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“ Burgonya-termelési 
akció.

í (F) A háború mindig' vissza- 
t esést jelent a szellemi élet területéről 
. az anyagi világ ösvényeibe. Azt 

látjuk napjainkban, hogy a gyomor 
ákérdése áll a küzdelmek középpont
iban. A társadalmi berendezkedést 
^akkor tartjuk egészségesnek, ha 

benne a munkafelosztás elve érvé
nyesül, azaz, ha az egyes ember 

1 földet müvei, a másik cipőt csinál, 
a harmadik tanít, a negyedik gyó- 

' gvit stb. Miután azonban a jelenlegi
■ helyzet nem egészséges, hanem
■ zűrzavaros, bizonytalan (Az időjárás 

kedvezőtlen : a háborús megrázkód
tatásból nem tért még vissza a 
lelkek nyugalma és munkakedve ...), 
azért nem követhetjük átmenetileg

> az egészséges szociális élet irány
elveit, hanem azt kell ajánlanunk, 
hogy bármely foglalkozású polgár 

termeljen bizonyos élelmi-cikkeket. 
Lgy látjuk, hogy a következő év 
még az elmúlt háborús éveknél is 
nehezebb gazdasági, élelmezési vál
ságokkal lesz kapcsolatos. Ez az 
előrelátható ellátási krízis azt dik
tálja, hogy a helyes munkafelosztás 
elvét rövid időre felfüggesztve, a 
legelemibb szükségletek kielégítése 
végett arra törekedjünk, hogy min
denki (A földmivelőn kívül a tiszt
viselő, az iparos, a kereskedő is) 
műveljen egy kis földterületet. Min
denki iparkodjék kis földterületet 
bérelni és abban a háztartás leg
szükségesebb cikkeit (Burgonya, 
káposzta, bab, borsó, lencse, petre
zselyem, paradicsom, paprika stb.) 

Vte rmelni.
Meg kell állapítanunk, hogy 

ősszel kevés búza vettetett el (Át
lagosan nem több, mint a szokásos 
terület */»  része) ; tavaszi búzából 
pedig kevés mag volt ; ami kevés 
mag volt is utóbbiból, azt a mostani 
kedvezőtlen időjárás hátráltatja az 
elvetésben és a fejlődésben, úgy 
hogy előreláthatólag ebben az évben 
nagyon rossz búzatermés lesz. — 
A hiányzó búza pótlását tekintjük 
a mostani termelés legfontosabb 
kérdésének. Nézetünk szerint a búza
liszt hiányát — árpa mellett — 
legjobban burgonyával lehet pótolni, 
^zért válik szükséggé egy egyete
mes burgonya-termelési akció. A bur
gonya termelése most mind a mi
nőség, mind a mennyiség szempont
jából különösen felkarolandó. — A 
sok szénhidrát tartalom minőségi 

összetételét lisztjellegüvé teszi ; a 
sokféleképen elkészíthető volta mel
lett itt most a liszt jellege a légion 
tosabb. A termés mennyisége pedig 
holdanként olyan nagy (közepes 
termés mellett 30 40 métermázsa), 
hogy inás termény alig, vagy egy
általában nem veheti fel vele a ver
senyt. Azért szükségesnek tartjuk, 
hogy mindenki termeljen burgonyát, 
és pedig' az eddigi szokástól elté
rően sokkal nagyobb mennyiségben. 
Erre a célra elsősorban azt a tőidet 
kell felhasználni, amelyet búzának 
szántak ; akinek pedig ilyen földje 
nincs (nem gazdálkodók), iparkodjék 
erre a célra földet bérelni. Bizonyára 
a lévai uradalom is adna földet 
bérbe ilyen közszükségleti akció ; 
céljára.

Felhívjuk Léva város hatóságát, I 
indítson meg egy burgonya-terme
lési akciót. Nem bizhatjuk városunk ' 
ellátását a véletlenre ; nem bízhatjuk \ 
háztartásunkat a mostani termelés : 
szeszélyére (Szocialista kifejezés sze- ‘ 
rint most anarchisztikus termelési 
rendszer uralkodik), hanem a leendő 
szükséglet szempontjából tervszerű 
termelésre kell törekednünk.

Az akció nagy jelentőségének 
megértetésével és utánjárással bizo
nyára lehetne elegendő ültetni-való 
burgonyát is kapni.

Ilyen akció ellen nem leltet av 
val érvelni, hogy vannak, akik nem 
szeretik a burgonyát; az illetők is 
inkább esznek majd krumplit, mint 
semmilyen lisztes táplálékot. Ezek 
kis számával szemben óriási több
ségben vannak azok, akik alig tud
ják elképzelni azt a napot, hogy 
burgonya ne kerüljön az asztalra. | 
Most pedig főzelékbeli minőségén 
kívül lisztpótló jellege folytán lesz 
nélkülözhetetlen.

A burgonya-termelési akció 
megindithatása végett szükségesnek 
tartjuk, hogy a városi hatóság ke
resse az érintkezést vármegyénk 
gazdasági egyesületével és a lévai 
uradalommal. Hirdetésen hívja fel a 
lakosságot tokozott burgonya-ter
melésre. Értesse meg'a kisgazdákkal, 
hogy a burgonya elsőrangúan tizet; 
többet jövedelmez, mint pl a kuko
rica. A lévai nem-termelők részére, 
akik ebben az akcióban hajlandók 
résztvenni, törekedjék ültetni-való 
burgonyát és bérföldet szerezni. Az 
uradalmat szintén lehetne arra kérni, 
hogy a leendő liszthiányra való 
tekintettel az eddiginél nagyobb 
mennyiségű burgonyát termeljen. 
Ehhez a munkához az uradalom a 

munkanélküliek segítségét is vehetné 
igénybe ; így lehetne a burgonya
termelési akcióval a munkanélküli 
eket is támogatni.

Szükségesnek tartanók, hogy 
Léva város kezdeményező akciójá
ból országos burgonya-termelési 
akció indíttassák meg.

A in u n k a .
Most már meg fog indulni a 

mezei munka, a tavasz elérkezett A 
töld mindnyájunk édes anyja. Ez 
táplál mindenkit, jóbarátot és ellen
séget egyformán. Nem kíván egye
bet, mint azt, hogy szeressenek vele 
a munkáskezek foglalkozni, szántsák, 
boronálják, ássák, vessék, kapálják. 
A munkát a föld duplán fizeti vissza 
aratás idején. Aki gondozta, művelte 
töldjét, annak nem kell attól télni, 
hogy a föld is egyszer sztrájkba 
lép és megtagadja a termést. Csak 
azon bosszulja meg magát a föld, 
aki azt elhanyagolja.

Mindent, ami az élet fenntartá
sára szükséges, a föld ad nekünk. 
Egyetlen élelmiszer vagy ruházati 
cikk sem kerül máshonnan, mint a 
földből ; de az embernek meg is 
kell dolgozni azért, hogy a föld őt 
eltartsa. \ eritékes munkával kell 
törni a rögöt, hogy az termővé 
váljék és az Isten áldását ntéhébe 
fogadja. Ingyen csak gazt és dudvát 
terem a föld. A tunyák és renyhék 
nem is érdemelnek egyebet.

Most, hogy a háború véget ért, 
meg kell indulni a rendes munkának 
minden vonalon. Sőt meg kell in
dulnia és nem szabad félbeszakad
nia még akkor sem, ha netalán egy 
új háború zúdulna nyakunkba, mert 
ha a munka csak egy pillanatra is 
megáll, a legnagyobb ínség és nyo
morúság fenyegeti a lakosságot. 
Minden dolgos kezet be kell tehát 
a munkába állítanunk, hogy a ránk 
következő aratás termését biztosít
suk. Foglalja el mindenki a régi 
helyét s vegye fel onnan az ösztökét, 
ahova azt akkor dobta el, mikor a 
háborúba indult. És ne csupán arra 
törekedjék, hogy egyedül a saját 
földje legyen kellőképen megmun
kálva, hanem gondja legyen min
denkinek arra is, hogy a szomszéd
ban vagy a községben parlagon ne 
maradjon egyetlen parcella sem. 
Mert kincsek vannak elrejtve a 
földben, annak napfényre hozása s 
az emberiség szükségleteinek fede
zésére való bocsátása, mindnyájunk-



2 B A B & 1919.

nak egyformán közös köteles
ségünk.

Ép ez a téma inspirálta ezt a 
cikkemet is, mert ez a vidék külö
nösen a termelésből él ; annak to
kozása tehát közérdek. Mivel azonban 
tavaszkor általában egyszerre meg
indul a munka s a munkáskezet 
egyszerre mindenfelől megrohanják, 
természetesen a napszámok értéke 
ennek arányában emelkedik.

Nálunk a legtöbb kisembernek, 
iparosnak és napszámosnak is van 
egy hold vagy legalább egv félhold 
földje, ha nincs, akkor bérel, hogy 
legalább krumplija és kukoricája 
legyen.

Ezt a földet azelőtt könnyű 
volt megművelni. Öt-tiz koronáért 
felszántották, egy-két koronás nap
számosok elültették, bekapálták. Ma 
azonban más a helyzet. Mintha 
kifordult volna a világ sarkából, 
mindenki a bőrét akarja lehúzni 
embertársáról. Az igaz, hogy minden 
drágább. De Uram Isten, az ár
emelkedésnek is egyszer már csak 
határt kell szabni.

Itt két dologra kell felhívnunk , 
a hatóság figyelmét. Az első az, ' 
hogy a szegény emberek alig tud- , 
nak szántót kapni és ha kapnak is, 
egyszeri szántásért csaknem az egész 
évi termés értékét kell megfizetni. 
De sok igás-gazda semmi pénzért 
nem hajlandó másnak szántani, még ; 
akkor sem, ha ő már a saját mun
kájával elkészült. A hatóságnak kell j 
itt erélyesen közbelépni s kimonda- , 
nia, hogy minden igás-gazda, aki ’ 
saját munkájával elkészült, tartozik , 
helyben vagy a legközelebbi szom- í 
szódban ugyancsak a hatóság által ; 
megszabandó díjazásért szántást i 
végezni, hogy igy minden darab 
művelhető föld eke alá kerüljön s i 
a kisembereket se uzsorázhassa ki 
az állattartó gazda.

Ezenfelül szükséges, hogy a 
hatóság megállapítsa azokat a lég- ; 
magasabb napszámokat, melyeket | 
egy földmunkás követelhet, mert a * 
kényszerűség a kisembert is ráviszi 
a mai horribilis árak megfizetésére, 
amelyet csak akkor fog megsiratni, 
mikor aratás idején látni fogja, hogy 
termésére ráfizetett.

Szükséges, hogy a község min
den épkézlábu embere munkába 
álljon. A hatóság ne tűrje az ácsor- • 
gokat s henyélőket, mert ezek a I 
közvagyont csorbítják.

Nehéz beleszokni a háború után 
a munkába ; de ha majd elfogy a 
pénz, az ennivaló, ha majd látni 
fogják, hogy egyedül a munka szüli 
a jólétet és a megelégedést, hogy 
itt éhen nem hal meg senki, aki 
dolgozni akar, akkor talán hamarább 
előkerül a kasza és a kapa az eresz 
alól, a szegről.

A hét világ-eseményeiből

A világ figyelme a magyar tanácsköz
társaság alapkövei felé irányul. Már több 
rendelet jelent meg, amelyek a leendő épület 
kontúrjait mutatják.

A magyar tanácsköztársaság a kisipar 
kereteit meghaladó ipari, bánya — és köz- ■ 
Iskedési üzemeket köztulajdonba veszi; ennek

folytán mindazok az ipari, bánya — és köz
lekedési üzemek, amelyok munkáslétszáma 
1919 március hó 22-én a húszat meghaladta, 
társadalmi vezetés és munkásellenörzés alá 
kerülnek — A Forradalmi kormányzótanács 
X sz. rendeleté szerint — külön felsorolt 
varosokban — minden lakóház a hozzátar
tozó beltelekkel, valamint a ház tartozékaival 
együtt a magyarországi tanácsköztársaság 
tulajdona. Ez a rendelet nem alkalmazható 
azokra a munkásházakra, amelyeket a mun
kás (tisztviselő) maga építtetett vagy szerzett 
és amelyben maga is bennlakik. Az ilyen 
házak után tehát lakasbért nem kell fizetni, 
hanem csak telekértékadót. Utóbb szerzett ér
tesülésünk szerint csak az öt lakásnál nagyobb 
bérhazak lesznek kommunizálva. — A XI. 
sz. rendelet szerint a proletárallamban csak 
annak van joga élni, aki dolgozik: tehát 
vagy testi, vagy szellemi munkát végez a 
társadalom fentartására. Ugyanez a rendelet 
kimondja, hogy az állam köteles eltartani 
mindazokat, akik munkaképtelenek, valamint 
azokat, akik dolgozni akarnak, de az állam 
nem tud nekik munkát juttatni.

A Daily Chronicle szerint a szovjet
kormány szövetséget ajánlott el Németor
szágnak

A Habsburg-Lotharingiai és a Bonrbon- 
Pármai ház összes tagjait száműzték Német- 
ausztriábói.

Budapest iskoláiban beszüntették a val 
lásoktatást A Daily Mail tekintélyes angol 
lap egyik legutóbbi számában foglalkozik a 
területi kérdésekkel és Olaszországnak az 
osztrák Tirolra emelt igényét tarthatatlannak 
mondja. Lengyelország az ántánt hatalmak
kal katonai, politikai és gazdasági szö
vetségről szóló szerződést köt A szerb 
követ elutazott Rómából. Ezzel a dip
lomáciai összeköttetes Olaszország és 
Szerbia között megszakadt. Belgrádban az 
utcakon tüntető menetek vonultak fel a hé
ten és a nemzetgyűlés épületé előtt viha
rosan követelték a királyi család letételét 
és a köztársasági államforma kikiáltását. 
Olaszország kívánságára a most készülő 
békeszerződésbe belefoglalják az Ausztriával 
kötendő békeszerződés rendelkezéseit is, 
vagyis egyidejűleg kötnek békét Németor
szággal és Ausztriával. A németek az ame
rikai csapatszallitásra felhasználandó hajó
iknak egy részét átadtak és ezek a hajók 
amerikai csapatokkal fedélzetükön már útban 
vannak az Egyesült Államok felé A franciák 
katonailag, politikailag, területileg és gazda
ságilag is a legnagyobb mérvű védelmet 
követelik Németországgal szemben, azonban 
az angolok az amerikai állásponthoz csatla
kozlak és igy a franciáknak e kérdésben 
tanúsított ellenkezését le fogják győzni.

Steyrben nagy néptömeg követelte a 
proletariátus diktatúráját. — Innsbruckban 
megalakult a munkás-, paraszt- és katona
tanács. >

Az entente Németországtól a fegyver
szüneti szerződés értelmében azt követeli, 
hogy lfaller tábornok lengyel hadtestéhez 
Danzigon át szabad átvonulást engedjen 
Lengyelország fele. — A németek ettől a 
partraszállástól féltik Keletporoszországot, ’ 
azért azt ajánljak, hogy a lengyel hadtest ' 
inkább Stettinben, Königsbergben, Menteiben 
vagy Libauban szálljon partra. — Utóbb | 
érkezett jelentések szerint az eulente ragasz
kodik ahhoz, hogy Haller hadteste Uanzig- j 
bán szálljon partra

A Daily Tolegraph szerint az előzetes j 
beket egyelőre csak Németországgal kötik l 
meg.

Az Avanli szerint az olasz szocialisták I 
elfogadták az orosz elvtársak kommuniszti- ' 
kus programmját. — Lengyelországban tér- ! 
jed a bolsevizmus. — A Ruhrvidékén 
nagyarányú sztrájk van, amely az orosz 
szovjet-köztársasággal való összeköttetés fel
vételei követeli — Legközelebb szocializálják 
a bajor sajtót. —- Egyiptomot bolsevista for
radalom fenyegeti.

A békekonferencia már megegyezett 
Törökország felosztása dolgában ; e szerint 
az eddigi Törökországból a következő orszá 
gok lesznek Örményország, Kurdisztán, ’ 
Konstantinápoly (a Dardanellákkal es a hozza- I 
tartozó területekkel), Arábia, Mezopotámia,

Szíria, Palesztina, Cilicia és az ezenf. J 
fennmaradt részek.

Párisban Romániának Ítélték oda e. i 
Erdélyt. — Magyarországon nem lesz * a 
viselöválasztás. — Olaszország Jugoszt | 
lefegyverezését követeli — Az angol ■ Í| 
az erőszak békéje ellen fordult. — a r I 
felvették a népszövetségbe. — Éleimig, j 
hiány miatt bezárták a bécsi vendéi 
legnagyobb részét. — Jugoszláviában st-JI 
hiány miatt a vasutak legnagyobb 
beszüntették — A német kikötőkkel mi j 
kezdik a hajóforgalmat — A magi • 
határokat újból szigorúan elzárták — Sv, 
Németországgal, Szerbiával és az egyk, ij 
Monarchiával kötött összes kereskedj J 
szerződéseket felmondotta. — Budapesté 1 
toloncház vezetőjét és Pál rendőrségi ] 
ügyelőt, akik Kun Béla inzultálásában rét ! 
vettek, letartóztatták. — Az entente i ! 
gyarországgal hadiállapotban áll ; a szövi ! 
ségesek elhatározták Magyarország ellen 
fegyveres beavatkozást: — A Budapest-be 
vasúti összeköttetés nem szűnt meg. ,

Az entente elhatározta, hogy a niagy f 
országi eseményekre való tekintettel rövides ( 
befejezi a béketargyalasokat — Az entei , 
számit arra, hogy Németországban is isitefl 
lődni fognak a magyar események, he * 
békeszerződést a németek alá nem Írják. ,

SOK A PÉNZÜNK. '
(

fíizony Isten, soh’ sem hittem volna, 
Hogy a pénzünk annyi, mint a polyva. j 
Most látom csak, hogy stemplizni hordj.
Mi vagyunk az igazi Pénzország. I 

1 
A bankókat kiloszámra mérjük, i
A jó Istent tétlenül dicsérjük. 1
Ugyan, kérem, kinek kell a munka 
Mikor a pénz úgy hull a markunkba ?

A piacon mégis semmi nincsen. '
Tojást, túrót nem kaphatni kincsen <

Jancsi-bankót mutass a kofáknak, I
Kinevetnek, avagy hátba vágnak. I

A mészáros, hentes és kocsmáros 
Mily nyájasak, tudja egész város, 
A közönség oly jó, mint a birka. 
Kezet csókol annak, aki nyírta.

•
Liter botért százas bankót kérnek.
Még akkor is zagyvalékot mérnek. 
Húsz kroncsiért, bár jajgatva mondod, 
A mészáros ad egy darab csontot

Nyakkendőért, koronákat százat, 
Egy nadrágért emeletes házat; 
A kalapod, feleséged blúza, 
Ha fizeted, le is vagy már nyúzva

Nincsenek most pangtátok, bukfenczek-. 
Kóbi, Náczi valamennyi henczeg. 
Suszter, szabó azt hiszi, hogy herczeg, 
Isten őrizz, alkudni egy percet.

.

Nincs most szegény, nincs most adóssága 
Volt koldusnak, most semmi se drága, 
Csak úgy nézem azt a sok fajankót. 
Tele kézzel szórja most a bankót.

Ú, szegény nép, fohászkodj az éghez, 
A nyomorból bizony már elég lesz;
A jó Istent térden állva kérjed:
Legyen kissé kevesebb a pénzed /

fianjó Jarjcsi

— Lapunk •lőflsetóal diját - A 
súlyos papirhiány és munkásviszonyok nii«< 
kénytelenek vagyunk folyó hó elsejétől követ 
kezőképen módosítani :

Egész évre — — 20 K —
Fél évre — — 10 K —
Négyed évre — — 5 K —
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Tönkrement Magyarország lóállománya.

A háború kitörése előtt Magyarország 
‘Llt Európának lovakban leggazdagabb állatna 

és az egész kontinensen a legelső fokon 
áliott a lótenyésztése. Ezzel szemben ma ott 

•tart az ország, hogy alig van Magyarországon 
T*  és lóallománya majdnem legszegényebb 
íla. egész világon.
Jj Szakértők szerint legalább 15 -20 esz- 
2Lndő telik el addig, amíg o tekintetben a 

láboru csapásait ki tndja heverni és az 
fcszág lótenyésztését ismét a régi nívóra 
jiuellieti.

A háború során a magyar gazdáktól 
■rekvirálták a lovaikat. Ezzel szemben meg 
felelő tenyésztésről nem gondoskodtak. A 
fáboruban részint a nagy megerőltetés, re 
K1nt a takarmány hiánya miatt háromnegyed 
Billió ló — jórészt magyar ló — pusztult 
el és még ezt a csapást is kibírta volna az 
ország, ha nem ért volna véget a háború 
agy, ahogy véget ért. A formációk felbomlása 
révén ugyanis olyan alakulatot öltött a visz- 
ezavonulás, hogy a lovas csapatok lóállomá
nyukat vagy egyszerűen elkótyavetyélték, 
yagy szabadon engedték. A németek átvo

nulása csak gyerekjáték volt a magyar 
Csapatoknak idegen területen való átvomilá 

Sához képest. A németek mindössze harminc
ötezer lovat hagytak Magyarországon, ebből 
a mennyiségből is harmincezer 10 Erdélyben 
1 románoknak jutott, az osztrák-magyar 
csapatok pedig Ukrajnában, Szerbiában, 
Olaszországban és a Jugoszláv területeken 
történt átvonulásuk közben szakértők szerint 
kétszázezer lovat bocsátottak szélnek.

Ennek a pénzben fel sem becsülhető 
lóallománynak nagy része meg ma is a sza 
badban vadon tanyázik és Ukrajnában a 
magyar lovakat lasszóval fogják. Ez az 
óriási mennyiségű ló Magyarországra töke 
letesen és teljesen elveszett. Ebből egy darab 
sem kapható vissza.

Pillanatnyilag az a helyzet, hogy egyes 
katonai csapatok azért, mert nem tudjak 
Ólelmezui a lovakat kiadják azokat a gaz 

Jaknak, de hamar vissza is veszik tőlük. A 
•helyzet annyira aggasztó, hogy eddig Ma 
gyarország nem tudott eieget tenni a fegy
verszüneti szerződésben foglalt azon felté
teleknek, amely szerint tartozik az ántánt 
keleti hadseregéuek huszonötezer lovat átadni. 
Ezt a mennyiséget a magyar kormány 
lealkudta már tizenötezerre, de bizonyos, 
hogy még a tizenötezer lovat sem lesz kepes 
elszállítani és a franciák esetleg kénytelenek 
lesznek beérni ötezer lóval. Es még ennek 
az ötezer lónak a leszállítása is súlyos aldo 
aatot jelent a magyar mezőgazdaságnak.

I

Különfélék.
— Egyházi közgyűlés. A lévai re

form egyház ma vasárnap, a délutáni 
istentisztelet után a templomban tartja évi 
rendes közgyűlését, melynek tárgyúi a zar- 

-ipámadások és költségvetésen kívül pénztáros
gondnoknak, egyházi adószedőnek választása 
és az idei turnusban kilépő 4 presbiternek 
és 2 póttag helyének ugyancsak választás 
utján leendő betöltése.

— Lakások rekvlrálása. A rendőr 
kapitányi hivatal a tisztviselők lakásának 
biztosítása ügyeben hirdetményt telt közzé 
március hó 31-én, amely szerint felhivatnak 
azon háztulajdonosok, kiknek rekviralásra al
kalmas épületük vannak, hogy a lakásokat, 
a szobák és egyéb helyiségek szamának meg
jelölésével a rendörkupitanyi hivatalnál 8 
nap alatt jelentsek be. A lakások u követ
kező sorrendben fognak igénybe vétetni: 1. 
Üres lakások. 2. Azon egyének lakasai, 
akiket a éech-slovák kormány szolgálatból 
elbocsátott vagy nyugállományba helyezett. 
8. A nyugállományban levők lakásai. 4. 

\ fttykség esetén a többi lukasok. Kötelesek a 
háztulajdonosok, bérlök stb. 8 nap alatt a 
rendőrkapitanyi hivatalnál bejelenteni azon 
egyéneket, akik a forradalom kitörése óta 
a Tárosban letelepedtek és itt tartózkodnak 
Akik ezen felhívásnak elegei nem tesznek, 
a következményeket tulajdonítsak önma 
guknak.

— A Bécsben levő magyar mű
kincsek. Fraknói Vilmos püspök és Gero- 
vics Tibor egyetemi tanár Becsbe utaztak, 
hogy visszaköveteljék az udvari gyűjtemé
nyekben levő Magyarországból származó 
műkincseket.

— A lévai öuk. tüzoltóegyesület 
évi rendes közgyűlését folyó április hó 13 :u>, 
virág vasárnap délelőtt ll órakor tartja a i 
városháza nagytermében.

— Tanulmányi segély a főiskolai 
hallgatóknak. A budapesti ti idományegye- j 
térni és műegyetemi bizalmi testület múlt l 
csütörtökön este megjelent a miniszterelnök ; 
ségi palotában, hogy megtudja a miniszter i 
tanács határozatát az egyetemi ifjak segélye- : 
zése ügyében. A közoktatásügyi miniszter ■ 
közölte a küldöttséggel, hogy a kormány a ' 
szegénysorsu egyetemi hallgatókat természet ; 
ben való segélyben (lakás, élelmezés, tan- i 
könyv) részesíti Ezt azonban csak azok kap
jak, akik arra való jogosultságukat kétség 
telenül igazolni tudják, tekintet nélkül arra, 
hogy katonák voltak-e vagy sem. Akik nem 
kaphatnak természetben való segélyt, már
cius 1-től visszamenőleg pénzbeli segélyt 
kapnak, nőtlenek havonta háromszáz, nősek 
havonta négyszáz koronát a jelen félév vé ; 
géig. A segélyösszeget az illetők akkor lesz j 
nek kötelesek az államnak visszafizetni, amikor ' 
saját keresetükből lehetik.

— A tanév meghosszabbítása A ■ 
magyar kormány közoktatásügyi minisztere 
elrendelte, hogy mindazokban a községek
ben, mell ekben kétezernél nagyobb a lakos
ság száma, az elemi iskolai tanítás mind a 
hat évfolyamban julius 12-ig tartson. A hús
véti szünet mindössze 5 napos lesz, április 
17-től április 21-ig terjed. A vizsgákat julius 
29 én kell megtartani. A jövő évi tanítás • 
már augusztus 25-én kezdődik

— Községi választól jó? a Cech- 
Slovákország területón. A községi válasz ■■ 
tói jogra vonatkozó törvényjavaslatot a prágai 
nemzetgyűlésen állapították meg. Az elv az, 
hogy a község minden polgára és polgárnője, 
aki 21 éves, választani fog és a választás 
titkos lesz. A cech-slovák köztársaság 15,135 
községében lesz választás. Ebből Cechországra 
7775 község, Slovákoknál 3969, Morvaor
szágra 2994 és Sziléziára 497 község esik. 
Slovákországban 16 vármegyét vettek alapul.

—- Hústalan hét Budapesten. A 
közélelmezési népbiztos egy hústalan hetet 
rendelt el Budapesten, hogy a húskészletek
kel takarékoskodjék. Ez alatt az idő alatt a 
marha- és disznuhus élvezete és eladása 
minden alakban tilos. Ez a rendelkezés nem 
csak a magánháztartásokra érvényes, hanem 
az étkező helyekre is.

— A uyferl Időszámítás. Budapesti 
jelentés szerint már a legközelebbi napok
ban megjelenik a nyári időszámításra vonat
kozó rendelet, amelynek értelmében az ösz- 
szes hivatalos órákat e y órával előre kell 
igazítani. Hogy a rendelet mely napon lep
érvénybe, még nincs eldöntve, mert ebben I 
az ántánt országokkal egyöntetű eljárást | 
fognak követni.

— A báuyászatt ás erdészeti fő
iskola Sopronban. Az ideiglenesen Sop 
ronban elhelyezett Selmecbányái magy hány, 
és érd. főiskola rektora ezúton hozza az 
érdeklődök tudomására, hogy az előadások 
f. évi április hó második telében kezdődnek 
és pedig úgy, hogy először egy nyári, azután 
egy téli és végül a jövő tanév megkezdése 
előtt még egy nyári kurzus fog megtartatni. 
A beiratkozások husvét után ápril.s hó 26-ig 
fognak tartatni, az előadások pedig április 
hó 28-án lesznek megkezdve. A három kur
zus beosztása később lesz meghatározva. A 
katonai kedvezményekre jogosult hallgatók 
mind a három kurzusra beiratkozhatnak. A 
katonai szolgálatot nem teljesített rendes 
hallgatók csak az utolsó kurzuson vehetnek 
részt. A kedvezményekre jogosult katona
hallgatók április 28-tól kezdődöleg bármikor 
vizsgázhatnak, mig a rendes, nem katona
hallgatók hátralékos vizsgáikat az utolsó 
kurzust megelőző hónapban (junius 15, julius 
15) tehetik le.

— Lucerna mint emberi táplálék. 
.4 1 érméséé1 tudományi Közlöny írja : A főze
lék-készítésre alkalmas növények kiválasztá
sánál ina elsősorban a fehér- és zsirtartal in
ni, az olcsóságra és arra vagyunk tekintettel, 
hogy az egészségre ne legyenek ártalmasak. 
Ebből a szempontból Haberlandt legutóbb 
egy csomó olyan hüvelyes növényt vizsgált 
meg, amelyet eddig nem használtak emberi 
táplálékul, s vizsgálatai szerint u közönséges 
lucerna levele különösen alkalmas főzelék 
készítésére. A lucerna! erei nek aránylag kevés 
a rosttartalma, fehérje mennyisége pedig 
kétszer akkora, mint a parajé. Nyers rost
tartalma nagyobb ugyan mint a mai főzelék
féléké, ezen azonban segíteni lehet, ha a 
tinómra vágott lucernalevelet meg őzés után 
finom szitán áttörjük, s a rostrészel-et eltá 
volitjuk. A lucerna zsírtartalma nagyobb, 
mint a parajé vagy a spárgáé, s a belőle 
készült főzelék — Haberlandt szerint 
különösen jóieű.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon barátaimnak és ismerőseink 
nek. kik felejthetetlen Sándorunk elhunyta 
alkalmából részvétükkel bánatunkat enyhí
tették, ez utón mond köszönetét

Vojnarovszky Gyula 
és csaladja

Köszönetnyilvánítás.
Családunknak mindazon jóbarátai és 

ismerősei, kik szeretett kis fiunk elhunyta 
miatt érzett mélységes fájdalmunkat szives 
részvétükkel enyhíteni kegyeskedtek, fogad
ják ez utón is hálás köszönetünket

Léva, 1919. máre. 30.
Agárdy Sándor ét neje.

Az anyakönyvi hivatal be|aoyzéss.
1919 évi máre. hú Sü.-tól évi ápr. hó 6.-ig.

Sillletée.

s, Slillut BCVí:
U w v< a A gyermek 

neve

Tolnay János Ku’csár J. 
Czirok Géza Fendt Matild 
Gapcsa A. Béla Demián E.

leány
Icán) 
leány

Irén 
Valéria 

Erzsébet

Házasság

Völenenv 6s inenvasszouv neve , v»Uím
Tolnai Lajos Váczi Rozália rét.

i tfj. Mile Károly Kósa Julianna rét.

Haláloiáa.________________

j? eUmnvl ue»e | Kor» j A h,“' <*•
Hajdú János 13 hó Hurutostttdölob

Hivatalos közlemények
I 1256—1919. ezám.

Hirdetmény.

Értesítem Léva város összes lakosságát 
! úgy az üzem (malom, pék, villanytelep, la- 
- katos, téglagyár, kovács és géplakatos) tu-
■ lajdonosokat, hogy az 1919. évre úgy a 

lakások és az üzemeiknél sziikséglendö szén
■ és koksz mennyiséget a városi hatóságnál 

jelentsék be.
Ezen bejelentések azonnal eszközölhe- 

tök (városház I. emelet 6 ajtó) a hivatalos 
órák alatt.

Léva, 1919. április hó 2 án

Dr. Zoátak,
mestanoata.
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137—1919. szám.

Hirdetmény.

Alulírott ezennel felszólítja mindazokat 
az adózókat, akik a városi adó főkönyvben 
előirt és az 1909. évi XI t. ez. 26. §-sa 
értelmében esedékes adótartozásukat e hó 
1-ig be nem fizették, hogy azt járulékaival 
együtt, a jelen hirdetmény közhírré tételétől 
számított 8 napon belül, annál is inkább 
fizessék be, mert a félévi adó esedékessége 
elmúlt — és mert ellenkező esetben ellenük 
a zálogolási eljárás minden személyválogatás 
nélkül azonnal meg fog indíttatni.

Léva, 1919 évi április hó 3-án.
rábián Zoltán, 

adóhivatali főnök

N y i l 11 é r.
Ajánlok kötelezettség' nélkül míg 

készlet tart:
Láheremag ölomzárolt K. 2000-— 
Takarmányrépamag Jrös «agy sárga „ 2200 — 
100 kgként ab Léva.

WEINBERGER ZSIGMOND
magnagykereskedő.

SEMSEY 
fögimn. tornatanár, 

VÍVÓ és SVÉDTORNA 
tanfolyamára 

jelentkezések folyó hólOig 
elfogadtatnak, a Láng és Kim- 
féle szálló földszinti éttermé- 

— ben délután 5—6-ig. —

INÓÓSÁáOK ELAPASA.
Hagyatéki ingóságok bútorok, házi fel

szerelés stb. Léván 1919. év április hó 8-án 
délután 2 órakor Ladányi utcza 19 szám 
alatt, — az örökösök által megállapított 
becsáron, illetve ezenfelül a legtöbbet ígé
rőnek készpénzfizetés ellenében, — önkéntes 
nyilvános árverésen eladatnak

Dr. GYAPAY EDE 
ügyvéd.

E s y -ú. j 
ebédlő és háló berendezés 

azonnal eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Pályázat
kántortanitói állásra.

A libád! (Esztergom ra ) r. kath. kán
tortanitói állásra pályázat hirdettetik. Köte
lesség : A 111—VI elemi osztály tanítása és 
a kántori teendők végzésé. Javadalmazása : 
3 szobából, 1 konyhából, megfelelő házi és 
gazdasági melléképületekből álló lakás, 11 
katasztrális hold szántóföld, 710 D-öl kert, 
140 korona faváltság, a kegyuraságtól 200 
kéve rözse, minden gazdától egy véka ga
bona, a községtől 2 szekér széna, 100 korona 
földmunkaváltság és 48 korona készpénz s 
végül a stóladijak és a törvényes fizetést 
kiegészítő államsegély.
Pályázati határidő 1919. május 1.

Pályázhatnak kántori oklevéllel biró 
tanítók, esetleg kántori oklevél nélküli oki. 
tanítok is, ha a kántori teendőket kifogásta
lanul végezni tudják Május 4 én próba a 
kántoriakból, utána választás. Személyes 
megjelenés előnyösebb Kérvények a meg
szállott területekről a aöhldgyarmatl 
plébáuia-hivatalli-iz, a meg nem szállot
takról, az esztergomi lóegyhaztuegyel 
iőtaufeltlgyslőséghez küldendők ajánlott 
levélben.

Libádi r. katli. iskolaszék.

H Száraz dada H 
idősebb nő kerestetik 
Garamújfalui körjegyzőhöz.

Péküzlet.
Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy helybeli Deák 
Ferenc-utca 3. szám alatt Weiez- 
téle pékséget átvettem A kenyér 
sütés előleges bejelentését ké 
rém. N. é. közönség b. párt- 
— — fogását kérve. — —

Teljes tisztelettel
•KOTITT a A M U

pékmester.

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

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

■ ÉRTESÍTÉS, g
O mrxn o

Tudomására hozom a t. vevő kö« 
zönségn.k, hogy feleségem Stelnn 
Emma által alapított női kalap üzletét 
kibővítem női- éa férfi divat

— — valamint — — 

RÖVIDÁRU cikekkel 
s azt ezentúl saját nevem alatt foly. 
tatom

Törekvésem, hogy szolid és pontot 
kiszolgálással a n. é vevő köziinséj 
pártfogását kiérdemeljem.

Tisztelettel
FEHÉR tíOMA

női kalap női- és férfi divat, valamint
— — rövidáru üzlete. — _
L É V Á N, P e t ö f í-u t c z a.

Megbízható,

óvaddékképes hivatalszolga
kerestetik,

ki a pénzbeszedést is teljesítse 
Ajánlatokat Írásban kér a váróéi 
— villamcstelep igazgatója -

Fűrészelt tűzifa
kapható

WEISZ malom telepéi
bármilyen mennyiségben.

J é f
kapható

Mészáros Lajosnál Léván.

SZÁMÍTSA KI
AZ IJJJA1N,

KNAPP DÁVID
mezöaazdasaíu és yarroaenelí oany raktára

Tilifon »zám : 83. LÉVÁN . T.ltfon (lém II
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült há

nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

hogy milyen (lénnyel jár önre, ha 

KERN TESTVEREK 
fűszer-, gyarmatára és 

vasnagy kereskedésében 

vásárol be

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr íi 
Sohrantz gözoséplő készletek, eredeti MeliohárMH 
vetőgépek, BMoher-féls ekék ée talajművelő 
közök, valamint minden e szakmába vágó gép»J 

ét géprészek. Világhírű RAPID láncoskutak.

Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítési 
m felállítása jutányos árakban. "W

A

Nyomatott Nyitni és Társa r. t.-uál, Láván.


