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ELŐFIZETÉSI feltételek. 
Egy évrs — ~ 20 K. — f.
Hat hóra — — 10 K. — f.
Három hóra — 5 K — f

Egyes számok ára 40 fillér. BARS
HIRDETÉSEK

O centiméterenként — 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

szeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesölnek

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁBSADALMI HETILAP

A kéziratok a szarkaiztoaághaz kOldandék.
Kéziratok viasza nem adatnak 

felelős szerkesztő: Dr. K ERSH K JÁNOS.

A gyermekek és a szünidő.
A rendkívüli viszonyok követ

keztében az idén az iskolák min
denütt hónapokkal korábban zárul
nak, mint más években. Persze 
nagy az öröm a kicsinyek körében, 
de annál nagyobb gondot okoznak 
a szegény szülőknek, de ezek közül 
is íöleg azoknak, kik kézi munká
jukkal kénytelenek kenyerüket meg
keresni, mert a hosszú vakáció kész 
veszedelem a kicsiny óvódás vagy 
iskolás gyermekekre. Mivel egész 
nap a gyermeknek foglalkozása 
nincs s a napszámba járó szülő 
kénytelen magára hagyni a gyer
mekeket, ezek felügyelet nélkül csa
tangolnak a városban, mezőn és 
szőlőhegyen; erkölcsükben eldur- j 
vulnak s a társadalom parazitáivá 
válnak.

Ezek azután ellopnak mindent, 
ami kezükbe akad, megrongálják, 
bepiszkítják a házak falát, a kapu 
kát és ajtókat megfaragják, az utak 
mellé ültetett fák kérgét lehántják. 
Egymással csúnya szavakat válta
nak, verekednek, sőt a felnőtteket 
is kicsufolják s hátuk mögött kigu- 
nyolják. A szülök intését semmibe t 
sem veszik. Ha meg is hallgattják, 
fülük mellett eleresztik

Azelőtt a kéthónapos szünidő 
hamarosan letelt. A gyermek még 
el sem felejtette az ovodát vagy is- , 
kólát, már is oda vitték. De most j 
négy-öt hónapos szünidő teljesen I 
átalakítja a gyermek lelkét, külö
nösen a városban. Mig falun a 
gazdaság körül a legkisebbnek is 
hasznát veszik az apró jószág őr
zésénél. azonban városban a sze
gényebb osztály gyermekei minden 
felügyelet nélkül egyenesen lelki j 
romlás veszélyeinek vannak kitéve. I

Nemcsak nálunk, de érzik azt | 
mindenütt, a hol korán reggelen
ként már is bosszankodva nézik a 
megrongált és bepiszkított házak 
tálát, a letört csemetéket és bokro
kat. Sok helyen drasztikus eszkö
zökkel iparkodtak ennek véget vet
ni, de hasztalan. A pozsonyi házi- 
assznyok találták meg ennek a leg
jobb orvosszerét, mint a kiknek múlt 
héten tartott egyesületi közgyűlé
sén elhangzott a panasz, hogy a 
szegény szülök nem tudják a hosszú 
vakáció alatt gyermekeiket mivel 
foglalkoztatni. Ezért az Unitás, a 
pozsonyi háziasszonyok egyesülete 
tervbe vette, hogy a gyermekeket 
14 éves korig, vallás és nemzetisé
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gi különbség nélkül nevelők és ne- 
velönök felügyelete alatt a szabad 
természetben foglalkoztatni fogja. 
Vagyis az ovodát és iskolát, értve 
alatta mindig az elemit, a nagy 
szünidőben a négy fal közül ame
rikai módra a természet szabad ege 
alá helyezi át s veszi kezelés alá 
a még minden iránt fogékony gyer
mek lelket, melyre a szabad ter
mészet szépsége van a legnagyobb 
hatással.

Ezt a példát nekünk egészében 
természetesen nem lehet.utánoznunk, 
mert ahhoz igen csekély az anya
gi erőnk. Azonban a gyermekek 
felügyelete érdekében célszerűnek 
tartanók, haaz óvódás és elemi iskolás 
gyermekek foglalkozása ne szüne
telne teljesen öt hat hónapon át, 
hanem legalább hetenként három 
napon, tehát minden más napon a 
gyermekek a szabad természetben 
kellő felügyelet mellett foglalkozást, 
úgynevezett játszva oktatást nyer
nének. Itt lenne alkalma a tanítóknak 
a gyermek lelkét minden vonatko
zásában megismerni, ahhoz leg
könnyebben hozzáférni, azt meg- 
nemesiteni.

De különösen a szegény szülök 
érdekében levőnek találjuk, hogy 
legalább ovodaköteles korban levő 
gyermekeiket tudják napközben el
helyezni, mert a .nehéz, esetleg 
messzebb tájon végezhető munkába 
ezeket a kis gyermekeket maguk
kal nem cipelhetik. Mert ha ma
gukkal vinnék, akkor ezek miatt 
elvállalt munkájukat nem volnának 
képesek végezni s igy csakhamar 
munka nélkül maradnának, mivel 
már is azt a keserű tapasztalatot 
szerezték, hogy a gyermekes asz- 
szonyokat napszámba nem hívják 
szívesen.

Ezen szegény asszonyok gyer
mekeinek napközi elhelyezéséről 
kellene s lehetne gondoskodni, 
egyelőre azáltal, hogy az óvodá
kat a nyári szünidőben is nyitva 
tartjuk, később napközi otthonok 
létesítése által. Több Ízben is felve
tettük ezt a témát, amely mindig 
időszerű volt nyár idején, de soha
sem oly nagyon, mint most a 
rendkívüli hosszú vakáció előtt.

A gyermekeknek nagyon szük
ségük van a szünidőre, de ezt pó
tolni lehetne télen úgy, hogy az 
ovodát, amint már is sok helyen 
van, december-január hónapokban 
tartják zárva, az elemi iskolásoknak 
pedig hosszabb karácsonyi és hús
véti szünetet adnának.

A hirdetéseket, 0lOtlzatésekat 1 a reklamációkat • 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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Bármily irányban is gondolják 
helyesnek e kérdés megoldását, 
egy azonban bizonyos, hogy a 
gyermekeket a nagy szünidőben 
foglalkoztatni kell nemcsak a szü
lök, de saját jól felfogott érdekük
ben is, ha azt akarjuk, hogy belő
lük a jövendő társadalomnak hasz
nos tagjai váljanak.

A hét világeseményeiből.

Gróf Brockdorff-Rantzau miniszter, a 
német delegáció elnöke 8 jegyzéket intézett 
Clemenceuahoz, a békekonferencia elnöké
hez Az első jegyzék a bekeszerzödés gaz
dasági lehetetlenségével foglalkozik A meg
semmisített külkereskedelem folytán 15 mil
lió ember lesz munkanélkülivé ; a munka
nélküliek második csoportja rekontálódik 
azokból, akik — kiutasítás folytán — más 
országokból, továbbá az elvesztett gyarma
tokból és az elvesztett országrészekből visz- 
szatérnek; a külbirtok, gyarmatok és flotta 
elvesztése folytán olyan minimális nyers 
anyag kerülne Németországba, hogy az ipar 
biztosan tönkremenne, ami ismét óriási mó
don növelné a munkanélküliek számát, ügy, 
hogy ez a békeszerződés több emberáldoza
tot követelne, mint a négy- és féléves há
ború A második jegyzék szerint Németor 
szag a kártérítés kötelezettségét Lansing ál 
lamtitkár jegyzéke alapján vette át — a 
háború okozójának kérdésétől függetlenül. A 
német küldöttség nem ismerheti el az eu 
tente kártérítési jogát vagy igényét azon az 
alapon, mert az előző kormányok vétkesek 
voltak a háború előidézésében, hiszen az 
entente hatalmak többször kijelentették, hogy 
a német nemzet nem vonható felelősségre 
kormánya tetteiért A német nemzet soha
sem indított volna támadó háborút; lelkiis
merete előtt ez a háború mindig védelmi 
háború volt. — A harmadik jegyzék tiltako
zik az ellen, hogy a német birodalom kü
lönböző részéit, amelyeket nemetek laknak, 
elszakítsák

Elsászban mozgalom indult meg a nép
szavazás érdekében. — A Times szerini : 
Ha Németország megtagadja a szerződés 

1 aláírását, akkor nemcsak nyugatról nyomul- 
1 nak be Németországba, hanem keleten a 

őeh és lengyel csapatok is rendelkezésre 
állnak.

Londoni jelentések szerint a volt tno 
narchiából alakult államok készségüket je
lentették ki arra nézve, hogy a volt mo
narchia adósságait átvegyék — Franczia 
ország naponta két vaggon élelmiszert küld 
Svájcon ái Nemetauaztriának.

A volt osztrák-magyar flottát az enten 
te elpusztított hajóterének pótlására hasz
nálják.

A német nemzetgyűlésen Scheideuiami 
általános tetszésnyilvánítás mellett elfogad
hatatlannak jelentette ki a békeszerződést. 
A német kormány szóbeli tárgyalásokhoz 
iparkodik jutni.

Varsói jelentés szerint a lengyel had
ügyminiszter kizárta a lengyel hadseregből 
az összes zsidótiszteket és zsidó legénységi 
állományú egyéueket azok kivételével, akik 
az 1896 — 1901. évfolyamokhoz tartoznak.

Crispi olasz békedelegátus szerint sí



1919. május 25,
2 B A. K 8

olaszok Magyarországnak alkalmas helyet biz
tosítanak a fiumei kikötőben.

Versailles! hirek szerint Románia kapja 
az egész Bukovinát. A magyar területen 
körülbelül ez lesz a határa : Szatmárnémeti*  
Debreezen, — Nagyvarad, — Arad, — Te
mesvár, — Verset A temesi bánát délkeleti 
része Szerbiáé lesz A délszláv állam meg
kapja Boszniát, Herczegovinát, Horvátor
szágot, Krajnát továbbá a Bácskának szerb 
területeit és a Muraközt.

Németországot, ha nem Írja ala a bé
keszerződést, az ántánt a legszigorúbb blo
kád alá veszi. Az Egyesült Államok angol 
hirek szerint önálló Finnországot akarnak 
létesíteni. — Parisból jelentik, hogy Német- 
ausztria nem kap szabad utat a tengerhez

A budapesti tanácskormány elhatározta, 
hogy mindazoknak a magyar állampolgárok
nak a vagyonát elkobozza, akik a külföldön 
vagy a megszállott területen a tanácskor
mány megbuktatásán dolgoznak. — Budapes
ten letartóztattak egy ellenforradalmár tár
saságot. — Baseli lapok azt állítják, hogy 
a budapesti bolsevista kormány uj szikra
táviratot küldött el, melyben az ántántot 
újabban a béketárgyalások megkezdésére 
kéri. A berlini Morgen közlése szerint, ha 
csak valamilyen meglepetés nem történik, 
úgy a békeszerződés visszautasítását a né 
metek részéről biztosra lehet venni.

Az orosz szovjet-kormány hivatalos 
lapja nem tagadja, hogy a szovjet Orosz
ország helyzete rendkívül válságos. Az ellen
ség előnyomulása Nagyoroszorszagot a ki- 
éheztetés veszélyével fenyegeti.

Bécsböl jelentik: Ez idő szerint Bées a 
második magyar fővárosnak is nevezhető, 
mert nemcsak a volt miniszterek, mágnások, 
hanem a magyar hírlapírók egész sora ott 
tartózkodik. Egyes napilapok, közöttük az 
Est is, Bécsben jelennek meg

A finn fehér gárda Mennarhaim tábor
nok vezérlete alatt az orosz bolseviki csa
patokat Pétervár előtt szétszórta és bevonult 
a városba. Kolisakow admirális, az ántánt 
csapatok által támogatva, szeles vonalon 
üldözi a bolseviki bandákat és Drenburg felé 
halad — Balasagyarmatnál magyar tisztek 
ellenforradalmi puccsot kíséreltek meg, de 
tervük — mint a pozsonyi Híradó közli, 
kitudódott és mmdaiinyiukat halálra Ítélték. 
A tisztek közül legtöbben óriási viszontag
ságok között átszöktek a csehekhez, akik 
.losefstadtba internálták őket. — Az Auszt
ria Magyarországgal való békekötés gazda
sági határozatai a háborús adósságot 70 
milliárdban állapítottak meg.

Az Elba, Duna, Odera, Nyemen és Rajna 
viziutak nemzetközi ellenőrzés alá helyez
tetnek. — Kassa és Miskolc között megindult 
a vasúti forgalom — A pozsony—marcheg 
—bécsi vonalon május 15 én újból megin
dult a vasúti forgalom. — A íeh slovák köz
társaságban a közigazgatást államosítani fog
ják. — A francia köztársaság 115 repülő 
gépet engedett át a őeh-stovák államnak. — 
A magyar kormány nem mond le Nyugat 
magyarországról. — Prágában a szerencsét
lenül járt Stefanik hadügyminiszterünknek 
emlékszobrot emelnek. — A budapesti 
Margitszigeten egy 4000 személy szamára 
elegendő strand fürdő építését megkezdik
— Az amerikai győzelmi kölcsönt 450 
millió dollárral jegyezték túl — Magyar
ország ellen a politikai helyzet tisztázásáig 
fennmaradnak az entente gazdasági 
korlátozásai — A magyar tanácskor
mány nem szándékozik lemondani — A szov
jetkormány Oroszországban elrendelte az al 
talános mozgósítást. — A sörgyártást Ma
gyarországon beszüntették. — A harc a 
román és a magyar hadsereg között — öt 
napi eredménytelen tárgyalás után — újból 
megindult. A románok azon parancsot kapták, 
hogy folytassák előnyomulásukat Budapest 
felé — l’áris és Varsó között egyenes vasúti 
összeköttetést létesítenek — Konferenciai 
dekrétummal állítják fel az egykori Ausztria- 
Magyarorszag területén alakult uj államokat
— Tüntetések voltak Bécsben a múlt héten 
a Németországgal való egyesülés mellett. — 
A párkányi járást közigazgatasilag Komárom 
megyéhez csatolták. — Csongrádnál heves 
tüzérhareok voltak, melyek azt célozták, 
hogy a román csapatok Szentesnél álkel

hessenek a Tiszán. — Ferenc Ferdmand 
birtokait, mely 15 gazdaságból és 8 erdő 
ségből áll, a éeh-kormány lefoglalta, mely 
birtokok állami vagyont fognak képezni. — 
A magyar tanácskormány rendelete szerint a 
földjüket maguk művelő gazdák fel lesznek 
mentve az adófizetés alól, ezzel szemben a 
városi proletariátust elegendő élelmi szerrel 
kell ellátniok. — A magyar vörös gárda 
parancsnoksága rendeletet adott ki, amely 
szerint egyes parancsnokokat többé nem a 
katonák választják, hanem a rajparancsno
kokat a zászlóaljparancsnok, a szakasz és 
századparancsnokokat az ezredparancsnok, a 
zászlóaljparancsnokokat az ezredparancsnok 
nevezi ki nem a politikai meggyőződés, 
hanem a katonai képzettség iesz az irányadó. 
— Japán be akar avatkozni Kínában. — A 
Liebknecht pörben 3 bűnöst több évi bör
tönre ítélték. — Windischgraetz herceg 
olasz állampolgár lett.

Dr Rermer az önálló Ausztria mellett 
foglal állást. — Bulgáriában erős antidi- 
nasztikus mozgalom észlelhető. — Versail 
lesi jelentés szerint a görög követelések miatt 
Orlandó és Sonnino ismét elhagyták a béke
konferenciát.

A Matin értesülése szerint a németek 
ellenjavaslata, amelyet e hó 23-án nyújtottak 
át, körülbelül a következőket tartalmazza: A 
németek Wilson 14 pontja alapján állanak 
és ezen elvek alapján népszavazásra törek 
szenek a vitás területeken. Javaslatot nyúj
tanak át a Saar-medencére nézve. Német 
ország kötelezi magát az elpusztított vidékek 
helyreállítására, de megkap minden előnyt 
és nyersanyagot, ami e munka kiviteléhez 
szükséges A német csapatok száma nagyobb 
lesz, mint az amelyet a béketervezet meg
állapít. A leszerelésre vonatkozó készség 
bizonyítására Németország hajlandó egész 
hadiflottáját kiszolgáltatni, ellenben egész 
kereskedelmi flottáját viszaköveteli. Ha ezt 
az ellenjavaslatot nem fogadják el, a kor 
mány meg fogja tagadni a békeszerződés 
aláirását.

MÁJUSI ÉNEK.
Május szórja szerte bűvös illatát. 
Virágosak most a nemrég árva fák,
Zengő madár kacag a kék ég alatt; 
A zimankós, fagyos tél hogy' elmaradt!

Fehér, fodros felhők futnak az égen, 
Száll a szellő, hogy a lombnak meséljen,
Ezüst patak zokogja el bánatát;
A szivemet is fájdalom járja át.

Azelőtt még remény lakta telkemet, 
Most a zord ma minden sugár! eltemet.
Azelőtt is tűnőben volt már a fény, 
De a jövőt mégis szebbnek láttam én.

A természet szent pompában ég, ragyog
S kacag azon, hegy én fáradt, bús vagyok. 
Nevess csak, nap, — szárítsd fel a könnyemet. 
Simogass egy gyöngéd női kéz helyett.

Hozzám már a sors nem lehet mostohább.
Hajtsd szivemre, május, kedves orgonád: 
Szálljon lelkem tarka álomvilágba.
Vigyen oda virágillat gyors szárnya!, . .

EUGENIUS.

Különfélék.
— Barsvárniegye áunánja, dr. 

M iónra Márton, mint bennünket hivatalosan 
is értesítenek, a jövő hét folyamán váro
sunkba érkezik, hogy az itteni viszonyok és 
a közigazgatás menete felöl magának szemé
lyesen tüzetesebb tájékozódást szerezzen. 
Nem kételkedünk benne, hogy a éeh-slovák 
közigazgatás első tisztviselője azt a kelle
mes tapasztalatot fogja szerezni, hogy itt 
példás rend és hagyományos vendégszeretet 
fogadja a közénk érkezői, — a ki a mi 
érzelmeinket is megérteni és méltányolni 
tudja

— A Revlczky-Táraasag e hó 28-án, 
pénteken, délután 5 órakor választmányi 
ülést tartolt; »ia délelőtt lél 12 órakor pe
dig a Takarékpénztárnak igazgatósági ter
űiében közgyűlést tart, amelyre az elnökség 

a tagokat lapunk utján is meghívja. A gyű 
lésekről jövő számunkban közlünk bővebb 
értesítést.

— Magyar tanítási nyelv. Kaptuk 
az alábbi sorokat : Mélyen tisztelt Szerkesz- 
tőség I A Bars múlt heti számában gimná
ziumunk tanitási nyelve cimen megjelent 
kis hírre vonatkozólag engedtessék meg, hogy 
városunk polgársága nevében rövid megjevy- 
zést tehessek — Városunk polgársága öröm, 
mel üdvözölte azokat a nyilatkozatokat, ame
lyeket Massaryk elnök, Klofác és SroMr 
miniszterek a magyar kultúra, a magyar nyelv 
meghagyása ügyében mondottak Ezek alap 
ján kérjük, hogy városunkban a megszállás 
előtt levő összes iskolák (ovodák, elemi isko
lák, polgári leányiskola, főgimnázium és 
tanítóképző) tanitási nyelve a magyar ma
radjon. A magyar tannyelvű iskolákon kivül 
felállíthatok a szükséglethez képest slovák 
tannyelvű iskolák. — Egy városi polgár

— A Lévai Tisztviselők Ezyeaü 
Sete f. hó 29-én, délelőtt fél 12 órakor a 
Lévai Takarékpénztár tanácstermében tartja 
évi rendes közgyűlését, melyre az egyesület 
t. tagjait ezúton hívja meg az Elnökség.

— Uj magyar kormány. Aradon e 
hó 15-én Károlyi Gyula gróf elnöklete alatt 
uj magyar kormány alakult, amely a normális 
viszonyok helyreállítására törekszik. A minisz
térium tagjai: Bernemissza Gyula, Szabó 
Zoltán, Bertka Ábel, Pálmay Lajos, Sóly- 
nossy Lajos, Varhássy Lajos, Kinlzig János, 
Füiöp Béla. — Az uj kormány felhívási 
bocsátott közre, melyben kijelenti, hogy a 
következő alapelvek szerint igazodik: bolse
vizmus megsemmisítése, a rend helyreállítása, 
a személyes szabadság, a birtok szabadsaga, 
az összes antant-hatalmakkal való hivatalos 
és barátságos összeköttetés, visszatérés a 
nemzeti eszmékhez, a törvényes erő vissza
állítása, a bolseviki kormány rendeletéinek 
annulálása. — Külföldről számos magyar 
politikus érkezett haza, akik felszólítják a 
lakosságot arra, hogy támogassa az uj kor
mány programmját.

— Gyáezhir. Nyitráról kaptuk a le
verő és szomorú hirt, hogy ott tótdiűsi 
Dióssy Józset hulli földbirtokos, e hó 18-án, 
munkás életének 79. évében csendesen 
jobb létre szenderült. A megboldogult ön
zetlen, kedves modorú és általánosan tisz
telt férfia volt varmegyénknek s mint annak 
törvényhatósági bizottsági tagja évtizedeken 
át buzgó és tevékeny részt vett a vármegye 
közéletében is Halálát családján és kiter
jedt rokonságán kivül jó barátai és ismerő
sei is igen széles körben mélyen, őszintén 
fájlaljak Földi maradványait nagy részvét 
mellett e hó 20-án délután 4 orakor a 
nyitrai temetőben helyezték örök nyugalom
ra. — Áldás és béke porain I

- A levicei teli helyőrség tisz
tikara vasárnap, f. é. junius hó 1-én, d. u. 
3 órakor a városi szálló nagytermében ba 
rátságos mulatságot rendez. Műsoron : zene
darabok. énekszámok, szavalatok lesznek. 
A műsor befejeztével táncmulatság Belépli- 
dij: személyenként 6 K, csalad-jegy (3 sze 
mély) 15 K. A tiszta bevétel jótékonycelokra, 
többek közt a Stefánia árvaház jávára lesz 
fordítva. Jegyek elővételben: behull I. pa 
pirkereskedésben, vagy a tiszti étkezőben 
(Báti-u.) szerezhetők be.

— Gyorsíró-tanfolyam Az igaltnas 
nővérek intézetének elöljárósága ez utón is 
felhivja a t közönség figyelmét, hogy az 
intézetben május hó 27-én, kedden, 6 hétre 
terjedő gyorsiró-tanfolyamot nyit, melyen 
polg. isk. III. és IV. osztályt végzett leányok 
vehetnek részt. A tanítás dija az egész 
tanfolyamra 50 korona.

— A buOBUzó érettségizettek tisz
telettel meghívják a .Lévai Sportegylet*  
tagjait és a sportpartoló közönséget egy ke
délyes délutánra a sportegylet kertjébe. 
Cigány fél 5-től játszik. Etel, ital, frissítők ; 
tánchoz a tornaterem rendelkezésre áll. 
Szórakozásért felelősséget vállal jó kedvünk 
és a tavasz Határozott időpontot a változó 
időjárás miatt előre meg nem szabunk, de 
a megfelelő nap délelőttjén plakatok utján 
értesítjük az érdeklődőket. Kérjük a hölgye
ket egyszerű öltözetben megjelenni. Belépő 
díj 6 K. Jegyek a pénztárnál és a rendezők 
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bármelyikénél előre válthatók. Felülfizetése- 
ket köszönettel fogadunk és nyugtázunk 
mert a tiszta jövedelmet a iportegylet cél
jaira fordítjuk Külön meghívókat nem kül 
diink szét. — (Beküldetett.)

— Esküvő Ondrejka József óhaji 
körjegyző április 29-én tartotta esküvőjét 
Szombathelyen Rájöttek Mariskával, Baja
tűk János nyug. adó‘árnok kedves leányá
val. (Minden külön értesítés helyett.)

— A vasúti menetrend. A levicei 
vasútállomás jelenlegi menetrendje a követ
kező : Párkánynánáról a 4214. sz. vonat 
érkezik 2 óra 55 perckor délután és 3 óra 
20 perckor indul Garamberzencén át Zólyom
ba. Ez a vonat az, melynek csatlakozása 
van a Pozsonyból—Párkánynánára reggel 
7 óra 50 perckor induló vonathoz Zólyom
ból a 4201. sz. vonat Lévára érkezik 12 óra 
07 perckor, indul Párkánynána felé 1 óra 
30 perckor. Érsekújvárról érkezik a 7812. 
sz. vonat 7 óra 35 perckor reggel, Érsek
újvár felé indul a 7803 sz vonat 3 óra 
35 perckor délután.

— Jogtudományt doktorrá aratás. 
A pozsonyi tudomány egyetemen múlt szom
baton Liebervnonn Leót, Liebcrmann Jakab 
főrabbinak fiát, a jogtudományok doktorává 
avatták.

— A hősi halottak exhumálása 
és hazaszállítana. A őeh-slovák külügy
minisztérium kommünikét tett közzé, amely 
szerint azoknak a kérelmeknek, amiket ha
zájukon kívül eltemetett katonáknak e.xhumá 
lása és hazaszállitása iránt nyújtanak be, 
jelenleg nem lehet helyt adni mert erre a 
politikai viszonyok, az előrehaladott évszak 
és a közlekedési nehézségek következtében 
a mostanni idő nem alkalmas.

— Útlevél láttamozási illeték 
Prágából jelentik: A prágai németausztriai 
képviselet közli, hogy a Nérnetausztriaba való 
utazásoknál szükséges utlevélláttainozás illet 
inényét f. hó 16 tói tiz koronára emelték fel.

— A .Lévai feport-Egvlet" telepén 
nagy zri lesz ezen a héten 1 Lesz ottan 
minden, a mi még itt hamarjában nem volt I 
Hogy mi, azt az érdeklődök majd kint meg
tudják ; elégedjenek meg annyival, hogy 
valami lesz, mert eddig semmi sem volt. 
Más. Nem lesz baj, hogy ha a teunisjátek- 
ra vonatkozólag egyet-mást megemlítünk. 
Pl: négyes játéknál a visszaütő és társa sem 
egy játék, sem pedig az egész játszma fo
lyamán nem cserélhet oldalt — Az adoga
tás mindig az alapvonal mögül eszközlendö. 
— Adogatott labdát röptében, vagy pedig 
kétszer földet ért labdát visszaütni nem sza
bad. — Az adogató előbb a saját eredmé 
nyét jelzi azután ellenfeléét. — A háló 
magassága a pálya közepén 950 cm. — 
Legközelebb ismét köziünk egynéhány „dog
mát*.,  de hamarjában (az utolsót kiveve) 
ezeket találtuk sürgőseknek.

— Uj bankjegyek. Budapesten uj 
öt-és tiz koronás bankjegyeket nyomtak, 
amelyeket az Osztrák-Magyar Bank főinté
zete e héten hozott forgalomba az aprópénz 
hiányának megszüntetése végett. Az uj ban
kókért az állam és a postatakarékpénztár 
szavatolnak

— Az égetett, szesz át a A éeh-slovák 
kormány az égetett szesz árát következőleg 
állapította meg : 500 liter szállításánál hek
tói iterenkint 510 korona, 500 literen alul 
való mennyiség szállításánál hektolitemnkint 
520 korona, — 25 literen alul ievő mennyiség 
szállításánál literenkint (9O°/o) 5 kor. 50 fillér.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1818. évi máj. hó 18.-től évi máj. hó 2a.-ig. 

Születés.

Vajda Lukács Tonka R. leány Ilona

Házasság

özv. Bukón Károly Szirota Júlia rét. rkath.

Hrnsovszki József 
özv. Dékay Józscfné 
<jyüresek Lajos 
Burkó Rudolf 
Masziarik Márton

Halálozás.

1 hó 1 leveny gyomor 
bélhurut

82 éves Aggaszály
24 lüttőgümökór

1 Hurutos tüdőlob
47 D 1 üdővész

Hivatalos közlemények.
l evice város meitanostájától.

Felhívás
\ ármegyénk iupánja a közeli napokban 

fogja Levice városát elsöizben meglátogatni.
Kérem a közönséget, hogy városunk 

érdekében áupánunkat jövetele alkalmával 
megértéssel és vendégszeretettel fogadják.

Levice, 1919 május 23.

Or. Zodfak
meitanosta.

2537 - 1919. szám

Hirdetmény.
Alábbi rendeletet ezennel közhírré teszem.
Levice, 1919. évi május hó 21-én.

Dr Zoátak, 
meitanosta.

Cseh-Szlovák köztársaság Slovensko kor
mányzásával megbízott teljhatalmú ministere.

Bratislava, 1919. május 3 Nyilvános 
ügyek osztálya

A éeh-slovák köztársaság Slovensko kor 
Hiányzásával megbízott teljhatalmú ministe
rének rendelete a gőzkazánok megvizsgálá
sára jogosult „Országos Gőzkazánvizsgáló 
Egyesület" Budapest, engedélyének hatályon 
kívül helyezése.

1. § Gőzkazánok, gözgyüjtök és gözké- 
szülékek megvizsgálására és vizsgalati dijak 
szedésére a ministerium 1911. évi április hó 
22-én 17914. számú rendeletével az „Orszá
gos Gőzkazánvizsgáló Egyesület*-nek  adott 
engedélyét az egész Cseh-Szlovák köztársa
ság területén ezennel hatályon kivül helyezi.

2. §. Mindazon gőzkazán, gözmelegitö 
és gözkeszülék tulajdonosok felhivatnak, 
hogy a kiknél a fentemlitett egyesület által 
lett a vizsgálat eddig megtartva, hogv a 
gőzkazán, gözgyüjtö, gözmelegitö és gőzké
szülékeket azonnal állami ellenőrzés végett 
az illetékes kerületi iparfelügyelöségnek je
lentsék be.

3. §. Ezen rendelet kihirdetése napján 
lép érvénybe. — Dr. Vavro Srobár v. r. Ing 
Stefan Jansák v. r. nyilv. ügyek előadója

Cislo: 2564- 1919. Üd levickeho meitanosta.

Hirdetmény.
Miután a város állal fenntartandó és 

csak legutóbb is tetemes anyagi áldozat 
árán helyreállított K á 1 v á r i a parkban a be
érkezett panaszok, sőt személyes észleletem 
szerint sajnos nemcsak a neveletlen ' leniek, 
hanem egyes értelmesebb egyenek is kárt 
okoztak, — újból azon felhívással és ké
réssel fordulok a város lakosaihoz,*  hogy a 
parkot, mely a városnak úgyszólván egyedüli 
sétányát képezi, a maga részéről is igyekez
zék minden rongálástól megvédeni, és a 
rendetlenkedő vagy rongáló egyéneket meg
torlás végett a rendörkapitanyi hivatalnak 
bejelenteni szíveskedjenek

A szülőket pedig felkérem, hogy gyér 
inekciket és azok kísérőit nyomatékosan fi
gyelmeztessék hogy tartózkodjanak a sétány 
padjainak, fáknak és gyepnek megrongálá
sától vagy lctaposásától, mert az okozott 
károkért az érdekelt szülőket felelősségre 
vonom.

Levice, 1919. május hó 19 én.

Dr. Zostak,
meitanosta.

A városi szálló éttermében
...............7 = naponta frissen csapolt -—.

PILSENISÖR
kapható.

Cis. 251G—1919. Od levickeho meitanosta.
Ruhaszövetek érkezése.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy Levice 

város és az egész vármegye lakosainak fel
ruházása céljából Borcsányi és Csernák cég 
címére 2 vaggon jóminöségü ruhaszövet 
érkezett, mely szövetek jutányos árban mé
terenként 4ü—85 koronáig Borcsányi és Csor
nák cég és Ghimessy Mihály szabó által 
hatósági felügyelet és ellenőrzés alatt 
lesznek ké-zpénz ellenében kiárusítva.

Ugyanott elsőrendű vászonzsákok da- 
rabonkint 16—22 koronáért kaphatok.

Levice, 1919. május hó 20-án.

Dr. Zoétak, 
meitanosta.

Cislo 2446 — 1919.

Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a kormány sze
net fog kiutalni olyan építőanyag-gyáraknak, 
melyeknek tulajdonosai kötelezni fogják ma 
gukat arra, hogy az állami és közmunka 
építkezésekhez szükséges építőanyagokat a 
kormány által előirt árakban és a kiutalt szén 
mennyiségnek megfelelő mennyiségben szál
lítani fogják.

Tekintettel erre, felhívom a helybeli 
építőanyag-gyártókat hogy ide vonatkozó 
kérvényeiket: Oddeleni pro stavby pozemni 
referátu verejnjrch praci v Bratislave címre 
kiállítva legkésőbb folyó hó 26-án, hétfőn 
déli 12 óráig a városi iktatóba adjak be.

Levice, 1919. évi május 24
Dr Zoátak, 
mestanosta.

N y i l t t é r.

Egy végzett tanító 
a szünidő tartamára irodai 

alkalmazást keres.
Cim a kiadóhivatalban.

Tótból és tótra
való forditást vállalok délelőtt
9-11. Eötvös-u. 1. sz. emelet.
— Kopcsán Mihály. —

Két jói érettségizett leány 
vállalkozik gymnáziumi, esetleg 

polgári iskolai tanulók előkészítő 
sére a jövő tanfolyamra, esetleg 

pótvizsgákra a vakáció alatt.
Cim a kiadóhivatalban

ÉRTÉKPAPÍR eladó.
-------Czlrn a kiadóhivatalban.---------

2 RUHAS2EKRÉNY
= o 1 adó- .-----

Bővebb értesítés Telekvu. 1O.
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VIHNYEFORDÖN egy ÜZLETHELYISÉG, 
melyben évek óta nagyforgalmu 

rövidáru- ás diszmükereskedés
volt azonnal, bérbeadó. A szükséges 
berendezés olcsón megvehető avagy 
bérbevehetö. Fürdőigazgatóság

A városi szálló éttermében
— 12—15 év körüli fiú —

tanoncznak felvétetik.
Bükkhasáb és 
fűrészelt tűzifára 
megrendeléseket elfogad
— házhoz szállítva —

BRAUN ADOLF
Léván, Zöldkert-utoza 15. szám.

»i kiváló minőségű fával égetett «• 

darabos meszet 
szállít waggontételekben a 

Lédeczi Mész és 
Fatermelő R. T. Ladce.

(Lédecz)

Nyersolajmotor
(Klimax) 12. H. P. fekvő elren

dezésű. uj, egy hétig volt 
üzemben, eladó.

TÖLGYESSY GYULA 
szerelőnél, ZSELIZ-

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

fizetésre és olcsón kaphatók 
TONHAISER JÓZSEF 

elektrotechnikusnál 
LÉVÁN, OZMAN-tér 6 ssám.

Telefon II.

Tanoncz
Nyitrai és Társa részv.-társ. 
könyvnyomdájába felvétetik-

ÖTCSJJW! !W ’■ • ’ ‘’*n-

GépÁszkovács
szakképzett, állást keres gazda 

ságba vagy más üzemhez.
=• Cséplést is elfogad.

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnsi-utcza 53

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnaővkereskepése
WÁPinwrOTT 1881. LÉVÁN. \ TELEFON SZjft K

Mindennemű faszer és osemegeárnk :
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok 

Gsramvölgyi teavaj és friss felvágottak:
Dessert cukorka, sütemény, karisbádl ostya 

Mézeskalács, piskóta, kétszersült. 
MuBtár, Dástétom és húskonzervek 

Málnaszörp, oitromszörp, akácméz. 
Különféle jamek és gyümölcsízek. 

Cukrozott déligyümölcs, citrom, narancs. 
„Glória*  őrölt kávé különlegesség 

Csemege és gyógyborok, pezsgők stb. 
Állandóan friss bel és külföldi ásvány — és gyógyforrásvizek 

Vsséruk ás konyhafelszerelési cikkek: 
sphinx — zománcozott '.emez — es öntöttvas konyhaedények modern 

háztartási cikkek, jégszekrények, fagvlaltgépek.
GAZDASÁGI CIKKEK és KÉZI ESZKÖZÖK:

Ásó, kapa, lapát, sarló, kasza, kaszaverőszerszám, kaszakő, kasza 
nyél, toumány, acélvilla, gereblye, öntöző kannák, virágpermetezők, 

mérlegek, sulyok — mfiasakl cikkek.
Építési anyagok és vegyi termékek:

Cement, gipsz, mennyezet nád, kátránvfedéllemez karbolinneum, kát
rány gepolaj, hengerolaj, tovotte gepzsir, karbld es résgaltc állandó 

— — — — nagy raktára. — — — —

Elárusítóhely L É V ZA

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

— — bőr, vászon és bársony, — — —
a. legn.a.^y-obh> valaeztekban.

L

Czipész munkást 
ki jó szakember, csizma és alj- 

munkára jó fizetés mellett felvesz 

GELBER IGNÁCZ Behm-utca 13.


