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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 40 fillér. BARS
HIRDETÉSEK

f ' centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁKcADALMI hetilap

a kéziratok a azerkoaztöséghoz küldendők
Kát iratok viasza nem adatnak
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FŐMUNKATÁRSAK .

FRANK ANTAL, JAROSS FERENC

A hlrdatéeeket, előfizetéseket 1 a reklámidőket • 
kiadóhivatalba kőr|Ok utasítani.

A LAP KI Állói a NYITRAI és TÁRSA r. t

Léva közgazdasági életéin'/.
(F.) A közgazdaságnak, mind

nyájunk közös gazdasági életének, 
számtalan komponense van, itt csak 
egy-két aktuális vonására akarunk 
rámutatni.

Ida azt kérdezzük, miért olyan 
nagyon drágák az üzletekben levő 
készletek, akkor azt kapjuk feleletül, 
mert drágák a gyárak cikkei és 
mert az üzletek alkalmazottai sok 
bért követelnek. A gyárak pedig 
azért adják drágán gyártmányaikat, 
mert nyers anyagaik és munkásaik 
drágák A mezőgazdaság azért 
tartja magasabb áron produktumait, 
mert nagyobbak a termelési költsé
gek (Munkások bére, szükséges 
ipari cikkek magasabb ára. . .). A 
munkások pedig azért kérnek ma
gasabb béreket, mert életszükség
leteiket csak nagyobb összegért tud
ják beszerezni.

Amint látjuk, itt egy circulus 
vitiosussal, egy körben-mozgó okos
kodással állunk szemben, amelyben 
nehéz megállapítani: ki az eredeti 
bűnös ?!

Annyit azonban mégis lehet 
konstatálni, hogy ebben a drága
sági folyamatban a mezőgazdaság 
húzta a rövidebbet. Amig ugyanis 
a mezőgazdasági cikkek ára, különö 
sen a gabonafélék ára 5-6 szorosára 
emelkedett, addig a kereskedelem 
által forgalomba hozott iparcikkek
ért 10-20 szorosát, sőt némelyekért 
100 szorosát kellett fizetni.

Most nézzük meg — a közel 
múltbeli konjunktúrához képest — 
a mai helyzetet. Azt látjuk, hogy 
egyes területeken a drágaság te
kintetében már enyhülés követke
zett be. így fő tápláló anyagaink 
közül a hús, zsir, tojás, zöldségfé
lék stb. már határozottan olcsóbbak. 
Ez már olyan biztató kezdet, amely
nek folyományaként a gazdasági 
kapcsolat összes tényezői árának le 
kellene szállania. Rohamosabbá le
hetne tenni a normálisabb árak el
érését, ha a raktáron levő árúk, 
elsősorban a ruhanemüek árai, egy
szerre a békeárak duplájára szállít
tatnának le. Azért veszem a béke
árak dupláját, mert a legrosszabbul 
fizetett munkások . a szellemi mun
kások fizetése általában a békebeli 
díjazás kétszerese. — Az ál óknak 
eme nagyobbméretü leszállítását a 
kereskedőknek, akiknek a háború 

í óriási nyereséget hozott, önként 
kellene megtenniök.

A háború elején és folyamán 
4 a békés árúk magasabb árát avval 

okadatolták a kereskedők, hogy a 
helyébe beszerzendő árú értéke igen 
magas; válaszukat avval is toldot
ták meg, hogy ők örülnének leg
jobban, ha békés áron adhatnák 
árúikat. (Ilyen szólamokkal töre
kedtek egyesek arra, hogy a fi
gyelmet a mérhetetlen háborús nye 
ségről eltereljék, s iparkodtak a 
veszni induló hitelüket mestersége
sen ébren tartani) De ha azok a ke
reskedők akkor tudtak a beszerzés 
körülményeivel érvelni a magasabb 
árak mellett, akkor éljenek most is 
evvel az érvvel, nevezetesen adják 
árúikat lényegesen olcsóbban (eset
leg a beszerzési árnál is olcsóbban), 
mert ennek az árúnak a helyébe 
szerzendő újabb árú már olcsóbb, 
vagy pedig olcsóbb lesz.

De, úgy látszik, nagyon sok keres
kedő etikája azt mondja: A háború 
elején és folyamán azért kellett a 
békebeli árút magasabb áron adni, 
mert akkor a helyébe szerezhető 
árú drágább volt; most pedig azért 
kell a cikkeket drágán adni, mert 
az eladott cikkek beszerzési ára ma
gas volt. — Ha a raktárral rendel
kezőknek volt bátorságuk a renge
teg háborús nyereséget elfogadni 
(Egy példa: egy méter békebeli 
sateint, amely a békében 1 K körül 
lehetett, megfakultan 90 K ért árú- 
sitottak), akkor legyen most bátor
ságuk ahhoz is, hogy ebből az ói i 
ási nyereségből egy kicsiny száza
lékot árúik árának rohamos íe- 
szálliásával — visszafizessenek Ez 
az eljárás lényegesen csillapítaná 
azok ingerültségét, akik úgy lát
ják a helyzetet, hogy amig egye
sek a harctéren egészségüket, sőt 
életüket feláldozták, addig mások 
mérhetetlen vagyont szereztek Van
nak kereskedők, akik ahelyett, hogy 
ilyen humánus irányban iparkodná 
nak az áralakulásban közreműködni, 
úgy akarnak raktárukon levő árú
ikon minél előbb és minél magasabb 
áron túltenni, hogy a közönséget 
avval ijeszlgetik, hogy most még 
lehet — bár magas áron — bizo
nyos cikket kapni, a nyáron azon
ban egyáltalában nem lesz árú. Né
zetünk szerint az nem egyéb, mint 
injekcióadás, amellyel a közönség 
lohasztó vásárlási kedvét élesztgetni 
akarják. Tényként meg kell állapíta
nunk, hogjr a jövőben árú lesz; hiszen 
egyes életrevaló kereskedők Prágá
ból, Brünnből és máshonnan már is 
behoztak árúkat. A baj evvel kap
csolatban még az, hogy ezek a ke
reskedők sem adják árúikat szolid 
nyereséggel.

, Léva város közönsége nevében 
felszólítjuk az összes érdekelt ke
reskedőket, hogy elégedjenek meg 
3()40 százalékos nyereséggel, s ne 
akarják örökké fenntartani a hábo
rús 1000 százalékra való dolgozást, 
vagyis a tíz szeres (sőt néha még 
ennél is többszörös) áron való to
vábbadást. Ne adják még most is 
40 K-ért a békebeli 1 K-ás haris
nyát. Ne kényszerítsék a közönsé
get arra, hogy maga menjen :el 
Brünnbe és hozzon magának 80 
K-ért egy férfiöltözetre való anya
got, hanem közvetítsék az árukat 
szolid nyereséggel az arra hivatott 
kereskedők.

E kérdés kedvező megoldásától 
várjuk a munkás-viszonyokban való 
lehetetlen helyzet javulását. — Al
kalmunk volt egy géplakatossal 
beszélgetni, akinek sokkal több dol
ga van, mint amennyit maga győz, 
azonban segédet nem tarthat, mert 
40 K-ás napszámokat (d. e. 8-tól 
d. u. fél 5-ig való időre) nem fizet- 

I bet Ilyen és hasonló esetek alapján 
I meg kell állapítanunk, hogy egyfe- 
i lől sok munkaalkalom van; másfe- 
| lől viszont látjuk a munkanélkülieket 
I is, akik azonban többnyire olyan 
i nagy béreket kérnek, hogy a mes- 
: tér vagy más munkaadó nem ké- 
i pes azokat megfizetni. A munka- 
j adót és a munkást bizonyára köze

lebb fogja hozni egymáshoz a mai 
horribilis áraknak a kívánatos nagy- 

1 méretű esése. Akik akkor sem vál- 
i lalnák a szakmájukba vágó munkát 

a gazdasági helyzetnek megfelelő 
mérsékeltebb bérért, azokat kényszer 
útján kellene munkába állítani.

A mai idők lehetetlen közgaz
dasági képéhez tartozik a következő 
kis jelenség is. Egy helybeli mosó
vállalat 3 K ért mos és vasal egy 
inget; ezért az összegért a békében 
elég jó uj inget kaptunk. Azonban en
nél a mosó-vállalatnál sokszor nem
csak drágaságról van szó, hanem 
a gallérok és kézelők mosása és 
vasalása a nagy ár ellenére sokszor 
olyan lehetetlenül gyarló, hogy vi
selni sem lehet Reméljük, hogy a 
gazdasági helyzetnek fentebbi javu
lása olcsóbb és jobb munkát ered
ményez a mosó intézetekben is. 
Ámbár a jobb munka nemcsak 
anyagi, hanem erkölcsi kérdés is.

Felkérjük a városi hatóságot, 
hogy — akár erőszakkal is — ve
gye számba a raktáron levő összes 
árúkat, különösen a ruhanemüeket, 
s azok árát szállítsa le kétszeres 
béke-ái ra. Vagy pedig tudakolja 
meg hitelesen, mennyibe kerül pl.
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Brtinnben bizonyos szövetnek mé
tere, csapion hozzá 30-40 százalékos 
hasznot s igy állapítsa meg- a szö
vetek és egyebek maximális árát, 
de ne csak az azután rendelendökét, 
hanem a most raktáron lévőkét is.

A közönséget pedig arra kérjük, 
hogyha továbbra is csak lehetetlen 
árakért tudja az ilyen szükségleteit 
beszerezni, juttassa adatait fáz el
adó, vevő és cikk pontos megneve
zésével) a Bars szerkesztőségébe. 
Az olcsó beszerzési forrásokat is 
Mérjük. Lapunk élénk figyelemmel 
fogja kisérni a különböző áralaku
lásokat, s a visszaéléseket publicisz
tikai jogánál fogva kíméletlenül os
torozni fogja.

Szeretnők, ha egy ilyen általá
nos olcsóbbodást folyamat révén — 
közgazdasági életünknek egészsége
sebbé válása mellett — legtöbbünk 
által kárhoztatott — mások kihasz
nálására, kiuzsorázására törekvő - 
háborús erkölcsök is eltűnnének.

E sorok megírása után szereztünk ’udomast 
arról, hogy a cseh-szlovák Katonai parancsnokság 
megállapította bizonyos Cikkek maximális árat A 
maximálás részletei' előttünk még ismeretlenek ; 
kívánatos volna, hogy a maximálás minél több 
cikkre terjesztessék ki s soraink szellemében mi
nél radikálisabb legyen.

A népoktatási reform tervei.

A közoktatásügyi miniszter legújabban 
bárom nagy jelentőségű rendeletet adott ki, 
amelyek az oktatószemélyzet szociális és gya
korlati irányban való továbbképzését teszik 
lehetővé.

Az első rendelet módot ad a tanítóknak, 
hogy az uj renddel kapcsolatos uj feladato
kat és uj kérdéseket megismerhessék Ebből 
a célból a tanítókat a mégyei székhelyen és 
más központi fekvésű községekben gyűlé
sekre hívják meg, melyeken a helybeli és 
központi leküldött előadók és lehetőség 
szét int maga a miniszter is előadásokat 
fog tartani a népoktatás uj szelleméről.

A másik rendelet, amely a földmivelés- 
ügyi miniszterrel egyetértöleg készült, gaz
dasági továbbképző tanfolyamokat rendsze
resít népiskolai tanitók számára. Azok a 
tanitók, akik a tanfolyamot elvégzik, hivatva 
lesznek az ismétlő tankötelezés gazdasági 
oktatása mellett a birtokreformmal kapcso
latos többtermelési akció szervezésénél is 
közreműködni. Az első kurzus március fö-én 
kezdődik és szeptember végéig tart és ezen 
körülbelül ‘250 —300 tanító fog ingyenes ellá
tás és elhelyezés mellett gazdasági és szo
ciális irányú továbbképző oktatásban részé 
sülni,

A harmadik rendelet a tanitóképző és 
középiskolai tanárok részére három hónapig 
terjedő tanlolyamot állít. A miniszter szán
déka, hogy a mai tanterv keretében a taní
tókkal társadalomtudományi ismereteket kö
zöljenek és hogy minden tantárgy, de első
sorban a történelem, a földrajz és a magyar 
irodalom tartalmát a tanításnál az uj szellem 
hassa át

Ennek értelmében a rendelet oly szo
ciális irányú tanfolyamok szervezéséről in
tézkedik, amelyeken a tanárok megfelelő 
szociológiai, szociálpolitikai és lársadalom- 
gazdasági ismereteket sajátíthatnak el. A 
tanfolyamok Budapesten lesznek a társadalom
tudományi irányban újjászervezett jogi és 
állanHuduinúuyi karral kapcsolatosam Az első 
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tanfolyam március elején, a második junius 
elején kezdődik, résztvevőinek száma 160. 
A felvételre nézve a tantestületek fognak 
véleményt mondani és közvetlenül a minisz
terhez felterjesztést intézni.

A közoktatásügyi miniszter egyébként 
„A magyar tanítósághoz*  címmel szózatot 
intézett az egész magyar tanítói karhoz; a 
szózatban benne foglaltatik a miniszter egész 
közoktatási reformprogramja.

A hót világ eseményeiből,

Február 6-án nyílt meg Weimarban a 
német nemzetgyűlés Ebért elnök hangsú
lyozza, hogy a német nép a jövőben min
denkor maga fogja magát kormányozni; 
követeli a wilsoni békét; kiemeli, hogy a 
német népköztársaság szorgalmával és dere- 
kasságával a népek szövetségében tisztelt 
helyet akar magának kivívni; hivatkozik arra, 
hogy német ember volt az, aki minden né
pek munkásságának a tudományos szocializ
must adta; meggyőződéssel hirdette, hogy 
csak a munka mentheti meg Németországot

Wilson február 17-én visszautazik Ame
rikába. azonban rövid időn belül ismét 
Európába jön a békekonferencia folytatólagos 
ti:é-5 íré Tivobf’e alatt az entente többi 
miniszterein->• i is hazatérnék s csak egyes 
szakbizottsagoK működnek.

Az orosz kormány elfogadja a párisi 
konferenciának a Herczegszigetekre szóló 
meghívását.

Február 16 án országos népgyülés kere
tében teszik közzé az uj Károlyi-párt pro- 
grammját. A párt a magántulajdon elvén áll, 
de a nagy vagvonszaporulatokal és azok 
hatalmi tultengését korlátok közé akarja szo
rítani A programm- tervezet a papi nösülés 
kérdésével is foglalkozik.

Jaszi Oszkár, a budapesti tudomány
egyetem kormánybiztosa szerint az egyetem 
autonómiája lehetetlen állapotokat teremtett 
a habilitációs ügyekben, a magántanárok 
működése terén, a tanárképzés tekintetében, 
a tanársegédek helyzetében és a vizsgadij- 
rendszer körül. Csak a jogi és bölcsészeti 
kar autonómiája! függesztik fel, miután a 
másik két kar felhívásának eleget tett.

Lenin a világ kommunistáit nemzetközi 
értekezletre hívja össze, hogy ez az érte
kezlet elhomályosítsa úgy a párisi, mint a 
berni tanácskozást

Dietz Károly budapesti rendőrkapitány 
erélyes hangon felszólította Kosztka Árpád 
rendőrparanesnokot arra, hogy szükébb kör
nyezetével együtt hagyjon fel reakciós, anti
szemita és munkásellenes irányzatával.

Utóbb Kosztka Árpád rendőrföparancs- 
nokot bizonytalan időre szabadságolták

Kuníi Zsigmond közoktatásügyi minisz 
tér 3 rendeletet adott ki, amelyek uz oktató
személyzet szociális gyakorlati irányban való 
továbbképzését teszik lehetővé.

A berni szocialista konferenciának te
rületi ügyekben kiküldött bizottsága javasol
ja, hogy a nemzeteknek joguk legyen a 
népszövetség keretein belül sorsukról dön
teni ; a népszavazás a népszövetség ellen
őrzése alatt történjék. A bizottság tagadja a 
győztesnek a zsákmányhoz és olyan szö
vetségi szerződésekhez való jogát amelyek 
a háboruhoz való csatlakozás fejében más 
nemzet rovására területgyarapodási Ígérnek, 
tiltakozik a határok stratégiai szempontból 
való megállapítása ellen, ellenzi az erősza
kos, vagy leplezett annexiót.

Juhász-Nagy Sándor igazságügyminisz 
tér több fontos törvényjavaslatot terjesztett 
a miniszteri tanács elé; igy többek között 
a köztársasági államforma védelméről szóló 
törvényjavaslatot, az árdrágítók fokozott 
büntetéséről, valamint az amnesztiáról szóló 
törvényjavaslatokat

Napjaink fegyelmezetlenségére, ital-sze- 
retetére és duhajkodó kedvére mutat az a 
harc, amely a veszprémi honvédek és 
nemzetőrök között lefolyt

Noske nemet hadügyi népbiztos, aki a 
Spartacus-n ozj.a inat leverte — szerint a 
sparlacizmu- egészen inas, mint az orosz 
bolsevizmus. Az ázsiai szocializmusra a né

met munkás nem kapható. Ennek az egész 
kérdésnek a forgópontja az, hogy népünk 
éhezik, a nyersanyag-hiány miatt #nincs 
munkája, kénytelen az utcára menni és ha 
éhező munkanélküli emberek az utcára ke
rülnek, rendetlenséget csinálnak. Szükségé 
nek tartja a katonai bizalmi férfiak rendszerét, 
azonban a katonatanácsok mai alakja tart 
hatatlan. Miután a nép kiküldöttei a nem 
zetgyülésen vannak, a munkástanácsoknak 
mint mellekparlamenteknek meg kell szűn
niük. Azt mondja: Szocialisták vagyunk, 
akik a szociáldemokrácia követeléseit lelki
ismeretesen meg akarjuk valósítani és a fo
kozatos s józan, de nem nyakra-före haladó 
szocializálást végrehajtani De demokraták 
is vagyunk és nem engedhetjük, hogy bár
miféle politikai meggyőződést letörjenek az 
országban

Különfélék
— KBiztnól közgyűlés. A Lévai 

Kaszinó febr. hó 9-én, ma egy hete, dél 
után 2 órakor tartotta évi rendes közgyűlé
sét, amelyen Huberth Vilmos elnök lelkesítő 
megnyitó beszédébon vázolván a mai nehéz 
viszonyokat, — az egyesületnek tagjait egyet 
értésére és összetartásra buzdította. Dr. 
Lakner Zoltán igazgatónak kimentő évi 
jelentése tudomásul vétetett. Az igazgatói 
jejentés kapcsán a közgyűlés Jaross Ferem 
indítványára jegyzőkönyvileg örökítette meg 
az 1859-ben létesített Kaszinó 60 éves 
fennállásának évfordulóját és azon eseményt, 
hogy az egyesület 30 év előtt foglalta el 
saját otthonát Dr. Frommer Ignác várme 
gyei tb. főorvost azon alkalomból, hogy 60 
év óta egyik legbuzgóbb tagja a kaszinónak, 
főként az aligazgatósága idejében szerzett 
kiváló érdemeinek méltatásával és elismerő 
seül jegyzőkönyvileg őszinte szeretettel üd
vözölte a közgyűlés, amely az Igazgatói je
lentésből kifolyólag Csépdny Elemér, Kappel 
Pál, Koctab Vilmos, Futtái/ (iyula és Torma 
Lajos tagoknak elhunyta felett fájdalmas 
részvétét fejezte ki. Az igazgatói jelentés 
szerint az egyesület a folyó évet 147 taggal 
nyitotta meg; ezek közül öt ismeretlen he
lyen hadifogoly. A megrendelt 27 napi, ’— 
szépirodalmi és humorisztikus lapra 701 K. 
20 fillér volt a kiadás A könyvtár, amelynek 
értéke 2000 korona, — 1212 kötetből áll,
melyekből 396 esetben 825 mü 974 kötetben 
használtatott a tagok által. — Az egyesület 
nek a lévai főgimnáziumnál létesített kétezer 
koronás ösztöndíj alapítványának múlt évi 
kamatait Árendás Miklós 111. oszt, tanuló
nak, — a szintén kétezer koronás jubileumi 
alapítvány kamatait pedig fél-fél részben 
íiinkó János 111. oszt kereskedő- és Jakubik 
Vilmos III. oszt, iparostanoncoknak jutalma
zására fordította a választmány. — A kaszinó 
vagyona ingókban és ingatlanban : 33876 ko
rona; ezt 11104 K. 38 fillér terheli, — vagyis 
a tiszta vagyon: 22771 K. 62 fillér A meg 
vizsgált és helyesnek talalt múlt évi száma 
dás szerint a bevétel 6161 K. 12 fillér, — 
a kiadás 8265 K 50 fillér, — a mutatkozó 
hiány 2104 K. 38 fillér, amely összeg a sok 
tagdijhatrálék mellett a napról-napra foko
zódó drágaságban találja meg a magyaráza
tát. A közgyűlés sürgős intézkedésre utasította 
a választmányt azzal, hogy esetleg az egybe
hívandó rendkívüli közgyűlésnek tegyen ja
vaslatot, hogy milyen módon véli a hiányt 
leggyorsabban es legcélszerűbben fedezhető
nek. A tagdijhairálékok összege : 1876 ko
rona, — erre nézve a közgyűlés elrendelte 
hogy a választmány kimélet nélkül és a 
vegrehajtasi jognak igénybevételevei vigye 
keresztül a hatrálékoknak behajtását. Az 
1919. évi költségvetés 7150 K. bevétellel 
szemben 10047 K. 70 fillér kiadásban és 
2897 K. 30 fillér fedezetlen összegben álla 
pittatvan meg, — az elnök a tisztujitás meg 
ejtésének tartamára a közgyűlést felfüggesz 
tette. — A szavazatszedö bizottság tagjai 
voltak: dr. Laufer Artúr, (Jladltsch Pál és dr. 
Keletik Sándor. A szavazólapokkal történt 
választás eredménye a következő : E nők : 
Huberth Vilmos Igazgató : Dr. Lakner Zol
tán. Aligazgató: Dr. Mocsy Aba. Jegyző: 
Kottek Ferenc. Pénztáros : Schubert Tivadar. 
Gondnok és könyvtáros: Jaross Ferenc. 
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Ügyész : Dr. Gyapay Ede Választmányi tagok : 
Harkányi Gyula, Bódogh Lajos, Csekey Vil
mos, Dr. Frommer Ignác, Grimm György, 
Hetzer Adolf, Hoflmann Árpád, Rzehák Ede, 
Krajtsik Jenő, Levatieh Gusztáv, Dr. Maut- 
ner József, Szakács Viktor, Medveczky Sán
dor, Ordódy Endre, Lovag Sehoeller G-, 
Svarba József, Schubert Pál, Dr. Weisz 
Zsigmond. Ssánwizsgáló bizottság : Jakabfal- 
vay Barna, Knapp Géza, Szilassy Dezső — 
Végül a közgyűlés hálás köszönetét fejezte 
ki Schubert Pálnak aki az előző évben is kiváló, 
buzgósággal helyettesitette Schubert Tivadart, 
a kaszinónak orosz hadifogságban levő pénz
tárosát.

— E'Öléptetés. A magyar kormány 
Kaveggia Béla állami rendőrségi rendőrtaná
csos nak a rendőríötanácsosi rímét adoma*  
nyozta.

— A csehek e hó 11 én a lévai já
rási főszolgabírói hivatalt átvették ; Harkányi 
Gyula főszolgabírót hivatalából kitettek s 
a vármegye zsupánja a központba rendelte 
be s helyébe Ravasz Viktort nevezte ki, aki 
hivatalát nyomban elfoglalta. — A tisztviselői 
karban egyéb változás nem történt — Ugyan
csak e héten vették at Gladits Pál honvéd
századostul a honvéd kiegészítő hivatalt.

— Eljegyzés. Dr. Gyapay József ügy 
véd eljegyezte Léván dr. Nihad Leó Beynét 
síül. Bayrr Fiánzit.

— Hő-t ha á Hóna Pál lévai jónevü 
cipésziparos, ki a háború kiütésekor hadba 
vonult s később orosz fogságba került hon
nan s múlt év őszén sok hányattatás és 
szenvedés után kiszabadult, e ho 11-én a 
fogságban szerzett betegsége következteben 
38 éves korában elhunyt. Holttestét e hó 
13-án helyeztek örök nyugalomra nagy számú 
barátai, bajtársai és rokonainak részvété 
mellett. Temetésén a lévai iparosok dalár
dája énekelt megható gyászéneket. Halálát 
özvegye Knapik Anna és kis lánya gyászolják.

— Áthelyezés. A vallás- és közokta
tásügyi magyar miniszter Vá'lasné Korentsy 
Amália kistapolcsányi állami óvónőt sajat 
kérésére az alsóliámori állami ovodahoz 
jelen minőségében áthelyezte.

— A Lévát Temetkezési Egylet I. 
évi február 23-án d. e. 11 órakor tartja 
közgyűlését a Kath. Kör nagy-termében, 
melyre ez utón hívja meg a tagokat az 
elnökség.

— El'evvzés Knapp Józsát, Knapp 
Zsigmond lévai lakos leányát, eljegyezte 
Horeceki Simon, nyitrai kereskedő.

— ÜJ »»nel a. la ev>u. Iliesner 
Jolán újbányái kivaló zenetanarnö lévai tanít 
ványainak hivasa alapjan Levan zeneiskolát 
nyitott A zene-kultúra nevében szívesen üd 
vözöljük az uj vállalkozást és reméljük, hogy 
az abszolút hallású, kiváló képzettségű, igaz 
zene-művészi családból származó zenetanárnö 
iskolája nagy virágzásnak indul. A Hiesner 
család tagjai az ország több vidékén (Loson
con, Jászberényben, Újbányán, Stubnyafür 
dón stb) magas színvonalon álló zenei éle
tet teremtettek. Hiesner Jolán nővérének, 
Missik Istvánnénak kitűnő' zene-talentumát 
megismertük a Reviczky-’l'ársaság estélyein 
Az uj zeneiskolában a tandíj havonként 
— heti háromszori oktatásért — 25 K 
Jelentkezni lehet a zenetanarnö lakásán : 
Czibulka Rezső építész házában.

— Zéróéra. A megszálló cseh-szlovák 
csapatok parancsnoksága e hó 11-én kiadott 
hirdetménye szerint Léván a vendéglők és 
kávéházak záróóráját esti 10 órában állapí
totta meg.

— Gyáezhir. Garamapátiból kaptuk a 
szomorú hirt, hogy ott Majeresik István nyug 
kápt. föerdőör, vendéglős övéinek mély fáj 
dalmára, e hó 13-án reggel, életének 50., 
boldog házasságának 26. évében meghalt. 
Földi maradványait tegnap délelőtt 11 óra
kor nagy részvét mellett a garamapáti teme 
tőben helyezték örök nyugalomra.

— Csak útlevéllel lehet utasul A 
cseh-szlovák parancsnokság február hó 11 én 
a következő hirdetményt tette közzé: Aki 
kül'ödre akar utazni (az ismert demarkaeio- 
nális vonalon túl is), tartozik útlevelet vallani 
a cseh-szlovak minisztériumnál Pozsonyban. 
Az útlevélhez szükséges : Egy tótnyelvü kér
vény. 2 darab fénykép. 10 korona készpénz 
* bélyeg és kiállítás fejében. A határon túli 

útlevelek csak akkor érvényesek, ha a wieni 
követ: Tusár vagy a budapesti követ: Hodsa 
írja azt alá. A Gseh-szlovak országból min
den élelmi szer kivitele el van tiltva. A 
hosszabb utat tevő közönségnek 3 napi élei 
met lehet magával vinnie. Igazolványok élelem
kivitelre nem adatnak. Minden magyar és 
német újság behozatala a kormány nevében 
betiltatik.

— Nytilböség Léván. A lévai ura
dalomnak vadászterületein múlt héten nagy 
vadászat volt, amely alkalommal 110O darab 
nyulat lőttek. Az előző években az urada
lom az elejtett vadak legnagyobb részét Bu
dapestre, Bécsbe és más városokba szállít
tatta. Mivel azonban most a vasúti szállítás 
szünetel, az uradalom a cseh-szlovák parancs
nokság engedélyével csütörtökön Léván áru
sította el a sok nyulat. Darabja tiz koronába 
került. Volt is keleté a tapsi füleseknek, mert 
a marhahúsnak tiz koronás ára mellett a 
város közönsége olcsó, jó és tápláló pecse
nyéhez jutott.

— Ot milliárd közmunkára A nép
kormány — mint értesülünk — április hó 
1 töl kezdödőleg öt milliárdot szán a köz
munkára. Az öt milliárdból otthont építenek 
a dolgozó néptömegek számára, bútort gyár
tanak a lakások számára. A nagy összeg 
pénzből ekét, boronát, cséplőgépet, kocsit és 
a földosztás révén létrejött sok-sok, a gaz
daságba szükséges, egyéb gazdasági szerszá
mot fognak készíttetni, hogy a nép akadály
talanul megkezdhesse és folytathassa mun 
káját. Minden munkanélküli szerezhet magá
nak foglalkozást.

— A elmek eltörlése. Hivatalos ér
tesítés szerint a magyar kormány már a leg
közelebb az összes címeket és rangokat el 
fogja törölni.

— BüegBzünt a ezállltáel tilalom. A 
volt osztrák-magyar monarchia városait ka 
tonailag fontos épületeit stb. ábrázoló képes 
levelezőlapok, valamint az ezek előállításá
hoz szükséges negativák (klisék) külföldre 
szállításának tilalma megszűnt.

Közönség köréből.

Köizönet-nyilvanitas.

Mindazon jó ismerőseinknek, kik felejt
hetetlen leányom elhunyta alkalmával rész
vétükkel. nagy fájdalmunkat enyhíteni szíve
sek voltak, ezúttal mondunk hálás köszönetét. 

Léva, 1919 február hó 10.
Grausz Márton és családja.

Nyilvános köszönet.

A kedves rokonaim, a Kath Kör dalár
dájának tagjai és felejthetetlen drága férjem 
jó barátjai és ismerősei, kik részvétükkel 
enyhítették nagy fájdalmamat, ezúton fogad
ják hálás köszönetemet.

Léva, 1919. február hó 12.
özv. Béna Pálná.

Jótékonyság.
A Lévai Takarékpénztár R. T. a Ma

gyarországi Tanítók Eötvös-Alapja részére 
200 koronát adományozott. Fogadja nevezett 
pénzintézet nemeslelkü adományáért az 
Eötvös-Alap leghálásabb köszönetét.

A Lévai Takarékpénztár Igazgatósága a 
helybeli iparos-tanonciskola jóviseletü és 
szorgalmas tanulóinak megjutalmazására 150 
koronát volt szives adományozni.

A Lévai Izraelita Nüegylethez következő 
adományok érkeztek : Wertheimer Izidorné 
úrnő Garamszenlbencdek 50 kor, Schwarcz 
Sándor úr Nagysáró 49 kor. 44 fillér, 
Deutsch Mihály úr Léva 15 kor., Lakos 
József úr Nagysáró 10 kor, összesen 124 
korona 44 fillér. — Fogadják a nemeslelkü 
adakozók az egylet leghálásabb köszönetét.

Házasság

Az anyakönyvi hivatal bejeqyzése.
I919 évi febr. hó 9 -tői évi febr. hó 16.-ig,

Születés.

A szülök ueitt I
A gyermek 

neve

Tóth Dániel Szobi Eszter leány
Horváth Káróly Major Anna fiú

Vilma 
Lajos

884—1919. szám.

Völfimv és uieuvasszonv neve Vallása

özv. Mészéros József özv Kiss Juli 
özv. Melis István Gyurcsinka Irén 
özv Baris Sándor Maczák Rozália

rkath. ref. 
ág. h. ev.

rkath.
Halálozás.

Az Bliinnvt neve A halál oka

Kadarász Ilona 2 napos Veleszül. gyeng.
Bőna Pál 38 éves Genyvérüség
özv. Császár Mihályné 72 éves Tüdőgyulladás

Hirdetmény!
Léva r. t. város tulajdonát képező, a 

vadalmáéi dűlőben fekvő, eddig állami 
kezelésben állott 20 kát. hold terület, jól 
bekerített faiskoláját liaszonbérbeadás utján 
hasznosítani kívánja oly módon, hogy a kert 
területén a haszonbérlő oly mérvű konyha
kertészetet köteles lesz berendezni, mely a 
város lakosságának e nemű szükségletét lehe
tőleg képes lesz kielégíteni.

Akik a kertterületet haszonbérbe venni 
kivánják, azok ajánlataikat f. évi február 
hó 26 álg nyújtsak be a város iktató 
hivatalában. Ez időn tül beadott ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

Az ajánlatokban feltüntetendő a fel
ajánlott évi bérösszeg s megjelölendő rész
letesen az üzemberendezés mérve és módja, 
nemkülönben az időtartam, mely időre az 
ajánlattevő a kertterületet bérbevenni 
kívánja.

Az ajánlattevők között a város közön
sége tekintet nélkül azok ajánlataira, szaba
don választ.

t Léva, 1919. évi február hó 15-én.

Bódogh Lajos,aolsárm«star-
NŐI VARRODA.

Léván Szepesi-ufcza 18. szám alatt minden
nemű női szabómunkát legjutányosabben el 

vallal PRACHAR ISTVAnNÉ varrónfi.

Egy ZONGORA
eooo eladó, oooo

Bővebbet: Gálám b-ntoa 4 szám, i ________________________________
-ri-llgr használt

FÉRFI-RUHÁK —

b u@j-y-stxa.ott egy
— CIMBALOM — 
eladók. Szentjános szőlőhegyen 
KLEB0VI0S JÁNOS házában.

Tűzi- és épületfa, 
deszka és mindennemű 
fürészelt-fa anyag 

azonnali szállítással kapható:
Fischer Sándor 

tűzi- és épület-fakereskedő 

Zearnóoza.

mailto:u@j-y-stxa.ott
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Hirdetmény-
A Lévai Takarékpénztár igaz 

g-atósága ez úton is közhírré teszi, 
hogy 1919 mároziua hó 1 napjá
tól kezdödöleg az általános betét 
kamatlábat 2 ‘/-//o-ban állapította 
meg. A betéti kamatadót, mint eddig 
is. az intézet fizeti.

Léva, 19)9. évi február hó 14.
Az igazgatóság.

NŐI FODRÁSZAT.
Női fodrászat! és manikűr tanul

mányaimat befejezve, elvállalok 
ondaláláit. fésülést, alkalmi frizurákat is 

manikűrözési, kívánatra házhoz ie.
Üzletem legközelebbi megnyitá

sáig jelentkezni lehet: S T E I N E R 
EMMA női divatáru Ozletéten.

Szived pártfogasát kéri

(jav NEMES IMRÉN É

Történet írók jegyezték fel 
az utókor számára, hogy a legszo
morúbb időkben háztartás és pipere 
cikkekben a legolcsóbb bevásárlási 
forrás volt: P I C K ENDRE

druguisla coMiieticu laboratóriuma

Vasredőny és kirakat 
Egy buitájtórd való vasredőny 

és egy finom szóim üveges lerakat 
modern boltajtóval eladó. 
Bővebbet: Part-u. 1. Léva

LÉia r- I- varos villamos telepe-

Hirdetmény.
Mindazon átalány-fogyasztókat, 

kik még nem jelentek meg a villa
mos telepen, újból — saját érdekük
ben, felkérem, hogy az ezentúl fi
zetendő havi pausál-áramdijak meg
állapítása céljából d. e. 9—12 és 
d. u. 3—6 órakor jelenjenek meg.

Léva, 1919. február 15.
A városi vili, telep igazgatója.

SZIVARKAHÜVELY
papír és más cikkek nagyban 

és kicsinyben kaphatók 
Amstetter Imrénél, Léva.

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

.■ÚJVÁRI telefonál 
cimü kétoldalú hanglemezre Nagyszerűen 
sikerült mulatságos telefonjelenet !

Kizárólagos joggal

. Ha zx g- s z erlcixé,ly • - xxé.1
Budapest. József körút., 15. Fiók : IX Ráday-utca 18.

Telefon.: Tózoef 35-92
Beszélőgépek 200 K. tol 1000 K if, Fényképé*  dalszöveges lenéz és hangizrrjegyzék Ingyen ■

Lakást keres.
2 esetleg 3 szobás lakás mellék

helyiséggel kerestetik.
Cim a kiadóhivatalban.

Hölgyek ideálja 
a tiszta, fehér arcszin jelenti az 
— igazi szépséget, ez csak a — 

DOSZ TÁL féle egyesített gyöngypor 
által érhető el. mely pótol szappant, 
púdert és eremet. Egyed, árusítás 
— Léva és vidéke részére : —

PICKENDRE 
droguiata-í llats’-ertára

Ölfa eladó 1OOO méter.
Kerestetik

20-30 mm. tavaszbuza.
Cim a kiadóban

Birtok bérbeadás.
LÉVA közelében 150 ma yar holdas 

kisbirtok gazdasági épületekkel es 
lakóházzal hosszabb időre bérbeadó. 
Bőnbbet a lap kiadóhivatalaban.

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák és műfogak 
Fülöp Béla fogtechnikusnál l é v a n, Teleky-utca 1.

o

□

számítsa ki
AZ UJJA1N,

hogy milyen előnnyel jár önre, ha 

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru ás 

vaánagy kereskedésében 

vécéről be.

KNAPP DÁVIP 
mczösazdasaíi es varruaepei uagY raktara 

Tel9fon Mám : 33. LÉVÁN • Telefon Mám . 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házamhan 
nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendelve- 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK: 

Qanz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melichár féle 
vetőgépek, Béoher-féle ekék és talajművelő est
közök, valamint minden e szakmába végó gépek 

és géprészek. Világhírű RAPID lánooskutak.

Legjobb minőségű íasarmanykanirak elkészítete 
** fe'állitaaa iutanvoá arakban

hirwatMI Nyitriű é« Társ*  gyor»»aitójón Láváé


