
XXXIX évfolyam 8. szám Léva, 1919. február hó 23.

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

Egyes számok ára 40 fillér.

□ centiméterenként — 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garinond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

összeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

HIRDETÉSEK

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TAbSADALMI HETILAP

A kéziratok a azarkaaztOaéghaz kOldandOk.
Kéziratok viasza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : Vf KH’RSH’K JÁNOS.

Megjelsn vasárnap reg'g'el. 
FÖMUNKATÁRSAK : 

FRANK ANTAL, JAROSS FERENC

A hirdetéseket, előfizetéseket 1 a rekleméelóbet • 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

ai,»pki»»Ó'» NY1TRAI és TÁRSA r. t

A nagy vagyonadó.
A pénzügyminiszter e hó- elejére 

hívta össze azt az ankétet, mely a 
nagy vagyonadóra vonatkozó kér- 
döpontokat tárgyalja. Az ankéten 
részt vesznek az összes közgazda
sági érdekeltségek képviselői, a 
munkásszervezetek képviselői. A mi
niszter meghívta a tudományos 
egyetem jogi és közgazdasági fa
kultását és több pénzügyi szakem
bert.

Nagy érdeklődéssel néznek az 
ankét tárgyalásai elé. A pénzügy
miniszter már előzőleg tájékoztatta 
a sajtó képviselőit az ankét elé ter
jesztett kérdésekről, valamint a nagy 
vagyonadó ügyében elfoglalt állás
pontjáról. Ennek a tájékoztatásnak 
során kifejezést adott annak is, hogy 
ö nem akarja az ankétre oktrojálni 
saját nézeteit; ellenkezőleg az an
kéten elhangzó véleményekkel kí
vánja, ha lehet, összeegyeztetni sa
ját felfogását. Úgy tervezi, hogy 
az ankét munkájának befejeztével 
minisztertanács elé terjeszti a ja
vaslatot és február, esetleg márci
usban már törvény is lehet belőle.

Az egyszeri nagy vagyonadót 
az ország pénzügyi helyzetének 
szanálása sürgeti és az azon az ál
talános elven épül fel, hogy a va
gyon egyenlő elosztását akarja,meg- 
közeliteni és elősegíteni. A vagyon
adó kiterjedne a vagyon minden 
alkotó elemére, ingó és ingatlanra, 
készpénzre, takarékbetétekre, érték
papírokra, műkincsekre, a háztartás 
bútoraira nem Az adókivetésnél 
figyelembe veszik mindenkinek össz- 
vagyoni helyzetét Az adómentes 
minimumot húszezer koronára ter
vezik és a fokozatos adókulcsnál 
öt százalék lenne a minimum, amely 
progresszív ötven százalékig halad
na. Hogy a fokozatos adókulcs al
kalmazása során meddig menne fel 
száz százalékig a megadóztatás, 
erre vonatkozólag a pénzügyminisz
ter nem tett határozott kijelentést, 
de véleménye szerint a tiz millió 
koronán felüli vagyonoknál esetleg 
érvényesül a száz százalékos meg
adóztatás elve.

A részvények megadóztatása 
tekintetében úgy nyilatkozott a 
miniszter, hogy a részvénytársula
toktól akarja beszedni a nagy va
gyonadót, mert igy véli megvéd
hetni a kis részvényesek érdekeit a 
nagy részvényesekkel szemben. A 
vagyonértékelés alapelvei tekinte
tében az volt a pénzügyminiszter 

felfogása, hogy mivel a birtokre
formra vonatkozó tervezet azon az 
alapelven épült fel, hogy a birtok 
megváltási ára a békeidők átlagára 
lesz, a nagy vagyonadó kivetése 
szempontjából is a békeidők átlagos 
ára lesz az irányadó. A vagyon
adók lefizetése tekintetében a ja
vaslát kétféle módozatot statuál, 
vagy törlesztés utján, vagy pedig 
egyszerre történhetik a befizetés és 
az utóbbi módozat bizonyos elő
nyökhöz juttatja az adózót. A be
szolgáltatás történhetik készpénzben, 
vagy természetben.

A nagy vagyonadó várható jö
vedelméről határozott kijelentést 
nem tett a miniszter, de annak a 
reménységnek kifejezését igen, hogy 
az ország pénzügyi helyzetének 
szanálását várja tőle. Mert az két
ségtelen, hogy az állam bevételeit 
fokozni kell. Erre vonatkozólag is 
kész tervei vannak. Az egyszeri 
nagy vagyonadón kívül újabb egye
nes adók, az öröklési adók feleme
lése, a szeszadónak nagy arányok
ban emelése, a vasúti, posta és táv
irat díjszabások újabb drágítása len
nének azok a források, amelyekből 
az ország újabb és nagyobb jöve
delmei fakadnának.

Nagy vonásokban rajzolta meg 
azokat a terveket is. amelyekből az 
állam folyó szükségletének kielégí
tésére válogatja ki a lehetőség sze
rint a legcélszerűbb eszközöket. 
Ezeknek a terveknek a kidolgozá
sával állandóan foglalkozik a pénz
ügyminisztérium kebelében erre a 
célra szervezett bizottság

Felette fontos nyilatkozatokat 
tett a pénzügyminiszter arra vonat
kozólag is, hogy miképpen akarja 
keresztülvinni az államháztartásban 
a legszigorúbb takarékosságot és 
erre vonatkozólag már történtek is 
intézkedések.

A pénzügyminiszter két és fél
óráig tartó előadásából kicsillant az 
a biztató reménység, hogy az ál
lamháztartás rendjének helyreállítá
sára irányuló törekvések eredmény 
nyel biztatnak. De ezeknek az ered
ményeknek elengedhetetlen előfel
tétele az, hogy a termelő munka 
minden vonalon meginduljon és ta
vaszra ne maradjon tétlenül a mun
káskéz. Falu és város egyformán 
álljon munkába, mert a termelés 
megkezdése nélkül, a termelő mun
ka eredménye nélkül hiábavaló len
ne minden törekvés, amely az or
szág pénzügyi helyzetének megja
vítására irányul.

Városok közigazgatása.

Léva város képviselőtestülete 1919. évi 
febr. hó 15 én közgyűlést tartott, amely arra 
való tekintettel, hogy mint a magyar, mint 
a cseh-szlovák kormány módosította a váro
sok közigazgatását, megállapította, hogy nem 
tekinti magát illetékesnek eddigi működésé
nek betöltésére.

Kapcsolatosan közöljük a magyar kor
mány 1919. Vili, néptörvényét, amely a 
városok közigazgatási szervezetének ideiglenes 
módosításáról szól.

1- §•
Addig, amig a törvényhatósági és a 

községi közigazgatás újjászervezése megtör
ténik — a törvényhatósági joggal felruházott 
városok törvényhatósági bizottságainak és az 
rt városok képviselőtestületeinek, továbbá a 
ezek kebeléből alakult összes bizottságoknak 
s az eddigi törvényhatósági bizottsági és 
képviselőtestületi tagok mindennemű kikül
detésének megszüntetése mellett — azok jog
körét a 2. §. értelmében alakítandó városi 
néptanács veszi át, amely ezt a jogkört 
teljes felelősség mellett tölti be.

2. §.
A városi néptanács all a városi tanács

nak tisztviselő tagjaiból és azokból a tagok
ból, akiket a főispán) tennivalók ellátására jo
gosított kormánybiztos az illető városnak az 
1918. I. népiörvény szerint városi törvényha
tósági, illetőleg községi választói joggal 
felruházott lakosai közül kikiild. Ezeknek a 
kiküldött tagoknak száma legalább kettővel le
gyen és legfeljebb néggyel lehet nagyobb 
a tisztviselőtagok számánál.

A városi tanácsnak nem lehet tagja, 
aki az 1886 XXI. te 23 §.-a, illetőleg az 
18." 6 XXII te 40 §.-a szerint törvényható
sági bizottsági, illetőleg képviselőtestületi tag 
nem lehet.

‘ 3. §.
A városi néptanács ülésein — a 2 §-ban 

említett tagokon kívül — tanácskozási jog
gal résztvehetnek az 1886. XXI. te. 51. §-a, 
illetőleg az 1886. XXII te. 58. § a szerint 
közgyűlési tagsági joggal felruházott városi 
tisztviselők, akiket azonban szavazati jog 
nem illeti meg.

4. §-
A városi néptanács hatáskörébe tartoz

nak mindazok az ügyek, amelyeket előző 
törvények a törvényhatósági közgyűlés, ille
tőleg a képviselőtestületi gyűlés hatáskörébe 
utalnak. A városi tanács eddigi jogköre, igy 
választási joqköre is érintetlen marad.

A városi néptanács a szükséghez képest 
intézkedik a szak- és házibizotlságok kikül
déséről és szervezéséről. E bizottságoknak 
tagja lehet az, akinek az 1918. I. néptör
vény szerint törvényhatósági, illetőleg köz
ségi választójoga van, akár tagja a városi 
néptanácsnak, akár nem.

A városi néptanács ülései nyilvánosak.
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ő §
A városi néptanács válásit ja mindazo

kat a tisetvistlökz-t, akiket a törvényhatósági 
bizottság, illetőleg a képviselőtestület kőt- 
gyülése választott, kivéve a városi tanács tag
jait és a közgyűlésen eddig s avazati joggal 
felruházott tisetviselöket.

Ha a néptanács választása alól kivett 
állások valamelyike megüresedik és ennek 
ideiglenes betöltése a közszolgálat érdeké
ben szükséges, ez a városi közigazgatás 
újjászervezéséig csak helyettesítés utján tör
ténhetik. A hely't'estes jogát — a városi 
néptanács meghallgatásával — a föispáni 
tennivalók ellátására jogosított kormánybiztos 
gyakorolja.

Ha helyettesítés során fokozatosan olyan 
további állásra válik a helyettesítés szüksé
gessé, amelyre nézve a neptanácsnak. illető
leg a városi tanácsnak választási joga van, 
a helyettesítést a városi néptanács, illetőleg 
a városi tanács teljesíti.

t> §•
A törvényhatósági joggal felruházott 

városokban a városi tanács ülésein az eddigi 
tisztviselőtagokon kivül résztvesznek — azon 
bán szavazati jog nélkül — a néptanacsnak 
azok a tagjai, akiket a néptanács nem tiszt
viselő tagjai közül az ügyek intézésének 
irányítására és ellenőrzésere a városi tanácsba 
kiküld. Ezeknek a kiküldött tanácstagoknak 
a száma azonban nem haladhatja meg a 
tisztviselötagok számának a felét.

Ha jelenlevő nem tisztviselő tagok több
sége kívánja, a városi tanács hatáskörébe 
tartozó bármely ügyet a néptanács döntése 
alá kell bocsátani, kivéve a városi tanács 
hatáskörébe utalt választásokat.

7- §
Amig a törvényhatósági városi közigaz

gatási bizottságról újabb törvény nem ren
delkezik, e bizottság elnöke a törvényható
sági joggal felruházott varosokban a kor
mánybiztos helyettese a polgármester, tag
jai pedig az 1876. VI te. I § és az 1912. 
XXIII te. 6. § ában megnevezett tisztviselő
tagokon kivül az a 10 tag, akiket a városi 
néptanács akár saját nem tisztviselő tagjai, 
akár az illető városnak az 1918. 1. néptör- 
véuy szerinti törvényhatósági választói joggal 
felruházott egyéb lakosai közül a bizottságba 
kiküld.

8 8
Ez a törvény kihirdetése napján lép 

életbe és azt a belügyminiszter hajtja végre.
(Kihirdettetett az Orsz. Törvénytárban 

1919. január hó 29-én.)

A hit világ eseményeiből.

Február 15-én a függetlenségi Károlyi
párt szózattal fordult az ország népéhez, 
amelyben vázolja a kiválás okait; állást 
foglal a munkanélküli jövedelem, a magán
tulajdon, a nemzetiségi kérdés-, és munkás
kérdésben ; a szózat kiemeli a szociáldemo
kratáknak Magyarország területi integritása 
tekintetében való küzdelmét. Pontokba fog
lalt programmot nem adott a párt.

Kassán II. 15-én minden üzeni beszün
tette a munkát. Pozsonyban és Komáromban 
az ipari munkások 11. 15-én elhatároztak a 
sztrájk abbahagyását, miután követeléseiket 
teljesítették; azonban a közalkalmazottak az 
eskü követelése miatt a sztrájk folytatása 
mellett foglaltak állást

A hadinyereségadó fölemeléséről szóló 
törvénytervezetet tárgyalta a Nemzeti Tanács 
által alakilott szaktanács.

Angliában közvetlenül a forradalom fe
nyeget. Glasgow, Edinbourgh, Birmingham, 
Manchester, Sheffield és Carditf városokban 

államfelfordulást célzó tüntetések voltak; 
a csapatok csatlakoztak a tüntetőkhöz és a 
tiszteket elűzték. Vottinghamban munkásáén- 
düiés tört ki, amelynek folyamán megszál
lották a középületeket Angliában mindenütt 
katona- és munkástanácsok megalakítása fo
lyik ; ezek rendes összejöveteleket tartanak 
és titkos fegyvertárakkal rendelkeznek

II. 16-án érkeztek vissza a berni nem
zetközi szocialista kongresszusról a magyar 
kiküldöttek : Biró, Buchinger, Kunfi és Jászi, 
akiket Budapesten nagy ünnepélyességgel 
fogadtak.

A szerbek zsírt és húst szállítanak a 
cseheknek.

Jugoszsláviában a bankjegyek fölülbélveg- 
zése megtö tént, a cseh-szlovák államban 
nemsokára szintén foganatosítani fogják a 
lebélyegzést; a legutóbbi minisztertanácson a 
magyar népkormány is elhatározta a bank
jegyek lebélyegzését

A magyar köztársaság elnöke Somogyi 
Béla fővárosi felső kereskedelmi iskolai tanart 
a közoktatásügyi minisztériumhoz politikai 
államtitkárrá nevezte ki

A békekonferencia népszövetségi bizott
ságában Wilson elnöknek a népszövetségről 
szóló tervezetét elfogadtak úgy. ahogy azt 
Wilson akarta Ezt Wilson diadalának tekin
tik Clemenceauval szemben. A békeértekez
let teljes ülésére csak Wilson visszaérkezése 
után lesz kitűzve Azonban itt komoly ellen
vetést nem várnak, miután az öt nagyhatalom, 
amely a népszövetségi bizottságban képviselve 
volt, egyhangúlag hozzájárult. — Wilson 
II 16-án utazott el Parisból s 15 napig 
szándékozik az Egyesült-Államokban maradni 
(A népszövetségét majd annak a plenáris 
ülésen való elfogadása után fogjuk bővebben 
ismertetni.)

A békekonferencia legfőbb haditanácsa 
elhatározta, hogy Németországot 200000 
főnyi sereggel szállja meg.

Fiume kérdésében még nem döntött a 
békekonferencia; valószínűnek tartják, hogy 
nemzetközi kikötő lesz, amelyet a volt mo
narchia valamennyi nemzete szabadon hasz
nálhat.

Wilson lesz a döntöbiró a délszlávok 
és az olaszok között

A rokkantak küldöttsége Berinkey li mes 
miniszterelnöktől azt kívánta, hogy a rokkan
tak közül nevezzen ki valakit államtitkárrá 
a népjóléti minisztériumba. A kérdésről most 
tárgyalások folynak a minisztériumban — 
Másnap megjelentek a hadigondozó hivatal
ban, ahol kitessékeltek a hivatalnokokat és 
sajat embereiket ültették a hivatali szobákba.

Lenin ellen újabb merényletet követtek el. 
Juhász-Nagy Sándor igazságügyminiszter 

elrendelte, hogy az árdrágító vétségek és 
büntettek miatt elítéltekre jogerősen kiszabott 
büntetéseket azonnal végre kell hajtani és 
az eddig fennállott felfüggesztő intézkedések 
érvényüket vesztik

Csáky Károly gróf váci megyéspüspök 
II. 16-án meghalt

Búza Barna miniszter szerint Magyar
ország eddig a vagyonra volt építve ; a jö
vőben a munkára lesz építve.

A német kormány inegbizásából Erzber- 
ger miniszter aláirta a — bizonyos tekintet
ben — súlyosabb leltételeket tartalmazó 
újabb fegyverszüneti szerződést. Brockd >rf- 
liantz.au gróf külügyi államtitkár lemondott, 
miután nem volt hajlandó az új szeiződést 
aláírni.

Német-Ausztriában II. 16-án voltak a 
nemzetgyűlési választások Megválasztottak 
70 szociáldemokratát, 67 keresztényszocialis
tát, 26 német szabadelvűt, 1 zsidó nemzetit 
és 1 csehet. — Valcszinüleg koalíciós kor
mány lesz, amely a köztársasági államreform, 
a Németországhoz való csatlakozás és a 
nagyarányú szocializáló programul alap
ján all

A magyar kormány bizonyos időre el 
fogja rendelni a Horvátországgal és Szer
biává! szemben való teljes forgalmi zárlatot. 
E szerint nem lehet sem átutalásokat tel
jesíteni, sem postai úton pénzt küldeni. A 
levélforgalom és távirat-küldés is szünetelni 
fog. Valószinüleg hasonló intézkedések lesz 
nek a volt Monarchia többi államaival 
szemben is.

A magyar szociáldemokrata párt kikül

döttei a munkástanács ülésén beszámoltak a 
berni konferenciáról. A konferencia kimon
dotta, hogy a népek ligájának minden állam 
egyenlő jogokkal és kötelességekkel tagja 
lehot ; a népszövetség első feladata, minden 
háborús készülődés azonnali megszüntetést- 
s a végleges leszerelés létrehozása, a gazda 
sági háborúk megakadályozása, a nemzetközi 
jog- és a munkás védelem szabályozása — 
A területi kérdések rendezését népszavazás 
alapján kívánjak ; ez nem területi integritást 
jelent, hanem a népek integritását foglalja 
magában. Az uj és régi államok gazdasági 
jövőjét megfelelő gazdasági és lorgalmi szer
ződésekkel biztosítani kell. A bolsevizmus 
politikáját senkisem helyeselte. A berni kon
ferenciának az volt a felfogása, hagy nem 
helyeselheti azt (t. i. a diktarurat), ami ellen 
a szocialisták harco'nak, mert a diktatúra 
akkor is diktatúra, ha proletárok alkalmazzák 
pláne proletárok fölött Júliusban vagy au
gusztusban uj szocialista kongresszus lesz. — 
A berni konferencia határozatának a párisi 
békekonferencia elnökségének való átadásá
val Brantingot és Hendersont bízták meg.

Fraknói Vi.mos püspök elnökletével 
miniszteri bizottság alakúit, amely összeállí
totta azokat a műkincseket, amelyeket a 
közös gyűjteményekből az osztrákoktól vissza 
követelünk. — Követeljük többek között 
Bocskay koronáját. Zrínyi kardját, az udvari 
könyvtár Korvin-kodexeit. Attila kincsei 
néven ismeretes népvándorlási aranytárgya
kat stb — A bizottság általában követeli a 
volt közös gyűjteményeknek kvóta szerint 
reánk eső részét Hasonló mozgalmat indí
tottak a csehek és a lengyelek is.

Amerika békés egyezséget akar a bolse- 
viki kormánnyal; a franciák ragaszkodnak a 
katonai intervencióhoz. —- Lenin koalícióba 
lép a szociáldemokratákkal.

Budapest tanácsa élelmezési ne .ézségek 
ügyében a világvárosokhoz szándékozik for
dulni.

A székelyek és a románok a Szilágy
ságban harcban allanak.

A franciak Ausztria és Németország 
egyesülése helyett dunai konföderációt akar
nak ; az Egyesült Államok nem ellenzik a 
két ország egyesülését, ha ez a nép szabad 
akaratából történik.

Különfélék
— A lévai főgimnáziumot a cseh 

csapatok parancsnoka csütörtökön bizonytalan 
Időre bezáratta. Feljelentés folytán a főgim
názium épületében kutatást tartottak s olt 
egy golyószorót találtak, mely a fizikai te
remben volt Miután itt legfeljebb gyerek 
csínyről lehet szó, hisszük, hogy a zárt 
csakhamar feloldjak, mert nem lehet ily 
csekélység miatt oly sok ifjút esetleg tan
évének elvesztésével büntetni

— Közgyűlés. A lévai Kath. Kör mull 
vasárnap, február hó 16-án, tartotta évi 
rendes közgyűlését Szakács Viktor plébános 
elnöklete mellett. Dodek János igazgatói 
jelentése szerint a Körnek ez idő szerint 
30 alapító-. 5 tiszteletbeli-, 30 vidéki-, 1 
pártoló és 276 rendes tagja van. A tagok 
soraba — az elmúlt évben — felvétetett : 
47, elköltözött: 10 kilépett: 6, meghalt : 8 
tag Az 1918-ik évi bevétel 11412 korona 
1B fillér, a kiadás 10269 korona 91 fillért 
tett ki; maradvány készpénzben : 1142 ko
rona 27 fillér. Tagdijhatralek nyugtákban : 
668 korona A hadbavonult tagok hátralé
kából a választmány 2088 koronát hozott 
törlésbe, annál is inkább, mivel e célra 
Thúróczy Kornél rendfönök 200, l’resetolánszky 
Béla választmányi tag szintén 200 koronát 
adományoztak. A jövő évi költségvetés sze
rint a bevétel : 7659 korona 50 fillérben 
van előirányozva, ugyanily < sszegü kiadással 
szemben. A közgyűlés a jelen alkalommal is 
táviratilag óhajtotta volna üdvözölni a Kör 
megalapitóját es diszelnökét: báthy László 
nagyszombati érseki helytartót, ki a Kör 
javára, a múlt évben 5000 koronás alapit- 

' ványt tett, de tekintettel a rendkívüli állapo
tokra, csupán jegyzőkönyvileg emlékezett meg 

1 a nagylelkű alapitóról bvarba Endrét 9 évi 
pénztárcái tisztségének hű ég buzgó bétől- 

liantz.au
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téseért, tiszteletbeli taggá választotta a köz
gyűlés : Szakács Viktor plébános közfelki 
áltassál és egyhangúlag választatott meg a 
Kör elnökévé, mig a tisztviselők szavazó 
lapok utján, szótöbbséggel lettek megvá
lasztva. Igazgató : Dodek János, aligazgató : 
(ihimessy János, jegyző : Svarba Endre, 
pénztáros : Frasch József, gondnok: Guba 
János, könyvtáros: Koperneezky Kornél, 
ügyész : dr Kmoskó Béla. Választmányi 
tagok : Andruska Andor, Bartos István tisztv., 
Borcsányi Béla, Csernak Izidor, Kuller Ferenc, 
Kostyek József Kreskó Nándor, Szentivanyi 
Endre Bóbb László Nappel Rezső, Nyúly 
József, Ondrejkovics Adolf, Peternák János, 
Bakos Lajos, Tokody István, Thiiróczy János 
Presztolanszky Béla, Tanos Árpád Iványi And
rás és ifj Nyiredy Géza. Számvizsgálók : 
Baker Árpád, Nevery Sándor és Szabó József.

— Cryaszbir Nyitray Nándor föld
birtokos volt lévai jonevü kereskedő, a 
kiterjedt lévai tekintélyes Nyitray-család tagja 
február 20-án este szivszélhüdés következ
tében elhunyt. A boldogult fia volt Nyitray 
Ferencnek, Léva város pár év előtt elhunyt 
tekintélyes polgárának ; kitől erős független 
lenségi meggyőződését és hazaszeretetét 
örökölte. A praktikus kereskedői palyara 
lépett. Képzett, szolid kereskedő volt, a vevő 
közönség megbízhatóságú és puritán becsü- 
letessege miatt nagyra becsülte. Sajnos, regi 
szívbaja, arra kényszeritette, hogy üzletét 
feloszlassa. Pár év óta visszavonultan csak 
családjának és gyermekeinek élt, mígnem a 
szive a halál egyetlen intésére megszűnt 
dobogni Halálát neje, gyermekei s testvérei 
gyászolják. Holttestet tegnap helyezték örök 
nyugalomra a nagyszámú rokonság és jó 
barát részvéte mellett. Hozzátartozói az őket 
ért gyászról a következő gyászjelentést bo
csátották ki : Nyitray Amália férjezett Holló 
Sándorné, Nyitray Maria férjezett Sprinczer 
Jánosné úgy a maguk, mint az összes roko 
nők neveben fájdalommal tudatják, hogy 
szeretett testvérjük Nyitray Nándor életének 
55-ik évében, folyó ho 20-án este 8 órakor 
szivszélhüdés következtében elhunyt. A bol
dogult halála felett érzett fájdalomban, 
gyászban test vérein kívül : felesége Heicliel 
Mária gyermekei : Ferike és Józsika szerető 
anyjukkal osztoznak. Temetése folyó hó 
22 én délután 3 órakor a gyaszházból tör
ténik. Lelkiüdveért a gyászmise folyó hó 
24-én lesz megtartva. Léva 1919. évi február 
hó 21 Nyugodjék békében, legyen áldott 
emlékezete I

— Estélyek Léván. A lévai kereskedő- 
és iparos ifjúság által e hó 15-én rendezett 
teaestély minden tekintetben jól és szépen 
sikerült. A közönség zsúfolásig megtöltötte 
a városi szállodának nagytermét és a zenekar 
vig nótái mellett a legkellemesebben szóra
kozott. Tánc is volt. Az estélynek 1390 ko 
róna 80 fillér tiszta jövedelmét a rendezőség 
két egyenlő részletben a Stefania-árvaháznak 
és a tüdőbeteg-gondozó intézetnek adomá
nyozta. — E ho 16-án, ma egy hete, esti 
6 órai kezdettel pedig a városunkat meg
szálló cseh katonák, ugyancsak a városi 
szálloda nagytermében, a tót Matica javára, 
színdarabbal, énekekkel zenével stb. egybe
kötött és jól sikerült estélyt tartottak, 
amelyen sokan vettek részt. A változatos és 
mulattató szamokból összeállított műsort 
tánc is követte.

— Uj lőlsoánok A cseh-tót kormány 
Hontvármegye zsupánjává Lehotzky Gusztá 
vöt nevezte ki. A magyar kormány Benictky 
Ödön, esztergomi öispant állásától felmen
tette s helyebe dr. Majl'th Ferenc budapesti 
ügyvédet, a M. A. V. ügyészét nevezte ki.

— EskQvo Czeke Miklós zselizi ura
dalmi intéző e hó 18 an tartotta esküvőjét 
Léván özv dr. Novotn Imiéné kedves 
leányával, Ilonkával Állandó boldogság ki
sérje frigyüket !

— A S'lbérlal bpdlfnglyokról A 
külügyminisztériumból érkezett értesítés sze
rint Kramer Károly dán miuiszterrezidens 
azt jelenti, hogy szibériai hadifoglyaink 
élelmezése, egészségügyi viszonyai és a velük 
való bánásmód elég jók. A dán kiküldöttek 
a legnagyobb energiával igyekeznek a téli 
ruhák, fűtőanyag és gyógyszer tekintetében 
érezhető hiányokon segiteni. Sikerült is 
keletről megfelelő mennyiséget megszerezni.

—- Két hústalan nap hetenként. 
Minthogy a marhaállomány nagyon meg
csökkent, a kormány ismét be akarja vezetni 
a hústalan napokat. A terv szerint hetenkint 
két hústalan nap lesz

— GváPzhfr. Őszinte részvéttel kö
zöljük a leverő hirt, hogy Vojtás Nándor 
vasúti állomásfelvigyázó folyó ho 19-én éjjel, 
eleiének 27. évében elhunyt A fiatal, élet 
erős és kivaló szorgalmú vasúti tisztviselőnek 
halála mély gyászba boritolla édesanyját és 
rokonait. Földi maradványait e hó 21-én, 
délután 2 orakor, a lévai r. kath. temetőben 
jó barátainak es ismerőseinek őszinte rész
vété nieíelt helyeztek örök nyugalomra.

— A v- dátiocuanv düh* Sok
oldalról halljuk a jogos panasz*,  hogy a 
lalvak lakosai a mi vidékünkön is, kivált 
ahol erdők vannak, — több tagból álló cso
portokba egyesülten, a vadászati törvényt 
nem respektálva, irgalmatlanul lövik a szar
vasokat, özeket, vaddisznókat, nyulakat és 
minden néven nevezendő élelmezésre alkal
mas állatot. Az erdőörök csekély számuknál 
fogva a túlerőben levő orvvadaszokkal szem 
ben nem képesek meggátolni a pusztítást. 
Csakis erős katonai karhatalom fékezhetné 
meg a vadorzók garázdaikodasait ; mert ha 
ezt meg nem akadályozzák és ha az orvva- 
daszok ellen sürgősen a legnagyobb szigort 
es büntetést nem alkalmazzák, — akkor az 
ország vadállománya rövid idő múlva tel
jesen kipusztul.

— Kötelező állatbiztosítás. A föld- 
mivelésügyi minisztériumban törvényjavaslat 
készül az állatbiztosítás kötelezővé tételéről. 
A biztosítás szövetkezeti alapra lesz fektetve 
és csupán a szarvasmarhakra és tenyészbi 
kákra fog kiterjedni. A javaslatot a minisz
ter ankét elé fogja terjeszteni-

— Egy ■zéihámos csalónö — mint 
értesülünk — múlt héten rútul visszaélt 
azzal a jószívűséggel, amellyel Léván a 
hadiözvegyek és hadiárvák ügyét a hadigon
dozó népiroda és egyesek felkarolni szokták. 
A szélhalmos nő özv. Gerqer Antalnénak 
nevezte magat és azt állította, hogy férje 
régebben mint pincér a városi nagyvendéglö 
kavéházában szolgait; a háború kitörésekor 
bevonult s később a harctéren elesett, — ő 
pedig azóta részint munkával, részint a hadi
segélyből tartja fenn magat három gyerme
kevei. A uépirodától, állítólag dr. Priszner 
Gyulán é hamis ajánlata folytán, tűzifára 
segélyt és útiköltségre 30 koronát kapott, 
mert azt mondotta, hogy Budapesten egy 
előkelő urnái, akit meg is nevezett és *ólyan  
részleteket közölt az illető urnák szolgálatá
ban eltöltött időről, amelyek szavahihetősé
gét igazoltak, ismét szolgálatba akar állni. 
A népiroda az asszony kérelméről jegyző 
könyvet vett fel s mivel ezt a postaforga.ini 
akadályok miatt nem küldhette el a szolgalat 
adójanak, — a jegyzőkönyv egy másolatát 
adta ki a csalónönek, hogy azzal Budapesten, 
esetleg utazasa közben is igazolhassa ma
gat. A szeihamosnő ezzel a másolattal is 
csúnyán visszaélt Több, jótékonyságáról is
mert családtól kisebb-nagyobb összegeket 
csalt ki. De végre is rajtaveszett A népiroda 
figyelmeztetésére a rendőrség gyanúja azon 
nal arra a nőre irányult, akit az nap reggel 
ittas állapotban az utcán találtak. A jóhi
szemű adakozók valamennyien felismertek a 
szélhámos nőben özv Gerqer Antalnét, aki 
csalásaiért bizonyára meito büntetésben fog 
részesülni

— Gyorsvn’ at B6cr óh Budapest 
között. Árról értesültünk, hogy rövidesen 
megindul a gyorsvonat-forgalom Becs és 
Budapest közölt. Egyelőre cs^k arról van 
szó, hogy hetenkint két Ízben közlekedjék a 
két város közölt Ez a gyorsvonat a délutáni 
órákban indul, Becsből pedig reggel. Az 
államvasutak igazgatósaga azt is tervezi, 
hogy a legközelebbi napokban a bécsi sze
mélyvonathoz hálókocsit csatol, melyet csak 
a betegek es gyengélkedők vehetnek igénybe, 
auik részére különben a nappali személy
vonathoz is külön kocsit csatolnak A háló
kocsit és ezt a külön kocsit csak azoknak 
szabad használni, akik igazolják, hogy betegek 
es a vasúttól külön jegyet kapnak.

Jótékonyság.
A lévai kereskedő és iparos ifjúság f. 

évi febr hó 15 én rendezeti teaestélyének 
tiszta jövedelméből a lévai Stefánia-árvaház- 
uak és a tüdőbeteg gondozó intézetnek 
külön-külön 695 K. 40 fillért adományozott, 
amely nemes és jólelkü adományokért az 
intézetek vezetősége ez utón fejezi ki őszinte 
és hálás köszönetét. — lfj. Bakos Lajos a 
Gyermek-otthonnak egy házinyulat küldött 
ajándékba.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi febr. hó 16 -tői évi febr hó 23.-ig.

Házasság.

Völeneiiv is uieuvasszouv nue Vallása

Kolik István Horváth Margit 
lfj Jakubik István Zacska Erzsébet 
özv Czeke Miklós Novotny Ilona

ágh ev r k. 
r kath. ref, 

ágh. ev r. k

Halálozát.

Az elhüüvl neve 1 1
Kora | A halál oka

Mihalovics Jenő 
Varaanay Irén 
Tamás Gizella 
Vojtás Nándor 
Horváth Lajos 
Nyitray Nándor

19 éves
2 hó
4 llő

27 éves
8 nap.

54 éves

Tüdőgümökór
Tüdőgyul adás 

Tüdőlob
Tüdőgümőkór 

Bőrlob 
Szivhűdés

Fel ill fizetések.
A lévai ivaros és kereslted'" ifjak által f. hó 

fő-én rendeseit teaestélijm felíil/itettek:

Simovics György 10 K, Knapp Ignác 
20 K, N. N. 8 K, Stranyovszky József 10 
K Siuger Izidor 10 K, Steiner Sándorné 10 
K Kalocsay Ferenc 2 K, Tóth Győző 8 K, 
Bartos István 8 K, Kovács József 4 K, 
Laufer Lajos 2 K, Kern Oszkár 50 K, 
Drelieska Gáspár 6 K. Schück Gyula 10 K, 
Florek Jánosné 3 K, Bartos Lajosné 8 K, 
Kiss Lajosné 8 K, özv. Kiss M. Pálné 5 K, 
Turpinszky István 1 K, Balázs Márton 6 K. 
Bezák István 5 K, Frasch Ferenc 13 K, 
Inger István 4 K, N N. 1 K, ifj Fomay 
István 3 K, Dohány Lajos 10 K, Dohány 
István 4 K, N. N. 5 K. Galambos Jánosné
4 K, Tábori Józse1 6 K, Izsói János 6 K, 
Vajda Lajos 1 K, Pomozny Pál 2 K, N. N.
1 K. özv Kherndl Jánosné 10 K, Grimm 
György 10 K, dr. Lakner Zoltán 5 K, Kottek 
Ferenc 5 K, fiavran Kiek 5 K. özv. Matusne 
3 K, Péter Györgyné 3 K, Pál Gyula 28 K, 
Koráb Henrik 2 K, N. N. 2 K, Tóth Karoly 
3 K, Heindl Károly 10 K, Balogh Mátyás 
18 K, Juhász János 8 K, Pollák Samu 8 
K, Tóth József 2 K, Tóth Kálmán 2 K, 
Farkas Tódor 5 K, Hoehberger József 8 K, 
Pachinger Ferencné 1 K, Bella Gyula 5 K, 
dr Pártos 10 K. Jánoss Jenő 5 K, Agárdi 
Sándor 5 K, Szunyogh János 2 K, N N.
2 K, Osztrider Litzsö 2 K, N N. 8 K, Ro- 
hács Gyula 8 K Boldis János 4 K, dr. 
Frommer Ignác 15 K, Németh N 2 K, 
Varga Károly 8 K, Fuchs N. 8 K, N. N.
5 K, Kovács Béla 2 K, Jedlicska N. 4 K, 
Holovitz N 5 K, N. N. 15 K Kuzberth 
József 5 K, Steiner dr. 5 K, Fleischer N. 10 
K, Deutsch Sándor 15 K, Sebő János 1 K. 
ifj Sebő István 1 K, Gépel Testvérek 20 K, 
Weimaon Karoly 30 K, Gérik Kálmán 8 K, 
Weisz Mór 5 K, Valasik József 4 K, 
Hatscher Károly 10 K, Kostyek József 20 
K, Lengyel Béla 5 K. Tonhaiser László 5 K, 
Adler Károly 5 K, Grimmer József 8 K, 
Rajcsányi Vilmos 15 K. Rónai Aurél 5 K, 
N N. 3 K Kuna Kálmán 3 K.Kosuth N K. 10 K, 
Rónai N 5 K, Dr. Weisz Lipót 6 K, N N 
1 K Sztolár Mihály 10 K, Klincsok Gyula 
5 K, Szepesy Gyula 5 K, Drenka Vilmos 5 
K, Boldis Béla 5 K, Uhlárik Sándor 5 K, 
Bosánszky József 5 K, Heimann Mór 5 K, 
Schlesinger Leó 5 K. Nagy Béla 1 K, 
Jakál Gyula 1 K, N. N 2 K, Mikolai N. 1 
K, N N 5 K. Koperniczky 2 K, Csernák 
Izidor 10 K. Mikus János 3 K Kohn N. 20 K; 
összesen: 897 K Jegymegváltás címén : dr. 
Mauthner József 20 K, Holló Sándor 20 
K, Koráb Henrich 10 K.
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KÖZLÉS.
A Lévai takarék- és hitelintézet a 

nála elhelyezett vagy elhelyezendő 
állandó betétek után f. évi április hó 
t töl további intézkedésig — 2'tu» 
kamatot fizet. A betétkamat adót 
ezentúl is az intézet viseli. Rövid 
lejáratú betétek után megállapodás 
tessz irányadó.

Kelt Léva, 1919 február 18-án
Lévai takarék- és hitelintézet 

igazgatósága.

Irodai szolga állást 
keres fiatal gyermektelen házaspár. 
— Értesítés a kiadóhivatalban. —

Tisztelettel értesítjük ügyfeleinket, 
hogy az állandó heteteket folyó évi I 
márczius hó l-től, további intézkedésig, 
2'/s"/o-al kamatoztatjuk.

Léva, 19 9 február 15 én.
LÉVAI KERESKEDELMI BANK 

R. T. IGAZGATÓSÁSA.

Két régi kép
elad ó.

Bővebbet: Galamb-utca 4 szám.

Képzett kulcsár 
kerestetik nagyobb gazdaságba, 
kinek neje vagy leánya ugyan
ott szintén kaphatna irodai 
alkalmazást. — Czim a kiadóban.

Üzleti állványokat 
és egyéb bolti berendezéseket 
------ keresek megvételre---------  
---------- Cím a kiadóban.------ --—

SZIVARKAHÜVELY 
papir és más cikkek nagyban 

és kicsinyben kaphatók 
Amstetter Imrénél, Léva

Tűzi- és épületfa 
deszka és mindennemű 
fürészelt-fa anyag 

azonnali szállítással kapható:
Fischer Sándor 

tűzi- és épület fakereskedő 
Zsarnóoza

Birtok bérbeadás.
LÉVA közelében 150 magyar holdas 
kisbirtok gazdasági épületekkel es 
lakóházzal hosszabb időre bérbeadó. 

Bővebbet a lap kiadóhivatalaban.

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák és műfogak 
Fülöp Béla fogtechnikusnál JL é -v a n, Teleky-utca 1.

Meghívó.
A „BÁTVIDÉK1 TAKARÉKPÉNZTÁR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG*

XII. évi rendes közgyűlését
1919. március hó 12-ikén d. u. 3 órakor

az intézet saját házában fogje megtartani, amelyre 
a tisztelt részvényesek ezennel meghivatnak.*)

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési jegyző választása és a jegyzőkönyv hitelesíté

sére két tag kiküldése.

2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 
a felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása ; a nye
reség felosztása és a felmentvény iránti határozat hozatal.

3 A felügyelőbizottság választása az alapsz. VII fej 74 §-a 
értelmében.

4 A felügyelő-bizottság tiszteletdijának inegallapitása.
5. 12 igazgatósági tag választása 3 évi megbizattással
6. A választmány választása.
7. Kgyébb az alapszabályok 55. §-a értelmében beadott indít

ványok feletti határozat hozatal
Hát, 1919. február 10.

Az igazgatóság.
• Megjegyzés Az alapszabályok 51 §a értelmében mindazon rész

vényesek, kik a közgyűlésen résztvenm óhaitanak felkéretnek, hogy ne 
vükre szólló részvényeiket a még le nem járt szelvényeikkel együtt legké
sőbb a gyűlés megkezdéséig akar az intézet akar a Lévai takarékpénztár 
r. t. pénztáránál letéteménvezzék melyről letéti jegyeket nyernek

Vagyon 1918. évi Mérleg számla

148 Pénztár készlet — — — — — 11778 32 66
161 Idegen papírok szelvényei — — 1270 05 13048 3i 74

lírat Bánkoknál elhelyezeti kpénzek — 568334 22 568334 22 177
71 Törlesztéses jelzálog kölcsönök — 30900 16 ll>8
143 Kötvény kölcsönök — 99642 - 81
175 Váltó kölcsönök — — — — — 580376 149
J39 Folyó számla adosok — — — 2553a 01 iái., 133

160 Lombard kölcsönök — — — — 46705 3o 773159 12 161
80 Letét értékpapirok — — — — 71045 - 39
134 Értékpapirok — _ — — — 96829 40 130
145 Pénzintézeti központ üzleirészjegy — 1200
146 Beruházások — — — — — 1000 —
165 Előlegek — — — — — — 1598 19 171672
159 Intézeti ház — — — — — 20301 92 20301 02
147 Hátralékos kamatok — — — — 14980 54
164 Átmeneti kamatok — — — — 21024 - 36004 54

I lesz vény tőke (1000 drb. 100 k. né.- 
Tartalékalap — -
Takarékbetétek — - 
Folyó számla belétek 
Óvadékok — — -
Letétek — — -
Föl nem vett osztalékok — 
Átmeneti kamatok — —
Múlt évről áthozott nyeremény 
Folyó évi tiszta nyeremény 25699 68
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Bát, 1918. deczember 31.

Nándory Pál s. k.
ügyv. igazgató.

Bresztyenszky Alajos s. k.
ig. elnök.

Farkas Gyula s. k.
könyvelő.

Plzchky Márton s k. Schultr Miksa s. k. Adamovlti Sámuel s. k. Gaikó Gyula s. k. Schubert Pál s. k. Horn Ármin s. k. Kertész Sándor s. k.
ig. tag. ig. tag. ig tag ig. tag. ig. tag. ig tag. ig. tag.

Ezen mérleg számlál a kereskedelmi törvény 192 §-a értelmében és az alapszabályoknak megfelelően készült.

Fabrlczius Dezső . k. Tóth Kornél s. k. Geyer Károly s. k
(. b. tag. f. b. tag. f. b. elnök

Dénes Béla s k.
f. b. alelnök.

Konkoly Thege Zoltán s. k. Zleszik Márton s. k.
f. b. tag. f. b.tag.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t.-nál, Léván


