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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.

HIRDETÉSEK

f 1 centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI Í1S TÁRSADALMI HETILAP

A kéziratok 1 szarkesztfiséghez küldandfik.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : Dl*.  KERSÉK JÁNOS.

M 0 g j • 1 8 n vasázaap x«grg'«l.
FŐMUNKATÁRSAK ;

FRANK ANTAL, JAROSS FERENC

A hirdetéseket, előfizetéseket a a raklamáalékat a 
kiadóhivatalba kérjük atasltanl.'

A LAP KIADÓJA . NYITRAI Ó8 TÁRSA r. t

Munkára!
Létünk alapja, jövendőnk egyet

len, igazi gazdasági bázisa a föld. 
Ez a föld most munkára vár.

Az anarchia zűr-zavarában csak 
a munka rendes megindítása teremt
het javulást.

Az átmenetnek zökkenője lesz; 
történnek eltolódások, hibák, visz- 
szásságok is, — az a fontos azonban, 
hogy a lokális bajokból két dolog' 
emelkedjék ki . a termelés biztosított 
rendje és a jövő többtermelésének 
jól megvetett alapja.

A föld megvan, de ez csak 
sivár anyag, amely meddő ugar 
marad munka és termelési eszközök 
nyújtása nélkül.

Az eljövö gazdasági év ered
ménye dönti el létünket. Ha ez 
sikerült : győztünk ; ha ez megbu
kik : elbuktunk. Ezért elsősorban 
biztosítani kell a tavaszi munkát. 
Földadásával annak, aki dolgozik, 
a földosztásból való kizárásával 
annak, aki nem dolgozik. Esetleg a 
munkakényszer behozásával. Ez 
azonban nem elegendő. Fokozni kell 
a föld hozadékképességének lehető
ségeit. Műtrágya kell, gazdasági 
gépek, szállítási eszközök, stb. kel
lenek. Az első közmunkákat, ame
lyekkel a kormány a munkanélkü
liség csatornáit le akarja vezetni, 
ezekkel kell bevezetni. Fontosabb 
ez mindennél. Az ipari produkálásnál 
is. Az adja az élelmet és egyedül 
ez javítja a valutánkat.

Az állattenyésztéshez és tejter
meléshez szükséges nagybirtokokat 
meg kell hagyni és termelés-szövet 
kezeteket kell létesíteni, amelyek 
lehetővé teszik a kommunitásos 
termelését ezen cikkeknek és a kerti 
vetemények termelésének. Ehhez 
csak szervezési tehetség kell, mert 
munkás van. Még csak szén 
sem kell.

Dánia átlagos búzatermése 30.2, 
Belgiumé 24.5, Hollandiáé 23.9, a 
volt Magyarországé 12.4. A termelő 
országok sorrendjében a tizenegye
dik helyen állunk, közvetlenül Ro
mánia előtt. Hát ez tűrhetetlen I

A Székács-íéle „aranykalász" 
kísérlete beigazolta, hogy a több 
munka ki tudja egyenlíteni a 
csapadék-eloszlás aránytalanságait, 
az időjárás és éghajlat szélsőségeit 
és hogy egy ország sem alkalmas 
arra, hogy termelési átlaga a dup
lájára legyen emelhető, csak ez a 
tejjel-mézzel folyó Kánaán, a ma
gyar föld.

Több, mint hét millió hektár 
föld kerül kisbirtokosok kezébe. A 
belterjes gazdálkodás legtágasabb 
lehetősége nyilik hát meg. Ha ter
melési eszközök, földjavitó anyagok 
fokozott gyártása ma nem is való
sítható meg, a munka, a fokozott, 
okos munka óriási módon leifokoz
hatja az eredményt.

A földreformmal egy időben 
rögtön szervezzék meg a munkát. 
Rengeteg gazdatiszt, az állásnélküli 
szakemberek sokasága áll rendelke
zésünkre. Ott van az O. M. G. E. 
az ő nagy szervezettségével ; ott 
van a gazdaszövetség. Ha ezeket 
összeköttetésbe hozzák a forradalom 
amúgy is túlontúl sok szervezetével, 
ha a kormánybiztosoknak ezt teszik 
első kötelességükké, ha a kormány 
a munkástömegeket ebben az irány
ban szorítja a forradalom erejével, 
ha kell, terrorjával, — úgy gazda
sági háborúnkat megnyertük.

Fontosabb ez minden pártszer
vezkedésnél, a kaszárnyák mozgal
mainál. Ez létünk kérdése és annyi 
eréllyel, mint amennyivel megcsi
nálták a forradalmat, megcsinálható 
az uj, boldog, gazdaságilag erős 
ország is.

Ne politizáljunk I Dolgozzunk I

A hét világ eseményeiből.

Clénienceau ellen merényletet követelt 
el egy Cottin nevű francia anarkista. A 
kilenc lövés közűi csak egy találta el a 
miniszterelnököt, akinek állapotát előbb 
veszélytelennek tartották, utóbb súlyosnak 
mondják.

Márciusban vagy áprilisban tárgyal az 
entente a központi hatalmakkal

A kommunisták véres merényletet kö
vetlek el a Népszava ellen, amelynek 8 
haloltja (főképpen rendőr) és 80 sebesültje 
van. — Másnap óriási tüntetést rendezett a 
szociáldemokrata párt a kommunisták ellen. 
A minisztertanács elhatározta, hogy a ren
dőrség tartóztassa le a vérengzés vezéreit. 
A rendőrség eddig 42 kommunista vezért 
(köztük Kun Béla. Vágó Béla, Baumélly 
Tibor, László Jenő stb.) tartóztatott le, aki
ket azzal vádolnak, hogy a polgárság, va
gyonos osztály, a karhatalom és kormányzat 
ellen izgattak ; arra bujtogatták követőiket, 
hogy gyilkoljanak, raboljanak, törjenek be a 
magánlakásokba.

A minisztertanács a rendőrség hős ha
lottjait a nemzet halottjainak tekinti. — A 
rendőrök Kun Bélán megbosszulták ártatlanul 
megölt társaikat, meglineselték a toloncház- 
ban. Eleinte azt hitték, hogy agyonverték ; 
később jelentették, hogy nem halt meg; 

kórházban ápolják. — A rendőrök árváiért 
nagyméretű gyűjtés indult meg.

A délvidéken — hir szerint — egyetemes 
sztrájk tört ki. A munka-szünetelés teljesen 
általános ; nemcsak a vasutasok es postások 
mondták fel a szolgalatot, hanem az összes 
hivatalok, gyárak és kereskedések is beállí
tották a munkát.

Az orosz szovjetkormány fölbonlotta a 
bresztlitovszki békeszerződést és ennek foly
tán ismét hadiállapotban levőnek tekinti 
magát Németországgal. Ausztriával és Ma- 
gyarországgal. Ez bizonyára csak ideiglenes 
állapot, amennyiben a bolseviki kormány 
hajlandó a béketárgyaláson résztvenni.

Montenegró ragaszkodik függetlensé
géhez.

Bajorországban gróf Arcot ellenforra
dalmi szándékkal lelőtte Eisner miniszter
elnököt, aminek következményeként a taná
csok (munkástanács, katonatanács, paraszt
tanács) kimondották a proletárság diktatúráját 
A német birodalmi kormány nem ismeri el 
a bajor szovjet kormányt

A magyar kormány Lukachich és 
Windischgrátz ellen elfogatási parancsot 
adott ki s kiadatásuk iránt a nemzetközi 
eljárást folyamatba tette.

Éj Világ címen indult meg egy új 
napilap, amely kizárólag a magyar ifjú
ságnak szól.

Kiütéses tífusz fenyegeti Budapestet.
Az entente hajlandó Magyarországnak 

gabonát és zsírt szállítani ; az erre vonat 
kozó tárgyalások legközelebb indulnak meg

Németország csak 250,000 embert 
tarthat fegyverben a belső rend fenntartá
súra. Az összes hadianyagokat az entente 
ellenőrzése alá helyezik

Ludendorffot kiutasítják Svédországból.
Anglia el akarja sülyesztetni a német 

hadihajókat. — Az erdélyi magyarok és a 
románok között húzandó semleges-zónát a 
versaillesi haditanács elé utalják. — Wilson 
március 5-én jön vissza Európába ; akkor 
már aláírásra készen fog állani az előzetes 
békeszerződés.

Lloyd George egyetért a berni konfe
rencia határozataival.

A minisztertanács elhatározta, hogy az 
aktív tisztek egyesületét: a Magyar Orttágos 
Vídőegyesületet feloszlatja, miután működé
sével veszelyeztette a forradalom vív
mányait.

A nagyszebeni román kormány hivatalos 
lapjának : a Homanul-nak a szedését kizá
rólag románajkú szedők megtagadták azért, 
mert a lap a magyar népköztársaságot gya- 
lázta, — Károlyit, a magyar kormányt és a 
szocialistákat támadta.

A beteg Clénienceau helyett Pichon 
külügyminiszter elnököl a békekonferencián. 
— Az olasz minisztertanács egyhangúlag 
elhatározta, hogy a délszláv követeléseket 
visszautasítja. Wilsonnak és Franciaországnak 
a döntőbíróságra vonatkozó javaslatát a 
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minisztertanács elfogadhatatlannak jelen
tette ki.

Horvátországból több ezer aláírással 
ellátott memorandummal fordultak a béke
konferenciához avval a követeléssel, hogy 
Horvátország teljesen önálló állam, szabad 
köztársaság maradjon, amely a szerb impe 
rializmussal szemben is megőrizheti függet
lenségét.

A tudatos mezőgazdasági munka szem
pontjából igen fontos a földbirtoktörvénynek 
az az intézkedése, amely szerint minden 
népiskola az iskolafenntartó útján igényelhet 
minden olyan területen, amelyre a birtok
reform kiterjed, egy családi birtokot, tehát 
5—20 hold 'öldet.

Rendelet a földek kötelező meg 
műveléséről.

A mezőgazdasági termelés folytonossá
gának biztosítása érdekében a kormány 
rendeletet adott ki, amelyben arról intézkedik, 
hogy egyrészről minden birtokos köteles az 
eddig is művelés alatt állott területeket ez 
.évben megművelni, másrészről pedig min
denki, aki eddig gazdasági cseléd vagy 
munkás volt, köteles gazdasági cseledi állást 
vállalni és az eddiginek megfelelő gazdasági 
munkát végezni, hacsak egészségi állapota 
vagy egyéb méltánylást érdemlő körülmény 
ebben nem gátolja vagy időközben más 
foglalkozást nem keresett

A megművelésben a birtokos szükség 
esetén több irányú hatósági támogatásban 
részesül és pedig vetőmag hiányában erről 
a hatóság gondoskodik .és szükség esetén a 
közmunkát is kirendelheti. Ha a birtokos 
vagy haszonbérlő a birtokot saját üzemében 
megművelni nem képes, köteles azt egészben 
vagy részletekben haszonbérbe vagy részes 
művelésre kiadni, a gazdasági felszerelést, 
vetőmagot takarmányt, trágyát ilyen esetek 
ben sem idegenítheti el hatósági engedély 
nélkül. Ha a birtokos vagy haszonbérlő sem 
saját üzemében, sem másképpen nem tudja 
földjének megművelését biztosítani, köteles 
ezt a körülményt az akadályok megemlíté
sével március hó 5-éig a községi elöljáró
ságnál bejelenteni. Az elöljáróság úgy saját 
hatáskörében, mint belsőbb hatóságaitól 
kikérendő intézkedéseivel tartozik megkísé
relni, hogy a falubeli gazdák, munkisok vagv 
azok szövetkezetei vegyék ki a földet 
művelésre, akik térítés ellenében a birtokos 
felszerelését, vetőmagját, takarmányát i? 
átvehetik. Ha valaki nem jelenti be, hogy 
földjének megműveléséről nem gondoskod- 
hatik, az elöljáróságnak kötelessége öt erre 
záros határidőn belül felszólítani és felettes 
hatóságának jelentést tenni, aki a továbbiak 
iránt intézkedik.

A zupán-kormánybiztos a községi elöl
járóság helyett más hatóságot is megbízhat 
a szükséges gazdálkodási ügyek veze
tésével.

A rendelkezések megszegése kihágás, 
amit hat hónapig terjedhető szabadság
vesztéssel es 2000 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetnek.

Különfélék
A bankjegyek lebélyegzése 

Iaévftu e hó 3-án, holnap veszi kezdetét a 
négy pénzitézetnél, a városházán és az adó
hivatalban. Az egy- és ketkoronás bankje
gyeket nem bélyegzik le. A bankjegyek 
értékének 5Q°l0-át lebélyegzett bankjegyekkel 

i váltják be, 50%-ért pedig kötvényt adnak. A 
február 25 ike után eszközölt takarékbetétek 
is a betevő terhere az említett módon fognak 
lebélyegeztetni. A lebélyegzés ideje alatt, 
amely e hó 8 áig bezárólag tart, a lebélye- 
gezetlen bankjegyeket mindenki köteles 
elfogadni. — A legkomolyabban figyelmez
tetjük a közönséget, hogy a saját érdekében 
bélyegeztesse le a birtokában levő összes 
bankjegyeket, mert a határidő letelte után 
a le nem bélyegzett bankjeg5’ek egész érté
küket elvesztik.

— A piaci árak maximálása. La
punk mai számában közü’jük az élelmi- és 
egyéb cikkeknek maximálásáról kiadott hi
vatalos hirdetményt. Helyes és nagyon 
szükséges intézkedésnek tartjuk, hogy a 
hatóságok szabályozzak az elviselhetetlen 
piaci árakat. De a múltak tapasztalatain 
okulva, ha a hatóság további lépéseket 
nem tesz, a maximálás csak fél rendsza
bálynak fog mutatkozni. Az árak maximá
lásával egyidejűleg az élelmicikkek is eltűn
nek majd a piacról ; ezért kötelezni keli a 
környék termelőit, esetleg a községi elöljá
róság által, hogy áruikat bizonyos mennyi
ségben a piacra hozzak. Továbbá : meg kell 
akadályozni, hogy lelketlen kufárok házalják 
be a falvakat es horribilis áron vásárolva 
szállítsák el az élelmiszereket más 
vidékre. Megszokott dolog az is, hogy maxi
málások alkalmával a közönség egy része, 
kivált az üzérkedéssel foglalkozók, a városba 
jövő árusítók elé mennek és messze, a 
város határán túl, a megszabott árakon 
felül vásárolnak. Sőt a piacon, amikor a 
békés fogyasztó élelmicikkhez akar jutni, a 
kapzsi és árdrágító üzér már ott áll a vevő 
háta mögött és titkos vagy nem titkos je
lekkel ráígér a tojásra, vajra, csirkére stb., 
hogy azt azután nagy haszon mellett vagy 
helyben vagy máshol értékesítse. Az illetékes 
tényezők keressenek és találjanak radikális 
módot és eszközt arra, hogy ezeket a piszkos 
visszaéléseket a legszigorúbb ellenőrzéssel 
megszüntessék, mert különben a fogyasztó 
közönség csak úgy ki lesz szolgáltatva az 
árdrágítók uzsorájának, mint eddig.

— Postai cikkek becserélése. A 
postahivatal felhívja az összes bélyeg
elárusítókat és a magánosokat is, hogy a náluk 
levő poslabélyegeket s egyéb postai érték
cikkeiket március hó 15-ig újakkal cseréljek 
ki a postahivatalban. Egyúttal figyelmeztet
jük a közönséget, hogy c hó 1-től a leve
lekre csak az uj bélyegeket szabad ragasz
tani ; a régi postautalványok, szallitólevelek 
tovább is használhatók.

— A fiatalkorúak bírája és ügyé
szei Az aranyosmaróti államügyészség a 
pozsonyi föallamügyészségtöl nyert felhatal
mazása alapján a lévai járásbíróság mellett 
alakított fiatalkornak bíróságánál a közvad 
képviseletére az 1919 évre dr. Ktrsék János 
ügyészségi megbízottat, helyetteséül dr. Tóth 
Sándor lévai ügyvédet jelölte ki. A fiatalko
rúak birájavá pedig Hoffmann Árpád járás
bitó neveztetett ki.

— Eljegyzések. Hoffvnann Róbert, a 
léva: uradalomnak töhöli segédtisztje jegyet 
váltott Juhász Bence tajnasárii Révay- 
uradalmi intéző kedves leányával, Maris AavaZ. 
— heviczky l’ista Aranyosmaróton eljegyezte 
Biliczky Bözsikét.

— Fegyverszünet. A VII. cseh
szlovák hadosztály parancsnoka Boriani 
tábornok Nyitráról keltezve hirdetményt tett 
közzé, amelyben értesíti az alája rendelt 
hatóságokat, hógy a magyar és cseh-szlovák 
parlamentérek érintkezése alapján február 
ho 11 töl kezdve megszűnt az ellenségeske
dés a magyar és „éech-slovak“ demarká- 
cionális vonal területén s azért ezt a vonalat 
senkinek sem szabad átlépnie.

— Vigalmi estély. A Lévai Szociál
demokrata Párt szervezett munkássága folyó 
évi március 2-án, ma, a városi szálloda nagy
termében, a lévai zenekar közreműködésével, 
vigalmi estélyt rendez Kezdete esti G óra
kor. Belépti dij : személyenkint 4 korona. A 
tiszta jövedelem a szociáldemokrata párt 
könyvtára javára fordittatik. Kelüllizetések ! 
köszönettel fogadtatnak

— A szibériai hadifoglyokról , 
berni magyar vöröskereszles inissió elnöke 
Ludwig fökonzul jelenti táviratilag a magyal 
vöröskereszt- egyesület kormánybiztosának; 
Ma Szibériából nagy posta érkezeti ide, kő. 
rülbelül 2000 drb. levél. Követségünk futárja 
hétfőn indul el vele Budapestre. Az ameri
kaiak november 10-én átvették a keletszi
bériai táborokat, amelyek ellátása azóta jó. 
Ador köztársasági elnök ma rendkívüli szí
vélyességgel fogadta a Magyar Vöröskereszt 
misszióját és készséges támogatását Ígérte 
meg úgy oroszországi, mint Olasz és egyéb 
országokban internált hadifoglyaink érdeké
ben. Itt említjük meg. hogy a kormány arra 
kéri a magyar társadalmat, hogy támogassa 
nemes munkájában a hadifoglyok hozzátar
tozóinak egyesületét, mely tudvalévőén pénzt 
és ruhaneműt gyűjt, hogy a hazatérő hadi
foglyokat már Magyarország határán fel 
lehessen ruházni. A ruhanemű az Oroszor
szági és Szibériai Hadifoglyok Hozzátartozó
inak Segítő Egyesülete cimére Budapest (VI. 
Andrássy-ut 8 sz.) küldendő. Ezeknek átvé
telét és elraktározását az Országos Vöröske
reszt-Egyesület készséggel elvállalta. Minden 
pénzküldemény ugyancsak az egyesület cimére 
küldendő, de megjelölendő lesz a küldemé
nyeken, hogy az adomány a hadifoglyok 
felruházására lesz fordítandó Az egyesület 
a beérkező adományokról el fog számolni.

— Nép tör vény méretne tizenötö
dikéről. Legközelebb néptörvény jelenik meg, 
amely a köztársaság nemzeti ünnepévé avatja 
március tizenötödikét.

— Az előzetes békeszerződés sző 
vege. Párisból érkezett hirek szerint az 
előzetes békeszerződés végleges szövegét, 
amelynek elkészítésében a békemegbizottak 
nagy buzgalmat fejtenek ki, — március köze
pén fogják közzétenni.

— Ingyenes orvosi tanács a ha
dirokkant katonáknak. Az országos 
hadigondozó hivatal, múlt évi december hó 
27-én körrendeletét bocsátott ki, amelyben 
felhívta a törvényhatóságok első tisztviselőit 
és a városok polgármestereit, hogy a terü
letükön levő valamennyi közkórház igazga
tóját, továbbá a községi és körorvosokat, 
valamint a városi tisztiorvosokat utasítsák, 
hogy a környékükön lakó rokkant katonákat 
orvosi tanácsadásban, rögtöni orvosi segélyben, 
gyógykezelésben, műtétben, kötözésben stb. 
díjmentesen részesítsék, ha pedig szükséges, 
az illetőnek az Országos Hadigondozó Hiva
tal valamely utókezelő gyógyintézetébe való 
felvételét szorgalmazzák. Ez a rendelet, 
postaforgalmi zavarok miatt, csak a múlt 
napokban érkezett Lévára.

— Hétfő és csütörtök zalrtnlan 
nap. A közélelmezési hivatal febr. hó 21 töl 
kezdődően a kedd és pénteki húshagyó na
pokon kívül életbe léptette a zsirtalan na
pokat is, amelyek hétfő és csütörtök. Ezeken 
a napokon az ételek kiszolgálására berende
zett üzemekben csak olyan ételeket szabad 
készíteni és kiszolgáltatni, amelyeknek elké
szítéséhez semmiféle állati vagy növényi 
zsiradék nem szükséges.

— A kultuszminisztérium ketté
választása. A hivatalos lap múlt pénteki 
száma közölte a vallásügyi és közoktatásügyi 
igazgatásról szóló néptörvény végrehajtása 
tárgyában kiadott rendeletét, amely a kul
tuszminisztérium kettéválasztásáról szól és 
megszabja a vallásügyi és a közoktatásügyi 
minisztérium körét.

— A tartalékos tisztek leszerelése. 
A hadügyi kormány elhatározta, hogy már
cius elején nyugdíjazni fogja a harmincötödik 
szolgalati évüket betöltött tiszteket. Azoknak, 
akik 35 esztendeig szolgáltak, szolgálati ide
jüket a nyugdíjjogosultság szempontjából 40 
esztendőnek számítják. A 35 és 40 szolgá
lati év közötti differenciát különböző járulé
kokkal és pótlekokkal egészítik ki teljes 
nyugdíjra. E hó 1-én leszerelték az összes 
továbbszolgáló tartalékos tiszteket, kivéve a 
katonatanács tagjait és azokat, akik megszál
lott területekről mentek az ország meg nem 
szállott területére. Ilyenek sokan vannak, 
ellátásukról egyelőre az állam fog gondos
kodni.
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— Kevesebb a bevetett terület. 
Hitelt érdemlő statisztikai adatok alapján 
Magyarországon és a megszállott területeken 
az ez idei vetés 4ü0/0-al kevesebb, mint 
volt a múlt évi.

— A közkegyelem gyakorlása. A 
hivatalos lap egyik legutóbbi számában meg- 
jelent a közkegyelem gyakorlásáról szóló 
1919. évi XV néptörvény, amely a független 
és önálló magyar népköztársaság kikiáltásának 
emlékére kegyelmet ad a polgári büntető
bíróságok hatáskörébe tartozó politikai ter
mészetű és közönséges bűncselekmények 
következményei alól is kedvezményeket ad 
katonai egyének büntetésére nézve is.

— A tanonciskolák uj beosztása. 
A legutóbbi néptörvény a tanonciskolákat a 
kereskedelmi miniszter főhatósága alá sorozza, 
felhatalmazza öt egyúttal, hogy a tanoncisko
lákra, továbbá a tanoncok, valamint egyéb 
ipari és kereskedelmi alkalmazottak iskola
kötelezettségére vonatkozólag a közoktatás
ügyi miniszterrel egyetértöleg az ipartörvény
ben foglalt rendelkezésektől eltérő, azokat 
kiegészítő vagy módosító intézkedéseket 
tehessen. A törvény április hó 6-án lép 
életbe

— A földosztó törvény A földosz
tásról szóló néptörvény, amelynek intézkedé
seit előzőleg már mi is ismertettük, a hiva
talos lapnak múlt vasárnapi számában jelent 
meg 1919. évi XVlll néptörvény a földmi- 
velő nép földhözjutásáról cim alatt. A tör
vény hetven szakaszból áll és kihirdetése 
napján lépett életbe.

— Törvény a 8 órai munkaidőről 
A kormány már elkészítette a 8 órai mi "ka 
időről szóló törvényt, amely már életbe is 
lépett. A törvény értelmében az ipartörvény 
alá tartozó üzemek és a törvényben felso
rolt vállalatok személyzetének munkaideje 
24 óra alatt, a munkaközi szünetek beszámí
tása nélkül, 8 óránál hosszabb nem lehet. 
A 8 órai munkaidőnek 12 egymásután kö
vetkező órán belül kell esnie s a nappali 
üzemeknél legkésőbb este 10 órakor véget 
kell érnie. A törvény felsorolja a kivételes 
eseteket is. A vállalatok indokolt kérelmére 
az elsö'oku hatóságok rendkívüli munkator
lódások esetén megengedhetik, hogy egy év 
alatt legfeljebb 30 napon és csak 10 órán át 
foglalkoztassák a személyzetet. A miniszter 
további 30 napra is adhat engedélyt A ja
vaslat részletesen szabályozza a fiatalkorúak 
munkaidejét, a munkaközi szüneteket, a foly
tonos üzemeknél a esapatváltást és a külön 
munkák díjazását.

Jótékonyság.
Wertheimer Vilmosné 50 koronát, Her- 

ger Ernöné úrnő pedig 2 zsák sárgarépát és 
körülbelül 4 métermázsa burgonyát adomá
nyozott a Gyermek Ottthonnak

Boros Gyuláné úrnő 20 koronát. Erdélyi 
József kegyesrendi tanár ur pedig 10 koro 
nát adott a tüdőbeteggondozó intézetnek. 
Hálás köszönet a nemeslelkü adakozóknak 1

312-919. sz.
Hirdetmény.

A megszálló katonai parancsnokság azon 
bejelentése alapján, hogy a folyó év február 
hó 26-án esti 7 óra tájt a malom táján 
katonai fegyverből 3 lövés történt, felhívjuk 
a város lakosságát, hogy azok, kiknek birto
kában még bármily katonai fegyver avagy 
kincstári tárgy van, azokat haladéktalanul a 
városházára a katonai parancsnoksághoz 
szállítsák be : mert a katonai parancsnokság 
részéről megejtendő házkutatás alkalmával 
azok ellen, kiknek birtokában legyver vagy 
más kincstári tárgy találtatik, a bűnvádi eljá
rás fog folyamatba tétetni.

Egyidejűleg felhívjuk a város közönségét, 
hogy a megszálló katonai parancsnokság ré
széről kilátásba helyezett statárium elrende
lésének elkerülése végett óvakodjék minden 
olyan cselekménytől; lövöldözés stb. mely a 
közbiztonságot s a nyugalmat háborítaná

Léva, 1919. évi február hó 27-én.
Dr. Horváth Gyűlő i. k. Bídogh Lajos s. k. t 

rendőrkapitány. polgármester.

HIRDETMÉNY.
Lóvá város és a lévai járás területén a kővetkező
— legmagasabb árak állapíttatnak meg :

Élőállatok: Marha 6 K, Borjú 8 K, Disznó 
(hízott) 10 K, Birka 3 K, Liba (nyers) 10 
K, Liba (hízott) 14 K, Csirke (pulyka) 8 K, 
Hal 6 K. — Hús. Marhahús 10 K, Borjúhús 
12 K, Disznóhus 12 K, Birkahús 6 K, V agy- ( 
gyű 5 K. — Tej és tej tenné kék Tej a ter
melőtől 1 K, Árusítótól (Lévára szállítva) 
1.20 K, Vaj, termelőtől 1G K, Vaj árusítótól ‘ 
19 K, Túró, termelőtől G K, Túró, árusítótól , 
8 K, Tojás, termelőtől 50 f. Tojás, árusítótól | 
G0 f, Szalonna 12 K, Zsir 14 K. — Gabona 
és lisztfélék a régi kormány által megállapí
tott árak. — Napszám. Kézi napszám föld
munka Léván 12 K, Kézi napszám földmunka 
vidéken .10 K, Nő és 15 éven aluli munkás 
8 K, lgás napszám (lovas) helyben egész 
nap G0 K, Igás napszám vidékre 30 km-en 
belül 80 K, Igás napszám vidékre 30 km en 
túl 100 K, Egy lovas iga 30 % al kevesebb. 
— Pék Kenyér sütés klgrja (sütve mérve) 
1G f. Kenyér kilogrammja 80 f Tüzelő anyag. 
Fa vágatlan métermázsája helyben 13 K, 
Fa vágatlan beszállítva 100 kg 25 K, Fa 
lelvágva helyben 100 kg, 1G K, Fa felvá
gatlan beszállítva 30 K, Favágás ölenkinl 
30 K, Favágás métermázsánkint 2 K Szén 
métermázsánkint 1G K. — Italok. Szeszfélék 
és a sör a régi árak. Ujbor korcsmában 8 
K, Óbor korcsmában 10 K. — Takarmány 
és szalma. Széna, here, bükköny m/m. hely
ben 25 K, Széna, here, bükköny m/m be
szállítva 40 K, Árpaszalma m/m. helyben 
12 K, Árpaszalma m/m beszállítva 25 K, 
Búza és rozs szalma m/m helyben 10 K, 
Búza és rozs szalma m/m beszállítva 20 K, 
Zsúp szalma m/m helyben 18 K, Zsúp 

szalma m/m beszállítva 30 korona.
Minden eladásra kerülő cikken (posztó, 

ruhanemű, cipő és egyéb) az árat fel kell 
tüntetni, amelynek helyességét a tulajdonos
nak számlával kell igazolnia. Aki ezen 
megállapított árakat be nem tartja, hal havi 
elzárással és 2000 korona pénzbüntetéssel 
büntettetik.

Léva, 1919. február hó 17-én.

Ravasz, Dr. Horváth Qvula, Nosal Cirill por. 
tösiolgablró. rendőrkapitány, a cseh-stlorák katonai 

parancsnok.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi febr. hó 16-tól évi márc. hó 2.-ig.

Születés.

A szülői nevfi •*  ! A gyermek
neve

Smatlik József Ivanyics M fiú
Ivanovits Titusz Kurta Al. leány
Klement Vilmos Szlusni K fiú

József 
Magdolna 

Tibor

Házasság.

Völejreuv 6s íuemsszoiiv neve Vallása

Kucs István Borv Gizella 
özv. Noszkovics Gy. Hochsteiger G. 
Zaikner Mihály Federics Mária 
Ifi. Szkladan János Polasek Amália 
Masziárik István Ilornyák Mária 
Bállá István Petrák Mária 
özv. Gnauzer József Vrska Mária 
özv. Vidra János Kendik Julianna

Halálozás.

ref. 
r. kath 
r kath.

ág. h. ev, 
r. kath.
r. kath. 
r. kath.
r. kath.

iz eliiniivl iiete Kor> A halál oka

Madarász Bála 3 éves tüdőgyulladás

Nyilltér.
S E M S E Y tornatanár 

svédtorna éa vívó tanfolyamára jelent
kásás március 5-lg, e Láng és Kún-féle 
szálló földszinti éttermében neponte 

2-tól 3 íréig.

HIRDETMÉNY.
Közhírré tesszük, hogy a nálunk 

elhelyezett betétek után, f. é. márczius 
1-töl 2lhoíi> kamatot fizetünk. — A 
tőkekamatadót továbbra is az intézet 
fizeti.

Barsmegyei Népbank.

— 6AZPATISZT ------
azonnali belépésre nagyobb urada
lomba önálló alkalmazást keres, 
esetleg kisebb gazdaságot kaució létété
— vagy bizonyos összeg beszolgáltatása 
mellett haszonra vállalna, kisebb gaz
daságot, melyhez némi leltár is van,
— bérelne. Cim a kiadóba. —

I Földek.
I

A Nyitray-féle Kereszt
hegy aljai és Kácsatói földek
— összesen mintegy 5. m. — 

hold haszonbérbeadók.
---------Értekezni lehet.------------

D r. K m o s k ó Béla 
ügyvédi irodájában-

Fűrészelt tűzifa 
kapható

, WEISZ malom telepén 
I bármilyen mennyiségben.

SZIVAR KAHÜVELY
papír és más cikkek nagyban 

és kicsinyben kaphatók
Amstetter Imrénél, Léva

Házvezetőnő.
Jól nsvelt hadi árvtleány, teljesen 
megbízható, jól főz, tejkezelés, 
baromfitenyésztés, konyhakerté
szetben jártas, elmenne házvezető
nőnek, kér. úrnőhöz, vagy plébáni
ára, nem magas fizetést, hanem 
állandó otthont keres. Ajánlatokat 
,V. M.“-nek a kiadóhivatalba kér.

Két régi kép
MOO eladó. «••• 

Bővebbet: Galambutoa. 4 szám.

Kezelőispán.
Garamvölgyi gazdaságban 

hosszabb gyakorlattal bíró ke
zelő ispán kerestetik. Ugyan
ott egy kertész azonnali belé
pésre alkalmazást nyer.

Cim a kiadóhivatalban.

Vasredőny és kirakat.
Egy boltajtóra való vaoredöny 

és egy finom szalon üveges kirakat 
modern boltajtóval eladó. 
Bővebbet: P a r t-u. 1. L é v a.
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KIAPÓ LAKÁS.
A Petőfi utcze 11 száM'hiz 
egészben vagy részben kJajdaÓ 
Üzlethelyiségnek kiválóan alkalmas
— Értekezni.lehet.

Dr KMOöKO BÉLA
ügyvédi Irodájában.

Hirdetmény
A Lévai Takarékpénztár igaz

gatósága ez úton is közhírré teszi, 
hogy 1919. április hó 1. napjá
tól kezdödöleg az általános betét 
kamatlábat állandó betétek után 
2 % bán állapította meg. Ideiglenes 
betétek után legfeljebb 1" o-os kamat 
lesz megtérítve. A betéti kamatadót, 
mint eddig is, az intézet fizeti.

Léva, 1919. évi február hó 20.
Az igazgatóság.

Tűzi- és épületfa,
deszka és mindennemű 
für eszelt-fa anyag 

azonnali szállítással kapható:
Fischer Sándor 

tűzi- és épülőt fakereskedő 
Zsarnócza,

lakást keres
2 —3 szobásat.

Cím a Jsiadóban.

E g y 
jókarban levő baromfi- és 

s értés ó I
Léván az Ujinajorban eladó.

GAZDASSZONYNAK
ajánlkozik jobb családból való 
lelkiismeretes Idősebb leány. 
KI a háztartás ktUső, belső gaz
dálkodásban Jártás, Jól főz. 

Bővebbet: 

Sebestény-utca 6. sz. Léva.

Irodai szolga állást 
keres fiatal gyermektelen házaspár. 
— Értesítés a kiadóhivatalban. —

k a p li a t ó

Mészáros Lajosnál Léván.

Képzett kulcsár 
kerestetik nagyobb gazdaságba, 
kinek neje vagy leánya ugyan
ott szintén kaphatna irodai 
alkalmazást. Czim a kiadóban.

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

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

Meghívó.
Az Újbányái Népbank Részvénytársaság

1919. évi március 30-ik napján délután
— fél 4 órakor sajat helyiségében

XXXIII. évi rendes közgyűlését 
tartja melyre a tisztelt részvényeseket meghívja 

Az igazgatóság.
TJVKT E TTT~H~n

TÁRGYSOROZAT:
1 A közgyűlés megalakulása es a közgyűlési jegyzőkönyv 

hitelesítése iránti intézkedés.

Vagyon. Mérleg-számla 1918.

2. Zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság és felügyelő 
bizottság jelentésének tárgyalása

3 A mérleg megállapítása a feimentvények iránti határozat
4. A tiszta nyereség felosztása iránti határozat hozatal.
5 Igazgató, aligazgató, ügyész, 6 rendes es 2 póttagból álló 

igazgatóság, 4 tagból álló felügyelő bizottságnak 3 évre vagyis 
1919-től 1921 évre való választása.

6 Igazgatóság és felügyelő bizottság évi fizetésének meg
ái lapitása

7. Indítványok tárgyalása.
Kelt Újbányán, 1919. évi február hó 7-én.

Az Igazgatósáig.

Figyelmeztetés Aki a közgyűlésén szavazati jogát gyakorolni kívánja, 
tartozik az alapszabályok szerint részvényeit a közgyűlés előtt az intézet 
pénztáránál legkésőbb március 28 ig bezárólag téritvény mellett letenni

évi deczember hó 31. Teher.

Kelt Újbányán, 1918. évi december hó 31-én.

1 Pénztári maradvány 1918 dicentb 31 15977 92 1 Részvénytőke — — — 150000
2 Váltók— — — — 70380 — O Tartalékalap — — — — 12324
3 Jelzálog kölcsönök — — — 1(14004 55 3 Veszteség tartalék — — — 2000
4 Folyó számla — 336993 86 4 Betétek — -- — — 994986 '.1(1
5 Postatakarékpénztár — — — 2178 93 5 Fel nem vett osztalék — . 456
6 Értékpapír — — — — ' 609982 86 6 Jótékony cél — — — — 78 75
7 Pénzintézeti központ 1(100 - 7 Folyó számla — — — — 26550 02
8 Hátralékos kamat — — — 1428 - 8 Előre bevett kamatok — — 1537 20

9 Múlt évi nyereség athozat — 3335 99
10 1918. évi nyereség — — — 11277 20 14613 19

1202546 12 1202546 12

-A-z igazgatósig xl e -v- * b e rx ;

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t.-nál, Léván.

Gyuris Samu s. k. Kolecsanyi Géza s. k. Zimmer Antal s. k.pénztáros. igazgató. íőkönyvvezetö.
Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.

-A. felügyelő bizottság:
Baumann Győző s. k.

iiadbavonult f. b. tag.
Kovácsik József s. k. Staud Nándor s. k.

<■ b- '“«• í. b. elnök.
Nizsnik Béla s. k,

f. b, tag.


