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A városok fejlesztése.
Az állatni élet szervezetébe 

szorosan belekapcsolódnak a váró 
sok. A főváros mellett nagy jelen
tősége van a vidéki városoknak, 
melyek egészséges fejlődése az ál
lam vagyonosodását, politikai és 
erkölcsi megizmosodását jelenti. 
Mindig nagy hibának tartottuk, ha 
az állam a főváros rovására a vidéki 
emporiumokat elhanyagolta, amivel 
azután úgy járt, mint az erőszakos 
módon táplált gyermek, minden 
kövét sége dacára gyenge maradt, 
a legkisebb betegségre is reagált s 
életbentartása a legnagyobb költ 
séget és gondot igényelte. Eddig 
úgy voltunk, ha az állam valamely 
intézményt létesített, vagy gyárat, 
malmot, vagy más ipari és kultu
rális vállalatot állított fel, bizonyo
sak lehettünk abban, hogy abból a 
vidék nem fog részesülni, azt mind 
a fővárosba zsúfolják össze, ahol a 
modern közgazdasági szellem azu 
tán hitvány jassz szellemmé fajult 
el, ahol az ipari munkások nem a 
saját jólétük és erkölcsük ápolását, 
hanem az amerikázást és üres, léha 
szószátyárkodást tanultak.

Maga a főváros, kétségtelen, 
hogy több és nagyobb gondozást 
igényel, mint a vidék. Ezt mind
nyájan elismerjük. Nem is irigyked 
tünk, mikor a kormány kegyének 
és jóakaratának minden jelével el
halmozta. Azonban mindig és a mai 
uj viszonyok között is hangsúlyoz
zuk, hogy nagy hiba, ha a főváros 
mellett a vidéki városok fejlődésére 
nincs tekintettel a kormány s nem 
nyújt ezeknek módot és alkalmat, 
hogy hatalmas vállalatok, nagyobb 
szabású gyárak, vagy állami intéz
mények felállításával anyagi és cr 
kölcsi erőt kapjanak a világver
senyben.

Keservesen megboszulta magát 
a közelmúltban is, hogy minden 
gyár, minden vállalat a tővárosban 
volt. Eltekintve attól, hogy a fő
városban, ahol a központi hatósá
gok és hivatalok vannak elhelyezve, 
ezek működésére zavarólag hat a 
nagyobb gyárak és vállalatok üze 
me, már csak azért sem célszerű 
a főváros területén túl sok ipari 
vállalatot összezsúfolni, mert ezek 
személyzetének ellátásáról, az. üzem 
fenntartásához szükséges anyagi 
erőről úgyis csak a vidéknek kell 
gondoskodni. Pl. Budapesten nem 
volt kőszéntelep, nem volt bánya, 
a vidéke homokos voltánál fogva

nem valami termékeny, természetes, 
hogy mikor mindennek dacára min 
den ipari vállalatot ott akartak fel
állítani, hogy ez magával rántotta 
a vasutakat is, amely kénytelen 
volt forgalmának túlnyomó részét 
Budapestre centralizálni, aminek kö
vetkeztében a forgalom ott a zsú
foltság maximumát érte el és a 
vidéki vasutak is kénytelenek vol
tak a főváros táplálására s forgal
mának lebonyolítására összes erejü
ket tizembe venni. Ennek dacára 
azonban a fővárosra nézve ezekkel 
semmi haszon nem járult; csak az, 
hogy ott olyan erkölcs és világ
nézet fejlődött, mely négy hónapon 
keresztül vérrel borította az országot.

1 lát ebbe a hibába nem szabad 
esni. Nézetünk szerint semmiféle 
központosítás nem célszerű az 
egyetlen állami igazgatáson kivül. 
De ennek zavartalan működését is 
csak ugv biztosítjuk, hogyha mente
sítjük attól az állandó feszültség
től, melyet az ipari vállalatok és 
gyárak üzeme környezetére gya
korol. A helyes egyensúly fenntar
tása kell, hogy lebegjen a kormány 
szeme előtt az ipari vállalatok léte
sítésénél és támogatásánál. Hiszen 
ha olcsó és gyors ipari produktu
mokat akarunk előállítani, legcél
szerűbb, ha oly helyeken létesítjük 
a gyárakat és' vállalatokat, melyek 
a természet által alkotott empori- 

1 untokat képeznek s így az állam 
! szervezetébe és a kereskedelmi for

galomba könnyen és simán bele 
kapcsolhatók. Láttuk azt, hogy 
Bécs és Budapest kereskedelmi for
galmát a Duna két partján húzódó 
kéj kettős vágányu vasul sem volt 
képes lebonyolítani, ezért már egy 
harmadik vonalnak (Vác-Ipolyság- 
Léva Nyílra) létesítését tervezték, 

! hogy az említett két vonalat némi- 
I lég tehermentesítsék.

A cseh szlovák kormány, ha a 
tapasztalatokon okulni akar, csak
úgy fog" helyesen eljáini, ha mm 
fog egyetlen főváros kiépítésére 
gondolni, hanem minél több vidéki 
központot létesít. A városok fej
lesztése kell, hogy főgondját képez
ze mert az a forgalom egyenletes 
sima elosztását s az ipart munka 
jobb és pontosabb elvégzését bizto
sítja. Azelőtt sok mindenre tekin
tettel kellett lennie a kormánynak, 
mert akármely főherceg vagy más 
befolyásos egyén egyetlen kézle
gyintése elegendő voít arra, hogy 
egy vidéki város összes terveit ha
lomra döntse, amelyek megvalósí

tása neki is, de az országnak is 
hasznára lettek volna.

E cikkünk megírása alkalmával, 
nem tagadjuk, Lévára gondolunk. 

I Ha Léva városának nem kellett 
volna küzdenie folyton önmagáért, 

■ a másokat dédelgető idegen befo
lyás ellen, ha a kormány figye
lembe. vette volna azt az életerőt 
és kiváltságos földrajzi fekvést, 

' mely alkalmas arra, hogy Léva 
; nagystílű kereskedelmi forgalmú 

gócpontjává fejlődjék, ma ezen a 
vidéken, a Dunától a Kárpátok 
túlsó lejtőjéig, nem lett volna hoz- 

1 záfogható kereskedelmi és ipari 
város

Az uj helyzet Léva város pre- 
desztimnációján nem változtat sem 

' mit. Ez a város a természet által 
alkotott centrumban fekszik, minden 
kelléke megvan, hogy egészsége
sen fejlődhessék. Kérjük tehát a 
kormány jóakaratu támogatását, 
mert magának az államnak érdeke, 
hogy itt egy szépen virágzó, nagy- 

' jövőjű város keletkezzék, amely 
iparával és kereskedelmével fogja 
gyarapítani az ország tekintélyét 
és vagyonát.

Alkalomadtán kész tervekkel 
fogunk előlépni, ha látni fogjuk, 
hogy törekvésünk az illetékes kor
mánynál kedvező fogadtatásra talál,

Statisztikai adatok.
Léva város közönsége a csehszlovák 

kormány miniszterelnökének Pozsonyban kül- 
: döttségileg memorandumot adott át, amely

ben hiteles és hivatalos statisztikai adatok
kal igazolja Léva város lakosságának éa 

| iskolái tanulóinak magyarságát s ezért arra 
kéri a kormányt, hogy Léván az összes isko
lákban a tanítási nyelv a jövőben is magyar 
legyen.

A memorandumot indokoló statisztikai 
adatok a következők :

/. A város lakosságának statisztikája •
Az 1910. évben eszközölt népszámlálás 

szerint a város népessége 9675 lélek volt. 
És pedig: 4757 férfi, — 4918 nő, — 6-12 
év közötti tanköteles : 1282, — 12—14 év 
közötti tanköteles: 778. A lakosságból ma
gyar anyanyelvű : 8752, — német 199, — 
szlovák 688. Magyarul beszélni tudott: 9441.

II. A város iskoláinak statisztikája:
Az állami tanítóképzőbe az 1915/16. 

tanévre, amikor már tudvalevőleg a minisz
térium az ország összes képzőibe folyamo 
dottakból helyezte ide a növendékeket (köz 
ponti rendszer), illetve a szlovák nyelv, mint 
rendes tantárgy taníttatott, — az intézetbe 
fel lett véve összesen 105 növendék. Ezekből 



Van szerencsénk a nagyérdemű hölgy
közönségnek becses tudomására hozni, 
hogy 1919. szeptember 20-tól Léván, 

e'eky-utca 14. sz. (evang. egyház 
házában), a mai kornak megfelelő

női szabó termet
——— ■ ■ nyitottunk, - -
hol a legújabb divat szerint, a legmodernebb 
szabású kosztümöket, paletokat, úgyszintén 
sport ruhákat külön aljakat, raktárunkon levő 
— legújabb modeljeink szerint — a legfinomabb 
gyapjú szöveteinkből, elsőrendű munka előállítás 
szerint készítünk. — Ajánljuk a nagyérdemű 
hölgyközönségnek a modeljeink megtekintését 
és kérjük szives pártfogását, — — — —

kiváló tisztelettel
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csak magyarul beszélt 51, — magyarul és 
szlovákul 39, — magyarul és németül 13, — 
magyarul, szlovákul és németül 2. Ezen 
és az előző évi adatokból kitűnik, hogy a 
tanítóképző növendékeinek 70—80% a ma
gyar anyanyelvű volt.

A főgimnáziumba a múlt tanévre be
iratkozott összesen 409 tanuló, a rendes 
tanulók száma 370, - a magántanulóké 39. 
— A rendes tanulók közül helybeli volt 213, 
vidéki 157. — Anyanyelv szerint: magyar 
399. - szlovák 5, — német 5. — Az osz
tályozott tanulókból a tanév végén — a 
tanárok által hozzájuk intézett felszólítás 
dacára — egy sem vallotta magát szlovák 
anyanyelvűnek.

Az irgalmas nővérek intézete az 1918/19. 
tanévről a növendékek nemzetiségi viszo
nyait igy tünteti fel:

Az óvodába járt 208 magyar, — 3 szlo
vák, összesen 211 gyermek. — Az elemi 
leányiskolába beíratott 377 magyar, 14 
szlovák, 4 német, — összesen 395. — A 
gazdasági ismétlő iskolába járt 29 leány, — 
ezekből 28 magyar, 1 szlovák. A polgári 
leányiskolában rendes tanuló volt 254, — 
akik közül 238 magyar, 10 szlovák, 6 
német. — A magántanulók száma 64, — 
53 magyar, — 10 szlovák, 1 uémet. — A 
női keresk. szaktanfolyamot végezte 39 nö
vendék, — ezekből 37 magyar, 2 szlovák.

Úgy a polgári leányiskola rendes, mint*  
magántanulói, nemkülönben a női keresk. 
szaktanfolyam szlovák anyanyelvi növendé
kei mind a felvidéki községekből valók 
voltak.

A kereskedőtanonciskola tanulóinak szá
ma 48 volt. — Ezekből 37 magyar, — 4 
szlovák, 2 német. — Az iparostanoncisko 
lába felvétetett 163 tanuló, — helybeli 63, 
vidéki 100 — Anyanyelv szerint 142
magyar, — 21 szlovák.

A rom kath. elemi fiúiskola 381 tanú 
lója közül 359 a helybeli, — 22 vidéki. — 
Magyar anyanyelvű 367, szlovák 13, 
német 1.

A református népiskolában a tanulók 
mind magyar anyanyelvűek. Az ág. h. ev. 
és izr. népiskolákban a tanulóknak anya
nyelve 2-3 növendék kivételével szintén 
magyar.

Ezek a pontos adatok is minden kétsé
get kizáróan igazolják, hogy Léva a legma- 
gyarabb városok egyike, e azért méltányos 
és jogos a város közönségének azon kíván 
sága, hogy Léván az összes iskolákban a 
tanítási nyelv magyar legyen.

A világ-eseményekből.
A , Liberté" értesülése szerint a cseh

szlovák kormány terjedelmes jegyzéket nyúj
tott át a békekonferenciának, amelyben a 
cieh-BZlovák állam tiltakozik a Habsburgok 
uralmának Budapesten való helyreállítása 
ellen. — Az ántánt, tekintettel a Magyar
országon beállott fordulatra, — azzal a gon 
dolattal foglalkozik, hogy a uyugatmagyar 
országi területre vonatkozóan uj intézkedé
seket tegyen. — Az uj magyar kormány, 
amelyhez mull vasárnapig Kun Béla és 
társai ellen 700 bejelentél: érkezett, — azon 
az állásponton van, hogy Kún Belát törvé
nye*  hatalom nem illette meg s ezért az 
általa elrendelt kivégzések közönséges gyil
kosságoknak tekintendők és mint ilyenek 
büntetendők.

A ,Daily Héráid" cimü angol újság azt 
Írja, hogy a román csapatok bevonulásuk 
után valóságos vadászatot indítottak a ma 
gyár bolsevikiek ellen és több mint 300 
vezetőt meggyilkoltak. — Az ántánt tábor 
nokok és a románok között Budapesten 
még eddig nem jött létre a megegyezés. — 

_______B A. R S_________

Bécsi értesítés szerint ma egy hete 3000 
főnyi francia csapat érkezett Budapestre. — 
Több olasz lap jelentésével szemben Prágá
ból azt jelentik, hogy az ántánt semmi 
esetre sem kívánja egy Duna-föderáció léte 
sitését A Havas ügynökség jelenti, hogy 
a szövetségesek legfőbb tanácsa a központi 
hatalmaktól 67, a világháború vezetésében 
résztvett személynek kiszolgáltatását fogja 
a békeszerződés ratifikálása után kívánni.

Egy román lovasszázad e hó 14 én be 
vonult Esztergomba és Komárom felé nyo 
múlt. — Ma egy hete dél felöl több angol 
monitor érkezett Budapestre. A lakosság 
nagy örömmel üdvözölte a monitorokat. 
A múlt napokban olasz csapatok is jöttek 
Magyarországba.

A magyar kormány rendelete értelmében 
az elhurcolt magán- és községi tulajdonokat 
Budapesten 48 órán belül vissza kellett 
szolgáltatni a tulajdonosoknak. — A magyar 
kormány rendeletet bocsátott ki, amely sze
rint a múlt héten beszüntették a munka
nélküli segélyek kifizetését.

Az országgyűlési képviselők választása 
körülbelül 8 hét múlva lesz Magyarországon.

Szlovenszkóban már nem kötelező a 
polgári házasság. — A zsolnai posztógyár 
múlt pénteken teljesen leégett — Poincare 
francia köztársasági elnök visszavonul a po
litikai élettől és újra újságíró lesz. — A 
hadifoglyok részére már nem vesznek fel 
pénzt a postán, mivel az összes hadifoglyok 
már koncentrálva vannak a hazautazásra. — 
A magyar hadügyminiszter parancsot bocsá
tott ki, amelyben eltiltja a katonákat a po 
litizálástól és a szigorú katonai fegyelmet 
újra elrendelte. -- A magyar korona árfo
lyama nagyobb, mint az osztrák koronáé

A szegedi kormány teljes létszámmal e 
hó Iá én Budapestre érkezett , az ott meg
tartott minisztertanács után elhatározta, 
hogy a Friedrich-kormány javára lemond 
— A magyar kormány rendeletet adott ki, 
amely szerint a jelenleg Ausztriában tartóz
kodó népbiztosokat ki kell hallgatni és a 
náluk levő jogtalanul eltulajdonított vagyont 
el fogjak kobozni. E célból néhány rendőr 
tisztviselő Pécsbe utazott. Budapesten 
Haubricii, Ágoston Péter és Fábel volt nép 
biztosokat börtönbe vetették

A .Temps" jelenti Rómából, hogy az 
olasz közvéleményt nem nyugtalanítja a 
Habsburgoknak Budapestre való visszatérése, 
ha ez nincs semmi vonatkozásban a Duna- 
szövetség eszméjével, amely az olasz érde
kekre nézve kellemetlenebbnek látszik, mint 
a volt monarchia. — Olasz hírek szerint 
Észak-Amerika egyesült államai és Mexikó 
közt sokkal feszültebb a viszony, mint va
laha Amerika vezető lapjai komoly össze
ütközésre számítanak Arról is írnak, hogy 
Anglia beleegyezett Mexikónak az Egyesült 
Államok államaiba való annektálásába

Berlini lapok azt írják, hogy Judeuics 
orosz tábornok az észt hadsereg támogatá 
sóval a legközelebbi napokban offenzívat 
indít Szentpétervár ellen — A francia had 
sereg leszerelése augusztus hó 20-án vég 
legesen befejeztetett. Hivatalos brüsszeli 
jelentések alapján a belga hadsereg háborús 
veszteségeit most állapították meg. Az ad a 
tok szerint meghalt 982 ,,tiszt és 29,600 
ember Összesen 36n,000 katonát és 14,000 
tisztet mozgósítottak.

Az osztrák nemzetgyűlés proklamációt 
intézett a nyugatmagyarországi németekhez , 
a proklamáeióban felhívják a népet, hogy 
várja meg nyugodtan a békekonferencia 
döntését és készüljön az esetleges népsza
vazásra, amelyen szabadon nyilváníthatja 
akaratát. Szőts Pál volt országgyűlési kép
viselő szerkesztésében múlt vasarnap jelent 
meg először Budapesten a „Reggeli Hírek" 
cimü uj hivatalos lap „Esti Hírek" cimü 
esti kiadásával. Legújabban vett értesítések 
szerint a szociáldemokraták csak József fő
herceg távozása esetén hajlandók belépni a 
körmányba

A magyar konzervatívak, a „Mittags- 
post“ értesítése szerint azt követelik, hogy 
a cseh szlovák kormuny szolgáltassa ki Ká
rolyi Mihály grófot, akit avval vádolnak, hogy 
ő szervezte Tisza István gróf meggyilkolá
sát — A magyar hatóságok átirata alapján 
a bécsi rendőrség megállapította, hogy a 

keresett 21 kommunista vezér közül csak 
11 van Ausztriában A bécsi hatóságok azon 
az állásponton vannak, hogy a kiszolgálta 
tásra irányuló kérelmet nem diplomáciai 
közbenjárással, hanem mint körözö levelet 
kell elintézni.

A román parancsnokság rendelete sze 
rinl ezentúl Magyarországon román csapatok 
csak a magyar hatóságok közvetítésével 
rekvirálhatnak. A statáriumot az egész, or 
szagra kiterjesztették. — A román trónörökös 
lemondott a trónöröklés jogáról — Az orosz 
szovjet kormány állítólag lemondani készül. 
— Amerikai hírek szerint a román csapatok 
egy része elhagyta Budapestet, ahová 60ŰÍI 
főnyi antant rendőrség fog jönni. — Magyar 
csapatok szállták meg a nyugatmagyarországi 
renitens községeket. Ausztria nem szállja 
meg Nyugatmagyarországol. - Anglia Gor
don tábornoknak azt az utasítást adta, 
hogy támogassa a magyar szocialistákat, 
mert Anglia meg akarja akadályozni a Habs
burgok visszatérését,.

A magyar kormány tagjai között feszült 
viszony állott élő. Lovászy megszabta a 
feltételeit s kijelentette, hogy azok el nem 
fogadása esetén azonnal kilép a kormányból. 
A feltételek közt volt a lelekezeti gyűlölet 
szigorú üldözése is.

Dante Miatyánk |a.

1. „Uh Miatyánk — ki lakozol a mennyben, 
Nem korlátolva, csak höb szeretetből, 
Mellyel csüngsz első teremtésiden fenn

4. Legyen dicsért s magasztalt mindenektől 
Te szent neved s erőd, mert Téged illet 
S édes fuvaimadat a hála szentül.

7. Békeországod, fölkeresni minket
Jöjön, magunktól hozzád nem mehetvén, 
Bármin', feszítsük is meg ereinket.

10. Mint angyalid, neked Hozsannát zöligvén, 
Akaratuk föláldozzák tenéked : 
Szintúgy tegyék az emberek is önkén

13. Marinadat add, mint mindennapi étket, 
Mely nélkül ember a sivár pusztába 
Bármuit előre tör, csak hatra léphet

16. S a mint szivünk sereimét megbocsátja 
Mindenkinek, bocsáss nekünk Te is meg 
Kegyelmesen, bűnünket meg se látva,

19. Ne hagyd — mit könnyen kisértetbe 
[visznek.

Erényünk martalékul, ama régi 
Ellenségnek, sőt attól szabadits meg.

22. E végső kérés nem mi-magunkérti, 
Kegyes Atyánk, kiknek reá nincs

[szükségünk
Csak azokért, kiket lenn hagytunk ineg 

[mi I"
Az Ur imájának eme fenséges költői 

alakját, mely egyike a legszebbeknek a vi
lágirodalomban, Dante Pnrgaiórmmának XI 
ének i - 24. sorában olvassuk bzász Károly 
fordításában.

Az egyik kérés: „Békeországod fölke
resni minket jöjjön, magunktól Hozzád nem 
mehetvén" — különösen napjainkban a lég 
hőbb óhajunk Hiszen Dante földje, a mű
vészetek paradicsoma számtalan zarándok
nak második hazájává lön. Levándoroltak, 
hogy a paradicsomot élvezzék s a művé 
szetek kiapadhatatlan forrásai mellett fel
ütötték sátrukat s bárhol is voltak később, 
a szép emlékek, a vágy minduntalan vissza 
vonzották őket, igen a művészetek egyesi 
tettek a sziveket, kiegyenlítették az ellente 
tekét, megvilágították a művelődés irányait, 
melyek évszázadok óta nemzetről nemzetre 
szállottak, ezeket a művészeteket minden 
féle ajkú ember megértette, ezek a művé 
szetek voltak, vannak és lesznek minden 
koron az egész emberiségnek békekönyvei 
Népek es nemzetek forgassatok e könyveket 
és okuljatok belőlük I

Or. F. J.

Különfélék.
— A katonai diktatúra luagaaúu- 

tetéMo. Barsvármegyének oszlányt, kör- 
möczbáuyai és garamszentkereszti járásai 
bán megszüntették a katonai diktatúrát A 
több, járásokban csak akkor szüntetik meg, 
ha a katonai helyzet megengedi.



1919. augtiiztui 14. b a a s
— Szülök 6b tan férfiak érteker 

lete Múlt hétfőn, e hó 18-ún, délután 4 
órakor, a Lévai Takarékpénztár igazgatósági 
termében az érdekelt szülők közül számosán 

a tanférfiak Holló Sándor elnöklése mel 
lett értekezletet tartottak, amelyben beható 
tanácskozás után elhatározták, hogy Léva 
város közönsége — tekintettel arra, hogy az 
összegyűjtött hiteles statisztikai adatok lel 
jesen igazolják, hogy úgy a város lakossága, 
□unt iskoláinak tanulói igen csekély kivétellel 
tiszta magyarok, — memorandumot terjeszt 
n cseh-szlovák kormányhoz, amelyben azt 
kéri, hogy Léva városának összes iskoláiban 
a tanítási nyelv a jövőben is magyar legyen. 
A memorandum egyik példányát egy küldött
ség fogja átadni dr. Srobár Lőrinc miniszter 
elnöknek Pozsonyban , u másik példányt 
pedig, az ügynek szives támogatása érdeké
ben, a város polgármesteréhez küldi a me
morandumot szerkesztő illetőleg átadó bizotl 
ság, amelynek tagjai : Borcsányi Béla, Fer
iiké József, Frank Antal, Gombos Antal, (in 
ba János, Dr. Gyapay Ede, Holló Sándor, 
dr. Korsók János, Kinin Ödön, dr. Kinoskó 
Béla, Kriek Jenő és dr. Szilárd Samu — 
A város közönségének kérését^tamogató »ta- 
tisztikai adatokat lapunk mai számában kő 
zöljük részletesen.

— NépBzáiulálas A csehszlovák 
kormány rendeletére Léván e hó 21 én, 
csütörtökön, kezdődött meg a népszámlálás, 
amely tíz napig, vagyis e hó Bl-ig fog tar 
tani — Figyelmeztetjük a város lakosságát, 
hogy ezen idő alatt minden családnak egy 
olyan tagja tartózkodjék állandóan otthon, 
aki a népszamláló-bizlosnak a szükséges 
adatokat be tudja vallani. Hamis adatok be 
mondása szigorú büntetést von maga után.

— Aendelet a bűnösök üldözésé 
röl. A magyar belügyminiszter rendeletet 
küldött az összes törvényhatóságoknak, mely 
ben kijelenti, hogy a mostani kormány ugyan 
a legnagyobb szigorral lúgja üldözni az ősz 
szes bűnösöket, mert azt nein engedi meg, 
hogy ártatlanokat is üldözzenek. Elfogni 
valakit csak akkor lehet, ha konkrét bünteti 
gyanúja lurog fenn. Névtelen feljelentés nem 
képezheti a letartóztatás alapját Megtiltja 
továbbá h miniszter a letartóztatokkal váló 
durva bánásmódot.

— Ab ítalxuérési és trafikeu^edé 
lyek ügyében Srobái Lőrinc dr. miniszter 
rendeletét adott ki, melynek 1 § a szerint 
fölfüggesztetnek es érvényteleniltetnek az 
összes, 1919. évi augusztus 15 ig a szesz 
nek nagybani és kicsmybeni eladására ki 
adott kimerési engedélyek, továbbá a lő- 
és kistratikok, vagyis a dohánynak és do- 
hanytermelvények eladására adott, vala
mint a szabad raktározás, mindenfajta de
naturált szesznek, likőr- és rumgyáraknak 
jogosítványai. Az engedélyek eddigi birtoko 
sai (2. §) ezekből eredő jogaikat az uj én 
gedéiy megadásáig gyakorolhatják. A 3 §. 
elrendeli, hogy az engedély megújítását az 
illetékes pénzügyigazgatósag eszközli bün- 
tétlen előéletű, cseh szlovák állami munka*  
sok és a háborúban elesettek Özvegyeinek 
és árváinak, fogyasztási szövetkezeteknek és 
személyeknek, akik más ókból méltók állami 
támogatásra. A szesznek szabad raktározá
sát, mindenfajta denaturált szesznek, likőr
nek és rumnak gyártásai a hatóságok en
gedélyezik a szeszről szóló törvény szerint 
azon személyeknek, akik erre a tői vény 
szerint igényi tarthatnak. A szeszes italok 
eladására é*  kimérésére való engedélyek 
számát annyira redukálják, hogy a 3000 
lakossal biró községekben minden 500 leiek 
után és a nagyobb községekben minden 
lüOO lélek után esik csak egy jogosultság. 
Azon községekben, melyeknek lakossága 
3000 Dél több, de 3500 nál kevesebb, lég 
feljebb hat jogosultság engedélyeztetik. A 
vasúti és idénykimérések nem esnek ezen 
szabály alá. Megjegyzendő, hogy az enge 
délyek száma kisebbre is korlátozható, mint 
ahogy a rendelet megállapítja. A rendelet 
végrehajtásával a miniszter a Szlovenszko ve 
zerpénziigyigazgatoságat bízza meg. A kér
vények a megjelölt minden engedélyért szép 
terr.ber 15 ig nyújtandók be ahhoz a pénz 
ügyigazgatósághoz, a melynek kerületeben 
az illető iparengedelyt gyakorolják A kér

vényben hatósági bizonyítványokkal kell az 
igényeket kimutatni A rendelőt kibocsátása 
elölt benyújtott kérvények ngy tekintetnek, 
nnnlliu e rendelet alapján nyújtották volna 
be. l-.gy személy egynél több iparengedélyt 
nem élvezhet.

Eljegyzés, (iill Emil Nagytapolcsány 
érdemes pénztárnoka a napokban váltott 
jegyei Lévan özvegy Nyilray Nándorné, szül. 
Reiclier Mária úrasszonnyal.

— A fehér pénz beoseréléae. A 
budapesti kormánynak egy újabban kiadott 
rendelőié meghatározta a most forgalomban 
levő papírpénz értékét A kormány fígy ■. 
ineztet a bolsevista kormány által kiadott 
200 és 25 koronás bankjegyek hancsitványii 
ira, amelyek, mert hamisítványok, mind ér
téktelenek. A kormány azonban megtéríti a 
tulajdonosoknak a nevezeti értékeket és el
rendeli, hogy a hamisítványok a névéi lék egv 
ötödévéi lesznek becserélve, úgyis a 2Ü0 
koronások 40, a 25 koronások 5 koronával. 
A nevezett bankjegyeken kívül még íorga 
lomban van rengeteg 2 és I koronás bank
jegy is, amelyeket szintén hamisítványoknak 
tekint az Osztrák Magyar Bank. Tekintettel 
arra, hogy éppen a legszegényebb néposz- 
lály birtokában van a legtöbb ilyen bankjegy, 
az allaiu teljes értékében beváltja az. ösazes 
ilyen bankjegyekét. A magyar takarékpénztár 
által kiadott 20, 10, és 5 koronás bankjegyek 
érvényesek.

— HAzasaág líj. Mrszrna Lajos és 
Pischl Giziké örömmel tudatjak egybekelé 
süket. — Szög yen-puszta. Nyír, 1919. aug. 
hó 20

I«kolaiDegnyitftb A lévai ref. 
egyház elemi iskolájába és óvodájába a be 
íratások szeptember hó I 2 3. napjain lesz 
nek A tanítás szeptember hó 4. napján, 
csütörtökön veszi kezdetéi.

Botrányos fürdés. Az elmúlt le
ien valóságos kánikulai meleg volt. A varos 
közönsége a nagy hőség ellen tömegesen 
kereseti egy kis üdülési az uszodában és a 
Perec vizében. A fürdozők között természe
tesen igen sok volt a gyerek és a felnőttebb 
fin is Ezek közül számosán nem az uszodát 
vet'ék igénybe, hanem, az uszodába menők 
s umian jövök méltó megbotránkozására, az. 
uszodu környékén minden ruha nélkül lubic
koltak a vízben ; jártak-keltek és ugráltuk a 
Perec partján — Felhívjuk a rendőrség li 
gyeimet az erkölearontó fürdöxökre éa kérjük 
a rendőrkapitányt, hogy a legszigorúbb intéz
kedéssel vesfien veget a piszkos látványos 
súgnak.

— A wozi mai sláger darabja Az 
áldozol című 4 felvonásos dráma, mely di
adalmasan járta he az entenle országukat 
A lőszerepei Min May a világhírű művésznő 
jtttsza. Ezenkívül egy kitűnő vígjáték kerül 
vászonra ; a szalmaözvegy, melynek humo
ros jelenetei bizonyára nálunk is meg fogjak 
kacagtatni a közönséget. - A legközelebbi 
előadás csütörtökön, aug, 28-án lesz.

Az anyakönyvi hivatal bejoqyzésft
Ibis évi aug. hó 17.-től év> aug. bo 24 ig.

Születés.
Bálim Lajos Galambos Gizella leány halva 

született, boltHii |óz>et liomola Mária liu one , 
Bünket Aurél Rubin Rozália leánj halva szüleien, 
rurpinwky Mihály Váljék Ma. .a leány ^ue^i 
nem kapott Bungy. András C/mar Mám fiú And- 
ráa István, Kova.í József Bulinger Adél fiú László, 
Sptstk János Gregorics Borbála leány Julianna,

Házasság
bogassy Ödön Kukért Gabriella rkath

Halálozás.
Turpinszky utónevet nem kapmt^' perc, 

kora-z dk téti ifi Gyurovics István 1< hónapos 
véletlen lugkő ivástól felmaródasok. Stadlei Adolf 
48 eves gyomorrak.

N y i 111 é r.
__ Czipöf elsörészeket —
leggyorsabban s legjutányosabban készít 
STYASZNI FERENC Léva, Mángorló u 23.

Lévai úri család a jövő 
tanévre teljes ellátásra befő 
gad jó házból való több közép
iskolai tanulót.

Cím a kiadóhivatalban.
V':„X keres 7 és 8 évae 

klsleóny elemi 
iskolai előkészítésére -- Poiíéri 
iskoléc végzett. ía jelentkezhet. — 
SZITAHY BÉLA I nkérpuszia, pocta Oiouka.

ügyes vasalónő 
úri házakhoz ajánlkozik. 
Tamás Juliska Léva. — 
Bercsényi utca 7. szám

Ellátásra 
elfogadok 2 gimnáziumi fiút. 

Karácsonyi Pálné Léva, Deák F. u. 26,

LÉDECZI elsőrendű 

' (tábori kemencében) fával égetett 
mész azonnali szállításra, körkemen 

1 lében égetett mész szeptemberi 
’ szállítási a kedvező árbau 
1 megrendelhető a Ledeczi Mész- és 

Fatermelő Részvénytársaság
L A D C E. (Lédecz) Barsinegye.

I

|i

Uj cipő áruház.
I.éván a KÁLVIN épületben 
férfi-, női és gyetmekcipök valamint 

csizmák nagy választékban kaphatók
Scháfier Sándor

aipú raktárában, LÉVA „Kálvin udvar".

= TŰZIFA.—
Bükk, cser, hasáb és dorong tűzi 

fa házhoz szállítva kapható 
Tonhaiser László 
Ladányi utca 16 é« Ozmán tár 6 az.

Zongoratauitá s.
F. évi szeptember hó 16 tói 
Z O bl G O R A I 8 K O L A T 
nyitok kezdés néhaiadéit számára.

Jelentkezéseket elfogadok szeptember 1-töl.
LÉVA, Honvéd titoa 33. saAui.

— HAJAS AHNA

Gépeszkovács
szakképzett, állást keres gazda 

ságba vagy uiás üzemhez
—u=.- Cséplést is elfogad — 

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnai-utcza 35

Btlkkhasib és 
fűrészelt tűzifáira 
megrendeléseket elfogad 

házhoz szállítva — 
BRAUN ADOLF 

Léván, Bem utoia 10. szám.



b a. s 1918. auguaztua 24.

Pályázat.
A lévai izraelita beteg-ápolási és 

temetkezési (Chexia-Kadisa) egylet
nél a sirgondozói egyben Bíráséi 
állás folyó évi november hó 1-én 
betöltendő. Bővebb felvilágosítást 
alulírott elnökség ad.

Léva, 1919. augusztus hó 14-én
Rosenbaum Adolf Weisz Simon

titk&r. éinök

15Ö8—191V. kig- wám.

Faárverési hirdetmény.
Újbánya varos f. évt szeptember 

hó 25 én d e. 10 órakor a vároehá 
zán zárt Írásbeli ajánlató árverést tart. 
Eladásra kerül 2897 m’-nyi 2838 drb. jege 
nye-fenyö, 214 ma-nyi tülgymüfa, 280 m’-nyi 
tölgytüzifat tartalmazó 27u drb. tölgy és 
279 m3 tűzifát tartalmazó 188 drb. bükk
fatörzs. A jegenyefenyő 1 m8-kénti kikiáltási 
ára 40 korona. A tölgyfa I V. vastagságú 
osztályonként I m3 kikiáltási ára 35 80 ko
rona. Tölgy és bükktüzifa ürméterenként 10 
kor. bükktüzifa az A V-35 részben 11 korona.

Írásbeli ajánlatok f. évi szeptember hó 
14-én d. u. 5 órájáig a polgármesterhez 
nyújtandók be. Uvadék 10.000 korona. Utó, 
becsáron alóli és a feltételektől eltérő aján
latok el nem fogadtatnak Árverési feltételek az 
újbányái polgármesternél és az ottani járási 
erdögondnoksagnal betekinthető!:.

Újbányán, 1919. évi augusztus hó 16 án.

Kotiers Emil
polgármester

Hirdetmény.
Értesítjük Huni-megyének Léva 

körüli községeit, a párkányi és lévai 
járások összes községeit, valamint 
az aranyosmaróthi és garamszent 
kereszti járásoknak a Léva- Ga- 
ramberzencze vasút melletti közsé 
geit, Léva és Újbánya rend. tan. 
várost, hogy Levice város szék- 
helylyel e területen elfogadunk 

biztosításra 
tűz-, jég-, élet-, áru-, baleset-, betörés 
stb. biztositásukat kartellen kivül, 
olcsóbban mint bárhol, egyelőre Levice 
városban Parttér 3. szám alatt, minőm 
községben keresUnk egy-két Ügynököt 
A ki feltétlen érvényű biztosítást óhajt, 
siessen a saját érdekében Bővebb 
felvilágosítást alulírott nyújt.

Levice, 1919. aug. lö án.
Slavia biztosító liauk igazgatósága:

FENDT VILMOS s. k

Eladó ház.
Léván, leletté forgalmas helyen 

egy lakóliaa üzleti helyiséggel eladó. 
Felvilágosítást nyújt özv MITSBE 
JÓZSEFNÉ és dl VLCSEK FERENC 
ügyvéd.

motoros cséplőgarniturák 
felszerelve, különböző nagyság' 
bau és gyártmányban, részlet 

fizetésre és olcsón kaphatók 
TONHAISER. JÓZSEF 

elektroteohulkusuái
LEVAN, OZMAN-tér 6. szám.

Telefon 61.

W' MA "W Moziba megyünk!!!

JESÍXKIJSÍi. J&LLjíLí^. . JOG .2

CSORBA JENŐ, városi mérnök 

mérnöki irodája 
I é-v a , Ladányi-utca Í26.

VÉGEZ: birtokrendezési, föld és lejtmérési munkálatokat. 
TERVEZ: modern ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 

gép- és gyárüzemeket.
vizierö- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek)

KIDOLGOZ ■ ipari és mezőgazdasági-ipari üzemterveket.
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságossáqát.
EL1ÁR mindennemű műszaki megbízásokban.

Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben

I
Elárusítóhely T Él AZ X.

Raktáron vannak:
Csizma, férfi, női- ée gyermek czipök. Felczipök: 

— bor, vászon es bársony, — — —
a lagnagyriblü -vála.asstélc'ba.zx.

Ifj. Laufer Béla
- fényképész ' 

LÉVA, Balassa utoza 10 bi 
(a posta mellett).

SPECIALISTA : Gyermek, csoport 
és intérieur felvételekben^ 

Nagyítások, Diapositivek, medaillon 
képek stb. legizlésesebb kivitejben. 

Igazolványokra fényképek 
>/, nap alatt elkészülnek.

Auiatenrökuek íelfilatositassal szoltálolí.

V

Orosz gumuii óvszer 
fiám és méret szerint 

KAPHATÓ
PICE ENDRE

drogulsta, LÉVA

KNAPP
DÁVID

mezőgazdasági és 
varrógépek

NA6Y RAKTÁRA

LÉVÁN.
oocooo

Telefon szám 33

Sál

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házam
ban nagy választékú 

állandó x ó p k i á 11 i t i s van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK: 

Qanz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr 
és Sohrantz gözcséplö készletek, eredeti Mall- 
chárféle vetőgépek, Büoher-féle ekék és talaj
művelő eszközök, valamint minden e szakmába 

vágó gépek és géprészek.
Világhírű RAPID láncoekutak.

* Legjobb minőségű takarmanykanirak elkészítése 
es fölállítása jutányos arakban.

Nyitrai és Társa r. t. könyvnyomdája Léván,


