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A jövő iskolájának az akaratot, 
a kezdeményező képességet kell 
majd fejlesztenie. Minden tisztelet a 
nyelveknek ; az általános műveltség 
megadására minden esetre alkalma
sak, de nem arra, hogy életrevaló 
nemzedék kerüljön ki segítségükkel 
az iskolából. Az értelem és érzelem 
művelése első sorban általuk lehet
séges, de a nagyon müveit, az iga
zán tinomlelkü emberek manapság 
nem találják helyüket a földön. 
Küzdő, akaratukat érvényesítő, ki
tartó emberek kívánatosak, akiknek 
nem a testet görnyesztő, lelket le 
igázó hivatal az ideáljuk, hanem a 
határtalan érvényesülést lehetővé 
tevő szabad életpályák. Műveltség 
és idealizmus ide is kell, de talán 
nem olyan mértékben, mint a mi
lyenben a mai iskola nyújtja. Az 
élet valóságai nem annyira finom, 
és érzékeny, mint inkább edzett és 
acélos lelket kívánnak.

Igaz, hogy az egyéniség eredeti 
tulajdonságait nem lehet lényege
sen megváltoztatni, de lehet ered
ményesen rájukhatni. Sok jó tanárra 
hálával gondol több tanítványa, mert 
ha észrevették az ifjú egyéniségben! 
valami különösebb képességet, azt 
kifejleszteni, érvényre emelni tőre 
kedtek. Az életben nem lehet min
den téren érvényesülni, de lehet 
egy-két szakban szép eredményt 
elérni. Az iskolának az élettel való 
kapcsolatát ezen a ponton lehet lég 
inkább szolgálni. Feltétlen megbe
csülést érdemel a mindenből jó ta
nuló, de még nagyobb támogatást 
az, aki egy két területen válik ki. 
Abból lesz a munkavégző, ebből a 
vezető és a mi életünkben ezekre 
van legnagyobb szükség. Nem az 
összeköttetéseknek kellene szerepel
niük a vezető állások betöltésénél, 
hanem a rátermettségnek és ezt a 
tulajdonságot már :)z iskolában lehet 
észrevenni és fejleszteni. Az életie- 
valóság már az iskolában megnyil
vánul, ezt általánossá tenni érdemes, 
sőt szükséges foglalkozás.

Az iskola a harmonikus mun
kának, az élet az önző érdekek 
kavargásának a színhelye. Az ellen
tét kiegyenlítésére kell törekedni és 
ez mostanában folyamatban van. A 
jövő iskolája nemcsak a lélek, ha
nem az élet igényeit is egyenlően 
fugja szolgálni De ekkor is az 
egyéniség az, aki első sorban lesz 
tényezője az életben való lemara
dásának vagy boldogulásának.

Az iskola és az élet.
Komoly és müveit embertől volt 

alkalmam hallani a nyilatkozatot, 
hogy ő az iskolára nem sokat ad, 
mert az élet egészen másképen osz
tályozza az embereket. Jeles tanu
lók lemaradnak, a középszerűek és 
gyöngék pedig érvényesülnek.

Ez a megfigyelés nyilvánvalóan 
egyoldalú és nem födi a valóságot. 
Öntudatlanul szemet huny két jelen
tős tényező lényeges tulajdonságai 
előtt. Az egyik az iskola célja és 
rendeltetése, a másik pedig az egyé
niség érvényesülő képessége és le
hetősége

Az iskolának természetesen kap
csolatban kell lennie az élettel, hi
szen annak függeléke. A középis
kola azonban — a továbbiakban 
csak erről lesz szó — nem rendelheti 
alá magát a mindennapi élet köve
telményeinek. Célja: az általános . 
műveltség megadása; rendeltetése: 
az ifjúság értelmi, akarati és érzelmi 
erőinek felkeltése, fejlesztése és meg
erősítése. Ez a cél és ez a rendel
tetés nem vehet figyelembe sok 
olyan tényezőt, amely az életben 
való boldogulást közvetlenül szol
gálja, de senki sem tagadhatja, hogy 
párhuzamban van a valóság köve
telményeivel. Müveit és harmonikus 
emberek valók első sorban az életbe; 
az ilyenek érvényesülése azután nem 
az iskolában elsajátított tudományok 
vagy beleoltott, nemes tulajdonsá
gok mértékétől fog függeni, hanem 
a maguk egyéniségétől

Az iskola és az élet viszonyá
nak problémája ugyanaz, ami az 
idealizmusé és a realizmusé. Az 
mindig az igazat, a jót, a szépet 
szolgálja, hirdeti és iparkodik az 
ifjúság egyéniségébe gyökereztetni, 
az életben folyó küzdelem sikere 
azonban vajmi gyakran függ ezek 
ellentéteitől. Az áthidalásnak itt 
kellene valamiképen megtörténnie. 
Az iskolának egyrészt az élet rea
litásaira nagyobb gondot volna ér
demes fordítania, másrészt a 
lók egyéniségét kellene lehatóbb 
figyelemre méltatnia. Manapság kö
rülbelül úgy van, hogy a szoigal- 
mas és jóviseletü fiú a jó tanuló. 
Ez valóság. L)e az ilyen tanuló bele 
tog olvadni az élet nagy szürkesé
gébe, mert nem tudja felhasználni 
a körülményeket, továbbá hiányozni 
lúg egyéniségéből egy nagyon 
fontos elem: az érvényesüléshez 
szükséges akaraterő

A világ-eseményekből.

Több semleges ország kezdeményezé
sére Rómában nemzetközi konferenciát tar
tanak, hogy a valutakérdést megvitassák.

Az amerikai kormány az ententéval 
egyetértöleg nemzetközi törvényjavaslatot 
készit elő a kommunizmus üldözésére. Bár
milyen kommunista propagandára szigorú 
büntetéseket szándékoznak megállapítani.

Az olasz választások nyugodtan folytak 
le. A katholikusok Rómában többséget ér
tek el.

A franciaországi választásokon Clemen- 
ceau kormánya és a nemzeti blokk Eisass- 
Lothariugiában is győzött. Az egyesült szo
cialisták nagyon sok mandátumot elveszí
tettek.

A magyar szociáldemokraták a válasz 
tasokat bojkottálják, ha a statárium, az agi
táció betiltása és a cenzúra meg nem szű
nik. A magyar királyság kérdése a magyar 
szociáldemokrácia számára nem képez elvet 
és azzal a hátránnyal jár, hogy Magyaror
szág óriási károkat szenvedne, ha bel vagy 
külpolitikailag más alapon állna, mint a 
szomszéd köztársaságok A szociáldemokra
ták mindent kívánnak, csak a Habsburgok 
trónrajutását nem

D'Annunzió Fiúméra vonatkozólag egyez
ményt akar létesíteni Magyarország és Itália 
között Magyarországnak minden esetre több 
joga vau Fiúméra, mint Jugoszláviának, mi
vel a kereskedelem tisztán magyar volt. 
Fiume egyenes vonatösszeköttetést kap 
Olaszországgal, a kikötö szabad lesz és igy 
Magyarország részére is hozzáférhető.

A legfelsőbb tanács Romániához inté
zett legújabb jegyzékében követeli 1. A 
magyar terület kiürítését nemcsak a Tiszáig, 
hanem a legfelsőbb tanács által meghatáro
zott határig. 2. A versaillesi békeszerződés 
és a kisebbségi jogokra vonatkozó szerződés 
aláírását minden fenntartás nélkül. 3. A román 

j hadsereg által keresztülvitt rekvirálások 
nemzetközi megvizsgálását.

Egy német pénzcsoport 500 millió már 
ka kölcsönt ajánlott fel Magyarországnak.

A magyar minisztertanács dec. 2 ára 
határozta el a nemzetgyűlésbe való válasz
tásokat. A nemzetgyűlés 1920. január 3-án 
lép egybe. A képviselői mandátumok tarta
ma 2 év. Választójoggal bír minden 24 éven 
felül lévő mindkét nembeli állampolgár. 
Nőknél a választójog egy Magyarországon 
használatos nyelv szó és írásbeli tudásához 
van kötve Passzív választójoggal bir minden 
30 évet betöltött állampolgár A választások 
napján általános alkoholtilalom lesz.

Romániában arra lehet számítani, hogy 
a miniszterelnök visszalép, ha az alkotmá- 
uyozó gyűlés elhatározza a versaillesi béke
szerződés aláírását Az uj koncentrációs kor
mány Maniu vezetésevei alakul meg.

Az osztrák kormány néhány száz vág-
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gon gabonát kért kölcsön Németországtól, > 
hogy a fenyegető k'iiyéradagleszállitást el
kerülje. A német kormény még nem döntött.

Wilson állapota annyira javult, hogy 
most már sétálhat.

Az adóminimum a csehszlovák köztár
saság területén 3600 korona lesz.

Huszár Károly négy feltételhez kötötte 
a miniszterelnökség elvállalását. És pedig 1. 
Az entente elismeri nemcsak öt, hanem az 
általa alakított kormányt is. 2 Tökéletes 
egyetértés Friedrichhel. 3. Egyetértés a jö
vendő kormánnyal és 4. a keresztény 
blokkal.

Nyugat-Magyarország hovátartozandósá- 
ga még végleges döntés előtt áll

Magyarország területén minden nemze
tiség nyelve szabadon lesz használható a 
közélet minden területén.

Windischgraetz herceg becsületbirósá- 
got kíván a reá emelt vádak tisztázására.

Az Ausztriára vonatkozó szerződést 
Anglia még november folyamán fogja rati
fikálni

Ausztriában az esküdtbiróságban janu
ártól kezdve nők is fognak szerepelni.

A lengyel nemzeti bank megalkotása 
biztosítva van.

A francia nacionalista pártok fölényes 
győzelme a szocialistákon a legyőzött nem 
zetek sorsának intézésében is éreztetni lógja 
hatását.

Lengyelország és az orosz tanácsköz
társaság között nemsokára létrejön a béke. 
Ez esetben Paderewski visszalép.

Huszár miniszterelnök a magyarorszagi 
helyzetről a következökepen nyilatkozott: 
Most még nincs cselekvési szabadságunk, 
mert úgyszólván az entente rendelkezései 
szerint kell eljárnunk. A nehézségeket előre
láthatólag áthidaljuk. Az ország jövő politi
káját egészséges demokrácia alapján kell 
felépítenünk Az államforma fölött a népsza 
vazás dönt és ez a békekötés után történik 
meg. Az uj kormány nem lehet más, mint 
olyan, amelyben az ország általános hangu
latának megfelelő keresztény nemzeti irány 
volna túlsúlyban.

A békeszerződés miatt az entente hatal
mak között ellentétek vannak. Az amerikai 
küldöttség reméli, hogy sikerül ezeket meg 
szüntetni

Tisza István gróf hadigondozó célokra 
8 milliót hagyott.

Az elhagyatottakért I

Mikor októbernek egyik hűvös reggelén 
a fecskék tanácsra gyűllek össze a telefon
drótokon, hogy a tel elöl melegebb tajra 
vándoroljanak, eszembe jutottak az elha
gyatottak : szomorú özvegyek, szegény ár
váikkal, tehetetlen apak számos családtag
gal, úri koldusok, kiknek szerénység a va
gyonuk, tengernyi a bánatuk s a szentiras 
e szava a szállóigéjük : „kapálni nem bírok, 
koldulni szégyenlek* 1. Hová fogtok ti bújni 
a tél hidege elöl ? Hol találtok ti eledelt 
a kínzó éhség ellen ? Ki ad ruhát, lakást 
nektek nyirkos levegő és dermesztő hidegek 
idején ?

S itt van az irgalmatlan tél, az elha
gyatottak rémei Hűvös szél csapkodju a sze
gények ablakai Ulvadozo ho íurakodik a 
rongyos lábbelibe, hideg es éhség tolakodik 
a ki nem űzetett berszobakba, kikutatja az 
asztalitokból azt, amit csak értékesíteni le
het, kihúzza az ágyból a lepedőt, lehúzza 
az asztalról a térítőt — s előkerül minden, 
ami csak eladó I 8 végül ? Az éhség es a 
fagy kaján röhejjel mégis csak olt marad 
es kíméletlenül fojtogatja áldozatait.

8 van-e kiitjezes arra, hogy tud gyö
törni, kínozni e két zsarnok ? — Monté-

negró kietlen sziklái között második hónapja 
marsoltunk már, naponta 12-en, egy kényé 
ren osztozkodva; halálosan fáradt, lassú 
meneteléssel értük el ős Montenegró egyik 
városát : Andrijevicát. Kórházakká alukitolt 
szegényes házakban kiaszott testű emberek, 
gyermekek hevertek itt szanaszét, köztük 
hadifogoly véreink is. Kemény padló-nyug
helyükön feltápászkodva, szúrós szemekkel, 
összetett knzekkel rimánkodva kértek tő
lünk, szintén éhezőktől, csak egy morzsát, 
rosszul sült tenyérnyi nagyságú kenyerünk 
bői 1 Csak egy morzsát 1 — Szegény Lázár 
ként kérnek ez úton az elhagyatottak is egy 
morzsát az asztalunkról.

Nem gyöngyökért könyőrgünk, mint a 
milyent aüott az a híres francia hercegnő, 
ki lecsatolta nyakáról fényes gyöngysorát s 
e szavakkal nyujtá a szegényeknek : „Ti 
drágagyöngyök, nem hiába a kagylók köny- 
nyeiból születtetek .’ Menjetek most és szá 
ritsálok fel a szegények könnyeit 1“ Csak j 
éhséget csillapítani, fazó tagokat meginele- . 
giteni. munkanélküli kezeknek munkát sze- | 
rezni, könnyeket szárítani akarunk s erre j 
kérjük fel Léva és vidékének egész társa
dalmát s annak minden nemes szivü polgá- , 
rát. Barmi csekély önkéntes adomány, tér . 
meszetben vagy pénzben enyhíteni fogja a 
fájó sebeket, a közelgő karácsony idején és 
a hosszú télen át 8 e célból indul meg egy ; 
jótékony akció. Felhívjuk Léva és környéke . 
társadalmának minden tisztelt tagját, kik 
meghívót tévedésből nem kapnának s az 
akcióban részt venni óhajtanak, hogy /. é. 
december hó 7-én a zárda iskola tornatermé
ben d. u. 4 órakor tartandó nagy bizottsági 
gyűlésen megjelenni szíveskedjenek, vagy 
magukat képviseltessék.

Ugyancsak december 8-tól 2l-ig a hely
beli leány kongregáció tagjai és' más jelent
kező úrileányok gyüjlőivekkel gyűjtést fog
nak rendezni az egyes házaknai s akar 
pénzbeli — vagy ami még jobb — termé 

iszetbeni adományt hálásan fognak nyug 
•tázni.

Végül december 20 án este fél 8 órakor 
Szandtner Ily és Cziczka Angéla közre
működésével jótékonycélú koncéit lesz, 
melynek műsorát még I özölni fogjuk.

Az adományokat a december 7-i bizottsá
gi gyűlés áltál választott kisebbszerü bizott
ság fogja időközönként szétosztani az iga
zán nélkülözőknek.

A munkanélkülieknek munkaalkalmat 
nyújtani egyik törekvésünk I Azért kérjük 
Léva város tisztelt társadalmát, hogy ilyen 
munkaalkalmakat, vagy a segélyre szoruló 
családok neveit és körülményeit, akar Írás
ban, akár személyesen a Bars szerkesztő
ségében, dr Kmoskó Béla ügyvéd irodájá
ban, a helybeli r. kath plébánián alulírottnál 
bejelenteni szíveskedjenek

Lotocha
______________ oki. hittanár.

Lapunk az ősz folyamán több Ízben rámuta
tott a vagyon felhalmozódására és a rejtőző sze
génység minden támogatást megérdemlő segítsé
gére. A nagy ellentét főleg most, a szeretet ünne
pének közeledtekor, kirívó. Az emberben minden 
jóérzésnek meg Kell mozdulnia, bőségéből pedig 
a nélkülözhető! másoknak érdemes juttatnia.

Különfélék.
— Az ingatlanok bejelentésére 

sz.ólo határidő ma lejár Ez idő szerint meg- 
hoszabbitási rendelet nem érkezett. A lévai 
járásbíróság ma délután 2—6 óra között 
még elfogad bejelentéseket.

— Kinevesse. Szlovenszkó teljhatalmú 
minisztere, Filustek Ferencet Léva székhely
ivel tanfelügyelővé nevezte ki, ki állását 
nyomban el is foglalta

— A „Lévai Sport Club" alakuló 
gyűlése. Vasárnap, f hó 23-án tartotta a 
,.Lévai Sport Club" alakuló gyűlését az Adler 
kávéhaz sporthelyiségében meglepő nagy
számú érdeklődő jelenlétében A tisztikar a 
következőképen alakult meg: Elnök: Dr. 
Pártos Vilmos. Alelnök : Jánoss Jenő. Titkár: 
Banmgarten Gyula. Jegyző: Lovass László. 
Pénztáros: Sehulcz Gyula. Ellenőr: Mada 
rassy István. Háznagy : Adler László. Ügyész : 
Dr. Műnk Károly. Orvos: Dr. Pick Imrei 
Választmány: fatar Sándor, sümegit Lajos,

Pick György, Fleíscher Lajos, Berger Oszkár 
Laufer Oszkár. Frasch Béla, Korpás János. 
Adorján Hugó, Orosz fhdgy., Lévai Géza és 
Hradecsnyi Géza Pótválasztmány: Bányai 
Zoltán, Kovács Jenő Délik József. A klub 
célul tűzte maga elé a football, atlétika, 
vívás, tornázás, tenniszezés, céllövészet, 
korcsolyázás, kerékpározás, sportszerű játé
kok művelését és a sport népszerűsítését. 
Adja Isten, hogy sok siker kisérje ezen ifjú 
de életerős vállalkozást és a mag, amelyet 
most elhintettek terebélyes fává nöjjön, mert 
igazán szükséges, hogy végre valahára egy 
életei ős, sportoló ifjúságot nevelhessünk.

— Uj járás bíró. A cseh szlovák kor
mány Roth Kornél nyitrai törvényszéki bírót 
a lévai járásbírósághoz vezető járásbiróvá 
nevezte ki

— Lelkészt választás. Az érsekétyl 
ref. gyülekezet egyhangúlag Szirmay János 
s. lelkészt választotta meg lelkészéül.

— Érvénytelennek nyilvánított 
trafik és ltaliuérésl engedély. Mint 
értesülünk, az érvénytelennek nyilvánított 
trafik es italmérési jogot a pozsonyi minisz
térium a Szibériából néhány héten belül ha 
zatérö légionáriusoknak szándékozik adni 
Az eddigi szabadalmaknak tulajdonosai a 
legnagyobb aggodalommal néznek a bizony
talan jövőnek elébe. Hogy nehéz hely 
zetbe ne jussanak, egy deputaciót választot
tak a körükből, amely a köztársaság elnökét 
és a pénzügyminisztert egy memorandummal 
fogja ez ügyben felkeresni.

— Esküvő. Néhai Ziniel Ferenc buda 
' pesti nagytrafikos fia Ziniel Sándor, házas- 
I sagot kötött Szunyó Giziké urleánnyal Buda

pesten.
— Útlevelek láttamosása. Mint 

értesülünk, az útlevelek Magyarországra szóló 
i érvénnyel csak az esetben fognak bírni, ha 

előbb a Prágában székelő magyar megha
talmazott lattamozza Enélkül a magyar 

; hatóságok nem engedik meg a magyar terű- 
i letre való lépést, viszont a cseh szlovák 
' területre való belépés a budapesti cseh 

követség által láttamozott útlevéllel lehet
séges.

— Slovenszko magán munkaadó
inak figyelmébe Hadirokkantjaink, hadi 
özvegyeink és hadíárvaink elhelyezése cél
jából felkérjük az összes munkaadókat, hogy 
minden munkaalkalmat, állást, mely betöl
tésre vár, egyesületünkbe jelentsenek be 
Egyesületünk gondoskodni tog, hogy megfe 
lelő egyéneket bocsásson rendelkezésre a 
bejelentett állások betöltéséhez. — Hadirok 
kantak egyesülete Bratislava

— A magyar hadifoglyok során
A magyar kormány egy bizottságot küldött 
Bécsbe, hogy az ottani ántánt-missziókkal 
tárgyaljon a foglyok hazaszállítása ügyében 
Az ántánt országokban levő magyar hadi
foglyok hazaszállítása az ötöstanács határo
zata szerint rövid időn belül megtörténik 
Olaszországból eddig 35.000 fogoly tért haza 
és meg .45.000 várja hazaszállítását. Novem 
bér vegéig minden valószínűség szerint ez 
meg is fog történni. Oroszországban levő 
magyar hadifoglyok legnagyobb része a túr 
kesztáni táborban van elhelyezve : 30.000 
ember Azokat, akiknek sikerült táborukul 
elhagyni és a Fekete-tenger partjára vetőd 
tek, összegyűjtik Hátúmban es hajón szállít
ják Triesztbe. A Lloyd-társasággal állítólag 
mar létre is jött a megegyezés, amely sze
rint egy egy fogoly hazaszállításáért 208 
arany frankot kell fizetni, amely összeg 
egyéb illetékkel együtt 250 arany frankra 
rúg. A Herceg-szigeteken angol fölügyelet 
alatt 200, a franciak fölügyelete alatt pedig 
JX) magyar hadifogoly él, akiknek hazaszál
lításáért 160 arany frankot kell fizetni lejen 
kint. E hó 13-án egy megbízott Konstanti- 
nápolyba utazott, ahonnan a Turkesztánból, 
Kaukázusból és Indiából érkező hadifoglyok 
szállításának ügyét intézik. A Szibériában 
levő hadifoglyok ügyét eddig a dánok látták 
el, most azonban a dánok fölkérésére Ame
rika veszi át pártfogásukat. Szó van arról is, 
hogy a nyugatszibériai orosz fölügyelet alalt 
levő foglyokat áthelyezik Keletszibériábs. 
ahol az angolok és japánok fölügyelete alatt 
sokkal emberségesebb életmódot élhetnének.
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H0ZZüvetőleges számítás szerint Szibériában 
>00,0(10 hadifogoly van, Szovjetországban 
[5000. akik közül többen az orosz vörös 
hsdseregben szolgálnak, Turkesztánban 
30000, Kaukázusban 4000, Angliában 450, 
l^trikaban 3000, Perzsiában 400, Japánban 
097 Egyiptomban 500, Olaszországban 
45 000, Szerbiában pedig 1000. Azok, akik 
[914 —15 ben Szerbiában estek hadifogságba, 
legnagyobbrészt a délfranciaországi Lyonban 
vannak elhelyezve.

— Eljegyzés farkas Sándor Barátiból 
el jegyezte Orilnwald Boriskát Garamkovácsi- 
lián. (Minden külön értesités nélkül.)

— Kukorica szabad forgalom tár- , 
gya. Mint hivatalos helyről értesülünk, a 
közélelmezési minisztérium f. é. november 
hö 7 én kelt 588 számú rendeletével a ku
korica forgalmát szabaddá tette.

— UJ szivarfajta A prágai dohány 
jövedéki igazgatóság f. évi október 20 ától 
, Graciosa" elnevezés alatt uj fajta szivart 
hozott forgalomba A szivarok 25 darabon 
kint vannak csomagolva.

— Nagytőke megadóztatása Prá
gából jelentik, hogy a kormány azt tervezi, 
hogy a háborúban meggazdagodott nagytő
késekre nagyobb vagyonadót fog kiróni A 
megadóztatas alá kerülő jövedelem 6700 
koronánál kezdődik és fokozatosan emelke
dik két millió koronáig. A kormány ettől az 
uj vagyonadótol 13 millió korona jövedel ' 
niet vár

_  Talált csecsemöhulla. F. hó
25-*n  a vasúti sínek mellett vezető sekély ; 
árokban a járókelők egy 1 hónapos leány- j 
csecsemő hulláját találtak. A boncolás meg- 1 
állapította, hogy a gyermek élve került a j 
sekély árokba, a hol éjjel megfagyott A lel | 
ketlen anya valószínűleg a vonatból dobta 
ki. A csendőrség megindította a nyomozást.

_  Kettős Ikrek. Milánóból jelentik: 
Egy bergamesi községben. Alzano Maggio 
reban egy Zanotti nevű parasztcsaladot ket
tős ikrekkel lepte meg a „gólya" Az isten
áldás mindkét nemet egyformán gazdagította : 
a négy csecsemő közölt 2 leány, kettő hu. 
ügy az anya, mint az újszülöttek a legjobb 
egészségnek örvendenek

_ A cseh-szlovák bankok 20 
millió lírás kölcsöne. Prágából jelentik: 
Egy olasz kereskedelmi bank olasz ipari 
termékek bevitelére 20 millió líra kölcsönt 
nyújtott a csehszlovák bankoknak.

— A burgonya Ipari feldolgozása 
tilos. Hivatalosan jelentik: A prágai köz 
élelmezési minisztérium távirati rendelete 
folytán a burgonya ipari feldolgozása további 
intézkedésig tilos.

_  Uj repülő rekord. Rómából jelen 
tik. A Monté Ceho i repülőtéren az emelke- 
dési gyorsaság rekordját túlszárnyalták Egy 
olasz gyártmányú repülőgép, 47 mp. alatt 
1000 méter és 11 perc alatt 5000 meter 
magasságot ért el

— A mozi ma is a tegnapi darabot 
a Skorpió folytatását adja, mely mindenütt 
nagy feltűnést kellett. A héten kedden, csü
törtökön és szombaton lesznek előadások.

Jótékonyság.
A .Lévai Sportclub" f. év november 

he 15 én tartott estélyének tiszta jövedel
méből 600 koronát juttatott a „Stefánia 
árvaháznak, mely nemesszivü adományért a 
legmelegebb hálás köszönetét fejezi ki 

az elnökség nevében 
özv Kherndl Jánosod 

alelnök

— A „Lévai Sport Club" folyó évi 
november 15 én tartott estély tiszta jőve- 
(leiméből egyezer koronát juttatott a tüdő e eg 
gondozó intézetnek Fogadja a rendezőség 
intézetünk nevében halás köszönetéin es 
elismerésem kifejezését

Dr Frommer Ignácz

A lévai izr nöegylethez a következő 
adomány érkezett: Egy magát megnevezni
“ein akaró 250 kor. Dr Priizner Byulání.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátainknak és ismerőse

inknek, kik felejthetetlen kedves fiunknak 
G É Z IST A. K 

folyó hó 23-án végbement temetésén meg 
jelentek s ravatalára virágot helyeztek, to
vábbá a lévai iparos dalárda karmesterének 
s tagjainak szives közreműködésükért, kik 
részvétükkel végtelen bánatunkat enyhíteni 
kegyeskedtek, hálás köszönetünket nyilvá
nítjuk.

Léva, 1919 nov. 25
Agárdy Sándor és neje.

5184—1919. szám.
Hadifogságból visszatérő légionáriusok elhelyezése

Hirdetmény.
Tekov vármegye zsupánjának 3947/1919. 

szám alatt kelt rendelete folytán közhírré 
teszem, hogy az orosz fogságból visszatérő 
leszerelt légionáriusok, akik a hadbavonulás 
folytán állásukat, vagy jövedelmi forrásukat 
elveszítették, mindenki által támogatandók

Miért is felhivatnak a hivatalok, intéz
mények, vállalatok, gazdasági uradalmak és 
nagykereskedők, hogy az üresedésbe levő 
állasokra első sorban az ilyen igényjogosul- 
tabb légionáriusokat alkalmazzanak és min
den üresedésben levő helyet a „Umiestnova- 
ciemu referatu és. ligii ministerstve v 
Bratislave” jelentsék be.

Leviee, 1919. évi november 25.
Dr. Zostak,
mestanosta.

5439—1919. szám
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a Slovcnsko 
teljhatalmú minisztere a kéményseprési ille
tékeket 3523—1 Adm. számú rendeletével 
következőkben emelte :

I. Csoport. (Csak a kéményseprővel végezhető 
munkák )
1. minden kémény egyszeri tisztításáért szerke

zetére való különbség nélkül es tekintet nélkül 
arra hogy hány füstcső van abba bevezetve, 
földszintes épületekben 60 fillér.

2. Emeletes házaknál ezen 60 fillér alapdijon fe
lül minden emelet után még külön fizetendő 30 f.

Megjegyzendő, hogy emeletes házaknál, ha 
valamely kémény nem a földszinten kezdődik, az 
alapdij azon emeletnél jön számításba, almi a ké
mény kezdetét veszi.
3. A kémények évi, vagy felévi (12-szeri, illetve 

6-szori tisztításáért a dijak megfelelő többszöröse > 
12-szcresc, illetve 6-szorosa fizetendő.

4. Olv házaknál, amelyeken a kémények szama 
6-nal több, az évi tisztításért aha lányban a föld
szintes kemények után 6 korona, emeletes ké
ményeknél pedig egyenként minden emelet után 
meg' külön 3 korona dij fizetendő

5. Egy mászható vág) hengerkemény kiégetéseert 
3 korona.

6. Uj kémények tisztításáért (lehúzások, legolyo- 
zás 3 korona.

7. Gyárkemenyek tisztításáért (a kémény füstcsa
tornájával 20 méter magasságig 16 korona, azon 
túl 24 korona

II Csoport. (A háztulajdonos vagy megbízottja 
áltál is végezhető munkálatok.)
8 Takaréktüzbely 1 sütővel vagy anélkül 60 fill
9 Takaréktüzh. 2 sütővel vagy 1 sütővel és egy 
1()U T'akartklüzliely 2 sütővel és 1 üsttel 84 fill.
11. lakaréktüzhely 3 sütővel és 1 üsttel 96 fill.
12. l akaréktüzhely vendéglők vagy nagyobb kony

hákban 3 kor
13. Vaskálhyha (szobafütésre) bO fill
14. Meidinger, Meisler vagy éhez hasonló rend

szerű kályha 1 kor. 20 fill
16 Fürdőkályha tisztításért 1 kor. 80 Ilii.

A ti-18- tételek alatti fütésszerkezeteknél a 
tisztiies dijába a két méterig terjedő csővezeték 
íj bele van számítva - Ezentúl terjedő csövek
ért méterenként fizetendő I5 fillér. 
16 Közönséges légfütő szerkezet 3 kor.
17. Komplikáltabb légfütő, vagy 111,6

szerkezet a csőhálózat tekintet nélkül t> kor.
18 Vizftttő szerkezet 9 kor.

(Íyárü“enm “takMüt’t csatornákkal 36 korona 
Az emelés a rendelet értelmében 1319. 

évi januar hó 1-töl visszamenőleg bír ér- 

'^""f’elhivom a város közönségét, hogy a 
fenti rendelethez ahtalmszkodjék.

Léva 1919. évi november hó 15.
Dr. Zostak,

luc&tanosta.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi nov. hó 23.-től — nov. bó 30.-ig.

Születés.
Nemcsok József, '<rammer Mária, fiú János. 

Nyúl András, Sági Julianna, leány Mária.
Házasság.

Kacsa Béla, Kovács Margit, r. kath. Boldis 
Imre, Bacsa Gizella, r kath. Varga István, Bacsa 
Mária, r. kath Ifj. Usuvara András, Köteles Mária 
r kath. Miinka József Gyüresek Augustána. r. kath.

Halálozás.
Agárdy Géza 16 éves, Tüdőgümőkór. özv. 

Váukay l’alné, Andreánszky Antónia, 88 éves 
Aggaszály. Miklósi Anna 19 éves, Tüdőgümőkór.

Nyilttér.*)

Ötvös iparművészet.
Művészi, szép karácsonyi ajándékok, 
ötvös munkák és egyéb iparművészeti 

tárgyak vásárolhatók:

HETZER RÓBERT
-----iparművésznél--------
LÉVÁN, Kákai-út 30. szám

Műhelyemben mindenki kényszervétel nélkül 
szívesen lesz fogadva, az út nem is olyan 
hosszú és harapós kutya sincs a háznál.

Egy pecLálos cimbalom
• eladó.

Cím a kiadóhivatalban.

Gyakorolt pénztárkezelőm! 
pénztári vagy irodai állást keres 

Cim a kiadóhivatalban. —

Kerestetik
a gyninasium Vll ik oszt, járó tanuló szá
mára teljes ellátás. POCK ANTAL Hronsky- 

Sv.-Krii.

Kovacsmühely
felszerelés uj fajtatéval eladó. 
LOVICSEK N. Nagypeszek (Hontm )

Egy jó karban levő 

KÖTŐGÉP 
eladó. Léván Mángorlóutca 4.

Becsben levő árukat 
áthozom és kifizetem. - Bővebbet 
.Voyageur jeliigére a kiadóba.

Ebédlő bútor
eladó. SZITARY BÉLA Lekérpuszta 

u. p Oroizka

RENDES fiatalember 
mindenes szolgának felvétetik a 

helybeli DBOGEBIABAN.

Korcsma 
haszonbérbe kerestetik. FARBAK 

MIHÁLY Nyulvülgy, u. p. Léva. 

Czipész munkásokat 
állandó munkára felvesz GELBER 
IGNÁCZ, Léván, Behm-utcza 13.
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2099—1919. szám

Hirdetmény.
Alulírott közhírré teszem, hogy a város 

tulajdonát képező

alsó és felső vendégfogadó 
1920 évi január hó 1 napjától számított 
3 evre 1910 évi deosmber hó 12-én 
d. s. 10 órakor a városház tanácstermé
ben megtartandó nyilvános árverésen haszon
bérbe fognak adatni Kikiáltási ár az alsó
fogadónál 1000 kor., a felsöfogadónál 
1500 kor.

Árverési feltételek alulírottnál hív. órák 
alatt megtekinthetők

Újbányán, 1919 évi november 25-én.
Kotiers Emil

polgármester

I

MŰVÉSZI rajzot és festést
sikeres módszerrel tanít:

HETZER GÉZA
oki. középiskolai rajztanár.

Btvabb felvilágosítás lapunk kiadóhivatalában.

Elveszett
a múlt héttői orsz. vásárban a reí. 
templom közelében 1800 korona, a 
melyet egy szegény ember súlyosan 
nélkülöz. Kéretik á becsületes meg
találó, hogy azt a lévai rendőrségnél 

jelentse be.

Sertés vá gásr a
------ házakhoz ajánlkozik —
SZUNYOGH JÁNOS, Léva, Váradi-u. 2.sz.

Zöldség és Fejeskáposzta 
kisebb és nagyobb mennyiségben 
— maximális áron alul eladó —

KNAPP ZSIGMONDnál
LÉVA, Mártonflutca 21.

Cipész üzletemet 
és műhelyemet ismét meg
nyitottam. Elvállalok mérték utáni 
rendeléseket és mindennemű javítást. 
-----Raktáron van gyermek kalocsni.-------  
Kérném a becses közönség szives pártfogását

Tisztelettel FERENCZI JÁNOS

Ifj. Laufer Béla
— fényképésznél -

LÉVA. Balassa u. 10. sz.
(a posta mellett)

Még KARÁCSONYIG elkészülhet 
a legmegfelelőbb ajándék 

egy szép fénykép nagyit^0 

vagy medaillon fényképekkel.

Igazolványokra fényképek
1 órh alatt elkészülnek!

Nem gyors fénykép, szép és tartós kidolgozás I

W etzler és K ugler 
— csemegekereskedöktől — 

a közelgő karácsonyi ünnepekre való tekin-
tettel kötelességszerüen figyelmeztetjük az 
igen tisztelt vevőinket, hogy Mazsolya. Cacao, 
Vanillla szükségletét inár most szerezze be, 
niert ezekben a cikkekben nagy hiány mu
tatkozik és újabb behozatalra egyenlőre nincs 
kilátás. — Egyben tudatjuk, hogy pácoláshoz 
szükséges Salétrom, Coriander, Majoránna, 
Feketeborsot nagy mennyiségben kaptunk és 
azt jutányosán bocsájtjuk a t. vevőink ren
delkezésére. — Friss olajos szardínia. ------

KÁRPITOS műhelyt 
nyitottam LÉVÁN, Deák Ferenc u. 3. sz 
alatt — Úgy kárpitozott kész bútorokkal 
jutányos árban szolgálok, valamint kárpitos 
bútorok javítását is elvállalom — — —

BRAUN LAJOS
Ugyanott agy tazxcxLC is fel-ve te ti 1c

Uj cipő áruház

I

Léván a <KALVIN» épületben 
férfi-, női ég gyermek cipők, nagy 
választék magyar, női és férfi 
csizmákban és lábszárvédőkben. 
SCHÁFFER SÁNDOR 

cipő raktárában, LÉVA, .Kálvin udvar".

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Alspittatott 1881 LÉVA. Telefonszám: 14.

RUHASZÖVETEK.
Különféle férfi és női kosztüm 
ruhaszövet kapható —

Grotte Vilmos 
raktárában Léván 
Deák Ferenc utca 8. szám alatt

Kályhás. SS
Tisztelettel értesítem, hogy a 

mai naptól fogva árusítok kályhá
kat és takaréktüzhelyeket minden 
féle színekben.

Elvállalok régi kályhák és taka 
réktűzhelyek átrakását, tisztítását 
és javítását.

Nrgy tüzelőanyag megtakarítás.
Becses megrendeléseket kérve, vagyok 

Tisztelettel
KÖZEL JÓZSEF 

kályhásmester.
Megbízásokat elfogad RÓTH K. ezég vas

kereskedése, LÉVÁN.

Van szerencsénk a nagyérdemű 
hölgyközönségnek becses tudo
mására hozni, hogy 1919. szept. 
20 tói Léván Teleky-utoza 
14 sz (evang. egyház házában) 
— a mai kornak megfelelő — 

■■ angol női ■■ 
szabó termet 

XI y i t oi tiixi k:,
hol a legújabb divat szerint, a legmo
dernebb szabasu kosztümöket, palá
tokat, úgyszintén sport ruhákat, 
külön aljakat, raktárunkon levő — 
legújabb modeljeink szerint - a lég 
finomabb gyapiu szöveteinkből, 
elsőrendű munka előállítás szerint ké
szítünk. Ajánljuk a nagyérdemű hölgy 
közönségnek a modeljeink megtekintését 
és kérjük szives pártfogását, — —

kiváló tisztelettel

CSERNÁK és KOPRDA

TJTtSLzABÍ igazolványra .
BzükeégeB fényképek

5 perc alatt készülnek 
ADLER SÁNDOR 

-- fényképésznél. --

TONHAISER JÓZSEF
= elektrotechnikus Léva. ■
Elvállal; helyben és vidéken villamos 
világítási és erőátviteli telepek, vala
mint villamos és gyenge áramú 
csengők komplett berendezését. — 
Valamint szállítok vili, dinamókat, 
motorokat, márványkapcsoló és 

— — motortáblákat. — —
------ Oxmantér 6. nám. =

Állandóan frÍ88 fűszer- és cs éra e g e A r u. k: :
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok. — Garamvölgyi teavaj és első
rendű felvágottak, főtt kassai sonka. — Szardínia, szardella, ajóka gyűrű, 
húskonservek, őz és libamáj pain és egyéb csemege különlegességek.

= Friss maróni és aszalt Bzilva. ===-•
Csokoládé, hollandi cacac, valódi orosz tea, akác/méz, málnaszörp, 
ezukrozott déli gyümölcs, dessert ezukorkák és sütemények. — — —

Naponta friss „GLÓRIA* 4 pörkölt kávé különlegesség.
Csemege és gyógyborok, likőrök, pezsgők. — Valódi francia rizskeményitö 

"V asáruk. é»s konyb.afel8zereléBÍ őzike le élsz Z 
Alumínium, zoméncz és öntöttvas konyha
edények, modern háztartási cikkek. — — — 
holytonégő kályhák, koksz- és szénkannák, takaréktüzhelyek, 
füstcsövek. Szén és villamos vasalók, gyorsforralók, kávé s tea
főzők, teaszürök, húsvágógépek, konyhamérlegek, evőeszközök. 
Villamossági szerelési anyagok Zseblámpák és elemek, karbid 
gyertyák es lámpák, valamint fényképészeti cikkek raktára
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