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Az árak csökkentéséről.
A keserves háborús évek alatt 

a közszükségleti cikkek árai, a leg
több esetben teljesen indokolatlanul, 
szinte az égig nőttek, minek követ
keztében a vékony pénzű emberek 
a legnagyobb önmegtagadást tanú
sították és várták lázas türelmetlen
séggel a háború végét, azon hitben, 
hogy a háború elmúltával a meg
élhetés jobb és olcsóbb lesz.

A háború elmúlt, a hadsereg 
ellátása, ami pedig gigantikus tel
jesítmény volt, megszűnt. De meg
maradt a drágaság, az nem múlt 
ki a háborúval Átmenetileg, egyes 
cikkek árai a béke első heteiben 
valamelyest estek, azonban sajnos, 
ma már ott tartunk, hogy a hús 
kivételével, az élelmiszerek árai 
kezdenek a régi magasságra visz- 
szatérni.

A drágaság kérdésének a há
borús években egész irodalma ke
letkezett. Különféle szempontokból 
szóltak hozzá a kérdéshez ; mind
egyik fél a másikra hárította a 
felelősséget. Nagyon kevés, szinte 
elenyészően csekély' olyan véleményt 
olvashattunk, amely elfogulatlan, 
objektív lett volna. Igaz, hozzá 
tehetjük, hogy az a tömérdek ener
gia. amit e kérdés megoldására rá
pazaroltak, haszontalan volt.

Hogy a drágaság megfékezé
sére mily intézkedések történtek, 
sajnos, mindannyian tudjuk. Az 
egész bürokratikus intézkedés volt, 
papiros-árakkal, amelyeket senki 
sem tartott be, óriási igazságtalan
ságokkal, amelyeknek következmé
nye volt, hogy igen sok tekintélyes 
számú kereskedelmi cég beszüntette 
a működését, mert nem akarta cége 
jó hitét megkockáztatni És mig a i 
tisztességes kereskedelem működési | 
tere mindjobban szűkült és részben 
megszűnt, a lánckereskedők uzso- 
rázták a fogyasztót.

A rendeleteket pedig gyártot
ták és az egész közigazgatás szinte 
megsüketült a sok parancstól. A 
közönség pedig tűrt, szenvedett és 
a bajokért azon szegény páriákat 
okozta, akik magukon is érezték a 
lelkiismeretlen kereskedelem garáz
dálkodásait és segíteni nem tudtak, 
mert a nagy, az igazi bűnösök 
szinte salvus conduktust élveztek, 
az apróbbak pedig az 5—10 koro
nás büntetésektől még jobban lei
bátorodtak.

Természetes következmény volt,

hogy a munkabérek emelkedtek és 
a termelés is igy drágább lett, ami 
azután érv lett a további árdrágítás 
mellett. Pedig elfogulatlanul meg
állapíthatjuk, hogy tisztviselő vagy 
munkás a háború alatt, bármily 
nagy keresete is volt, inkább le
rongyolódott, mint megvagyonoso- 
dott és a legkisebb termelő, a leg
kisebb kereskedő is vitte annyira, 
hogy kisebb nagyobb tőkét gyűjt 
hetett magának.

Hogy ma már a munkabérek 
is abnormis magasságban járnak, 
az csak a fentebb elmondott szeren 
csétlen, élelmezési politikának a 
következménye Ma ebből a bajból 
a kivezető utat roppant nehéz meg
találni, pedig meg kell találni, mert 
elképzelni is rettenetes, hogy a mai 
helyzet állandósuljon.

Mi egyetlen kivezető utat lá
tunk. A megélhetést kell minél 
olcsóbbá tenni Mert ezáltal kézen 
fekvő, hogy a tisztviselő- és mun
kásosztály bérkövetelése is jelenté 
kényén mérséklődik s a közönség 
egyeteme, ha nem is máról-holnapra, 
de belátható időn belül elviselhető 
életkörülmények közé kerül és a 
termelés intenzivitásának fokonként 
való erősítésével oly nagy mennyi
ségű produkció-felesleg lóg jelent
kezni, ami az árak további mérsék
lését feltétlenül előidézni lógja és 
lehetővé válik a felesleges cikkek 
exportálása.

Amig radikális eszközökkel az 
államhatalom fel nem lép s az elve
temült kapzsiságot, a gyorsan meg
gazdagodni való akarás vágyát 
meg nem szünteti, addig a legna
gyobb pesszimizmussal nézhetünk 
a jövő elé.

A sok rombolás, embervérpa- 
zarlás és kimondhatatlanul sok szen
vedés után az. építés munkájának 
kell következnie I

A hét világ-eseményeiből

A magyar népkormány Szurmay Sándor 
és Szterényi József volt minisztereket egy 
zalamegyei kolostorban internálta.

Temesváron megszűnt a sztrájk, mintán 
a megszálló szerb csapatok teljesitetlék a 
munkásság követeléseit.

Romániát forradalom fenyegeti.
Elszász-I.otharingui legfőbb tanácsa nép

szavazás nélkül akar Franciaországhoz 
csatlakozni.

Anglia kiemelleti elsülyesztett hajóit. — 
Búvárokkal a tenger fenekén kijavíttatják a 

hajó sérült helyeit, azután bámulatos szer
kezetű és hatalmas erejű vizalatti szivaty 
tyukkal kiszívják a hajó belsejéből a vizet A 
nehéz hajótest erre magától felemelkedik a 
víz felszínére.

A magyar kormány április első felében 
tartja meg a nemzetgyűlési választásokat.

Németországban a társadalmi harcok 
még nem jutottak nyugvó pontra ; többfelé 
nagy sztrájkok vannak.

Parisban erős bolsevista áramlat érezhető.
Wilson nem akarja Magyarországot a 

tengertől elzárni.
Az antant gazdasági bizottsága rögtöni 

békekötést sürget, mert a Közép- és 
Kelet-Európa állapotának tanulmányozására 
kiküldött angol tisztek ijesztő jelentésben 
számoltak be az ottani katasztrofális hely
zetről ■— A magyar népköztársaság béke
követei is rövid idő múlva Parisban lesznek, 
ahol el fog dűlni nemcsak Magyarország 
jövője, hanem a pacifizmus és a demokrácia 
sorsa is.

Parisban semleges zónát állapítottak 
meg a magyar és román csapatok között. 
— Hágából azt Írják, hogy az antant tár- 

i gyűlni fog a központi hatalmakkal. Clémen- 
| ceau egészsége már teljesen helyreállott, 
i Múlt csütörtök óta megszakítás nélkül foly

tatja rendes hivatali működését. A magyar 
katonatanács kormánybiztossága arról érte
sítette a kaszárnyák legénységét, hogy ezen
túl a katonák maguk fogjak megválasztani 
tisztjeiket.

A magyar vallásügyi miniszter érintke
zést keres az illetékes fórumokkal, hogy 
Budapesten mielőbb felállítsák a pápai 

’ n unciát urát,
W ilson e hó 13-án, vagy 14-én érkezik 

j Parisba és washingtoni híradás szerint kő- 
| telességének fogja tartani, hogy mindaddig 
I Európában maradjon, amig meglesz a béke

kötés. — Az előzetes békét április elejére ; 
I a végleges békét májusra várják.

A lyoni Progres jelentése szerint az uj 
és végleges fegyverszüneti szerződési, amely 
tulajdonképpen már előzetes békét jelent, tiz 
napon belül közlik a németekkel. Az olasz 
kormány Padua és Becs között rendszeresí
teni akarja a léghajó-közlekedést heti két- 
három járással. Az első négy olasz repülőgép 
ma egy hete érkezett Becsbe és 4—5 utast 
is hozlak magukkal

Hohenzollern Vilmos, llindenburg és 
Ludendorff — mint az állampolitika eszkö
zei — valószínűleg megmenekülnek a bűn- 

i tetéstöl ; ellenben sok városi és tartományi 
parancsnokot — a békekonferencia határozata 
folytán — meg fognak büntetni.

Románia határait véglegesen megálla
pította a kiküldött bizottság, az eredményt 
inég nem hozták nyilvánosságra.
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Garamvölgyi levél.

Édes Fiam!
Ne vedd zokon, hogy még nem csókol

talak homlokon, eljövendő kis Ham Hidd 
el, hogy most semmi csókolni való kedvem 
nincsen. Maradj nyugodtan egyelőre ; no siess 
megszületni. Itt kint még hideg tavaszi idők 
járnak s tudom, hogy úgysem hoznál ma
gaddal új cipőt és fehér cipót a világtalan 
világra. Édes anyád még maradjon meg 
leánynak s én is ellegénykedem nehány 
napig. Ne kívánkozz ki a véremből, mert 
biz' Isten megkeseriilöd koraszületésed

Majd egyszer, ha megjön a nyár ; piros 
rózsák, fehér leányok és zöld mezők nyara. 
Akkor majd mezítláb és fedetlen fővel 
is befogadlak sok-sok esztendős bölcsödbe. 
Úgy bizony, fiam, mert most nagyon meg 
kell fontolni a születésünket : a gyomor enni, 
a szív dobogni kíván.

Ezzel zárom utolsó tavaszi levelem. 
Jöjjön a nyár !

Csókolni vágyó leendő apád :
Kigyóizlsz.

Beosztás
mely napokon, mely gyűjtőtelepen 
és mely utcabeli lakosok bankjegyei 
— kerülnek lebélyegezésre. —

1919. március 9 d e. 9 óra.
Lévai Takarékpénztár helyiségében : 111. 

Körzet. Damjanich, Béni, Árok, Honvéd
utca, Laktanya és Teleki utca páros szánni 
oldal, Béli-utca páratlan számú oldal és 
Kákai-út. — Barsmegyei Népbank lévai fiókja 
helyiségben : IV. Körzet Deák Ferenc utca 
páros szám. Rövid, Eötvös, Kereszt-utca 
Ozmán tér, Teleki-utca páratlan sz Ladányi 
utca, (Vili körből) Malomtér, Szepesi és 
Kálnai utca. — Lévai kereskedelmi bank 
helyiségében : II. Körzet. Kálvária sor, Dobo 
utca, Féjatér, Horváth, Árok utca és tér, 
Zách, Part-utca és tér, Kopai, Mártonfi-utca 
páratlan Báti-utca páros Háli-uti pincék 
Kossúth-tér es tanítóképző. - Városi adó 
pénztár helyiségében : VI Körzet. Bástya, 
Balassa-utca, Bathi L, tér, Klóra tér, Galamb, 
Gyürki, Kapuköz, Kálvin, Kazinci, Kígyó es 
Mártontl utca páros szarná. Mnjlálh. Mészáros, 
Simor, Széchenyi-uli a, Sz. Háromság tér, 
Temjilom tér, Zöldkert-utca, Városházköz, 
Halászcsárda.

1919. március 10. d. e. 9 óra.
Lévai Takarékpénztár helyiségében : 1. 

Körzet. Kohári, Hegyalja. Munkás-utca és 
Sziklasor. — Barsmegyei Népbank lévai 
fiókja helyiségében : V Körzet. Klapka, 
Mángorló, László, Kossúth, Schoeller, Sebes
tyén utca és Deák Ferenc-utca páratlan 
számú oldal, Petöfi-utca. — Lévai kereske
delmi bank helyiségében : Vili b. Körzet. 
Botka, Zugó, Vagóhid-utca, Vásártér, Perec, 
Csepregi-utca, Vasút mellett, út és állomás, 
Nagyfüvellö, Barsiutca — Városi adópénztár 
helyiségében: VII Körzet Bercsényi, Csapás, 
Libamalom, Majoralja, Mező-utca, liákóci 
utca és tér, Két-utea.

1919, március 11. d e. 9 óra.
Lévai Takarékpénztár helyiségében : I. 

II. Ifi. és IV. körzetbeli kereskedők és ipa
rosok. — Barsmegyei Népbank lévai fiókja 
helyiségében : V. VI VII és Vili. a. kör
zetbeli kereskedők és iparosok — Lévai 
kereskedelmi bank helyiségében : IX Körzet. 
Szent-Janos puszta és hegy, Lászlómüve, 
Ujmnjor. — Városi adópénztdr helyiségében : 
IX. Körzet, (lénye puszta, Város major, 
Orbánhegy Ólévá Kereszthegy, Monaco tég
lagyár, Kurtahegyi major, Sóti malom, Cigány 
tanya, tárházak, Faiskola.

1919 március 12 d e 9 óra.
Az igazoltan elmaradt felek pénzeinek 

lebélyegzése mind a négy helyen.
Külön megjegyeztetik, hogy a havi és 

heti fizetéses alkalmazottak és munkások 

illetményeit képező bankjegyek, melyek f 
évi március 1 és ö án lettek esedékesek, a 
Takarék és Hitelintézetben működő lebé- 
lyegző bizottság által minden levonás nélkül 
teljes összegben lesznek lebélyegezve, — e 
célból a vonatkozó fizetési jegyzék két 
példáuyban kiállítva agy a munkaadó, mint 
az alkalmazott által aláírandó és a kifizetés 
megtörténte a Rendőrkapitány által iga
zolandó.

Különfélék
— A lévai főgiiuuáz’umot a cseh

szlovák katonai parancsnokság február hó 
I 21-én tudvalevőleg bizonytalan időre bezá- 
i ratta. A főgimnázium igazgatója az iskolának 
I újból való megnyitása iránt sürgősen meg 
l tette a szükséges lépéseket dr. Miaura Mar- 
• tonnái, a varmegye zsupán kormánybiztosánál, 

akitől március hó l én telefonon azt az 
értesítést kapta, hogy a múlt hét folyamán 
Lévára jön es akk< r személyesen fogja el
intézni az ügyet. A zsupán látogatása azonban
— bizonyára egyéb elfoglaltsága miatt — 
elmaradt s ezért a főgimnázium, a legnagyobb 
sajnálatunkra, — még mindig zarva van. 
Valóban óhajtandó, hogy ez a dolog a tanú- . 
lók és a szülök megnyugtatására minél- 
előbb előnyös megoldást nyerjen ; mert ha 
az intézetét végleg bezárják, a szeptember 
hónap végéig terjedő, hat hónapi vakáció 
kiszámíthatatlan karara lesz a tanulóknak, 
akik a felmerült okok miatt a folyó tanévben 
amúgy is sokat mulasztottak Nemcsak a 
tanultakat felejtik el és kárba megy reájuk 
nézve az egész tanév, hanem a hosszú tét
lenség még erkölcsileg is éreztetni fogja 
káros hatását.

— Gyasíeset. Koczab Frigyes a lévai 
uradalom föintezöje, a gényei gazdasag ve
zetője 55 eves korában Pozsonyban, hol egy 
szanatóriumban kezeltette magát, e hó 3-án 
délután fél 4 órakor elhunyt A boldogult 32 
év óta állott a lévai uradalom szolgálatúban, 
mint annak egyik kiválóan szorgalmas, hű
ségesen sáfárkodó, pontos és lelkiismeretes 
gazdatisztje. A lévai úri társaságnak kedvelt 
tagja, jóleik ti és jókcdeiyü férfiú volt, akinek 
csak baralai voltak. Derűs, joizü humoráért 
mindenki szerette ; ahol csak megfordult, 
bizonyára kedvesen fognak az ő mosolygó 
arcara visszaemlékezni ilulaia váratlanul ért 
bennünket, mert még nem regiben a legjobb 
egészségben járt körünkben Hirtelen támadt 
bélbaja aláásta életerejét s rövid szenvedés 
után lelket visszaadta teremtöjének. Halálát 
neje született Kabina Kamilla úrasszony, 
kivel 28 évig a legboldogabb házasságban 
élt, két lia dr. Koczab Frigyes tanár, Koczab 
Vilmos és leánya Koczab Hilda, Papp Meny
hért szegedi rendőrkapitány neje gyászolják.
— Áldott emlékét mi is kegyelettel fogjuk 
őrizni !

— Májuebau megles? a béke. Pa
risból érkezett szikratávirat szerint a béke
értekezlet valószínűleg április első napjaiban 
fogja megkezdeni teljes üléséit, amelyeknek 
eredményeként mar májusban meglesz a 
beke, amely Németországot katonailag és 
tengerészeti lég lehetetlenné fogja lenni. A 
németeket is meghívjak a tárgyalásokra s a 
békeérlekezlet még április lü-ike előtt teljes 
ülést fog tartani. Közvetlenül a német béke
szerződés teljes elkészülte után Auszlriu és 
Magyarország és Bulgária ügye kerül sorra.

— A szocialisták mulatsága A 
lévai szociáldemokrata-párt farsangi estélye 
vasárnap március 2-au zajlott le úgy unyagi, 
mint erkölcsi tekintetben kitűnő sikerrel. A 
lévai városi szálló színházterme a zsúfolásig 
meglelt, úgy hogy a táncoló {tarok sűrű 
rajokban fogták el a parkettel. Jelenvolt a 
varos minden rendű es rangú társadalma 
annak bizonyságául, hogy sem a párlkérdé 
sek, sem egyelt társadalmi problémák nem 
tudnak éket verni a lévai közönségbe, mely 
egymást megbecsüli, egymás gondolkodását, 
felfogását, vallásai tiszteletben tartja s a 
fehér asztalhoz s a táncterembe csak szere
teted derűs arcot es jókedélyt iparkodik 
hozni Hat kivilágos-kivirradtig tartott a mu
latság, jó kedvben, békességben varva egy 
szebb es jobb farsang-utolját. Az anyagi 1 

bevétel megüti az ötezer koronát. A régi 
híres toronyóra bál az idén farsang utolsó 
napján elmaradt, most ebben az egy mulat
ságban jött össze a polgárság és a mun
kásság.

— Gyászhír. Lopusny Ottó, állami 
ügyész, az aranyosmaróti állami ügyészség 
vezetője, Breznóbányán, hová üdülni ment, 
március hó 1-én hosszas szenvedés után, 
szerelő rokonaitól környezve 52 éves korában 
elhunyt A boldogult pontos, kötelességtudó, 
munkabíró férfin volt, aki azonban a társa
ságban joviális, jókedélyü jóbarát, egyenes 
lelkű, kedves úri ember volt, kit mindenki 
őszintén szeretett és nagyrabecsült A múlt 
évben súlyos operáción esett keresztül, mely 
rövid időre meghosszabbította, de nem mén 
tette meg életét. Holt testét Breznóbányán 
helyezték örök nyugalomra általános rész
vét mellett.

— A postai forgalom megnyitása. 
A lévai posta és távirdahivatal főnökségétől 
veit értesítés szerint március hó Kdétől, hol
naptól, kezdve megindul a postaforgalom 
minden küldeményre nézve a C.seh-Szlovák 
állam területén. Postautalványokat csak bé
lyegzett pénzzel lehel feladni Magyarország
gal és a volt Ausztriával a postaforgalom 
továbbra is szünetel

— Gyászhír Nagysalloból érkezett 
hozzánk a szomorú és nagy megilletődéssel 
fogadott hir, hogy olt Tonhaiser Mihály, 
Léva varosának egyik legöregebb, kiváló 
szorgalmú és általánosan tisztelt polgára, aki 
agg korúban kedves fiánál, Tonhaiser Mihály 
plébánosnál talalta meg nyugalmas otthonát, 
e hó 7 én. délután 2 orakor példás és pá
ratlan munkássagu életenek 88, boldog 
házasságának 60 éveben forrón szeretett 
övéinek nagy fájdalmára jobblétre szenderült 
llaláia nemcsak családját és rokonságát 
ejtette mély gyászba, hanem jó barátai, 
ismerősei és lisztelöi körében is őszinte rész 
vétet keltett Földi maradványait Lévara 
szállították és a családi házból ma délután 
fél négy orakor fogják a róni kath. temető
ben nyugalomra helyezni — Áldás és beke 
porain I

— A lévai hadigondozó népiroda 
ügyeinek vezetését f. hó Tikén, a lévai 
hadirokkantak egyesülete nevében Miklosy 
Béla, Feldmann Kadó, Lengyel József, Stri- 
bulya János, Kovács Jenő. Csákányi Kálmán 
és Balog Máté egyleti tagok vetlek át Az 
ügyvitelben beállott ezen változásnak egy 
hasznos eredménye máris mutatkozik abban, 
hogy a rokkantak és özvegyek pénzének 
lebélyegzésénél, a megszálló katonai hatóság 
fokozott előzékenységet tanúsít.

— Ellogyzés Szalay István áll. fel
vigyázó, febr. 2-án eljegyezte Simovits Gyula 
vasúti kalauz kedves leányát, — Gizikét.

— A magyar nyelv dallamossága. 
Franki Ágoston Lajos, cseh születésű és 
cseh anyanyelvű költőnek önéletrajzában 
olvassuk Mezzofanti olasz bíborosnak 1836-ból 
szármázó nyilatkozatát a magyar nyelvről. A 
nyilatkozat így szól : Tudja — mondta Mez- 
zofanli beszélgetés közben a cseh költőnek 
— melyik nyelvet tartom az olasz és a 
görög után, minden más nyelv előtt leg
inkább dallamosnak es a verselés szempont
jából leginkább fejlődésre képesnek ? A 
magyart. Ismerem nehány új költőjüket, ne
hány versüket, melyek a dallamosságukkal 
meglepnek Ügyeljen, ebben a nemzetben 
egyszerre csak fel fog tündökölni egy költői 
lángész és nézetemet igazolni fogja. A ma
gyarok. úgy latszik, még nem is tudjak, 
micsoda kincs lakozik a nyelvükben. Öröm
mel közöljük ezt a — nekünk nagyon ked
ves — nyilatkozatot, amelynek értékéi fokozza 
az a körülmény, hogy Mezzofanti a nyelvek 
terén páratlan zseni volt, aki 60 nyelven 
beszélt és irt.

— Nincs hús a mészárszékekben ; 
a mészárosok még az üzletüket is zárva 
tartjuk. Ha volna is ám valahol, még pénzért 
sem lehel liapni. Már pedig a gyomor nem 
tiir halasztást, ennyi népet nem lehet éhezni 
engedni. Itt már a hatóságoknak kell közbe 
lépni, rekvirálni kell számara a környéken, 
azt sem szabad megengedni többé, hogy a 
hús arát emeljék, mert akkor soha normális 
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állapotok nem lesznek Itt említjük meg azt 
is, hogy a kereskedők közül is sokan eldug
ják az árut, vagy ha van, kétszeres árakat 
követelnek a most folyó pénzbélyegzésre 
való tekintettel. Ezek között is rendet kellene 
teremteni s rá kell szoktatni arra, hogy 
első sorban az ö kötelességük visszatérni a 
béke előtti állapotokra Ez pedig azt jelenti, 
hogy ne dolgozzanak többé hadinyereség 
adóra, hanem elégedjenek meg tisztességes 
polgári haszonnal. Alkalomadtán tüzetesen 
fogjuk tárgyalni ezt a kérdést s reá fogunk 
mutatni, hogy mik az akadályai a normális 
viszonyok helyreállításának

— Hegyközségi gyűlés. A lévai 
Orbán-hegyközség ma, március hó 9 én dél
után 2 órakor tartja évi rendes közgyűlését 
a lévai iparos-olvasókör helyiségében. A 
hegyközségi birtokosokat ez utón is meg
hívja a hegybíró.

1186-1919. szám.
Hirdetmény.

A Cseh-Slovák Hadügyininister 7263— 
1919. szám alatt az alabbi rendeletet teszi 
közhírré a volt katonatisztekre vonatkozólag, 
— kik ha böv bb értesítést kívánnak arról, 
úgy március 9-én délelőtt 10 órakor a ka
tonai laktanya parancsnokságánál jelen
jenek meg.

Léva, 1919. évi március hó Sán.
I< ö z I i : Bódngli Lajos, 

polgármester 
72311111. 1919 11/17. (Fordítás')

A katonai havidíjasok jelentkezése a 
Cseh-Szlovák hadseregbe való felvétel vegeit 
Utolsó jelentkezési határidő 1919 márczitis 
10-ike a volt katonai havidíjasoknak a Cseh- 
Szlovák hadseregbe való felvétele végett. Ez 
ideig valamennyi havidíjas (tényleges, tarta
lékos, szolgálaton kívüli, segéd szolgalatos, 
népfelkelő tiszt,) ki mint tiszt tovább óhajt 
szolgálni a cseh-szlovák ország hadseregében, 
továbbá, kik nyugdijat vagy végkielégítést 
óhajtanak nyerni, lm eddig bármi okból nem 
kapták meg: jelentkezzenek felvétel végett 
a C-eh szlovák állam kötelekébe. Megje
gyeztetik, hogy a kik a kitűzött határidőn 
belül nem jelentkeznek, a volt osztrák ma
gyar hadseregbenszerzett jogaikról monda
nak le, bár a Cseh-Szlovák ország területén 
laknak is

A nem jelentkező esetleg nyugdíjjogo
sultságát is elveszti.

Jelentkezési ivek a katonai parancsnok
ságnál (a laktanyában) kaphatók Ezen ren
delet nem szól sem a légionáriusok, sem az 
1919. március 10-ike után fogságból haza- 
jövökre. Klofácz s. k

hadügyminiszter.

HIRDETMÉNY.
A megyének gabonával való rendes 

ellátása érdekében feltétlenül szükséges, hogy 
minden polgár szigorúan tartsa meg ama 
előirt rendeleteket, melyek a gazdasági ter
mékek szállítására, őrlésére, fogyasztására 
és eladására vonatkoznak

Amíg uj intézkedések nem jönnek, addig 
a volt magyar királyi kormánynak erre 
vonatkozó rendeletéi érvényesek.

Nyomatékosan figyelmeztetünk min
denkit :

Csak annyit szabad fogyasztani, ameny- 
nyit a családtagok számarányában megálló 
/ritolt fejkvóta kitesz.

Őrléshez mindenkinek igazolványra van 
szüksége, melyei a községi jegyző állít ki.

A malomtulajdonosok ezen őrlési iga
zolvány nélkül nem őrölhetnek.

Mindennemű gabona, mely ily őrlési 
engedély nélkül a malomban találtatik, min 
den igény és kártérítés mellőzésével lefog- 
laltatik s úgy a gabona-, mint a malom
tulajdonos a legszigoiúbb büntetés alá esik

Mindennemű gabonának, úgy a kukori
cának, mint ezek termékeinek szabad eladása 
a legszigorúbban tiltva van, mely rendelkezés 
megszegői ellen elkobzás mellett még kimé 
letlen eljárás lesz folyamatba téve.

Dr. Micura v. r 
kupán.

Jótékonyság.
Tonhaiser Mihály elhunyta alkalmából 

fia, Tonhaiser Mihály nagysallói plébános a 
maga és a gyászoló család nevében koszorú - 
megváltás címén a Stefánia-arvaháznak 200. 
a Tanítók Házának pedig 100 koronát kül
dött — Hálás köszönet a jólelkü adományérti

Elszámolás.
A lévai szociáldemokratapárt 1919. évi 

február hó 2 án tartott vigalmi estélyének 
Összes bevétele : 4592 kor. 
Összes kiadása : 1708 „

Tiszta jövedelem : 2891 kor.
Felülfizetlek :

N. N. 50 K., özv. Miklóssy Józsefné 
40 K , Knapp Dávid, Maczák István 30 -30 
K., dr. Horváth Gyula, dr. Steiner Oszkár, 
dr. Szilárd Samu, Balog Mátyás, Steiner N., 
N. N., Polák János, Presztoláns/.ky Béla 
20 20 K, ('.saszni János, Krizsanovics Ist
ván, Deutscli N. 18—IS K., Drobni Vineze, 
Gzaban János, Gráth József, Belányi József, 
Boldis Károly, Svarcz Ferencz 12-12 K., | 
Vimelák János II K., Huberth Vilmos, dr. 
Kersék János, Steiner Ernő, Szeybert Ferenc, 
Eeldmann Aladár, X N , Bonyhády Ferenc, 
Lengyel Béla, Lengyel István Lengyel Józse', 
Hónai Lipót, Kostyek József Klincsok Gyula, 
Eeldmann Izidor, Rónai Emil Beitmann La
jos, lleksch Alfréd, Breuer Arnold, X N., 
Kiss Géza, Kiss András, N. N. L’honik, Gapel 
Sándor, Pál Gyula, X. N 10-10 K., Tövises 
János, Gyurgyanovics Károly, Vanek István, 
Válábek Mihály 8—8 K., lírányik Pálné, 
Gutmann János, Batyik Mária, llerka Géza, 
Eeldmann Kálmán, Eliser Ignác, Huszárné, 
Kabát József, Strbák Ilona, Dóstul Jánosné, 
Zacska Ferenc, Sindler X , Smith Béla, 
Berger Ferenc Madlenák János, Kovácsik 
Márk, Pajger Gyula. Blau Zsi gmond, Havran 
Elek, Koperniczkv Kornél, lllavács József, 
OiTermaun X 6—6 K., Tokody Imre 5 K,, 
Halasi József, Tamás Mihály, Kőim Jenő, 
Lóderer József 4—4 K., Klebik János, Poór 
József, Halasi Jánosné, Csiger István, Inger 
István, ifj Sebó István, Dohány Julianna, 
Dohány Mária, Szlojanovics N., Dóka Sándor, 
Simon Péter, Tóth János 2-2 K, ezenkívül 
234en egyenként 1 — 1 koronái.

A fennmaradt tiszta jövedelem a létesí
tendő könyvtár alapját fogja szolgálni

Mindazok, akik az estélyt anyagi és 
erkölcsi sikere érdekében közremüködesükkel, 
vagy adományaikkal támogatni szívesek 
voltak, fogadják ez utón is köszönetünket.

A rendezőség.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi márc. hó 2.-től évi inárc. hó 9.-ig.

Születés.

4 Uiltt O A^rk
Gubo József Sabik Veronka leány 
Németliy Lajos Gútli Paula leány 
Szabó Béla Hradecsnyt 1. hu 
Szabó József Kovács Ilona leány

Házasság.

Erzsébet 
Valéria Aranka 

Béla 
Terézia

VűlecbUY és imassziiiiv iiue Vallása

Bogyó József Lukács Borbála r. kát li.
Maczvaiúa Ferencz Mihalovics R. r. katli
Mikulás János Sáfár Rozália ag h. ev rkath.

Halálozás.

AZ ClllUUVl I1CTB Kora A halál oka

özv. Bíró József 79 éves Aggaszály
Bilai Terézia 46 éves Bélhurut

Nyilttér.
Gazdasági gyakornok 
azonnali belépésre állást 
keres. — Óim a kiadóban.

Hirdetés.
A lévai köztisztviselők és alkalmazottak 

csoportja közhírré teszi, hogy a csoport 
Váradi-téren (Nyuli házában) levő raktárában 
visszamaradt alábbi árúk amelyekből vagy 
nem lehet minden csoport tagnak juttatni, 
vagy csak számba nem vehető kis mennyi
ségben volna felosztható, a legtöbbet ígérőnek 
fognak eladatni.

Ezen árúk a következők :
/. Cérna fehér és fekete 150 ni. 52 motring.
2. Mák 25 kiló.
3. Kenyérliszt 130 kg. (kesernyés)
4. Fözöliszt 15 kgr.
5. Cirok seprő 183 drb.
6. Forgács súroló kefe 218 drb
7. Dörzs. papír fekete 1000 iv.
8. Kis gyertya 179 drb.
9. í'/res faládák.

Felhívom tehát mindazokat, akik ezen 
árúknak egészbeni megvételére reflektálnak, 
hogy írásbeli ajánlatukat — nekem legkésőbb 
1919. évi március lió 15-én déli 22 
óráig1 kezeimhez juttassák — mert a később 
érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak.

Az árú a legtöbbet ígérőnek fog ela
datni s az egyenlő ajánlatot tevők között a 
választás jogát a választmány tartja fenn. Az 
árúraktár kulcsa Kopcsák Rezső üzletvezető 
úrnál (lakik Klapka utca 6 sz.) található s 
aki az árút meg akarja tekinteni, ott je
lentkezzék.

A vételár lebélyegzett készpénzben lesz 
fizetendő s az árú 8 nap alatt lesz át
veendő.

Léva, 1919 évi március hó 5-én.
POGÁNY VIRGIL 

csoportelnök.

Ajánlok kötelezettség nélkül mig 
készlet tart:
Lóheremag ólomzárolt K 2000’— 
Takarmányrépamag tirás «igy sitp ,, 2200-— 
100 kgként ab Léva.

WEINBERGER ZSIGMOND 
magnagykereskedő.

Eladó zongora.
Egy Beregszászyféle zongora 
eladó. Léván Calvintér S.

Házvezetőnő.
Jól nevelt hadi árveleány, 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.

JEDLICSKA JÓZSEF
képesített 

kőműves és ácsmester 
Damjanioh-utcza 16. sz. Léván.

Vasredőny és kirakat.
Egy boltajtóra való vasredöny 

és egy fnom szalon üveges kirakat 
modern boltajtóval eladó. 
Bővebbet; Partu. 1. Léva.
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w Kiadó ■■
Elsőrendű üzlethelyiség 
= lakással =

A Petőfi utcza 11. számú ház 
egészben vagy részben kiadó. 

— Értekezni lehet; —
Dr KMOSKO BÉLA

Ügyvédi irodájában.

LAKÁST KERES
2 3 szobásat.

Cim a ItiacLóban.

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

Fűrészelt tűzifa 
kapható 

WEISZ malom telepén 
bármilyen mennyiségben.

Ház vétel.
Egy 3-4 szobás ház lehetőleg kerttel 
vagy nagy udvarral megvételre esetleg 
bérbe kerestetik. — Cim a kiadóban.

— 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 —

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák és műfogak 
FÜlÖp Béla fogtccll 11 ikusnál i_, é "v él n, Teleky-utca 1.

Meghívás.
A Lévai Takarék- és Hitelintézet

(Részv ény társaság)
1919. évi március hó 24-ik napján dőlutáu 2 órakor 
saját épülete tané esteimében, Léván megt ártandó

XLVI. évi

rendes közgyűlésére.
TÁRGYSOROZAT:

1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a 
jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.

2. Az 1918. évről szóló zárszámadások előterjesztése az 
igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg meg- 
allapitása ; a nyeremény feloszlása es felmentési határozat.

3. A felügyelő bizottságba egy rendes és egy póttagnak 
választása

4 Esetleges indítványok.
Kelt Léván, 1919. márczíus hó 4-ik napján.

Az igazgatóság

Alapszabályok 12 §-•: Közgyűlésen résztvehetnek mindazon részvé
nyesek, kik legalább egy nevükre szóló részvényt le nem járt szelvényeivel 
együtt a közgyűlés megtartása előtt egy nappal a társulat hivatalos helyi
ségében letéteményeztek ; — szavazati joggal azonban csak az esetre 
bírnák, ha a nevükre szóló részvények a közgyűlés előtt 90 nappal a 
rész vény könyvbe bejegyezve találtattak.

A zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyiségében 
hétköznaponként délelőtt 9-12 óra közt megtekinthetők.

Léva, 1918. deczember hó 31-én,

Vagyon. 19 18 é v M é r

Kor. I. Kor. t.

Pénztár
Készpénz — — — — — 60597 06
Másutt elh tőkék — — — 2155442 36
M. kir. postatakpzlr. — — — 14158 25
Giró számla — — — — — 1026 05 223122.3 72

Értékpapírok.
Állami papírok (külön részletezve) 639700 —
Pénzintézeti központ üzletrész — 1400 642100

Kölcsönök
Váltó kölcsönök — — - — 287248 -
Jelzálogos „ - — — — 894410 —
Törlesztéses „ — 264940 87
Előleg „ — — - 18179 146177. 87

Ingatlanok
Intézeti épület — — — — 74000 —
Pekarik-féle bérliáz — — — 12950 —
Egyéb ingatlanok — — — 285 44 87235 44

Ingók
Irodai felszerelés — — — — 641 — 611 -

Egyebek.
Óvás és perköltség számla — 496 28 496 28

Kamatok
Hátralékos jelzálog — — — 10380 48

,, törlesztéses — — 1063 80
„ előleg — — — 593 89 12038 17

• li ll
4438512 48

I e g-S Z á rn I a. Teher.

Kor. I. Kor.1 f.

Alapok
— — 400000Részvénytőke — — J

Tartalék töke — — - — 226768 47
Veszteségi tartalék tőke — — 26434 80
llázfenlartási alap — 2500
lláztörleeztési alap 5000 - 660703

Tartozások.
Betétek 3t 185596 82
Adók - - - • — — 4908 ü3 3690505 3.

Osztalékok
1911. évi osztalék — 272
1913. , , _ 34
1914 . — — — 34
1915. . 340 -
1916 . „ — 408 —
1917. , . — 1224 2312 -

Kamatok
Átmeneti váltó — — 4897 11

. jelzálog — — — 10575 63
• törlesztéses 3016 93
,, előleg — — — — 65 92 18555 59

Egyenleg I
Nyereség átliozat (adómentes) — 27178 79
Ez évi nyereség — — - - 39257 48 66436 27

— J4438512 48

Nyomulóit Nyltrui íu Taréit r, l.-nál, Léván.

Csekey Vilmos 
igazgató. Jozeefcsek Géza

főkönyvelő.
Megvizsgálta és teljesen rendben találta a felügyelő bizottság

Krujtelk Jenő Pólya Károly
í. biz, tag. f. biz. elnök.

Forgács Mihály 
f. biz, tag.


