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A közélelmezés.
A városi hatóság intézkedése 

folytán, amíg a készletek el nem 
fogytak, minden család megkapta az 
élelmezésére a kormány által en
gedélyezett minimális liszt- vagy 
gabonamennyiséget. — Megkapták 
azok is, akik nem voltak képesek a 
részükre kiutalt lisztet vagy gabo
nát készpénzen megvásárolni, mivel 
a város azt hitelbe adta s ezenkívül 
a teljesen szegények részére ingyen 
lisztet is utalt ki Tudjuk azt, hogy 
a kiutalt mennyiség oly csekély, 
hogy azzal csak a legszigorúbb ta
karékossággal lehet az uj termésig 
kihúzni s hogy aki azt kellőképen be
osztani elmulasztja, azokra keserű 
napok várnak, mert többé a városi 
hatóságnak nem áll módjában ga
bonát vagy lisztet beszerezni, mert 
köztudomás szerint a leles készlete
ket a közélelmezési hivatal intézke
dése következtében még aratás után 
elszállították

Ily körülmények között melegen 
ajánljuk a lakosságnak, hogy ke
nyerével takarékosan bánjék, azt 
könnyelműen el ne pocsékolja. Lát
tuk. hogy a múlt hetekben a hoz
zánk beözönlő felvidékiek nagy tö 
megekben szállították ki a lisztet, 
gabonát. Hallottunk panaszokat, 
hogy egyesek a hatóság által ré
szükre kiutalt mennyiségből adtak 
el. Már most újra fel kell tennünk 
a kérdést, vájjon ezek kitől várnak 
ismét kenyeret, ha eddigi készle
tük az aratás előtt elfogy? A gyom
rot nem lehet ígéretekkel és biz
tatásokkal táplálni. Az az élet, abból 
jö minden jó és rossz Egy neves 
iró azt mondotta, hogy ebéd után 
nincs boldogtalanság, miáltal arra 
célzott, hogy a legtöbb bajt és kel
lemetlenséget, nyugtalanságot, bé
kétlenséget az éhség és nélkülözés 
okozza

Újból figyelmeztetjük tehát a 
közönséget, hogy most mar nincsen 
kire támaszkodni, most már nem 
ostromolhatja a hatóságot a lisztért 
vagy más ennivalóért, mert annak 
rendelkezése alatt nem áll többé 
semmiféle készlet. Ha tehát valaki 
elkövette azt a hibát, hogy csekély 
készletéből is eladott, viselnie kell 
annak kellemetlen következményeit.

A közélelmezés kérdéséhez tar
tozik a hús is. mint a mely a ke
nyér után elsőrangú szereppel bir 
a tömegélelmezésnél. Nálunk a hús 
ára a háború alatt bámulatos ma
gasra szökött. Hát ezt akkor nem
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A hatóságnak rendet kell te- 
az élelmiszeruzsora terén, 

egyik árucikkel kell vé- 
többi magától fogja le 

az árakat
a lévai piacot említjük, 

baromfiért 40 —50 koronát

1I

nek rengeteg marha kellett s igy a 
kereslet mindig nagyobb volt, mint 
a kínálat. Azonban csodálatos, hogy 
most, mikor a marha nem kell a 
kutyának sem, mikor a marha ára 
rohamosan sülyed, a hús' árát a 
mészárosok és hentesek bámulatos 
művészettel tudják a legmagasabb 
színvonalon tartani s abból nem 
akarnak engedni Sőt, ha a hatóság 
az árakat leszorítani akarja, gyö
nyörűség hallgatni, hogy miként 
tudnak jajgatni.

Ez igy többé nem mehet. Vége 
van a háborúnak, vissza kell tér
nünk a normális élethez. Eleinte 
bizony nehezen fog az menni, azon
ban nem lehet megengedni senki
nek többé, hogv a lakosságot az 
árszabály tekintetében úgy kezelje, 
mintha a háború még most is tar
tana.
remteni 
Csak az 
gezni, a 
szállítani

Csak 
Egy pár 
is merészelnek kérni Egy tojás 40 
fillér. A tej literjéért 2 koronát kér
tek. A közönséges tehéntúró kilo
grammja 7 korona. Ennek véget 
kell vetni. Ellenvetésül azt hozzák 
(el, hogy akkor nem lesz a piacon 
áru. Hát ez téves felfogás. Lehet, 
hogy egy vagy két hétig nem lesz, 
de szállítani nem lehet; annak a 
gazdának mégis csak muszáj eladni, 
mert különben megromlik. Szépen, 
egyenkint meggondolják a dolgot 
és ismét behozzák az árut a pi
acra

A közélelmezés drágasága okoz
za minden téren az áremelkedést. 
Az iparcikkek, a kereskedelmi áruk 
ára addig nem csökkenhet, sőt a 
napszám sem sülyedhet, mig az 
élelmicikkek árát leszállítani nem 
fogják. Ez igen természetes valami, 
mert hiszen mindenki azért dolgo
zik, hogy magának és családjának 
az élelmet megkeresse. Ezt pedig 
megkönnyíteni magának a hatóság
nak elsőrangú kötelessége.

A német nemzetgyűlés Wei marban lesz. 
A magyar köztársasági nők .Jövő nem

zedékért*  egyesületet alakították meg, amely
nek célja a háború szerencsétlenjeinek, 
különösen a bűnözésnek és eltévelyedésnek 
leginkább kitett fiatalkorúaknak gyámolitása 
és a jövő társadalom számára való meg
mentése. (Budapest, IV Városház-utca 4.) 
(B. .1 24.)

Wilson a békekonferencián megakadá
lyozta az oroszországi hadjáratot. Hosszas 
tanácskozás után elfogadták javaslatát, mely 
kimondja : A szövetséges hatalmakat csak 
az a cél vezeti, hogy az orosz népen segít
senek ; belső ügyeibe beavatkozni nem 
akarnak, fentartás nélkül elismerik a forra
dalmat és semmi körülmények között nem 
fognak segítséget nyújtani a forradalom ellen 
irányuló mozgalomnak ; készek arra, hogy 
az orosz népet támogassák s ezért elszólit- 
ják Oroszország minden szervezett csoportját, 
hogy képviselőket küldjön a Márványtengeren 
levő Herceg-szigetekre, ahonnan azok Pá 
risba jöjjenek és kívánságaikat előterjesszék. 
(Est I. 25.)

55—45 — a polgári és a szocialista 
szavazatok aránya Németországban. (Est 
I. 25)

Párisi jelentés szerint a békekonferencia 
1. 25-iki teljes ülésre a következő tárgyalási 
anyagot vette fel : 1.) Nemzetközi munkás
ügyi törvényalkotás. Munkaidő, ünnepnapi 
pihenés, asszonyok és gyermekek védelme, 
minimális bérek. 2) A háborúért való fele
lősség és büntető intézkedések; 3.) kártérí
tések ; 4.) nemzetközi kikötői, vizi és vasúti 
közlekedési rendszabályok. (P H l 25.)

Lenin és Trockij a központi szovjetben 
beszédeket tartottak, amelyekben elismerik, 
hogy a kommunizmus bolseviki gazdasági 
rendszere hajótörést szenvedett. Azt mondották, 
elérkezett az idő, hogy a burzsoázia szak
embereinek közeledését kívánják és az értel
miséghez forduljanak, amelyről hirtelen azt 
mondják, hogy a polgárháborún kivül állott. 
(P. H. I 25.)

A pozsonyi egyetem rektori hivatala 
jelenti, hogy az egyetemnek mind a három 
kara működését a régi keretekben magyar 
nyelven a cseh megszállás alatt is tovább 
folytatja. A hallgatóság az egyetem látogatása 
céljából a meg nem szállott területekről is 
akadálytalanul Pozsonyba jöhet (B. H. 
I. 24)

Szabó István miniszter a birtokpolitikai 
kérdésnek csak azt a megoldását ismeri el, 
amibe hele nem pusztul a föld, az ország 
és a földhöz juttatott. (Magyarország I 26.)

Hamburgban egy angol szikratáviratot 
fogtak fel, amelyből kitűnik, hogy az angol 
kormány az egész német flottát arra fogja 
felhasználni, hogy az élelmiszereket szállítson 
Németországnak. A német hajókat angol 
legénységgel látják el. A hajók végleges 
tulajdonjogát a békekonferencia dönti el. 
(Magyurorszag 1. 26)
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Ady Endre meghalt, szerdán a nemzet 
halottjaként temették el.

A Köztársasági Függetlenségi Párt 
Lovászy vezetésivel új pártprogramból dol
gozott, amelynek főbb pontjai :

A párt ragaszkodik a köztársasági fór 
mához és azt akarja, hogy az állam hatalmi 
szervezetből népjóléti intézménnyé alakuljon 
át. Azonban épen a népaki rat érvényesítése 
végett követeli a teljesen fegyelmezett had
erő szervezését és a rend helyreállítását 
A párt a radikális birtokreform alapjául 
elfogadja a kormány javaslatát. Gazdasági 
életünket a magántulajdon elvére kívánja 
fektetni Ez nem zárja ki, ho ry a munkások 
a nagyüzemek hasznától részesedjenek, to 
vábbá, hogy bizonyos kereteket túlhaladó 
nagyüzemek az állam vagy a község tulaj 
donába menjenek at. — Nagyszabású nép
jóléti tevékenységet kivan : anya- és 
csecsemővédelmet, biztosítást, orvossal és 
gyógyszerrel való ellátást és az elesettek 
özvegyeinek es árváinak ellátását. Kívánja 
továbbá az ingyenes népoktatást, a szak 
oktatás felkarolását és a felekezeti egyenlő
séget. — A pénzügyi rendezés alapja a 
progresszív szellemű egyszeri vagyonadó 
legyen ; egyébként adórend szerünk gerince a 
progresszív jövedelmi adó, kiegészítve a 
progresszív örökösödési adóval Az ingatlan 
megadóztatásánál a telekértékadónak kell 
érvényesülni. A párt egyszerű gyors köz
igazgatást és önkormányzatot kíván — A 
párt a világbéke-szövetség és a wilsoni elvek 
alapján áll Hajlandók vagyunk az országban 
lakó összes nemzetiségeknek teljes autonó
miát adni.

Ezt a programmot Hock János a szoci- 
álisták felé közeledő a balszarny részéröl 
(Lovászy a jobbszárny vezetője) is kielégítő
nek találta, azonban szerinte nem a pro 
gramm a fontos, hanem a cselekvés S úgy 
látszik, a cselekvések sorát egy indítvánnyal 
nyitotta meg, amelyben javasolja, hogy a 
véletlenül összeverődött pártkör a választ
mányt oszlassa fel és a párt vezetését bízza 
a régi Károlyi-párt tagjaira. A part többségé 
Lovászy programmját elfogadta, Hock János 
indítványát pedig leszavazta. Erre a kisebb
ségben maradt csoport (közöttük a párt 
összes miniszterei) kilépett a páitkörből és 
megalkottak az Országos Függetlenségi 
Károlyi pártot 15 tagú direktóriummal. Ez a 
párt együttműködést tervez a Szubó István 
féle kisgazdapárttal és a radikális párttal

A román katonai parancsnokság erősza
kos intézkedései miatt Erdélyben hatvanezer 
tisztviselő és munkás sztrájkolt; a sztrájk 
teljes győzelemmel végződött. A parancs 
noksag elállt attól, hogy román hüségesküt 
követeljen, beszüntette a bolozást, Ígérte a 
demarkacionális vonal betartását (P. N I.
27.) — Azóta érkeztek hirek arról,
hogy Bánffy-Hunyadot már elhagy
tak, ami állítólag az entente kívánságára 
történik Más híreink szerint a románok 
azért vonulnak vissza, mert szükség van a 
csapatokra, részint az anyaországban, ahol 
veszedelmes parasztlázadás tört ki, részint 
Besszarábiában, amelyet orosz és ukrán csa
patok veszélyeztetnek.

A békekonferencia a népek szövetségé
nek megalkotására vonatkozólag a következő 
határozati javaslatot fogadta el :

Az értekezlet megvizsgálván a népek 
szövetségének megalkotására vonatkozó in
dítványokat, megállapítja, hogy azon világ 
rend fentartása szempontjából, amelyet a 
társult hatalmak most megalkotnak, lényeges

itópek szövetségének, a nemzetközi együtt

működés olyan szervének megalkotása, amely 
a vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesí
tését biztosítja és garanciát nyújt a háború 
ellen E ligának, amely az általános béke
szerződés integráns alkotó részé lesz, nyitva 
kell állania minden civilizált nemzet előtt, 
amelyben meg lehet bizni, hogy előmozdítja 
a liga céljait. A liga tagjai időszakonként 
nemzetközi értekezletre gyűlné;.ek egybe. 
Állandó szerve is legyen, a titkárság, amely 
a liga ügyait intézi. Az értekezlet tehát bi
zottságokat alakit, amelyekben képviselve 
vannak a társult kormányok a liga szerve
zetének és hatáskörének részletes megállapí
tására Az erre vonatkozó iratokat francia 
és angol nyelven az összes békedelegátusok
nak kézbesítik.

A magyarországi németek Ruszka-Krajna 
mintájára autonómiát kapnak ; az erről szó
ló néptörvény intézkedik a magyar kormány 
kebelében német minisztérium felállásáról. 
Evvel meg is szűnik a nyugatmagyarországi 
németség elszakadási mozgalma (Est I 29)

Néptanácsokat szerveznek a városokban 
a képviselőtestületek helyébe. Budapesten a 
belügyminiszter, vidéken a kormánybiztos 
nevezi ki — tisztviselőkön kívüli — tanács
tagokat a forradalmi pártokból (Est I 29.)

A cukortermelők és a cukorgyárosok 
kártérítést követelnek a kormánytól az idei 
elpusztult cukorrépamennyiségért, mert a 
mezei munkásoka kormánynak birtokpolitikai 
kijelentései miatt hagytak abba a muukat 
A jövőre nézve vagy a cukorforgalom fel
szabadítását, vagy pedig állam részéről a 
cukorgyártás egész anyagi kockázatának vál
lalását kívánják. (Est 1. 29.)

A magyarorszagi németek autonómiájá
ról szól az 1919. évi VI. néptörvény, amely 
szerint német minisztériumot állítanak fel 
Budapesten, Sopronban, Temesváron, Bras
sóban és Lőcsén pedig német kormányzósá
gokat. Német miniszter Jekel Péter lesz, 
államtitkár Bénitz Ferenc miniszteri osztály
tanácsos. A német népet teljes önkormány
zati jog illeti meg a közigazgatás, igazság
szolgáltatás, közoktatás, közművelődés és 
egyházügyek körében. (P. N. 1 29.)

A munkástanács 1. 28-án kizárta a
kommunistákat a szociáldemokrata pártból 
A kormányt erélyes politikára akarjak szo
rítani : nem követelik a munkanélküli segély 
felemelését, hanem munkát és az árdrá 
gitók letiprását Fegyház es vagyonelkob
zás legyen ezek büntetése. (P. N I 29)

A Badio-ügynökség párisi jelentése sze
rint Wilson azt az indítványt terjesztette elő, 
hogy a békekonferencia határozza el, hogy 
a kis nemzeti államoknak erőszakkal meg
szállott, különösen más nyelvű területei 
azonnal ürittessenek ki A rend fentartását 
amerikai csapatok vegyék át Döntés még 
nem történt (P. N. I. 2.9

A szerb megszálló csapatokat Tentes 
és Torontál vármegyékben francia csapatok 
fogják felváltani. (P. N I. 29.)

Reuter-ügynökség jelentése szerint május 
hó 2 án kezdődik az általános békekonfe
rencia (P N. I 29.)

Kunfi közoktatásügyi miniszter küldött
ség előtt kijelentette, hogy a vallást magán
ügynek tekinti s ennek folytán a vallástant 
az iskolai tantárgyak sorából kirekeszleni 
szándékozik ; Vass János vallásügyi miniszter 
ellenben úgy nyilatkozott, hogy az iskolai 
vallásoktatást szükségesnek tartja.

Nevelés és neveltség.

A hosszú háború sok mindent felforga
tott vagy más irányba terelt. Tapasztaljuk, 
hogy a háború alatt megváltoztak a szokások 
is és ennek következtében a háború előtti 
nevelési rendszernek sok hibájával és fél- 
szegségével is gyökeresen át kell ala
kulnia.

Elsősorban figyelemmel kell lenni arra, 
hogy az embernevelcs főcélja a szív- és 
jellemnevelés.

A szivneveiéshez számítjuk a nálunk 
még annyira elhanyagolt külső neveltséget 
és illemtant is. A külső neveltség megfér 
ugyan szilaj erkölcsök, szivdurvasag és üres 
fejüség mellett. Sőt a nyájas udvariasság 
és a látszat gondos megőrzése jellemzi a 
magasabb osztályokat egész korszakokon 
át, — a külső máz takargatja a belső rom
lottságot.

A neveltség a szivnevelés, sőt a jó 
külső nevelés leplezi a szív fogyatkozásait, 
palástolja a tudás hiányait és pótolhatatlan 
eszköz az embertársainkkal való érint 
kezésben.

Általános a panasz hogy a fiatal nem
zedék közt a durvaság, ízléstelenség, neve
letlenség ijesztő módon terjed. A nevelést 
okolják ezért, mely az észt fejleszti, a 
szivet meg parlagon hagyja Joggal ! A tu
domány nem nemesíti a szivet, inkább 
hiúságot, dölyfösséget szül, sőt a romlott 
szivü kezében a tudomány veszélyes fegy
ver. A szivnevelés is, ha nyers és faragatlan 
alakban jelenik meg, elveszti szeretetreméltó 
voltát, rideg, visszataszító

Az udvariasság, tapintatosság, a jó 
ízlés egyesülve az igazi szivneveléssel : ezek 
a derék, müveit ember jellemrajzának alap
vonásai. Az ilyen ember soha olyasmit nem 
mond vagy tesz, ami az előbb említett 
dolgokkal ellenkezik Külső megjelenése ki
fogástalan, ízléses, modora nyajas, szívélyes, 
jelleme külső nyilvanulasaiban is férfias, 
legnagyobb!) bűn előtte a hazugság, az er
kölcsi és testi gyávaság. Nevetséges, ha 
valaki csak a külsőségeknek él és az illem
szabályokon kívül mitsem tud ; ez a tár 
salgó-teremben üresfejü divathöigyek előtt 
hős ; az életben szomorú szerepet játszik, 
noha sima modorával ott is keresztülcsuszik, 
ahol a müveit, de neveletlen megbotlik. Vi
szont Feltétlenül szükséges és neveléstudo
mányi szempontból nagyon fontos a neveltség. 
Ennek elsajatitásara a szivnevelési eszközök 
bő alkalmat és módot nyújtanak : a termé 
szel tanulmányozása emberismeretre, az 
erkölcstan udvariasságra, tapintatosságra, a 
művészetek jó Ízlésre oktatnak.

Ezek az alapvető irányelvek, amelyek 
nek követese a helyes nevelési rendszer 
életbeléptetéséhez vezethetnek Vajha kellően 
méltányolnák azokat, hogy olyan nemzedéket 
nevelhessünk ; amely a háború által meg
viselt nemzet regenerálásának hasznára 
fog válni !

Földközösség.
Ma, amikor a gazdasági élet minden te

rén, s igy a földinivulésben is a többterme
lés a főcélunk, a birtokpolitikai re'örmot a 
földkommunizalás jegyében meg nem csinál
hatjuk.

A földterületeknek államtulajdonba való 
vételével az államnak a gazdálkodás vezeté
sét is a kezébe kell vennie Az állami be
avatkozás pedig a termelés csökkentesére 
vezetne és ugyanolyan gazdasági jelenségek 
lépnének fel az államok köztulajdonába vett 
földterületen, mint amilyeneket a házikeze
lésben levő latifundiumokon láttunk.

Nem látszik célravezetőnek a földkom- 
munizálás a munkaérdek szempontjából sem, 
mert a munkás a termelés közvetlen ered 
ményébeu nem részesülne, ami miatt az reá 
nézve érdektelenné valna, s éppen ezért 
munkáját kedvetlenül végezné. Már pedig a 
termelés szocializálásának az a célja, hogy 
a munkás és a termelő érdekét egymáshoz 
minél közelebb hozza és lehetőleg egyenlő 
arányúvá tegye.

A földnek közössé tételével a mező
gazdálkodók munka érdeknélkülisége és a
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termelés extenzivitása következnék be, ami 
a szociáldemokrácia eddigi gazdaságpoliti
kai elveivel ellentétben áll.

Tekintetbe kell vennünk még azt is, 
hogy a földön való termelés egészen elütő 
minden más termeléstől, amit főként a föld
del foglalkozók megváltozhatatlan természete 
is igazol. A földbirtoküzemeken az időjárás 
és az emberi kéz munkája játssza a főszere
pet, mig a gyárüzemokben a kevésbbé fon
tos emberi kéz mellett a döntő szerep a 
gépeké. Amig a gyári munkánál a gazdasá 
gosság elve könnyen keresztülvihető, addig 
a földnél munka-érdekeltseg nélkül a termé
szeti erők- behatása és az emberi kéz na
gyobb szerepe miatt keresztül nem vihető.

A föld szociálizálasának célja tehat 
ezidöszerint csak az lehet, hogy az ország 
földnélküli népet a maganföldtulajdon fenn
tartása mellett üzemképes földterületekhez 
juttatja és a földjaradekot — mint szociális 
szempontból illegitim jövedelmet — az 
államkincstárral megosztassa, illetve meg
osztására megfelelő adóztatási módot találjon

Dr. Molnos Kovács Béla.

Különfélék
— A köz- és uiagánvilágitás biz

tosítására szolgaló berendezés a felmerült 
nehézségek dacara sikerült A város képvi
selőtestülete ugyanis a Lévai Nemzeti Tanács 
áldozatkészségen beszerzett berendezést 
január hó 23-an tartott közgyűlésén átvette * 
es a lévai uradalom nagylelkűsége annyira 
terjedt, hogy a hengermalombeli vizi energiát 
teljes készséggé! es díjtalanul engedte al ( 
ezen célra a varosnak. A varos ügybuzgó 
és szakértő mérnöké azon céllal szerelte fel 
a berendezést, hogy az eredetileg 120 ló- 
erönyi energiából elvonható 80 lóerővel lássa 
el az egesz varosnak világítását kellő 
redukálás mellett. A terhelési próbán azon
ban kitűnt, hogy a Perecz-csutorna az i 
eredeti 120 lóerőnyi energia helyett csak 
20—25 lóerőnyi energiát szállít, aminek az 
az oka. mert a vizet a csatornába terelő 
gát a Garamban részben be van dőlve. Az 
utóbbi napokban egesz ejjel világított a 
villamos telep ; de esti órákban gőzgéppel 
kel lett pótolni a hiányzó energiát Ha a Perecz 
vizszállitásanak növelésere a kellő intézke 
dések nem történnék meg és a szénhiany 
tovább tart a varos világítása csupán a 
20—25 lóerőnyi energiára támaszkodva nem 
lehet kielégítő. A varos közönségé nevében 
arra kérjük az uradalom vez tőségét, hogy 
a Perecz csatorna berendezésére szükséges 
javításokat a varos érdekében is haladék 
nélkül szíveskedjek eszközöltetni A villamos 
áram fogyasztóit pedig arra kérjük, hogy az 
árammal a legvégső határig takarékoskodja 
nak ; szobánkint egy-egy darab Id5 gyertyas 
izzónál többet ne használjanak és a moto
rokat stb. csak este 10 óra után vagy d. u. 
4 óra előtt kapcsoljak A technika vívmá
nyait a háború befejeztével még fokozottabb 
mértékben iparkodunk a békés elet szolgá
latába állítani. Csorba Jenő városi mérnök 
arany betűkkel irta be a nevét varosunk 
történetébe, fentebbi nagy horderejű eszme 
nek (szén helyett vizi erő) Lévara való alkal
mazásával. A mostani széninseges világban 
valóságos lidércnyomás alól szabadultunk 
fel annak a tudomasvételekor, hogy a vizi- 
erö felhasználása megméntett a teljes sötét
ség rémétől Az eszmei a városi mérnök 
már a forradalom első napjaiban pendítette 
meg a Lévai Nemzeti Tanács ülésein, azon
ban rajta kívül allo okok (keréknek szemé
lyes megrendelése Budapesten, keréknek 
nem csinalása munkaerő hiánya miatt, ke
réknek csinalása, majd eltűrése, keréknek 
újból való csinalása, szállítási nehézségek, 
keréknek szállítás közben való eltűrése, 
keréknek űsszefoltozása, ennek folytán tamadt 
hiba stb. stb) — amelyek neki sok almatlan 
éjszakát szereztek — folytan késett az 
eszmének valóra váltása — Az árammal 
való fakarékoskodassai óvjuk meg Csorba 
mérnök érdemeit.

— Kormanybiito8-fÖ18pánváKOTá.B. 
Értesülésünk szeiint a magyar kormány fel
mentette Martos János kormánybiztos-főis
pánt állásától es helyébe Dr Csánki Dezső 

fegyverneki földbirtokost, a lévai szociálde
mokrata párt vezetőjét nevezte ki. — Mélyen 
fajialjuk Bartos János távozását, aki a ma 
gyarok és tótok előtt egyaránt szimpatikus 
volt és aki nagy feladatának tudatában töl
tötte be rövid ideig tartó működését. — E 
nehéz napokban számos tisztviselő anyagi 
helyzetét iparkodott a közel jövőre biztosítani.

Dr. Frotutuer Ignác 50 éves 
orvosi jubileu na. Vasárnap, január 26 áii, 
volt 50 éves fordulója annak, hogy dr. 
JVommer Ignác vármegyei tb főorvos, a 
lévai tüdőbeteggondozó intézetnek létesítője 
és buzgó igazgatója, városunk közszeretetben 
álló orvosa a becsi egyetemen orvosdoktori 
oklevelet nyert. Ebből az alkalomból orvos
társai szeretetük jeleivel halmozták el. 
Szónokuk, dr. Kara/iáth Márius, lendületes 
szavakban tekintett vissza az 50 éves orvosi 
gyakorlat teljesítményeire s kiemelte, mily 
keveseknek adatolt meg azon kiváltságos 
felemelő érzés, hogy a tudomány vívmányait 
ennyi időn at betegeik javára értékesítsék, 
éppen oly korszakban, amely csaknem foi- 
radalmi volt az orvostudomány történetében. 
Az ünnepeit meghatva mondott köszönetét 
az elismerő szavakért és magát továbbra is 
khrtársai szeretetébe ajánlotta. Nem mu
laszthatjuk el, hogy városunk közönségé 
nevében is, mely annyiszor vette igénybe 
dr Fromm-r Ignác nagy orv si tudását, 
mely tanúja volt közéleti működésének és 
amely ma is igaz ragaszkodással veszi körül 
legtapasztaltabb doktorát — ebből az alka
lomból melegen üdvözöljük es kívánjuk, 
leljen jutalmat fáradságos munkájáért abban 
a páratlan becsülésben és szeretetben. 
amellyel nagyszámú tisztelői körülveszik, 
ö'zives jó kívánságaink kísérik az ünnepeltet 
továbbra is eredményekben gazdag pá
lyáján 1

— Közgyűlés. A Lévai Kaszinó mához 
egy hétre, e hó 9-én. délután 2 órakor, az 
egyesület helyiségében, tartja évi rendes 
közgyűlését, amelyre az elnökség lapunk 
utján is meghívja az egyesület tagjait. A 
közgyűlés tárgysorozata: Igazgatói jelenles, 
a folyó évi költségvetés megáilapitasa, tiszt- 
újítás, ose’leges indítványok

— A cseheK a múlt héten a posta
hivatalt formálisan átvették ; a magyar címert 
levették, a csak magyarul tudó tisztviselő
ket szabadságoltak. Levették a trafikok ci 
mereit Egy pénzügyőri szemlész átvette a 
lévai pénzügyi biztosi kerület igazgatását. 
Fenyvesi József főbiztost állásától felmen
tették Csütörtökön este letegyverezték a 
rendőrséget, melyet a két. kapitánnyal együtt 
a szolgalat alól felmentettek s most a cseh 
szlovák katonák látják el a közbiztonsági 
szolgalatot — Vasárnap a katonai parancs
nokság Birtha Józse ref. lelkészt, az Óralio 
szerkesztőjét, állítólag a cseh szlovák allam 
ellen való izgatás miatt lakásán internálta s 
fegyveres katonákkal őriztette ; de később 
több küldöttség közbenjárására az őrizetbe
vételt megszüntették.

— A leányok a főgimnáziumban. 
A közoktatásügyi miniszter megengedte, hogy 
a lcánymagantanulók azon varosokban, ahol 
leánygimnázium nincs, a főgimnáziumba be
járhatnak az összes orakra. A tanárok fe
leltetni nem fogják őket Helytelen viselkedés 
esetén az igazgató az előadások látogatásá
tól eltilthatja a lányokat, akik a tanév vé
gén teszik le a maganvizsgál.

— Hogyan segítsünk a gyócryszer- 
Qveg hiányon ? A gyógyszerek kiszolgál
tatásának egyik legnagyobb akadálya, hogy 
a gyógyszertárak megfelelő üvegeket a ter
melés es behozatal szünetelése következtében 
nem tudnak beszerezni A belügyminiszter 
kötelezte a gyógyszerészeket, hogy majdnem 
teljes árban vegyék vissza az üres gyógy
szeres palackokat és tégelyeket. Minthogy a 
közönség ezt a lehetőséget figyelmen kívül 
hagyta, a gyógyszereszek a hírlapok utján 
is felhívják a közönség figyelmét arra, hogy 
lehetőleg minden gyógyszer megrendelése 
alkalmával vigyen a gyógyszertárba üres 
gyógyszeres üvegeket De még inkább a 
sajat érdekében cselekszik mindenki akkor, 
ha a háztartásban összegyűli üres gyógyszer
üvegeket és tégelyeket, melyeknek egyeb 
hasznát úgy sem veszik, a legközelebbi 
gyógyszertárnak beszolga tatja, ahol azért 

meglehetősen nagy összegben megállapított 
térítési dijat kaphat.

— Táncmulatság. A kis- és nagy 
sárói iparos ifjúság február hó 8-án, Nagy 
saróban, a Toth-féle nagy vendéglő összes 
helyiségeiben zártkörű táncmulatságot rendez. 
Kezdete esti 7 órakor. Belépti dij : szemé- 
lyenkint 4 korona

— GyaR”hír. Özv. Agórdy Mihályné, 
szül. Gyenes Borbála Léván, január hó 27-én 
reggel, élete 82 évében, rövid szenvedés 
után meghalt. A megboldogultban Aqárdy 
László nemespanni tanító édes anyját gyá
szolja Földi maradványait múlt hó 29.-én 
d u. 4 órakor nagy részvét mellett a róm 
kath. temetőben helyezték örök nyugalomra.

— Javítóintézetek az észt ergo mi 
fogolytáborban. A hadifoglyok eltávozá
sával kihalt kenyérmezői hadifogolytábor 
ismét benépesült A megszálló csapatok elöl 
menekülő znióvaraljai és nyíregyházái javító 
intézetek, valamint a rákospalotai javító 
nevelő intézet nyertek a fogolytábor épüle
teiben elhelyezést A tavaszi munkaidő be 
álltával a javító-intézetek vezetőségeitől 
kisebb-nagyobb csoportokban lehet majd 
kikérni gazdasági munkára a növendékeket, 
akik kellő szigorú felügyelő őrizete alatt 
lelkiismeretesen el fogják végezni a reájuk 
bízott munkát.

— Három napig tartó köztársa
ság. Hogy népünk egyes rétegeinek milyen 
sajátságos fogalmai vannak a köztársaságról, 
ennek illusztrálására szolgáljon az alábbi 
rövid párbeszéd : Két atyafi közül az egyik 
beszélgetés közben ezt kérdezte a másiktól: 
— Hát, komám ! Nálatok is van köztársa
ság ? — Volt, de már nincs ! — Feleli a 
kérdezett — Csak három napig tartott ; 
mert negyednapra mindent vissza kellett 
adnunk, amit a korcsmarostól és‘a boltostól 
elvittünk

— Hatmillió hatott. A háborús bor
zalmakat nyomon követő epidémiák rettene
tes statisztikája fekszik előttünk. A horribilis 
számjegyek ezúttal nem a háború nyomában 
járó kolera-esetekről adnak számot, hanem 
helyetteséről, a spanyoljárványról, amely 
csontvázas kezében — úgy látszik — nem 
kevesebb gyakorlattal forgatta halálthozó ka 
száját, mint félelmetes társa. A Times egy 
cikke szerint hatmillióra tehető a spanyol- 
járvány áldozatainak száma. Azt Írja, hogy 
csupán Indiában hárommillió ember halt 
meg a járvány folytán. Rettenetes volt a 
pusztítás Déiafrikában, a Fokföldön, Samoá- 
ban, (Jj-Zelandon, Amerikában is irtózatosan 
pusztított a járvány. Spanyolországban, ahon
nan kiindult ez az egész emberiséget meg- 
reszkettető rém, szintén mérhetetlen volt á 
pusztulás. Magyarországon, Francziaországban 
és Németországban is óriási volt a nevezett 
betegségben meghaltak száma Így ir a 
Times — Nálunk immár a veszedelem szü- 
nöben van ; ezt a legújabban kiadott statisz
tikából örvendetesen állapíthatjuk meg.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I919 évi ián. hó 26 -tői évi febr. hó 2.-ig.

Születés.

& szülök neve S £. 2 cu .u E. >> 11

A gyermek 
neve

Stvaszni Ferencz Tóth E fiú Gyula

Házasság.

Völea&uv és meuvasszouv uue v*u‘«
Szenesi János Huszár Zsuzsanna r. kath.
özv Chilo József Kéri Mária „ „
özv Tamás Mihály Lüley Borbála M „
Béllé Béla Czucz Etel „ „

Halálozás.

u einuiivi ueve
Tóth János
Balog Istvánné 
özv. Tarnyik S.-né 
özv. Agár elv Mihályné 
Sallai András
Akúcs Istvánné

Kora l A halál oka

69 éves elmeszesedés
81 • aggaszaly
70 , idült tüdóhurut
82 „ aggaszáh
70 , agyvérömleny
64 „ szivbénuláa



4 B A R 8 1919. február 2.

Köszönetnyilvánítás.
Minden jóismeröseím, fe’ejthetotlen 

férjem elhunyta alkalmából személyesen ki
fejezett és küldött résztvétnyilatkozatukért 
fogadjak őszinte hálámat.

özv. Fátkayué.

Közgyűlési meghívó.

A Lévai Temetkezési Egyesület f. évi 
február hó 9-én, délelőtt 11 órakor, a kath. 
kör helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, 
amelyre az egyesijeinek összes tagjait tisz 
telettel meghívom.

Léva, 1919. január hó 30.
Pély István, 

elnök.

Jótékonyság.
Detdsch Salamon ecetgyáros 25 liter 

ecetet adományozott a Tanítók Háza inter- 
nátusának, amelynek gondnoksága ez utón 
is őszinte és hálás köszönetét mond a jő- 
lelkü ajándékért.

Nyilttér.

Férfi ruhák
— alig használva — eladók.

Léván Monaco házban

j= főgimnáziumi tornatanár

Svédtorna és 
vivótanfoly ama 
gyermekek és felnőttek számára 
febr 1O-én megnyílik.
Jelentkezés naponta d u. 2 órá
tól 4-ig, Honvéd-utca 4. sz. alatt. 

mrum
DÍJSZABÁS:

Heti 2 óra 20 korona
Heti 3 óra 30 korona 
Heti 6 óra 60 korona havonta.

Ispáni állást 
keres foldmives iskolát végzett 11 évi 
gyakorlattal. — Bővebbet a kicdoian.

Koksz- és szénpor
több meiermazsa eladó — 

Bővebbet e la 1 kiadoh vatalaba .

Kezelő ispán.
Garamvölgyi gazdaságban 

hosszabb gyakorlattal birő 
kezelő ispán kerestetik.Ugyan
ott egy kertész azonnali be
lépésre alkalmazást nyer.

Cím a kiadóhivatalban.

Árverési hirdetmény.
Óbars község tulajdonát képező s 

italmérési engedélyijei egybekötött 
korcsmaépületet 

lakással és melléképületekkel f. évi 
február hó 11-én d. e. 9 órakor a 
körjegyzői irodában tartandó nyilvános 
árverésen 1919. febr. 15-től 1924. év 
december hó 31-ig terjedő hat évre 
haszonbérbe fog adni

Kikiáltási ár 2000 kor., bánatpénz 
200 korona.

Árverési feltételek a körjegyzői iro
dában megtekinthetők.

Obars, 1919 január 28.

Ivicsics Paczala József
kjző. biró.

Itt az idő I

I

E 
L-J —

azonnal kiadó, ugyanott alig 
használt ui bútor ór egv cim
balom eladó — Cím a 
kiadóhivatalban megtudható.

•*» Kétszobás lakás •—

ínrwT Sütöde. ÍTKK-L

Telefon szám : 33 Telefon szám : 31

□

hjMuatotl Nyitrsi át Tárta gyorseajtóján Láván

hogy milyen előnnyel jár Önre, ha 

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatára és 

vasnagy kereskedésében 

vóBérol be

Tisztelettel értesítem a nagy
érdemű közönséget, hogy Léván
Kossuth tér 5 szám alatt Weisz 
— — Salamon-féle — —

W ti tr T Ö D E 

újból megnyílik folyó hó 3 án 
Kérem a t. c. közönség szives 
pártfogasát. — — — —
— Maradok teljes tisztelettel —

BRACH KAROLYNE

Még nem késett el, ha hat darab használt 
hanglemezzel rendelkezik, ugv még mindig 
becserélheti azokat a most megjelent lég 
újabb kacagtató tréfás 

„U J V A RI telefonál 
című kétoldalú hanglemezre Nagyszerűen 
sikerült mulatságos telefonjelenet I

Kizárólagos joggal

WÁGWER
- San e'szerlcir Aly • - n.é.1 

Budapest. József kőrút, 15 Fiók: IX Ráday-utca 18 
Telefon.: Töz?»f 35-S2

Beszélőgépek 200 K -tg. Fényképe**  dalszövegei lemez és liangszrrjegyzék Ingyen '

KNAPP DÁVID 
mezögazdasagi es Tarróiejei lián raklara 

LÉVÁN.
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házamban 

nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden navyságban, Hopfferr de 
Sohrantz gőzcséplő készletek, eredeti Mállchír féle 
vstőgépek, Bdűherféle ekek és talajművelő es«- 
közök, valamint minden e szakmába vágó gépek 

es gáprészek. Világhírű RAPID láncoskutak

Legjobb minőségű lakarmanykamrák elkészítést 
ex felállítása iutánvos arakban


