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Munkaalkalmak.
(K.) Egyik előző számunkban 

felhívtuk a hatóság figyelmét; hogy 
a háború folj’tán a nép jórésze el
szokott a munkától ; a népet újra 
munkára kell nevelni és szoktatni. 
Mintegy válaszul ezekre a sorokra 
kapjuk a munkások köréből, hogy 
elsősorban a hatóságok gondoskod
janak munkaalkalmakról, hogy a 
munkások dolgozhassanak, mert na
gyobb részint csak azon szakmabeli 
munkások nem dolgoznak, amely 
szakmabeli munka még mindig szü
netel. így például az építő ipar 
pangása következtében az ácsok, 
kőművesek, épületasztalosok, laka
tosok, téglások, kővágók és törők 
állanak munka nélkül, mert nincs 
munkaalkalom. A leszereléskor ka 
pott csekély összeg is fogyóban 
van, az éhség pedig nagy ur, en
nek következtében az elégülötlenség 
és békétlenség nőttön nő.

Munkaalkalmakról kell tehát gon
doskodni és pedig, ha a magánvál
lalatok meg nem indulnak, a ható
ságnak, nálunk a városi hatóságnak 
kell arról gondoskodni, hogy mun
kát és foglalkozást találjanak azok, 
akik most iparuk pangása követ
keztében munka njlkiil állanak. Mi 
egyelőre két irányban óhajtanánk 
Útmutatással szolgálni a megyei és 
városi hatóságnak.

A kérdés igen egyszerű és köny- 
nyen megoldható.

Köztudomású, hogy a vicinális 
utak s a városi utak közül azok, 
amelyek makadam-kövezettel van
nak burkolva, a lehető legrosszabb 
karban vannak olyannyira, hogy 
nemsokára egyáltalán tengelyen le
hetetlen lesz rajtuk közlekedni ; 
fuvarozásra pedig gondolni sem le
het. A városok és községek életbe
vágó érdeke, hogy ezek az utak 
mielőbb kijavíttassanak és használ
ható állapotba hozassanak.

Léva városának tudomásunk sze
rint van saját kőbányája, melyből 
igen jómir.öségü, sőt utak burko
lására elsőrendű kő fejthető. Állítson 
ebbe a bányába a hatóság megfe
lelő számú munkásokat, kőfejtőket 
és kötőtöket Az igaz, hogy a vá
ros kőtörőgépét elkótyavetyélték po 
tóm áron, de munkáskéz most akad 
bőven, lesz kötörö elég, csak legyen 
a bánya újra üzembe véve.

A vármegyének természetesen 
még nagyobb mennyiségű fedő 
anyagra lesz szüksége, mert a vár
megyei vicinális utak minden kiiti 

kán alul vannak. Az utmesterek 
jelentése szerint az utak és a rajtuk 
levő műtárgyak, hidak, vizeresztök 
stb. a legsürgősebb javítást igény
lik. A vármegyei hatóságnak tehát 
amúgy is elöbb-utóbb gondoskodnia 
kell az utak megjavításáról, tekintse 
tehát sürgős feladatának, hogy most 
egy csapásra kettős célt szolgáljon: 
javíttassa ki az utakat s adjon alkal
mat a munkátlan kezeknek munkára.

A másik s talán még sürgősebb 
feladat volna az építő ipar újra 
életre keltése. A háború, úgyszól
ván, megölte az épitö ipart. Az . 
építő ipái' munkásai bezárt ajtók i 
előtt állanak s hiába zörgetnek ke- ! 
nyérért. Pedig talán az építő ipar j 
készítményeire: a házakra volna a 
legnagyobb szükség. Eltekintve at
tól, hogy a lakások is annyira le 
vannak rongálva, hogy nemsokára 
teljesen lakhatatlanok lesznek; ki
vált a bérházak a legrongyosabbak, 
mert a tulajdonosok a lakbérleti 
szabályok őket súlyosan terhelő 
mostoha bánásmódja miatt, minden 1 
javítástól tartózkodnak s erre nem 
is kényszeríthetők, mert a bérlő 
nemcsak a béremelés ellen tiltako- j 
zik. de házbért egyáltalán fizetni , 
nem is akar.

Uj házak építésére pedig egye- j 
lőre gondolni sem szabad. Pedig 
ezekre nagy szükség volna, mert 
akkor nem kellene egyesek kilakol- j 
tatására gondolni.

Hogy az építés még mindig nem 
indul meg, ennek oka az anyag, 1 
főleg a téglahiány. A téglagyárak 
a háború alatt becsukták az üzletet, 
kialudtak a kemencék és elszéledtek j 
a munkások. Nálunk is úgy állanak > 
üresen a téglagyárak ; égnek me
redő kéményükből öt éve nem lát
tunk füstöt. Egyik tulajdonosban 

| sincs meg a hajlandóság a kezde- 
I ményezésre. Ezért hiába várnak a 

kőművesek, ácsok, asztalosok, laka
tosok, bádogosok, cserepesek stb. 
a munkára. Itt már csakugyan a 
hatóságnak kell közbelépni s kemé
nyen ráparancsolni a téglagyárak 
tulajdonosaira, hogyha a megsza 
bandó határidő alatt újra fel nem 
veszik az üzemet, akkor a hatóság 
fogja azt saját embereivel meg
nyitni és vezetni.

A hatóságoknak módjában áll 
gondoskodni arról, hogy a tégla
gyárak részére elegendő tüzelő
anyag álljon rendelkezésre A fő 
az, hogy az épitő-téglakészités a 
legíokozottabb erővel meginduljon.

' Mert amint elegendő tégla lesz ké

szen, az építés rögtön megindul. 
I liszen oly szükség van a lakásokra, 
hogy az öt év óta tartott háború 
alatt egyetlen ház nem épült váro
sunkban s minden lyuk és odú ki 
van használva. A létező lakások i$ 
a legnagyobb mértékben zsúfolva 
vannak. — Bizonysága ennek az, 
hogy újonnan érkező hivatalnokok 
részére nem lehet találni egyetlen 
lakást.

Az épitö ipái megkezdése segít
het egyedül e bajon. Ez pedig nem 
fog megindulni előbb, mig a tégla
gyárak ismét nem kezdik meg üze
müket. Ez pedig egy nagy terüle
ten fogja megindítani a munkát. 
Munkát fog adni a kőművesnek, 
mészégetőnek, a cementiparnak, az 
ácsnak, cserepesnek, asztalosnak, 
kovácsnak, lakatosnak, üvegesnek, 
festőnek stb. Magával fogja hozni 
a bútor, a kárpitos és más iparok 
fellendülését.

A munka nélkül lézengők serege 
önmagától eltűnik s a szabad ver
seny elejtett fonalát újra felveszi a 
munkás kéz, amely most aggódva 
néz körül, hol s mikor talál munkát?

A hét világ-esaményelböl.

A „Newyork Times" szerint a párisi béke
konferencia ugy határozott, hogy Franciaország 
meg fogja kapni a Saar-völgyét minden 
szénbányájával együtt és 15 éven keresztül 
a teljes közigazgatási jogok is a franciákat 
illetik meg. Ennek az időnek az elteltével 
azután e vidék sorsát népszavazás dönti el. 
Az összes érdekelteknek az a véleménye, 
hogy a Saar-völgyi lakosság a 15 év eltel
tével foganatosítandó népszavazáson Francia
ország mellett fog dönteni, minthogy min
den Ipari és kereskedelmi összeköttetés El- 
szász-Lotharingia felé irányul és a két vi
dék egymásra van utalva, az egyik szenet, 
a másik vasat termel

A személyi változások után a budapesti 
kormánynak tagjai a következő népbiztosok- 
Elnök: Gárbai Sándor; belügy: Landler 
Jenő, Vágó Béla; vasút és gözhajózás: 
Hamburger Jenő, Nyisztor György, Vantos 
Karoly; földinivelésügyi: Kun Béla, Böhiu 
Vilmos, Fiedler Rezső; hadügy: Haubrich 
Antal, Szántó Béla; igazságügy; Rónai 
Zoltán, l.adai István; közellátás: Erdélyi 
Móric, Illés Artúr, Konda Bernét; közleke
désügyi Kunfi Zsigmond, Lukács György, 
Szabados Sándor, Samuely Tibor; külügy : 
Kun Béla, Ágoston Péter; munkásjólét: 
Bokányi Dezső, Guth Antal, német népbiz
tos : Kalmár Henrik; pénzügy: Székely 
Béla, Lengyel Gyula ; ruszka-krajna népbiz
tos : Stefan Béla ; szociális termelés : Varga 
Jenő, Rákosi M , Dvorzak Antal. Hevesi H., 
Kelen 1.

A magyar kormány LIV. sz rendelete 
szerint a munkás-, katona és földmivesta- 
nácsok kebeleben művelődési oistiílyok ala
kuljanak. A művelődési osztályokba a taná
csok aranyosan küldenek ki szülőket és a 
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művelődéssel hivatásosan foglalkozókat, (ta
nítókat, tanárokat, orvosokat stb.)

Az iskolai ügyek ellenőrzésére és inté
zésére iskolai bizottságok alakulnak, melye
ket a tanácsok művelődési osztályai külde
nek ki. Ebben a bizottságban is arányosan 
vesznek részt a szülök és az oktatásüggyel 
foglalkozók Az iskolabizottságok a tanulok 
fegyelmi ügyeinek intézésénél a 14 évesnél 
idősebb tanulók megbízottait, is bevonjak A 
művelődési osztályok megalakulása után a 
tankerületi főigazgatóságok, tanfelügyelősé
gek, iskolaszékek és más hasonló' szervek 
megszűnnek.

Budapest népbiztossága rendeletet bo
csátott ki, mely szerint az összes óvárosi 
iskolák igazgatóit állásuktól felmenti és he
lyettük masokat biz meg az iskolák vezeté
sével (Iskolavezetők)

Németországban mindenfelé általános 
nyugtalanság észlelhető Neuring szász haj 
ügyminiszter egy küldöttség — amelyet nem 
akart fogadni — haragja elől az Elba fo
lyóba vetette magát. A tömeg a tanácsköz
társaságot éljenezte s a fel fegyverzett spar- 
tacuscsapatok megszállották a főparancsnok
ság épületét. Németország több helyén 
(Szászország, Ruhrvidék, Zwizkau, Berlin ..) 
politikai jellegű sztrájk van. Mindinkább 
erősödik az a kivánalom, hogy az élelmezés 
megkönnyítése végett meg keii szüntetni az 
egyes független államokat es egységes né 
met szocialista köztársasagot kell létesíteni.

A párisi békekonferencia úgy határozott, 
hogy a népszövetség székhelyéül Géniét 
választja Erre a célra Genfben nagy nép 
szövetségi palota épül, ebben lesz elhelyez
ve az a törvényszék, amely a nemzetközi 
ellentétek elsimítására van hivatva Minden 
nemzetnek külön épülete lesz ; hydropiánál- 
lomást és repülőteret is terveznek

A éeh-slovak kormány a rokkkantak 
összeírását határozta el. Célja pontosan 
megállapítani a rokkantak munkaképességét 
s azoknak vagyoni állapotát A rokkant 
segélyek összege eddig 500 millió koronára mg.

Ha az osztrák kormány a posta-, táv
írda- és telefontisztviselők követelései tár
gyában kedvezőtlenül dönt, akkor Ausztriá
ban az összes postai alkalmazottak sztrájkba 
lépnek.

Amsterdami hírek szerint Amerika a 
következő feltételek alatt akarja megkötni a 
békét Leninnel: 1 A szovjet kormány fel
hagy minden bolseviki propagandával, me
lyet a külföldön kifejt és otthon megbo 
csat mindenkinek, akik akár fegyverrel, 
akar más módón küzdöttek a komminizmus 
ellen. 2. Oroszországból keletkezett államok
nak megadja a teljes önrendelkezési jogot 
3. A külföld oroszországi követeléseit elis
meri és megtéríti.

A párisi konferencián a franciak, belgák, 
kínaiak, portugálok es éeh-slovákok Brüsz- 
szel mellett, — az (Jnio, Brazília, továbbá 
az angolok, olaszok, japánok, szerbek, gö
rögök és románok Genf mellett.szavaztak, 
hogy az legyen a népek szövetségének 
székvárosa. — Legújabb hírek szeriut május 
közepén fogják a békeszerződést aláírni.

Az amerikai vezérkar közli, hogy annak 
az 50 ezer amerikai katonának első részét, 
kik a Németországot megszálló csapatok 
közé önként jelentkeztek, még e napokban 
fogják behajózni.

Károlyi Mihaiynéu, a volt ideiglenes 
köztársasági elnök feleségét, saját kívánsá
gára mint hivatalnoknöt felvették a vörös 
kereszthez és ö belépett a közalkalmazottak 
szervezetébe Károlyi Mihályné tehát igy az 
első grófné, aki egy szocialista szervezet 
kötelékébe tartozik.

Budapest közoktatási bizo tsága az is
kolákban és játekiskolákban a tanítás kéz 
detén és végén tartott imádkozást megszüli 
tette és utasította az iskolák vezetőit, hogy 
az énektanítással és az iskolai ünnepélyekkel 
kapcsolatosan taníttassák be és énekeltessék a 
Marseilleise-et és az Internacionálét — Úgy 
Anglia, mint Franciaország Csatlakoztak 
már ahhoz az amerikai felfogáshoz, hogy 
Németországnak a népek szövetségében 
egyenjogú félnek kell lennie.

A magyar népbiztosság elrendelte, hogy 
csketési dispenzaciokal ezentúl az allami 
'So. 

anyakönyvi hivatalok adhatnak. Olyan nász
pár, melynek iratai rendben vannak, azon
nal köthet házasságot, amint megjelenik a’ 
hivatalban. Turócszentmártonban e hó Ö án 
a nagybirtokok kisajátításáról tanácskoztak a 
pénzemberek. A múlt napokban megnyílt a 
nagyszombati és eperjesi slovák gimnázium. 
A tanilás mindkét helyen előreláthatólag jú
lius hó közepéig fog tartani

Budapesten az Alkotmányt és a Buda
pesti Hírlapot beszüntették ; az utóbbiból 
csinálták a Vörös Újságot, a Déli Hírlapból 
pedig a Vörös Katonát. Csernoch János 
hercegprímás -Esztergomban tartózkodik; 
semmi bántódasa nem történt és jószág
igazgatójánál lakik A primási palota üresen 
áll. Az■ esztergomi székesegyház kincstárát, 
amely miiérték tekintetében szinte megbe 
csülhetetlen kincseket tartalmaz, a vörös 
gárdisták lefoglalták.

Magyarországon korlátozzák a mun 
kabérek lefoglalását. — A magyar gyárak 
fegyverkészleteinek bejelentése kötelezővé 
tétetett. — A kommunizált budapesti házak 
javítását 15 központ intézi. — Akik a Vörös 
őrségnél ellenforradalmat szítanak, a hely
színén halállal bűntetteinek — A budapesti 
Margitsziget a proletárok tulajdonává lett — 
A magyar szovjelköztársaságban a temetések 
egyenlőek lesznek. — Németország 125 milli
árd hadikárpótlást fog fizetni, ebből Francia
országra 55 milliárd esik. — Magyar képvi
selők jártak Massaryknál, a éeh slovák állam 
köztársasági elnökénél, hogy tiltakozzék a 
magyar szovjet kormány egyes intézkedései 
ellen. Massaryk kijelentette, hogy magyar 
ügyekbe nem avatkozik be. — A hadból 
visszatért knek házbértartozásukat elengedik 
Magyarországon. — Nagy kommunista zavar 
gasok voltak a parlament elölt Bécsben — 
Németország nem ir alá erőszakos békét. — 
Jugoszláviában bevezetik a 24 órás időszá
mítást

MÁJUS.
Ének az Élet elébe. —

Mint férfi-vágyak madonna-képe, 
Pogányos, szitkos, vad tornák után, 
Úgy jön a Május házunk elébe.

Rügyező fáknak pazar foltja ing,
■ Tavaszi csóktól részegen susog,

Mint a virággal hímzett selyeming.

Hajunk fehérló, nem tavaszi fürt . . . 
A szivünk pipacs mákonyos kelylte . .. 
A tüdőnk érdes, rozsdás harci kürt. . .

Pár pillanatra, oh maradj nálunk, 
Piros színekre fakasztó hónap, 
Varázsvessződdel csapd meg a vállunk.

Hitünk bilrorló zárt viráglepel . . . 
Pattanjon föl a májusi szóra 
És jöjjön aztán : minek jönni kell

. . . Bátran megyünk az Étet elébe, 
Pogányos, szilkos, vad tornák után. 
Mint férfi-gondok madonna-képe.

KIGYÓSZISZ.

Különfélék.
—• A tanév vége A Slovák or

szág területen május hó 3.-án csak azok
ban az iskolákban érnek véget az előadások, 
amelyekben eddig még magyarul tanítanak 
A slovák nyelvű iskolákban a tanév julius 
15-ig fog tartani

— Az uj evang. egyházmegyék 
én tisztviselőik. A slovák kormány állal 
kinevezett egyetemes egyházi tanács Simko- 
vic kormányreferens jelentése és a hűség
eskü letétele után titkos szavazással meg
választotta a Slovenszko nyugati és keleti 
kerületének és az esperességeknek egyházi és 
világi adminisztrátorait és a különböző bízott 
súgókat A választás eredménye a következő; 

A nyugati kerület adminisztrátorai lettek . 
Zoch Sámuel és dr. Ivánka Milán, a keletié: 
Jánoska György és Ruziák János; Jánoska 
György egyben az egyetemes tanács egyházi, 
dr. Milán pedig világi elnöke. Az egyetemes 
tanács titkára: Cobrda Vladimír, jegyzői. 
Cobrda Vladimír és dr. Ruman János Az 
egyes esperességek adminisztrátorai a követ 
kezök : pozsonyi esperessé# : dr. theol. 
Schmidt Karoly Jenő és dr. Samarjay Emil ; 
pozsonyinegyei: Jarkovich Vladimír és Len- 
hardt Károly; nyitramegyei: Krizán Zsig 
mond és dr. Stur Károly; zólyommegyei 
Slávik János és dr. Fajnor Vladimír; bars 
megyei esperes : Bándy Endre lévai lelkész 
es felügyelő dr Schwarz János bakabányai 
ügyvéd ; nógrádmegyei: Laciak Mihály és 
dr Bardosky Lajos; turóczmegyei : Skrovina 
Ottó és dr. Vanovicz János; árvamegyei: 
Novák Pál és dr. Pivko Vladimír: liptó- 
megyei :w Simkovica János és dr Ruziák 
János; szepesmegyei Kübecher Albert és 
Münnich Kálmán ; tatraaljai : Kallath Károly 
és dr. Lersech Kornél ; sarosmegyei : Husko 
János és dr. Fabry Pál ; gömörmegyei: Botto 
Gyula kisbonti: Kolbenhayer Karoly és 
dr. Zatureczky Aladár, zemplénmegyei : Mar- 
gócsi Aladár és Krizko Miiutin Az egyete 
mes törvényszék tagjai és a kerületek admi 
nisztrátorai: Bodicky Mihály, Sekerka, dr. 
Bella Methód, Skrovina. Simkovicz, dr. Simko, 
dr Fajnor, dr. Stur, dr Ruman, dr. Vano 
vie, dr. Pivko, Kopa József és Ondrus Já 
nos tanítók. A számvevőszék és likvidáló
bizottság tagjai: Zoch Jurkovics, Bella. 
Makoviczky Vladimír, dr Medveczky, dr. 
Stodola Emil. A lelkész vizsgáló bizottság 
tagjai: Jrkovic, Palié, János dr. theol 
Schmidt, lic. theol. Daxer Henrik, dr. Sto 
dola, Cobrda, Skrovina, Ruppeldt Fedor, dr. 
Aiser György, dr. Vanovicz, dr. Ruman Az 
egyetemes tanács elhatározta, hogy a minisz
tertől a magyar és német gyülekezeteket 
képviselő 2-2 taggal való kiegészítést kéri

X- A fogyasztási szövetkezet búr 
! gonyál szándékozik szerezni tagjai részére 

A burgonya 40 korona egységárban lesz
■ adható a vevőknek, ha legalább 100 q (egy 
I vaggon-rakomány) átvételére elegen jelent
I kezr.ek A jelentkező tagok zsákjaikat az át- 
I veendő mennyiség megjelölésével a szövet 
j kezel üzleti helyiségébe küldjék. Célszerű a 
: zsákokat a megrendelő nevével megjelölni 
I A rendelésnél legkisebb mennyiség egy zsák, 
i Amennyiben a tagok a rendelkezésre álló 

egész mennyiséget nem jegyeznék elő, olyan
• lévai lakosok is kaphatnak az áruból, akik 
; nem tagjai a szövetkezetnek. Ezek is lar- 
i toznak zsákjaikat előzetesen beszolgáltatni.

— Eljegyzés. Engel Mór nagykosr- 
mályi földbirtokos eljegyezie Weinberger Ella 
urleányt, néhai dr. Weinberger Adolf volt tb. 
megyei főorvos és neje Herger Gizella úr
asszony kedves leányát.

— A hadikölcBÖukötvónyek után- 
beiyegzése. A hadikölcsönök bejelentése, 
illetve bélyegzése céljából megállapított ha
táridő március 8 án letelt. A határidő ei 
mulasztását külön két koronás bélyeggel el- 

’ látott kérvény alapján azon tulajdonosoknak 
nézik el, kiknek kötvényei az összeírás ide- 

i jén bankoknál vagy más letéthelyeknél vol
tak letétben. Az utólagos lebélyegzések csak 
külön, a minisztertanács február 25-iki ha 

j tarozata értelmében szabályszerűen lebéiyeg- 
i zett kérvény alapjáu az esetben lesznek 

megengedve, ha az illető értékek a belföl- 
i dön vannak, de a tulajdonosuk az összeirási 
; idő alatt a külföldön tartózkodott és ezért 
! bejelentési kötelezettségüknek eleget nem te 

hettek. Más esetben, különösen ha a hadi-
• kölcsönkötvény az összeírás idején nem volt 
< a belföldön, utólagos lebélyegzés nem enge- 
i délyezhetö. Utóbbi esetbeu tehát céltalan

a kérvények benyújtása, különösen pedig a 
! pénzügyminisztériumokhoz intézett kérvé

nyekhez a hadikölcsönkötvényeknek vagy az
■ Osztrák-Magyar Bank utalványainak csato- 
i lasa, mert az utánbélyegzést nem a pénz- 
i ügyminiszterium végzi, hanem az illetékes

összeíró hivatalok .
— Gyásihir. Őszinte részvéttel vet

tük a szomorú hirt, hogy özv. kisbánöci 
Ratghi Károly né, szül. Seandtner Lujza úr
asszony L hó 17-én, Rudványbnn, életének 
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Ö3., özvegységének 31-ik évében, rövid szen
vedés után elhunyt A megboldogult, jólelkü 
úrasszonynak földi maradványait a halottas 
házból az ág. hitv. evang. egyház szertartá 
sai szerint e hó 19 én délután 3 órakor a 
radványi vasútállomásra szállították és on
nan Neved községben levő csuládi sirkert- 
ben helyezték örök nyugalomra.

— A deinarkáolós vonal elzárása. 
A éeh-slovák minisztérium f. hó 18,-ától 
kezdödöleg bizonytalan időre a demarkációs 
vonalra olyan szigorú zárlatot rendelt el, 
hogy a vonalon senkinek sem szabad át- 
inennie. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
e tekintetben nincs kivétel és minden kérel
mezés elutasittatik.

— Nagy nemzetközi lóvásár. Az 
Érsekújváron évente megtartatni szokott 
nagy nemzetközi lóvásár május hó 4 és 5. 
napjain lesz Ezt a vásárt tudvalevőleg a 
külföld nagy lókereskedöi is állandóan lel 
keresik.

— Uj lap Nyltráu Husvétkor Nép
akarat címén, Nyitrán, uj, magyarnyelvű 
hetilap indult meg, amely a keresztény szó 
rialistaknak hivatalos közlönye. Előfizetési 
ára egy évre 16 K, félévre 9 korona

— Esküvő. Akuc*  Béla, okleveles gé
pész, e hó 20-án tartotta esküvőjét Klincsok 
Ferenc polgártársunk kedves leányával Mar
gittal Boldog megelégedés kísérje .frigyüket.

— Az első női egyetemi tanár 
Budapesti hírek szerint Gőte Irén e hó 10 én 
tartotta meg a budapesti egyetemen szék 
foglalóját. Gölz Irén, aki a kémiai tanszéket 
tölti be, annak idején Parisban is tanult; 
legutóbb pedig Budapesten az állatorvosi 
intézetben működött, ahol kémiai kísérlete 
két végzett.

— Egy szenzációs találmány. 
Newyorkból közük a hirt, hogy Klémm Cartis 
a hires repülőgépgyáros egy légi propellerrel 
hajtott motorcsónakot talált fel, amely állí
tólag, két tonna súlyig utasok es aruk szál
lítását az Atlanti-Óceánon at, az útnak meg 
szakítása nélkül, 24 óra alatt képes lesz 
teljesíteni.

— Egy pánczélszekrénv titkai. 
A múlt napokban Budapesten eszközölt 
páncél-szekrény-vizsgálat alkalmával az eKyik 
szekrényben nem kevesebb, mint 25 millió 
korona értékű külföldi pénzt találtak. Sok . 
devisa és arany is előkerült. Ezeket termé
szetesen mind lefoglaltak és az ériekét a 
bank kontóján a tulajdonos javara írták.

— A „Fonclere*  biztosító intézet szi
ves tudomására adja feleinek, hogy a mull 
hó folyamán Prágában a éeh-slovák kor
mánynál a megkívánt ovadékol letette, 
melynek alapján az összes biztosítási ága 
zatok művelésére (mint élet, tűz, jég, bal 
eset, szavatosság, betörés es szállítmány) a 
éeh slovak állam területére az engedélyt 
részünkre továbbra is megadta. Midőn emezt 
a t feleink szives megnyugtatása céljából 
közöljük, kérjük bennünket továbbra is be 
esés bizalmukkal megtisztelni, s megjegyez
ni kívánjuk, hogy esetleges karaikat, úgy 
mint eddig a lehető leggyorsabban és leg- 
kulánsabban fogjuk elintézni A lévai löügy- 
nökség irodája : a Barsmegyei népbanknál.

-- Lakásváltoztatás. Értesítem az 
igen tisztelt megrendelőimet, hogy lakásomat 
május hó 1 tői László-utca 15. szám ala 
helyezem, egyben kérem a n. é. közönség 
további pártfogását. Ertinger Ferenc férfiszabo.

— Kitűnő radirgumi kapható Nyit
ni és Társa r. t Levice. (Léva)

Közönség köréből.
Kfiszönttnyilvánitás.

Mindazon jó barátainknak és ismerőse
inknek, akik édes atyánk elhunyta alkalmá
val érzett mély fájdalmunkat részvétükkel 
enyhítették, — ez utón mondunk őszinte 
köszönetét.

Levice, 1919 április hó 24.
Ondrsjkovits Teztvérek.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon résztvevők, kik szeretett 
édes anyunk özv. Mihálík Pálué elhunyta fe
lett érzett fájdalmunkat enyhíteni szívesek 
voltak, fogadják ezúton hálás köszönetünket.

Levice 1919. április hó 24.
Hatscher és Szunirák család

Hivatalos közlemények.
1982 -1919. nz.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Barsinegyében a 

gyapjú kereskedés szigorúan tiltva van és 
annak vásárlására csak az jogosult, kinek 
gyapjukereskedésre 1919. március hó 1 
elölt kiállított iparigazolványa van, vagy ki 
erre való jogosultságát előzetesen a várme 
gye áupánjánál igazolja

A gyapjú át és kivitele csak engedély 
alapjait történhetik és az engedély iránti 
kerelmek ugyancsak a vármegye iupánjahoz 
nyújtandók be

A4 ez ellen vétő 1 héttől 6 hónapig 
terjedhető elzárással es 20 000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik

Levice, 1919. április hó
Dr. Zostak,

meátanosta.

Hirdetmény.
N y i I 11 é r.Közhírré teszem, hogy a Slovák minisz

térium f év március hó 4-én kelt 1527—1919 
számú rendeletével a marha vásárlást — ide 
értve a borjut — sertést — juhot és bárányt 
ia — betiltotta.

E rendelet nem vonatkozik :
a) mindazon személyekre nézve, kik a 

Slovák közélelmezési intézmény részére a 
közélelmezési intézmény által kiállított és 
földmivelési bizottság által hitelesített 
névre szóló igazolvány — alapján marhát 
vásárolni jogosultak.

b.) azon mészárosokra, kik közfogyasztás 
céljából — saját üzletük részére vágómarha 
vásárlásra utalványt (Porázkovy üst) kapnak 
Ezen utalványt a vármegyénk területére a 
vármegye áupanja vagy a vacos polgármes 
tere, más vármegye területére pedig a bratis 
lávái (pozsonyi) Közélelmezési intézmény adja.

c) Azon állattenyésztőkre, kik tenyész
tés céljából saját maguknak vásárolnak és 
erre a községi elöljáróságtól (polgármestertől) 
engedélyük van Az engedely érvényé egy 
hétnél Hosszabb nem lehet és abban hatá
rozottan meg lesz nevezve a vásárolni szán
dékolt állatok száma — és neme; úgyszintén 
azok vásáron vagy vásáron kívüli vásárlása.

d.) azon fogyasztók, kik saját szükség 
létükre — hizlalás céljából — a községi 
elöljáróság, polgármester engedélyére sertést 
vásárolni szándékoznák; de csak is egy 
családra legfeljebb 2 darab sertést vehetnek.

Az ezúton vásárolt állatok vételára kilo-

levonás.

grammonkint élősúlyban Hi következőkben
állapíttatott meg.

Ökör 1 minőség 7 k.
. 11 ti k
. Hl- n 5 k.

Bika és üsző 1 ti k. 60 f.
. H- 5 k. 80 f.

: : in. 4 k. 80 f.
Tehén 1 minőség ti k. 40 f.

. 11. 5 k 50 f.

. Hl- 4 k. 50 f
Borjú 1 • 8 k.

. 11- w 7 k.
Ebből közepesen táplált állatnál 5 %

5
4
8
7
9

Juh 1 kg. élősúlyban 1. minőség 

: ni.
Bárány ,. »

„ vágott súlyban (bőrrel)

k. 
k.
k. 
k.
k.

Sertés 1 kg. élősúlyban :
80 líg.-ig 12 k.

100 13 k.
120 14 k.
120 kg. felül 15 k.

Ezen maximális árak nem vonatkoznak
az igavonó — továbbtartásra vásárolt —
állatokra.

Levicé, 1919. április hó.
Riecky,
hl. notár.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919 évi áor. hó 20-től évi ápr. hó 27. ig.

Születés.

A szülök nete v t a A gyermek 
’ ’ö S g ' neve

Hegedűs Béla Varga M- leány Mária
Gápcl Sándor Selinger V. leány Mária
Bonyhády F. Lajos Hona fiú Béla

Házasság

Völezenv és meuvasszouv orie v»ius.
Akúcs Béla Klinc-ok Margit ref. r. kath
Szoaszni János Knapik Mária r. kath.

Halálozás.

1941 1919. szám. Levice város tanácsa.

4z ciiiűüvt neve Kora
1

A halál oka
L _. .

Salát Ferencz 
özv. Mihálik l’alne 
Sobek Ella 
Hacsko Margit

30 éves
H2 éves
27 éves 

ti éves

Véletlen lövés
Aggkori kimer. 

Onakasztás 
Tüdólob

Hitelintézet és Barsmegyei
= Népbank több drb. =
RÉSZVÉNYE

eladó. Bővfebbet: ZÖlŰ-Kert Utca II. SZ.

Árverés.
Közhírré teszem, hogy folyó 

hó 29-én d e. 8 órakor vegyes 
árverést nyitok. Meszaros-utca 1. szám.

Kosár.

-Ház. —
Három, négy szobás ház, nagy 
udvarral, esetleg kerttel megvételre
— vagy bérbe kerestetik. —

Cím e ktiaclóiii'vata.lloaii

Motoreke gépész
azonnali felvételre kerestetik.

Czim a kiadóhivatalban.

Keresek egy jóbázból való fiút

z kéményseprő z
tanoncnak.

Özv. HAVAS SÁND0RNÉ
kéményseprő m. ZSELIZ.

Villany-motor
hét lóerős 

darálóval, favágó fűrésszel, 
szíjakkal eladó

HALÁSZ vendéglősnél LÉVÁN.
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Hirdetmény.
Alulírott közhírré teszem, hogy a Po 

mázvídéki Takarékpénztár rt. által dr. gróf 
Mirbach Emil kissallói földbirtokos ügyfelem 
eladótól megvett, a kissalói halárban levő 
Bimbula-pusztához tartozó 53 (ötvenhárom) 
magyar hold kiterjedésű zálogosi táblának 
kukoricatermése csöves állapotban Bitu- 
bula-pusztán
1919. május lió 8 án d. u 2 órakor 
dr. Belesük Sándor lévai állami közjegyző 
közbenjöttével megtartandó nyilvános árve
résen a legtöbbet ígérőnek a kikiáltási áron 
alul is készpénzfizetés ellenében a Pomáz 
vidéki Takarékpénztár rt. veszélyére el fog 
adatni, ...........

Sem a mennyiségi, sem a minőségi hí 
anyukért és hibákért felelősség nem vállal 
tátik.

Kikiáltási ár: 53000 korona, melynek 
10 ®/o-át minden árverelő az árverés meg
kezdésekor bánatpénzül letenni tartozik.

Az árverés alá kerülő kukoricatermés 
Bimbula pusztán az árverés napjáig megte
kinthető

Léva, 1919. április 23

dr. Kmoskó Béla
ügyvéd

= Kitűnő = 
motoros cséplőgarniturák 
felszerelve, különböző nagyság 
bán és gyártmányban, részlet

fizetésre és olcsón kaphatók 

TONHAISER JÓZSEF 
elektrot echnikusn ál 

LÉVÁN, OZMÁN tér 6 ézáiu.
Telefon 61.

Fűrészelt tűzifa 
kapható 

WEISZ malom telepén 
bármilyen mennyiségben.

Ajánlunk kötelezettség nélkül, amig a készletünk 
tart, príma ólomzárolt eredeti mamut és eckendorfi 
takarmány re pamagot 100 kg,-ként 21C0 —koronáért. 

Barsmegyei Gazdasági Egyesület Áruosztálya.

MEGNYÍLT 
az „Embe“ 

czipő-gyár rakztárea 

LÉVÁN, Biitya-u. 2. u.

Különféle elsőrendű 
czipők, csizmák és 
bakancsok olcsó 

szabott árban kaphatók.

Kéményseprő -tanoncz 
jobb családból felvétetik TÖLGYESSY 
GYULA kéményseprő mesternél, Zseliz.

® ÉRTESÍTÉS. ®
o TKKT O

Tudomására hozom a t. vevő kö
zönségnek, hogy feleségem, S t e i n e r 
Emma által alapított női kalapüzletet 
kibővítem női- és férfi divat

— — valamint — —
RÖVIDÁRU cikekkel 
s azt ezentui saját nevem alatt foly
tatom

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

Tisztelettel
FEHÉR

női kalap női- és férfi divat, valamint
— — rövidárú üzlete — —
L É V Á N, Pető! i-u te z a.

Eláruaitóhely L 1É "V A

□ nosvcii

Raktáron vannak :
Csizma, férfi, női és gyermek czipők. Félczipők : 

— — bőr, vászon és bársony, — _ _
1 g n a g y o b t> v A 1 a s z. t e k b a zi_

LEGJOBB ÁRÚI --------------- -------------
SZABOTT ÁRAK! ekxluxxi OLCSÓ ÁRAK! 

:ilC • tZZT1”* jlhravTHTHxsrcoara

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

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

------------------- KERN TESTVÉREK

KNAPP DÁVID
mezögazdasagi es varrógépéit naiv raktara

Telefon szám : 33. LÉVÁN • Telefon uám : 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házamhan 
nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve-
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

fűszer-, gyarmatára és 
vasnagykereskedésében 
vAsárol be.

Ganz-féie motorok minden nagyságban, Hopfferr és 
Sohrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melichár féle 
vetőgépek, Bácher-féle ekék és talajművelő eez- 
közök, valamint minden e szakmába vágd gépek 

és géprészek. Vllághirtl RAPID lánooskutak.
BSF Legjobb minőségű iakarmánykamrák elkészítése 

ee felállítana jutányos árakban.

Nyomatul! Nyilrgí Túrna r. t.-náL Lévín


