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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 
Egy érre — — 14 K. — f.
Hat hóra — — 7 K. — f.
Három hóra — 3 K 50 f

Egyes számok ára 40 fillér. BARS
HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők é« a velünk 

összeköttetésben levő hird íródik 
árengedményben részesülnek.
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A lap kiadója : NYITRÁl ás TÁRS A r t

A kultúrmunkások 
védelme.

(F) Nem úszunk az árral, ami
kor olyan témáról Írunk, amely 
sokak előtt nem elsőrangú érdek 
Nézetünk szerint az újság nemcsak 
a közszájon torgó problémákról 
tartozik megemlékezni, hanem kö
telessége a nemzeti élet minden 
lényeges értékét felkarolni. Amit a 
felszines gondolkozás homályba 
borit, azt a publicisztika tartozik 
ismét napfényre hozni. Ily háttérbe 
szoritottnak látjuk a kultúrmunká
sok ügyét. Ma beszélünk földműn 
kásokról (akik sokszor nem akarnak 
dolgozni), bányamunkásokról (Sal
gótarján stb), földosztásról, (ez igy 
ámitás, mert itt csak földnek a 
megváltásáról lehet szó, akár egy 
összeggel, akár amortizációval őr
ségekről (nemzet-, polgár-, ház-, 
vasút stb), élelmi és ruházati cikkek
ről, békekonferenciáról és- ezzel 
kapcsolatos jelenségekről, stb. stb ; 
ellenben nem divatos a kultúra 
képviselőiről, tudósokról, művészek
ről beszélni, sőt az írókról való 
beszélgetés sem tartozik napjaink 
jellegzetes témái közé. — Ez a 
stádium emberi életünkben vissza
esést jelent; ez állatibb fokot kép
visel. A köz-törekvés most első
sorban testi szükségletek kielégíté
sére irányul.

Nézetünk szerint a kultúrvilág 
az önmagáért való élvezet mellett 
a maga sajátos jellegével avval az 
előnnyel is dicsekedhetik, hogy 
általa a testi szükségletek is jobban 
eíégithetők ki. — A mérnöki tudó 
mány nélkül Léva városát a teljes 
sötétség réme fenyegeti. A fejlett 
közegészségügy meghosszabbítja ki
csiny életünket. A neveléstudomány 
hasznos szolgálatokat tesz testi 
életünknek is. A kémia fejlődése 
legelemibb szükségleteink kielégíté
sét teszi tökéletesebbé. (Stb.)

Az „Új Nemzedék11 c. szépiro
dalmi és közgazdasági hetilap 
cikksorozatot közölt e címmel : 
„Állami pénzt az íróknak11. A hoz
zászólásokból az az általános nézet 
csendül ki, hogy amint felkarolja 
az állam a szinmüvészetet, képző
művészetet és zenét, úgy fejlessze az 
irodalmat is. Nézetünk szerint az 
íróknak állami támogatása szüksé
ges, de csak a pálya kezdetén, ha 
határozott tehetségről van szó. — 
Természetesen itt nagyon nagy 
kérdés mutatkozik abban, hogy ki 
állapítsa meg az érdemet és hogyan 

történjék a segítség. Ha az iró a 
kezdet nehézségein túl van, akkor 
felesleges (mert a közönség eltartja), 
sőt káros a támogatás, mert az 

; állami segítség esetleg megfosztja 
önállóságától, őszinteségétől, füg
getlenségétől Az Írónak bizonyos 
küzdelemre okvetetlenül szüksége 
van, mert ebből fakad sok gondolat, 
érzelem és akarati törekvés; az 
agyontamogatott, esetleg újabb im
pressziók hiányában elsenyved — 

i Az íróknak határozottan segítségre 
kell sietni abban a tekintetben, hogy 
a munka jövedelmének nagyobb 
részét ne a kiadók kaphassák, ha
nem az irók. A szerzői jog öröklését 
is kellene jobban kiterjeszteni.

Azonban nemcsak Írókat kellene 
anyagi támogatásban részesiteni, 
hanem tudományos pályán dolgo
zókat is. Amig az iró (szépiró) te 
hetségének megállapítása nagyon 
kényes, szubjektív dolog s ennek 
megfelelöleg az ilyen irányú támo
gatás nagyon nehéz, addig valamely 
tudományos területen dolgozók arra 
valósága — lévén munkájok ered
ménye általában exaktabb — köny 
nyebben állapítható és igv igazságos 
támogatásuk is könnyebb. Miután 
a tudomány kiválóságait a közönség 
sohasem tarthatja el, ezek támoga
tása állandóbb természetű tartoznék 
lenni E kategóriába tartozókat 
különböző laboratóriumok (fizikai, 
kémiai,)műhelyek, mintagazdaságok, 
külföldi tanulmányutak, könyvtárak 
stb útján is tartozunk támogatni. 
— A tudományos pályán dolgozók 
nagy nemzeti és emberi értékét 
talán egy hasonlattal világíthatnék 
meg legjobban Valamint bizonyos 
színpadi figurákat a kulisszák mö
gött álló igazgat, úgy irányítják a 
világ színpadán a mi életünket a 
tudományok mélyébe törekvő mun
kások.

Szükségesnek tartjuk, hogy a 
kultúrmunkások védelmének ügyét 

I a mostani földreform alkalmával is 
■tartsuk szem előtt. E végből tartó- 

I zik birtokpolitikánk gondoskodni 
i közép- és nagybirtokokról, amelyek 

avval a kötelezettséggel mentesittet- 
nek a kisajátítás alól, hogy kizáró
lag a nem-termelők (tehát a kultúr
munkások részére is) részére tartoz
nak termelni. E kérdéssel legszo
rosabban kapcsolatos az ilyen föld 
megmunkálására szükséges munkás
kézről való gondoskodás.

A mostani felfordult világban 
különösen elsőrendű érdek a kultúr
munkások védelme, amennyiben az 
ezekben rejlő óriási etikai erő 

lényeges, talán legbiztosabb pillére 
az állami és társadalmi életnek. — 
Berinkey Dénes miniszterelnök 
programmjában : munkát, rendet és 
békét akar I E programm megvaló
sításában a kultúrmunkások szilárd 
támaszként mutatkoznak.

Helyesen mondja a budapesti 
tudományegyetem tanácsa (B. H.
I. 4.); A tudományt nem pótolhatja 
semmi, ha a szellemi életet aláás
suk, az egész emberi élet megdől.

Az uj birtoktörvóny.

A földreformról szóló néptörvény már 
elkészült Csütörtökön hirdették ki. A föld
osztást mén e hónapnak első telében meg
kezdik

A törvény négy fejezetből áll:
Az első a kisajátítási jogot szabályozza, 

a második az uj birtoktypusok, a harmadik 
az igényjogosultság megállapításával, a ne
gyedik pedig a földosztás végrehajtásával 
foglalkozik. A törvény általában megadja a 
kisajátítási jogot minden ötszáz katasztrális 
hoidná nagyobb birtokra, illetőleg annak 
ötszáz holdon felüli részére. Ott, ahol öt
száz holdnál nagyobb birtokok nincsenek 
elegendő számmal, ott már a kétszáz hold
nál nagyobb birtokra is van kisajátítási jog. 
Ilyen földbirtokok tulajdonosainak azonban 
joguk van azt kívánni, hogy az elvett há
romszáz holdat másutt, hasonló minőségű 
földben visszakapják. Az egyházi birtokokon 
kétszáz holdnál kezdődik a kisajátítás.

Haztelkek részére kisajátítási jog van a 
kétszáz holdnál kisebb birtokokra is. Ha va 
lamely község terjeszkedni akar, a község 
határától számított hutszázméteren belül, vá
rosoknál pedig ezer méteren belül kisebb 
birtokok is kisajátíthatok Az erdöbirtokra 
általában nincs kisajatitási jog, minthogy az 
mezőgazdasági művelés céljaira nem alkal
mas Ha azonban szükség van rá, legeltetési 
vagy más célra az erdöbirtokok is kisajátit- 
hatók, de csak ezer katasztralis holdon e- 
lül Ez a kisajátitasi jog egyének közt nem 
osztható meg, csak a község mint erkölcsi 
testület, vagy gazdák összesége mint szövet
kezet veheti igénybe. Ha az erdőbirtok szán
tónak, vagy rétnek is alkalmas, akkor ugyan
olyan beszámítás alá esik, mintha n«m er- 
döbirtok volna A kisajátitás vonatkozik szán
tóföldre, rétre, legelőre egyaránt, szőlőre 
már harminc holdon felül is.

Az uj törvénynek az a fö intenciója, 
hogy ne csak földparcellákat létesítsen és 
adjon a nép kezébe, hanem szerves kisbir 
tokokat, amelyek végleg tökéletes szerves 
gazdasági egységek legyenek és amelyeken 
ideális kisbirtok-gazdálkodás indulhasson meg.

Az igényjogosultság tekintetében minden 
kategóriát megelőző első helyen vannak a 
háborúból visszatért rokkantak. Különleges
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intézkedésekkel, egyholdas kertgazdaságok 
létesítésével segíteni akar a törvény a ha
bom olylán állástalanná lett és elszegénye
dett szellemi proletáriátusou, külön intézke 
dik a családos gazdasági cselédekről, az 
Amerikába vándoroltakról és a hadifogságban 
levők földigényeinek kielégítéséről.

Az általános typus a családi kisbirtok 
iesz. Ennek területe 5 i óidtól tíz hóidig tér 
jed. Lesznek három holdas családi szőlőbir
tokok is Városok közeiében családi körieket 
alapítanak legfeljebb egy hold területiteket, 
ipari munkásoknak, kereskedőknek, szellemi 
munkával foglalkozóknak. A kertbirtokokat 
csoportosítani fogják, kombinálva szőlöker- 
tekkel A középbirtok nagysága kétszáz ka 
taszteri hold, ezek azonban az évenkint ki
osztásra kerülő földnek csak tíz százalékát 
tehetik és csak okleveles gazdák kaphatjuk. 
Városok mellett szakképzett kertészek ré
szére öt hold területű kertgazdaság létesí
tését is megengedik. A kisajátítás elvi sor
rendje ez, hogy első sorban sajátitandók ki 
a háború alatt szerzett földbirtokok, azután 
a külföldön tartózkodók földbirtokai, har
madsorban az egyházak és egyházi testüle
tek birtokai, negyedsorban az alapok és 
alapítványok birtokai, ötödsorban a rész
vénytársaságok, szövetkezetek, nyilvános szá
madásra kötelezett vállalatok birtokai és 
csak hatodsorban a magántulajdonban lévő 
birtokok és legutolsó sorban az állami vagy 
községi birtokok, amelyeknek továbbra is 
közös tulajdonban hagyása a termelésnek 
igen fontos érdeke. Intézkedés vau a kiuta
landó földparcelláknak az uj lipusu családi 
kisbirtokoknak halmozása ellen és intézkedés 
van arra is, hogy az átmeneti időre egyes 
helyeken, ahol erre szükség mutatkozik, 
hogyan kell ideiglenesen megoldani a ter
melés folytonosságai A birtokreformról szóló 
törvényt nemsokára ki fogja egészíteni egy 
uj örökösödési törvény, amely a magyar 
magánjogban ismeretlen törzsöröklési rend
szer meghonosítását fogja megkísérelni Kü 
lön törvényjavaslat fog intézkedni arról, 
hogy a pénzügyi rész végrehajtásával mely 
pénzintézeteket bízzak meg

A hét világ eseményeiből

Fiúmét a szerbek fogják megszállni, az 
olaszok csak két zászlóalj ftalonasAgot tart
hatnak ott. Az olasz nemzeti tanács olbo 
csatolt 34 postahivatalookot és altisztet, 
túlnyomórészben magyarokat es egynéhány 
délszlávot (Est II 1)

A magyar ügyek tanulmányozását a olasz 
katonai bizottság jön Budapestre (Esi II 1)

A békekonferencia elfogadta Benes dr. 
külügyminiszternek az ausztriai cseh szlovák 
határokra vonatkozó javaslatát. (Nap I 31.)

A békekonferencia elfogadta a német 
gyarmatok, a csendes-óceáni szigetek és az 
afrikai gyarmatok internacionaiizálasánnk 
elvét s kimondotta, hogy ezeket a területeket 
annak a nemzetnek ellenőrzése alá helyezik, 
amely lég lkalmasabb a köz igaz gatas veze
tésére (P H. II. 2.)

Böhrn Vilmos hadügyminiszter szerint 
amig ebben az országban hadinniiiornos van, 
addig a rokkantak ügyét a legmelegebben 
fel kell karolni (P. H II 2)

Valamint a forradalom vívmányaként 
vonult be a szocializmus az egyetemre, 
hasonlókepen kapjon egyetemi tanszéket az 
újságírás tudománya is. Ezt kívánja a P. 
H.-ban Zsolt. A magyar sajtó az újságírótól 
olyan enciklópédikus (jogi, közgazdasági, 
történelmi, irodalmi, művészi stb) müveit 
séget követei, amelyet tankönyvekben nem 
találhat meg s amelyet az egyetem egy 
fakultusán sem sajátíthat el.

Amióta Crell, az amerikai sajtószolgálat 
Magyarországon járt, azóta veszi fal 

a cscpoli magyar szikratávíró a lyoni állomás 
sajtóközléseit a békekonferenciáról a magyar 
sajtó számára ; természetesen a szikratávíró 
egyúttal továbbítja a kormány közleményeit 
a távoli külföldre. (P. H II. 2.)

A sárospataki és eperjesi jogakadémiák 
Miskolczon fuzionáltak (P H II. 2.)

Miután a pozsonyi egyetem tanácsa 
megtagadta részvételét a cseh-szlovak kor
mány február negyediki ünneples fogadtatásá
nál, Zoch Sámuel főispán- kormány biztos 
elrendelte az egyetem bezáratását (Est II 2 )

Búza Barna miniszter nyilatkozata szerint 
februárban - a nép izgalmára való tekin
tettel — egy ideiglenes birtokrendezés kez
dődik. Az erről szóló néptörvény meg’.dja a 
lehetőséget, bogy a birtok-rendezési tanács 
kiküldöttje úgy járjon el, ahogyan az a helyi 
viszonyok szerint a legalkalmasabb Az 
igényjogosultak vagy rögtöni ideiglenes bir
tokba veszik a földet, vagy haszonbérbe, vagy 
részes művelésbe (Est II. 2)

A birtokreform-javaslatot a miniszter
tanács már letárgyalta és számos módosí
tással elfogadta. (B H II 4)

Fejéren rmegve törvényhatósági bizottsága 
- mélységes bizalmatlansággal viseltetik a 
1 kormány iránt. Nagy Vince belügyminiszter 
! ellenforradalmi tendenciával vádolja emiatt 
■ a törvényhatóságot (B. H. II 4.)

A Petit Journal szerint a Bánát kérdé
sét olyképen rendezték, hogy Szerbia való
színűen meg fogju kapni a Bánátnak azt a 
részét, amely a Dunától északra a temesvári 

i vasútvonalig terjed. A Bánat többi része 
Romániának jut (B. H. II 4)

A nagy vagyonadó kérdéseinek megvi
tatása febiuár 3 an kezdődött meg n pénz
ügyminisztériumban Szende Pál pénzügymi- 

i niszter elnöklésével (B H II. 4)
Hágából érkezett jelentés szerint a pá

risi konferencia felszólitást fog intézni a 
magyar kormányhoz, hogy megbízottait 
küldje el a tárgyalásra lÚj Lap II. 4)

Február 3-án nyitotta meg Bernben 
: Branting a nemzetközi szocialista konleren- 
. ciát. A konferencia tiltakozik az aunexio és 

az imperialista törekvésok ellen (Magyar
ország II 4 ) A magyarokat e konferencián 
Jászai és Buchinger képviselik.

A budapesti laktanyák üj elnevezést 
. kapnak. Lesz : Martinovich-, Damjanich, 

Kossu’h Lajos-, Jaurés-. Petőfi, Marx-, 
i Károlyi Mihály-, Dósa György, Táncsics , 

Bem , Garibaldi- és Washington-laktanya. 
j (Magyarország II 4)

Kunfi közoktatásügyi miniszter forradalmi 
tankönyvet készíttet az eiemi iskola IV, V 

. és VI osztályai számára (Magyarország II 4.)
A birtokroform végrehajtása során a 

kisajálitás alól — egyelőre — három évre 
mentesítik azokat a gazdaságokat, amelyek 
tehenészetre berendezkednek és kötelezik 
magukat, hogy a városi fogyasztóknak fognak 

I tejet szállítani. (P N. II. 4.)
Jugoszláviában erős köztársasági moz 

galom indult meg.
A Jendrassik klinikán dr. Engel Károly 

tanár érdekes betegséget fedezett fel. A 
betegség abból áll, hogy a beteg naponta 
nehány órán át csuklik s a csuklás követ
keztében belső lájdannai vannak (Est II 5)

Miután a kormány a budapesti tudo- 
j mányegyetemre tanárokat nevezett ki a ta 

nács meghallgatása nélkül, azért a tanács 
nem vette ki az uj tanároktól az esküt A 
konfliktust a minisztertanács ugv oldotta meg, 
hogy az. egyetem autonómiáját felfüggesztette 
és Jászi Oszkár egyetemi nyilvános rendes 
tanárt a budapesti tudományegyetemhez kor
mánybiztosi minőségben kinevezte (P H II 5.)-

A hivatalos lap II 5-iki száma hozza 
i az. uj külügvmitiiszteriumi kinevezéseket. Gróf 

Ambtóz.y Lajos rendkívüli követ és mégha 
talmazott miniszter lett iP. H II 5.)

A délvidéki svábok nagy népgyűlésre 
készülnek, melyen ki akarjak mondani, hogy 
ragaszkodnak a magyar államjogi kapcsolat 
hoz (P. H II. 5)

Karolj i M köztársasági elnök Junker 
János dr. ítélőtáblái bírót kinevezte a magyar 
népköztársaság német miniszterévé; állam
titkára Kalmár Henrik. Nyugatmagyarorszag 
német kormányzója Zsombor Géza lEstlI 6.)

A köztársasági elnök határozott kíván
sága aiapjáu a kormány a földosztást Ká

rolyi Mihály hevési birlokán kezdi meg 
(Est II 6)

Brémában harangszóval tudatták a bol- 
sevikiek leveretését (Est II 6) Száznál több 
áldozata van a brémai harcoknak (8 órai 
U. II 6)

A csehszlovák állam ismét felveszi a 
postaforgalmat a volt osztrák-magyar biro 
dalom többi államaival A forgalom egye
lőre csak bizonyos korlátozásokkal indul 
meg (P H II. 5),

Megindulnak a tárgyalások a katholikus 
autonómia és az egyházi kiadások megtérí
tésére vonatkozó 1848: XX t. c. végrehaj
tása ügyében Magyar nunciaturát állítanak 
fel Rómában (D H II 5).

Megbízható párisi forrásból eredő hírek 
szerint az antant elfogadta Wilson 14 pont
ját, úgy, hogy a békét tényleg Wilson alap
elvei szerint fogjak megkötni (8 órai U II. 6).

Február 5-en érkezett Nagyváradra Po- 
merol angol kapitány, hogy a román meg
szálló csapatok visszaéléseit tanulmányozza 
(8 órai ü. II. 6).

A berni szocialista konferencia a háború 
okozóit kutatja A franciák heves támadást 
intéztek a német többségi szocialisták ellen. 
Adier Frigyes szerint az osztrák uralkodó 
osztáiy — Németország egyetértése mellett — 
tervszerűen készítette elő a háborút, azonban 
az uralkodó személyiségek más országokban 
is bűnrészesek voltak Buchinger védelmet 
kér M igyarország részére. (M. II 6)

Fejér varmegye törvényhatóságának el
lenforradalmi színezetű határozata folytán a 
kormány felmentette állásától Kövess Emil 
kormánybiztost s Fejér vármegye kormány
biztosává Tolnay Lajost, Székesfehérvár város 
kormánybiztosává Horváth Jánost nevezte ki. 
(M II 6.|

Juhasz Nagy Sándor igazságügyminiszter 
elkészítette az árdrágítók ellen való uj tör
vényjavaslatot, amely az árüuzsorát, árdrá
gítást és lánckereskedelmet két évig terjed
hető fogházzal és 1000 tói 100000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel sújtja. Hasonlóan 
erősen hüntettetnek ez árubejelentés elmu
lasztói és a visszaeső bűnösök (M. II. 6)

Különfélék
— A Barg etrvea exé-nonkénti ára 

40 fiV6-. A papirhiány kénvtelenit lapunk 
egyes szamainak arat 40 fillérben megálla
pítani. Előfizetési dij egész évre 14 korona, 
felévre 7 korona — változatlanul marad

— Városi köngyuieu. Léva város 
képviselőtestülete folyó hó 1 -én közgyűlést 
tartott, amelyen a polgármester bejelentette, 
hogy dr .Vocsy Aha tanácsnoknak, aki idő
közben megérkezett és távollétét igazolta, a 
képviselőtestület által felfüggesztett izetését 
február hó 1 tői ismét folyósitotta Bodó 
Sándor helyettes pénztárosnak közgyámi, 
illetőleg város gazdai állasába való vissza
helyezését rendelte el a közgyűlés A pénz 
tar ideiglenes vezetésével F»r a» Tódor bí
zatott meg. A pénztárosi allasra a közgyűlés 
kihirdette a pályázatot A katonaságnak 
Léváról történt elvonulása után több kincstári 
élelmezési cikk maradt vissza A polgármes
ter ezen cikkeket átvette és a lakosságnak 
eladottá, amiről tudomást szerezvén a cseh
szlovák parancsnok, felhívta a polgármestert, 
hogy az eladásból befolyt 12 ezer korona 
összeget, amennyiben az zsákmányolt va
gyonból került ki, — szolgáltassa át a ne
vezett parancsnokságnak A képviselőtestület 
a parancsnok újabb sürgetésére masnap 
tartott közgyűlésen, — engedve a kényszer
helyzetnek, — az összeg kiadatását elren 
delta Mivel a városi rendőrség a cseh
szlovák parancsnok felhívására nem volt 
hajlandó a hüségoskiit letenni a cseh-szlovák 
államra, a parancsnok az összes rendőrséget 
lcfegyverezte De három nap után eskü 
nélkül is újra szolgálatba állította, de fegyvert 
nem kaptak. Végül a közgyűlés tudomásul 
vette, hovy a kiosztott ingyen lisztre 25% 
pótadónak kivetése vált szükségessé.

— aösKvaiM. A lévai Kath. Kör 
február hó 16 án, d u. 2 órakor saját he
lyiségében tartja évi rendes • közgyűlését, 
melyre a kör tagjai ez utón is tisztelettel 
meghivatusk.
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— Léva lakoHsáeának téliéi való 
ellAttea. Léva lakosságának .nagy részét 
évük hosszú során át, a legnagyobb kész
séggel, még áldozatok árán is,' a lévai ura
dalom a majorjaiban levő tehenészeteiből 
látta el tejjel. E hó elsejétől azonban az 
uradalom a tej szállitását kénytelen volt 
erősen redukálni, mert a kormány intézkedése 
folytán az uradalomban alkalmazottak csa
ládjait kell ellátnia A város lakossága a 
szállítás csökkentése dacéra ez idő szerint 
még nem szenved hiányt a tejben mert a 
szomszédos magyar községekből naponkint 
átlag annyi tej érkezik Lévára, hogy az 
eléggé fedezi a lakosságnak szükségletét. 
Ezt a tejmennyiséget azonban okvetetlenül 
és sürgősen biztosítani kell a jövőre is a 
város lakossága számára, amit csak úgy és 
akkor érhetünk el. ha a városi elöljáróság 
az illetékes felsőbb hatóság által a tejet 
lefoglaltatja és utasítja Á só-, Felsöszccse, 
Óvar, Alsóvárad, Garamszentgyörgy és Mohi 
községeket, hogy az ott termelt tejet kizárólag 
és naponkint Levara szállítsak be. Kérjük 
városunk polgármesterét hogy a lakosság 
érdekében ezen ügyre vonatkozóan haladék
talanul tegye meg a szükséges lépeseket.

— Az ard'ági'ók el eu a kormány 
a legszigorúbb büntetéseket rendelte alkal
mazni. Ennek dacára minden téren a leg- 
szemérmetlenebb spekulációval találkozunk 
Hogy csak egf szakmát említsünk : Egyszerű 
női félcipőért 240 koronát merészelnek 
kérni ; a talpából belevéseU árat kivakarjak 
s igy meghamisítva és kijátszva ötszörös áron 
sózzák a tájékozatlan közönség nyakaba. 
Figyelmeztetjük a közönségét hogy részben 
maga az oka az ardragitasnak, mert nem 
jelenti fel az esetet a rendőrségnek Csak 
úgy védekezhetünk sikerrel az áruuzsora 
ellen, ha minden esetet, a legcsekélyebbet 
is, a hatóságnak tudomására hozzuk. Az 
árdrágítás miben sem különbözik az utón 
állástól ; ez is, az is jogtalanul másnak 
megkárosítása által akar meggazdagodni 
(Bekudetett)

— G exbir. Készvéttel vettük a szo
morú hirt, hogy Kar csonyi Pál, a lévai já- 
rasbii óságnak végrehajtója, február hó 6 an, 
reggel fel 6 orakor, életének 5ő ik, boldog 
házasságának 30 eveben, hosszú és kínos 
szenvedés után, öveinek mely fajdalmára, 
csendesen elhunyt Hült tetemeit e ho 7 en, 
d. u 2 órakor a lévai izraelita temetőben 
nagy részvét mellett helyeztek örök nyu
galomra.

__ Magyarorszátr megbízottal a 
btkekonferenotan. Hágából teljesen meg
bízható helyről arról értesült e ho 3-án az 
At Ért tudósítója, hogy a magyar kormány 
legközelebb felszólítást fog kapni, hogy 
küldje el megbízottait a békekonferenciára.

— Teaestsly Léván A lévai iparos 
és kereskedő ifjúság f. hő 15-én este 8 
órakor, a városi szálloda nagytermében, 
tánccal egybekötött, zártkörű teaestelyt ren
dez a Stefania-árvaLáz és a tüdőbeteg sza
natórium javára. Bolepti dij: személyenként 
5 K. Családjegy 3 személy részére 12 K. A 
rendezőség, amely arra kéri a hölgyeket, 
hogy az estélyen minél egyszerűbb ruhában 
jelenjenek meg, — a nemes célokra való 
tekintettel felülflzetéseket köszönettel fogad 
s azokat hirlapilag nyugtázza. — Az estély 
sorrendje : 8 órától 10 tg Bartos Lajos és 
Sárai Kálmán zenekarának szorakoztatasa 
mellett teázás, utana tánc, konfetti és szer
pentin-csata.

— Papv>l»BStá>. A hontvarsányi ref. 
egyház e hó 6-án tartott közgyűlésében a 
megüresedett lelkeszi állásra egyhangúlag 
Pap József lévai segedlelkeszt választotta meg.

— A 0>ehe« ne n bel^e-xii te it 
b«n> jé '<•<». E napokban ismét olyan 
hírek terjedtek el, hogy közvetlen küszöbön 
ált a bankjegyeknek 1:3 arányban való le
bélyegzése. Más verzió szerint a cseh szlovák 
állam uj fizető eszközzel fogja becserélni a 
bankjegyeket Ezzel szemben illetékes helyen 
kijelentik, hogy minden ilyen híresztelés va
lótlan, mert a pénzügyminisztérium sentmost, 
sem később nem tervezi a bankjegyek lebé
lyegzését

— OlMvoravAvl h«d1fig'yognak 
lahat leve aket írni. A Hadifogoly Gyá- 
molitó és Tudósító Hivatal a hadügymi

nisztérium utján értesítést kapott, hogy 
Olaszországban internált hadifoglyainknak 
híreket lehet küldeni. Nem szabad azonban 
levéleket Írni, hanem a cenzúra könnyítése 
miatt négy-öt sort tartalmazó levelezőlapokat, 
melyeket továbbítás végett a Hadifogoly 
Gyámolitó és Tudósító Hivatalhoz kell borí
tékban beküldeni. (V, Nagykorona-utca 13)

— EjeffvTés. Polgár Hugó buda
pesti szőnyegkereskedö, a Polgár Hugó és 
Emil cég beltagja, eljegyezte Laufer Jankát 
Léváról

— A lévai oieh-«xlov4it katonai 
paranoanovnág e hó 3 an kiadott hirdet
ményével felhívta a varos lakosságát, hogy 
a katonai kincstár tulajdonát képező va
gyontárgyakat u. m. szekerek, szerszámok, 
lovak ruházat, cipő stb ) akár jogosan, akár 
jogtalanul jutottak birtokába, bárom napon 
belül és pedig február hó 7-ig a katonai 
paraucsnoksagnak a városházán levő irodá
jában beszolgáltassa. Aki ezen rendelkezés
nek eleget nem tett, az katonai biróság 
büntetése alá esik

— lűeguznntatlk a joggvakorn'-kt 
A’iáá1’. A joggyakornoki állást megszünte
tik és minden joggyakornokot jegyzőnek ne
veznek ki A jegyzői ;kar létszáma igy te
kintélyesen emelkedni fog s a jegyzői kart 
a nyolcadik, kilencedik es tizedik fizetési 
osztályokba osztják be. Jelentékeny újítás 
lesz továbbá az is, hogy minden bírói ké
pesítéssel biró bírósági jegyző 1200 korona 
vizsgapótlékot og kapni. A jegyzői kar ez
zel azonban egyáltalában nincs megelegedve; 
a bírósági jegyzők és joggyakornokok szabad 
szervezete országos akciót indít, hogy a 
jegyzők jogos igényeit a bírói külön státus 
felállításával kapcsolatban teljes mértekben 
kielégitség.

— U törvény ax örökö- üdééi adó
ról. A pénzügyminisztériumban a lapok hír 
adása szerint, már elkészült az uj törvény, 
amely az örökösödési adó uj szabályzatát 
foglalja magában. A törvény lényegesen 
emeli a mai örökösödési ad< kulcsot, mely 
alacsonyabb lesz a közeli rokonokkal szem
ben, akik esetleg az örökösödési vagyon 
szerzésében részt vettek és nagyobb kulcs
csal fognak adózni a távoli rokonok és nem 
rokonok

— vé—yilso R'g. lesolt Imre 
csejköi 30 éves foldmives e ho 6 an délelőtt 
testveret 1 solt Vendel csejköi lakost valami 
örökségi ügy miatt történt összeszólalkozás 
miatt egy konyhakéssel úgy mellbe szúrta, 
hogy nyomban meghalt. A tettes önként je 
lenlkezett a lévai járásbíróságon, hói kihall
gatták s őrizetbe vették.
... . í , .
Az anyakönyvi hivatal beje'yzáse.

lo>9 évi febr. hó 2.-tól évi febr. hó 9.-ig.
Születés.

A szülői ae?« < f 5 | &°l.
A gyermek 

neve

Zongor László Birly íren 
Schors János Madarász Ágnes 
Karácsouyi Anna
Izsák Margit
Kadarász Károly Balbach J 
Hanszkó Péter Szkál Mária

leány 
fiú 

leány 
leány 
leány 

fiú

Katalin 
Sándor 

Ilona Anna 
halva szült 

Hona 
László János

Házasság

Léván Szepesi u 18. szám slstt minden
nemű nöl szabómunkát lagjutányosabban el 

vtllel PRACHÁR íSTVANNÉ varrönó.

Vűleiienv és wenvasszonY mié \ VaU‘“
ifj. Poka István Menyonszky Zs.

Halálozás.
ref. r. kath.

az elbauvt uein Kora A hálái oka

Mihalovics Sándor 5 hó
Karácsonyi Pál ő6 éves
GraU'Z Erzsébet 14 éves

tüdőgyulladás 
izom elfajulás 
há'harty gyűli.

NŐI VARRODA.

LÉVA R. T- VAROS VILLAMOS TELEPE.

Hirdetmény,
A városi képviselőtestületnek 

379—1919 sz. véghatározata értel
mében a város világításának bizto
sítása céljából következőket közlöm 
az áramfogyasztó közönséggel:

1.) Magánlakásokban lakószobánként 
ennek nagysága szerint csak egy drb. 16-os 
vagy 25 ös, 8 méternél hosszabb helyiségekben 
50-os fémszálas izzólámpa használatát enge
délyezem ; a többi izzólámpát a fogyasztó a 
foglalatból kicsavarni tartozik. Úgy a lakó-, 
mint mellékhelyiségben, csak akkor szabad 
világítani, ha abban éppen tartózkodnak. 
Folyosók állandó világítása tilos

2) Szénszálas izzólámpák haszná
lata tilos

3) Ipari és motorikus áram (szivattyúk, 
vasalók, recbaudok, főzök, stb ) használata 
október 1 töl — március 31-ig terjedő időben 
délután 5 órától este 10 óráig, április 1-től 
— szeptember 30 ig terjedő időben délután 
6 órától — este 11 óráig tilos.

4) Arusitó üzletekben áramot használni 
nem szabad.

5) A pausál-fogyasztók által fizetendő 
dijakat a jelenlegi 18 filléres árnak megfe 
ielően egyöntetüsiteni fogom, miért is felhívom 
a pausál-fogyasztókat, hogy az ezentúl fize
tendő havi pausál arak megállapitása céljából 
lolyó hó 10- és 11 én délelőtt 9 — 12 és 
délután 3—6 órakor a villamos telep irodá
jában megjelenjenek.

6.) Áramszámlálókkal felszerelt fogyasz
tók panaszainak elintézésére olyó hó 12. ének 
délelőtt 9-12 és délután 3—6 óráját 
tűzöm ki.

7) Műhelyek kávéházak, vendéglők és 
száiiodák áramfogyasztásának maximálása 
céljából az érdekelteket folyó hó 13 ának 
délelőtt 9—12 órájára meghívom.

8) Hivatalok és irodák világításának 
korlátozását illetőleg a hivatalfőnökökkel a 
helyszínén fogok tárgyalni.

9) Minden eddig ki nem egyenlített 
számla folyó hó 15-éig a villamos telep 
pénztáránál személyesen kifizetendő.

10) A fogyasztók feleslegessé vált vil
lamos izzólámpát b-kerem, melyeket napi 
aiban a villamos telep raktárára megveszek.

Ezen rendelkezések betartása és 
ezáltal a villamos gépberendezés 
épségének, valamint a világitásnak 
a fennforgó különlegese.: nehéz vi
szonyok mellett való biztosítása cél
jából a fogyasztó helyeket állandó 
ellenőrzés alatt fogom tartani. Aki 
a fennti utasításoknak ellenszegül, 
vagy azokat be nem tartja, azt a 
hálózatból azonnal ki fogom kap
csolni ; a pausál fogyasztók ellen 
tekintettel arra, hogy ezek az áram
dijakat csak az engedélyezett lámpa
számnak megfelelően fizetik, ezen
kívül kihágás címén bírósági eljárást 
fogok megindítani.

Léva, 1919. évi február 9 én.

Csorba Jenő,
a városi villamos telep igazgatója

Utazó bőrönd, táska, ridikül, 
erszény javítást, valamint kosár 
mondirozást vállalok.
Fobwnrs, Léva Szepesi-utca 16.

Kisebb szőlő hajlékkal, 
közel a városhoz bérbe, esetleg 

megvételre kerestetik. Cim; 
KIADÓHIVATALBAN.
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MEGHÍVÁS.

A LÉVAI TAKARÉKPÉNZ FÁK 
RÉSZVÉNYTÁRSULAT

____________ 53-lk * v 1 --------------------

rendes közgyűlését
1910. évi február hó 33-án délelőtt 11 órakor saját 
épülete tanácstermében fogja megtartani, melyre a t 
— — — részvényesek ezennel meghivatnak. — — —

rjKTFrraaoEL)

TÁRGYAI:
1.) Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 

hitelesítésére két tag kiküldése

2) A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóig javaslatai 
a felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása; a 
nyeremény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3) A részvénytőkének a tartalék tökéből 200000 korona 
átutalása által 1.000,000 koronára leendő felemelése iránt való 
határozat hozatal

4.) A tisztviselők és alkalmazottak helyzetének javítására 
vonatkozó előterjesztések tárgyalása.

5) Az alapszabályok 4 §-ának módosítása.
6.) Az alapszabályok 15 §-a alapján netán beérkező indít

ványok tárgyalása.
Kelt Léván, 1919. évi február hó 6 án.

Az IGAZGATÓSÁG.
Kivonat az alapszabályok 13 §-ábói A közgyűlésen csak oly részvényes 

gyakorolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal 
már a részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve 6 ki ily 
tulajdonjogu részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy óraval az intézet 
pénztáránál letéteményezte

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként 
d. e. 9—12 óra között megtekinthetők.

Tartozik. Mérleg-számla 1918. évi deczember hó 31-én Követel.

Léván. 1918. évi deczember hó 81-én.

Pkl
i

Vagyon
I ... . ... ..

1kor- til. kor. fii. Fkl. Teher kor flL! kor. ül.

242 Pénztár — — — — 224398! 21 98 Részvény alaptőke — — 1 800000
215116

_
244 Váltó tárca _ — —

2363498
630543

1382708 240 Tartalék , — — t6
245 Kamatozó jelzálog kölcsönök — 141 Nyugdíj , — — 1 60000 —1
246 Törlesztései . » — 12 2994041112 238 Rendelkezési „ — — 25000 —

105000247 Kézi zálog » — 354101 - 99 Veszteségi tartalék alaptőke — 20000 - —
256 Értékpapírok — — — 1660000 — 255 Betétek — — — — 8232425 29
243 Folyószámlái adósok — — 332019L99 223 Eugedm. utján átruházott kölcsönök 234167 99
212 Övasi dijak és előlegek — 1807195 -'* 8 3J5 

SÓT. Fel uem vett részvény osztalék 1245 —
leotei Hátralékos kamatok — — 34046]88 156157 

158 Kölcsönöknél 1919-re befolyt kam. 39964 22
135
219

Intézeti ház — — —
Bútor és felszerelés — —

100000Í -
1000 - Nyeremény mint egyenleg :

Áthozat 1917 évről — 20047 90
Nyeremény 1918 évben 105637 09 125684 99

975360415 9753604
h
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Holló Sándor «. k. Szilassy Dezső s. k.
elnök igazgató. főkönyvvezető.

Ezen mérleg-szamia aióiirott felügyelő .bizottság által me/vizsgáitatott s az teljesen rendben találtatott.

Boroadnyi Béta s. k. Dr. Moosv Aba s. k Flzély Lajos s. k.
ielflgy. biz tag. felügy. biz elnök felügy. biz tag.

Birtok bérbeadás.
LÉVA közelében 150 manyar holdas 

kisblrtok gazdasági épületekkel és 
lakóházzal hosszabb időre bérbeadó. 

Bővebbet a lap kiadőhivatalában.

A mai »kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák es műfogak 
FülÖp Béla fogtechnikusnál L e vá xx, Teleky-utca 1.

AZ U 1

hagy milyen előnnyel jár Önre, he 

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru és 

vasnagy kereskedésében 

váeárol lo».

Telefon szám : 33.

KNAPP PÁVIP
oezíigaziasaii ei variwi iianv raktara

LÉVÁN. Telefon szám : 33

Piactérén, imgy kiterjedésű gépraktárain céljára épült házamhan 
nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve- 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féie motorok minden nagyságban, Hopfferr ás 
Sohrantz gőzosSplő készletek, eredeti Melichár féle 
vetőgepek, BScherféle ekék és talajművelő esz
közök, valamint minden e szakmába vágó gépek 

és géprészek. Világhírű RAPID lánooskutak 
fi*  Legjobb minőségű takarmanykamrak elksszitós« 

m fftiállitaa ■ lutánvos arabban "Wt

hyua*tolt  Nyitrai to Társa syonsajtójás Urán


