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Az uj ármegállapítás.
Léva város és a járás területén 

az árak és a munkabérek megálla
pításáról szóló hirdetményt, melyet 
lapunk ezen számában is köziünk, 
most bocsátotta ki a hatóság Erre 
az intézkedésre már igen vártunk, 
mivel a drágaság immár csaknem 
tűrhetetlen volt, s a kereskedelmi 
árak eddig sohasem tapasztalt ma
gasságot értek el, a napszámosok 
pedig szinte arra utaztak, hogy az 
utolsó csepp hozadékát a főidnek 
elveszítse a gazda, hogy minden 
termést felemésszen a napszám. — 
Eorditott viszony állott be a vevő 
és a kereskedő, a napszámos és a 
gazda között, amennyiben a vevő 
és gazda teijesen ki volt szolgál
tatva a kereskedőnek és a napszá
mosnak. Ideje volt tehát, hogy en
nek a garázdálkodásnak véget ves
sen a hatóság annál is inkább, mert 
a jobb belátásu kereskedők maguk 
kijelentették a polgármester előtt, 
hogy a lánckereskedelemnek, mely 
alávaló üzérkedésével hajtotta fel 
az árakat, egyszersmindenkorra vé
get vetnek s az ellen tömörülve a 
polgársággal együtt küzdeni fognak.

És úgy van, mert a nagy drá
gaságot nem a valuta megromlása 
okozta. A cseh szlovák köztársaság 
pénze a lebélyegzés után a világ
piacon nem esett; sőt értéke meg 
is szilárdult s csak a nemzetközi 
forgalom teljes megnyitására vár, 
hogy emelkedjék. Bár a drágaságra 
a nemzetközi forgalom csaknem 
teljes hiánya, a gyárak szünetelése 
s a munkaerő hiánya is nagy be
folyással volt, mindazonáltal, mint 
azt a kereskedelmi szaklapok csak
nem egyhangúlag megállapítják, az j 
árak hihetetlen mértékben való lel- | 
szökését a gyárosok, iparosok és | 
kereskedők nyerészkedési érzékének 
felkeltése idézte elő, ami szülte az
tán a lánckereskedelmet, ezt az 
üzleti életet tönkretevő filokszerát.

Hangsúlyozzuk, hogy a lánc
kereskedelmet, az élelmi és ruházati 
cikkekkel és fűtőanyagokkal való 
kereskedelemben egyáltalán nem 
szabad tűrni, attól mindenkit a leg
szigorúbb büntetéssel kell riasztani; 
mert hiszen ideális állapot az volna, 
ha ezek az áruk a termelőtől egye
nesen a fogyasztóhoz jutnának, 
mert soha senki sem lógja egy 
józaneszü emberrel elhitetni, hogy 
miért szükséges a gyárból kikei ült 
posztónak vagy bőrnek öt hat ke

reskedö kezén keresztülmenni csak 
azért, hogy a vevő a valódi érték 
tízszeresét legyen kénytelen lefizetni 
csak azért, hogy a közbeeső öt-hat 
lánckereskedö minden munka nélkül 
meggazdagodjék. Az élelmiszerek
kel való üzérkedés pedig a társa
dalom ellen való legnagyobb bűn
tett, mert ez szülte a kommunizmust.

Ideje lenne tehát visszatérni a 
normális állapotokhoz. Miután azon
ban, hogy a nyerészkedési vágy 
még mindig ágaskodik az emberek
ben, azt mással, mint drasztikus 
eszközökkel letörni nem lehet, Ezt 
úgy véljük elérni, ha a hatóság a 
most kibocsátott ármegállapitó ren
deletét olyan büntető szankcióval 
egészíti ki, mely egyszersminden
korra elveszi kedvét a további ár
drágítástól, legyen az termelő, köz
vetítő, kereskedő vagy fogyasztó. 
A legnagyobb szigorúság lesz csak 
lékezője a visszaélésnek. Akit ár
drágításon kapnak, oly büntetést 
fizessen, amely vagyonával arány
ban áll, nehogy nevetve fizessen és 
tovább drágítson. Közzé kell tenni 
minden árdrágító nevét, hogy isme
retes legyen gonosztette a közvéle
mény előtt.

A jelen ármegállapitó hirdetmény 
ideiglenesnek mondja magát és he- , 
lyesen, mert már azóta is, hogy az 
értekezlet ezeket az árakat megálla
pította, már változás történt. Így 
pl. a juhsajt maximális árát 15 ko
ronában állapította meg, de már 
szerdán 12 koronáért árulták kilo- , 
gramját. Így lesz ez az élelmi- 
szerekkel csaknem minden vonalon. 
Azonban ez a legkisebb baj, mert , 
a hatóságnak módjában lesz idő I 
szakonként szabályozni az árakat s 
azokat a közönség is, az eladók is 
csakhamar meg fogják szokni Na
gyon helyes a rendelet azon intéz
kedése, hogy élelmiszerekkel nem 
szabad házalni s hogy a vidéket 
nem szabad az élelmiszerkereske
dőknek meglepni, mert ez biztosítja 
a piac forgalmát. Most még ugyan 
duzzog a vidéki gazda a csirke, a 
liba és kacsa ára miatt, haragszik 
a tojás, tejfel, tej árának degradálá- 
sáért, de örökké nem tarthatja és 
ha látni fogja, hogy nincs máskép, 
bizony oda fogja azt adni, nehogy 
a nyakán romoljon meg, mert sokkal 
fösvényebb, hogy maga egye meg.

Azonban a kereskedelmi áruk 
árának indirekt módon történt meg
állapítása nem fogja a kereskedelem 
konszolidációját előidézni. Az a kö
rülmény, hogy a kereskedő számlát

mutasson fel s azzal igazolja árának 
magasságát, nagyon bizonytalan 
valami Varjú a varjúnak nem vágja 
ki a szemét. A számlát igen köny- 
nvü kiállítani és még a nagykeres
kedőnél korrigáltatni. Ezenfelül most 
valószínűleg elő fognak kerülni régi 
eldugott -áruk is. Hát ezek árát 
hogyan fogja igazolni a kereskedő. 
Nézetünk szerint itt nem lehet más
kép eljárni csak-úgy, ha egy ke
reskedőkből és fogyasztókból álló 
bizottság és pedig, a kereskedő pil
lanatnyi nyereségére való tekintet 
nélkül, a közszükségleti cikkek árát 
fikszirozni fogja, mert ez aztán ki 
fogja zárni azt, hogy a kereskedő 
egy zsebkendőért 20-25 koronát, 
egy ingért 100 koronát, egy nyak
kendőért 40 koronát merészeljen 
kérni. Annak a kereskedőnek, a 
ki a háborús terhet nem érezte, 
meg kell hoznia azt az áldozatot, 
hogy a társadalomnak segítséget 
nyújt normális élethez való visz- 
szatérésre s ha nem akar hajolni, 
le kell törni minden törvényes esz
közzel. Hiszen az iparos is csak 
azzal védekezik, hogy ö kénytelen 
drágítani, mert a kereskedő nem 
enged az áraiból. Hát az iparosnak 
is ki kell ezt a kifogást csavarni a 
kezéből azáltal, hogy az anyagot 
mximális áron kaphatja és elegendő 
mennyiségben kaphatja a kereske
dőtől. Addig nem lehet és nem is 
lesz rend, mig nem jön létre béke 
a kereskedelmi forgalom terén. Ér
tésére kell adni mindenkinek, hogy 
véget ért a háború, ne számítson 
háborús nyereségre többé senki.

Ez szól a munkásnak is, amely
nek bérét az ármegállapitó rendelet 
igen tisztességes magasságban szabja 
meg Itt is nem kis feladat hárul a 
végrehajtó közegre, akinek feladata 
lesz az ellenőrzés. A napszámost is 
nehezen lehet észretériteni, mert a 
kényszer hatása alatt, akinek sürgős 
munkásra van szüksége, minden 
bért megfizet. A legcélszerűbb ellen
őrzése a munkabérek betartásának 
az, ha a hajnali piacra naponta ki
megy a rendőrség egy hivatalnoka, 
megfigyeli, felszólalás és figyelmez
tetéssel tudtára adja a munkásnak 
és munkaadónak, hogy a rendelet 
áthágását a hatóság nem fogja tűrni 
sem az egyik, sem a másik részről, 
tehát mindenki szigorúan ahhoz 
tartsa magát.

Magunk is figyelni fogjuk, hogy 
mily változásokat fog előidézni az 
uj ármegállapitó rendelet, észrevé
teleinket nem mulasztjuk el meg-
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tenni; hisszük, hogy a közönség 
méltányolni lógja a hatóság jóaka 
ratu intézkedését, hogy megnyug
tató állapotokat teremtsen a piacon 
s maga is segítségére lesz maga
tartásával a hatóságoknak, hogy 
ezen intézkedésének minden téren 
érvény szereztessék.

A világ-eseményekből.
St. Germainböl olyan hírek érkeztek, 

hogy az osztrák delegáció tárgyalásai még 
augusztus hónapban is tartani fognak. A 
békekonferencia maga és a francia nyilvá
nosság csillapító szavakat hallat. Azt Ígérik, 
hogy augusztus elején hihetőleg mindennek 
vége lesz. — Mittelhauser lábornok, a cseh
szlovák délnyugati hadsereg főparancsnoka 
azt mondotta egy hírlap tudósítójának, hogy 
ö arról értesült, miszerint a magyar csapa
tok a Becs elleni előnyomulásra gyülekeznek. 
Erre a lökésre azonban elő vannak készülve 
és képesek lesznek azt visszaverni. — Hol
land forrásból azt a hirt terjesztik, hogy 
Vilmos volt császár a hollandi királynéhoz 
intézett, az ántántnak szóló emlékiratot ké
szít, amelyben azt a kívánságát fejezi ki, 
hogy a per lefolytatása nélküi Holland-ln- 
díában engedjék meg neki a letelepülést-

A „Mittags Fost*  jelentése szerint az 
ántánt képviselője a kormány lemondásának 
módjáról tárgyal Budapesten Kán Bélával. A 
Kun kormány helyébe koalíciós kormány jön
ne. A bolsevista kormányt vérontás nélkül 
akarják megbuktatni. Ma egy hete Budapesten 
a nemzeti szocialista munkások országos 
szövetsége áltál aláirt röpcédulákat osztottak 
szét, a melyek élesen támadják a budapesti 
kormányt. Ezeken a röpcédulákon felszólítják 
a proletáriátust, hogy a kezükbe nyomott 
fegyvert dobják el.

Szlovenszkó teljhatalmú miniszterének 
egy rendelete szerint tilos miudenfele magyar 
gárdába való toborzás. — Károlyi Mihály, 
aki Budapesten állandóan veszélyben érezte 
magút, családjával együtt Olaszországon ke
resztül Amerikába ment, György angol király, 
aki tudvalevőleg a német császári családdal is 
rokonságban van, levelet intézett Lloyd 
Georgehoz, amelyben amellett foglalt állast, 
hogy a szövetségesek mondjanak le Vdmos 
császár kiszolgáltatására vonatkozó kívánsá
gukról. Annyi biztos, hogy ennek a kérdésnek 
tárgyalását egyelőre beszüntették.

I’árisból jelentik, hogy ott a szakbizott
ság elhatározta, hogy a magyar és osztrák 
vasúti anyagot az egyes államok között az 
illető államoknál futó vasút kilométer hosz- 
szuságának arányában fogják felosztani. — 
A német nemzetgyűlés 143 szavazattal 127 
ellenében elvetette a nemesség törlését célzó 
javaslatot — A Iranczia általános munkás
szövetség igazgatótanácsa 1 llentenceau mi
niszterelnökkel folytatott megbeszélés után 
elhatározta, hogy elhalasztja a julius 21-ére 
tervezett általános sztrájkot

A németek elleni blokád megszűnt. A 
nyitrai főgimnázium a jövő tanévtől kezdve 
reálgimnáziummá alakult át A kereskedelem 
Angolország, Franciaország, Amerika és Né
metország között a legrövidebb időn belül 
újra megindul. Angolország már berlini kö
vetét is kinevezte. Ausztriában a cukorárakat 
több mint két koronával felemelték. Olaszor
szág ismételten kijelentette, hogy nem avat
kozik bele Oroszország és Magyarország 
ügyeibe, mert a zavargások ott is egyre na
gyobb tért hódítanak. Amerikából a cseh
szlovák köztársaságba eddig kétmillió méter

mázsa gabona érkezett. December hó 31-ig 
a cukorrépa maximális arát 100 kiiogram- 
monkint 25 K 40 fillérben állapították meg.

Magyarországból múlt szombaton este 
1200 szlovenszkói illetőségű személy érkezett 
a hídon át Pozsonyba, köztük 500 gyermek, 
ezek közül 200 csecsemő — Amerongi je
lentések szerint Vilmos, a volt német csá
szár, megbetegedett A császárné már hosz- 
szabb idő óta betegeskedik. A „Dér Neue 
Tag“ képviselőjét ántánt-körökböl biztosí
tották arról, hogy Kún Béla keserű csaló
dásnak lesz kitéve, ha azt hiszi, hogy az 
ántánt a magyar bolseviki kormánnyal tár
gyalni fog, mivel az ántánt nemcsak hogy 
nem tárgyal a magyar tanácskormánnyal, 
hanem el van határozva arra, hogy az Eu
rópában bárhol előtűnő bolsevizmust letöri. 
— A .Berliner Zeitung" azt jelenti Genfoöl, 
hogy ott e hó 20-án délelőtt ellenőrizhetet
len híresztelések terjedtek el, amelyek szerint 
Clemenceaut meggyilkolták volna. — Bécsi 
lapok jelentik, hogy egy német bizottság 
érkezett Kió de Jatieiroba azon célból, hogy 
megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy öt 
millió német vándoroljon ki Argentiniába — 
A magyar szovjet kormány Budapesten álli 
tólag be fogja tiltani a borbélyipart, mert 
ez csak a vagyonos emberek kényelmét 
szolgaija Csak a hajnyirás lesz megengedve.

Különfélék.
— Srobár miniszter Léván. Dr. 

Srobár Lőrinc, a Slovensko teljhatalmú mi
nisztere látogatás közben váratlanul útba
ejtette Léva városát s julius hó 20-án dél
előtt 11 órakor városunkba érkezett Kísére
tében voltak Mittelhauser és Schuller tábor 
nokok, akikhez Castella colonell, a lévai 
megszálló csapat parancsnoka és a zsupán 
helyettese is csatlakozott. — A vasútnál a 
járásból összogyüll gazdák élén Ravasz Vik
tor lévai járási főszolgabíró, a keramituton 
felállitott diszkapunál pedig dr. Zostyák, 
Léva város polgármestere a tisztikarral együtt 
várta és üdvözölte az érkező minisztert, a 
kinek két leányka : Koráb Franciska és 
Fégl Miczi szép virágbokrétát nyújtott át 
A fogadás kellemesen leple meg a minisz
tert, aki meghatottan köszönte meg a várat
lan ovációt. Majd diszmenetté alakulva autón 
a városba vonult az egész katonai és pol
gári kíséret. A miniszter és a többi vendé
gek autója és kocsija íelvirágozva és fel
pántlikázva voltak. Itt a főtéren ezalatt fel
vonult a katonaság. A 35.-ik gyalogezred 
zászlókkal és katonai zenekarral Mutter őr 
nagy ezredparancsnok vezetése alatt, a tüzér
üteg és a légionáriusok A minisztert a fő
téren Müller ezredparancsnok fogadta, mire 
a zenekor a cseh, tót és francia himnuszo
kat játszotta. Ezután a miniszter s a tábor
nokok és a colonell megszemléltek a kivo
nult katonaságot. Majd a front előtt felál 
lottak a kitüntetést nyort katonák: Spulák 
Emil kapitány, Konspik József hadnagy, 
Volt'ik János gazd őrmester (sikovateü, 
Ibermayer Vaclav, Kopecky József őrmesterek 
és Pittner Jakab, valamennyien a 35 gyalog
ezredből, továbbá Dinter József őrmester az
I. olasz tüzér hadtestből. — Srobár minisz
ter személyesen tűzte valamennyinek a mel
lére a csehszlovák hadi érdemkeresztet s 
minden kitüntetett katonát szívélyes kézszo- 
ritással üdvözölt; akiknek a bajtársak is 
melegen gratuláltak. Ezután Srobár dr mi
niszter felment a virágokkal és szalagokkal 
diszitett szószékre s innen lelkes, buzdító 
beszédet intézett a katonasághoz, mely 
négyszöget formálva vette körül a szószéket 
és az amellett gyülekezett tisztikart és pol
gári küldöttségeket A beszéd után cercle 
volt. Majd a katonaság diszmenetben elvo
nult a miniszter és a tábornokok előtt. A 
katonai parádé után a miniszter dr Zostyák 
polgármester szives közbenjárására Léva 
város polgárainak mintegy 300 tagú küldött
ségét logadta a mely a városháza közgyű

lési termében gyülekezett E célból a minisz 
tér kíséretével együtt feljött a terembe s itt 
Szakács Viktor lévai plébános magyarul, 
magyaros vendégszeretettgj üdvözölte és a vá
ros polgárai nevében a következő beszédet 
intézte a miniszterhez : .Miniszter url Léva 
város közönségének képviseletében jelentünk 
itt meg, hogy Miniszter urat azon alkalom, 
ból, hogy városunkat első Ízben meglátogatni 
kegyeskedik, a legmélyebb tisztelettel üdvö
zöljük ; tesszük ezt azon kegyeletes szoká
sunkból kifolyólag, amellyel Léva városa a 
legfelsőbb kormányhatalom képviselőjét min
denkor a legnagyobb .tisztelettel és hagyomá
nyos vendégszeretettel fogadta. Miniszter 
innak mai látogatása kétségkivül fölötte 
nehéz időben esik, mert mi mindnyájan, 
akik itt megjelentünk, kétszeresen érez
zük az elvesztett háború keserveit, anual 
indokoltabb részünkről azon bizalmunk és 
reményünk, hogy a Gseh-Slovák Köztársaság 
Léva város közönségének ezen nehéz hely
zetét meg fogja könnyíteni azáltal, hogy a 
lakosság magyar nyelvi jogát és igényeit, 
úgy összes tanintézeteinkben, a tanitóképzö- 
intézetet sem véve ki, valamint a közigaz
gatásban és egyéb hivatalos érintkezésben 
is, továbbra Is érvényben hagyja, hogy ez 
által is bizonyítékát adja a jóakaratu meg
értésnek Ezen reményben mi lojális tagjai 
és alattvalói leszünk az uj kormányhatalom
nak, készségesen fogjuk támogatni az összes 
hatóságokat és semmi olyast el nem köve
tünk, ami az uj államhatalomnak ellenére 
lehetne. Mi tehát teljes bizalommal jöttünk 
ide, Miniszter ur I előtt tisztelegni, hogy mi
dőn a jó Isten bőséges áldását kívánjuk 
működéséhez, egyúttal azon őszinte óhajunk 
nak is kifejezést adjunk, hogy Miniszter ur1 
magát városunkban mindenkor a legjobban 
érezze 1“ — Mire Dr. Srobár miniszter ma 
gyár nyelven, keresetlen szavakkal meg 
köszönvén a szives üdvözlést, azon kijeleli 
lést tette, hogy a Cseh-Szlovák Kormány 
most készit elő a nemzetiségek egyenjogosi 
tásáról szóló törvényjavaslatot, melynek célja 
a kisebbség jogainak védelme. Biztosítja a 
város közönségét, hogy a csehszlovák allam 
egyetlen nemzetiséget sem fog elnyomni, 
mindegyik békésen fejlődhet s ápolhatja a 
maga kultúráját s már most is kijelentheti, 
hogy a tanitás nyelve ebben a városban a 
magyar lesz ezentúl is. A miniszter szavai 
mély hatást tettek a közönségre, mely azo 
kát lelkes éljenzéssel fogadta Délután el 
utazott a miniszter, aki kijelentette, hogy 
mostani látogatása nem volt hivatalos jollegii, 
de reméli, hogy nemsokára alkalmat vehet 
magának arra, hogy hivatalosan is meglátó 
gathassa városunkat.

— A postahivatal mfiködéas. A 
postahivatal e hó 25. ike, péntek óta zavar 
talanul és minden tekintetben loytatja meg 
kezdett teljes működését A Cseh szlovák 
Köztársaság torületére tehát feladhatók : kö 
zönséges és ajánlott levelek zárva is, leve 
lezölapok, nyomtatványok, pénzes utalványok 
csomagok, mintaküldemények és újságok. — 
E hó 25-től a „Die-Zeit" bécsi lap híradása 
szerint pénteken megszüntették az Ausztria 
és a Cseh-Szlovák Köztársaság közötti pos 
taforgalom korlátozását is.

— A Báródra meghosszabbítása 
A rendőrkapitányi hivatal lapunk utján is 
értesíti Léva város lakosságát, hogy e hó 
25,-ikétől a korcsmák és vendéglők egész nap 
este 9 óráig, a kavéházak pedig 11 óráig 
nyitva tarthatók A közönség is éjjeli II 
óráig járhat a utcákon.

— MüvészBlker. Forray Károlyné, 
a Lévai Reviczky-Társaság tagja, ki ennek 
estélyein többször gyönyörködtette a társaság 
tagjait énekművészeiével, jelenleg Spányi 
Irma éneklanárnönél Pozsonyban fejezi be 
tanulmányait E hó 23-án Spányi Irma a 
pozsonyi kormányépület dísztermében nö
vendékeivel nagyszabású hangversenyt tartott, 
mely zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. 
A pozsonyi lapok egyhangúlag dicsérettel 
emlékeznek meg a magas színvonalon álló 
hangverseny sikeréről, de különösen el van
nak ragadtatva Forray Károlyné művésze
tétől, aki már a tanítványok nívóját megha
ladó önálló művészetet nyújtott, s aki az 
énekművészet minden szépségét pompásan 



modulálható hangjában teljesen érvényesíteni 
tudja. Földinket zajos ovációban részesítette 
0 közönség, amelyhez mi is őszinte szívvel 
gratulálunk.

Értékpapírok ég követelések 
bejelentése. A prágai kereskedelmi és ipar
kamara információja szerint felhivandók az 
érdekeltek, hogy követeléseiket Magyarország
gal szemben a kamara kiviteli irodájának 
(Vyvozná kancellária obchodnej a íivnos- I 
tenskej komory, Praha 1—660) /. Iió 30-ig 
bejelentsék. — Bejelentendök : 1 A magyar ] 
értékpapírok, melyek cseh szlovák állampol- 
gátok és cégek tulajdonát képezik ; 2 Ugyan 
ezeknek követelései magyar alattvalók, a 
magyar állam, vagy nyilvános testületéivel 
szemben ; 3 Értékpapírok (belföldiek és kül
földiek), amelyek a magyar köztársaság terü
leten vannak elhelyezve. A bejelentések 3 
példányban, minden csoportnak megfelelően 
elkülönítve és a harmadik csoportban jelzet
tek a magyar pénzintézetek szerint is, ahol 
el vannak helyezve állitandók ki. A Bankok 
elsősorban saját követeléseiket és értékpapír 
jóikat jelentik be és csatolják a cégjegyzési 
kivonatot arról, hogy székhelyük a belföldön j 
van. A bankok jogosítva vannak üzletfeleik 
nek letéteményezett értékpapírjait is beje- I 
lenteni A bejelentéshez csatolandó az üzlet- [ 
felek állampolgársági bizonyítványa vagy ha 
ez lehetetlen volna, megjegyzendő hogy ez 
később fog megtörténni — A julius 30-ig 
be nem nyújtott vagy meg nem felelő beje 
leütések figyelembe nem vétetnek.

— Állami tisztviselők fizetésren- 
dazáse. ügy értesülünk, hogy a cseli-szlovak 
állam az összes állami tisztviselők és alkal- 
imitottak, szolgák fizetését a közel jövőben 
rendezni fogja. A fizetés a rendezés szerint, 
a háború alatt behozott különböző pótléko
kat (családi, drágasági pótlék stb.) teljesen 
eltörli és ezek helyett a jelenlegi türzsfizetést 
150 százalékkal emeli. Ezenkívül minden 
tisztviselő és alkalmazott naponta 10 kor. 
napidijat kap.

— Gyászhir őszinte részvéttel vettük 
a szomorú tudósítást, hogy Talpósch Albin 
a harctéren szerzett hosszas és fájdalmas 
betegségben, Dalmadon, I hó 23.-án, este 
8 órakor 32 éves korában szüleinek és fivé
rének mély fájdalmára elhunyt. Földi marad
ványait e hó 25 -én nagy részvét melleit 
helyezték örök nyugalomra

— Uj banklegyek A Cseh-Szlovák 
Köztársaság által kibocsátott 100 es 1000 
koronás bankjegyek Léván, e hó 28-án, az 
adóhivatal által teljesitett kifizetések révén 
jutottak nagyobb orgalomba,

— Vasúti menetrend. A polgári 
lakosságnak is már majdnem mindenfelé I 
lehet utazni igazolvány mellett. E hó 18 ától 
a vouatok az alábbi időpontban közlekednek j 
Érsekújvár-Pozsony, — Érsekujvár-Kistapol- 
csány, — Érsekújvár és Léva között. — Ér 
sekujvárból Pozsonyba naponkint 3 vonat 
mdul és pedig reggel 4 óra 35 perckor, 
Pozsonyba érkezik 7 óra 20 perckor, — , 
reggel 8 óra 43 perckor, Pozsonyba érkezik 
11 óra 14 perckor és este 7 óra 10 perc
kor, Pozsonyba érkezik 9 óra 39 perckor — 
l'ozionyból vissza szintén 3 vonat indul és 
pedig reggel 5 óra, 45 perckor, Érsekújvárba 
érkezik 8 óra 36 perckor, 12 óra 40 perckor 
delben, Érsekújvárba érkezik délután 3 óra 
38 perekor — és délután 5 óra 12 perckor 
Érsekújvárba érkezik 8 óra 23 perckor. — 
Érsekújvárból Kistapolcsányba indul d. e. 9 
óra 10 perckor, odaérkezik 11 óra 42 perc 
kor. Kiatapolcsányból visszaindul d. u. 4 óra 
50 perckor, Érsekújvárba érkezik este 6 óra 
58 perckor. — Érsekújvárból Lévára indul , 
d. e. 9 óra 80 perckor, érkezik d. e 11 óra 
44 perckor és este 7 órakor, ideérkezik este 
8 óra 58 perckor. — Léváról indul Érsekúj
várba reggel 4 óra 33 perckor, érkezik d. e 
7 óra 55 perckor, továbbá délután 2 óra 
23 perckor, Érsekújvárba érkezik esto 6 óra 
5 perckor

— A vallásoktatás megszorítása. 
A cseh szlovák közoktatásügyi miniszter a 
középiskolák számára uj tantervet dolgozott 
ki, amelyben a vallásoktatás a VI., VII., és 
Vili osztály tananyagából kihagyatik, a IV. 
és V. osztályban pedig hetenkint egy*egy  
brára azorittatik,

- Országos vásár E hó 21-én, múlt 
hétfőn, volt Léván az úgynevezett jakab-napi 
országos barom és kirakodó vásár, amely — 
tekintettel az aratási és egyéb mezei mun
kákra — nem mondható nagytorgalmunak. 
Állatot aránylag keveset hajtottak fel. Az 
adás vétel is lanyh i volt A belső piacon 
leginkább az aratási és gazdasági eszközöket 
vásárolták.

- Az állami anyakönyvezés. A 
szlovenszkói teljhatalmú miniszter rendelete 
szerint olyan községekben, ahol a szlovák 
lakosság van többségben, az összes hivata
los ténykedés szlovák nyelven foganatosí
tandó. A felek kívánságára azonban a ma
gyar, illetve német nyelv is használható. 
Ahol a lakosság többsége magyar, ott magyar 
nyelven történik az anyakönyvelés, de a fe
lek kívánságára a szlovák nyelv használandó. 
— A piros-fehér-zöld vállszalagot fehér-kék 
piros szalaggal kell felcserélni.

— A bankjegyek hamis bélyegei. 
Mint ismeretes, számos 100 koronás bank
jegy van forgalomban, amelyek hamis bélye
gekkel vannak ellátva. A hamis bélyeget a 
valóditól csak nagyon nehezen lehet megkü
lönböztetni, de egyes jelekről feltétlenül meg
állapíthatjuk a bélyeg valódiságát. Es pedig :
1. A valódi bélyeg a két felső szivecske 
alatt (jobbra-balra) 3 fehér vonalat mutat, a 
hamis bélyeg csak egyet. 2 Az oroszlán 
nyaka a valódi bélyegnél keskeny és rövid, 
a hamisnál hosszabb és szélesebb. 3 A va
lódi bélyegnél a ,Ceskeszlovenske‘ szó utolsó 
,s“ betűje egyenesen az „1“ nagy szám 
fölött van, illetőleg érinti. — A bélyeg színe 
nem mérvadó

— A zsidóság ügye a békekonfe
rencián. Teljesen megbízható forrásból je 
lentik, hogy a zsidóságnak előterjesztett ké
relmét a békekonferencia teljesítette A bé
kefeltételekben biztosítva lett, hogy szombati 
napon a zsidóságot munkára senki sem 
kényszerítheti; e napon semminemű válasz
táson részt nem vehetnek. Úgyszintén a 
bevonult zsidó katonák részére a szombati 
nap különlegesen lesz megállapítva.

— Az uj cseh szlovák minlszté 
rluui. Koalíciós jelleggel alakult meg az uj 
cseh szlovák kormány szociáldemokraták, cseh 
szocialisták, agráriusok, cseh haladók és a 
szlovák klub tagjaiból. A miniszterelnök Tu- 
sár Vlastimil szociáldemokrata. A regi kor
mányból Úrobár Lőrinc egészségügyi és telj
hatalmú szlovák miniszter, Ávehla (agr.) bel
ügyminiszter, Benei külügyminiszter, Klofát 
(cseh szoc.) honvédelmi miniszter, Habermann 
(szoc. dem.) közoktatásügyi miniszter, Stanek 
(agr.) posta és távirda miniszter tagjai az uj 
kormánynak is, mig a többi tárcákat uj em
berekkel töltötték be az említett pártokból. 
Pénzügyminiszter Horaéeá(agr ), kereskedelmi 
miniszter Heidler (szoc dem , közmunkaügyi 
Hampl (szoc. dem ), közélelmezési Houdek 
(slovák), vasúti Strbrny (cseh, szoc), föld- 
mivelési Prdiek (agr.), szociálisügyi minisz
ter Winter (szoc dem ), igazságügyi Vesely, 
(cseh haladópárt) A nemzeti demokrata párt, 
melyhez a régi kabinetből dr. Kramdrz és 
dr. Raiilt tartoztak, nem vesz részt a 
kormányban

— A túszok *b internáltak sza
baddá tétele. A cseh-szlovák sajtóiroda 
azt jelenti, hogy az utóbbi időben túszul 
kijelölt egyéneket szabadon bocsátolták. Az 
internált személyek közül azok, akik nincsenek 
kompromittálva, már hazaérkeztek és lakó
helyük rendőrhatóságánál jelentkezni tar
toznak _

— A oeeh-szlovák köztársaság 
hadikiadása. Mint l'árisból jelentik, hogy 
a békekonferencia most megállapította, a 
cseh-szlovák állam által fizetendő hadikölt
ségeket. A megállapítás szerint 25 éven be
lül összesen 75<> millió koronát kell fizetnie, 
ami elég előnyösnek tekinthető, ha azt 
vesszük számításba, hogy a volt monarkia 
összes kiadása 600 milliárd korona.

— Uj menetrend a pozsony-zsol- ( 
nat vonalon. E hó 20-tól kezdve a po- 
zsonY-zsolnai vonalon a következő vonatok 
közlekednek: A 103., 104, 105. és 106. 
számú gyorsvonatok és a Ili., 112., 113., 
114, 115,. 117., 136. és 138. számu sze
mélyvonatok. ’

— Dunai konfederácló. A francia 
lapok egyre sűrűbben foglalkoznak a dunai 
államok konfederációjának tervével A konfe- 
deráció állana Magyarország, CsehSzlovák- 
ország, Ausztria, Jugoszlávia és Romániából. 
A konföderációnak célja és alapja az emlí
tett államok gazdasági érdekközösségének 
biztosítása volna, amely a konfederált orszá
gok politikai önállóságát egyáltalán nem 
érintené.

Jótékonyság.
l'aubinger László ur Tőréről három házi 

nyulat, Bakos l.ajosné Léva egy házi nyulat 
ajándékozott a gyermek otthonnak. Hálás 
köszönet I

Dr. Frommer Ignác.

Az anyakönyvi hivatal be|egyzáse.
1919 évi jul. bő 20.-től évi jul. bó 27.-ig.

Születés.
l’alovesik Emília, leány Mária. Laczkó Má

tyás Lcner Paula, fiú Ágoston. Farkas György 
Engelmann Anna, leány Anna. Szolár Erzsébet, 
leány Julianna, l'aska János Mészáros*  Erzsébet, 
leány Ilona.

Házasság.
Ifj. Mészáros István Sturek Gizella, r. kath.

Halálozás.
Kiss Lajos, 22 éves Tüdőgümókór.

Hivatalos közlemények.
3081-1919. szám.

Hirdetmény.

Közhírré teszem és értesítem a gazda- 
közönseget, hogy mindazok, kik az őszi ve 
tési idényre műtrágyát óhajtanak használni 
és ezt a hatóság utján akarják beszerezni, 
szükségletüket városháza emelet 3 szám alatt 
folyó hó 31. ig annál is inkább jegyeztessék 
elő, mivel a később jelentkezők ezúton nem 
juthatnak szükségletükhöz.

Leviee, 1919 évi julius hó 23.
Dr. Zoétak, 
mestanosta.

Cis: 2978-1919.
Tekov vármegye zupánjának 1123/1919 sz. ren.

Hirdetmény.

Közhírré tétetik, hogy idegenbe utazók 
1000 franknál, 1200 líránál 2000 márkánál 
valamint 2000 román vagy bolgár leinál 
nagyobb pénzösszeget magukkal nem vihet
nek, a fenti összegnél magasabb értékű pénzt 
csak a cseh-szlovák devisa központ és a 
pénzügyminisztérium engedélyével lehet ma
gával vinni.

Az osztrák-magyar bank által kibocsá
tott, le nem bélyegezett bankjegyeknek a 
cseh szlovák állam területére való behozatala 
vagy szállítása általában tiltva van, indokolt 
esetben a pénzügyminisztériumnak jogában 
van kivételesen rendelkezni.

Az utazóknak jogában all az osztrák
magyar bank 1 és 2 kor. jegyeiből 20 korona 
értékig magukkal vinni.

Lebélyegzett pénzünknek 500 koronáig, 
családoknál esetleg 1000 koronáig van meg
engedve.

értékpapíroknak, valutának, aranynak és 
ezüstnek kivitele a cseh-szlovák állam terü
letéről a pénzügyminisztérium engedélye nél 
kül egyáltalában tilos.

Betiltatik továbbá kötvények, váltók, 
utalványok és betétkönyvek kivitele.

Idegen lebélyegzett pénzek behozatala 
nincs korlátozva.

Az osztrák magyar bank le nem bélyeg
zett pénzének kivitele nincs korlátozva.

Ezen rendelkezés 1919. junius hó 10 
napjától bir érvénnyel, és ezzel minden 
előbbi rendelkezés hatályon kivül lett helyezve.

Leviee, 1919. évi julius hó 19 -én
Dr. Zoétak, 

meitanosta.



I B -A- ** s 1919. JuHni 27.

3060-1919 szám

1 linletinény.
Közhírré teszem, hogy a cseh 

szlovák kormány városi hatósága 
Levice város területén úgy az élelmi
cikkek és követelhető munkabérek, 
valamint mindennemű iparcikkek 
árait alábbiak szerint állapította
meg és azoknak szigoru betartását
mindenki kötelességévé teszi.

Élelmicikkek árai:
1. Marhahús nagyban 1 kg- 11 K — f
9 Marhahús kicsinyben 15 %

nyomtatókkal 1 kg 12 K -- f
3. Marhahús kicsinyben csont

és nyomtaték nélkül 1 kg. 14 K f
4. Marhafej . . . . 1 kg 4 K — f
5. Marhamáj . . • 1 kg 6 K f
6. Marhatüdő . . . • 1 kg 4 K — f
7 Marhapacal . . . 1 kg 3 K — f
K Marhaláb . . . 1 kg- K — f
9. Marhabelek . . . . 1 kg- K — f

10. Marhafaggyu ■ . ■ 1 kg- 10 K — f
11 Sertéshús nagyban 1 kg 20 K — f
12 Sertéshús kicsinyben 1 kg- 21 K 50 í
13 Háj, nyers szalonTia . 1 kg 26 K — f
14 Füstölt szalonna . . 1 kg- 30 K — (
15 Borjúhús eleje, hátulja

nyomtatókkal 1 kg- 14 K — f
16 Ü rüh us . . . 1 kg 8 K — 1
17. Kecskehus , . . . 1 kg 10 K — f
18 Barányhus . . 1 kg 14 K f
19. Szalámi (50% marha és 50%

sertéshúsból) . . . 1 kg- 15 K — f
20. Liba sovány 1 kg élősúly 20 K — f
21 Liba hízott 1 kg. élő u y 26 K — f
22. Sovány kacsa . . kg ként 16 K — f

Hízott kacsa kg. ként 22 K — f
23. Csirke rántani való . 1 db. 10 K — f
24 Csirke sütni való 1 db. 14 K — f
25. Tyuk ..................... 1 db 20 K — f
26. Kakas ..................... 1 db. 25 K — f
27. Hal 1 kg 8 K 50 f
28. Tojás, 1 db. a városban — K 40 f
29. Juhsajt sovanytejből 10 (,

fölöslej bői . . 1 kg 16 K — f
30. Juh túró .... 1 kg. 18 K — f
31. Tehéntúró . 1 kg 6 K — f
32 Tej ... 1 liter 1 K 34 f
33 Vaj nagyban 1 kg. 30 K — f
34 Vaj kicsinyben 1 kg 32 K — f

MUNKABÉREK 1. Mezőgazdaság.
ellátással ellátás nélkül:

6
5
5
4
behordás,

13 15
8-10 

10-12
7-9 

cséplést

K 
K 
K 
K

K 
K
K 
K

1. Arató férfi munkás
2. Arató női munkás
3 Kapus férfi munkás
4 Kapás női munkás
5 Aratórész, aratás,

10u o vagy 1200 négyszögöles holdanként 
60 kg. szem, vagy 50 korona készpénz.
6 Cséplőgép-tulajdonosnak a cséplésért, ha 

a tüzelőt a cséplőgép-tulajdonos adja, 6 %
rész jár.

7 Cséplőgép-tulajdonosnak a cséplésért, ha 
a tüzelőt a birtokos adja. 5 °/0 rész jár
8 Motoros cséplésért (ha a benzint a gép

tulajdonos adj 0 G % rész jár
9. 2 lovas igas napszám hordásnál . 50 K

10 1200 négyszögöl m.h. földszántásért 60 K 
bevetése és kétszeri boronálása 30 K

11. Fenti munkabéreken leiül pálinkát vagy 
annak értékét követelni vagy kialkudni tilos
12. 4 k. ni. tűzifa fürészelés és felaprózá- 
aaért 40 korona.

//. Iparibérek.
1. Kőműves, ács, slb órabére 3-4 kor.
2. Napszámos órabére . . K 1 G0—2’ —.
3 Egyéb ipari munkások munkadijára vo

natkozólag a folyó évi április havában ér
vényben levő árak érvényesek. Megjegyeztetik, 
hogy ezen inegállapitás csak ideiglenes

111. Röfös- és divatáru cikkek.
1 Pamut, cérna, lenvásznak, kanavász áruk 

után 15% haszon számítható fel.
2. Mousselin, kürtőn, batiszt, delin, zephir 

áruk után 20%.

3 Ferii- és női szövetek, grenadin, elemin, 
selymek női és férfi fehérnemüek, trikó 
szövött és kötött áruk után 30ü(0
4 Pri- és női divat pipere cikkek, diszmu- 

és gurnmi áruk után 50%.
/v.

Fűszer , csemege-, diszmü- és egyéb 
kereskedők az üzemi és beszerzési áron 
felül csak 15% hasznot számíthatnak fel.

Figyelmeztetem úgy a kereskedőket, 
mint a vevőket, hogy a vásárló kívánságára 
a kereskedő a számla elömutatásával köte
les a felszámítást igazolni, amennyiben ezt 
megtagadná, a vevő köteles azon kereskedőt 
a rendőrkapitánynak bejelenteni.

Egyúttal felkérem az iparosokat, hogy 
amennyibeu munkásaik a megállapított bére
kért munkál vállalni vonakodnának, azoknak 
neveit a rendőrkapitányságnál haladéktalanul 
jelentsék be.

A vendéglősök és korcsmárosok figyel
meztetnek, hogy az ételek és italok áraira 
vonatkozó május havában érvényben volt 
megállapított árak a kötelezők Ezen árak 
túllépése kihágást képez és az iparengedély 
megvonásán kívül súlyos birsaggal bün- 
tettetik.

Végül figyelmeztetem úgy a város kö
zönségét, valamint az összes termelőket és 
minden szakmáju munkásokat, hogy úgy a 
felsorolt árakat, mint munkabéreket szigorúan 
tartsák be, — az ellenkezőket haladéktalanul 
jelentsék be, — mert munkanélküli egyének 
nem töretnek meg, — és amennyiben munka 
nélküliségüket nem tudják kellőképen iga
zolni, — súlyos büntetésen felül kényszer
munkára fognak kirendeiletní, — tekintet 
nélkül szakmájukra vagy előbbi foglalko 
zásukra.

Tojás, vaj, tejtermék és szárnyasállatok
kal való házalás tilos, úgy az eladó, mint a 
vevő ezért szigorúan büntettetik

Léva, 1919. julius 22 én.
Dr. Zoéfak
meitanosta

I

Cis: 311.0 1919

Felhívás.

Felhívom a város területén lakó minda
zon egyéneket, kik a háború alatt ka'onai 
szolgálat folytán bármilyen tüdöbajban, gü- 
mőkórban vagy csonttuberkuiozisban megbe
tegedtek, hogy folyó évi julius hó 28-án dél
előtt 8-órakor l)r Gergely Fülöp városi tiszti 
orvos rendelőjében (Teleky-utca) megvizsgálás 
céljából okvetlenül jelentkezzenek

Levice, 1919, julius 24.-én

Dr. Zostak,
mestanosta.

Nyilttér .*)

===== A Lévai 
takarék- és hitelintézetnél 
elhelyezett, vagy elhelyezendő állandó . 
betétek általános kamatlábát folyó 1919. | 
szeptember hó 1 tői további intézkedő- I 
sig 2 %-ban á'lapitottuk meg. Rövid ; 
lejárásu betétek kamataira külön meg- ! 
állapodat) lesz irányadó. A betétkamat 
adót az intézet fogja fizetni. i

Kelt Léván, 1919. julius 22.
A Lévai takarék- és hitelintézet 

igazgatósága.

Vaiöri vagy erclööri 
állást keres 28 éves nős munkaerő. 
Levelek, .Megbízható. jeligével e lap 
------- kiadóhivatalába kéretnek. —— .'

Bércséplést 
elfogad TONHAISER JÓZSEF 

■— elektroteknikus Léván.-------

— Tüzifát •— 
bükkhasábot, waggontételekben 
ajánlok azonnali és későbbi szállításra 

FISCHER SÁNDOR 
fakereskedö, ZSARNÓCZA.

Gépészková.cs 
szakképzett, állást keres gazda 

ságba vagy más üzemhez. 
_  Cséplést is elfogad. —- 

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnai-utcza 35

KÁVÉ
kávé, babkávé szűrve habbal nem 
rossz. Ellenben sokkal jobb a vegyi 
laboratóriumomban növényi anya
gokból előállított és magas táp
értéknél bíró kitűnő kávékeverék 
% es 1 kilogrammos csomagolásban 

beszerezhető
PICK ENDRE,

drogulsténál, Léván

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

fizetésre és olcsón kaphatók 

TONHAISER JÓZSEF 
elektroteohnikusuát 

LÉVÁN, OZMAN-tér 6 asám. 
Telefon 61.

Tisztelet'el értesítem Léva 
város és vidéke t. közönségét, 
hogy Léván, Szepesi utca 1. szám 
(Preisich-féle ház) alatt 
öáöoos müíljt 

nyitottam, melyben szak
mánkba vágó minden munkát 
jutányos árban és szakszerűen 
elvállalok, 8 úgyszintén javí
tásokat is.

Szives pártfogást kér 
tisztelettel

Prachár István.

Nyomaiéit Nyitrai Tán*  t.-Dál, Lévín.


