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előfizetési feltételek.
Egy évre — — 20 K. — f.
Hat hóra — — 10 K. — f.
Három hóra — 5 K — f.

Egyes számok ára 40 fillér. BARS
HIRDETÉSEK 

centiméterenként — 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér. 
Gyakori hirdetők és a velünk 

szeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TAKSADAI.MI HETILAP.

A Ultrátok a aiarkaaztöaéohaz küldendők.
Kéziratok viasza nem adatnak
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M e g j e 1 e n vaiánaap reggel. 

fómunkatarsak .■
FRANK ANTAL, lAliOSS FERENC

A hirdet álakat, slOtlzsttsskst a a raklamáolókat a 
kiadóhivatalba kér|Ok utasítani.

A LAP KIADÓJA . NYITRAI ás TÁRSA r. t.

A népszövetség.
(F.) Örök béke után vágyódunk! 

Az örök béke, illetőleg örök hábo
rúskodás csirája lelkűnkben rejlik. 
Az emberi lélek analízise arról 
győz meg, hogy az emberben meg 
maradt valami ősi vadság, saját 
egyéni jólétének ököllel való kivi 
vására irányuló készség. Ez nem 
csak egyes emberekre vonatkozik, 
hanem érvényes az egyes emberek 
közösségéből álló nemzetekre és a 
nemzetek csoportjára is. Ezt iga 
zolja az egyes emberek életét el
keserítő sok per, valamint ezt iga 
zolják a különböző nemzetek és 
nemzetcsoportok perei, azaz hábo
rúi, amelyek az ősi vadság meg
maradt nyomának növelése folytán 
valósággal állati mélységbe, mérhe
tetlen nyomorúságba sülyesztik az 
emberiséget. — Ámbár a tapaszta
latok azt mondják, hogy az ököl
jog korszaka konzerválódik az em 
béri léleknek egyik fiókjában, még 
sem szabad lemondanunk arról, 
hogy az örök béke felé vezető 
utón előbbre jussunk.

Az örök békét hatalmas lépés
sel akarja közelebb hozni a nép
szövetség. Célja a népek érintke
zésének és együttműködésének elő
mozdítása mellett a világbékéi biz
tosítani. Céljának elérése végett 
a népek fegyverkezését a legcseké
lyebb mértékre redukálja, a kon
fliktusok elintézését pedig a népszö
vetség keretében alkotott 9 tagú 
Tanács megvizsgálásának és döntő
bíróságnak (A nemzetközi törvények 
tervezetét ki fogják dolgozni) veti alá. 
Aki a Tanács, illetőleg döntőbíróság 
ítélete előtt, nem hajol meg, azt 
gazdasági bojkottal sújtják; ha ilyen 
állam háborút indít, az ellen a 
népszövetség valamennyi tagja lép 
fel fegyveresen. A fegyverkezés 
programmját a I anács határozza 
meg A szövetség felügyelete alá 
tartozik: a munkafeltételek, a gyar
matok benszülötteivel való bánás
mód, az ópiummal és más ártalmas 
gyógyárukkal való kereskedelem, 
a bevitel és kivitel szabadsága, a 
betegségek ellen való küzdelem, a 
vörös-kereszt szervezetének fejlesz 
tése.

A népszövetség kérdéséhez rö
viden a következőket füzzük:

1. A népszövetség csak akkor 
jelenthet lépcsőfokot az örök béke 
télé, ha az összes népek szövetsége, 
nem pedig egyesek véd- és dacszö 
vétségé.

2. A népszövetség csak akkor 
állhat az abszolút igazság állás
pontján, ha nem különböztet meg 
eredeti és nem eredeti (azaz másod
rangú) tagokat, hanem egyenlőek- 
nek tekinti tagjait és azokat egyenlő 
jogokkal is ruházza fel.

3 A németeknek átnyújtott sú
lyos feltételű előzetes békeszerződés 
veszedelmes ellensége lehetne az 
örök béke eszméjének.

4. Az örök béke gondolatának 
egyik leghatalmasabb fegyvere a 
nevelés. Az emberi lelket át kell 
gyúrnunk ; az egyes emberekkel 
meg kell értetnünk, hogy valameny- 
nyien testvérek vagyunk.

Ha a népszövetség egy abszo
lút igazságos béke alapján külön
böző kérdések mellett — az egye
temes emberiség, egyetemes test
vériesség gondolatának ápolása vé
gett még a népek nevelésügyére 
is tudna befolyást gyakorolni, ak
kor jelentékeny lépéssel közelebb 
jutottunk volna az örök békéhez.

A hét világ-eseményeiből.

A Saar-vidék képviselői tiltakoztak a 
Saar-vidéknek Németországtól való elszaki- 
lása ellen — A béke és szabadság női 
ligájának Zürichben tartott kongresszusa el
határozta, hogy a jövőbeli háborúk megaka
dályozása végett internacionális női sztrájkot 
léptet életbe. — Romániában olyan mozga
lom észlelhető, amely a Békés és Csongrád 
megyében levő slovákokat Romániához akarja 
csatolni; más hír szerint ez a terület Szer
biához lesz csatolva — Az entente meg
hosszabbította előzetes békeszerződésre adan
dó választ május 29-éig.

Párisi jelentés szerint az entente szóbeli 
tárgyalásokba bocsátkozik Németországgal.

Berlini híradás szerint az olasz kérdést 
úgy oldották meg, hogy Fiume az olaszoké 
lesz, viszont Jugoszlávia Dalmáciát kapja 
messzemenő gazdasági biztosítékokkal.

— A llnyeszternél az orosz bolsevisták 
erősen támadjak a románokat. — Belgrád, 
Eszék, Szarajevó, Brod és Trebinjében forra
dalmi zavargások voltak. — Junius 1-én tel
jesen uj menetrend lép életbe a Ceh-slovák 
köztársaságban. - A tanári címet beszün
tették Magyarországon, mindenkit egyszerűen 
tanítónak fognak nevezni. Az igazgatónak 
fötanitó lesz a neve. — Turóezszentmár- 
tonban a prágai összkormány jelenlétében 
fogják megoldani a nyelvkérdést Szlovenszko 
területén Minden megye zsupánja előter
jesztést fog tenni a megyéje területén hasz
nálandó hivatalos nyelv tekintetében és ezt 
törvénnyel fogják szabályozni. — Pozsony
ban krematóriumot állítanak fel. — Fedák 

Sári, ki annyira rajongott a bolseviki uralo
mért, ki a toborzó menetben részeg kato
nákkal együtt táncolt, ma már mindenáron 
el akarja Budapestet hagyni és Becsbe akar 
menni. — Olcsobak lettek a bécsi lakóházak.

Az ántánt Svájcot rá akarja bírni a né
metek elleni blokádra, ha azok nem fogadják 
el a békeszerződést — Magyarországon uj 
levélbélyegek jönnek forgalomba. Marx, Pe
tőfi, Dózsa és Martinovics arcképeivel. — A 
szerb-bolgár határt a szerb kívánságok sze
rint állapították meg. — A Bécsben levő 
magyar politikusok az uj szegedi kormány
hoz csatlakoztak. — Kun Béla véleménye 
szerint Németausztria újra vissza akarja 
állítani a Habsburg monarchiát. — Török
országot teljesen felosztják. Legnagyobb része 
a görögöknek jut. — Olaszország a háború 
alatt <510.000 embert veszített halottakban. 
Németország nem hajlandó lemondani Dan- 
zingról — Nemzetközi szocialista kongresz- 
szus lesz Bernben. — Marienbád fürdőt egy 
cseh társaság 3 évre bérbevette. — A né 
melausztriai békeszerződést nemsokára alá
njuk. — Németország hadserege 825,000 
ember. — Feszült a viszony a magyar szöv
et!;..,Tuuw, is Néúiuiauszbia kormánya közt
— A „Temps" állást foglalt Nyugatmagyar - 
országnak Ausztriához való csatolása ellen.
— Bulgáriában a Koburg uralkodó család 
ellen merénylet készült. — Foch kidolgozta 
a háború folytatásának terveit. — Károly 
exkirály óvást emelt birtokainak elkobzása 
ellen. — Az angol katonák az azonnali 
leszerelést követelik. — A éeh-slovák köz
társaság 8 milliárd hadikárpőtlást fog kapni.
— A bécsi lapokat nem engedik be Magyar 
országba, mert a bécsi sajtó a magyar 
tanács köztársaság területi integritása ellen 
agitál. — Nyugatmagyarország tiltakozik az 
Ausztriához való csatolás ellen. — A volt 
görög királyt is biróság elé állítják. — A 
budapesti tanácskormány ismét 40 milliárdot 
vitt Béesbe propaganda célra, mely összeget 
Becsben lefoglaltak, mert nem volt behoza-

j tali engedélyük ez összegre. — A bolgár 
I delegátusokat két hét múlva fogják meghívni 
| Fontainebleauba. — Szolnokon a szovjetkor

mány 62 polgárt ítélt halálra; köztük van 
Szapáry György gróf, Almássy Imre gróf, 
Waldek gróf és Borbély volt orsz. gyűl, kép
viselő. — A pénzügyek uépbiztossága szá 
mos budapesti bank és tőzsdei cég felszá
molását rendelts el. — Budapesten minden 
munkanélkülinek be kell vonulni a vörös 
hadseregbe.

A május 1-ei budapesti ünnepély és dí
szítés 24 millióba került. Négy és öt emeletes 
diszkapuk voltak felállítva a forgalmasabb 
útvonalakon. — Budapest főváros kiadását,
— mely havonta 50 milliót tesz ki, — az 
állam fedezi. — Balassagyarmaton magyar 
tisztek ellenforradalmat terveztek a bolse
visták ellen, ezért halálra Ítélték őket. —

* Az Északamerikai Egyesült államok 16 millió 
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értékű élalmicikket és gyógyszereket kül
döttek a íeh slovák köztársaságnak, mely 
rövid idő múlva kerül kiosztásra a rosszul 
táplált szegény gyermekek között.

Szentpétervár, amelynek eddig több mint 
egy millió lakosa volt, most már csak 40 
ezer lakossal bir. A várost különben el akar
ják szakítani Oroszországtól és nemzetközivé 
teszik.

Az ántánt visszautasította Brockdorff- 
Rantzau grófnak a háborúért való felelősségre 
vonatkozó érvelését. — A német független 
szocialisták többsége a békeszerződés alá
írása mellett nyilatkozott. — Párisi híradás 
szerint Wilson június 15-én utazik el Ame
rikába. — A Üecolo vatikáni tudósítója je
lenti, hogy a pápának a békekérdésben 
való közvetítő akciójáról terjesztett hir nem 
felel meg a valóságnak

A éeh-slovák kormány szerződést kötött 
Romániával, mely szerint Románia ellátja a 
éeh-slovák államot petróleummal, ennek elle
nében pedig ipari anyagot ad Romániának.
— Párisból vett hírek szerint az ántánt 
mindaddig egyetlen magyar kormányt sem 
ismer el, amig a szövetséges csapatok meg 
nem szállották Budapestet. — A békefelté- 
teleket május hó 26-án adták át Ausztriának.
— Habsburg Károly ex-császár a múlt na
pokban Pranginsbe költözött. Ez egy kis falu 
Svajczban. A volt császár és király ott egy 
nagy kastélyban fog lakni, amely a Bona
parték tulajdona. — Ruszkij és Ratko Dimit- 
riev orosz tábornokokat a bolsevikiek a 
Kaukázusban meggyilkolták.

A Stcolo arról értesül, hogy ha az olasz 
békedelegáciö a békekonferencia elintézése 
előtt utazna el, akkor Olaszország ki fogja 
jelenteni, hogy nem vesz részt a Német
országgal való békekötésben és fel fogja 
szólítani Németországot, hogy Olaszországgal 
külön kösse meg a békét.

A Lokalanzeiger lyoni jelentése szerint
— amint azt a pozsonyi Híradóban olvassuk
— Bullits, az amerikai békedelegáció elnöke 
levelet intézett Wilsonhoz, amelynek rövid 
kivonata a következő : .Kedves Elnököm I 
Ma az államdepartementtól elbocsájtásomat 
kértem, mint az amerikai békedelegáció tagja. 
Egyike vagyok a sok millió közül, kik föl
tétlenül követték önt és azt hitték, hogy ön 
nem akar egyebet, mint az önzetlen igazság 
alapján tartós békét elérni. A kormány azon
ban arra határozta el magát, hogy a világ 
szenvedő népeit újabb elnyomatás! és szét- 
darabolási támadásoknak teszi és újabb 
háborús századot nyit meg. — Az tudva
levő, hogy ön a legtöbb igazságtalan hatá
rozatnak ellene volt és csak a legerősebb 
nyomásnak engedett. Mégis az az általános 
meggyőződés, hogy ön, ha ezt a harcot nem 
zárt ajtók mögött, hanem nyiltan vívta volna 
meg, a világ közvéleményét maga mögött 
látná, és ez abba a helyzetbe hozta volna 
önt, hogy az igazságtalanságnak ellentálljon.*

A „M. N. N." berni levelezője a francia 
követség köreiből arról értesül, hogy Cle- 
menceau lemondása közvetlenül küszöbön 
áll. Utódja Briand lesz. — A válság oka 
Lloyd Georgeval és Wilsonnal felmerült 
differenciák.

Az olasz csapatok Piccione tábornokkal 
együtt elbúcsúztok Pozsony városától és 
hazájukba mentek.

A bécsi magyar követség megszállása 
alkalmával eltűnt 150 millió még nem ke
rült elő.

Párisi jelentés szerint az entente azon 
nal felfüggeszti Magyarországgal szemben a 
blokádot, mihelyt itt olyan kormány lesz, 

amely a rendezett viszonyokat biztosítja — 
A németek már kiszolgáltatták összes búvár
hajóikat.

Berlini jelentés szerint a német válasz 
röviden a következőket tartalmazza : Német
ország hajlandó 100 milliárd márka hadi 
kárpótlást fizetni Ebből 25 milliárdot 1921. 
V. 1-én fizetnének, a többit évi 1 milliárdos 
részletekben. Hogy azonban Németország 
teljesíthesse ezt a kötelezettségét, azt indít
ványozza, hogy hagyják meg neki gyarmatait 
és a keleti területeket, amelyekről a szerző
dés értelmében le kellene mondania. Schles- 
wigben és Elszász-Lotharingiában népszava- 
vazást indítványoz. Eelsöszilézia, Kelet- és 
Nyugat Poroszország szavazás nélkül marad
jon meg Németország tulajdonában. A jegy
zék azt követeli, hogy Németországnak hagy
ják meg a külföldi értékpapírjait és biztosít
sanak neki teljes egyenjogúságot minden te
kintetben. Németország elfogadja az általá
nos védköteiezettség megszüntetését és a 
leszerelést avval a feltétellel, hogy a többi 
állam szintén leszerel. Németország elfogad
ja azt az indítványt, hogy a német hadsereg 
csak 100000 emberből álljon, de azt köve
teli, hogy a béke utáni két év tartamara 
nagyobb számú katonaságot tarthasson a 
belső rend fenntartására.

Ha Németország nem írja alá a béke
szerződést, akkor esetleg különbéke tárgyalá
sok indúlnak meg Bajorországgal, Badennel 
és Würtenberggel.

A Híradó szerint a svajczi lapoknak je
lentik Washingtonból: A republikáus sajtó 
azt követei!, hogy Wilson megbízatását von
ják vissza, s a szenátus ezt a kudarcot, 
melyet Wilson készített Amerikának a párisi 
béketárgyalásokon, az ö személyére hárítsa át.

Tűzoltó-parancsnoki jelentés.
Folytatás.

Én ugyan ezen nem ütödtem meg, mert 
erre el voltam készülve, ismerve némely em
ber kényelemszeretetét, előzőleg is kétségbe 
vontam több jelentkező tagnak tűzoltóságra 
való hivatottságát. Ily körülmények között 
sem csüggedtem el és nem adtam fel a re
ményt, hanem bízva a jövőben s a felvett 
munkát annál inkább folytattam, mert újabb 
és újabb jelentkező tagokat láttam magam 
körül összpontosulni s igy ezek is biztattak 
a reménységben; s hogy nem csalatkoztam, 
mutatja a további fejlődés, amelynek alap
ján az egylet tényleges működésének meg
kezdésekor 36 tagból állt szerény csapatunk

E helyen sem mulaszthatom el mind
azon igen tisztelt bajtársaimnak forró köszö- 
netemet nyilvánítani, kik az első perctől ki
tartottak mellettem s hívek maradtak hozzám. 
Remélem, hogy nemcsak ezek, de a később 
csatlakozottakbau sem fogok csalatkozni, s 
azon szent célt, melyet magunk elé tűztünk, 
ezentúl is fokozottabb erővel, nagyobb buz
galommal és gyakorlati tudásunkkal fogjuk 
ápolni és elörevinni, melyek után a köz
bizalomnak is a megelégedését remélhetőleg 
ki fogjuk érdemelni: mert az önkéntes tűz
oltók egy nagy elvnek a harcosai, kik nem 
kérdik, hogy gazdagot vagy szegényt ért-e 
a sors sújtó keze, hanem vész esetén egy
formán rohannak embertársaik vagyonának 
megmentésére s elvük: „Egyesült erővel, 
egymásért a veszélyben" mert: „Istennek 
dicsőség, embertársainknak segitség", jeligéi 
alatt mindig ott vannak, hol veszély van, siet, 
rohan, hogy segítsen és ha kell, halált meg
vető bátorsággal, sőt elete feláldozásával 
nyújt segélyt embertársainak.

És mindezek jutalmául hálát ntm kí
vánva, megelégszünk szivünk nyugalmával, 
hogy csupán az emberiség javára töreked
tünk, és ez jól van igy: „Mert a hazáért 
meghalni szép és dicső*  s igy nem kevésbbé 
érdem embertársainkért életünket is áldozni.

A tüzoltószerek átvétele lassan bár, de 

végre megtörtént 1913 junius 30-án, amikor 
az összes felszereléseket leltár szerint át
vettük s igy a nyár kellő közepén julius 
1-töl az összes tűzoltó-ügyek vállainkra ne 
hezedtek s azóta visszük is fáradtságot nem 
kímélve. Mikor is első lötörekvésünk az volt, 
hogy a hiányos és rossz nyomótömlők he
lyett újakat szerezzünk be. A kezdet nehéz 
ségeit leküzdve igen lassan bár, de végre 
odajutottunk, hogy szerény egyletünknek 5 
és félévi működéséről számol adhassunk az 
igen tisztelt közgyűlésnek, amely a követke 
zöben domborodik ki.

Első sorban az egylet lentartásáról Léva 
r. t. város gondoskodik, ki 1917. év végéig 
évi 5000 korona, majd 1918. évre tekintve 
— a nagy drágaságot — 6000 korona hozzá 
járulásával fedezi az egylet költségeit. Ezen 
kívül hathatósan támogatja a Lévai Takarék 
pénztár részvénytársaság, mely a megalaku 
lástól kezdve évenkint 100—100 koronát ad 
A Lévai Takarék- és Hitelintézet 30 —30 ko 
róna, a Kereskedelmi Bank 30—30 korona, 
a Barsmegyei Népbank 25—25 korona évi 
adományában részelteti az egyletet. 1914 
évben az Első Magyar Általános Biztositó 
Társaság is szives volt 100 K-át adomá
nyozni, a Fonciere Pesti biztositó intézet 
20 K-át, az utóbbiak ezen összeggel meg
elégelték áldozatkészségüket és ezentúl meg
vonták, holott őreájuk nézve csak áldás egy 
ilyen humánus egylet fenntartása.

(Folyt. köv.)

Garamvölgyi lavél.
Aranyos Szerkesztő Ur!

Bosszúságomban néhány szalón-viccel 
akartam a Szerkesztő Urat megki nozni, de 
tudom, hogy a szülőn-berendezés ma rend 
kivül drága s igy csak az előszobában ma
radok. Hústalan napjaimban sokat elmélke
dem az Életről es a sült-galambokról Mai
egész kátét állítottam össze teo-íilozofiai és 
filo-teológiai kérdéseimből Csak a feleletek 
kel nem vagyok tisztában. Talán a szerkesz. 
tőség tudna adni alabbi kérdéseimre feleletet 
Ugyanis :

1.) Mért viccelek én, amikor sírni sze
retnék ?

2) Mért nincs a kiflin köménymag, ille 
tőleg a köménymagon kifli; azaz: mért 
nincsen még sós kifli?

3. ) Vájjon a leslemplizett pénz másik 
fele is fog számítódni a hozományba s ha 
igen : nem-e lesz az ilyen házasság is meg 
bélyegzett ?

4. ) Mért szólítják hölgyeinket .Édes 
Cicánknak*  ebben a cukor-mizériaban ?

5. ) Mért köszöntjük egymást „Jó napol
tál * éppen most ?

Örök hálára kötelezném magam, ha a 
Szerkesztő Úr és nyájas olvasóim eme problé 
mák megfejtéséhez hozzásegítenének. Pálya 
díjul a megfejtő fejére még a nyár folyamán 
egy kosár őszibarackot tűzök ki.

Kigyószisz.

Különfélék.
— Barsvármegye zsupánja, dr. 

Mibura Márton tegnapra tervezett lévai lá
togatása a áupán más irányú elfoglaltsága 
következtében elhalasztatott.

— A Revlciky-T&rsasAg 1919 évi 
május hó 25-én a Lévai Takarékpénztár 
igazgatósági termében közgyűlést tirtott, 
amelyen elhatározta, hogy működését a je
len viszonyokra való tekintettel — egyelőre 
felfüggeszti. A választmány és közgyűlés 
hatáskörének teljhatalmú betöltésével, tehát 
az értéktárgyak kezelésével is, héttagú bi
zottságot biz meg. A bizottság jogosított 
rendkívüli esetben, s köteles 25 tag kívána
téra rendkivüli közgyűlést összehívni. A bi 
zottság haladéktalanul tartozik a fennálló 
terheket kiegyenlíteni és pedig részben a 
hátralékos tagsági dijakból, amelyeket a bi
zottság behajtani tartozik, részben eladandó 
értéktárgyakból. A közgyűlés az 1919. évi 
tagsági díj kötelezettséget felfüggeszti. A da 
lárda zongorája felett való rendelkezést a 
dalárda élő tagjaira bízza. A hé tagú bízott
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ság tagjai ■ Belcsák László, Karafidth Má
riás dr.. Kersék János dr., Kmoskó Béla dr., 
Krunk Antal, Svarba József és Jaioss Ferenc.

A Tisztviselők Egyesülete — mert 
tagjai a május hó 29-ére összehívott évi ion 
des közgyűlésen nem jelentek meg határo
zatképes számmal, — junius hó 1-én, ma. 
délelőtt fél 12 órakor a Takarékpénztár igaz
gatósági termében tartja meg a közgyűlést, 
amely az alapszabályok értelmében határoz 
ni fog a napirendre kitűzött tárgyak felett. 
A közgyűlésre az egyesületnek összes tagjait 
lapunk utján hívja meg az elnökség.

Az uj éeh-slovák papírpénz kibo
csátásánál nem lesz levonás! A kas
sai lapok után a Pozsonyban megjelenő 
Híradó' is közölte, hogy az uj éeh-slovák 

papiruénz kibocsátását 30 százalék levonás
sal fogják eszközölni Ezt a éeh-slovák saj
tóiroda a következő hivatalos jelentéssel cá
folja meg. Egyes lapoknak az a Inre, hogy 
a jelenlegi pénznek a éeh-slovák köztársaság 
uj pénzére való becserélése alkalmával 30 
százalékot levonnak, teljesen találmány és 
alkalmas arra, hogy a piacon és a gazdasá
gi életben zavart idézzen elő. Az uj pénzt 
unnak minden levonása nélkül foi)ják kiadni 
és mindenki annyi uj pénzt kap, amennyit 
a régiből beadott — Ezt a hivatalos közlést 
bizonyára megnyugvással fogadja a közönség.

— Vasárnapi munkaszünet a 
postán. A nyolcórai munkaidőről szóló 
törvény rendelkezései alapján szükségessé 
vált a postahivatalok vasárnapi szolgálatának 
megszüntetése is A postahivatal tehát va
sárnap zárva marad Az értékjegyek eladása, 
valamint ajánlott küldemények felvétele szü
netelni fog. Levelek sem kézbesittetnek. 
Azonban hírlapokat a feleknek, hivataloknak 
címzett szolgálati leveleket, ha kérik a posta 
megérkezése után egy óra múlva kiadjak

— Az értékpapírok bejelentése é« 
összeírása A legközelebbi napokban meg
kezdődik az értékpapíroknak a bejelentése 
és összeírása. A művelet I. évi junius 10-én 
nyer befejezést, azonban szükség esetén a 
határidő meg tesz hosszabbítva Az össze
írásra. bejelentésre kötelezettek az összes 
bel- és külöldi értékpapírok, úgyszintén 
azoknak esedékes kuponjai, kivéve a hadi- 
kölcsönök és az Osztrák Magyar Bank betét- 
elismervényei (nyugtái). Az A) kimutatás a 
belföldi, a B) kimutatás a külföldi értékpa 
pirók számára szolgai. A nyomtatványok az 
elöljáróságoknál díjtalanul kaphatók. Ezeket 
a családfő tölti ki úgy a maga mint a csa
ládhoz tártozó személyekről és pedig két 
példányban és az értékpapírokról egyidejűleg 
előterjeszti az illetékes összeíró hivatalban. 
A pontos részletek a hirdetményben olvas 
hatók. Azon értékpapírokra, melyek valamely 
pénzintézetnél vagy állami intézményeknél 
vannak elhelyezve, az ezekre szóló különös 
rendelkezések az irányadók.

— A „Lévai Sport-Egylet ‘ kereté
ben megtartandó matúráim mulatságot, saj
nos, a rendezőségnek el kellett halasztania. 
Vigasztalódjunk. A mi késik, nem múlik. 
Igen kedélyesnek és kellemesnek ígérkezik. 
— A legutóbbi közleményben sajtos liba 
folytán W5 mm. helyett 950 cm volt feltün
tetve a halóközép magassága gyanánt mér
tékadóul ; tessenek a 915 mm. t tekinteni. 
Miután egyelőre csak a tennispalya all a 
tagok rendelkezésére, folytatjuk a hasznos 
tudnivalókat. Az ütő helyes fogásától igen 
sok függ; igyekezzünk mindjárt kezdetben 
helyes ütőfogást elsajátítani, mert a hibák
ról leszokni; igen nehéz. Hibás az iitölogas, 
lm hüvelykujjunkat a nyél felső élére fektet
jük; ha az ütőt középen, vagy meg beljebb, 
néni pedig a bégén fogjuk; ha az utó 
gombját markoljuk meg, és végül, ha az 
ütőt nem fogjuk elég erősen. Ezek a legele
mibb hibák, melyek minden esetben kér il
lendők. (Beküldetett.)

_  Gabonakereskedők Szövetsége- 
(Felkérettünk a következő sorok közlésére ) 
Gabonakereskedők körében mozgalom indult 
meg a Slovensko területén székhellyel bíró 
gabonakeroskedöki ■ szövetségbe tömörítése 
iránt. A gabonákért ködeimet érintő általá
nos érdekek képviselte mellett a szövet
ségre a jelenlegi vis myok közepette annal 
fontosabb feladatok vígnak, miután illetékes 
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helyről történt nyilatkozatok szerint tervbe 
van véve Slovensko részére külön termény
tőzsdének Pozsonyban való felállítása. A 
megalakítandó szövetség volna továbbá hi
vatva a gabonakereskedelem szabaddá té
tele érdekében az egyesülésben rejlő foko
zott súllyal fellépni A szövetség a Pozsony
ban junius hó ti án d. u. 3 órakor a Köz
gazdasági Kör helyiségeiben megtartandó 
közgyűlésen fog megalakulni, melyre a ga
bonakereskedőket ezúttal is meghívja az 
előkészítő bizottság.

Dr.Steiuer Gvuia rendelöjét&éeAenyi- 
iitca 9. szám alá helyezte át

Príma rézgálicz kg ként K 
6 ért a Barsvármegyei Gazdasági 
Egyesület Áruosztályánál. Lada 
nyi utca 4 szám.

2712—1919. szám.

Hirdetmény
Közhírré teszem es értesítem a szőlő

tulajdonosokat. hogy a permetezéshez szük
séges rézgálic megérkezett és szükségletét 
a gazdasági egyesület áruosztályánál Ladányi- 
utca 4 szám alatt mindenki beszerezheti.

Levice, 1919. május hó 26.

Dr. Zostak, 
íuestanosta.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919 évi ma), bó 25.-től évi jun. hó 1.-ig.

Születés
Stukovszky Ferencz Andrirz Mária hu Dezső Gás
pár. Néh. Béna Pál Knaptk Anna leány Marta 
Anna — Belcsák Károly Gyurtsek írén fiú Miklós.

Jótékonyság.
Az izraelita Nőegyletbez újabban a kö

vetkező adományok érkeztek: Preisich Győ
zőtől .50 és Strasser Samutól 20 korona 
Hálás köszönet a jólelkü adakozóknak I

Szerkesztői üzenet.
L>. D. Léva. Versei nem állották ki a 

kritikát. A haragról szóló még kitűnő kidol
gozással is nagyon nehéz téma ; a másiknak 
témája szép, de kiviteléhez gyakorlott költői 
erő szükséges.

Egy nemet nyelven beszélő idősebb izr. 
asszony varró és háziteendökben kitűnő 
segítség, jobb házhoz ajánlkozik. — 
Bővebbet SCHULCZ IGNACZNÉ úrnőnél. 

Léván Eötvös-utca.

A városi szálló éttermében
— 12—15 év körüli fiú

tanoneznak felvétetik.

ElarusitóHely- E ± A-

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

— - bőr, vászon és bársony, -
a le g- n a g y óbb v A 1 a s z t a R b a o.-

LEGJOBB A RÚI
SZABOTT ARAK! utmnuoi OLCSÓ ÁRAK!

Q caiir^mrorjoxxp J) []ni' -nrtl.fel' I Hl UJaL-tfáJlÖfc-^í.iii MjMii.i rwtrrg

1 —1919. bírói végh. szám.

Hirdetmény.
A lévai járásbíróság 1919. Pk. 1243—3. 

számú végzésével adott megbízás alapján 
közhírré teszem, hogy néhai Lovas Antal 
hagyatékához tartozó kővetkező élő állatok, 
úgymint a hagyatéki leltár 136. tétele alatt 
felvett egy darab hathónapos, 400 korona 
beesértékü ártányt, 138. tétel alatt felvett 
10000 korona beesértékü (2) kettő darab 
ökröt, 139. tétel alatt felvett (1) egy darab 
3000 korona beesértékü verestarka tehenet és 
140. tétel alatt felvett (1) egy darab 1000 
korona beesértékü két éves verestarka 
üszőt nyilvános bírói árverésen Léván 
1919. évi junius hó 3 napján délután 
4 órakor, Kálnai utca 52 szám a’att 
a Lovas féle házban a leltári tételek sze
rint egyenként a legtöbbet ígérőknek kész
pénzfizetés elleneben eladom.

Kikiáltási ár a leltári becsérték.
Vevő a vételár lefizetésével azonnal a 

megvett állal tulajdonosává válik.
Ez a hirdetmény az igényfelhivást is 

pótolja.
Kelt Léva, 1919. évi május hó 27.-én.

Dr. Belcsák Sándor
birói kiküldött.

Eladó motor.
Egy GANZ féle 3 lóerős, előetetős, 
keveset hasznait benzinmotor eladó. 
Bővebbet Szilvás Istvánnál Kiaóvár.

2 RVHASZEKKÉITT
.------ eladó- -----

Bővebb éitesltés Teleky-u. 10.

Kitűnő minőségű balinkai

káposzta-palánta 
kapható Lévan, Mészáros Lajosnál, 

a halászcsárdában.

'O
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CZIMBALOM 
teljesen uj állapotban, pedálos, kitűnő 
hangú, eladó. Bővebbet a lap kiadó

hivatalában.

Kereskedelmi alkalmazott 
bizalmi vagy bárminemű vállalatnál való 
állást keres, 28éves izr. kereskedősegéd. — 
Leveleket .Szilárd jellemű" jelige alatt a 

kiadóhivatal továbbit.

Jókarban levő 
=zBICYKLIT = 

venni óhajt Moravecz Lajos, Ktskálua.

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

fizetésre és olcsón kaphatók 

TONHAISER JÓZSEF 
elektrotechnikust! ál 

LÉVÁN, OZMAN-tér 6 szám.
Telefon 61.

Koháry-utca 27. számú ház 
zzzzz: eladó. — 

Bővebb felvilágosítást ad: 
Márton ernö Boltka-nlca 21 SZ.

«i Kiváló minőségű fával égetett 

darabos meszet 
szállít waggontételekben a 

Lédeczi Mész és 
Fatermelő R. T. Ladce.

(Lédecz)

Bűkkhasáb és 
fűrészelt tűzifára 
megrendeléseket elfogad 
— házhoz szállítva —

BRAUN ADOLF
Léván, Zöldkert-utoza 15. szám.

N y ersola jmotor 
(Klimax) 12. H. P. fekvő elren

dezésű. uj, egy hétig volt 
üzemben, eladó.

TÖLGYESSYGYULA 
szerelőnél, ZSELIZ.

Gépészkovács
szakképzett, állást keres gazda

ságba vagy más üzemhez.
= Cséplést is elfogad.

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnai-utcza 53.

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

Nyomatott Nyitrai ás Társa r. t.-nái, Uvtn-

1919. Junius 1.A. » B

LEGJOBB BEVÁjSÁRLÁSl FORRÁS!!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnaőykereskepése
ALAKÍTTATOTT I88L LÉVÁN. TELETÖM SZáM H.

Mindennemű fűszer ób cseuiegeáruk :
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok

Geramvölgyi teavaj és friss felvágottak: 
Dessert cukorka, sütemény, karlsbádi ostya 

Mézeskalács, piskóta, ketszersült.
Mustár, péstétom és húskonzervek

Málnaszörp citromszörp, akácméz.
Különféle jamek és gyümölcsizek. 

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

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

Vasáruk ás konyhafelszerelési cikkek:
sphinx — zománcozott lemez—és öntöttvas konyhaedények, modern 

háztartási cikkek, jégszekrények, fagylaltgépek.
GAZDASÁGI CIKKEK és KÉZI ESZKÖZÜK:

Ásó, kapa, lapát, sarló, kasza, kaszavarőszerszám, kaszakő, kasza
nyél, toxmány, acélvilla, gereblye, öntöző kannák, virágpermetezők, 

mérlegek, sulyok — n.üszaki cikkek.
Épitési anyagok és vegyi termékek:

Cement, gipsz, mennyezet nád, kátrányfedóllemez karbolinneum, kát 
rány gepolaj, hengerolaj, tovotte g6pzsir, karbld és róigálic állandó 

— — — — nagy raktára. — — — —

tűi

KNAPP
DÁVID

mezőgazdasági és 
varrógépek 

NAáY RAKTÁRA

LÉVÁN.
0000*0

Telefon szám : 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házam
ban nagy választékú 

állandó gépkiállítás yan berendezve- 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK: 

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr 
és Schrantz gőzosépiő készletek, eredeti Meli- 
chár féle vetőgépek, Bácherféle ekék és talaj 
művelő eszközök, valamint minden e szakmába 

vágó gépek és gépréezek. 
Világhírű RAPID láncoskutak.

-*  Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 
es felállítása jutányos árakban. -*es-


