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Természeti szépségek védelme.
(F.) Nemcsak kenyérből élünk. 

Fizikai szükségleteink kielégítése 
után, vagy azokkal párhuzamosan 
olyan szükségletek is merülnek fel 
bennünk, amelyek környezetünk 
széppé-tevésére irányulnak. Egy
részt arra törekszünk, hogy a környe
zetünkben levő szépet élvezni tud
juk, másrészt iparkodunk alkotása
inkban a szépet megvalósítani Ennek 
az esztétikai világunknak egyik lég 
több tényezője a befásitásők és 
viráguk kultúrája.

Városunkban többleté látunk 
(természetesen még nem eleget) éle
tünk esztétikai oldalát szolgáló virá
gos kerteket, virágos ablakokat, 
virágos sírokat, útmelléki virágokat 
és iákat, befásitott és gyepes terű 
leieket stb. — Nyilvánvaló, hogy e 
természeti szépségek kedvelése hu
mánusabb vonás, mint ezek ügyel 
menkivül hagyása, vagy éppen puszti 
tása. Emberi jellegünk tökéletesebbé 
válása határozottan kívánja, hogy a 
természeti szépségeket ápoljuk, fej
lesszük és lehetetlenné tegyünk mm 
den olyan kísérletet, romboló munkát, 
amely a megkezdett (de nagyará 
nyokban még kifejlesztendő) termé
szeti szépségek kultuszát veszélyez
teti, sőt egészen tönkreteszi.

Soraink főcélja a figyelmet föl 
hívni arra a veszedelemre, amely a 
természeti szépségek kultuszát fe
nyegeti. Ezt a veszedelmet látják 
mindazok, akiknek virágos kertjük 
van, mindazok, akiknek ugyanilyen 
kertjük nincsen, de a természeti 
szépségek környékén sétáló vagy 
arra járó közönséget kisérik figye
lemmel. A virágos kertek szorgos 
ápolóitól halljuk a panaszt, hogy 
minden fáradozásuk hiábavaló; alig 
hogy kinyílik valamely virág, mai 
is pusztító kéz nyúl utána, lgv jái t 
eddig a jácint, nárcisz, tulipán, or
gona, gyöngyvirág, szegfű, árvácska 
stb., s ez a sors vár a virágos kert 
egyéb szépségeire, ha a hatóság 
nem fojtja meg erélyes kézzel ezt 
a romboló vágyat.

Ha a város perifériáin sétáló, 
valamint az onnan hazafelé taitó 
közönséget figyelemmel kisérjük, 
láthatjuk, hogy tekintélyes része 
virágcsomót, (nem vadontermőt) sok
szor egész virágbatyút cipel magá
val. Ezek legnagyobb része nem az 
általa ápolt virágokat viszi, hanem má 
sok keze által féltve gondozott szép 
ségeket aratta le. Kerítés ezek ellen 
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nem véd; még a temetőt is virág-, 
meg íalopásra alkalmas helynek 
tartják. Ezek nem követik ezt a mon
dást : Aki gyom helyére virágot ül
tet, jót tesz az emberiséggel, hanem 
a virág helyén a pusztítás, rombolás 
nyomait hagyják. Ennek a jövőben 
való megakadályozása végett szük
ségesnek látjuk, hogy a városi ható
ság a kálváriái liget védelme 
érdekében kiadott helyes rendeleté
hez hasonlóan — adjon ki rendeletet, 
amellyel bárhol levő ültetvények, 
virágos kertek stb. rongálását bün
tetés terhe alatt tiltsa meg. A rendőr 
legénységnek pedig adja ki azt a 
rendelkezést, hogy bárkit lát— nem 
vadontermő virágcsomóval a vá
ros felé vagy a városban haladni, 
szólítsa fel igazolásra; ha kétely 
merül tel arra nézve, hogy nem jo
gos úton jutott a virágokhoz, akkor 
kisérjék a rendőrségre. Ha az eset 
elbírálására hivatottak aztán úgy 
találják, hogy virágpusztitóval álla 
nak szemben, gondoskodjanak an
nak szigorú megbüntetéséről. Amig 
a hatóság példát nem statuál, addig 
nem fognak nyugodni az ültetvény
pusztítók, a virágtolvajok.

Sajnos, tanúi voltunk olyan eset
nek is, amikor nemcsak suhancok 
és cselédleányok működtek a virág
kertek pusztítása terén, hanem úri 
ruhába öltözött asszonyok cigaretta 
fejében katonákat biztattak arra, 
hogy tépjék le szamukra a mások 
virágait; sőt olyan esetről is tudunk, 
mikor u. n. úri asszonyok maguk 
szaggatták le mások virágait.

Felhivjuk a városi hatóság figyel 
mét a református temető szélén 
levő fasorra, amely a legszomorúbb 
vandalizmus képét mutatja (lehet, 
hogy másutt is vannak ilyen pusz
títások). Ha a fák pusztítói saját 
hibájukon kívül olyan szegények, 
hogy más menedékük nem volt, 
mint ehhez a fához nyúlni, akkor 
lépjen tel a város segítő kézzel, de 
egyúttal oktassa ki az illetőket arra 
nézve, hogy máskor hasonló eset
ben ne a lopáshoz, hanem a város
hoz forduljanak. Ha pedig ez a fa- 
inség az illetők munkakerülésének, 
dologtalanságának a következménye, 
akkor sújtson le a legszigorúbban. 
A református temető fáinak pusztí
tása nemcsak a református egyház 
ügye, hanem a város szégyene is.

A természeti szépségek nemcsak 
esztétikai szempontból érdemelnek 
figyelmet, hanem ezek egyúttal a 
közegészségügynek leghathatósabb 
támogatói. Tudjuk, hogy a nővé- 
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nyék széndioxidot (CU») vesznek fel 
és oxigént (0) lehelnek ki. Tehát 
ami az emberre nézve hátrányos, 
sőt veszedelmes — azaz a COs — 
eltüntetik, és ami az emberre nézve 
nélkülözhetetlen : az oxigént terme
lik. A közönség ösztönszerüleg kö
veti ezt a tudományos igazságot, 
amikor befásitott, gyepes, virágos 
helyekre törekszik.

.Szeresd a virágot 
És ne féltsd szivedet; 
Mert ki azt szereti, 
Rossz ember nem lehet."

De nem az szereti a virágokat, aki 
mások virágait letépi, megrongálja, 
hanem, aki azokat maga ülteti, 
ápolja, gondozza.

A természeti szépségek elpusz
títása után különböző gazdasági 
termékekre (gyümölcs, szőllő, bur
gonya, zöldségfélék, kukorica stb.) 
kerül a sor. Utóbbiak védelmét elő 
kell készítenünk a mostan mutatkozó 
virág-tolvajlások radikális elfojtásá
val. Reméljük, hogy a városi ható
ság megtalálja a módját annak, 
hogy a város természeti szépségeit 
mindenütt megvédje, reméljük egy
úttal azt is, hogy a hatóság ez év
ben jobban fogja megvédeni a lakos
ság gazdasági cikkeit, mint az a 
múlt évben történt.

A bét vilá^eseméuyeiböl.
A Newyork Sün jelentése szerint * né 

melek megtagadják a békeszerződés aláirá 
sát, ha a Saar-vidékröl és Üanzigról le kell 
mondaniok

Ageuee d’ Athenes közlése szerint 
Olaszország titkos megegyezést kötött Bul
gáriával Görögország és Jugoszlávia ellen.

A francia szocialista miniszterek le
mondanak tárcáikról a kormánynak május 
1 én a munkássággal szemben tanúsított 
magatartása miatt.

A Deutsche Alg Ztg. jelentése szerint 
az entente hármastanácsa elhatározta, hogy 
a békeszerződésben megtiltja Németország
nak, hogy Németausztriát magához csatol
hassa.

A Newyork Tribüné szerint Hollandia 
meg fogja tagadni Vilmos escsászár kiadata 
sát, mivel a holland kiadatási szerződések
ben felsorolt vétséget nem követett el.

Erauendorfer bajor közlekedési minisz
ter szerint Bajorország nem kerülheti el az 
államcsődöt. Ha júliusig nem sikerül a gaz
dasági életét konszolidálni, akkor a növekvő 
munkauélküliség folytán Németország ki
mondhatatlan nyomorúság tanyája lesz.

A románok megszállók Kecskemétet.
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Abonyt és Miskolciét; ez utóbbi hely meg
szállásában a éeh-slovák csapatok is reszt
vettek.

A éeh-slovák kormány még ebben az 
iskolai évben tiz középiskolát rendez 
be Slovenskóban A jelentkező éeh tanerők 
rendes fizetésen kivül napi 30-40 korona 
díjazásban fögnak részesülni a rendes fize
tésükön főiül. — Triesztből jelentik: Öt 
héten belül megnyitják a Triest — Kons
tantinápoly — Szíria és valószínűleg a 
Shangai közötti tengeri közlekedést. Né- 
inetausztria nem kap hajóteret, mert 
Olaszország magahoz ragadta a Lloyd rész
vények legnagyobb részét. — Prágából írják, 
hogy a prágai be- és kiviteli bizottság szál
lítási engedélyt adott postacsomagok részére 
Németországba, Hollandiába, Dániába, Svéd 
országba és Norvégiába, az érték bevallása 
mellett. — Párisból érkezett hirek szerint a 
békeszerződés Törökországnak főleg azo
kat az országokat biztosítja, amelyeket törő 
kök laknak. Konstantinápolyi az Egyesült 
Államok fogják kezelni, amivel az amerikai 
szenátus egyetért. — Belgrádból jelentik: 
A legközelebbi nemzetgyűlésen érdekes tör
vényjavaslat kerül előterjesztésre, amennyi
ben a pénzügyminiszter az agglegényadóra 
vonatkozó törvényjavaslaton dolgozik. — A 
Mittagspost című bécsi újság arról értesült, 
hogy az entente azt közölte Németausztriaval, 
hogy az St. (lermainben megtartott tanács
kozáson Nyugatmagyarország kérdését Né- 
me’ausztria javára döntik el Ezeket a híre
ket azonban nagy fenntartással kell fogadni.
— Olaszország csapatokat szállít a dalmát 
partokra. — Wilson az Adria kérdésben 
megmarad álláspontja mellett. Németor
szág nemzetközi kölcsönt kap, hogy újjá
szervezhesse iparát és megfelelhessen a 
békeszerzödes feltételeinek. — Orlando és 
Sonnino visszatért Párisba. — Magyaror 
szagban csakis nyitott leveleket továbbit a 
posta. Ajánlott leveleket maganfelek n m 
adhatnak fel. — Az antant parancsnokság 
Budapestet nem akarja lövetni. — Tirolt 
elválasztják Németausztriától. — A komá
romi véres események miatt a magyar szov
jetkormány sajnálatát fejezte ki a éeh-slovák 
kormány előtt. Kijelentette, hogy a bekövet
kezett eseményről nem tudott — Az ameri
kai csapatokat még ez évben mind haza
szállítják. — Angolorszag még ma is 
törvényes uralkodónak ismeri el Nikitát. 
Nem ismerte el a szerb nemzetgyűlést, 
amely Nikitát trónvesztettuek nyilvánította.
— A magyar szovjetkormány rendelete 
szerint az összes könyvtárakat állami 
kezelésbe veszik ál. — A bécsi angol 
katonai misszió Budapestre utazott. A 
misszió útja ama híresztelésekre adott okot, 
hogy a budapesti kormány elfogadta az áll
tán összes feltételeit. — Az ántánt szívesen 
fogadná azt a megoldást, hogy Garami Er 
nő, a Károlyi kormány volt keresk. mi 
nisztere, kinek a szocialista pártban nagy 
tábora van, alakítson kormányt gróf Batthy
ányi Tivadarral, mint a polgárság képvise
lőjével együtt. — Hindenburg visszavonult.
— A lengyel lapok közük, hogy a finn csa
patok harc nélkül megszállottak Petervárt.
— A teseheni szénteriilot sorsa még nincs 
eldöntve.

A .Narodni Politika4 Írja: a békeszerződés
ből egyelőre csak északi és nyugati határa
inkat ismerjük, ellenben ismeretlenek még 
előttünk Lengyelország felé való határaink 
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A Berliner Zeitung jelentése szerint a
békeszerződés a németekre olyan benyo
mást gyakorolt, hogy ez Németország halá
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los ítélete. A Woss. Ztg. szerint ez Német
ország teljes fizikai és szellemi szolgasága. 
Németország kéri a szóbeli tárgyalásokat is. 
Berlini jelentések szerint a németek Wil- 
sonnak cserbenhagyott 14 pontja értelmében 
szándékoznak elleninditványokat tenni. — 
A békeszerződések által keltett keserű csa
lódás és mérhetetlen gyász folytán Né
metország egy hétre felfüggesztette az ősz- 
szes nyilvános mulatságokat

Az entente Németausztriának messze
menő engedményeket biztosit, ha néni csat
lakozik Németországhoz — A Gonice Kra- 
kovski jelentése szerint Oroszország és Len
gyelország között Vilnának a lengyel csapa
tok által való elfoglalása miatt megszakadt 
a diplomáciai viszony. — Párisi jelentések 
szerint a franciák attól tartanak, hogy a 
németek nem Írják alá a békeszerződést.

A török kormányt Konstantinápoly el
vesztésére való tekintettel áttelepítik Brossá
ba. — Angliában sok hang elitéli a német 
békeszerződést, mivel kihívást látnak benne 
egy újabb háborúra. — Németország leg
különbözőbb részeiből számtalan sürgöny 
érkezik a kormányhoz, hogy a békét 
ne Írják alá — Párisi jelentés szerint a 
éeh-slovák állam közvetlenül érintkezik Ro
mániával. — A Times jelentése szerint az 
entente területi tekintetben nem enged vál
toztatni a békeszerződésen, ellenben gazda 
sági kérdésekben hajlandó engedményeket 
tenni Návay Lajost, a magyar képviselöház 
volt elnökét állítólag meggyilkolták — Kína 
nem Írja alá a békeszerződést, ha Schan- 
tungot Japánnak juttatja.
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A németek előzetes békeszerződése.
Május 7-én Versaillesben a Trianon 

palotában adták át a gróf Brockdorff-Rant- 
zau vezetése alatt álló német delegátusok 
nak a Németország részére szóló előzetes 
békeszerződést. A békeszerződés lö fejezet
ből áll, amelyek rövid tartalma a következő:

I. Az első fejezet a népszövetséget tar 
talmazza. A népszövetségi szerződés azt 
határozza el, hogy a nemzetek együttműkö
dését fejleszti, nekik békét és biztonságot 
garantál. (Legközelebb a népszövetségi szer
ződés részletes kivonatát közöljük.)

II. Németország határai. Németország 
elismeri Németausztria teljes függetlenségét. 
A éeh-slovák állammal való határai azok 
lesznek, amelyek Öehországgal voltak 1914-ben. 
Németország átenged Lengyelországnak egy 
nagyobb részt Eelsösziléziát átengedi, ezen
kívül Posent és Nyugatporoszországnak a 
Visztula balpartján levő területét. Keletpo- 
roszország déli és keleti határait nemzet 
közi bizottság felügyelete alatt álló népsza
vazással döntik el. Danzig közvetlen környe
zetével szabad állam lesz. A brestlitovszki 
béke megsemmisül. Keletporoszország észak
keleti csücske az ententeé Észak-és Közép 
Schlesvig egy részében népszavazás utján 
döntik el a hovatartozást. Svájccal és Német- 
ausztriával való határok maradnak az 1914 
augusztus előtti határok Franciaország felé 
azok a határok érvényesek, amelyek 1870 
junius 13-a előtt voltak; kivéve, a Saar*  
vidéke.

III. Politikai változások. Németország 
elismeri Moresnet vitás területe és Porosz- 
moresnet egyik része fölött Belgium szuve- 
rénitását; továbbá: Belgium javára lemond 
Eupen Malmedyröl, amelyek lakói 6 hónapon 
belül tiltakozhatnak ezen változás ellen. Lu 
xenburg megszűnik a nénjot vámszövetség 
tagja és semleges állam lenni. Németország 

a Rajna keleti oldalának 50 km -nyi távol
ságától a Irancia határig nein tarthat es 
nem építhet erődítményt; e területen nem 
tarthat hadsereget. Az Észak - Franciam 
szágban elpusztított szénbányák kompenzá
ciójaként átengedi Franciaországnak a Saar 
vidéki kőszénbányák fölött való teljes 
tulajdonjogot. E szénbányák értékét megál
lapítja egy bizottság; a megállapított értéket 
pedig levonják abból az összegből, amelyet 
Németországnak kártérítés címén fizetnie kell. 
A Saar-vidéken egy, a népszövetség által 
kinevezett bizottság intézi a közigazgatási. 
15 ev múlva népszavazással döntheti el a 
lakosság hovátartozását. Ha ekkor a döntés 
Németország mellett szólna, akkor Németor
szág tartozik a szénbányákat Franciországlól 
visszavásárolni.

IV. Európán kivül levő területek Német 
ország lemond minden privilégiumáról, ame 
lynk Európán kivül levő területekre vonat 
koznak Gyarmatait átengedi az elitemének ; 
Kínában levő privilégiumairól lemond Kína 
javára; Schantungot átengedi Japánnak Ez 
a fejezet elismeri az angol protektorátust 
Egyip'om fölött; és ez a fejezet megsemmi
síti az algecirászi szerződést.

V. Hadsereg. Ez a fejezet leszállítja a 
német hadsereget egy állandó rendőrség lét
számára ; megtiltja egy nagy nemzeti had
sereg létesítését! a flotta csak meghatározott 
számú emberből és csak bizonyos hajótipus 
ból állhat; tengeralattjáró nem tartható. A 
meghatározott szám felelt levő hajók átadan- 
dók, megsemmisítendők vagy leszerelendök.

VI. Hadifoglyok. Ez a fejezet intézkedik 
a hadifoglyoknak azonnal való hazaszállítá
sáról. Mindkét rendbeli hadifoglyok és inter
náltak a német kormány terhére szállíttatnak 
haza. A német kormány tartozik segíteni 
azokat a vizsgálóbizottságokat, amelyek el 
tűnt hadifoglyok után kutatnak; valamint 
megtéríteni tartozik az entente hadifoglyainak 
vagyonát. Kölcsönösen feivilágositják egymást 
a kafonasirokról.

VII. Felelősség. Ez. a fejezet követeli 
Vilmos excsászárnak a hollandiai kormány

i által való kiadását; a volt császár felett 
! egy külön biróság fog Ítélkezni, amely az 5 
I nagyhatalom egy egy képviselőjéből all Vil- 
| mos excsászárt nemzetközi morál és a szer

ződések szentsége ellen elkövetett vétségek
ért vonják felelősségre. Mindazok a szemé 
lyek, akik a hadviselés szabályai ellen ve
tettek, az entente által felállított biróság 
elé állíttatnak. Németország kötelezi magát 
arra, hogy a bűnösöket kiszolgáltatja.

VIII- Kárpótlás, jóvátétel. Németország 
elismeri felelősségét mindazon károkért, 

' amelyeket az enteute szenvedett Kötelezi 
magát, hogy a polgári lakosság személyi és 
tárgyi kárát, a különböző fizetéseket és nyug
dijakat, és az entente áltál Belgiumnak 
adott előleget megtéríti. Ezt az összeget egy 
entente-bizottság 1921 május elsejéig meg 
állapítja, egyúttal meg is szabja a fizetési 
módokat. A jóvátétel első lépéseként Német
ország két év leforgása alatt tartozik 20 
milliárdot fizetni aranyban vagy árukban. Az 
elpusztított kereskedelmi hajóteret Németor 
szág hajótérrel tartozik jóvátenni. A néme
tek által elvitt készpénz és áru visszatéri 
tendö.

IX. Pénzügyi meghatározások. Az en
tente szabadon rendelkezik saját területén 
levő német vagyonnal; Németország kárpó
tolja a tulajdonosokat. Németország az en- 
tente-nak engedi át Oroszországban, Kínában, 
Ausztria-Magyarországban, Bulgáriában és 
Törökországban levő vagyonát, követeléseit;
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egyúttal lemond a bresztlitovszki és a buka
resti béke előnyeiről.

X. Gazdasági meghatározások. Német 
ország biztosit az ententenak a vám-, átme
neti és hajózási tarifa tekintetében minden 
támogatást. Időleges kedvezményt biztosíta
nak Németországban az elszászlotharingiai, 
luxenburgi és lengyel gyártmányok számára. 
Biztositó rendszabályokat állítanak lel Né 
metországban levő entente alattvalóknak a 
csendes konkurreueia ellen való megvédő 
sere Különös teltételek vonatkoznak a hazai 
iparjogra, a szerzői jogra stb -re.

XI. Légi utazás. Ez a fejezet megtiltja 
a németeknek, mind a repülőgép, mind a 
léghajó tartását, az entente ellenben átre
pülhet Németországon és ott ki is köthet.

XII. Szárazföldi és vízi közlekedés. Az 
entente' Németország kikötőiben, vizi utain 
es vasutain vámmentesen közlekedhet.

XIII. Munka A munkát nem szabad 
csupán valamiféle árunak tekinteni, n tör
vények keretén belül megadandó u munkás 
nak az egyesülési jog. A munkásnak joga 
vau olyan bérre, amely neki — az általános 
életfeltételekhez képest — tisztességes meg
élhetést biztosit. A napi 8 órai, vagy a 
heti 48 órai munkaidő bevezetendő A gyer
mekmunka kiküszöbölendő. Minden állam 
állítson fel inunkafelügyelöséget, amely a 
nők munkájára is felügyel.

XIV. A békeszerződés keresztülvitelének 
biztosítékai. Az. entente lő évig megszállva 
tartja a Rajna balpartját és a hídfőket. Ha 
Németország híven teljesiti a szerződésbeli 
kötelezettségeit, akkor a megszállott terüle 
tek fokozatosan kiürittetnek.

XV. Volt szövetségesekkel való szerződé
sek elismerése. Németország elismeri azokat 
a szerződéseket, amelyeket az entente a 
volt monarchia területén alakult államokkal, 
Bulgáriával és Törökországgal köt. Német
ország elismeri az újonnan felállított államokat.

Az entente szóbelileg nem tárgyal a 
németekkel, ellenben 14 napos határidőt 
kapnak észrevételeiknek írásban való át 
nyújtására.

TUzoltó-parancsnoki jelentés. *j

lyen tiertelt Közgyűlés!
Szeretett Elnök Urunk és Bajtdreaim II
Huzamosabb vészterhes idők után ösz- 

szejöttünk a mai napon, hogy az. újólag 
megalakult önkéntes tüzoltóegylet pár évi 
működéséről számot adjunk az igen tisz 
telt közgyűlésnek.

Alapszabályaink értelmében a 7-ik 
íj ától eltérően,,mely kimondja, hogy rendes 
közgyűlés minden év február végéig tartan 
dó meg, a bennünket és szeretett hazánkat 
ért világháború kitörése és lezajlása akadá 
lyozott meg s így csak most tarthatjuk meg 
fennállásunk után első közgyűlésünket, mely 
visszavezethető arra is, hogy működő tag
jaink sorából már az első bevonulás alkal
mával sokan fegyver alá szóliltattak s 
azok híjával sem akartuk megtartani.

Így engedjék meg, hogy pár év leforgá
sáról, mely a nagy háborúval esik ö«sze, 
működésűnk nevezetesebb eseményeiről s 
kifejtett tevékenységünkről jelentésemet elő
terjeszthessem. Egyben kérem az igen tisz
telt közgyűlést, ajándékozzon meg becses 
türelmével avégböl hogyegykissé eltérveaszá- 
ráz, sablonos témától, röviden vázolhassam 
a már 32 éven át fennállott, — de időköz
ben megszűnt egyletünknek uj életre való 
ébredését: Ugyanis a régi önkéntes tűzol
tóságnak, mint tudvalevő dolog, a város

*) A levciei önkéntes tázoltö-egyesálemek I. 
évi április hó 18-án tartott közgyűlésén felolvasta. 
Tatár István, parancsnok. 

elöljárósága által tanúsított közöny és leg
nagyobb részt az anyagi pártfogoltság hiánya 
következtében kellett, hogy megszűnjék, 
mert a régi vezetőség az egylet fenntartá
sára egy nagyobb évi segély hozzájárulása 
végett fordult a város igen tisztelt tanácsá
hoz, hogy a mindig nagyobb és nagyobb 
egyleti kiadásokat ‘edezhesse, A város azon
ban a kert nagyobb segélyt nem volt haj 
landó megadni s így a legközelebbi közgyűlés 
1908 évben határozatilag kimondotta, hogy 
még ez évben az egylet fentartja magát s 
az év végével pedig átadja az összes tűzöl 
tószereket és felszerelést a város elöljáró
ságának, ami meg is történt 1908 december 
31 én, amikor mint városi vagyont leltárilag 
átadtuk a város kiküldötteinek.

Ez időtől aztán a tíizoltászat házilag 
kezeltetett a város által 12-16 fizetéses 
tűzoltó fenntartásával; hogy ezek hivatá
suknak mint feleltek meg, nem tudom, — de 
nem is kutatom, mert nem vagyok reá hi
vatott, hogy e fe ett bírálatot mondjak, hanem 
annyit tudok, hogy ez idő alatt fogamzott 
meg városunk két agilis tagjának agyában, 
névszerint Csekey Viiinos városi ügyész es 
hitelintézeti igazgató, valamint Holló Sándor 
takarékpénztári igazgató uraknak az az esz
me, hogy a tüzoltászatot újra az önkéntes 
ségre kell bízni, kik ez irányban az első 
lépéseket meg is tették, hogy sikerrel, mutatja 
a már tényleges működésben levő önkéntes 
tűzoltóság.

Hogy miért tették ezt, azt sem tudom, 
de hogy fáradságos és serény munkássá 
guk közben csakugyan életre keltették az 
önkéntes tűzoltóságot, mutatta az akkor 
összeirott és egybegyült tagoknak névsora, 
kiknek jelenlétükben az 1911 év december 
bő 31-én az első összejövetelük alkalmával 
ki is mondottak az egylet megalakulását

E perctől kezdve az ügy mindig jobban 
es jobban fenntartotta magát s e gyűlésen 
választották meg ideiglenes elnöknek C.se- 
key Vilmos urat s akkor mondottak ki azt 
is, hogy a tényleges tűzoltóság vezetőjéül, 
mint régi ösmert tűzoltót, személyiségemet 
szemelik ki s igy a jövő gyűlésre engem 

I is meghívtak A díszes állásra nem reflektál- 
i tam, de mivel a gyűlésen megjelenve, láttam 
' azt a közbizalmat, amely bennem összpon

tosult, kénytelen voltam engedni és ezen 
parancsnoki állást ideiglenesen elfogadni, 
amikor is felkértem a tagokat :elelős, terhes 
munkálkodásomban való szívélyes közremű
ködésükre és támogatásukra, amelyet ők 
készséggel meg is Ígértek

Hogy Ígéretük nem volt puszta szó mu
tatja az, hogy ezek után fokozott erővel 
vette kezdetét a már előzőleg megszerkesz
tett és elfogadott alapszabály jóváhagyás 
végetti felterjesztése a belügyminiszterhez 
ki is azt némi kiigazítások után 1912 évi 
november hó 15-én kelt 173.682 számú 
rendeletével jóváhagyta , ezek után az ügy 
vezető elnök ur a végleges és szabályszerű 
tisztviselők megválasztása vegett újra köz
gyűlést hivott egybe 1913 évi február 16-ik 
napjara, amikor is a rendes alakuló közgyű
lés megtarthatásat konstatálván, vázolva az 
egylet fontosságát, igy kéri a tisztviselők 
végleges megválasztását, egyúttal pedig az 
eddig benne helyezett bizalmat megköszön 
vén, az elnöki állásról ezennel lemond, de 
megígérvén az egylethez való táutorithatlan 
pártfogását, kérvén a közgyűlést, hogy egy 
fiatalabb és iigybuzgó erőt válasszon meg 
elnökül, fel is ajánlván e helyre dr. Kraoskó 
Béla ügyvéd urat, kit a közgyűlés készséggel 
egyhangúlag meg is választott.

Ezek után az alapszabályoknak megfe- 
lelöleg a tisztikart a következőkben válasz
totta meg;

Parancsnokká: Tatár István volt régi 
alparancsnokot. Alparam-snokká: Bucsek 
Gyula tüzoltótanfolyamot végzett tűzoltót 
Segédtisztté: Horváth József biztosítási titkárt 
Szakaszparancsnokokka : Pulpiter Emil, Mo- 
ravik Samu és Lehoczky Béla régi tűzoltókat 
Jegyzővé: Bojsza József takarékpénztári 
tisztviselőt Pénztárossá : Fraseh József hely
beli iparost. Számvizsgálókká : Baker Árpád, 
Bilcsek József és Tóth Antal urakat.

E végleges választások után miutha 
valami láthatatlan kezek fonogatnák az aka 
dályt az egylet talpra állítása ellen, oly las

san haladt előre minden dolog, igy a város 
elöljáróságától a tüzoltószerek átvétele iga
zán lassú csiga módjára ment; ennea követ
keztében az előbbi időkben tartott gyűlések 
alkalmával megjelent s tagul is aláirott 
buzgó tűzoltó-jelöltek, kik bennem látták a 
jó vezetőséget, de magukban nem az erre- 
való hivatotlságot. kedvüket vesztve nagyobb 
részt cserben hagytak és lassan-lassan ki- 
maradoztak az egylet kebeléből, ugyannyira, 
hogy az első névsorból alig maradt lele.

Folyt, köv.

Különfélék.
— Gimnáziumunk tanítási nyelve. 

Dr. Srobár teljhatalmú miniszter a múlt 
héten a öeh-slovák kormány nevében kije
lentette, hogy a magyarság részére elegendő 
számú iskolákat fognak meghagyni, hogy a 
magyar nyelvű lakosság gyermekeit anya
nyelvén taníttathassa és saját kultúráját 
tovább fejleszthesse Ebből az alkalomból 
célszerűnek látnék, ha a lévai közönség 
küldöttségileg megkeresné a pozsonyi kor
mányt, hogy a mi főgimnáziumunkat, mely 
a Dunáig terjedő vidéken lakó tiszta szin- 
magyar lakosság részére legkönnyebben 
hozzáférhető, azon iskolák közé sorozná, 
amelyek tanítási nyelve a jövőben is a ma
gyar leend. Ügy vagyunk értesülve, hogy a 
városi polgárság ez irányú mozgalma nem 
ütköznék akadályba a hatóságok részéről 
sem. nekünk pedig fontos, életbevágó érdé*  
künk, hogy ez irányban kérelmet terjesszünk 
elő a döntésre hivatott állami főhatósághoz. 
Ezt az ügyet magának a polgárságnak kell 
kezébe venni, mivel ebben a hatóság hiva
talos helyzetéből kifolyólag bennünket tény
leg nem támogathat

— Gyűjtés az árvaház javára. 
Léva és vidékének áldozatkész lakossága 
minden évben a Stefánia-árvaházat fenntartó 
nőegylet által ki való sikerrel rendezett esté
lyeken a legnagyobb készséggé! és ember
baráti szeretettel szokta leróni az anyagi 
gondokkal küzdő árvaház iránt jótékonysági 
adóját. Az idén azonban az estély elmaradt. 
Ennek remélhető jövedelmét a nőegylet 
gyűjtéssel igyekezte pótolni. A gyűjtést váro
sunk jólelkü hölgyei eszközölték, akik e hó 
10-én reggel 9 órától este hétig a város 
forgalmas helyein felállított perselyekbe há 
rom óránkint felváltva gyűjtötték össze az 
utcákon járó-kelő közönségtől a kegyes ado
mányokat. Ma egy bete pedig a templomok 
előtt folytatták a gyűjtést. A nemes akció
ban a következő hölgyek vettek részt; Am- 
stetter Imréné, Bolemann Vilmosné, Bilcsek 
Józsefné, Braunmüller Klára, Csorba Jenőné, 
C.siby Kálmánná, Cservenyánszky Lászlóné, 
Engel Gyuláné, Faragó Samuné, Fenyvesi 
Józsefné, Gergely Fülöpné, Grimm Györgyné, 
Gyapay Edéné, Gladitsch Pálné, Hoffmann 
Árpádné. Jakabfalvay Barnáné, Kabina Ervin
né, Kadarász Kálmánná, Medveczky Sán- 

• dómé, Ordódy Endréné, Pazár Zoltánná, 
Pogány Virgilné, Szeibert Ferenczné, Soós 
Jánosné, Schubert Palné, Weinberger Adolfné, 

' Zongor Lászlóné. — Amstetter Nelly, Balog 
Mici, Boros Vally, Bányai Janka, Csekey 
Adrién, Doniján Viola, Farkas Olga, Dús 

' Ilona, Fenyvesi Margit, Fenyvesi Erzsiké, 
Farkas Janka, Fertikó Blanka, Fenyvesi 
Margit, Grapka Olga, Guba Lenke, Hetzer 
Márta, Janossy Irén, Jaross Margit, Kadarász 
Ilonka. Kmoskó Sárika, Kabina Adalberta, 
Konc Gizi, Kern Emma. Ocsovay Vali, Rap- 
paport Elza, Róth Irén, Szalay Irén, Rud- 
nyánszky Olga, Szilassy Irén, Singer Rózsi, 
Singer Renée, Steiner Aliz, Stark Honka, 
Teppervien Ernestin, Weinberger Biri. A 
nöegyiet elnöksége lapunk utján is őszinte 
és hálás köszönetét fejezi ki szives fárado
zásukért, a polgármesternek pedig a gyűj
tési engedély megadásáért. — A gyűjtés 
eredménye 5575 korona 81 fillér, — egy- 
egy darab lebélyegezetlen 20 és 10 koronás 
bankjegy és egy darab román lei

— Liszt, — bő — és dohányjegyek 
kiosztása. A közélelmezési hivatal megbí
zottai e hó 15-én és 16-án a szokott he
lyen, a városháza nagytermében, osztották ki 
városunk lakosainak a május második felére 
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szóló lisztjegyeket már t i. azoknak, akik 
csak április végéig voltak ellátva liszttel 
Továbbá kiadták a sójegyeket, amelyekre 
minden családtag után 5—5 kilogramm só 
szerezhető be és végül kiosztásra kerültek a 
június havi dohányjegyek is Ezek azonban 
csak a jövő héten érvényesíthetők, ha a 
füstölni való szállítmány megérkezik

— Esküvő Csuvara József ipolyviski 
kántortanitó e hó 8-án tartotta esküvőjét 
Frommberger Bertával, Orégeiypalánkon

— A tanév befejezése. A éeh-slovák 
kormány rendeleté folytán a megszállott te 
rületeken működő magyar tannyelvű tanin
tézetek f. é. május 3-ig bezárólag kötelez 
tettek a tanítást befejezni. A rendelethez 
képest Nyitván az elemi és középfokú inté 
zetek be is zárták az évet. Levicc városban a,fő
gimnáziumot és polgári leányiskolát kivéve 
még most is rendesen folyik a tanítás Ha a 
többi iskolákban is rendesen befejezik a 
tanítást, nagyon hosszú lesz a vakáció és 
hogy utána milyen rend szerint és mikor 
kezdődik majd az uj tanév, - erről az is
kolai hatóságok még nem kaptak értesítést

— Gyáézhtr. Id. Semde Antal, nyug, 
budapesti iskolaigazgató, - mint rész
véttel értesültünk — hosszas szenvedés után, 
életének 71 évében Oroszkán, e hó 10 én, 
reggel övéinek nagy fajdalmára elhunyt A 
kiváló pedagógusnak földi maradványait múlt 
hétfőn, délután 4 orakor a róni kath. szer
tartás szerint mély és őszinte részvét mel
lett az oroszkai temetőben helyezték örök 
nyugalomra.

— Amerikai tulssló. Május 2 án 
Nyitrára érkezeti lady Baget, az amerikai 
élelmezési missió elnöknője, a m.ssió két 
nötagjának kíséretében. A vendégek leginkább 
a közélelmezési viszonyokról, különösen a 
gyermekek ellátása iránt érdeklődtek. Megláto
gatták a jótékonysági intézményeket és 
tüzetesen tájékoztattak magukat ezen intéz
mények szükségleteiről A missió Nyitrarol 
Trencsénbe ment, azután folytatni fogja kör 
útját Bars, Nógrád és Hontmegyékben.

— Hadifoglyokról értesítéseket a 
éeh-slovák vörös kereszt iroda a hozzáfor
dulókhoz k szségesen nyújt. Az iroda cime : 
l’rag, Burg, Tűr Nro 14 — A éeh slovak 
minisztérium 13 ik sz. nemzeti védelmi bi
zottságának ügy osztálya is készségesen ad 
bárminemű felvilágosítást a hadifoglyokról.

— ,A Lévai Sport-Egylet*  tenis- 
pályái megnyíltak, de sajnos, egyelőre csak 
oly tagok játszhatnak, kik labdával rendel
keznek, vagy pedig megelégszenek a múlt 
évi szivaeslabdákkal. — Egyet-mast szives 
kedjenek az érdekeltek ezúton tudomásul 
venui. 1) Barkas czipövel szigorúm tilos a 
játszópalyara lépni. 2.) A pályák set-enként át- 
engedeudök a következöjátekosok részére. Egy 
játszma legfeljebb 30 percig tarthat Előny 
(advantage), valamint egyenlő dence) egy 
játékban csak egyszer lehet; egyenlő utáni 
labda a játékot (game) belejezi. 3) Minden 
játszó köteles távozás előtt nevet, valamint a 
játszott set-ek szamát a jiitéknaplólia beve
zetni. Tagok egy játszmáért 20 fill-t, vendé
gek pedig 1 k-t fizetnek 4) Egy 4.-es játék
ban két, egy hármas es kettes játékban 
legfeljebb egy vendég vehet rései.

— Halálaiét. Wilheim Mór levicei ke
reskedő, ismeretes katonai szállító ma egy 
hete 60 éves korában elhunyt Jólelkíi, szor
galmas ember volt, ki a közjótékonyság te
rén is bőven kivette részét. Temetése e hó 
12-én ment végbe kiterjedt rokonsága, nagy
számú jóbaratja részvéte mellett. Halálát 
neje Schönstein Júlia úrasszony gyászolja.

— Eljegyzés. Hrntiar Lajos tanító e 
hó 4-én Bakabányán eljegyezte Stampovssky 
Annuskát.

— Mem szabad saját óéira do 
hányt termeszteni Úgy értesültünk, hogy 
a éeh-slovák kormány nem engedélyez do 
hányt termeszteni saját célra.

— Kik kapnak hadisegélyt ? A 
éeh-slovák kormány újabb rendelnie szerint 
f. évi május hó 1-től kezdve csak azok a 
hadiözvegyek, hadiarvák, hadirokkantak és 
csak azon még vissza nem tért vagy eltűnt 

kbevonultak hozzátartozói részesülhetnek to
vábbra is segélyben, illetve hadisegéiyben, 

akik a éeh-slovák állam területén vagy a 
éeh-slovák csapatok által megszállott terü
leten illetőséggel bírnak. Akik ezt nem tud 
jak igazolni, azok 1919. május hó elsejétől 
nem részesülhetnek hadisegelyben.

— A hamis bankjegyek. Mi. is kö
zöltük már, hogy újabban sok hamis bank- 
jegy került’ forgalomba Céh újságok most 
figzelmeztetnek azokra az ismertető jelekre, 
amelyek a bankónaz hamis voltát könnyen 
elárulják. E szerint az egy koronás bélyegek 
nél: a bélyeg sötétvörös, inig az eredetiek
nél cinóberszinü A felső szinecskek körül 
hiányzik a fehér színezés (stra.firuuk ) A 10 
koronásoknál a bélyeg lila és a Slovenské 
szó e betűjén nincs ékezet. (Az eredetin 
van.) A baloldali sas nyakán kis golyva ész
lelhető. A 20 filléresek világos veresek, 
holott az eredetiek meggypiros-szinüek.

Hivatalos közlemények.

A ceh-slovak állam és a külföld közötti 
postai forgalom jelenlec a következő:

.1) Német-Ausztriába közönséges nyitott 
levelet, közönséges és ajánlott levelező lapo
kat, továbbá, közönséges árumintát és hiria 
pót lehet küldeni. A megszállott részekben 
azaz a demarkacionális vonalon túl (Olasz 
országgal szemben) továbbá Karinlhia és 
Stájerországba a demarkacionális vonalon 
túl (Olaszországgal és Jugoszláviával szemben) 
postai küldemény egyáltalán nem küldhető.

2) Jugoszláviával jelenleg postai forga
lom nincsen

3) Magyarországgal a postai forgalom 
be van szüntetve.

4) Lengyelországba s tpvabbá Teáin (Te- 
schen) kerületbe, amig az lengyel katonaság
gal van megszállva, közönséges és ajánlott 
levelet, továbbá közönséges és ajánlott leve
lezőlapot, közönséges árumintát, közönséges 
nyomtatványt s végül hírlapot is, de csak 
mint nyomtatványt, lehet küldeni.

5) Németország azon részeibe, melyek a 
szövetséges, valamint lengyel csapatok által 
nincsenek megszállva, bárminő levélpostai 
küldeményt és közönséges csomagot lehet 
küldeni

6) Hollandia, Dánia, Svéd és Norvég
országba éppen úgy, mint Németországba.

7) Svajczba a csomagok kivételével ép
pen úgy, mint Németországba.

8) Olasz, Angol és Finnországba éppen 
úgy, mint Lengyelországba.

9) Franeziaországba közönséges és ajl. 
kereskedelmi levelet vagy levelező lapot lehet 
küldeni.

UJ postai díjszabás 1919. május 15-től.
Levelek.
Belföldön és Néniét Ausztriával, Magyar

országgal, Jugoszláviával, Lengyelországgal, Nyugat- 
Ukrajnával és Németországgal való forgalomban:

Levéldij 20 grammig — — — — 25 h 
súlyosabb leveleknél minden 20 gr.^árt 5 h 
Nemzetközi forgalomban :

Belföldön és az előbb einiitett országok 
kivételével való forgalomban 20 grammig — 50 h 

ennél súlyosabb leveleknél 20 ként — 30 li
Postalevelezölapok

Belföldön és N.-AuiZtriával, Magyarországgal, 
Jugoszláviával, Ny.-lJkrajnával és Németországgal 
való forgalomban :

Egyszerű postalevelezőlap, vagy a válaszos 
levelezőlap egy részének dija — — — 15 h

Nemzetközi forgalomban u. e. a dija — 20 h 
Nyomtatványok.
Belföldön és az előbb említett országokkal 

való forgalomban :
a) nem sürgős nyomtatványok 50 gr-ként 5 li 
bt ha a feladó a küldeménynek gyors 

szállítását kívánja, akkor ehhez még toldalék 2 h 
jár tekintet nélkül a küldemény súlyára.

Nemzetközi forgalomban:
minden 50 gr.-ért — — — — — 10 h 
Üzletpapirok.
Belföldön és az előbb említett országokkal

való forgalomban:
minden 50 gr-ért — — — — — 5 h
legkisebb díj pe«|ig — — — — 25 h

Nemzetközi forgalomban :
minden 50 gr-ért — — — — — iq h 
legkisebb dij pedig — . — — — — 50 h 
Áruminták.
Belföldön és az előbb említett országokkal

való forgalomban:
minden 50 gr-ért — — — — — 5 li
legkisebb dij pedig — — — — — 15 h
Nemzetközi forgalomban :
50 gr-ként «■ — — — — — — 10 h
legkevesebb pedig — — — - — 20 h
Vegyes küldemények (amelyek nyomtat 

vényből, üzleti papírokból és árumintákból álluak j
Belföldön '!» az előbb említett országokkal 

való forgalomban :
50 gr-ként — — — — — — — 5 h
legkisebb dij — — — — — — 15 h

ha a küldemény nyointasványokból és áruminták
ból áll.

Ha pedig e kettőn kívül még üzleti 
papirt is tartalmaz — — — — — — 25 h

Nemzetközi forgalomban :
minden 59 gr-ért — — — — — 10 b
legkisebb dij pedig — — — — — 20 b

ha a küldemény nyomtatványokból és áru
mintákból áll ;

ha ellenben ezeken kivül még üzleti 
papirt is tartalmaz, legkisebb dij — — — 50 h

Ajánlott levelek.
Ajánlott levéldij drbonkint — — — 50 h 

Ajánlási és egyéb dijak a feladásnál fizetendők.
Csomagok.
Mindennemű csomag csak bérmentesítve ad

ható fel.
Értéknélküli csomagok:
Ezeknél a súlydij az irányadó.
Rendes súlydijak:
Belföldön és N.-Ausztriával, Magyarországgal. 

Jugoszláviával, Lengyelországgal, Ny.-Ukrajnával 
való forgalomban;

5 kg-ig — — — 1 K 2o h 
10 , _ _ _ 2 K 60 h
15 . — — — 8 K 80 h
20 , — — - 5 K — h

Postautalványok.
Belföldön és az előbb említett országokkal 

(Németországot kivéve) való forgalomban : 
•0 K-ig — — — — 25 h 

minden további 50 K-éTt, v ennek egy részéért 5 b 
Németországgal való forgalomban minden 

50 K-ért, v. ennek egy részéért — — — 25 li

Jótékonyság.
Hochberger Józsefné úrnő Bajkáról a 

József kir herceg Szanatórium Egyesület 
rendes tagja, tagsági diján felöl 96 koronát 
adományozott a tüdőbeteg gondozó intézet
nek. Nemeslelkü adományozónak hálás kö
szönetét fejezi ki az egyesület vezetősége.

A Stefánia-árvaházat fenntartó Lévai 
Nőegyletnek a Kern Testvérek-cég 200 ko
ronát ajándékozott Őszinte és hálás köszö
net a kegyes adományérti

Az anyakönyvi hivatal be|eqyz6s«.
1919 évi máj. hó 11 -tői évi máj hó 18.-ig, 

Születés.

leány 
leány

g A gyermek 
g| neveA szülök neve

Oravecz András Czudor J. 
Zsák Antal Maliuka Mária

Miklósy József Reck M. 
Koszter Nándor Tokár M.

Julianna 
Piroska 
Valéria 

fiú Halva született 
leány Irén

Házasság.

Völeieav is meuvasszouv neve
Jarábek József Bátya Borbála

Vallása

rkath.

Halálozás.

Az eüiunyl ueve
Wilheioi Mór 
Varannai Gizella 
oxv. Vargha 1. Segyivi E. 
Kalinka F. Kubacska M 
Kattanó Pietro 
özv. HadásiJ. llribik A.

Kora A halál oka

82. éves Gyamorrák
11 . Gümőkór
82 • Aggaszály
H B Tüdögümökor
86 , Tüdővész
TT „ Aggkori gyeng.



1919. B A 11 S 5

Szerkesztői üzenet.
T J. A levicei leányok megbociáljik, hogy 

legezi őket; de mi verset, amely ugv forma, mint 
tartalom tekinteteben nagyon elárulja, hog\ első 
munkája, - nem közölhetjük Ha az ígért komo
lyabbak közül valamelyik kiállja a kritikát, annak 
szívesen adunk helyet

Nyilttér.*)
Hegedű húrok és kellékek

kauhatúk NYITRAI es TARSA r. t. célnál Léván.
Egy lematurézott fiatalember 

gyógyszertárban vagy gazdaságban 

gyakornoki állást keres.
Cím a kiadóhivatalban.

BRÁUER GÉZA fog- 
luűtermöt újból megnyi
totta és rendelését megkezdte 
LÉVA, Kazinczy utca 1. szám 

(Klaln (Idön-féla ház )

ÉRTÉKPAPÍR eladó.
------Czlm a kiadóhivatalban. —

Villamosvilágitási — 
erőátviteli csengő ée telefon be 
rendezéseket felszerel ée szak 
szerűen javít =====

TÖLGYESSY GYULA
villanyszerelő ZSELIZ.

Levélbeli meghívásra helyszínére megy és 
----- díjmentes költségvetéssel szolgál.--------

2 RUHASZEKRÉNY
===== eladó. -------

Bővebb értesítés Teleky-u. 1O

Bűkkhasáb és 
fűrészelt tűzifára 
megrendeléseket elfogad 
— házhoz szállítva —

BRAUN ADOLF
Léván, Zöldkert-utoza IS. szám.

Fölhívás Szőlőtelepítésre I
Elsőrendű garantált íilaxeramen- 
tes Nova-féle hazai Magántermő 
gyökeres izőlővassző eladás 
kadvezm°nyes áron. Készlet két
millió Mindenütt telepíthető 
Jó siker várható. Nagybani te
lepítésekre, elhany agolt.kipusz- 
tult régi szólók újjá telepítésére 
valamint hiányok pótlására 
aján ható. Nova-féle fehér és 

t termő fajokban kaphatók. Arakülön vörös bort termő fajokban kaphatók Ara 
igen szép dús erős gyökérzetü, szavatolt első 
osztályú minőségben ezer darabként K 300'-. 
Tavaszi szállításra, a rendelést kitevő összeg 
előzetes beküldése ellenében szallitatik, csoma
golásért csak saját kiadásainkat -vesszük után
vétbe Aki jó és sok bort óhajt kevés költség
gel termelni, az már most rendel le meg szük
ségletei. Ki most rendel, az a tavasszal ideje
korán fog ültethetni. Az uradalmi szólók rész ere 
iá igen nagy mennyiség rendeltetett Kendelé
seket: név, lakhely utolsó posta megye és 
rendeltetési vasútállomás pon’os feltüntetésévé 
a pénzutalvány szelvényén is megtehető, va^y 

ajánlott levél által kéretik beküldeni, cztm :

NOVA kozolöoége

ABAD, Szabadségtér 10.

EGY ZENEKEDVELŐ 
keres összeköttetést olyan úrral, 
vagy hölggyel, aki hegedtlkonzertek 
(Paganini, Brahms, Sarasaié eto) 
zongorakíséretét vállalná.

Szives ajánlatok „EROICA" ci 
mén e lap kiadóhlvatalaba adandó.

780—1919. kig. szám.

Faárverési hirdetmény.
Újbánya város f. é junius lió 

12-én d. e. 10 órakor n városházán zárt 
írásbeli ajánlatit árverést tart Eladásra ke
rül 2397 m8-nyi 2338 drb jegenye-fenyő, 
214 tn’-nyi tölgymüfa, 280 m-nyi tölgytüzifát 
tartalmazó 270 drb tölgy és 279 m3 tűzifát 
tartalmazó 188 drb. bükkfatörzs A jegenye 
fenyő 1 mikénti kikiáltási ára 40 korona. 
A tölgyfa I —V vastagsága osztályonként 
1 ni3 kikiáltási ára 35 — 80 korona Tölgy és 
bükktü; ifa ürméterenként 10 kor., bükk 
tűzifa az A V—35 részben II korona

Írásbeli ajánlatok f. évi junius hó 11 én 
<1 u, 5 órájáig a polgármesterhez nyújtan
dók be. Óvadék 10000 korona. Utó, becs
áron alóli feltételektől eltérő ajánlatok el nem 
fogadtatnak Árverési feltételek az újbányái 
polgármesternél és az oltani járási erdő
gondnokságnál betekinthetek.

Újbányán, 1919. évi május hó 12 én.

Kotiers Emil, 
polgármester.

A közeledő idényre a
FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETBEN

kapható

Rézgálicz
kgr. 8 50

Kitrá.nypa.pir különféla minö- 
ségbir. előny árban 1

Tanoncz
Nyitrai és Társa részv.-társ 
könyvnyomdájába felvétetik-

Gépészkovács 
szakképzett, állást keres gazda 

ságba vagy más üzemhez 
= Cséplést is elfogad. -------

SZA.LAY EBNŐ Kálnai utoa 36.

Koháry-utca 27. számú ház 
r--------- eladó.-----------

Bővebb felvilágosítást ad; 
máhton ernö Bottia-ntca 2J- SZ.

===== Kitílnő == 
motoros cséplőgarniturák 
felszerelve különböző nagyság 
ben és gyártmányban, részlet- 

fizetésre és olcsón kaphatók 

TONHAISER JÓZSEF 
elektrotechnikusnál 

LÉVÁN, OZMAN-tér 6. ssám.
Telefon Sí.

«• Kiiáló minőségű fával égetett

darabos meszet
szállít waggontételekben a 

Lédeczi Mész és 
Fatermelő R. T. Ladce.

(Lédeo:)
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A városi szálló éttermében
— 12—15 év körüli fiú —

tanoncznak felvétetik.

Malom eladás.
A Hajós József érsekujvári lakos 

tulajdonát képező ahai vízimalom 
a hozzátartozó réttel, valamint fel
szerelésével együtt Ahán 1919. évi 
junius hó 9 én déli 1 órakor nyil
vános árlejtés utján eladásra kerül. 
Kikiáltási ár 80.000 korona, bánat
pénz 20.00Q korona.

Aha község a verebélyi vasúti 
állomásról gyalogszerrel is rövid 
idő alatt elérhető.

Aranyosmarót, 1919. május 9.
Dr. Lányi Gyula, 

ügyvéd

175—1919. szám.

HIRDETMÉNY.
Barsendréd község határában körű belül 

2000 kataíztrális holdnyi területen gyako
rolható vadászati jog a képviselőtestület 
8 — 1919 kgy. számú határozata folytán 
Barsendréden a körjegyzői irodában 1919 
junius 1-én délután 2 órakor nyilvános 
árverésen hat évi időtartama bérbe fog 
adatni (1919 aug. 1-től — 1925 jul 31 ig)

Kikiáltási ár : évi 551 korona.
Bánatpénz : 551 korona.
Árverési feltételek a körjegyzői irodában 

n hivatalos órák alatt bármikor megtekint
hetők.

Barsendréden, 1919 április 20.
Községi elöljáróság.

CSORBA JENŐ, városi mérnök 

mérnöki irodája 
Lé-w-ra, Ladányi-utca 26.

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

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

KIDOLGOZ: ipari és mezőgazdasági-ipari üzemterveket. 
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban.

Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben =.

A városi szálló éttermében
= naponta frissen csapolt ■ =

PILSENISÖR
■ . ■7.—..— kapható. ============

Elarusitóhely LÉ A7

MTarmri jf—vq ■

176-1919. szám.

Hirdetmény.
Kissalló község határában körülbelül 

800 katasztrális holdnyi területen gyakorol
ható vadászati jog a községi képviselőtes
tületnek 2 — 1919. kgy szaipu határozata 
folytán 1919 junius 15-én délután 3 
órakor a községi törvénybiró házánál hat 
évi időtartamra (1919 aug 1-töl — 1925 jul. 
31 ig) nyilvános árverésen bérbe fog adatni

Kikiáltási ár: évi 240 korona
Bánatpénz: 240 korona.
Árverési teltételek a barsendrédi kör

jegyzői irodában a hivatalos órák alatt bar-, 
mely napon megtekinthetők.

Kissalló, 1919. április 30.
Községi elöljáróság.

1 Raktáron vannak :
Csizma, férfi, női és gyermek czipők. Félczipök : 

— — bőr, vászon és bársony, — — —
a leg-nag-yobb -válasz t e k b a n

s:

A mai kor igényeinek legmegfelelőbben készülnek 

arany hidak, koronák és müfogak 
Fülöp Béla fogtechnikusnál i_ é s n, Teleky utcai

o □

SZÁMÍTSA KI 
AZ UJJ A IN,

KNAPP DÁVID
mgaziasagi es variWi oan raktara

Telefon szám : 33. LÉVÁN ■ Telefen szám : 33

hogy milyen előnnyel jár önre, he

KERN TESTVÉREK

fűszer-, gyarmatára és 
vasnagy kereskedésében 
-vAadtrol be

 o

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házamban 
nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr éa 
Sohrantz gőzoséplő készletek, eredeti Meliohár féle 
vetőgépek, Btoherféle ekék és talajművelő 
közök, valamint minden e szakmába vágó gépek 

és géprészek. Világhírű RAPID láncoskuták.
HF Legjobb minőségű takarmanyksmrak elkészítése 

es felállítása jutányos árakban.

IHtWMlI Nfkr»» M Ttm r, f


