés mellett.

— A netnaeti tanács felkéri mind
azokat, a kik a nemzetőrség fizetésének ki
egészítésére, illetőleg a közbiztonság fenntar
tásának céljaira rájuk kivetett járulékokat 
mindez ideig ,be nem fizették, hogy a kirótt 
összegeket minél előbb befizetni szívesked
jenek.

— A Temetkezési Társulat köz
gyűlése. A Lévai Temetkezési Társulat 
f. hó 26.-án délelőtt 11 órakor, a Kath. Kör 
helyiségében évi rendes közgyűlést tart,

amelyre az elnökség a társulatnak összes 
tagjait lapunk utján is meghívja.

— előléptetés. A magyar pénzügy
miniszter Fenyvesi József lévai pénzügyőri 
biztost, a lévai uritársaság kedvelt tagját, p. 
ü. főbiztossá léptette elő Jól megérdemelt 
előléptetése általános örömet keltett.

— Szocialisták tüntetése. A lévai 
munkásbiztositó pénztár igazgatósága Bony- 

’ hadi Ferenc pénztári igazgatót a múlt hóban 
az igazgatói teendők alól felmentvén, inás 
körbe osztotta be. ,E miatt e hó 15-én a 
szociáldemokraták felvonulást rendeztek kö
rülbelül kétszázan s dr Ciánki Dezső fegy
vernek földbirtokos vezetése mellett kül- 
döttségileg felkeresték Kreskó Nándort, a 
munkásbiztositó elnökét, Nyiredy Géza és 

: Csernák Izidor alelnököket, valamint Tóth 
I János helyettesigazgatót, akiket lemondásra 
1 szólítottak fel, kik azt válaszolták, hogy a 

felsöbbség utasítása szerint fognak cseleked
ni. — A tüntetők ezután Bolemann Vilmos 
főbírót keresték, hogy az venné át a pénztár 
vezetését, azonban őt nem találták, mire 
visszajöttek s a városhaza előtt foglaltak 
állást, várva a városi közgyűlés végét; de 
rövid várakozás után szétoszlottak. Rendza
varás, kihágás nem történt, amit a vezetők 
dicséretére jegyzünk fel.

— Kevés gyufát kapunk. A keres
kedelmi miniszter értesítette a törvényható
ságokat, hogy a gyufaipari szövetség szál
lításairól mindenkor értesíteni fogja a ható
ságokat és azért ellenőrizzék, hogy 
a kereskedők a szállított gyufát csak
ugyan a lakosság rendelkezésére bocsájt- 
ják-e ? A miniszter hangsúlyozza, hogy 
a törvényhatóságok gyufaellátása csak 
igen szerény keretek közt fog megtörténni 
és ezért a felosztásra kerülő korlátolt kész
letek egyenletes elosztására különös súlyt 
kell helyezni

— A közalkalmazottak helybeli 
beszerzési csoport elnöksége ezúton ér
tesíti a tagokat, a mennyiben az idő rövid
sége miatt a közélelmezési minisztérium ren
delkezéséhez képest a kedvezményes áru 
liszt pénzét előre beszedni nem lehetett, 
hogy aug. 15. esedékes lisztszükségletet a vá
rosnál beszerezhetik.

— Betörések a szőlőhegyeken. 
Nap-nap után mindig sűrűbben halljuk a 
felháborító panaszokat, hogy kisebb tolvaj
csapatok éjjelenkint feltörik a szőlőhegyeken 
levő hajlékokat és pincéket és azokból 
nemcsak az élelmiszereket és a bort viszik 
el. hanem még a bútorokat is ellopkodják 
vagy összetörik. A kihirdetett statárium alap 
ján a rendőrség és a Hoffmann Árpád szá 
zados, járásbiró, vezetése alatt álló, nagy
számú és jól szervezett polgárőrség, amely 
a mai nehéz viszonyok között a közrend és 
vagyonbiztonság megőrzése tekintetében rend
kívül fontos és kiváló működést van hivatva 
kifejteni és eddig a legnagyobb elismerésre 
méltóan teljesítette önfeláldozó kötelességét. 
— kutassa ki a garázdalkodókat és a rög
tönitelő bíróság a törvény teljes szigorát al 
kalmazza a betörőkkel szemben.

Adakozás
A lévai szegénysorsu hadirokkantak csa 

I ládjai részére — a következő adományokat 
■ adták :
i Léva városa 2000 K, Lévai Uradalom 
I 1000, l.évai Keresk Bank 5000 K, Weisz 

Benő 100 K, Lévai Takarék Pénztár 500 K, 
Kürti Gusztáv 100 K. Reitman Izidor 50 K, 
Horn Bertalan 40 K, Presztolánszky Béla 
100 K, Weisz l.ipót 50 K. Pollik Emil 50 K, 

í Roth Ignácz 100 K, N. N 20 K, Werthei- 
i mer W. 100 K, Szauer Izidor 50 K, Am- 

stetter Imre 20 K, Berger Ernő 200 K, Dr. 
Balogh Sándor 200 K. Engel Gyula 200 K, 
Jozsefcsek N. 30 K, Imerblum 100 K, 
Weisz Kálmán 100 K, Rázgha Ernő 100 K, 
Streiher József 100 K, Trébics Ignácz 100 K, 
Ereund 1 20 K, Kovács Sándor 20 K, Vámos 
Mór 20 K, Wilheim Béta 20 K, Kern Test
vérek 100 K, l.évai takarék és hitelintézet 
300 K, Barsmegyei Népbank 500 K, Steiner 
Sándor 30 K, llolzinan Bódog 30 K, Pál 
Imre 30 K, Kertész Lajos 20 K, Fertikó 
József 50 K, Kertész S. 10 K, Schönstein

Henrik 20 K, Blumenthál Jónás 30 K, Weisz 
Ignácz 20 K, Svitzer Gyuláné 30 K, Pollák 
Kálmán 50 K, Wilcsek Salamon 30 K, 
Hamburger József 20 K, Deuts 1 30 K,
Boleman gyógy-tár 20 K, Bándy Endre 30 K, 
Goldstein Henrik 100 K, Weisz N. 30 K, 
Steiner Ernő 30 K, Dóka István 10 K, 
Frommer Ignácz 20 K, Pick Endre 20 K, 
Sehück Gyula 20 K, Knapp Ignácz 40 K, 
N. N. 50 K, Dr. Prizner Gyula 30 K, 
Adamcsa Gy. 20 K, S. N. 20 K, Hlóska S. 
10 K, Rohács N 20 K, Hrdina Lajos 20 K, 
Tóth Gy. 1 K, Deuts Izsó 50 K, Silbinger 
30JK, Wetzer Imre 20 K. Rappeport Manó 
40 K, Nyitrai és Társa 20 K, Borcsányi és 
Csernák 50 K, Bisitz Mózes 10 K, Reitman
I. 100 K, Knapp Dávid 100 K, Kostyek 
József 50 K, Kemfner Jakab, 10 K, Kemfner 
S. 10 K, Bellán 30 K. Emánuel Géza 20 K, 
Wilheim N. 10 K, Weisz Salamon 20 K, 
Weinberger Zsigmond 50 K, N. N. 28 K, 
Szúdy Imre 20 K, Berger Gyula 50 K, 
Paizs János 10 K, W. J. 20 K, Szauer 
Izidor 50 K, összesen: 8619 korona, azaz 
nyolcezerhatszáztizenkilenc korona.

A választmány hálás köszönetét fejezi 
ki mindazoknak, kik kegyes adakozásukkal a 
szegény rokkantak nyomorán segítettek.

Kelt Léva, 1919. január hó 12-én.
A vá'asztmánv.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I919 évi ián. hó 12.-tól évi jan. hó 19.-ig,
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Svarba Endre Ghimessv E. fiú Endre Béla
Lauko Anna leány Ilona
Eerstyánszkv J. Gápel Sz. fiú Tibor Imre
Bura Péter Juhász Rozália leány Eszter

Házasság.

Völe££ny és meuvasszouv neve v«uáS>
Zachar Imre Párák Erzsébet ág. ev rkatb.

Halálozás.

Az elimuvl neve Kora A halál okaL_______

Hrasko János 35 éves '1 űdógyulladás
E'es Eleonóra 23 w Tüdővész
Pátkay Gyula 48 Hasihagymáz
ifj. Molnár Lajos 2 hó Hörghurut
ifj. Horváth István 12 nap Veleszui. gyeng.
Bura Eszter nap Veleszfil. gyeng.

Nyilttér.
V TEA, CITROMSAV, 

RUM ESENCIA, LIKŐR ESENCIA W
ős hasonló háztartási cikkek
— legolcsóbban kaphatók : —

PICK ENDRE
droguista, illetszertárában LÉVÁN

ELADÓ BÚTOROK.
Háló- ebédlő- és konyhabútor 
alig használva eladó. Bővebb 
felvilágosítást ad PICK ENDRE
— illatszerraktárában Léván —

Végre van már GYUFA’! 
helyett benzinéi ÖNGYÚJTÓ 
tűzkővel és benzinnel együtt.

Kapható: 
FIÓK ENDrtE 
drog uista, illetszertárában L £ V A N.
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Lakás kerestetik
2 szoba és konyhás lakás 

mielőbbi időben kerestetik.
Cim a lap kiadóhivatalába.

Bérbeadó földek.
A N Y I T R A Y-féle

BQL6ÁRFÖLPEK,
valamint a VASÜT melletti

F Ö L P E K
a folyó évre ismét haszonbérbe 
adók. A régi haszonbérlők a folyó 
hó végéig elsőbbségben részesülnek

Érdeklődőknek felvilágosítást nyílj t:

Dr. Kmoskó Béla ügyvédi irodája Léván.

Takarmányrépa
szép nagy, 10—12 koronáért mm-ja 

kapható a ladányi plébánián.

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

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák és műfogak 
FülÖp EB Ól cl ÍOJ^tCí'h 11 iklisnál Xu é ■v á. xx, Teleky-utca 1.

= BÉRKOCSI —
Ezennel értesítem, a nagyérdemű kö

zönséget, hogy most érkeztem meg orosz 
fogeágból ée L É V A városán

BÉRKOCSIM 
ismét forgalomba hoztam, kérem a 
T. c. közönség szives támogatását 

Tisztelettel
SCHLESINGER ADOLF 

lókereskedő és bérkoesitulajnonos
L E V A, Zúgó-utcza 26 szám.

hogy milyen előnnyel jár Önre, ha

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és 

vasnagy kereskedés ében 

•véiséLrol be.

KNAPP DÁVID
mezögazdasagi es varrógépéi uaiv rattara

Telefon Mám : 33. L E V A N. Telefon szám : 33

Piactéren, nagy kiterjedésű géprakláram céljára épült hazamban 
nagy választéki!

állandó gépkiállítás van berendezve.
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganr-féle motorok minden nasyságbnn, Hopfferr és 
Sohrantz gőzoseplő készletek, eredeti Melichár fele 
vetőgépek, Bácherfele ekek és talajművelő es - 
közök, valamint minden e szakmaba vsgl gépek 

es gsprészek. Vllaghirü RAPID láncoskutak
JTM*  Legjobb minőségű takarmanykamrak elheszitese 

es felállítása jutányos arakban.

MEGHÍVÓ.
A PHŐNIX szappangyár részv.-társ.
1919. évi január 28-án d. u 2 órakor Léván, 

saját irodahelyiségében tartja

I. évi rendes közgyűlését, 
amelyre a részvényeseket ezúton hívja meg 

az igazgatóság

Vagyon. Mérleg számla 1918. December 31-én

Tárgysorozat:

1. A közgyűlés megalakulása.
2. Igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésének tárgyalása
3. A mérleg megállapítása és felmentvények megadasa ; a 

tiszta nyereség feletti intézkedés.
4. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok fizetésének 

megállapítása.
5. Felügyelő bizottság választása.
6. Esetleges indítványok tárgyalása

Aki a közgyűlésen szavazatát gyakorolni kívánja, tartozik az alapsza 
bályok 10 §a érte'inében részvényeit a közgyűlés eiőtt 3 nappal a rész
vénytársaság pénztáránál letétbe elhelyezni

A mérleg és zárszámadás a hivatalos órák alatt megtekinthető.

Teher.

5
0
7
8
9

10
11. 13

12
30

Gyári épületek — — — —
Lakóház (Simor u.j — —
Gépek és felszerelések — — —
Értékpapirok — — —
Adómentes értékpapirok — —

<2000000 K. n. é hadi kölcsönkötvény)
Pénztár — — — — — —
Folyószámlák — — — — — 
Nyersanyag- és készáru-raktár — 
Postatakarékpénztár — —

35421
10000
11)000
7700

120000
1290

562082
21824
39869

12

83
39
75
35

3
5

14

Rész vény tő ke — — — — —
.A felszámolt Kabina R. T. visszaliz.szlája 
. . ,, hátr. terhei
Nyereség — — — — —

600000
300

15000 
192894 44

808194 44 808194 44

Léván, 1919. évi január hó 17-én.

Dr. L au fér Arthúr s. k.
igazgató.

Rónai E’iill s. k.
főkönyvelő.

byowatotl Ny'tr*'  Táron pyoi-ooajtóján Lávái).


