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A kéziratok a szarkasrtfiséohaz büldandfik.
Kéziratok virbza nem adatnak 

felelős szerkesztő: Dr. KERSEKJANOS.

A vagyonadó problémájához.
(F.) A háború annyira megnö

vesztette a-különböző államok adós 
hágait, hogy ezeknek teljesen vagy 
részben való fedezésére minden állam 
kénytelen lesz egy egyszeri nagyobb 
vagyonadóhoz, a magánvagyon bi 
zonyos részének átengedéséhez fo
lyamodni. A nagyobb vagyonadó 
kivetésének szükségessége már hó
napokkal ezelőtt vetődött fel, a nagy 
közönség tiolens-volens már meg is 
barátkozott evvel a gondolattal, 
csak az a kérdés foglalkoztatja az 
embereket, vájjon milyen százalék 
bán állapítja meg az állam a vagyon
adót, hogyan állapítja meg a vagyon 
értékét s miben (pénzben, földben, 
részvényben, kötelezvényben stb.- 
ben) kívánja a vagyonadót.

Hogy a vagyonadó a vagyon 
hány százaléka legyen, ahhoz nem 
tudunk hozzászólni, azt az állam 
pénzügyi helyzete szabja meg. — 
Azonban fontosnak tartjuk hozzá
szólásunkat a vagyon pénzértékének 
megállapítása kérdésében. — Erre 
nézve hallottunk, illetőleg olvastunk 
olyan nézetről is, amely szerint kiki 
maga állapítsa meg vagyonának 
értékét — azon hozzátétellel, hogy 
azon az áron esetleg az állam még
is válthatja azt a vagyont. Ez a 
hozzátétel arra való volna, hogy a 
birtoktól való esetleges -megválás 
télelme lolytán a vagyon minél na
gyobb összegben állapíttassák meg.

Ez az elv a szigorú igazságos
ság szemüvegén át első tekintetre 
nagyon tetszetősnek látszik, azon
ban behatóbb vizsgálat során ki
derül, hogy rendkívüli veszedelmet 
rejt magában. A veszedelem for
rása pénzünknek mostani csökkent 
értéke. Pénzünk értéke nem mond- | 
ható megállapodottnak, hanem a 
mostani sülyedt helyzetből olyan 
pénz felé törekszünk, amelynek 
értéke a háború előtti időre emlé
keztessen, tehát a mainál lényege
sen értékesebb legyen. Szóval valu
tánk emelésére fogunk törekedni.

Hogy a fentebbi vagyonérték 
megállapítási elv veszedelmes volta 
kézzelfogható legyen, lássunk egy 
konkrét adózási példát. 1 együk 
fel, hogy valakinek olyan birtoka 
van, amelynek értéke most 1 miihó 
korona és tegyük fel, hogy ilyen 
vagyonnál a vagyonadó 25 u/o lesz. 
Ha az illetőnek készpénze nincsen 
és vagyonát meg akarja tartani, ak
kor kénytelen lesz 2o0000 koiona
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kölcsönt felvenni. Ha a következő 
10 év pl. olyan lesz, hogy a tiszta 
jövedelem csak a kamatfizetésre 
lesz elegendő, akkor 10 év múlva 
is lenn fog állni a 250000 korona 
adósság. Csakhogy e tíz év alatt 
esetleg sikerül valutánkat annyira 
javítani, hogy pénzünk értéke mos
tani értékének 4-szeresére emel
kedik. Vagyis 1 koronának annyi 
vásárló ereje vagy fedezőképessége 
lesz, mint most 4 koronának. 
Ekkor természetesen a birtoknak a 
pénzértéke már nem 1 millió, ha
nem csak 250000 korona. Tehát az 
illető birtokosnak van 250000 ko
rona adóssága, s van 250000 ko
ronát érő birtoka, azaz nincsen 
semmije sem ; teljesen szegény em
ber. Ilyen megfontolások mellett a 
fentebbi elv igen sok esetben nem 
vagyon-átengedést jelent, hanem a 
vagyonból való teljes kiforgatást.

Hogy ezt — a valósággal tel
jes vagyon elkobzást — elkerülhes
sük, a vagyon pénz-értékének meg
állapításában okvetlenül a háború 
előtti árakhoz kell alkalmazkodnunk.

Nézetünk szerint kétféle vagyon
adó-kulcsot kell megállapítani ; 
egyik vonatkozzék azon vagyonok
ra, melyek már 1914. évi augusztus 
hó 1-én megvoltak ; a másik pedig 
radikálisan magasabb százalékban 
állapítsa meg a háborúban szerzett 
vagyonok adókulcsát.

Hogy a vagyonadóval kapcso
latosan az adózó polgárok magán
vállalatok kiuzsorázásától mentesít- 
tessenek, szükségesnek látjuk, hogy 
a készpénzzel nem rendelkező, 
vagyonadóra kötelezett polgárokkal 
szemben az állam maga lépjen fel 
mint hitelező, azaz számítsa át a 
vagyonadót amortizációs kölcsönre, 
s így annuitásokban szedje be a 
kivetett vagyonadót.

A háború a legtöbb államban 
birtokreformot is teremtett, amely 
utóbbi legtöbb helyen birtokkisa- 
játitásban nyilvánul. Nézetünk sze
rint a vagyonadót és birtokkisajá- 
titást szerves kapcsolatba kell hozni. 
Akinek birtoka az állam által meg
állapított birtok-maximot meghalad
ja, fizessen elsősorban a maximum 
felett levő földdel s ha ez nem ele
gendő, akkor pénzzel egészítse ki 
a teljes vagyonadó összegét; ha a 
birtok olyan nagy, hogy a maxi
mum felett levő birtoktest értéke 
nagyobb, mint amennyi a birtokosra 
eső vagyonadó, akkor a vagyonadó 
fejében átengedett föld levonása
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után megmaradt többlet-birtok a 
háború előtti árakon váltandó meg.

Az igazságosság elve feltétle
nül megkívánja, hogy a vagyonadó 
megállapítására szolgáló értékalap 
azonos legyen avval az árral, amely 
a birtok-megváltásnál zsinórmérté
kül szolgál. — Mindkettő nem lehet 
más, mint a háború előtti érték.

A vllág-esamányskbSI.

A Prager Tagblatt jelenti Prágából: A 
békekonferencia legfőbb gazdasági tanácsa 
jegyzéket intézett a különböző kormányok
hoz, mely azt mondja, hogy a gazdasági 
rendszabályok, melyeket Németország le
győzésére tettek, váratlanul hosszú ideig való 
fenntartásuk által teljes gazdasági rendet
lenséget idéztek elő. A bizottság, mely azt 
a jegyzéket kidolgozta, az összes háborús 
rendszabályok visszavonását ajánlja és amel
lett van, hogy semmiféle véd- és elönyvá- 
mókát ne állítsanak fel, hanem ejtsék el az 
összes megszorító rendelkezéseket, hogy 
megint általános kereskedelmi és forgalmi 
szabadság jöjjön létre.

A ,N. F Pr.“ közli, hogy a szegedi 
kormány tárgyalásai az országon kívül időző 
szociáldemokratákkal az uj kormányba való 
belépés Magyarországon rendezett viszo
nyoknak helyreállítására való kooperációjuk 
miatt már annyira előrehaladtak, hogy azt 
lehet mondani, hogy a megegyezés már lét
re is jött A mostani ideiglenes szegedi 
kormány elsősorban arra törekszik, hogy 
Magyarországban a veszedelme*  chaosnak 
véget vessen és az általános választójog és 
egy alkotmányozó nemzetgyűlés alapján kor
mányt állítson fel népszuverenitással, mely 
törvényes módon és szocialisztikus formában 
lehetővé tegye az állam újból való felépíté
sét és mely békét köthessen az entente-tal.

Parisból jelentik: Az ötöstanác*  — mi
után arra a meggyőződésre jutott, hogy a 
kommunista kormánnyal békét kötni nem 
lehet — a Kún-kormány elleni intézkedé
sekről tárgyalt. Úgy mondják, hogy a cseh
szlovákoknak, románoknak és a délszlávok- 
nak megengedik a Szovjet-Magyarország el 
leni háború megkezdését. Azt hiszik, hogy 
200 000 emberre lesz szükség, hogy hamar 
befejezhessék ezt a hadjáratot. A hadműve
leteket — hir szerint — Franchoz d’ Esperay 
tábornok fogja vezetni.

Pétervárott Cicerin 1800 polgárt azért 
végeztetett ki, mert azzal gyanúsított*  őket, 
hogy összeköttetésben vannak az elönyomuló 
antibolsevista hadsereggel. Cicerin a fehér
gárda számos tisztjét a müncheni e»emé- 
nyek következtében kivégeztette.

A verse illési négyes tanács Görögország 
majdnem összes területi követeléseit jóvá
hagyta Görögország megkapja Thrácia tö
rök részét Odrinával együtt, továbbá Délal 
bániát, Dodekanesos és Cyprus szigetét, az 
Aegái tenger összes szigeteit, köztük Imb 
ros, Tenedos, Chirs, Mytilene szigetét, Smyr- 
nát és környéket, Salonikit és Kavallat, to
vábbá Porto I.aget és üedeagácsot is. Bul
gáriának a kikötővárosok egyikét utalják ki 
kereskedelmi kikötőnek. Olaszország Valonát 
kapja.

Lewinet, a müncheni kommunista ve 
zért a statariális Ítélet alapján börtönében
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agyonlőtték. — A volt orosz anyacárnő a 
cárizmus visszaállításán fáradozik. — öécs 
50 wagon galíciai petróleumot kapott A 
szállítmány amerikai védelem alatt állott — 
Garami Svájcban a magyar ellenkormány 
érdekében tárgyalásokat folytat. — A bécsi 
magyar követségen ellopott milliók egy részé 
megkerült. — A cseh-sz<ovák köztársaságban 
az el nem könyvelt követelések birság terhe 
mellett bejelentendök. — A Budapesten tar 
tózkodó idegen alattvalók nem szolgáltatják 
be- értékpapírjaikat. — A cseh szlovák kor
mány elrendelte a tökére es járadékokra 
szóló életbiztosítási kötvények összeírását. 
— A vasúti forgalom Baranya megyében és 
a Bácskában kőszénhiány miatt szünetel. — 
Franchet d Esperay tábornok szerint Ma
gyarország megszabása es a kommunista 
haderők megsemmisítése elkerülhetetlen. — 
A románok átvették Arad közigazgatasat — 
Az ántánt főleg azért akar katonai műve
letekbe bocsátkozni Budapesttel, hogy a Duna- 
hajózás megszakítását beszüntesse. — Három 
okmányt találtak Bécsben, mely bizonyítja, 
hogy a vörös gárda 14,(XJü főnyi csapata, 
200 gépfegyverrel és 150 agyúval tervszerű 
támadással előkészületet tett Bécs elfoglalá
sára. — Vilmos excsászár liai és Hindenburg 
az antantnak rendelkezésére bocsátják ma 
gukat a császár helyett — Barta alezredes, a 
budapesti ellenforradalmi kísérlet szervezője, 
öngyilkos lelt — A székely hadosztály Ká 
rolyi Gyula kormányához csatlakozott. — Az 
entente együttműködik a szegedi elienforra 
dalmi kormánnyal — Károlyi Gyula a szerb 
uralkodó hercegnek akarja a magyar koronát 
telajánlani. — A németek október elején 
kezdik meg a hadikártéritések kifizetését.

A párisi bekekonlerencia uj ötös tanácsa, 
mely a tárgyalásokat vezeti : Fichon, Lan- 
sing, Balfour, Tittoni es Mát tinóból áll, A 
tanacs elnöke Fichon, francia külügyminiszter

Bukaresti lapok jelentése szerint Strom
feld Aurél, a vörös hadsereg vezérkari főnöke 
helyettesével együtt lemondott

A magyar es csehszlovák foglyokat, 
és pedig mind a katonai, mind a polgári 
foglyokat kölcsönösen kicserélik.

A Frager Tagblatt jelenti: Kun Béla 
kormányának az ellenforradalmatok elleni 
terrorisztikus eljárása folytan az olaszok az 
entente ueveben az összes politikai foglyokat 
mint a szövetségesek védelme álhit állóknak 
jelentette ki. —• Az entente, Angliával az 
élén, lehetőleg messzemenő befolyást akar 
magának biztosítani Magyarorszag jövőjére, 
amiért hir szerint 2 3100 ember katonaságot 
akar mint rendörcsapatokat Budapestre kül
deni.

A német nemzeti néppárt azt ajánlotta 
a nemzetgyűlésnek, hogy a békeszerződés 
elfogadásának napjai, junius 28-át, gyász 
napnak nyilvánítsa.

Olaszországban több helyen sztrájkok 
vannak, a sztrajkolók egyes helyeken a ta- 
nacaköztarsasagot akarjak kikiáltani.

A Frager Tagblatt jelenti, hogy Franchet 
d Esperay tábornok a bekekonkrenciatol a 
legmesszebbmenő meghataimazast fogja 
kapui a Szovjet-Magyarorszag ellem eljárásra. 
A tábornok felszólítást tog küldeni a magyar 
tanacskormánynak, hogy azonnal köszönjön 
le es engedjen helyet a nép altul szabádon 
választott kormánynak. Ha a felszólításnak 
nem lesz foganatja, Magyarország ellen 
azonnal megkezdődik a katonai akció. — 
Foch ellenzi a Magyarorszag illeni eljárást.

Böhnr V. betegeskedese folytan Landler 
Jenő népbiztost bízta meg a magyar tanács- 
kormány a hadseieglöparancsnokíaggal.

A Deutsche Aiigememe Zeitung jelenti, 
hogy az antentetai tartott nem hivatalos 
tárgyalások alapjan Hollandia elhatározta, 
hogy kiadja Vilmos volt császárt. A kiadatás 
Hagaban lóg történni
— Fetervar elestet a legközelebbi napokban 
várjak *— A bécsi éisek a papához loidult 
az osztrák békefeltételek enyhítése miatt. — 
A inugyarorazági francia csapatok lóhadi 
szállása Nagykiktndán van. — A becsi nemet 
követség előtt nagy tüntetések voltak a né
metek mellett Boris oiosz nagyherceget 
kiutasítottak Franciaországból. — Angolor
szágban 3 millió katonai leszerelnek. — A 
fegyverszünet Ausztria és Jugoszlávia között 
létre jött. — Jugoszlávia es Görögország
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katonai szövetséget kötöttek. Az osztrák
magyar bank bankjegyforgalma hivatalos 
jelentés szerint május végén 40 miliiárdra 
rúgott. — A cseh szlovák köztársaságból a 
tojás, lial, vadak és szárnyasok kivitele 
eltiltatott. — Pomeránia és Szilézia nem 
ismerik el a békeszerződést és hajat üzentek 
Lengyelországnak. — Svájcban Vilmos ex- 
császár trónrajuttalására fáradoznak — A 
békekötés után állítólag ismét helyreállítják 
a monarchiát. — A szlovákok 4 helyet 
kérnek a cseh szlovák minisztériumban. — 
A német trónörökös Hollandiából Németor 
szágba menekült. — Franciaország és Német- 
ausztria között megindult a postai forgalom. 
— Ausztria és Magyarország között csak 
korlátozott diplomáciai viszony áll fenn

TUzoltó parancsnoki jelentés, 
folytatás.

Sajnálattal kell tudomásul adnom, hogy 
Bójsza József megválasztott jegyzőnk, felhal
mozódott munkaira hivatkozva, jegyzői állá
sáról lemondott, mit a parancsnoksag sajná
lattal vett tudomásul s az eddigi munkála 
taiért jegyzőkönyvi köszönetét szavazott s 
helyét ideiglenesen Tóth Antal úrral töltöttük 
be, majd ö neki is a hadba való bevonulása 
után Ács Bódog tanítóképző intézeti gazda 
sági tanári kértük fel, ki szintén hajlandó 
volt elvállalni, munkálkodásukért ez utón is 
szívélyes koszönetünket nyilvánítjuk.

Továbbá Horváth József segédtiszti állá
sáról lemondott, helyét ideiglenesen Lehoczky 
Béla szakaszparancsnokkal töltöttük be.

Mint már einlitém, a pénztárnokság is 
több változáson ment át, azért, mert a be 
hívások folytán Frasch József pénztárnokunk 
is bevonult, helyét ideiglenesen Csákányi 
Sándor helybeli iparossal, majd ennek is 
szintén bevonulása következtében Ács Bodog 
jegyző úrral helyettesítettük. Frasch József 
ur később végleg felmentetett s igy újra 
hajlandó volt ezen állást betölteni, amelyet 
1918. év november elejétől készséggel is 
teljesít.

A parancsnokság, mint ilyen többször 
tartott szinházviz8gálatot, a színházi őrsége
ket ellenőrizte, egyéb dolgokban maga a 
parancsnokság személyesen járt el, igy több 
ízben tűzrendészet! szemlél tartott a város 
bel- és külterületén a rendőrkapitány közre 
működésével, több újonnan épült ház felül
vizsgálatánál tűzrendészeit szempontból.

Az itt feltüntetett szolgalatokon kivül 
egy nagy szolgálatot is vállaltunk önkent 
magunkra, amikor is az 1914. év nyarán 
kiütött világháború alkalmával minden katona
sorban levő embert fegyver ula szólítottak s 
igy a közbiztonság felügyeletére hivatottak 
is bevonultak, ennek következtében a városi 
elöljáróság az önkéntes tűzoltókkal akarta a 
város belterületen az ejjeli rendőri szolgala
tot leljesittetni, de mivel mi ilyen szolgálat 
teljesítésére kötelezettek nem vagyunk s igy 
ilyen értelemben velünk nem is rendelkez
hetnek, — nem is vitetett keresztül; hanem 
áterezve polgári kötelességünket, önként 
ajánlkoztunk arra, hogy mig a városi tanács 
rövid időn belül ez ügyben intézkedik, addig 
éjjelenként kél két emberből álló polgári őr
seget létesítünk, amelyre minden itthon ma
radt lagiarsunk készséggel vállalkozott, tel
jesítettük is ezen terhes szolgalatot augusztus 
hó 13-átol kezdve egesz deczember 28-aig, 
ez idő alatt mintegy 140 Őrséget teljesítettünk

Az eltelt idő alatt a helyben állomáso
zott katonaság legénységei közül több csa
patot képeztünk ki tűzoltókká, igy 1914. év
ben 12 honvedet, 1916. évben itt időző 19-ik 
gyalogeziedből több csapatot, 191B. évben a 
géppuskás tanfolyam legénységei közül egy 
csapat lelt kiképezve, míg az 1917. év nyarán 
a helybeli tanulóifjúságból képeztem ki mint
egy 20 tagból álló csapatot

Amint láthatják uraim, a parancsnokság 
mindig azon volt, hogy a reá bízott terhes 
munkai lehetőleg lelkiismeretesen teljesítse, 
s így minden alkalmat megragadt, hogy hiva
tásának megfeleljen, igy a működő tagoknak 
is némi részben fáradtságukat honorálja így 
alapszabályaink 20. g-a érteimben mindig 
felvett egy összeget, mely aegeiyezeaekre es 
Jutbjmazáeukra fordítandó, ez összegből aa
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évközben előfordult segélyezések eszközöl- 
' tettek, majd a felmaradt összeget a parancs- 

nokság megállapítása után a karácsonyi ünne 
pék elölt mint jutalmak és cipőrongálási 
cimen segélyül osztotta szét, ez alkalommal 
osztatott szél az évközben begyüit Őrség
pénz is, kérem, fogadjak e csekély összeget 
a legjobb akarattal úgy, mintha tízszer vagy 
hússzor annyi lenne.

Igy e cimen kiadtunk 1913. évben 328 
kor. 51 fillért, 1914 ben 564 kor. 36 fillért, 
1915-ben 517 kor. 43 fillért, 1916 bán 450 
kor. 56 fillért, 1917*ben  471 kor, 37 fillért, 
1918-ban 458 koronát.

Megemlítem még, hogy az 1918. év vé
gével néhány tűzoltónk van olyan, kiket az 
országos tűzoltó szövetség által alapított 
szolgalati érmekkel kellene kitüntetnünk, de 
mivel a fémek árai a háború következtében 
oly nagy mértékben emelkedtek, hogy azok 
beszerzése lehetetlen, igy a Magyar Országos 
Tűzöl tószövelség Elnöksége 1915. év decem
ber hó 18-án tartott ülésében akként hatá
rozott, hogy szolgálati érmeket a háború tar
tama alatt nem ad ki, igy mi is kénytelenek 
vagyunk ezen egyének szolgálati éremmel 
való kitüntetését a jövő jobb időkre halasztani.

Egyben jelentem, hogy a király altat 
alapított és adományozott 25 éves szoigáiafi 
érmet a városi tanack elölt a Polgármester 
utján 1915. év deczember 29-én a követ 
kezők kaptak : Tatár István parancsnok, dr. 
Medveczky Károly városi tiszti orvos, Jaruss 
Ferencz volt alparancsnok, Laufer Béla volt 
mászóparancsnok, Pulpiter Emil szakasz
parancsnok és Jakab István lűzörszertariiok.

A majd otödtéléves világháború, mely 
működő tagjaink legnagyobb részét hadba 
szólította s igy működésünket is megbéni 
tóttá, 1918. október 31 iki vértelen forrada
lom által veget ért, ennek következtében 
majd unnd hazajöttek; ezzel uj hajnal pirkad, 
uj szellem hatja át a kebleket; vége a uagy 
harcnak s igy a becsületes munka is meg 
kapja méltó jutalmát, tehat újra munkára 
fel, hogy mi is védve az eleinek ellen a 
közvagyont, becsületes munkánk tudatában 
büszkén várhassuk a méltó elismerést.

Most jelentésem végere érve meg egy 
szer szivem melegen üdvözlöm a hadból 
visszatért társakul, remélve azt, hogy a 
jövő munkánkban ók is ismét támogatni 
fognak; kérem, vegyék jelentésemet szives 
tudomásul, szeretett összes bajtársaimat pe
dig arra kérem, legyenek a leginagasztosabb 
emberbarát! célt szolgáló humánus egyletünk
nek kitartó, buzgó tagjai s majd ha a vész 
kürt hangjai tettre hívnak bennünket, le
gyünk ott mmdnyájau, hol veszélyben forgó 
embertársainkon segíteni lehet I Adja az eg 
Ura, hogy erre bárminél ritkábban legyen 
szükség I Isten óvja és áldja meg városim 
kát és annak lakúit minden veszedelemtől I

— Vége. —

Különfélék.
— JUilua 14. Láv&u A la grande 

nationenak, a francia nemzetnek szabadság 
ünnepét, julius 14 -ét lényesen ünnepeltek 
meg a varosunkat megszálló csapatok. A 
liberte, egaiité, Iralernité ünnepén minden 
szabadsagszerető nép együtt ünnepelt a 
franciakkal, mert ez legdrágább kincse min
den embernek, hiszen ki neui lelkesül e 
szavakra : Allons entents de la patrie A 
nagy napot megelőző estén a 35. gy. o. 
zenekara disztakarodot rendezett, az ünnep 
reggelén pedig ugyancsak a zenekar ébresz
tette lel a varos közönségét. Az ünnepbég 
délelőtt 1Ü inakor vette kezdetet. Szép lát
ványt nyújtott a felvonuló katonaság. Először 
a biciklisták, akiknek biciklije francia, cseh 
színekkel volt feldíszítve. Azután jöttek a 
cseh légionárius lovusuk, kik a Schoeller 
palotához vonullak, hogy kíséretül szolgál
janak Custellu colonellnek, a megszálló csa
patok parancsnokának. Addig cseh, tót ea 
francia zászlókkal felvonult a katonaság, 
melyet Milller őrnagy az ezredparancsnok 
vezetett zenekarral az élén s a főtér bősz 
szában kel rendben elhelyezkedett. Nemsu 
kai a utána a városi tisztikar Zostak polgár 
mester vezetése alatt a többi hivatalokkal
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is elhelyezkedtek a részükre kijelölt helyen, 
S kikhez csatlakozott Ktafszky József vere- 
üélyi esperes vezetése inellett ajry verebélyi 
küldöttség, köztük két hajadon Varga Boris 
és Fojtek Zsófi, kik gyönyörű bokrétával 
várták Castella ezredest. Castella ezredes 
katonai pontossággal érkezett meg pontban 
10 órakor, akit Müller József őrnagy, ezred 
parancsnok fogadott. Mire a katonai tisztel
gés következett A zenekar a francia him
nuszt játszotta, a zászlók meghajoltuk, a 
katonák tiszteleglek Castella végigszemlélle 
a csapatokat s megelégedésének adott kife
jezést a katonaság pompás magatartása le
lett Majd Ktafszky esperes a verebélyiek 
nercben francia nyelven üdvözölte az ez
redest, kinek a leányok átnyújtották a bok
rétát. Castella meghatva köszönte meg, hogy 
anyanyelvén köszöntötték öt e napon A vi
rágot hozó leányokat megcsókolta. Majd a 
polgármesterhez fordult, kivel kezet fogott. 
Ezután kíséretével a felállított, zöldszalagok 
kai és virágokkal diszitelt szószékhez ment, 
a melyen kívül a katonaság négyszögben he 
lyezkedett el s a mely előtt felállított szé 
kékéit a polgári küldöttségek foglallak he
lyet. Castella ezredes nyomban felment a 
szószékre s lelkes beszédben emlékezett 
meg 1789. julius 14 ikerül, Bastille bevéte
léről, amellyel sok százudos szolgaság vár
börtöne dőlt romba. A Iraucia nemzet min 
dig a szabadságért harcolt. Must is, amikor 
megteremtette szövetségeseivel a Cseh-Szlo 
vak Köztársaságot. Jugoszláviát s felszaba
dította Elszász Lolharingiat. Szavait a kato
naság háromszoros nazdarr kiáltássá! fogad
ta. Majd a zenekar Marseillaiset, a cseh 
himnuszt és a Na Tűire sa bliská tót nem
zeti dalt játszotta. Az ezredes beszédet cseh 
nyelveli Kardos Iraucia hadnagy tolmácsolta. 
Utána Sznietana kapitány, az ünnepség 
rendezője tartott tót nyelven tüzes beszedet, 
melyben a katonákat mint a husziták utó 
dait üdvözölte, akik ezek szellemében jártuk 
el, midőn megalkották a cseh szlovák köz
társaságot. A zenekar játéka után ugyan
csak ö indítványozta, hogy táviratilag üdvö
zöljék a francia kormányt, Masaryk elnököt 
es a minisztériumot, amit közfelkiáltással 
helyeseltek. Az ünnepséget a katonaság disz- 
elvonulasa fejezte be, mely igen szép 
látványt nyújtott. Castella rövid beszélgetés 
után elbúcsúzott az uraktól, lovára lelült s 
kíséretével eltávozott. Délben Castella ezre
des diszebedel adott. Délután ti órakor pe
dig térzene volt a főtérén.

— Visszaélések a plaoou Az élel
miszerek árának maximálása, miként előre
látható volt, olyan következmenyukkel is 
járt, amelyek az élelmiszerforgalomra igen 
hátrányosuk. Ismeleiteu megfigyelték, hogy 
a vidékről bejövő elárusítókat az utcakon, 
sőt a városou kívül is, mielőtt u piacra e.r 
nek, feltartóztatják az élelmiszerek árdrágí
tói és így az adásvételt az ellenőrzés alól 
kivonjak. Pozsonyban, mint ezt az ott meg
jelenő „Híradó' cimü napilap Írja, az ilyen 
visszaéléseket 8-30 napi elzárássá! és 1-2U00 
korona pénzbüntetéssel sújtja a rendörbiró. 
Hasonló szigorú eljárást alkalmazzon a 
rendőrség Léván is azokkal szemben, akik 
meg nem engedett módon árusítanak vagy 
vásárolnák. Es ha még ez sem volna ele
gendő, akkor a hatóság attól sem riadjon 
vissza, hogy karjait terjessze ki a vidékre 
es otthon, a falun érje el a termelőt es az 
oda kiránduló árdrágító vevőt es a járási 
toszolgabiró közreműködésével a városi fo
gyasztó közönségnek érdekeit már ott is 
vedje meg.

— HázavBág. Kolonils Gyula gazdász 
es Korenyovits Atanka, julius hó 12 én, 
Nagykálnán házasságot kötöttek.

- Bejelentett ea lebélyegzett 
eaelvéuyek kifizetése. A cseh szlovak 
köztársaság pénzügyminisztériuma 32tíbb| 1VIJ 
•z. rendelete szerint az illetékes hivatalokul! 
tioíiHs szerint bejelentett lebéiyegze 
Öbszcs szelvények, az osztrák-magyar vagy 
közös kincstár állami adóslevelek szelvénye
iknek kivételével, (1919- ®vi március 15,lö
sz. a. kelt rendelet) minden akadaly nelku 
kitizathetök. A vinkudáll osztrák, magyai 
vagy közös háború előtti adóslevelek kama
téi U ezen rendelet értelmében kifizethetők. 

„ V PótUlt • megyei tlaxtvlsolők 
uek. Megbízható forrásból értesül a Nyitráu 
megjelenő „Hír' cimü laptársunk, hogy a 
pozsonyi szlovák kormány az összes várme
gyei tisztviselők részére szolgálati és kor 
pótlékot fog engedélyezni, amely a korábban 
megjelent lizetéskiegészitésére vonatkozó ren
deletből kimaradt ugyan, de a híradás sze
rint ezt a pótlékot most valamennyi vár- 
megyei tisztviselő meg lógja kapui.

Cukor és hús. A város cukorral 
való ellátása iránt a héten intézkedett a 
polgármester, kitől azt az értesítést nyertük, 
hogy a város lakossága e hóra fejenkint l‘/< 
kigr. cukrot lóg kapni A jegyek szétosztása 
már a napokban meg lóg kezdődni. — Nem
különben hús tekintetében is meg fog szűnni 
az eddigi nélkülözés, mert a polgármesternek 
sikerült több vágó marhát szerezni a város 
részére.

— Hőst hnlal Csehi Pogány Jenő, 
a budapesti Ludovika-akadémia honvedhu- 
szártanlolyamának hallgatója a kommunis
tákkal Budapesten 1919. junius 25-én vi
vőit utcai harcban egy golyótól lején talalva 
hősi halált hall. Kitűnő tehetségű, szelíd, jó
lelkü liu volt, ki a legszebb reményekre jo 
gositotla szüleit és rokonságát is. mégis a 
pálya kezdetén állította meg őt egy eitevedt 
golyó Benne Csehi Pogány Kornél ny. lő- 
reáliskolai tanár, nagykereskenyi földbirtokos 
(iát gyászolja.

— Eijegyzóü. Műnk László körmöt*  
banyai kereskedő a héten jegyet váltott 
Kcmpjner Ella urleánnyal, Kenwfnei Izidor 
lévai kereskedő leányával.

— Hamis egy es kétkorouAs 
baukjegyek. Léván is igen sok hamis egy 
és kélkóronás bankjegy került forgalomba 
Ezeket állítólag olyan lemezek segítségével 
állítják elő, melyek az eredeti bankjegy két 
oldalának rajza után készüllek és az erede 
tihez meglehetősen hasonlók. A forgalomba 
hozott példányok hibás oldalún a jobb ol
dalon levő négy számjegyű sorszám 
I. helyett 7-es száminál kezdődik és a sor
szám mell-, tt egy csillag is van, a baloldalon 
levő hal számjegyből álló szám pedig kisebb, 
mint az_. eredeti bankjegyeken. — A hamis 
kétkoronások | edig vékonyabb és simított 
papíron készülték. A női lejek elmosódot
tabbak, a baloldalon levő sorszámok vala
mivel kisebbek a jobboldali számoknál, a 
német szövegben pedig — amiből a legvilá- 
gusabban felismerhető a hamisítás — „Ge- 
nerulseckrelür helyett „GenenulseckralHr áll

, — Doktori aavntaw. Pick Imre szí
gorlo orvosi, Pick Kde hál, e hó 12-én 
avatták lel a budapesti egyetemen az or
vostudományok tudorává.

— Házasság. 1‘udÚHn^ky Rózsi és 
Liiter Lajos f. hó 10 én Budapesten házas
ságot kötöttek.

— Efflháboru villamos a páaaai. 
Oszlányban és környékén a múlt napokban 
nagy égiháboru volt, amely több kárt is 
okozott. Így a többi között Ily rozs János 
oszlányi biró hazaba is beütött a villám, 
ahol a bírónak fiat Hy/oss Miklóst, volt 
hadnagyot oly súlyosan talalta, hogy több óráig 
nem bírta visszakapni eszméletét. A villám 
ugyanakkor az istállóban egy tehenet ütött 
agyon.

— A lévai járásbilOBág a hadmű
veletek következtében folyó évi junius 1 sö 
napján felfüggesztett működését folyó év 
julius 24 én megkezdi.

— A lebelyogaott bankjegyek 
lelo.daBa, A csehszlovák köztársaság 
pénzügyminisztériuma 1639. sz. rendeletéhez 
65910—1919. sz alatt pótlólag ezeket közli: 
A bankjegyek lebélyegzésénél visszatartott 
pénz, jelenleg semimeaetre sem oldható fel. 
Kél három hónap letelte után, amikor a 
vagyonösszeiras munkálatai teljesen befeje
ződnek, minden összeg fel lesz oldva A 
folyószámlák es betétkönyvek 70 százaléka 
erejéig szabadok.

_  Orsiáffos vAsár. A városi hatóság 
lapunk utján is közhírré teszi, hogy Léván 
J úgynevezett Jakab napi országos vásár 
e ho 21-én, holnap leaz megtartva.

— A Iliit és burgonya kvóta. A 
prágai közélelmezési miniszter a liszt- és 
burgonyakvótát úgy tervez*  megállapítani, 
hogy lisztből minden személyre hetenkint 
három kilogramm, burgonyából pedig egy egy 
személyre egy évre 100 kgr., a nehezebb 
munkál végző egyéneknek 120 kgr jutna. 
A szükséges gabonamennyiségei a belföldi 
termésből és a külföldi behozatalból fogják 
fedezni.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése 
télé évi jul. bő 13 -tői évi jut. hó 20.-ig.

Születés
Dubovszki János Kuzbert Maria, fiú Gyula 

Jakubik András Nlartinku Rozália, leány Ilona 
Gordik János Magyar Mária, fiú |anu«.

N y i 111 é r.
MEGHÍVÁS.

A NYITRAI ás TÁRSA Irodalmi és 
nyomdai részvénytársulat 

-------------- ix u évi --------------  

rendes közgyűlését 
1919. julius 29 én d. u 4 órakor

a Lévai Takarékpénztár igazgatósági gyülée 
termében fogja megtartani mely»e a tisztel'- 

részvényesek ezennel msghivatnak.

T A R G Y A I:

1. A közgyűlés határozatképességének meg 
allapita»a, jegyző választása és a jegyzőkönyv 
hitelesítésére 2 tag kiküldése

2. A zárszámadások előterjesztése, az igaz
gatóság javaslatai a lelüfyelő bizottság jelenté
sével; a mérleg megallapitasa ; a nyeremény fel
használása és felmentvény iránti határozathozatal.

3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság vá
lasztása.

4. Az alapszabályok 18. a alapján netán be
érkező indítványok tárgyalása.

Kelt Lévén, 1919. juliue 19.
AZ IÜAZÜATÓSAÜ

Kivonat az alapszabályuk 9. $r ából. „Szavazati lúggal 
(,ak azon részvényesek bírnak, kiknek nevét e a részvények a 
közgyűlés meg ait*»a  elén legalább 60 nappal a törzskönyvbeu 
Átírattak”.

A lés/veiivrk az üzlet píiute iánál a gvüleat megelőző nap 
esti 0 olajéig elismervény ellenében letétbe lieivezeudök.

Bércséplést 
elfogad TONHAISER JÓZSEF 

. : elektroteknikus Léván. -------

Egy kecske eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban

Eladó
kb. 40 folyó méter drót háló és 
8 drb. 2 '|a méteres kemény fa 
oszlop. — Cim e lap kiadóhivatalában

PRÍMA rézgalicz 

kilogrammonként korona 6.-ért 
kapható a Batsvérmogyei Gaz 
daségi Egyesület Áruosztályénál, 

Ladányi utca 4. szám.

Hirdetmény.
Klssáró község; hatlírában gya

korolható vadSaza 11 jog, a 
községházánál f. évi július 20 én 
d. e. 0 órakor nyilvános árverésen 
bérbeadatik.

Az árverési teltételek a községi 
bitónál megtekinthetők.

Kissáró, 1919. július hó 13.
Az elöljáróság.



4
B A. . H

1910. Juliul 20.

4 919 kgy. sz.
Hirdetmény.

Alulírott községi elöljáróság- 
közhírré teszi, hogy N-gysalló 
község határában gyakorolható va
dászati jog, a községházánál f. évi 
julius hó 28.-án délelőtt 10 órakor 
nyilvános átverésen bérbeadatik.

Az árverési feltételek a jegyzői 
irodában bármikor megtekinthetők.

Nagysalló, 1919. julius 10.
Gaál Dániel, Kakas Sándor,

jegyző. bíró.

Tisztelettel értesítem Léva 
város és vidéke t. közönségét, 
hogy Léván, Szepesi u'C” 1 szám 
(Preisich-féle ház) alatt 
báöops műhelyt 

nyitottam, melyben szak
mánkba vágó minden munkát 
jutányos árban és szakszerűen 
elvállalok, s úgyszintén javí
tásokat is.

Szives pártfogást kér 
tisztelettel

Prachár István.

KÁVÉ
kávé, babkávé szűrve habbal nem 
rossz. Ellenben sokkal jobb a vegyi 
laboratóriumomban növényi anya
gokból előállított és magas táp
értékkel biró kitűnő kavékeverék 
>/, és 1 kilogrammos csomagolásban 

beszerezhető
FICK ENDRE

drogulstanál, Léván.

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

fizetésre es olcsón kaphatók 
TONHAISER JÓZSEF 

elektroteohnltEuen&l 
LÉVÁN, OZMÁN tér 6. eláll).

Télutón 61.

T an o n ez
Nyitrai és Társa részv.-társ. 
könyvnyomdájába felvétetik

Gépészková-cs 
szakképzett, állást keres gazda 

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

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnai-utcza 35.

KNAPP
DÁVID

mezőgazdasági és 
varrógépek

NA6Y RAKTÁRA

LÉVÁN.
oocooo

Telefon szám : 33

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru és vasnaővkereskepése 
MJkWTTWTOTT »8L ' LÉVÁN. TELECOM <ztá 14.

Mindennemű ItUzer 6r cseiuegeáruk :
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok 

G-ramvölgyl teavaj és friss felvágottak:
Dessert cukorka, sütemény, karlsbádl ostya 

Mézeskalács, piskóta, kétszersült.
MüBtár, pástétom és húskonzervek 

Málnaszörp citromszörp. akácméz 
Különféle jamek és gyümölcsízek, 

cukrozott déligyümölcB, citrom, narancs 
„Glória" őrölt kávé különlegesség 

Csemege és gyógyborok,- pezegők stb. 
Állandóan friss bel és külföldi ásvány — és gyógyforrásvizek 

Vasáruk ás konyhafelszerelési cikkek:
Bphlnx - zománcozott lemez - és öntöttvas konyhaedények modern 

háztartási cikkek, jégszekr-nyék, fagylaltgépek 
GAZDASÁGI CIKKEK dl KÉZI ESZKÖZÖK:

Ásó kapa, lapát, sarló, kasza, kaszaverőszerszám, kaszakő, kasza
nyél, toamány, acélvilla, gereblye, öntöző kannák, virágpermetezők, 

mérlegek, sulyok — műszaki cikkek.
Építési anyagok ős vegyi termékek:

Centeut, gipsz, mennyezet nád, kntráuvfedéDemez karbollnnenm kát
rány gepolaj, hengerolaj, tovótte gepzelr, k “bía é8 tógáim állandó 

~ ~ — nagy raktára — • — — 

Nyomatott Nyitrai é« Társa r. t-nál Urán,

~~ Tüzifát —> 
bükkhasábot, waggontételekbeu 
ajánlok azonnali és későbbi szállításra 
FISCHER SÁNDOR 

fakereskedő, ZSARNÓCZA.

piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárarn céliára épült házam
ban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr 
és Sohrantz gőzcséplő készletek, eredeti Meli- 
chár fele vetőgépek, Bácher-féle ekék es talaj 
művelő eszközök, valamint minden e szakmába 

vágó gépek és géprészek.
Világhírű RAPID láncoskutak.

Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 
e.s felállítássá jutányos árakban. -**•


