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Az iparos-pálya és a 
fiatalság.

A háború rettenetes vihara, 
mely négy és fél éven át. tombolt 
Európa népei felett, bánatot, gyászt 
és nyomort hozva az emberiségre, 
lecsendesedett. A lövészárkok sápadt 
arcú lakói, már hónapok óta- csa
ládjuk körében tartózkodnak, de — 
fájdalom, — munka nélkül lfa 
bölcs elmék megtalálják az igazsá
gos békéhez vezető utat, akkor a 
férfikarok lassan lassan munkához 
láthatnak és a romok (éleit uj élet 
támad.

Az uj korszak hajnalán felhí
vom a társadalom figyelmét arra, 
hogy minden lehetőt el kell követni 
egy uj iparosnemzedék Összehozá
sa érdekében. Minden eszközt meg 
kell ragadni, hogy szellemes és erős 
testalkatú nemzedék lepje el az 
iparospályákat.

Eel kell sorolnom az okokat, 
melyek a szülőket a múltban arra 
bírták, hogy gyermekeiket az iparos
pályától elvonják.

Az iparostanone a múltban 
keveset tartózkodott a műhelyben. 
Tanulási idejének a legnagyobb ré

szét a konyhában töltötte. Azonfe
lül kocsit húzott és gyermekeket 
dajkált. Szóval olyan munkát vég
zett, amely az intelligensebb fiú ön
érzetét megalázta. Táplálkozása és 
lakása sok esetben kritikán alóli 
volt. A segédek pedig, kiknek az 
lett volna a feladatuk, hogy szak
tudást és a szakma iránti szeretetet 
oltsák a tanonc leikébe, megkinoz- 
ták, igy akarván magukat kárpó
tolni az inaskorban elszenvedett bá
násmódért.

Nem kell csodálkoznunk, ha a 
szülő büntetésből küldte gyerme
keit az ipari pályára. Sőt! Azzal 
fenyegette állandóan, hogy inasnak 
adja, ha nem tanul, vagy nem vi
seli jól magát. A fenyegetésnek — 
sajnos — megvolt a reális alapja. 
Így lettek aztán iparostanonccá a 
dolgozni nemakaró, bukott diákok, 
kik a legtöbb esetben már a pálya 
kezdetén lemaradtak, elzüllöttek és 
abból a néhányból, aki megállta 
helyét és felszabadult, kialakult a 
mai iparos-gárda.

A külföldön más képet látunk. 
A nyugati kulturnépek fiait nem 
kell a propagandával az ipari pá
lyára csalogatni,’ Ott már -termé
szetté vált az a felfogás, hogy egy 
nemzet csak az esetben lehet ha

talmas, ha fejlett iparral rendelke
zik Az ipar pedig annál fejlettebb, 
minél több intelligens elem foglal
kozik vele. Ahol fejlett ipar van, 
ott lehet kultúráról, művészetről, 
jólétről és anyagi boldogulásról be
szélni. Anglia, Franciaország, Bel
gium példája legalább ezt bizo
nyítja.

Ha azt akarjuk, hogy az intel
ligensebb fiatalság ipari pályára 
lépjen, elsősorban a szülők értsék 
meg, hogy a közel jövő a képzett 
iparosoknak nyújtson boldogulást. 
Azokat pedig, akik a gyáriparnak 
jósolják az elsőbbséget, megnyug
tathatom, hogy gyárvezetők is csak 
képzett iparosok lehetnek.

R. J.

Az ipar szempontjából való kü
lönösebb jelentőségénél fogva kö
zöltük ezeket a sorokat vezetőhe
lyen. Az itt tárgyalt eszmekör ki
egészítése a következőket kívánja:

1. Szükségesnek tartjuk, hogy 
külön tanonefelügyelő-bizottság ál- 
littassék tel, amelynek leiadata szi
gorúan arra törekedni, hogy a ta
nonc csak a műhelyben dolgozzék, 
azaz csak szakbeli munkával legyen 
foglalkoztatható. Ebbe a bizottság
ba csak olyanok küldessenek ki, 
akik tanoncot nem tartanak, tehát 
nincsenek közvetlenül érdekelve eb
ben a kérdésben.

2. Szükségesnek tartjuk, hogy 
a tanoncok táplálkozása és lakása 
is megfigyelés tárgyává tétessék s 
az észlelt bajok orvosoltassanak. A 
tanonc fejlődő szervezetének elegen
dő és jó táplálékra és egészséges 
lakásra van szüksége.

3. Szükségesnek tartjuk, hogy 
a tanoncokkal való bánásmód is 
revízió tárgyává tétessék. A meste
rek és legények részéről való eset
leges kinozásokat örökre száműzni 
kell. Valamint enyhülni kell annak 
a nyers es goromba beszéd-tónus
nak, amely eddigelé annyira ottho
nos volt a tanoncokkal való érint
kezésben.

4. Az iparos-pálya értelmi 
emelése tekintetében sokat várha
tunk egyrészt attól, hogy középis 
kólákat vagy a középiskola négy 
osztályát végzettek menjenek erre 
a pályára, másrészt attól, hogy a 
tanoncoktatás radikálisan átszervez- 
tessék. — Az elméleti oktatásnak 
az ipar terén való nagy jelentősé
gével legközelebb külön cikkben 
foglalkozunk

Ha bármely mester ezeket a 
pontokat nem tartja be, akkor attól 
a tanonc vétessék el.

Az ipari műhelyben tanuló tia- 
i talság élete hasonlítson ahhoz az 

élethez, amely az iskolában tanuló 
ifjúságnak jut osztályrészül.

A hét világ-eseményeiből.
Herthelot tábornok — a keleti entente 

hadsereg parancsnoka - olyan parancsot 
adott ki, hogy a románok és franciák száll
jak meg egész Magyarországot. Ezt kő
vető jelentések szerint a románok Nagy
károly, Borosjenö és Nagyszőlősig nyomultak 
előre. Április 22 én Debrecent megszállották; 
24-én északon Vásárosnamény —Nyirbakta 
vonalát, délen pedig Gyula környékét ér
ték el.

Kun Béla magyar külügyi népbiztos 
Balfourt biztosította arról, hogy a külföldiek 
betétei es értékpapírjai átvehetők ; külföldiek 
értékéi nem kommunizáltatuak.

A békekonferencián Wilson és Orlaudo 
között heves jelenetek voltak Fiume miatt, 
amely nézeteltérések következtében Olasz
ország valószínűleg kilép az entente-ből. 
Wilson szerint Fiume célja nem Olaszország, 
hanem Magyarország, Csehország, Románia 
és Jugoszlávia exportját és importját szol
gálni Olaszország fegyverrel akarja Fiúmét 
elfoglalni

Németország megszállott területén u 
kommunisták általános sztrájkot terveznek.

Japán felhívta az entente négyes tana 
csatiak figyelmét a Kínában mindinkább el
harapódzó holsevizmusra; a japánok szeret
nének katonailag beavatkozni, azonban Ame
rika határozottan az intervenció ellen fog 
lal állást.

Az osztrák magyar határ szigorúan el 
van zárva — Wilson egyelőre még Páriá
ban van, s valószínűleg május 20.-a és jú
nius 1 e közötti időben utazik vissza Ame
rikába.

A montenegrói nemzetgyűlés megfősz 
tóttá Nikita királyt a trónjától és kimondotta 
a Jugoszláviához való csatlakozást.

Prágában elhatározták, hogy Ferenc csá
szár és ltadetzky szobrát eltávolitják.

Törökországban tanácsköztársaság felé 
irányuló mozgalmak észlelhetők

Olaszország példájához hasonlóan a 
japánok is hazatérnek Parisból, ha Schan- 
tungra vonatkozó kívánságukat nem teljesítik.

Ceh-slovák csapatoknak a demarkációs 
vonulón túl Magyarország felé való előnyo
mulásáról szóló hírek a slovenskói őeb-slo- 
vak csapatok főparancsnokságának hivatalos 
közlése szerint — teljesen alaptalanok. — 
A német-osztrák keresztényszocialisták nyilt 
harcot indítanak a Németországhoz való 
csatlakozás ellen — Az ántánt átveszi a 
délszláv vasutakat — Párisi hírek szerint a 
békeszerződést május hó 2-án kellett a né
meteknek aláírniuk. Ha Németország nem 
Írja alá a békeszerződést, a megszálló csa
patok mélyen benyomulnak Németországba 
és az angol haditengorészet megszállja a 
legfontosabb német kikötőket. — A Kassai 
Napló szerint Magyarországon 25 ezer hadi
rokkant, 130 ezer hadiözvegy és 24 ezer 
hádiárva van.

Budapesten az összes felsőbb iskolákat 
bizouytalan időre bezárták. Lugauoból írják, 



hogy Vilmos volt császár a környéken alku
dozik egy birtokra, amelyen szép kastély 
van. Az ex-császár svajczi területen szeretne 
letelepedni — A birlokrendez > osztály veze
tőjének nyilatkozata szerint Magyarországon 
több bevetett föld lesz, mint a múlt évben
— A francia minisztertanács, mint német 
lapok jelentik, elhatározta, hogy a német 
békedelegációt tizen t újságíró is kísérje. 
Valamennyien múlt hétfőn utaztak Versail 
lesbe a delegáció tagjaival együtt

A Times jelentése szerint Németausztna 
és Olaszország hatara a Brenner hágó fölött 
húzódik el — Porosz csapatok mennek 
München ellen.

A Prager Tagblatt szerint Teschenben 
a lengyel szocialisták avval fenyegették meg 
az entente-nak egy bizottságát, hogy a gyá
rakat, bányákat, vasutakat és hidakat dina- 
mittal a levegőbe röpítik, ha Teschent nem 
csatolják Lengyelországhoz.

A Le Monleur de Transsylvanie szerint: 
Miután a magyar kormány Smuts tábornok 
koncessziói ellenére is háborús előkészülete 
két tett, sok pénzzel ellátott agitátorokat 
küldött a szomszéd államokba s ott polgár 
háborúra vezető összeesküvéseket szervezett, 
az entente ellen állandóan izgatott ... az 
entente elhatározta a fegyveres beavatkozást.

A Temps szerint az entente Francia- 
országot bízta meg a Magyarország ellen 
irányuló katonai akció vezetésével. 180 ezer 
embert ajánlottak fel erre a célra Újvidék 
lesz a főhadiszállás. — A Prager Tagblatt 
szerint Budapest esetleges megszállására 
fekete csapatokat hasznainak, mert kizártnak 
tartják, hogy ezek a bolsevizmus áldozatává 
legyenek

Klofaö óeh hadügyminiszter egy beszé
dében kijelentette, hogy a Ceh-slovak állam 
nem lesz oly»n, mint Ausztria volt, ahol 
örökös nyelvi civudás uralkodott, hanem 
olyan lesz, mint a Svájc, amely nemzetiségi 
megértésre törekszik — Rasinéeh slovák pénz
ügyminiszter szerint megállapítanak egy 
vagyon-ininimumot, amely után vagyonadót 
nem kell fizetni. A pénzlebélyegzés alkal 
mával visszatartott 500/Oot még ez évben 
visszafizetik; akinél ez az összeg nagyobb, 
mint a vagyon adómentes minimum, ott a 
vagyonadó levonása után fennmaradó részt 
fizetik vissza lebélyegzett bankjegyekben. — 
Júniusban uj bankjegyeket adnak ki, ame
lyek az amerikai dollár bankjegyekhez 
hasonlítanak

A magyar kormány rendelet*  szerint 
magánfelek nem adhatnak fel ajánlott leve 
leket; a posta csakis nyitott leveleket 
továbbit

A párisi békekonferenciára a németek 
részéről a következő megbízottak lettek ki- 
küldve : Dr. Brochdorff-Rauteen birodalmi 
külügyminiszter, Dr Langsberg igazságügy
miniszter, Giesberts postaminiszter, Leinert 
porosz tartománygyülési elnök, dr. Melchior 
Károly, dr. Schücking tanar és számos 
szakértő

A Céh slovák allam területére eddig 7716 
▼aggon amerikai liszt érkezett

Augsburgot a Hollmann (a kommunis 
tákkal szembenálló) kormányhoz hü csapatok 
visszafoglalták.

Egy zsidóküldötlség Wilsontól a zsidók 
politikai és polgári egyenjogúsítását kérte.
— Román lapok jelentése szerint Károlyi 
Mihály gróf Orsovából Tűm Severinbe érke
zett, ahonnan Bukarestbe viszik. - Másik 
hir szerint a volt köztársasági elnök egy 
bécsi szanatóriu nban tartózkodik.

Németausztriában tárgyalásokat folytat 
nak Németországgal oly irányban, hogy 
Németausztriaban is márka legyen a pénz
egység a korona helyett

Wekerle volt miniszterelnök állítólag 
agyhártyagyulladásban meghalt.

— A magyar szovjetkormány kijelen 
tette, hogy minden közvagyont kiméi, élet 
biztosítási hadikölcsönkötvények, értékpapi 
rok bizonyos határig érvényesek. — Brüs- 
selbe várják a japan es a Céh slovák kül
döttséget, mely részt vesz a nemzetközi pár 
lamentáris konferencián — Henry Portent, 
a világhírű filmdivát a spartakistak elfogták 
A lapokban megjelent halálhíre tehát valót
lan volt — Levin dr. a müncheni bolsevista 
uralom bukását jósolja — Hamburgban ki

hirdették az ostromállapotot A magyar 
komminista korníány lemondását a .Magyar 
Távirati iroda*  megcáfolja. — Hoover 
az amerikai élehniszerellenör Berlinbe 
érkezett. — A magyaroknak Bécset 24 
órán belül el kell hagyniok. - Czernin • 
Ottokár volt kü ügyminisztert letartóztatták, 
mert útlevél nélkül akart Svájcba szökni I
— Egy budapesti kereskedőt pezsgőárusilás • 
ért 30,000 koronára ítéltek. - A kontárom- ! 
újvárosi Fiedler lengyárat és a Miich és i 
Mészáros-féle malmokat államtulajdonba vet ■ 
ték - Bécs városa kiutasította azokat a I 
magyar mágnásokat, akik az ántánt bécsi ' 
követeinél Budapest ellen csapatokat kértek j
— A magyar szovjet-kormány a gyóuyfür- 1 
döket, fürdőszanatóriumokat és szállodákat ' 
köztulajdonba vette át. Rómában tünte
tések voltak a békekonferencia lassúsága 
miatt. — Franciaország, Olaszország, az 
Egyesült-Államok és Angolország megegyez- 
lek abban, hogy megszüntetik a cenzúrát az , 
összes európai államokba szánt táviratokra, 1 
kivéve Magyarországot, Németországot, Auszt- i 
riát, valamint a bolseviki uralom alatt álló , 
országokat. — Ausztriában is bevezetik a 
nyári időszámítást — Konstantinápoly nem
zetközi lesz — A németlakta morvaterüle- ! 
tek, melyek eddig Németausztriához tartoz
tak, a Céh slovák köztársaságnak lettek oda
ítélve. — Vilmos császárt, a német trónörö
köst, Hindenburgol, Ludendorfot, Tirpitzet 
az ántánt hadbíróság elé akarja állítani, a j 
haditörvényszék halállal akarja büntetni 
mindannyiukal. — A katonai készülődések 
München ellen bevégződtek. A legközelebbi 
napokban döntő harcokra kerül a sor a 
spartakistak és a kormányhn csapatok kő- , 
zött — Az olasz parlamentet május 6-ikára 
hívták egybe — Batthyányi gróf volt nyiirai 
püspök Bécsbe érkezett. — Á vallás szabad 
gyakorlását a magyar szovjet-kormány min 
denki magánügyének tekinti és e rendeletet 
az összes templomokban kihirdetni rendelte 
el. — Magyarországon eddig 2^2 millió hol
don alakultak meg a termelő szövetkezetek. — 
A házasságnak és családi életnek rendjét 
nem változtatja meg a magyar szovjet-kor
mány. 1000 nét jóval felül jelentkeztek Buda
pesten moziszinésznek, köztük grófnők, katona
tisztek és urlovasok is. - Budapesten a lift 
használata mindenütt ingyenes.

Az olaszok Fiumében demonstráltak az 
amerikai tisztek ellen Genfi jelentés szerint Ador 
a svájci szövetség elnöke az entente sürgönyi 
meghívására Parisba utazott; általában azt 
hiszik, hogy ő fog dönteni az olasz-ameri 
kai vitás kérdésben.

A német nemzetgyűlés béke bizottságát 
május 2 ára hívták össze.

Ukrajnában áliitólag zsidópogromok vol
tak. — Danzig szabad kikötő lesz.

Frangepán és ‘Zrínyi Peter hamvait 
Zágrábba vitték, ahol nagy ünnepélyességgel 
örök nyugalomra helyezték

Masaryk, a öech-slovák köztársaság el
nöke, a pozsonyi küldöttség kérése alapján 
a magyar nyelvű iskolák korai évzárlatara 
nézve « következőket mondotta : .Okosnak 
és bölcsnek tartom, hogy az iskolákat (má
jus 3-án) be ne zárjuk. Kérem, közölje ezt 
Srobár dr. miniszterrel és a szakelőadóval 
Az iskola évzárlatát — mikep az urak 
kivánják — elhalasztani nemcsak a gyér 
■inekek és tanulók erkölcsi nevelésére jobb, 
hauem gazdasági okokbol is előnyös*.  A 
tanítások május hó végéig tartanak, a vizs
gálatok junius hó 15-eig. — Kívánatos volna, 
hogy ez ne csak Pozsonyra. hanem a Cech- 

• slovák állam terű étén levő összes magyar 
nyelvű iskolákra vonatkozzék.

Legutóbbi jelentések szerint a románok 
megszállták Csapot, Nyíregyházát, Balmazúj 
várost. Hajdúnánást és Aradot; a szerbek 
pedig Nagylakot és Makót; utóbbiak Tolna 
és Kaposvár felé is előnyomulnak.

Orlandót és társait Rómába való vissza
térésékor lelkesen üdvözölték.

A Romániában levő olasz csapatokat 
visszarendelték. — Április 28 án olasz kül
döttség utazott Becsből Budapestre, hogy 
ott a magyar kormánnyal kompenzációs 
gazdasági kérdésekről tárgyaljon. Azt mond
ják, hogy a tárgyalásba politikai kérdéseket 
is bevonnak.

QaramvUlgyl levél.
MEGHÍVÓ.

Emlékeztek e még rám, a fenyöillatos. 
cigányzenés kis fürdőre ? Gondoltok-e néha 
szökökutas, színes parkjaimra, kedves lő és 
kisvárosi vendégeim ? Kiket annyiszor meg 
mostam én és a sok árdrágító.

Itt a tavasz : ne vesztegessük hiába 
időnket és stemplizett pénzünket 1 Fürdőre 
polgártársak I Szálloda olcsó, élelem is akad, 
cigány nem számit . . (Ó máma nagyon 
sok „cigány*  akad I) Ez egyszer, utoljára 
szeretném megmosni fejeteket s azt a dra- 
galatos papirbankós tárcátokat Remélem, 
hogy május első felében mindnyájan eljöt 
tök ; mama, a báró úrral és a gyerekekkel; 
a papa is jöjjön, később . . .

Mit is csinálnátok abban a poros város
ban ? Fiáne, mikor a vasúti összeköttetés is 
oly pazar. Sőt jegyet nem kell vallani, 
mert a vasutasok jegytelenekkel szemben i« 
elég kedvesek Igen, egyelőre mindenki
kedves . . A kényelem pedig leírhatatlan. 
Sőt sör is akadna, ha a sörgyár három év 
óta nem pihenne. Minden lesz még az is, 
ami nincs ; sőt — ami van azt is meg
kívánjátok.

C’ak arra kérlek, hogy enni és inni 
valót mindenki hozzon magával Sátort is, 
ha a szabadban nem akartok hálni Elvégre 
a viz a fő . . . Fürdőre Hölgyek és Urak I

Kigyószlzz

Különfélék.
— A tanév befelexéae a főgim 

náztuuibau. A lévai főgimnáziumban tud 
valevöleg április hű 10-én a tanítás újra 
megkezdődött ugyrfti, de a éeh-slovák köz 
oktatásügyi miniszter intézkedése folytán e 
hó 3 án be is fejeztetett A befejezés sor
rendje a következő volt: Április 28 án a 
magántanulók írásbeli, 29-én szóbeli vizsgá
lata. Április 30-án az 1-VII. osztályokban 
rendes tanítás, a Vili, osztálynak érettségi 
írásbeli vizsgálata a magyar nyelvből. Május 
1-én: I-VIl osztálynak öszsze'oglaló órák a 
csütörtöki órarend szerint. Érettségi Írásbeli 
a latin nyelvből Május 2-án az I-Vll osz
tálynak összefoglaló órai, Érettségi vizsgalat 
a mennyiségtanból. Május 3 an: Érettségi 
szóbeli vizsgálat. Az évvegi bizonyítványokat 
ma délelőtt fogják kiosztani.

— A Stefánia árvaház közgyfiléza. 
A Stefánia árvaházat fentartó lévai nöegylet 
március hó 27-én tartotta évi rendes köz
gyűlését Coudenhove Kunóné grófnő elnök
lete alatt Az évi jelentésből kieme jük. hogy 
az 1918 évben a bevétel volt 42117 K 46 
f., a kiadás 16920 K 39 f, vagyonszaporulat 
25197 K 07 f Az egylet vagyona 1918 év 
vegén volt 140 714 K 61 f E közgyűlésen 
megválasztanak pénztarnoknak. Farkas Or
bán, masodtitkárnak : Dús Ilona.

— Szigorított statárium. Dr. Mitura, 
kormánybiztos-főispán április hó 23 án hir 
detményt bocsátott ki, mely szerint a Slo 
vensko teljhatalmú minisztere áltál 1919 
évi márezius 25-én kihirdetett statárium a 
hirdetmény kibocsátásának napjától a legszi
gorúbb formájában lép érvénybe. A hirdet
mény figyelmezteti a lakosságot, hogy óva
kodjék a statárialis bíráskodás ala eső bűn
cselekmények (hűtlenség lázadás, jogtalan to 
borzás, katonai eskü megszegése, kémkedés, 
gyilkosság, emberölés, közegészség elleni bün
tet, lopás gyújtogatás, vizáradás okozása,aköz 
biztonság elleni büntettek a vasutakon, tá 
virdákon, távbeszélőkön és jármüveken) el 
követésétől, mert mindenki, a ki e büncse- 
lekinenyek valamelyikét elköveti vagy mást 
erre reabirni törekszik a btkv. 126-132 §-a, 
valamint a volt m. kir Minisztériumnak 1914. 
évi július 27 én kelt 5491. sz. rendelete alap
ján a katonai rögtönitélö bíróság elé fog 
állíttatni és golyó általi halál lesz a bünte 
tése Bármilyen összejövetel és gyülekezés 
helyiségekben és az utcán szigorúan tilos. 
Vendéglők, kávéházak, általában nyilvános 
helyiségek megállapított zárórája 9 óra A 
házak Jtapui * este 8 órakor zárandók Este 
6 őrá után az összes utcára nyíló ablakok 
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r4rva tartandók. Este 9 óra után polgári 
egyének az utcán nem tartózkodhatnak, ez 
eiak azoknak van megengedve, kiket hiva
tásuk erre kényszerit Eztn egyének kötele 
sek személyazonosságukat, valamint küntar 
tuzkodásuknak okát és célját okmányokkal 
kellően igazolni. Utcai zavargások esetén 
minden rendszerető polgár azonnal lakásába 
térjen, mert a hatóságok nem kezeskednek 
azon balesetekért, melyek zavargások alkalmá
val a polgárokat érhetik A közrend meg
bontására irányuló minden kísérlet a legszi
gorúbb módon, szükség esetén karhatalommal 
és gépfegyverekkel lesz elfojtva. Minden 
egyén, kinél fegyver talaltatik, a helyszínén 
azonnal agyon fog lövetni.

— Könyörüljünk as árvákonl A 
A Stefánia árvaházat fentarló levicei nőegy 
let vezetősége elhatározta, hogy tekintve 
azon körülményt, miszerint az idén jövede 
lem gyarapítására semmiféle jótékonycélu 
estélyt nem reudeztetett — gyermeknapot 
tart. A -hatóság erre az engedélyt megadta 
és igy folyó hó 10-én — szombaton, a dél 
előtti árakban a varos különböző pontjain 
a nöegylet hölgyei felügyelete alatt urnákat 
állít fel. Levice város jótékony közönsége ez 
alkalommal sem fog megfeledkezni kis ár
váiról és filléreivel hozzá lóg járulni szo
morú sorsuk enyhítéséhez

— A pozsonyi Ítélőtáblát április 
28 29 napjain vette át a céh slovák kor
mány, amelynek képviseletében megjelent 
dr. Dérer Iván igazságügyi előadó és Haus- 
mann eln. fötörvényszéki bíró Prágából, 
mint a éeh-slovák igazsagügyminiszter he
lyettese Mivel a tábla elnöke még ősszel 
nyugalomba vonult, ilérey Ottó tanácselnök 
fogadta a kiküldötteket, akiknek jelenléteben 
a birák. kik a tényleges állományban ma
radtak, fogadalmat tettek, hogy engedelmes 
kedni lógnak a kormánynak Másnap Pe'rik 
Józse’ tanácselnök elnöklete alatt volt az 
első felebbezési tárgyalás, melyen az elnök 
bevezetésképen enunciálta, hogy a óeh-slo 
vák állam területén a slovák nyelv a hivatalos 
nyelv, de oly ügyekben, melyekben a felek 
magyarok s nem tudnak tótul, magyarul 
tárgyalhatnak. Igy történt az első ügyben is.

— A .Lévai Sport-Egylet" újra 
feléledt Sentsey tornatanár vezetésével 
fognak ezentúl az egylet tagjai sport Ini A 
meghatározandó jatékrond a sport-épület és 
teunispálya kies fekvése fölötte kellemes 
szórakozást fog nyújtani az egylet tagjainak 
A .Bars" hetenkint fog beszámolni az egy
let életéröl.

— Levice város hatósága részéről 
a következő hirdetmény lett közzétéve : 
.Levice r. t. város rendőrkapitányától. 793— 
1919. szám Hirdetni ny. Tudomásomra ju
tott. hogy a kálvária és temető közötti sétá
kért ültetvényei és lócái akaratosan rongál 
tatnak s a városnak egyedüli kedves séta 
terét ily módon tönkre silányitják; felkérem 
a város közönségét, ügyeljen ezen sétakertre 
s azokat, akik a sétakertben kárt okoznál, 
ualam mulbatlanul jelentsék fel. l.eviee, 
1919. április ho 29-én Lehoeky s. k rendőr 
kapitány (P H) — Évek óta sok Ízben 
megújított panasz, hogy a természet iránt 
nem bírunk kellő fogékonysággal. Ez onnan 
eredt, mivel a nagy ember-barát városunk 
közönségének kegyelctes emlékezetében elő 
ürach Ferenc dr állal fél század előtt ligetté 
alkotott varosunk ültetvényeit, tereit városunk 
hatósága elhanyagolja Az újabban befásitott 
kálváriára sem fordított figyelmet. Végtele
nül jól esik tehát ezen rendelet abipján arról 
szerezni meggyőződést, hogy varosunk elöl 
járósága a mai, rendkívüli terhes feladatai 
nak teljesiiése közben is kezébe vette a 
sétakert ügyét s azt nemcsak a közönség 
oltalmába ajanlja, de rendezi, sőt mar is 
gondoskodik a kertek felügyeletéről, védi a 
lelketlen rombolások ellen.

— A Levicei Fogyasztási Szövet
kezet közleményei: A hátralékos üzlet 
rész befizetések a szövetkezet irodájában 
(takarékpénztárépület, udvar, 2-ik ajtó) na
ponta délután 3 4 óra között teljesíthetők. 
Uj belépésre a jelentkezesek, valamint be
fizetések (üzletrészenkint 100 K üzletrész éá 
2 K beiratási dij) ugyanott, ugyanabban az 
időben fogadtatnak el Burgonyára az első 

vaggon rakomány előjegyzése már lezáratott, 
(métermázsánként 40 K.) további előjegyzé
sek a 2-ik vasúti kocsirakományra folynak. 
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a zsákok a 
tulajdonos nevével megjelölve küldendők be, 
minden megrendelt 50 kg mennyiségre egy 
zsák számítandó.

— Az ingó vagyon összeírása A 
éeh-slovák kormány rendeletét bocsátott ki 
az ezen rendeletben felsorolt ingó vagyon
tárgyaknak vagyonadó kivetése céljából folyó 
évi május hó 1 töl folyó évi junius hó 30-ig 
való bejelentésére. Így különösen bejelen- 
tendök a készpénzbeli követelések, lovak, 
szarvasmarha, disznó, szárnyasok, minden 
nemű jármüvek, gazdasági gépek, nyers
anyagkészletek feltétlenül, továbbá mindazon 
ékszerek, drágakövek, értékes szőnyegek, 
hangszerek es egyéb disz — vagy fényüzési 
tárgyak, melyek a világháború kitörése óta 
szereztettek. A bejelentésekre bejelentő lapok 
lógnak szolgálni.

— Kölgyülés. A Levicei Tetnetkecéei 
Kgyesület e hó 4-én, délelőtt 11 órakor, a 
kath. kör helyiségeben rendkívüli közgyűlést 
lart, amelyre az egyesület összes tagjait la 
puuk utján is meghívja az elnökség.

— Házasság, dr. Kaiser Lajos és 
i'leiner Elus április hó 29-én Léván házas
ságot kötöttek, i Minden külön értesilés 
helyett.)

— Kíméljük a gyógyszerészeketI 
Alkalmunk volt olyan tapasztalatokat szerezni, 
amelyek arra mutatnak, hogy a közönség 
egy része kíméletlen, figyelmetlen a gyógy 
szerészekkel szemben. Ilyen eseteknek tekint
jük azokat, amikor valaki késő este vagy 
éjszaka megy aspirinért, amelyet már jóval 
előbb is beszerezhetett volna; vágy ismétel 
tét egy receptet, amelyet nappal is elvégez
hetett volna ; ilyen hibát követ el az a hús
véti öntöző, akinek reggel 6 órakor kell 
rózsavíz. Legyünk figyelmesek és kíméletesek 
a gyógyszerészek iránt, akik nemcsak egész 
nap, hanem éjjel is rendelkezésünkre álla 
nak, ha friss recept alapján orvosságra sür 
gösen van szükségünk.

— Kinevezés. Barsvármegye iupánja 
Novolny József nyitrampgyei irodai segéd
tisztet Lévára irodatisztté nevezte ki.

— Eljegyzések, tíoch Mór Pozsony
ból eljegyezte Wechsler Linkét Verebélyröl.

Wechsler Aladár Verebélyröl eljegyezte 
Kiéin Bertuskát Léváról.

— Érettségi vizsga. A lévai főgitn 
názium tanulói közül többen akkor, midőn 
az iskolát a éech slovák hatóság intézkedése 
folytán bezárták, Selmecbányára mentek tan- 

i évük folytatása és befejezése céljából. A 
lévai diákok jó hírnevet hagytak hátra a 
régi bányavárosban, mert mindnyájan jó 
eredményt tanúsítottak a tanulásban és vise
letűk kifogásolni valót nem hagyott fenn. A 
Vili, osztály tanulói érettségit is tettek s 
ötven diák között valamennyi jó sikerrel, 
ezek a következők : Cseh Béla, Deák László, 
Hechl Miklós, Kersék László, Liebermnnn 
Ernő, Liebermann Lili és Manci, Miseik 
Endre, Pátkay István, ^chaseler Jenő, 
László és Zrilinctiin Tibor.

— A munkaalkalmakra vonatkozó 
cikkünkkel kapcsolatosan Weisz és Missák cég 
téglagyárának egyik tulajdonosa arról érte
sít bennünket, hogy a gyár üzemképessé té 
teléhez szükséges intézkedések folynak s 
nemsokára a téglagyártás teljes erővel meg 
indul. A gyár szünetelésének oka kettős volt, 
egyik a szénhiány, a másik a katonai bevo 
nulások következtéből, előállott munkáshiány 
A gyár bevonult alkalmazottainak családjai 
azonban teljes segélyt kaptak a tulajdonos 
cégtől s most, hogy a háború megszűnt, 
ismét felvették a munka elejtett fonalát — 
Azonban más téglagyárakban városunkban es 
a környéken szünetel a munka, pedig mind
addig nem fognak az építkezések megkez
dődni, mig*  elegendő tégla nem áll az építte
tők rendelkezésére. Ugyanitt igazítjuk helyre 
cikkünknek azon téves információn alapuló 
kitételét, hogy a varos kötörö gépét elkó
tyavetyélték, mert az eladást a képviselőtes
tület rendelte el s az eladást az alispán is 
jóváhagyta s ennek alapján a 11301 koro
nában beszerzett gép 11500 koronáért lett 

eladva a katonai technikai bizottságnak 
Azonban ezen gép, amelyre most a város
nak égető szüksége volna ötszörannyiért 
sem szerezhető be s cikkünk is csak erre 
célzott anélkül, hogy bárkit is megvádolni 
akart volna.

— Cukor- és dohánvlegyekosztása. 
A városi közélelmezési hivatal megbízottai 
április hó 29 én és 30 án osztották ki a 
varosháza nagytermében a május hónapra 
szóló cukor- és dohányjegyeket.

— Betiltott lap A slovák miniszter 
a „Nyitrai Lapok' megjelenését rendeletileg 
betiltotta.

— Szikratávíró Nyltrán. A 7. éeh- 
slovák hadosztály parancsnoksága Nyitrán 
sodronynélküli távirati állomást rendez be 
Az állomás a püspöki várnak keleti bástyá
ján lesz, ahol már a felszerelésen serényen 
dolgoznak

Jótékonyság.
A Phönix Sgappanqyir r. t igazgatósága 

a tüdőbeteg gondozó intézetnek 1000 koro
nát, a Gyermek otthonnak pedig 500 koro
nát adományozóit Őszinte és hálás köszö
net a nagylelkű adományért a szegénysorait 
tüdőbetegek és az Otthonban ápolt gyerme
kek nevében is I — Bakos Lajosné varro
dájának tanulóleányai a Gyermek otthon 
részére 40 koronát küldöttek A jólelkü ada
kozóknak hálás köszönetét fejezi ki az Ott
hon vezetősége

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919 évi ápr. hó 27 -tói évi máj hó 4.-ig.

Születés

A szülök nem | S '
A gyermek

neve
Bandler Mór Deutsch S. leány Aranka
Semsey Tibor Kivács K. fiú Remigius

Házasság

Víitain es uifiuvasszuuv u »e Vallása

Dr Kaiser Lajos Steiner Etel izr.
Halálozás

az elhuuvt iiere Kora A halál oka

Novotny Sándor 69 éves Májzsugor
özv. Csepécz Mihalyné 68 . Szervi szívbaj.
özv. Kubac»ka And.-né 64 .
Kuzbrrt József 47 . •

Egy divatos kosárbölcső 
^zz el el d. ó- ~ 
Czlm a kiadóhivatalban.

KchÁry-utca 27. számú ház
--------- eladó. _

Bővebb felvilág08it&8t ad: 
MÁRTON ERNŐ Bottta-Ulca 21- SZ.

176—1919 szám.

Hirdetmény.
Kissalló község határában körülbelül 

800 kstasztralis holdnyi területen gyakorol
ható vadászati jog h községi képviselőtes
tületnek 2 1919 kgy számú határozata
folytán 1919 luniua 15-én délután 3 
órakor a községi törvénybiró házánál hat 
évi időtartamra (1919 aug 1-től — 1925 *jul  
31 ig) nyilvános árverésen bérbe fog adatni.

Kikiáltási ár : évi 240 korona.
Bánatpénz : 240 koruna.
Árverési feltételek a barsendrédi kör

jegyzői irodában a hivatalos órák alatt bár
mely napon megtekinthetők.

Kissalló, 1919. április 80.

, Községi elöljáróság.
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175—1919 szám

HIRDETMÉNY.
Barsendréd község határában körülbe

lül 2000 katasztrális holdnyi területen gya
korolható vadászati jog a képviselőtestület 
3—1919. kgy. szánni határozata folytán 
Barsendréden a körjegyzői irodában 1919. 
junlus 1-éu délután 2 órakor nyilvános 
árverésen hat évi időtartamra bérbe fog 
adatni. (1919. aug, 1 töl 1925 jul. 31-ig.)

Kikiáltási ár: évi 551 korona
Bánatpénz: 551 korona
Árverési feltételek a körjegyzői irodában 

a hivatalos órák alatt bármikor megtekint 
hetük.

Barsendréden. 1919. április 20.
Községi elöljáróság.

Korcsma haszonbérbe 
adandó. 1919. évi május hó lö-én 
Hontkiskér községben korcsma 
kiadó még pedig a többet ígérőnek 
1 korcsma helyiségből állói kony
ha. 2 szoba 1 bolt. 1 kamra 1 
pince. 1 jégverem.

A bírói háznál lesz kiadva. 
Bánatpénz 100 korona 
Hontkiskér, 1919. április 28.

Id. Varga István 
bfrő

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

= Kittlnö = 
motoros cséplőgarniturak 
felszerelve, különböző nagyság
ban és gyártmányban, részlet 

fizetésre és olosón kaphatók 

TONHAISER JÓZSEF 
elsktroteohnlkuB n ál 

LÉVÁN, OZMÁN-tér 6 ezáui.
Telefon 61.

Fűrészelt tűzifa 
kapható 

WEISZ malom telepén 
bármilyen mennyiségben.

hogy milyen előnnyel jár önre, ha 

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatára és 
vasnagy kereskedésében 
váBárol be

MEGNYÍLT 
az „Embecc 

czipő—gryűix*  raktára 
LÉVÁN, Bástya-u. 2. sz.

Keresek egy jóházből való fiút

z kéményseprő z 
tanoncnak.

Özv. HAVAS SÁNDORNÉ 
kéményseprő m. ZSELIZ.

Különféle elsőrendű 
czipők, csizmák és 
bakancsok olcsó 

szabott árban kaphatók.

Keveset használt

= szálén garnitúra = 
s egy fürdőkád, eladó.

— Cím a kiadóhivatalban. —

CSORBA JENŐ, városi mérnök 

mérnöki irodája 
Lé-va, Ladónyi-utca 26.

VÉGEZ: birtokrendezési, föld- és lejtméreti munkaiatokat. 

TERVEZ: modern ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 
gép- és gyárüzemeket, 
vizierő- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 

vizszerzés, szenyvizek)
KIDOLGOZ: ipari és mezőgazdasági-ipari üzemterveket 
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban.

Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben

E ZE 1 a r u b i t ó h e 1 y I> É V A.

Raktáron vannak :
? C8 zma, férfi, női és gyermek czipők. Félczipők :

— bőr, vászon és bársony, — — . —
d a legnagyobb válás n. tatban.

LEGJOBB ARÜI
il SZABOTT ARAK! itkxdtnnni OLCSÓ ÁRAK! 1

□

AZ UJJA1N, Telefon szám : 33.

KNAPP DÁVID
mczögazdasam es varroaepeH nagy raklara

LÉVÁN Telefen szám : 33

□

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házamban 
nagy választékú 

állandó gépkiállítás van bereDdexve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-fele motorok minden nagyságban, Hopfferr éti 
Sohrantz gözoseplő készletek, eredeti M911chár féle 
vetőgépek, Báoher-féle ekék és talajművelő es«- 
közök, valamint minden e szakmába vágó gépek 

és géprészek. Vllághirű RAPID lánooskutak
■W Legjobb minőségű takarmánykamrak elkeeziteee 

es felállítása jutányos árakban.

NysmitW Wrlfnl M Tám ’•


