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11 Produktivitás.
I (F.) Az embert lelki élményei- 

i lek tudatos volta emeli az állat 
felé. Amíg az állatok munkája gép- 
jzerü, addig az emberi tevékeny 
légnek alapjellege : az önálló el- 

= «r>ás. Minél nagyobb önállóságra 
'Adtunk munkánkban emelkedni, 

annál nagyobb fokára jutottunk az 
emberi mivoltnak.

J Ha a gazdálkodás most is azo- 
“ kon az utakon járna, amelyeket 

őseink részünkre kitapostak, akkor 
is ez vagy egyáltalában nem, vagy 

csak silány módon elégíthetné ki 
‘ a közellátást. A talajnemek tanul- 

_ niányozása és megmunkálása a trá
gyák alkalmazása, a különböző 

1 növények számára való legalkalma
sabb talaj kiválogatása, a váltó
gazdálkodás elveinek helyes alkal- 

31 mazása stb. mind olyan kérdések, 
amelyek nemcsak befogadó (recep- 

■ tív), hanem alkotó (produktív) elmére 
Á számítanak.

-*  Fizikai tudásunk alapján bizo
nyos erővel másirányu mozgást tu
dunk létrehozni, kisebb erővel na
gyobb terheket tudunk elmozdítani 
stb Tudunk gőzgépeket hajtani ; 
villannyal világítani stb. Ezek és 
hasonló törvények alkalmazása nél
kül csak nagy erőfeszítéssel, vagy 
egyáltalában nem tudnók bizonyos 
egyszerű életfeladatainkat elvégezni. 
Ezek olyan jelenségek csoportját 
alkotják, amelyek egy megelőző 
korszak munkájával szemben alko 
tüsök; az emberi elme produktív 
termékei.

A cipész meg a szabó nem elég- 
, szik meg a Robinson-szabta ruha- 
f^jpanákkal, hanem a kényelem, az 

egészség, a fejlett Ízlés stb. szem
pontoknak megfelelőleg tökéletesíti 
öltözékünket.

Ha a kereskedő csak ősei által 
kijelölt helyekről szerzi be áruit, 
akkor bizonyos idő múlva alkalmat
lanná válik ahhoz, hogy a fogyasztó 
közönség szükségleteit kielégítse. 
Igazi kereskedőnek azt tartjuk, aki 
meg tudja állapítani annak a kis 
közösségnek a szükségleteit, amely
ben lakik ; a szükségletek megálla- 
pitása után a legjobb minőségű és 
legolcsóbb be-zerzési forrás után 
kutat stb. Itt is ezerféle megnyilvá- 

, tjhlási módja lehet az önálló eljárás
nak, a saját lábra való állásnak, a 
produktivitásnak.

A tanító és tanár élete végén 
nem taníthat úgy, mint működése 
kezdetén. Saját tapasztalata, olvas-

Hiányának tanulsága és gondolko 
zása révén új elveket, újabb tanítási 
módokat, vagy legalább is máské
pen színezett nevelői eljárást tarto
zik megállapítani. Az orvos, a mér
nök, a jogász stb. nem elégedhetik 
meg avval a tudással, amelyet az 
egyetemen szerzett, hanem állandó 
an tovább kell kutatnia, búvárkodnia.

Általában azt látjuk, hogy éle
tünk minden területén rendkívüli 
jelentősége van annak az álláspont
nak, amely bennünket a gépszerű
ségtől megfoszt és munkánkban 
vezető gondolattá emeli azt az el
vet, hogy minél rövidebb idő alatt, 
minél jobbat és minél többet teremt
sünk. Ez a gondolatvilág Európa- 
szerte nagy lendületet adott az 
alkotó munkára, a produktivitásra való 
törekvésnek. Korunk azt kívánja, 
hogy valamely munkakörbe való 
bevezetés olyan módon történjék, 
hogy a leendő munkás, (akár testi, 
akár szellemi munkás) munkájában 
ne csak az egyszer elsajátitott fo
gást, elvet stb. tudja mindig azonos 
módon használni, hanem tudjon úja
kat is produkálni. A íöldmives le
gyen igazi harcosa a többtermelés
nek ; az iparos legyen a mindig 
javuló ipari termékek előállításának 
tudatos hive ; a közvetítő (kereskedő) 
közmegelégedésre elégítse ki a szük
ségleteket ; az orvos tudja a beteg- 

1 ségeket minél előbb felismerni és 
1 minél jobban gyógyítani; stb.

Hogy a produktivitás tere minél 
tökéletesebb müvekkel dicsekedhes- 
sék, szükség van arra, hogy a 
pályaválasztás kérdése minél lelki- 
ismeretesebben karoltassék fel. Ez 
a probléma azt kívánja, hogy min
den ember arra a helyre kerüljön, 
amelyre legtöbb tehetsége van. Ez 
a kivánalom a világsajtóban a követ- 

, kező szállóigében látott napvilágot: 
I Szabad utat a tehetségnek. Ennek 

keresztülvitele a következő követel
ményeket állítja fel: 1.) A tanítók 
és tanárok a szülőkkel egyetemben 
állapítsák meg a gyermek testi és 
szellemi rajzát s ennek megfelelően 
azt, hogy előreláthatólag leginkább 
mely pályára vagy pályákra való.
2.)  A társadalom adja meg azt a 
lehetőséget, azt a segítséget, hogy 
az illető tényleg odakerülhessen, 
ahová való, ahová tehetsége pre
desztinálja. 3.) Hassunk oda, hogy 
mindenki foglalkozása körébe úgy 
vezettessék be, hogy ne csak má
solni tudjon, hanem munkája köré
ben alkotásra, produktivitásra is 

1 képes legyen.

így fogjuk emben mivoltunknak 
minél magasabbra való emelése 
mellett közgazdasági életünket mi
nél virágzóbbá tenni.

I

A hét világ-eseményeiből

Konstantin, Görögország királya aki egész 
családjával Svajczba menekült, teljesen tönk
rement és a legkétsegbeejtőbb helyzetben él. 
Lenin a pétervári népházban tartott gyűlésen 
kijelentette, hogy Oroszország élelmezési 
helyzete nagyon aggasztó Március 18-án a 
személyvonatok közlekedését teljesen meg 
szüntették Az a hir, hogy a magyar kor
mány hadat üzent Romániának és Szerbiának, 
valótlan. A magyar kormány ezt megcáfolva 
kijelenti, hogy a szomszédos államokkal ba
rátságos viszonyt akar fenntartani. A francia 
sajtó beszüntette agitációját abban az irányban, 
hogy a franciak avatkozzanak bele a magyar 
dolgokba A bolsevizmus ellen a lengyelek, 
fieh-slovákok és románok fognak küzdeni, 
akiket az antant tisztekkel és anyaggal tá
mogat.

A magyar kommunista kormány a her
cegprímást is lakosztályainak elhagyására 
kenyszeritette VVeisz Manfréd, a csepeli lő
szergyár tulajdonosa, Budapesten megmér
gezte magát Május 1-től kezdve az ujságirók 
egységes fizetést fognak kapni a magyar 
lapoknál A lóversenyeket a magyar kom
munista kormány betiltotta. A versenypályá 
kát felszántják és be fogják vetni Magyar 
országon a legrövidebb idő alatt uj rézpénzt 
fognak verni. Az ántánt az élelmi blokádot 
Magyarország ellen újra életbe léptette. A 
magyar értékpapírok szelvényeinek kifizetését 
a magyar kormány betiltotta, továbbá az 
ország területén működő biztositó intézeteket 
szocializálta, károk is csak kétezer korona 
összegig fizethetők ki.

Lefoglalták továbbá az összes grófi es 
egyéb kastélyokat, a klubokat és a budapesti 
Nemzeti Kaszinót munkás célokra konfiskál- 
tak Minden luxustárgyat, ékszert és drága 
követ, amelynek értéke meghaladja a kétezer 
koronát, a magyar kormánynak, — kártérítési 
kötelezettség nélkül — be kell szolgáltatni.

Gróf Batthyány Vilmos nyitrai püspököt 
á éeh-slovák kormány a köztársaság terüle
téről eltávolította, mert állítólag a köztársa 
sag érdekei ellen dolgozott, amennyiben 
legutóbb kiadott egy körlevelet, melyben 
megtiltja papjainak, hogy az ő engedélye 
nélkül olyan összejöveteleken részt vegyenek, 
melyeken az egyházi törvényhozás jogköréhez 
tartozó ügyek illetéktelenül tárgyaltatnak. 
További ok az volt a püspök eltávolítására, 
hogy a püspök magyarul levelezett egyházme
gyéjével és a magyar kormánnyal is érint
kezést tartott fenn.

Budapesten a Tanácskormány elrendelte, 
hogy a főváros összes iskoláiban és tanfo-
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lyamán a tanítás ingyenes Mindennemű 
tandíjfizetés megszűnik.

Német-Ausztriában több törvényjavaslat 
van előkészületben, amelyek a teljesen szó 
cializálandó iparokra és termelési ágakra 
vonatkozó kisajátítási jogot szabályozzák és 
bizonyos megánvállalatokat vagy ipari ter
mékeket állami ellenőrzés alá helyeznek.

Londoni hírek szerint politikai körökben 
azt hiszik, hogy Wilson április 20 ika táján 
útnak indulhat Amerikába.

Az antant elhatározta, hogy formális 
elismerés nélkül tárgyalást kezd a budapesti 
és moszkvai kormányokkal ; a tárgyalásra 
Smuts angol tábornokot küldötte aki e hó 
5-én külön vonattal már Budapestre érkezett.

A magyar forradalmi kormányzótanács 
XXXVIII. sz. rendelete szerint : Minden 
közép- és nagybirtok minden tartozékaival, 
élő és holt fölszerelésével, valamint mező 
gazdasági, ipari üzemeivel együtt — minden 
megváltás nélkül — a proletár állam tulaj
donába megy át. A kis- és törpebirtokok a 
hozzátartozó házzal és melléképületekkel, ; 
együtt továbbra is megmaradnak az 
magántulajdonban. A köztulajdonba 
földbirtokok szövetkezeti kezelésre a 
művelő mezőgazdasági proletárságnak 
nak át. — Aki nem dolgozik, annak 
donában föld nem maradhat A magyar 
forradalmi kormányzótanács XXXVII sz ren
delete szerint : A Magyarországon levő volt 
koronajavakat, udvari, kincstári birtokokat és 
családi alapítványi vagyont, valamint a volt 
uralkodócsalád tagjainak Magyarországon levő 
vagyonát ideiglenesen a öldmivelésügyi 
népbiztosságot vezető népbiztosok utasitásai 
szerint egy általuk 
bizottság kezeli.

Barcelonában a 
jed ; a szindikalista 
veznek orosz minta szerint.

Az entente Smuts angol 
zetésével bizottságot küldött 
magyar kormányzótanáccsal való tárgyalások 
felvételére. — Smuts tábornok rövidesen a 
következőket ajánlotta : Az entente a romá
nok felé a legutóbbinál kedvezőbb (Makótól 
és Debreczentől keletre ; Nagyecsed, Számos) 
demarkacionális vonalat állapit meg ; a 
románok nem nyomulhatnak előre ; a semle
ges zónát angol, fancia, olasz és amerikai csa
patok szállják meg ; a magyar kormány fogadja 
el a fegyverszüneti szerződést ; a demarka 
ciós vonal nem gyakorol befolyást az eset 
leges békefeltételekben megállapítandó terü
letrendezésre. Smuts tábornok ajanlani lógja 
a blokád beszüntetését, (zsír es szén beho
zatalát . . .) továbbá egy konferencia össze 
hívását, amelyen a nagyhatalmak egy kép
viselőjének elnöklete alatt Cech-Slovákorszag, 
Kománia, Jugoszlávia, Német-Ausztria és 
Magyarország képviselői vennének részt s 
amelyen a határok kérdése megvitatható 
volna. — A magyar kormány válasza : A 
semleges zóna a novemberi egyezmény de- 
markaciónális vonaláig terjedjen ; a semleges 
zónában magyar alkotmány legyen ; szabad 
forgalom biztosíttassuk a semleges zónából 
úgy a magyar tanácsköztársaság, mint a 
román királyság felé ; a blokád beszünteté
sével a magyar tanácsköztársaság szénnel 
és zsirral latlassék el ; a volt Monarchia 
államai konferenciát tarthassanak Prágában 
vagy Bécsben ; kölcsönös gazdasági képvi 
selet legyen. A kormány kijelenti, hogy 
a magyarországi tanácsköztársaság nem áll 
a területi integritás elvének alapján, de a 
területi kérdéseknek az imperialista hódítás 

^alapján való nwg valósítását ellenzi.

eddigi 
átvett 
földet 
adat- 
tulaj

é

Villeint, Jáures a háború egyetlen bátor- 
szavu ellenzője Franciaországban gyilkosát, 
Parisban felmentették. — A magyar kormány 
a városi tisztviselők választását április 7-ére, 
a megyebeli tisztviselők választását április 
12 éré a nemzetgyülesi szovjetválasztásokat 
április 14-ére irta ki A öech slovák kormány 
Franciaországból 20,000 tonna cukorért 
20,000 tonna rizst és 2000 tonna szalonnát 
fog kapni. — Gróf Károlyi Mihályt politikai 
ellenfelei Bécsben inzultáltak. —- A öech- 
slovak kormány részére Triesztből Prágába 
26 000 tonna liszt, 5596 tonna zsír és 667 
tonna kondenztej már útnak indult. — 
Németországban ismét küszöbön all a Spar 
tacus- mozgalom.

A magyar igazságügyi népbiztos az 
ügyészeket és bírákat rendelkezési állapotba 
helyezheti. Bíróságok és ügyészség k veze
tésével bárki megbízható — Az összes ma
gyar kormánybiztosokat lemondottaknak te
kintik ; helyüket hármas direktórium fog
lalta el.

A magyar forradalmi tanács egyik ren
deleté szerint minden hatóság köteles az 
országban használatos nyelvek bármelyikén 
kiállított hozzátartozó beadványt elfogadni, 
az elintézését a beadvány nyelvén közölni. 
Magyarország dolgozó népe titkos szavazás
sal múlt hétfőn választotta meg az uj gaz
dasági és társadalmi rend alkotmányos 
fórumát: a munkások, katonák és földmive- 
sek városi és faiusi tanácsát. Németországban 
újabb, általános sztrájk készül kitörni. 
Budapesti hírek szerint a magyar kormányzó
tanács a kisvagyont, a kistőkét és kisüzemet 
érintetlenül hagyja.

kinevezett háromtagú

A varázsvesszü.kitört sztrájk lovábbter- 
vezérek diktatúrát tér-

tábornok ve-
Budapestre a

A varázsvessző elmélete és irodalma az 
utolsó években nagyon rohamosan fejlődik. 
A szakemberek a varázsvessző elméletet 
régebben bizonyos szkepszissel logadták, az 
egész elméletet ugyan 'autómnak tartották 
és ezért mégis azt állították, hogy az egész 
varázsvessző elmélete egyszerűen szuggesz- 
ción alapszik Voltak azonban olyan egyének 
is akik a varázsvessző elméletét kezdetben 
farizeus módra kezelték, később azonban, 
amidőn az eklatáns kísérleteket látták, maguk 
is behatóan kezdtek foglalkozni a varázs
vessző elméletével és igen hasznos következ
teléseket tudtak levonni, Azokat pedig, aki
ket kezdetben adepteknek neveztek, későbbén 
a tudományos társaságokban örömmel üd
vözölték.

Ma már nemcsak egyes folyóiratokban 
és napilapokban lehet a varázsvessző hatását 
leírva találni, hanem összefüggő terjedelmes 
könyvekben is. Egyes tudományos intézetek 
már külön megfigyelő osztályokkal rendelkez 
nek, amelyek e térén igen fontos tapasztala
tokat szereztek

Az utolsó években számosán foglalkoz
tak a varázsvessző elméletével úgy irodalmi- 
lag, mint egyúttal a gyakorlatban is. Nálunk 
évekkel ezelőtt 'Ihidcöryné foglalkozott a 
varázsvesszővel a viz orrások fölkutatására. 
Tudományos alapon pedig Eötvös az ingával 
es mellékesen a varázsvesszővel is

A könyvek, folyóiratok, szaklapok, ame
lyekben a varázsvesszőre vonatkozó leírások 
foglaltatnak, bármeiy belföldi vagy külföldi 
könyvkereskedésben kaphatok A varázs
vesszőre vonatkozó irodalom már nagyon 
terjedelmes és érdemes vele foglalkozni es a 
gyakorlatban felhasználni.

A varázsvessző hatása az univerzumban 
létező phanomen, amelyet a varázsvessző 
érezhetővé, láthatóvá tesz. Mindenki, aki a 
varázsvesszővel foglalkozott, a létező tüne
ményt nem vonja kétségbe Hennig tanár 
pld. azt mondja: A varázsvessző egyenloti 
elméletének még sok ismeretlenje van és 
ezen sok, egyenleti ismeretlen miatt még nem 
lehet a varázsvessző rejtvényét pontosan *

tató egyén a vesszővel ezen helytől távoz

( megoldani, a varázsvessző hatása azoni 
tényleg létezik. Egy teljesen tervszerű I
vizsgalat eddig azonban nem lett mege’ j 
ez mindenekelőtt leltétien szükséges, ]
kérdés ma már a gyakorlatban olyan fon! I 
hogy az exakt vizsgálatot jogosan köm 
hetjük A legprimitívebb kísérletek elősző, ■ 
jávorfavesszövel és fűzfavesszővel történj 
később a fémvilával, a sárgarézvillávaL 1 
rézvillával stb A kutató egyen a vari l 
vesszővel a kezében a vizsgálandó terüJ. 
bejárja és ha fémeket, vizet, szenet stb -1 
Iái, akkor a vessző a kézben a tárgy'fo I 
hajlik és ezen kilengesi hatás a kézre t 
jelzi a keresendő tárgy létezését Ha a\ 
tató egyén a vesszővel ezen helytől távo3 
megszűnik a kihatás (emanació), az eg2 
nem érez semmit és a varázsvessző látht 
és érezhető hatása megszűnik.

Hogy a varázsvessző hatása néni... 
érthető legyen, talán szükséges lesz néha; 
gyakorlati esetet felsorolni. i

Lovrans mellett egy Ujeics magánhin 
tainok varázsvesszővel a Karstban igen sj | 
vizforrást talált, sőt a vizforrások mélységi 
is a varázsvesszővel konstatálta Sperlingí j 
őrnagy sárgarézből készített egy vesszőt, 
melyet a végén görbületekkel látott el. Ez’eJ 
pálcával kísérletezett, azonkívül egy fapálei 1 
vai is foglalkozott. A pálca 60 centimet*  í 
hosszú, a súlypontja a pálcán meg vt ■ 
jelölve. A pálca metszete egy négyzet vo. J 
amelynek oldala 1 cm. hosszú volt A pák J 
súlya 22 gramm volt. 1

Ha ezen pálca az emberi kéz he ' 
moru oldalára a mutatóujj első és másod. I 
tagja közt lesz fektetve es egyensúlyba lesi 
hozva és ha mostan a pálca egyik vége a. . 
egy ólomtárgyat teszünk, akkor a pálca n, 
tön az ólom felé hajlik. Ez szemmel láthat. 
Ha a pálca másik végét valaki kezébe vesz 
akkor érzi a kilengés hatásút, az einenáck 
ezzel tényleg konstatálja. Ezen alapszi ; 
tulajdonképpen a varázsvessző elmélete. I: | 
azonban a kéz homorú oldalára szinte: | 
mutatóujjra lesz téve és egyensúlyba les | 
hozva és ha a pálca egyik vége alá ej j 
ólomdarabot teszünk, akkor a pálca vegtj 
nem lefelé, hanem felfelé hajlik és az ólon1 
daraboktól távolodik, ha a fenti kísérleteké 
a jobbkézzel eszközöljük. Ha a kísérletet , 
balkézzel eszközöljük, akkor a palca hajh 
éppen az ellenkező lesz, mint az dobi, 
esetben. Vannak olyan egyének, akikre 
vessző nem gyakorol hatást.

Igen érdekes még az úgynevezett ajk 
kísérlet (Türversuch). Valaki két kezében űr 
egy papírszalagot, vagy egy üveg pálcát, vaj 
egy íapaiczát közel a zárt ajtóhoz, a küls 
oldalán. Az egyén a var zsvesszővel az ajl 
belső oldalán all és meg tudja mutatni a 
ajtó belső oldalán, hogy az egyén a küls 
oldalon hol tartja a tárgyát. Az ajtó azonba: 
nem lehet túlságosan vastag es nem szaba. 
frissen bemázolva lennie.

A levegőréteg, amely emberi test kön 
mutatkozik és némileg viiáglik, az ugynevt 
zett aura az emberi testből kisugárzik e 
tulajdonképen az emberi testben mutat koa**  
bizonyos processus eredménye, ezen aura 
képes bizonyos mértékben a varázsvesszőn 
hatni.

Falumból.
/

higyjetek legények a leánynak,Ne
Mert ez nem áll sohase a szavának 
Nekem is volt, aki engem szeretett;
Hejh ! de nem volt szive lelke. 
Amit mondott, elfeledte,
S árván hagyott engemet /

11.
Bólingatva intenek a virágok, 
Könnyes szemem szomorúan néz tájok. 
Minek mennék ? virágra már nincs szükség 
A bokrétát mástól kapja,
Más szeretőt ölel karja,
A szive is másért ég.

♦
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templomba hívogat a harangszó, 
L megyek, nekem ez a hely való / 
Latommal nem leszek ott egyedül, 
tborulva, imádkozva, 
lenhez fohászkodva,

'■ wum 'v'------------ ’ ....
Ujdalmam tán megenyhül.

'q ív.
fonák néz a napraforgó tányérja
áes Babám! meglátlak e tán még ma ? 
Lny rendet vág a kaszám sorjába,

%

orcádra.

V.
a csillag nem ragyog,

az

fe
i _
t Binyí csókot, 
tl/ts csókot 
f*  WiwnoA’ majd
II T

afolokol a hold,
Í! */  a szivem, mert tenálad nem vagyok.

Te vagy az én boldogságom egyedül,
ii í,e szódra’ 
f Mosolyodra, 
! Hfil az ég is kiderül.

> J VI
tWpiroslott keleten az ég alja,
ti tej I ha Isten kérésemet meghallja,
■ Hu tégedet még e nyáron nekem ád 
“ Kiete/ű/,

Mindencnestül, 
Felfordulhat a világ.
■ Jgnotus II.

1—
Különielék.

1
— Megnyitották a lévai fógimaá

Éuiiiüt. A éeh-slovák közoktatásügyi minisz
ternek f. hó 7 én Lévara érkezett engedélye

■ folytán a főgimnáziumot, amely tudvalevőleg 
i február hó 21 ike óta zárva voit, — további 
i intézkedés bevárása mellett, egyelőre május 
?ej^-ikeig újra megnyitottak, hogy a tanulok

a tauévet befejezhessék és évvegi bizonyít
ványt kapjanak A főgimnáziumban a tanítás 
csütörtökön, e hó 9 én, vette kezdetét.

— amerikai liszt a Felvidéknek.
Amennyire a hozzánk is érkezett szűkszavú 
faireknek hiteltadlutunk, Amerika komolyan lő 
rokszik Európa belföldi államainak lakosságát 
az élelmezési nehézségben segíteni. Ennek jele, 
hogy Trieszten at Slovakorszag szamára 195 
▼aggon liszt érkézéit, amelyből Zemplén es 
Ungmegye 20, Kassa 10, Sáros 10, Szepes 
20, Liptó 20, Árva 15, Turoc 10, Trencsen 
40, Zólyom 20, Gömör 20 es Abaujvarmegye 
10 vaggon lisztet kapott- A lisztnek elosztása 
as illetékes zupani hivatal körébe utaltatott. 
A híradásból nem tűnik ki az, hogy a mi 
lupánk az amerikai lisztből mit es 
mennyit kap ; de hisszük, hogy a szükséghez 
képest ide is jut megfelelő mennyiség. Levice 
Város lukossaga — mint értesültünk — egy- 

‘Üőre nem szorul az idegen lisztre, mert itt 
es idő szerint nng van készlet. A polgár
mesteri hivatal intézkedése folytan e napok
ban osztották ki a lisztjegyeket azon ellá
tatlanoknak, akik részint készlet, — részint 
pénzhiány miatt — csak március hó vegéig 
részesültek hatósági ellátásban.

— A róni, kath Egyházi Énekkar 
a helybeli plébániatemplomban ma — 
virágvasárnapon — valamint nagypéntekén 
Passiót énekel. A szokásos gyász-vecser- 
nyéken Jeremiás próféta siralmait nagyszerdan 

Árpád, 'Laby Lajosné es Peteruák 
János, nagyesütörtökon Kuliét Ferenc, 
Gpurián Eteika és Jaioss Ferenc, nagypén
tekén Taby Lajos, Bartos Mariska es Petemák 
János éneklik, melyek után a vegyeskar 
Zeásskuuszky „Misertradja elő ilus- 
v^vasarnap t-tehle: „Sülve Regina" miséjét

► éífekli a vegyeskar.
— A prágai kormánynál szerzett 

információk szerint sem betétkönyvekre, sem 
folyószamiakövetelesekre kiűzetések mind
addig nem eszközölhotők, mig azok szabály
szerűen bejelentve nem leltek és amiy ezen 
bejelentés meytörténtét maya az illető halósay 

a pénzintézettel nem közli. — Azért mindenki 
láttamoztassa bankköveteléseit erre a célra 
szervezendő hatóságnál, (összeíró hivatalnál), 
amely a bejelentést bevezeti a betétköny
vecskébe. A pénzintézetek a bejelentés alap
ján kifizetik a követelés 50 " 0-t.

- Nagylelkű adomány. A levicei 
Phőnix-szappangyár r. t. igazgatósága köz
gyűlési határozata értelmében ezer koronát 
adományozott a Stefánia árvaházat fentartó 
levicei Nőegyletnek. A kegyes adományért a 
nevezett egyesületnek elnöksége lapunk utján 
is őszinte és hálás köszönetét mond.

— Egyházi közgyűlés. A levicei ref 
egyház ma egy hete tartotta évi rendes 
közgyűlését Bwtha József lelkész és dr 
Kérték János főgondnok elnöklete alatt, 
melyen elfogadták a múlt évi alapítványi és 
közpénztári számadásokat Majd a lelkész 
bejelentette, hogy id. té>th Sándor pénztáros 
gondnok előrehaladott életkorara való tekin 
tettel állasáról lemondott s bár az egyház ismét 
egyhangú bizalmával tüntette ki, tisztét nem 
viselheti tovább A közgyűlés 23 évi érdem
dús gondnoki működését jegyzőkönyvileg 
megörökíteni rendelvén a távozó pénztárost 
örökös tiszteletbeli gondnokká választotta.

. Ezután megejtették titkos szavazással az 
I üresedésben levő állásokra a választásokat 

és pedig : pénztáros-gondnokká megválasz 
tatott : Váczy Jónás ; adószedőkké : K. Rács 
Jónás és középső Galambos István ; presbi 
terekké : Rózsa Sándor, Tatár István, ifj. 
Tóth Sándor és Várady Ferenc ; a presbi 
terium póttagjaivá : Nagy And ás és ifj 
Szabó Dániel. A szép rendben lefolyt válasz 
tás ulán a közgyűlés véget ért

- Posta forgalom megnyitása. A 
lévai postafőnökségtől vett hivatalos értesítés 
szerint a postaforgalom Lengyelorszóygtl 
újból megnyílt. Küldhetők : Közönséges leve
lek nyitva, levelezőlapok ajanlva is feladha
tók, minta érték nélkül közönségesen, 
valamint nyomtatvány és újság is továbbítható
- Boszniával és Herczeyov inával is megnyílt 
a orgalom ahová szintén küldhetők : 
Közönséges es ajánlott levelezőlapok, közön
séges levelek, minták, nyomtatványok, cso
magok érték és utánvét nélkül. A levelek 
nyitva adhatók fel. Német-Ausztriába levelek 
csak közönségesen és nyitva, levelezőlapok 
azonban ajánlva is küldhetők. Olaszországba 
a posta szinten szállít nyitva közönséges 
levelet, mintát értek nélkül, nyomtatványokat, 
újságokat és levelezőlapokat ajánlva is.

— A Lévai Fogyasztási Szövet
kezet hétfőn nyílik meg. A jövő számunkban 
bővebben foglalkozunk a szövetkezettel.

— A lebelyegzett bankjegyek for
galma é*  értéké. A űeh-siovak bélyeggel 
ellátott bankjegyeket a demarkációs vonalon 
túl fizetési értékek gyanánt mindenütt teljes 
egészében elfogadjak es ezek a bankjegyek 
éppen úgy forognak közkézen mint azelőtt 
Az utazó közönségnek tehat e tekintetben 
aggodalomra nincs semmi oka.

— Vessünk érpár. Miután márciusban 
és április első napjaiban az idő javarészt 
alkalmatlan volt árpa vetésére, arról érte
sülünk, hogy egyes gazdak ennek folytán 
letettek árpa-vetési szándékukról ; hogy a 
jövő évi, csekélyebb mennyiségű búzaliszt
— burgonya mellett — árpaliszttei is legyen 
pótolható, felhívjuk a gazdákat arra, hogy 
minden körülmények között vessenek még

habár későn is, árpát — Az azután 
elvetendő árpa is hozhat meg bő termést, 
legfeljebb valamivel később érik meg

— Lelkész-beiktatás. Megkésve vet
tük uz alábbi hirt : A mohii nagy és virágzó 
református gyülekezet lelkészet, Holdizsár 
Györgyöt múlt hó 23 án iktatta be hivatalába 
a barsi ref. egyházmegye esperese Patay 
Károly, aki a templ mot zsúfolásig megtöl
tött híveknek szép, tartalmas, beszédben 
ajánlotta be a gyülekezet uj, fiatul lelki- 
pásztorát. Ezután az uj lelkész tartotta meg 
lendülettel előadott, magvas, melyen szántó, 
beköszöntő programmbeszédjét. Legvégül pe
dig Csekey Dávid alsóv.iradi lelkész úrvacsorát 

1 osztott, mellyel ezen megható, a gyülekezet 
’ lelki eleiében allaudu nyomokat hagyó egy

házi ünnepség véget ért — Érdemes meg
említeni, miszerint nevezett gyülekezet nagy 
ünnepséggel fogadta uj lelkészét, mikor múlt 
hó 17 én beköltözködött gyülekezete körébe. 
Dacára a zord, hideg, rossz időnek, lovas 
bandérium lovagolt eléje a falu hatarán túl 
és kocsikkal virágot, koszorúkat vivő leányok 
mentek eléje, a község szélén pedig a falu 
cigánybandája zeneszóval fogadta s kisérte 
a lelkész-lakra, hol a falu népe, apraja, 
nagyja, már össze volt gyülekezve, hogy 
ezen fogadtatással is jelét adja uj lelkésze 
iránti tiszteletének, szeretőiének. A lelkész 
lakon Mázy József tanító üdvözölte meleg 
szavakkal az uj lelkészt, ki erre szívből jövő, 
őszinte, meghatott beszéddel köszönte meg 
a nem várt, nem remeit nagyszerű, ünnepies 
fogadtatást, mely szépén szóló bizonysága 
annak, hogy a mohii gyülekezet tagjai szi
véből a világháború romboló viharja sem 
tudta kiölni a nemes érzéseket.

Szabad a dohány termesztése
A éeh-slovák kormánynak pénzügyminisztere 
újabb rendeletet tett közzé, amely a dohány
termelést szabályozza. A rendelet lehetővé 
teszi, hogy a Slovák földön a dohányadónak 
lerovása ellenében mindenki szabadon ter
melhessen dohányt. A dohánymagot a kor
mány fogja kiutalni a termelőknek.

— Országos vásár. E hó 7-én, hétfőn, 
tartották meg .Levice*  városban a husvét előtti, 
feketének nevezett, országos barom- és 
kirakóvásárt, amely a szép tavaszi időjárás 
mellett mar evek óta nem volt olyan népes 
mint az idén. A vidékről gyalog nagy törne 
gekben beözönlők számát csak fokozták a 
túlzsúfolt vonatokon érkezettek. Állatot, kivált 
szarvasmarhat, rendkívül sokat hajtottak fel 
a vasárra. A kínálat és kereslet, dacára a 
horribilis araknak, határozottan erős volt. A 
belső piactéren le olyt kirakóvásárt pedig az 
áruk sokasága és a nagy forgalom tették 
élénkké.

— A világ gabouaszOkséglete. 
Washingtonból jelentik a földmivelésügyi 
minisztérium 1919. évi gabonaszükségletről 
szóló javaslatot, amely szerint a szükséglet 
Európa, Németország és Ausztria számára 
való kivitel követelményeivel, több lesz a 
728 hushelnél A miniszter, Kanada, Argen 
ti na és Ausztrália felesleges készleteit 495 
millió hushelre becsüli, az amerikai kiviteli 
felesleget és az 1918 iki aratásból maradi 
készleteket pedig 227 millióra. Azt hiszik, 
hogy az 1919. évi aratás 35Ü - 400 millió 
hushel exportálható felesleget fog szol
gáltatni

Közönség köréből.

Búcsúszó.

Mindazon jó barátainkat és jó ismerőse
inket, kiktől távozásunk alkalmából személyesen 
búcsút nem vehettünk, kérjük, tartsanak meg 
minket jó emlékükben.

Léva, 1919. április hó.
Bauer Henrik 

és családja.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919 évi 4nr. hú 6.-túl évi ápr. hú 18.-ig.

Születés.

A SZIliülí Mi: v v g 
b£ « q i

A gyermek 
neve

Hrusovszky K. Varga M. fiú József
Dokupil Lajos Koncz V. leány Erzsébet
Argay István Tunta Ida leán\ Ibolyka

Halálozás

Az uiíiuuvi uere Kora A halál oka

Misáik Lajos 14 éves Bélgümőkor
özv Javorka Mihalyne 79 . Aggaszály
özv, Konta Jánosáé 78 , » »
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Közgazdaság,

ínség-munka.

A háború után bekövetkezett viszonyok 
nyomorúsága ilyent is létrehozott. Ínség
munkát. Azért nevezik igy. mert az ínség 
enyhítése végett rendelik el. Olyan munka 
ez, amellyel várni lehetne még egy vagy 
két évig, esetleg hosszabb ideig is, de mivel 
éppen most kell segiteni a munkanélküli 
munkások százain és ezrein, azért most tör
ténnek intézkedések, még pedig sürgősen, 
azoknak elvégzése iránt.

Ilyen ínség- vagy mondjuk szükség
munkát rendelt el a román és szerb állam 
is, ahol nagymérvű émtkezéseket kezdtek 
meg. A éeh slovák állam pedig — a Nyitra- 
megyei Szemle szerint — 15 millió K. költség
gel az országutak és országúti hidaknak 
javítását tette folyamatba

Nincs most a szociális gondoskodásnak 
sürgősebb feladata, mint munkát adni azok
nak, akik azért nélkülöznek, mert munka
hiány miatt nem dolgozhatnak.

Szocialisták ülnek a magyar kormányban 
es a szomszéd államok kormányában is 
vannak szocialisták. Képviseletük is van 
ezeknek az államoknak a magyar kormány
nál és igy meg van adva a lehetősége an
nak, hogy a kormányok egymással tárgyal
janak és kölcsönösen megállapodjanak a 
közmunkákra nézve, amelyekkel a munka
nélküliségnek legalább egy időre veget le 
hetne vetni.

Ha a háború alatt az államok, habár 
csak közvetett utón is, gondoskodhattak hadi
foglyaikról és internáltjaikról, nem lehet 
megérteni, hogy miért ne lehetne most 
intézkedéseket tenni a munkanélküliek érde
kében, akik u hadifoglyoknál és internáltak
nál is súlyosabb es rosszabb helyzetben 
vannak. Csak akarat kellene hozzá. Komoly 
szociális akarat, mellyel az ügy üdvös meg 
oldást nyerne.

Hivatalos közlemények.
1784--1919 szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem és értesítem mindazon 

hadi rokkantakat, özvegyeket és földdel nem 
rendelkező lakosokat, kik a város által bérbe
adásra kijelölt ’öldekre előjegyeztették ma
gukat, haladéktalanul jelentkezzenek városháza 
emelet 5 szám alatt annál is inkább, hogy 
a földek fölmérése minél előbb eszközöltessék 
va'amint, hogy a bérlők a szükséges munka, 
latokat kellő időben megkezdve az ültetést 
ami a termésre befolyással van eszközöljek.

Leviee, 1919. április hó 11 én.

Dr. Zostak.
me«tanosta.

1690—1919. c.

Hirdetmény.

Közhírré teszem és értesítem Léva vá
ros lakosságát, hogy mindazok, akik 1918 év 
október hó 28-ika után bármily módon kincs 
tári lovak birtokába jutottak és vannak, illetve 
állami lovuk van, tartoznak azt folyó évi 
május hó 6 án reggel 9 órakor a városháza 
épülete elé elövezetni, annál is inkább, mert 
elő nem vezetés esetén, mint elsajátító ellen 
bűnvádi eljárás lesz folyamatba téve.

Az elövezetett lovak nyilvántartási lap 
mellett újból ki lesznek osztva a gazdakö
zönségnek és mindaddig náluk maradnak 
használatban, mig azokra az államnak szűk- 
sége lesz.

Leviee, 1919. április hó 8-án.
Dr. Zostak,

mestanosta.

1694-1919. Mzám.

Hirdetmény.

Értesítem mindazokat, kik a város föld
jeiből haszonbérbe venni óhajtanak, illetve 
már elöjegyeztették magukat, hogy haladék 
talanul jelentkezzenek a városgazdánál vá 
rosháza emelet, 5 szám alatt d. e. 9 — 11 
óra közben, értesittetnek a jelentkező bérlök, 
hogy a jelentkezésnél a bérösszeget tar
toznak lefizetni.

Leviee, 1919. április 8-án.
Dr. Zostak,
meátanosta.

Ajtók és ablakok.
2 teljes dupla ablak ét 3 ajtó 
mázolva és vasalva eladó.

Bővebbet: HETZER ADOLFNÁL, Léván 
(Takarékpénztár).

Fűrészelt tűzifa 
kapható 

WEISZ malom telepén 
bármilyen mennyiségben.

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák és műfogak 
Fülöp Béla fogtechnikusnál Léván, Teleky-utca 1.

Ajánlok kötelezettség nélkül 
készlet tart:
Lóheremag ólomzárolt K. 2(x»ii 
Takarmányrépamag diós síiji ,, 2200 
100 kgként ab Léva.

WEINBERGER ZSIGM01T.
mvgnagykeraikadö.

ELAPÓ BÚTOROK.
Teljesen -u. j e b é d 1 ö- ét 
hálószoba bútorok e I a dói 
— C i m a kiadóban..

-Ház.:
Három, négy szobás ház, nagv 
udvarral, esetleg kerttel megvételrt 
— vagy bérbe kerestetik -

Óim. bl lcia.clólii-va.ta.l'bat

■ ÉRTESÍTÉS. «
O II M s i: O

Tudomására hozom a t. vevő kö
zönségnek, hogy feleségem S t e i n e r 
Emma által alapitott női kalap üzletét 
kibővitem női- és férfi divat

— — valamint — —
RÖVIDÁRÚ cikekkel 
s azt ezentúl saját nevein alatt foly
tatom

Törekvésem, hogy szolid és pontos 
kiszolgálással a n. é. vevő közönség 
pártfogását kiérdemeljem.

Tisztelettel
SOMA 

női kalap női- és férfi divat, valamint
— — rövidáru üzlete. — —
L É V A N, Petői i-u t c z a.

SZÁMÍTSA ki
AZ UJJA1N,

KNAPP DÁVID
mezöiazúasaíi és varronepei nagy raktara

Telefon érám : 33, LÉVÁN • Telefon piám 33

hogy milyen dinnyéi jír Ónra, ha 

KERN TESTVEREK 
fűszer-, gyarmatára és 

vasnagykereskedé«ében 

viliiről

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárarn eéljáru épült házamhan 
nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve-
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr é> 
Sohrantz gözoséplő készletek, eredeti Melichár féli 
vetőgépek, Btoher-fele ekek és talajművelő év
közök, valamint minden e szakmába vágó gépelt 

és géprészek. Világhírű HAPID láncoskutak. '

OMF Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészitíN 
es felállítása jutányos árakban. "VS

Nvomatott Nyitriú ás Társa r. L-náL Láván.


