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Léva város és vidékének memoranduma.
Léva város és vidéke az alábbi 

memorandummal fordult Srobár dr. 
Szlovenszkó teljhatalmú miniszteré
hez, az eddigi lévai iskolák ma
gyar tannyelvűségének meghagyása 
ügyében :

MINISZTER UR I
Léva város közönsége aggoda

lommal néz a jövő iskolai év elé. 
Az aggodalom két forrásból fakad, 
uéva város polgársága egyrészt 
úgy látja, hogy nemsokára itt lesz 
szeptember elseje és az iskolai ügy
ben még nem történt megnyugtató 
pozitív intézkedés. Másrészt nyug
talanítják a város lakosságát azok 
a hírek, amelyek arról szólnak, 
hogy a polgárság meghallgatása 
nélkül készülnek radikális tanügyi 
reformok.

Léva város közönségének állás
pontja az iskolai ügy tekintetében 
teljesen azonos azzal az elvi állás
ponttal, amelyet Massaryk cseh
szlovák köztársasági elnök és Nagy 
méltóságod képviselnek. Ez ebi 
álláspont szerint a cseh szlovák ál 
lám területén minden népnek, nem
zetiségnek teljes szabadsága lesz 
gazdasági, kulturális, nyelvi stb. 
tekintetben. Nagyméltóságod lévai 
útja alkalmából a teljes kulturális 
szabadság mellett — még az ennél 
többet jelentő — teljes egyenjogú
ságot is hirdette, minek az iskolai 
ügyek kérdésében nagy jelentő
sége van.

Léva város polgársága most 
valóra váltva óhajtaná látni ezeket 
a magasztos eszméket. Az elméleti 
álláspontnak eme realizálhatósága a 
lakosság nyelvbeli számarányának | 
megállapítását teszi szükségessé. í 
Erre nézve idézzük az 1910. évi ] 
statisztikai adatokat. Ezek szerint 
Léva város lakosai között van : 
8752 magyar, 688 szlovák és 199 
német. Magyarul beszél: 9441. -
(Most következnek a különböző is
kolák statisztikai adatai, amelyeket 
lapunk múlt heti száma közölt).

E statisztikai adatokhoz még 
három megjegyzést kell fűznünk.

1.) Meg kell állapítanunk, hogy 
a szlovák anyanyelvű tanulóknak 
legnagyobb része — helyenként 
teljes számban — a felvidékről való, 
akik a jövőben, miután ott megfe
lelő szlovák iskolák lesznek, még 
az eddiginél is kisebb számban fog
ják Lévát felkeresni.

2. ) Konstatálnunk kell, hogy 
Lévától délre tisztán magyarok lak
nak, akik a jövőben, miután a dunán
túli és egyéb iskolákat nem keres
hetik fel, még tömegesebben fognál; 
Lévára tódulni.

3. ) Miután több mint valószínű, 
hogy Lévától északra magyar 
középfokú iskolák nem lesznek, a 
felvidék magyar szigeteinek közép
fokú iskolai tanulói is Lévát fogják 
felkeresni.

A statisztikai adatok alapján 
meg kell állapítanunk, hogy Léva 
a felvidék legtnagyarabb városainak 
egyike. Ila ezekhez az adatokhoz 
hozzávesszük a jövő alakulása szem
üvegén át megállapítható fenti há
rom megjegyzést, akkor láthatjuk, 
hogy a jövőben Léva város iskolái
ban a magyar tanulók még nagyobb 
százalékszámban lesznek képviselve, 
mint a múltban voltak. — Azért 
teljesen okadatoltnak és jogosnak 
tartjuk azt a kérésünket, hogy a i 
cseh-szlovák megszállás előtt levő I 
összes lévai iskolák az eddigi jel
leggel továbbra is kizárólagosan 
magyar tannyelvű iskoláknak ha
gyassanak meg.

Kérésünket támogatja az a kö
rülmény is, hogy az állam kulturá 
jának emelése határozottan kívánja, 
hogy minden nemzetiségnek művelt
sége minél magasabb fokra emel 
tessék.

Miután a háború alatt sok tanul 
mányi hézag támadt, kívánatos, 
hogy' ezek a hiányok minél előbb 
pótoltassanak. Ezt a munkát leg
sikeresebben végezhetik azok a 
tanárok, akik a háború alatt is 
tanítottak.

Léva város iskoláinak fenntar- 
fására nézve a következők szolgál
nak felvilágosításul: a tóm. kath., 
református, ág. ev. és izraelita nép
iskolát az illető lelekezetek tartják 
fenn a város támogatásával. — Az 
irgalmas nővérek vezetése alatt álló 
intézetet a tóm. kath. hitközség 
tartja lenn az irgalmas nővérek 
támogatásával; az ott levő ovodát 
a város segélyezi. — Az iparos és 
kereskedő tanonciskolát a város 
tartja fenn az állam támogatásával. 
A főgimnáziumot alapítványok, 
kegyesrend, az állam és Léva város 
közönsége a tandíj bevonásával 
— tartják fenn. A tanítóképzőt — 
amelynek a város adott telket 
kizárólagosan az allam taitja fenn.

Az iskolaügy sürgős voltára 
való tekintettel kérünk mielőbbi 

I kedvező választ.

A világ-eseményekből.

Regensburg és a Fekete-tenger között 
ismét megkezdték a dunai hajózást. Buda*  
pest és Pozsony közt már közlekednek a 

, hajók. — Nagyobb mennyiségű szénszállit 
many érkezett Angliából Magyarországnak a 
Pozsony és Budapest közötti személyforga- 

' lomra
Vilmos volt császár uralkodói jövedel

mének elvesztéséért 170 millió korona tőké- 
I sitett végkielégítési összeget fog kapni. — 

Szófiából azt jelentik, hogy ott az utóbbi 
napokban három összeesküvést fedeztek fel, 
amelyek Boris király megbuktatására és a 
bulgar szovjetköztársaság kikiáltására irá
nyulták. — A magyar körök el vannak ha
lmozva arra, hogy Nyugatmagyarországról 
nem mondanak le harc nélkül Ausztria javára. 
A inagy ar kormány meg van győződve arról, 
hogy hadserege eieg erős lesz, hogy mega*  
kudályozza Ausztriának Nyugatmagyarurszág 
elloglalasara irányuló szándékát. Az ántánt 
sem fogja megengedni Nyugatmagyarorazag 
osztrák megszállását. -- Garami Ernőnek 
fontos szerep fog jutni az uj magyar kor 
mányhatoság megoldásában, mert az ántánt 
az ő elnöklésével koalíciós kormányt akar. 
— Budapesten a munkásság egy részé kivált 
a szociáldemokrata pártból. — Uj munkás
párt alakult nemzeti alapon.

Az ántánt beleegyezett abba, hogy a 
románok Magyarország más részét is meg 
szálljak. A román hadsereg a megszállás 
lartamara mandátumot kap. — A magyar 
minisztertanács elhatározta, hogy szeptember 
20-an ejleti meg a nemzetgyűlésbe való vá
lasztásokat. A részletekben a miniszterelnök 
a budapesti ántánt-misszióval lög megegyezni.

A békekonferencia legtöbb tanacsa a 
magyar békeszerződéssel foglalkozván au
gusztus hó 27-én, megállapította a hadsereg, 
haditengerészet és a légi hajózásra vonatko
zó záradékokat. Magyarorszagnak esak 15.000 
főnyi hadsereget szubad tartania.

Az Osztrák Magyar Bank augusztus 20-iki 
kimutatása szerint a bankjegyforgalom ismét 
410 millió koronával eme kedelt és elérte 
a 42,212.000 millió koronát. — A .Mittags- 
posl*  azt a tudósítást kapta Varsóból, hogy 
Bilinski Leó dr. lovag, lengyel pénzügymi
niszter, aki most tért vissza Bécsböl, nehány 
hónappal ezelőtt Parisban, Londonban és 
Washingtonban tervezetet nyújtott be az egy
séges világvalula bevezetése céljából.

Carbescu román tábornok, a rekviziciót 
bizottság parancsnoka, az antant parancsa 
folytán a vörös hadserog táboraiban talált 
nagy készleteket Budapest lakosságának élel
mezésére fordította. Az ántánt felfogásában, 
bécsi jelentések szerint, változás állott be, 
amennyiben Nyugatmagyarországol nem csa
tolja Ausztriához. Ez a tény összefüggésben 
áll az ántánt azon engedélyével, hogy a ro
mánok megszálljak ezt a területet és igy 
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megakadályozzák az ausztriai csapatok által 
való megszállást. Azonban még más szem
pontok is játszanak szerepet, mint például 
az ántántnak Magyarország iránt ujonan tá 
madt érdeklődése és az a tény, hogy Nyu- 
gatmagyarország a cseh-szlovák köztársaság 
és a délszláv állam közötti koridort képezi

Vilmos volt császár negyedik fia, Gusz
táv Vilmos, a bankhivatalnokok rögös pályá
jára lépett és egy berlini bankban nyert al
kalmazást. Hat fivére közül ö az egyedüli, 
aki nem katonai pályát választott, hanem a 
jogi pályára lépett.

Az Angliában tartózkodó kanadai kato
nák menyasszonyai részére több varosban 
úgynevezett házasság előképző iskolákat léte
sítettek, hogy a jövendő asszonyok a férjeik 
hazájában ez ottani viszonyokhoz képest 
gazdálkodni és háztartást vezetni tudjanak.

Páriából azt jelentik, hogy az Ausztri
ával, Bulgáriával és Törökországgal való 
békekötés halasztását Amerika magatartásá
val okolják meg és hogy Anglia és francia
ország előbb megvárják, hogy Amerika a 
német békeszerződést es a népszövetség ter
vezetét is ratifikálja. — A magyar konzer
vatívaknak párisi híradás szerint az a szán
dékuk, hogy a román-magyar közeledéssel 
megteremtsék az ántánt-bövités előfeltételeit, 
amelyhez a körülményekhez képest Lengyel
ország es esetleg Ausztria is tartoznék és a 
mely Jugoszlávia, Bulgária, Ukránia és Orosz
ország ellen irányulna. Magyarországon egy 
bizonyos csoport idegen dinasztiát akar. Va
lószínűleg direktóriumot állitauak fel And 
rássy Gyula gróf tagságával.

Polónyi Géza volt igazságügyi minisz
tert illavai internálásából hazabocsátották.
— A magyar kormány hivatalus lapja, a 
Pesti Hírlap, Mndaresku tábornok és Dia- 
maudy miniszter hirdetményét közli, amely 
szerint a magyar kormány áltál a megszál
lás alatt kihirdetett statárium érvénytelen, 
mert csak a román parancsnokság jogosult 
az ilyen rendszabályokra, — Költsék fel
szólítását a japánokhoz, hogy katonai segít
séget nyújtsanak az oroszoknak, a kormány 
elutasította.

Augusztus hó 26-án Parisból érkezett 
távirat következtében, mely szerint az ántánt 
a mostani kormánnyal és József kir. her
ceggel nem tárgyalhat, József kir. herceg 
lemondott kormányzói állasáról. Ezzel kap
csolatban a Friedrich kormány is beadta 
lemondását. — József kir. herceg a magyar 
néphez kiáltványt bocsátott ki, melyben in
dokolja, hogy miért mondott le. — A román 
hadsereg bukaresti hírek szerint csak akkor 
fogja elhagyni Budapestet, ha Magyarorszá
gon tényleg a nép által választott es az 
ántánt-tól támogatott kormány alakul meg.
— Budapesten felfüggesztették állásuktól az 
összes kommunista tanítókat.

A szlovenszkói magyarság egy kerület
be lesz tömörítve és 12 képviselője lesz. — 
Amerikai hadosztályt küldtek Konstantinápoly- 
ba, hogy a törökök kegyetlenkedését Armé 
mában megakadályozzák. — A román trón
örökös lemondott a trónöröklés jogáról — 
Az olasz munkásszövetség az általános sztrájk 
ellen foglalt állást, — Szlovenskóban érvény
teleneknek nyilvánították az italmérési és 
trafik engedélyeket A régi tulajdonosok 
az uj engedély megadásáig azonban szaba
don gyakorolhatják jogaikat. Az engedélye
kért szept. hó 15-ig kell folyamodni. — A 
magyar okmánybélyegek okt. 15-ig becserél
hetők az adóhivatalokban cseh szlovák bé 
lyegekre — Szlovenszkó területén kilenc uj 
vasutat fognak építeni. — Anglia újra az 

önkéntes hadsereg módszerére tér vissza, 
mint az a háború előtt volt. — Budapesten 
Szent István napja alkalmából az összes 
templomokban ünnepélyes isteni tiszteletet 
tartottak. A szent ereklyéket nem állították 
ki, egyházi körmenetek sem voltak. A 
francia szocialisták ellenzik Nyugatmagyar- 
ország megszállását. — A magyar pártok 
között e hó 26-án megegyezés jött létre. — 
A magyarországi szociáldemokraták szakitól 
tak a bolsevista programmal. — A párisi 
legfőbb tanács fog dönteni a magyar kom
munisták kiszolgáltatása ügyében. — Sopron 
városa nem akar elszakadni Magyarországtól. 
— A román kormány, amely nincs megelé
gedve a Bánát tervezett felosztásával, elren
delte az általános mozgósítást.

A magyar kormány az ántánt-tól felszó 
lítást kapott, hogy Párisba a békekonferen
ciához három kormánytagot küldjön — A 
budapesti román csapatok parancsnoka fel
hívást tett közzé, amelyben kijelenti, hogy a 
román csapatok az uj, a magyar nemzet 
által választott kormány megalakulása után 
azonnal elhagyják Budapestet.

Különfélék.
— A lévai Iskolák ügyében a városi 

polgárság által kiküldött bizottság e hó 26-án 
tisztelgett Pozsonyban n kormánybatóságnál. 
Dr Srobár Lőrinc teljhatalmú miniszter nem 
lévén odahaza, helyetteso Stodola Kornél fo
gadta a bizottságot, melynek nevében dr. 
Gyapay Ede ügyvéd nyújtotta ál a lévai 
polgárság memorandumát, melyet lapunk 
első helyén közlünk s úgy őt, mint a jelen 
levő dr. Vltek prágai kormánytanácsost 
arra kérte, hogy Léva város és vidékének 
azon kérelmét, hogy a lévai iskolák magyar 
nyelvüeknek hagyassanak meg, támogatni i 
szíveskedjenek. Mindketten előzékenyen o- | 
gadtak a küldöttséget s Ígéretet tettek arra 
nézve, hogy Léva városában az iskolák ta
nítási nyelve a magyar marad. Egyébiránt 
pedig egy vegyes bizottság fogja legközelebb 
a lakosság számarányát megállapitani, amely
be 3 tagot a kormány, 3 tagot pedig a vá
ros küld ki. Biztosították a küldöttséget, 
hogy a kérdést legnagyobb jóakarattal tár
gyalják s méltányosan fogják megoldani. I

— luegbOeBrabbltott beleieutéal 
határidő. A pozsonyi vezérpénziigyigazga- i 
tóság közli : Az ingó vagyon és könyvönki 
vüli (be nem kebelezett) követelések bejelen
tésére kitűzött határidőt 1919 évi szeptem- | 
bér hó 30-áig meghosszabbították

— Vasúti uj lueuetceud. Grberzen- 
célöl indul 5 ó. 40 p reggel, Lévára érkezik 1 
8 ó. 29 p , Léváról indul 8 ó 30 p reggel, 
Pnánára érkezik 11 ó. d e., Piaiadtól visz- 
szaindul 10 o. 30 p d. e , Lévára érkezik 
12 ó. 48 p. délben, Léváról indul 12 ó. 
56 p délben, Grberzencére erk. 3 ó 35 p. 
d u. Ezen Grberzence—Léva közötti vona
tokhoz összeköttetés van Aranyosrnarótlal. 
Továbbá: ürberzencéről indul 12 ó. 17 p. 
délben, Lévára érk. 3 ó. 01 p. d. u , Léváról 
indul 3 ó. 09 p. d. u., Pnánára érk. 5 ó. i 
25 p. d. u. s viszont Pnánáról indul 5 ó. 52 p. 
d. u. Lévára érk. 8 ó. 09 p. este, Léváról 
indul 8 ó. 15 p. este, Grberzencére érk, 11 ó. 
01 p. éjjel. •— Léva —Nagysuráriy irányban 
Léváról ind. 3 ó 20 p. d. u. Érsekújvárra érk. 
7 ó. 40 p. este, Pozsonyba érk.,9 ó. 33 p este, 
vissza Pozsonyból indul 5 ó. 45 p. reggel, 
Érsekújvárra érkezik 8 ó 36 p. d. e , Lévára 
érkezik 11 ó 44 p délben, továbbá Nagy- 
surány leié Léváról indul 4 o 43 p reggel, 
Érsekújvárra érkezik 7 ó. 40 p., visszafelé: 
Érsekújvárról indul 5 ó. 35 p. d u, Lévára 
érkezik 8 ó 57 p este Az összes vonatok 
nak vannak összeköttetései Garamberzenczé- 
röl: Beszteiezebánya, Buttka és Losonca 
felé. Nagysurányrol: Lipótvár és Nemet- 
próna felé. Érsekújvárról Pozsony, Pár- 
kánynána és Ujkomárom felé — Csata— 
Ipolyság—Korpona között uj vonatok lóg
nak közlekedni : A Léváról Parkánynána 

felé közlekedő 816. sz személyvonat csatla 
kozást nyer az Ipolyságon át Korpona-felé 
induló 4855 sz. vonattal, mely Csatáról dél
után 4 óra 48 perekor indul, Ipoly
ságra este 6 óra 32 perckor és Korponára
9 óra 04 perckor éjjel érkezik Korponáról 
vissza a 4852. sz. vonat indul reggel 6 óra 
04 perckor, Ipolyságra 8 óra 13 perckor 
érkezik, innen 8 óra 42 perekor indul és 
Csatára 10 óra 02 perckor délelőtt érkezik 
Ennek ismét csatlakozása van a Csatáról
10 óra 20 perckor Léva-felé induló 
813. sz vonattal. Az Ipolyság—Drégelypalánk 
—Balassagyarmat—Losonc között és vissza
felé közlekedő vonatok menetrendjét jövő 
számunkban hozzuk.

— Qyáezhlr Tonhaiser Mihályné szül. 
Uhlárik Katalin, néhai Tonhaiser Mihály 
volt lévai vendéglős özvegye, Nagysallóban 
e hó 21-én 79 éves korában hosszas bete
geskedés után csendesen jobblétre szende- 
rült. A megboldogult férjével együtt Léván 
évtizedeken ál nagyforgalmu vendéglőt tar
tott fenn, mely jó borairól s kitűnő konyhá
járól messzeföldön hires és keresett volt 
Különösen az iparos és földmives osztály 
kereste bizalommal e vendéglőt, melynek 
tulajdonosai puritán becsületességüknél, ne
mes lélekre való emberbaráti szerotetüknél 
fogva városunkban általános tiszteletben ál
lottak. Az utolsó évtizedben visszavonultak 
s tisztes aggkorukat szerető gyermekeik 
családja körében élték le. Egy év előtt a 
családalya költözött el az élők sorá
ból, most a családanya követte a szeretett 
férjet Halálát gyermekei: Tonhaiser Mihály 
nagysallói plébános, özv. Németh Sándorné, 
ifj Tonhaiser Julianna és Tonhaiser Ferenc 
lévai kereskedők s ezek gyermekei és kiter
jedt rokonság gyászolják. Nyugodjék békében.

— VAltozás a plarlstAknit A ke 
gyeslanitórend kormánytanácsa Király Lajos, 
Schilszler Albert, Bernát József és Agárdy 
László kegyesrendi áldozár, főgimnáziumi 
tanárokat a lévai rendházhoz helyezte át

— A klutaaltáei rendelet uiódo 
eltáea E hó 25-én jelent meg egy rende
let, amely módosítja a Szlovenszkoból való 
kiutasítás ügyében kiadott,korábbi kormány
intézkedéseket. Az uj rendelet lehetővé teszi, 
hogy azok, akik 1914. augusztus hő 1 én 
még nem bírtak a Szlovenszkó valamely 
községében illetőséggel, de akiknek ittmara- 
dását a szlovenszkó gazdasági kereskedelmi, 
ipari vagy kulturális érdekei kiváuatossa te 
szik, — kérvényt nyújtsanak be ittmaradha- 
tasuk erdőkében A kérvényeket f. évi szept 
hó 15-éig kell az illetékes zsupáui hivatalhoz 
benyújtani. A zsupán véleményezi és felter
jeszti a Szlovenszkó teljhatalmú miniszteréhez.

— Biztosító tarsasagok gonduoK 
aag alatt A pozsonyi teljhatalmú szlovák 
miniszter a Budapesten székhellyel biró biz
tositó társulatoknak és szövetkezeteknek 
Sziovenszkón levő vagyonát és a cseh szlo
vák alattvalókkal való jogviszonyait gond
nokság alá helyezte és gondnokká dr. U'dg'- 
ner Jánost nevezte ki, aki mellé a miniszter 
tizenegy tagú bizottságot rendelt.

HazasBag Csiffáry Jenő, volt 14 
t hadnagy, Nemsspannou tartotta esküvőjét 
e napokban Varsányi Juliskával

CtabouakereskodÖK ■lövetasgs.
A gabonakereskedők általános érdekeinek 
képviseletére hivatott „Slovenskói Gabona
kereskedők Szövetsége*  junius hóban kívánta 
alakuló közgyűlését megtartani Az előkészítő 
bizottság azonban kénytelen volt az alakuló 
közgyűlést a beállott közlekedési nehézségek 
miatt elhalasztani Miután a felmerült akadá
lyok mar megszűntek s a szövetség megaln 
kitása iránt a gabonakereskedők körében 
általános érdeklődés mutatkozik, az alakuló 
közgyűlés Pőatyénben, a Hoyal-szalló termé
ben szeptember hó 8 án d. u. fél 3 órakor 
lóg megtartatni, amikorra az érdekelteket ez 
utón meghívja az előkészítő bizottság.

— A járdák éu cuutoiuak tiBi- 
táutartksa. A rendőrkapitány szigorú meg
hagyása folytán a háztulajdonosok és a la
kók naponkint gondoskodni tartoznak a jár
dák lesöpörtetéséről, felöntőzéséröl és a 
járdák menten levő vízlevezető csatornáknak 
tisztántartásáról. Akadnak azonban egyesek,
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akik megfeledkeznek a közegészségei is 
szolgáló eme kötelességükről, amit a némely 
ház járdáján látható piszok és a csatornák 
bán felgyülemlett szennyes víz bizonyít A 
hanyag háztulajdonosok és lakók maguk 
tesznek az okai, ha ezért méltó büntetés 
éri őket. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a 
rendőrkapitány szives figyelmét arra is, hogy 
a járdákról az utcára lesöpört szemelnek, 
amely kis kupacokban disztelenkedik a jár
dák mellett, gyakori elhordásál rendelje el, 
mert hasztalan a söprés, ha a szél a kupa
cokról a szemetet visszahordja a járdákra; 
továbbá utasítsa az illetékes városi közeget, 
hogy az uszodába vezető keskeny köznek 
bűzös csatornája minél többször tisztittas 
sek ki.

— Moratórium pénzintézeti be
tétekre. A kereskedelmi- és iparkamara 
közli az érdekeltekkel, hogy 1919. évi aug. 
ő-én kelt kormányrendelet szerint: 1. Pénz 
intézetek az 1919 évi december 31 ig tér 
jedö időszakban korlátozhatják a náluk tett 
bitetek kifizetéséi, még pedig azokét is, 
amelyek már fel lettek mondva, de csak 
oly terjedelemben, hogy egy és ugyanazon 
betétből egy naptári hónapban legalább 
ÍÜÜÓ K. legyen visszakövetelhető Ha egy 
pénzintézet ezen moratóriumot annak teljes 
egészében, vagy a magasabb összegek kifi
zetésének korlátozására felhasználni kívánja, 
köteles ezen határozatát az üzlethelyiségben 
kifüggeszteni, azt lehetőleg valamely helyi 
vagy vidéki lapban közzétenni és a pénz
ügyminisztériumnak bejelenteni. A morató
rium ezen intézetre nézve az üzlethelyiség
ben való közzétételt követő napon lép ér 
vénybe. 2. A moratórium alól kivétetnek 
azon betétek, melyeket a tulajdonos a fize
tési jegyzék alapján gyári-, ipari- vagy me 
zögazdasági üzemének alkalmazottjai bér i- 
zetesére vagy az illetékes kereskedelmi- és 
iparkamara igazolványa alapjan üzem vagy 
üzletberendezésre vagy termelése fokozására, 
vagy az építészeti hivatal igazolványa sze
rint lakóépületek építési költségeire szüksé
gei. Továbbá kivétetnek oly beletek, melyek 
bíróságok által végrehajtási eljárás során 
eszközöltettek. 3. A moratórium tartama 
alatt a már felmondóit hetetek is a meg
egyezés szerint vagy a megállapított ka 
matláb szerint kamatoznak, amennyiben na 
gyobb összegei tesznek ki, mint amely az 
I cikk alapjai! visszakövetelhető A morató
rium ideje az elévülési határidőbe nem lesz 
beleszámítva 4. Ez a rendelet közzétételé
vel egyidejűleg lép hatályba; végrehajtása 
az igazság- es a pénzügyminiszter hatáskö
rébe tartozik.

— ▲ ueüizelg yülewi vaiuHziasokat 
Magyarországon a legszélesebb alapon, álta 
lános választójog alapján fogjak keresztül
vinni. — Minden magyar állampolgárnak, 
aki a 24. életévet betöltötte es a. Magyar 
országban használatos egyik nyelvid szóval 
és írásban birja, meglesz az egyenes, titkos 
választójoga

— Beazüntetoit lap. A Pozsonyban 
megjelenő „Ludovi Novony*  c hetilapot, 
melynek Tontanek Flórián volt a szerkesz
tője, a kormány beszüntette, a szerkesztőt 
pedig letartóztatta és internálta, mert egy 
idő óta nagyon élesen támadta a kormányt 
es bírálta egyes kormányközegek eljárását

— Kivándorlás AiuWráából. Egy 
idő óta igen sok Amerikában élő idegen, 
különösen iparosok, akik egy kis vagyont 
szereztek maguknak, véglegesen visszatérnék 
Európába, szülőhazájukba. Egy francia hajó 
társaság egymaga egy héten 5Ü00 személyt 
hozott Európába. Ezt a számot még soha
sem érték el.

— A moaibau ma kitűnő zenekiseret 
mellett, d. u. pont 6 és este 8 orakor a 
Koldusgróf cimü, 4 lelvonásos rendkívül ér
dekes dráma kerül bemutatásra; a műsort 
fényes kisérő szamok egészítik ki. - A lég 
közelebbi előadás csütörtökön, e ho 4 én fasz.

Jótékonyság.
Belcsák László nyugalmazott közjegyző 

családi gyűjtés eredményeképen tiz koronát 
küldött a tüdőbeteg gondozó intézetnek. 
Hálás köszönet 1

Hivatalos közlemények.
3W05-1919. szám.

Hirdetmény.

Közhírré leszem és értesítem Léva vá
ros, Garam Kelecsény és Dobóberekalja kö
zönségéi, miszerint a város majorján és a 
vásártérén összegyűlt trágya, folyó hó 31-én 
vasárnap délelőtt 9 órakor a közvágóhídon 
és a római katholikus temető feletti utón 
összehordott tragya pedig ugyanaznap délu
tán 4 orakor lesz nyilvános árverésen a leg
többet ígérőnek elárverezve, az árverés dél
előtt a városmajoron lesz megkezdve és a 
vásártéren befejezve, délután a közvágóhid- 
nál levő tragya adatik el elsősorban es 
utána a temető felett tevő tragya kerül ár
veresre

Miről a venni szándékozó közönség ér- 
tesíttetik.

Léva, 1919 év augusztus hó 28 án.
Dr Ondrej Zosfak s. k.

uiestanosta.

3737 1919 szám.
Kedvezményes borltaladó igény bejelentése 

Hirdetmény.
Mindazon szőllösgazdák, akik szeszes 

italok kimérésével vagy kismértékben! eláru- 
sitasával nem foglalkoznak, a sajat termésű 
boraikból a haziszükségletre szánt bormeny 
nyiség után kedvezményes adófizetésre jo
gosultak.

A fenti kedvezményt elnyerni óhajtó 
szöllős gazdak fölhivatnik, hogy ebbeli ige 
nyűket I. ovi szeptember ho 15 ig, — nevük, 
házszamuk, a házbeliek száma, a szőllő Iái
tok területének, a íolyő évben remélhető 
termésnek, a házi fogyasztásra es nagyban 
való eladásra szánt hőmennyiségnek megje
lölésével a városi ja vadalmi hivatalba okvet
lenül jelentsek be.

Léva, 1919 évi augusztus hó 22.
Dr. Zostak, 

inestanosta.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1*119.  évi aug. hó 24.-tól évi aug hó 30. -lg. j 

Születés.
Palkovics János Kosziba Rozália, leány Ro- ; 

zalia Varady Sándor, Nagy Margit, tiu Sándor 
István Pieczka József Czuper Erzsébet, tiu János

Házasság
ÖZV. Suhala István, Zitnan Anna, r. kath. 

Szalay István, Simovica Gizella, r. kath.
Halálozás

Gergely Anna, 11 hó I'űdőlob Chren Gás
pár. 60 eves" Érelmeszesedés. Harmann László 4 
ho Heveny belhurut. Ifj. Nagy József, 6 ho 1 ü- 
dógyuliadas. Mészáros ignaczné Svarcz Ilona 3b 
eves Tüdőgüinókór.

Nyilttér.
Hirdetmény.

A Lévai Takarékpénztár igazgató
sága ez úton is közimié teszi, hogy 
1919 október hó 1. napjától kez- 
dódóleg az altalános betét kamat 
lábat lV^/o-ban állapította meg.— 
A hetet kamatadót, mint eddig is, 
az intézet fizeti.

Léva, i9>9- évi aug. 28.
Az igazgatóság

Gőzeke vezetéshez 
es összes gazdasági gepek (kévekötő, 
aratógep stb.j javításához értő gépészt 

keres RUDNAY Alsózsember,

! Állást keres.
Bármilyen üzemnél ellenőri, számvevői, 

pénztárnoki raktárnokí, magtárnoki, állandó 
mázsamesteri, gtiszli állást keres, — nagyobb 

i üzenni mümalom, szeszgyár czukorgyári ura
dalmakból 20 évi kitűnő gyakorlattal biró 

i szerény igényű, nős ev. ref. vallásu gtiszt, ki 
jelenleg mint intéző működik. Czim : Vérteesy 
Kálmán úr leveleivel E. J. intéző részére 
Komárom. Kapitány ulcza 26.

Egy falusi háztartásban Jártai, 
— — középkorú asszony -------

házvezetőnői állást keres 
I csak vidékre. - Cím a kiadóban. 
| ___________________________________

Angol és német nyelv- 
cursust nyitok szept. 1-én.
Órák köznap délután 2—6 között.

Ladányi utcza 13.

— Czipöíelsörészeket — 
leggyorsabban s legjutányosabban készít 
STYASZNÍ FERENC Léva, Mángorló u 23. 

Egy üzletberendezés eladó 
Megtekinthető : özv. Beoakey 
Józsefnénál, Sziklaut 3. szám.

Tótul tanít 
kezdőket s haladókat nép
iskolai tanító — Értekezés 
Ozman-tér 1. szám alatt —

LÉDECZ1 elsőrendű 
(tábori kemencében) fává) égetett 
mész azonnali szállításra, körkemen
cében égetett mész szeptemberi 
szállításra kedvező arban 
megrendelhető a Ledeczi Mész- és 

— Fatermelö Részvénytársaság — - 
L A D C E. (Lédecz) Barsmegye.

Lakást keresek
Láván szeptember 15-tól, mely 2—3 
esetleg 1 nagy szobából, konyhából 
s a hozzátartozó helyiségekből áll
jon. Csak féregmentes és egészséges 
lakásra reflektálok. Szives aján
latokat kér Biesstyensaky Alajos, 
földbirtokos Peceulce, (posta Bátovce).

-- Tanuló azonnal felvétetik

Steiner Sándor tt és ékszerésznél,
— LÉVÁN. —

Zongorát a nit a s.
F. évi szeptember hó 15 tői 
ZONGORA ISKOLÁT 
nyitok kezdőkéshaladók számára.

Jelentkezéseket elfogadok szeptember 1-től.
LÉVA. Honved-utoa 32. mám.

— HAJAS ANNA. —

All moziba 
fflfl megyünk
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MEGHÍVÓ.
A garamszentbenedeki gazdák és 

iparosok segélyszövetkezete 1919, évi 
aug. 31-én d. u. 3 órakor

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényes tagok 

ezennel meghivatnak.
TÁRGY: 1) az 1918. évi üzleti mérleg 

megállapítása 
2) Indítványok. 

Garamszentbenedek, 1919. aug. 24.
Az Igazgatóság.

Mérlegszámla
Vagyon - Készpénz 4713 83, váltó 5268, 

jelzálogkölcsön 154, egyéb kölcsön 14149, 
hadikölcsön kötvény 5400, fogyaszt, szöv. 
részvény 50, szövetkezeti ház 3í 82605. tp. 
tári betét 3000, leltár 120, összesen 70,680 
kor. 8b Ül.

Teher. Tart, töke 1052*98,  befizetett üzlet
részek 13,544'50, takarékbeletek 28,633'85, 
fel nem vett kamatuk 281'36, házépítési köl
csön 27,168'19, összesen 70,680 88 korona.

Veszteség : Üzleti költségek 53'76, üzlet
részek utáni kamat 541'78, betétek utáni ka
mat 820*06,  adók 1042 43, házépítési kölcsön 
1368, házjavilás 122, összesen 3948 03 kor.

Nyeieség : Kamatok 979 06, házbér 2000, 
hátralék 968 97, összesen 3948'03 korona

IGAZGATÓSÁG:
Dr. Haiczl Kálmán elnök, Vendég Orbán sk , 
Duska János s. k , Kotora András s. k , Svolik 
Károly s. k , Havran Mihály s. k., Bencsat 

József s. k.
Fenti tételeket a könyvekkel öeszehaecnll- 

tottuk étí rendben találtuk
FELÜGYELÖB1ZOTTSÁG

Jusztb József elnök, Besse János s. k. Pále- 
nik János s. k , Thuróczy János s. k , Ráchela

Ignác s, k., Szeleczky Győző s k.

j 
I

Korcsma bérlet.
Garameolymos község korcs

mája, lakóhelyiségekkel és holttal 
f. évi szept. hó 9 én d. e. 9 óra 
kor, Gatamsulymus községházán, 
nyilvános árverésen bérbeadatik 
3 évre.

Kikiáltási ár 800 kor.
Egyéb teltételek a garamujfaiui 

körjegyzőnél megtudhatók
Elöljáróság'.

— TŰZIFA. — 
Bükk ossr, hasáb és dorong tűzi 

fa házhoz szállítva kapható 
Tonhaiser László 
Lsdányl-utca 16. és Ozmán.tír 6 sz

Uj cipő áruház.
Léván a >KALVIN« épületben 
férfi-, női és gyermekcipők valamint 

csizmák nagy választékban kaphatók
Schaffer Sándor

cipó raktárában, LÉVA „Kálvin udvar".

Pályázat.

A lévai izraelita betegápolási és 
temetkezési (Chevra-Kadisa) egylet
nél a sirgondozói egyben sírásói 
állás folyó évi november hó 1-én 
betöltendő. Bővebb felvilágosítást 
alulírott elnökség’ ad.

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

titkár. elnök

szakképzett, állást kereB gazda 
ságba vagy más üzemhez.

■ Cséplést is elfogad.
SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnai-utcza 35.

= Kitűnő = 
motoros cséplögarniturák 
felszerelve, különböző nagyság 
bán és gyártmányban, részlet 

fizetésre és olcsón kaphatók 
TONHAISER JÓZSEF 

elelctrutechuikubiiá!
LÉVÁN, OZMAN-tér 6 agám.

Telefon 61.

I
r

Elór u Bitó hely LÉ A7 X.

Raktáron vannak:
Csizma, férfi, női- és gyermek czipők. Féiozipök: 

— bőr, vászon és bársony, — — —
1-X Sl [—£ 1 g T<*  4^ ga

1568—1919. kig. szám.

Fa^rverési hirdetmény.
Újbánya város f. évi szeptember 

hó 15 én d. e. 10 ómkor a városba 
zán zárt Írásbeli ajánlatu árverést tart. 
Eladásra kerül 2397 in"-nyi 2338 drb. jege 
nye-fenyö, 214 m’-nyi tölgyinüfa, 280 ms-nyi 
tölgytüzifát tartalmazó 270 drb. tölgy és 
279 ms tűzifát tartalmazó 188 drb. bükk- 
fatörzs. A jegenyelenyö 1 m’-kénti kikiáltási 
ára 40 korona. A tölgyfa 1-V. vastagságú 
osztályonként 1 m8 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. Óvadék 10.000 korona, űtó, 
becsáron alóli és a feltételektől eltérő aján 
latok el nem fogadtatnak Árverési feltételek az 
újbányái polgármesternél és az ottani járási 
eidögondnokságnál betekinthetök.

Újbányán, 1919. évi augusztus hó 16 án.
Kotiers Emil,

polgármester.

Ifj. Laufer Béla 
■■' fényképész ■' ■-••-== 

LÉVA. Balassa utoza 10 sz 
(t> posta mellett).

SPECIALISTA : Gyermek, csoport 
és intérieur felvételekben.

Nagyítások, Diapositivek, medaillon 
képek stb. legizlésesebb kivitelben. 

Igazolványokra fényképek 
'/, nap alatt elkészülnek.

Aiuatenrúkuíilí felrilatositással szül£álülí.

KNAPP
DÁVID

mezőgazdasági és 
varrógépek

NAáy RAKTÁRA

LÉVÁN.
oocooo

Telefon izém 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házam
ban nagy választékú 

állandó gépkiállítás vau berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Qanz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr 
ée Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Meli- 
chárféle vetőgépek, BScher-féle ekék és talaj
művelő eszközök, valamint minden e szakmába 

vagú gépek és gépréezek.
Világhírű RAPID láncoskutak.

* Legjobb minőségű takarmanykamrak elkészítése 
es felállítása jutányos arakban.

Nyitrai és Társa r. t. könyvnyomdája Léván,


