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Középiskoláink nyelve.
Lapunk múlt számában nagy 

vonásokban vázoltam, hogy meny
nyire szükséges az, hogy iit a köz
oktatás nyelve magyar maradjon, 
mert ez állami szükség Hangsúlyoz
tam, hogy magaDr. Srobár miniszter 
is kijelentette, hogy a készülő nem 
zetiségi törvény akként fogja megol
dani a nemzetiségi kérdést, hogy 
minden nemzetiségnek mód és alka
lom lesz nyújtva abban a tekintet
ben, hogy saját anyanyelvén része
süljön oktatásban. Tehát se a magya
rok, se a németek, se a slovákok nem 
lesznek kényszerítve cech nyelvű ok
tatásra, mert ez kegyetlenül megbo- 
szulta magát a régi magyar kor
mányon. Kijelentette továbbá a 
miniszter, hogy még ott is külön 
vagy párhuzamos elemi iskolát állí
tanak lel, ahol a más anyanyelvűek 
száma nem haladja meg a 20—25 
százalékot. A középiskolákban min
den szülőnek joga lesz minden nyel
ven, vagy ha csak kívánja, egy 
nyelven oktattatni gyermekét.

Dr. Srobár miniszter ez az újabb 
nyilatkozata a legszebb reményeket 
keltette fel nálunk s cikkemmel kap
csolatosan mozgalom is indult meg 
városunkban, hogy városunk és 
környékének lakossága a miniszter 
urnák ebbeli nyilatkozatára támasz
kodva memorandumot terjeszt a 
slovákország teljhatalmú minisztere 
elé, hogy a lévai középiskolák 
tanítási nyelve gyanánt hagyja meg 
a magyar nyelvet, amely nem lesz 
akadálya annak, hogy mellette az 
állam nyelve is tanittassék, mert 
hiszen az uj állam területén a hiva
talnoki pályára készülő ifjúságnak 
érdeke az, hogy az állam nyelvét 
szóban és írásban bírja.

Hogy mi módon fogja a közép
iskolai oktatást a cseh-szlovák kot- 
rnány rendezni, még nincs hivatalos 
értesítés. De épen ezen körülményié 
való tekintettel nekünk már most 
meg kell ragadni az alkalmat, hogy 
ezen a szinmagyar vidéken a közép
iskolákban a magyar nyelven tör
ténjék az oktatás, spéciéi a lévai 
főgimnáziumban és tanítóképzőben 
maradjon meg a régi oktatási nyelv. 
Ugy-e bár, ha lesz magyar nyelvű 
oktatás, lenni kell intézetnek, hol 
az oktatási nyelv magyar lesz. Ha 
magyar elemi iskolák lesznek a 
magyar gyermekek számára, lenni 
kell magyar tanítóknak is, kik ezen 
a nyelven sikeresen oktathatják a 
gyermeket. Magyar tanító azonban 

csak magyar tanítóképzőből kerül 
hét ki. Epén ez'rt a cseh-szlovák 
államnak szüksége lesz úgy magyar 
gimnáziumokra, mint tanitóképző- 
intézetre, szóval középfokú iskolákra. 
Minden sovinizmustól távol, azt kell 
konstatálnunk, hogy ezeket a közép
fokú iskolákat, ha mát meg nem 
volnának, csak magyar vidéken le
hetne felállítani, mert csak igy 
tudja megfelelőkig a nemzeti kér
dést megoldani és minden félre
értést és viszályt a nemzetiségek 
közül kiküszöbölni.

A múlt héten a tanárok és taní
tók által Pozsonyban megtartott 
tanügyi értekezlet is ezt az állás 
pontot foglalta el. Valószínűleg igy 
fog nyilatkozni a kormány által 
összehivatni szándékolt iskolaügyi 
ankét is.

Nos tehát ha ez igy van, az 
eredmény nem lehet más, mint az, 
hogy a kormány is ekként oldja 
meg az iskolaügyet. Mivel pedig 
ezt a megoldást nem lehet máról 
holnapra keresztülvezetni, mert az 
idő halad s a gyermekek oktatása 
nem szünetelhet esak egy éven is, 
az volna legcélszerűbb, ha a kor
mány a fennálló intézeteket meg
hagyná eddigi alakjukban és műkö
désűkben az eddigi tanári és tanítói 
karral. Emellett természetesen a 
szlovák nyelv oktatásáról saját érde
künkben is történhet gondoskodás.

Léva, mely egy nagy magyar 
terület kulturális és kereskedelmi 
központja, minden érdek azt paran
csolja, hogy itt az oktatás magyar 
legyen. A lévai főgimnáziumban, 
mint említettük, csak 2 tanuló volt 
slovák anyanyelvű A származás te
kintetében pedig a tanulók csaknem 
mind Léva városából és Barsvár- 
megye magyar részéből valók, akik 
tehát a jövőben is e nyelven akai ■ 
ják befejezni tanulmányaikat.

Léva város közönségének tehát 
érdekében áll, hogy a cseh-szlovák 
kormánynál közbejárjon aziránt, 
hogy ennek a különleges magyar 
területnek igénye kellőképen hono- 
ráltassék és pedig most azonnal, 
ideiglenes megoldás alakjában, ké 
sőbb pedig véglegesen a nemzeti
ségi kérdés törvényes rendezése 
alkalmával.

A lévai középoktatás magyar 
nyelve most minden családot alap
jában érint; kell, hogy ennek ügye- 
lembe vételével oldják meg ezt a 
kérdést. A cseh-szlovák kormány 
bizonyára úgy is számba fogja 
venni a nyelvterületeket, az iskolá

kat ezek szerint fogja elhelyezni. 
Tiszteletteljes kérés alakjában ideje
korán kell tehát figyelmeztetnünk, 
hogy különleges s amúgy is nehéz 
helyzetünket jóakaratulag figyelem
be vegye s nyújtson alkalmat és 
módot, hogy magyarságunkkal 
együtt békésen és ellenszenv nélkül 
elhelyezkedhessünk az uj államban 
is, hagyja meg középiskoláinkat 
magyarnak, hogy gyermekeink 
megkezdett nevelését anyanyelvűn
kön tolytathassuk s fejezhessük be.

■»
A világ-eseményekből.

A múlt napokban lefolyt világ-esemé- 
nyek közül bizonyára azok a legfontosabbak 
es legnevezetesebbek, amelyek Budapesten 
és Magyarországban történtek

Ma egy hete jutott el hozzánk a meg
bízható forrásból eredt értesítés, hogy a kom
munista Kun-kormány visszalépett, a helyét 
szociáldemokrata kormány foglalta el, mely
nek elnöke: Peidl Gyula, az ismert szocia
lista vezér, a szedők és könyvnyomdászok 
szakszervezetének elnöke, aki a Berinkey- 
kormánynak népjóléti minisztere volt, de a 
kommunista átalakulás alkalmával visszavo
nult a politikai élettől.

Az uj kormánynak többi tagjai a követ
kezők: kereskedelmi miniszter: Garami Ernő, 
külügyminiszter: Ágoston l’éter, hadügymi
niszter: llaubrich József, pénzügyminiszter: 
Lengyel Gyula, közoktatásügyi miniszter: 
Garbai Sándor, német nemzeti miniszter: 
Kisseler Győző, ipar és kereskedelmi minisz
ter : Dvorzsák Antal, közélelmezési miniszter : 
Szabó Oresztesz, belügyminiszter : Payer Ká
roly, földmivelésügyi miniszter : Takács Jó
zsef.

A Váczi-utcán, ahol a minisztereket 
választó gyűlést tartották, százezer embernél 
több gyűlt össze ; a gyűlés csak egy negyed 
óráig tartott A hirt a jelenvolt tömeg és a 
katonaság, a melyet a kaszárnyákban a bi
zalmi férfiak értesítettek az uj kormány 
megalakulásáról, — viharos lelkesedéssel 
fogadta Budapesten teljes rend és nyuga
lom van, de azért az uj kormány, amely 
valószinüleg csak átmeneti lesz, — mégis 
kihirdette az ostromállapotot. A miniszterek 
megválasztása után az utcákat piros-fehér- 
zöld zászlókkal díszítették fel. A rendre 
erős járőrök ügyelnek.

A kommunisták is beleélték magukat a 
helyzetbe és nem gondolnak ellenakcióra. — 
A kormány francia nyelven az összes nem
zetekhez manifesztumot intézett, amelyben 
helyreállítja a magántulajdont és kijelenti, 
hogy az összes nemzetekkel békében óhajt 
élni. Az uj kormány kérelmére, az ántántnak 
parancsa folytán, úgy a román, mint a cseh
csapatok beszüntették a további offenzivát.
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Kun Béla családjával Ausztriába mene 
kült, ahol a magyar kommunista népbizto 
sok menedéket kaptak. — Az uj kormány 
mar legközelebb megkezdi az ántánttal a 
tárgyalást — A kommunista lanácskormány 
kormányra lépése óta 7 milliárd bankjegyet 
nyomatott. — A magyar hivatalos lap ren
deletét közöl, amely szerint a lanácskormány 
eddigi összes törvényei és rendeletéi érvény 
ben maradnak mindaddig, mig az uj kor
mány azokat kimondottan nem törli.

Ha Németország nem irta volna alá a 
békeszerződést, olasz hirek szerint, — az 
ántánt egyes államokra darabolta volna lel 
Németországot, amelyek az ántánt engedel- 
me nélkül nem egyesülhetlek volna uj szö
vetségre. — Olaszországban a sztrájk terje 
dőben van.

A svájczi és hollandi keresztény szoci
alisták politikai bizottsága felhívást intézett 
az összes keresztény munkásokh- z, melyben 
a mostani békével szemben állást foglal. 
Követeléseik a következők : 1 A népek ön
rendelkezési jogának valóságos elismerése. 2. 
Németország és Ausztria egyenjogú belekap- 
csolása a népszövetségbe. 3. A világforga
lom teljes helyreáliitása bármely nemzet 
korlátozása nélkül. 4. Az uj Irancia-angol- 
amerikai szövetség ^Itörlése. 5 A fajok 
egyenjogúságának elismerése. 6 Középeuró- 
pának elegendő élelmiszerrel és nyersanyag
gal való ellátása. 7. Az összes hadifoglyok 
sürgős szabadonbocsátasa. 8. Pártatlan nem
zetközi bizottság felállítása a bünösségi kér
dés megviszgálására.

Az uj magyar kormány rendelete értel
mében a magyar állam hivatalos cime: 
„ Magyar Népköztársaság*,  — a kormány 
megjelölésénél pedig: ,A magyar népköz
társaság kormánya.*

Budapesti hirek szerint a mostani kor 
mányi rövid idő múlva koalíciós kormány 
fogja felváltani A francia és aagol misszi
ókban az a hir terjedt el, hogy az áiüánt 
jóakaratulag közeledik az uj magyar kor
mányhoz. — Egy német lap Henrik porosz 
hercegnek az angol királyhoz intézett nyilt 
levelet közli, amelyben kéri, hogy Vilmos 
császár kiadásának követelésétől álljon el 
A levél szemére veti Angliának, hogy keres
kedelmi gyűlöletből kifolyólag okozója volt a 
háborúnak — A Wekerle haláláról elterjedt 
hirek valótlanok, mert a volt miniszterel
nököt állítólag súlyos és megalázó bánás 
műd után Budapesten szabadon bocsátották 
és jelenleg a vidékén tartózkodik

A román hadsereg főparancsnoka e hó 
4 én délután -1 órakor 80.000 ember élen 
bevonult Budapestre és a várost megszál
lottnak jelentette ki Bécsi hirek szerint a 
román csapatokkai egyidejűleg a szegedi 
fehér gárda első osztagai is megérkeztek 
Budapestre, hová állítólag angol és francia 
csapatok is érkeznek. — így hírlik, hogy 
Ferdinánd román király a legközelebbi na 
pókban szintén Budapestre jön A „Secolo“ 
szerint az ántántnak az a szándéka, hogy a 
béke megkötéséig egész Magyarországot meg
szállja csapatokkal.

Az uj magyar kormány elrendelte, hogy 
az összes közvagyonba átvett pénzintéze 
teket, vállalatokat, üzemeket, gyarakat és 
üzleteket azok tulajdonosainak vissza kell 
adni.

Bécsből érkezett hirek szerint Lovászy 
Márton a legkomolyabb jelöli a jövendőbeli 
végleges koaliciós kormány elnökségére — 
Az ántánt azt követeli, hogy Kun Béla vét
kes társaival együtt rendes magyar biróság 
ele alhttassék. — A Kun kormány bukasa 

után most aug. 2-án jelentek meg a régi 
polgári partok beszüntetett lapjai egyelőre 
igen szült- terjedelemben. A hírlapok kellő 
mennyiségű papirost vásároltak Bécsben, hogy 
az összes régi budapesti lapok újból meg
jelenhessenek

A bukaresti katonai körökben az a né
zet uralkodik, hogy a keleteurópai bolseviz 
mus vége nincs messze Moszkvai hirek 
közük, hogy Lenin és Trockij menekülni 
készülnek Oroszországból

Az ántánt legfelsőbb tanácsa elhatá
rozta, hogy egy szövetségközi katonai bi 
zottságot küld Budapestre. Egyidejűleg meg
szünteti a Magyarorszag elleni blokádot. 
_  Románia igen súlyos fegyverszüneti fel
tételeket diktált a magyaroknak, melyeket a 
magyar kormány keresztülviheletleneknek tart. 
Az amerikai kormány felszólította Romániát, 
hogy ezeket a feltételeket haladéktalanul 
vonja vissza, mert ellenkező esetben besziin 
lati Romániába az összes élelmiszerek szál
lítását.

Bécsből érkezett hírek szerint az ellen
forradalmárok kikényszeritették az előző na
pokban megalakult magyar kormány lemon
dását és /ózsef volt kir. herceget kikiáltottak 
Magyarország kormányzójává, aki késznek 
nyilatkozott a rendkívül nehéz feladatot el
vállalni. Az alakítandó uj kormány miniszter 
elnöke l-riedrich István lett.

A természet nevelő értéke
Ha végig vizsgáljuk a letűnt korok, 

korszakok embernevelését, kiderül, hogy 
eddigelé kizáróan csak a görög nevelés volt 
az, amelyben a természeti nép a természeti 
tényező a legmagasabb lókra emelkedett. 
Ez a nevelés egyenesen magából a termé
szetből sarjadzott. Mig ellenben a mai ne
velés önmagából nő s önmagából táplálkozik. 
Ez nem helyes. Éppen ez az oka annak, 
hogy a testi és lelki nevelés között nincs 
meg a megkivántató összhang.

Eddig számos reform igyekezett e bajon 
segíteni. Azonban nem érte el a célját, mert 
nem az okot, hanem csak az okozatot vette 
figyelembe. A mostani nevelés hibája, mely
ből minden más hiba ered, hogy igen messze 
elkalandozott a természet tényezőitől. Nincs 
szilárd alapja, vára, amelyen elnyúlhat A 
görög nevelés alapja a természetben rejlett, 
tudott fejlődni s nemesbedni. A görögnek 

szép s erőteljes nemzedéke vo’t. Mindezt a 
természet kellemes suggestioinak köszönhette

A görög nemzedék idejekorán megta
nulta, hogy hogyan kell a természeti népet 
a maga javara kiaknázni, hogyan kell a 
természeti népet szeretni s abban gyönyör
ködni.

A görögök a természet legszebb helyein 
ünnepségeket, stb. rendeztek az ifjak, lányok 
számára. Ezeket a helyeket a legszebb al 
kotásaikkal, templomaikkal, szobraikkal stb. 
látták el. A mesterséges szépben benne volt 
a természeti szép. A görög i ju elmije tudta 
a természeti szépet összegyűjteni s össze
foglalni. Az elme az igy összegyűjtött, össze
foglalt természeti szépet a produktivitásnek 
engedte oda. Igy születtek meg a különböző 
alkotások, azok az alkotások, melyek elölt 
az egész civilizált világ kalapot emelt s 
emel A természeti szépet megszemélyesí
tették.

A tavasz pompája, szépsége, üdesége, 
kellemessége, öröme stb a tavasz istennő
jében, Perzefónében nyert megtestesítést 
llasonlókép születtek a szépségét, az erőt, 
a testi összhangot, az örömet, stb ábrázoló 
szobrok, alkotások Az így megszemélyesített 
isteneket, istennőket példányképül használták 
Ezeket utánozták Így pld a görög ifjú 
maga elölt látta a testi erőt, összhangot 
ábrázoló szobrot istent, ő maga is igyekezett 
ahhoz hasonló lenni Eejlesztette, nemesitette 
a testét, lelkét De nem is találnak nemze
déket, amelynek oly szépen fejlett s arányos 
testalkata lett volna, vagy lenne, mint a 

görög ifjúnak, leánynak. A szépség, ara 
nyossag mindig az erővel párosult Igaz, 
hogy manapság is akadunk erőteljes iljakia. 
valóságos atlétákra, azonban a mai sportok 
s testi nevelés csak egyoldalúan fejleszti a 
testet A testalkatnak nincs meg a megki 
vántató arányossága, összhangja.

A híres görög olympiai játékok újra 
élednek, ámde még igen messze vannak az 
eredetiektől. Hiányzik a természeti alap, a 
természeti szép s erő. Nincs a természeti 
szépből s erőből összerótt alap, a példány 
kép A mai ifjúság nem ismeri a természet, 
s/epet. Nem tud benne gyönyörködni s azt 
a maga javára kiaknázni ; ö mindenkoron 
csak a mesterséges szépet látja s utánozza 
Itt tehát gyökeres reformra van szükségünk 
Előre tanítsuk a mai nemzedéket, hogy ho
gyan kell a természeti széphez jutni, hogyan 
kell azt az elme és az érzelmivilág számára 
kiaknázni. Tanítsuk meg, hogyan keli a tér 
mészetet szeretni.

Minden tavasszal megünnepiik a fák és 
a madarak napját, helyes, már ez is egy- 
egy lépés a természeti széphez. Azonban ez 
a művelet nem elég ahhoz, hogy a neve 
lésnek a természet legyen az alapja.

Sokkal helyesebb, ésszerűbb lenne, 
hogyha inkább a görögnevelés nyomán ha 
ladnánk. A szabadban történő tanításokon, 
kirándulásokon kivül ünnepségeket kellene 
tartanunk a termeszei legszebb pontjain 
Ezeken az ünnepélyeken csoportosítsuk azo 
kát az érzelmeket, melyek a természeti 
szépre vonatkoznak Engedjünk teret s al 
kaimat a gyermeknek s ifjúnak, hogy az igy 
összegyűjtött természeti szépet saját egyé
nisége szerint, alkotó munkája által megles 
tesitse.

A mai ünnepélyek (a Iák és a madarak 
napja) egyoldalú műveletek. Száraz elvonások, 
szavalások, beszédek, melyek csak az agy 
velőt táplálják, mig ellenben a szív talaja 
parlagon hever. Egy-egy nap nem is elég
séges ahhoz, hogy a természeti szép tanyát 
üssön ezeknek a szivében I T

Különfélék.
— Gyászliir. Mély részvéttel vesszük 

a gyászhirt, mely a lévai köztiszteletben 
álló Belcsak-családot érte. Mint értesülünk, 
fíélesük Kálmán a magyar általános hitel 
bank nyugalmazott fötisztviselüje s felügyelő 
bizottságának tagja, 64 éves korában, hosszas 
betegség után Budapesten, folyó évi julius 
20-án elhunyt Holttestét a rákoskeresztúri 
köztemetőben julius 22-én helyezték örök 
nyugalomra a család, a kiterjedt rokonság 
s tisztviselőtársai és számos jóbarát rész 
vete mellett. Elhunytét gyászolják neje: Bel 
csák Káimanné, Kulifay Mária; leánya 
Boleman Edéné Belcsák Erzsiké és férje 
Bólémén Ede ; fiai; Belcsák Aladár bank 
tisztviselő és neje Muraközy Ilonka, Ifj 
Belcsák Kálmán honvédszázados és neje, 
Medveczky Etelka; unokái Boleman Kai 
mán, Dénes és Éviké Belcsák Gyurka és 
Sándor; testvérei: Belcsák László ny. lévai 
kir. közjegyző és Ilonka s azonkívül a nagy 
számu rokonság Nemes szivjósága és elő 
zékeny szives modora számos jóbarátot 
szerzett neki, akik őszintén osztoznak a 
család gyászában. Nyugodjék békében !

— Hazatérő hadifoglyok. Insbrucki 
hirek szerint az olasz kormány fontos ellia 
tarozásra jutott a hadifoglyok hazabocsátása 
tekintetében. Az olasz kormány ugyanis 
sziláidul eltökélte, hogy az összes hadifog 
lyokat visszaküldi hazájukba tekintet nélkül 
azok nemzetiségére. A szállítás a légköré 
lebbi időben kezdetét veszi; de ez pontosan 
még nincs meghatározva

— Sport-délután és kabaré. A és. 
29 ik strelecky pluk, vzdelávaci odborja a 
VII. és X domobranecké prapory f. hó 10-én, 
ma, a lövölde mellett levő katonai gyakor
lótéren az ezred két zászlóalja javára sport 
délutánt rendez a következő műsorral : 1 
Szabadgyakorlatok. 2. Eootball matcli. 3. 
Versenyfutás. Kezdete d u. 4 órakor. — 
Belépődíj : 2 korona. — Buffet. — E hó 
14-én, csütörtökön, este pedig a városi szál 
loda színháztermében kabaré estelyt rendez
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A világháború összes kiadásai 

,z Echo de Paris- jelenti, hogy a pénz- 
^•miniszter közlése szerint a világháború 
’’zes kiadásai 1005 milliárd frankot tesznek 

h Ebből az összegből 7Ü0 milliárd esik az 
.intántra. .HM) milliárd pedig u központi ha
talmakra

— Postai közlekedés Olaszország 
gal és Jugoszláviával. A pozsonyi ke 
reskedelmi és iparkamara közli az érdekel 
lekkel, hogy uz Olaszország altul megszállott 
ausztriai területekre olyan módon lehet 
levelezni, mint Olaszországgal. Jugoszláviába 
julius 20-atol kezdve lehel közönséges aján
lóit leveleket, közönséges és ajánlott leve 
írólapokat, közönséges és ajánlott áruminta 
küldeményeket és hírlapokat küldeni.

— Gyászosét. Balból kaptuk a szo
morú hirt, hogy ott Gaskó Ágnes úrasszony 
családjának, rokonságának és ismerőseinek 
nagy fajdalmára e hó 7-én nemes lelkét 
visszaállta Teremtöjének. Hűlt tetemeit 
őszinte részvét mellett tegnap délelőtt 10 
órakor a báli róni kath. temetőben helyez 
lek örök nyugalomra.

A „Szloveuszkói zsidó népszó 
vétség" memorandumba foglalta kívánsá
gai s azt a cseh szlovák kormány közokta 
tásügyi miniszteréhez juttatta el A figyelemre 
méltó, feltűnő memorandum főbb pontjai a 
következők : 1 A cseh-sz lovak köztársaság
állandó és a szükséghez mert államsegélyt 
utaljon ki a zsidó iskolák számára. 2. A 
zsidó iskolák tannyelve a szlovák, a harma
dik osztálytól kezdve a német nyelv tanít 
ható legyen és a negyedik osztályban mint 
rendes tárgy szerepeljen a német nyelv a 
szlovák nyelv mellett llabrinann miniszter 
döntését ez ügyben érdeklődéssel várják

— A Szlovenszkó községeinek új 
névjegyzéke. Legközelebb kerül kiadásra 
a Szlovenszkó községeinek hivatalos forrás 
alapján és hivatalos közegek által felülvizs 
gált névjegyzéke, amely a Szlovenszkó összes 
községeinek neveit lógja tartalmazni és 
pedig: 1. szlovák, nemet és magyar nyelven 
az összes hivatalok feltüntetésével. 2. magyar, 
német és szlovák nyelven. Azonkívül mellé
kelve lesz egy politikai beosztás szerinti 
névjegyzék, valamint több használható mel
léklet Akiknek szükségük van erre a könyvre, 
jelentkezzenek mielőbb irásbelileg a pozsonyi 
szlovák minisztérium katonai előadójánál, 
Bezdek századosnál. Kelvesznek a névjegy 
zékbe hirdetéseket is.

— ötezer koronás cseh-szlovak 
bankjegyek. A Cs. 1. jelenti Az 1919. 
április 10 i törvény szakaszai értelmében a 
pénzügyminisztérium bankhivatala a közeli 
napokban főintézeténél és az összes tiokin 
fezeteknél 1919. április 5-éröl keltezett ;>0O0 
koronás államjegyek kibocsátását ktxdi meg 
I zek az államjegyek az osztrák magyar bank 
által kibocsátott, a pénzügyminisztérium 
rendelete értelmében lebélyegezett 1000 ko
ronás bankjegyek részbeni pótlásara vannak 
hivatva

— A villám által sújtott katonák. 
L hó 3 án, ma egy hete, délután a város 
fölött elvonuló zivataros felhőből, amely csak 
15-20 percig tartó záporesövel öntözte meg 
a várost és a határnak kis részét, — egy 
villám a Zách-utcában lakó Hóna János 
mezőőrnek lakásaba csapott A szobában 
nem okozott jelentékenyebb kárt, csupán a 
tükröt és néhány edényt rongálta meg és a 
••salad tagjainak az ijedtségen kivül egyéb 
bajuk nem történt; de a ház eresze ala 
menekült három katonái az erős légnyomás 
a földre sújtotta. Hosszabb ideig nem bírták 
okét eszméletre hozni. Állapotuk azonban a 
hét folyamán annyira javult, hogy teljes 
felépülésük bizonyosra vehető.

— Szlováktanfolyam. A lévai la 
nitóképző-intózel igazgatósága (töt; szlovák 
nyelvű ingyenes tanfolyamot tart augusztus 
hó 11-töl szeptember 13 áig tartó időközben A 
tanfolyamon résztvehetneklérliak, nők. bármily 
korban, akik^legalabb az elemit végezték s 
akik a szlovák nyelvel elsajátítani akarják 
Beiratkozni lehel hétfőn, augusztus hó 11-én 
délelőtt K—11 óráig a tanitóképzöintezel 
igazgatóságának irodájában

.. A . 01a“«ö*'Hzagi  foglyok haza 
térésének sürgetése. A- utóbbi idöbeu 
^zainob hivatalhoz intéznek beadványokat, 
amelyekben az olaszdrszági hadifoglyok In.’ 
zanz'llitasat sürgetik. A cseh szlovák kormány 
Hóniába kiküldött katonai meghatalmazott
jának értesítése szerint lehetetlen sürgetni a 
hadifoglyok elbocsátását; tehát fölösleges az 
ezen ügyben való kérvények benyújtása is

Az adóbevallás határideje. A 
pozsonyi pénzügyi vezérigazgatóság a va
gyonadó, jövedelmi adó és hadinyereségadó 
.bevallásának határidejét 1919. október 15 ben 
állapította meg Közelebbi adatokat a kibo
csátandó hirdetmények fognak tartalmazni.

Német szén Franclaorszagnak. 
A wieni lapok közük, hogy augusztus eleje 
óta az egész Saár-teriileten termelt szenet 
Franciaország számara tartják fönn. 100 va
súti kocsi jön naponta Pfalzból, hogy a 
kivitelhez fenntartott szenet a megszállt 
Itajna területről tovább szállítsa.

— Hány osztrák-magyar hadifo
goly vau még Orrszországban ? Egy 
orosz tábornok által készített névjegyzék 
szerint az Oroszországban levő osztrák
magyar hadifoglyok száma 12 500 tiszt és 
125.000 katona

Hivatalos közlemények. 

Hirdetmény.
Az értékpapíroknak 1919. szeptember 
hó 30 ig leendő összeírásáról és le 

bélyegezéséről.
Az 1919. évi január hó 25-én kell s a 

tiv. és rend tárában 84 sz. alatt megjelent 
felhatalmazási törvény alapján elrendelte a 
kormány az értékpapírok összeírását és lebé
lyegzései .

Ezen határidőben az összes kül- és 
belföldi , bármily nemű értékpapírok (kötelez 
vények, adóslevelek, elsőbbségek, részvények, 
sorsjegyek, részjegyek, élvezeti- és nyere
ményjegyek slb ), valamint ezen papíroknak 
esedékes szelvényei (a különváltak es a nem 
különváltak egyaránt) összeiratnak és lebé 
lyegeztetnek.

Az osztrák és magyar hadikölcsönköt- 
vényekre, továbbá az osztrák-magyar bank 
pénztári utalványaira a jelen összeírás nem 
vonatkozik.

Minden a cseh szlovák köztársaság te
rületén található értékpapír, tekintet nélkül 
arra, kinek a birtokában van (akár a hon
polgárok, akar az idegen államok polgára
inak birtokában), az összeírás és lebélyegzés 
kötelezeltsege ala esik.

A külföldön elhelyezett értékpapírok, 
amennyiben a cseh szlovák köztársaság ál 
lampolgárainak, vagy annak területén lega
lább egy évig tartózkodó személyek tulaj 
donát képezik, továbbá az ideiglenes jegyek 
csak összeiratnak ; lebélyegzés kötelezettsége 
alá csak a belföldre való bevitel után követ
kező 8 nap alatt esnek.

Az összeírás kötelezettsége az állampol
gárságra való tekintet nélkül minden a cseh
szlovák köztársaság területén az összeírás 
határidejében tartózkodó természetes és jogi 
személyt terheli. .A családfő családjának vele 
közös háztartásban élő tagjai helyett is el
végzi az összeírást; a jogi, kiskorú és gond
nokság alatt levő személyek helyett megteszi 
ezt a törvényes képviselők.

A bankokban és más pénzintézetekben 
levő biztosított szelkények (Safes) birtokosai 
értékpapírjaikat az összeírás céljából onnan 
kiveszik

A cseh-szlovák köztársaság kormányá
nak az értékpapírok összeírásáról és lebé
lyegzéséről szóló rendelete II. § ában felso
rolt bankoknál és pénzintézeteknél, ezek he
lyiségeiben külön előírások szerint történik 
meg az összeírás ; ezen intézeteknek szabad 
az összeírás határideje alatt őrizetbe elfő 
gadni lebélyegezeüen értékpapírokat, a pa
pírok tulajdonosai azonban mégis kötelesek 
ezeket is legkésőbb szeptember 30-ig az 
Összeíráshoz bejelenteni, mint bármilyen más
hol elhelyezett papírokat.

Az összeírás előirt és e célra kiadott 
kimutatásokban történik és pedig elkülönitve 
a hazai értékpapírok, a volt osztrák és ma
gyar államok által kibocsátott értékpapírok 
és külön a külföldi értékpapírokra vonatko
zólag

Külföldeiknek mindazon értékpapírok te
kintetnek, amelyeknek tőkéje vagy kamatja 

! a cseh szlovák köztársaság területén kivül 
esedékes, tehát olyanok, melyek kibocsátó
jának székhelye ezen területen kivül van.

Az összeirási kimutatásba fel kell vnnni 
(a kimutatás 4. oldalán felvett) elválasztott 
szelvényeket is, akár a fél által benyújtott 
értékpapírokhoz, vagy más papírokhoz tar
toznak azok, és arra való tekintet nélkül, 
hogy a fél mikor és mi módon szerezte őket 
(akár a papírral, akár papír nélkül.)

Minden kimutatás a tél által kétszeresen 
‘ töltendő ki a kimutatás első oldalán foglalt 
' Útmutatás szerint és szint-ugy a fél által a 

nála levő értékpapirokkal együtt az illetékes 
összeíró hivatalnál nyújtandó be, melynek 
hatáskörébe tartozik a benyújtott értékpa
pírok lebélyegzése és amelynél a félnek kell 
magát igazolnia (kereszt, — honossági, — 
összeirási levéllel, hivatalos kinevezéssel, az 
élelmezési járulék kifizetéséről szóló nyug
tával, az élelmiszerek átvételére szóló kimu 
tatassal stb.)

Az értékpapírok összeírását ugyanazok 
az összeíró hivatalok végzik, melyek a pénz
betétek és tagsági üzletrészek összeírására 
voltak alakítva, esetleg azok a pénzintézetek 
is, melyeket az illetékes állami hivatal ezen 

i összeírásra kirendel.
Az értékpapírok lebélyegzéséért 1/t% 

nyilvántartási járulék fizettetik azok névér
téke után, de legalább 10 fii.

A le nem bélyegezett értékpapirokkal 
való bármiféle kereskedés (átutalás, elzálo
gosítás, stb ) tilos, az ezen rendelettel ellen
kező jogügyletek érvénytelenek. Hasonlóké 
pen tilos a le nem bélyegezett értékpapí
rokra vagy le nem bélyegezett szelvényekre 
bármiféle fizetést eszközölni.

A kimutatásban tett hamis bevallások 
5(»u0 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel és 8 
hónapig terjedhető fogházzal bűntetteinek.

Aki az összeirási kötelezettségének ele
get nem tesz és a lebélyegzés határidejének 
eltelte után tulajdonosa, vagy tudva másnak 
nevében birlalója volna le nem bélyegezett 
értékpapíroknak, súlyos jövedelmi vétséget 
követ el

Az értékpapírok összeírásánál leadott 
helyes bevallásokat nem szabad felhasználni 
bűnvádi eljárás megindítására az eddig tett 
helytelen vagy hiányos bevallások miatt, me- 

; lyeket az adózó, a kereseti adó, a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok adója, tőke- 
kamat- és járadékadd, jövedelmi adó, h< di 
adó, vagyonadó és hadmentességi dij kive 
téséhez tett, ha vallomását 1919. évi május 
hó 31-ig helyreigazítja.

Szintúgy elesik az 1914. évi január 1-e 
előtti időre eső adók utólagos kivetése is

Bratislava (Pozsony), 1919. április ltí-án.

Pénzügyi vezérigazgatóság-

Hirdetmény
a Csehszlovák állam kormányának 
1919. évi április hó 10 iki 184. b. és 

rend, t számú rendelete
a biztosítási bárcSk 

öBBzelrúLB&ról.

A cseh-szlovák köztársaság kor
mánya az 1919. évi lebruár 25-én 
t. és r. t. 84. száma alatt kelt fel
hatalmazási törvény alapján elren
delte a tőkére és járadékra szóló 
életbiztosítási- és elraktározott vagy 
szállított áruk készletei biztosítási 
kötvényeinek összeírását.
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/ .4 tökére és járadékra kötött élet
biztosítási bárcák.

A.) Mely biztosítások lesznek az összeírásnak 
alávetve ?

Összeirandók az összes életbiztosítási 
kötvények (tőkebiztositás halai esetére, elha
lálozás es életben maradás esetére, egyedül 
az eletben maradás esetére, legyenek bár 
biztosítva hozományok, temetkezési kiadások 
és mások, továbbá jövedelem és nyugdíj
biztosítások, tőkének járadékkal való együt
tes biztosítása, valamint személyek életének 
másképen kombinált biztosítása), amelyek 
bel- és külföldi biztositó társaságok áltál ki- 
advak, és pedig tekintet nélkül arra, hogy a 
biztosítási dijak beszolgáltatnak e még a biz
tosítási intézetnek, vagy sem.

A tőkebiztositások közé tartoznak a hadi- 
kölcsönök biztositásai is.

B.) Összeírás alól fel vannak mentve-.
a) minden járadékbiztosítások, melyek 

a prágai országos biztosítási alappal köttettek ; 
b) munkások baleset elleni biztosítások az 
1887. évi december 28 törvény alapján: bir 
ti. 1. és 1»88. évi sz a.; c) munkások beteg
ség elleni biztositásai az 1888 évi március 
30-iki törvény alapján: bir. tt. 28. sz. a ; 
d) 1889. évi julius 28 iki a bir. tt. 127. sz. 
alatti törvény értelmében testvéri pénztárak 
biztositásai; e) a bir. tt. és r. t. 202. sz a. 
1892. julius 16-án kelt és beirott segélyző 
pénztárakról szóló törvény értelmében kötött 
biztosítások; f) az 1914. évi április 7-én bir. 
ttban 80. sz a. csász. rendelet alapján érdé 
szék biztosítására való biztosítások; g) nyug
díjbiztosítások, melyek az 1906, évi december 
16 iki a bir. tt. 1907. évi 1. sz. és az 1914. 
évi junius lóén bir tt 138 sz. a. császári 
rendelet értelmében törvényesen kötelezők; 
h) az 1907. évi XIX t.-c. és Vll sz. növel 
lan 4790/1917. M. E. rendelet alapján kötött 
biztosítások ; i) az 1900. évi XVI. t c. és az 
1902 évi XIV. t.-c alapuló biztosítások ; k) 
törvényes kötelezettség nélküli nyugdíjbizto
sítások, megkötve a munkaadó áltál alkal 
mazottjai javara amíg e biztosítások a szol
gálati szerződés társrészei és a dijakat a 
munkaadó lizeti, és végül I) a barmikor kö
tött de 1000 koronánál kisebb tőkéről szóló 
életbiztosítások, és azon 1914. évi augusztus 
lje előtt kötött jaradekéletbiztositások. ha az 
évi járadék 300 koronánál többet tesz ki.

C) Ki köteles a bizt. kötvényeket bevallani ?
(isszeiras-köteles mindenki, aki a cseh 

szlovák allam területén sajat vagy idegen 
névre szóló bármily jogi alapon kötött bizto 
sitási kötvény birtokában van

A cseh szlovák allam területén lakó, 
vagy legalább egy évig ott tartózkodó szemé
lyek, bevallani kötelesek úgy a belföldi, mint 
külföldi, bizt. intézetek biztosításait Egyéb 
személyek, tehat az összeírás alkalmával 
ezen területen rövidebb időig tartózkodó ide 
genek is, kötelesek bexallani, de csak a bel
földi intézetekkel kötött biztositásokat.

összeírásra kötelesek a csupán letéti el 
ismervények (megőrzési okmányok) tulajdo
nosai is, a melyek a biztosítási bárca helyébe 
lettek kiadva.

A családfő a vallomást a maga háztar
tásához tartozók nevében is adja be. Egyéb 
nem fizikai személyek, es a nem önjogüak 
helyeit, a vallomást a törvényes képviselő 
adja.

Az át nem adott hagyaték helyett be
adják az örökösök, vagy a hagyaték gondo
zója Biztonsági szekrények (saíok) tulajdo 
nosai maguk kötelesek a biztosítási kötvé
nyeket bevallani.

D.) Mikor és liol történik az összeírás ?
Az összeírás foganatosittatik ezen hir

detmény kihirdetési napjától 1919 évi aug 
31 ig bezárólag és pedig azon eddig a pénz
betétek és üzemi részvények összeirásara 
illetékes hatóságoknál. Bratislava városára 
nézve a bevallásokat a pénzügyigazgatóság. 
Bratislava községeiből a bratislavai adóhivatal 
veszi at.

A cseh szlovák allam területén rendes 

lakóhellyel nem biró személyek, azon össze- 
Írási hivatalnál jelentkeznek, a melynek terü
letén tartózkodnak.

f .) Intézkedések az összeírásnál.
Az összeírás A ) jegyzékkel történik, a 

mely az összeirási hivataloknál ingyen kap 
ható. A biztosítás értékét az összeírásra kö
teles fél nem tölti ki (a 6 dik rovat)

Egy jegyzékben írandók össze együtte 
sen a biztosítási kötvények mindazon inté 
zetekre vonatkozólag, a melyeknek központi 
igazgatósága a cseh szlovák állam teiületén 
székel.

Ilyenek: j
1 A cseh kölcsönös életbiztosítási inté

zete Prágán
2. .Concordia' Liberecko-brno i kölcsö- 

nős biztosítási intézet Liherec en.
3 , Koruna" első cseh általános élet

biztosító részvénytársaság Prágán.
4. „Praha*  tőke és járadékot kölcsö- 

nősen biztositó egylet
5. A prágai városi élet és járadék

biztosító intézet Prágán.
6. Prostejvo város biztosítási intézete 

Prostejov bán.
7. „Sláviau kölcsönös biztosító bank

Prágán 1
8 A morvái őrgrófság országos élet

biztosító intézete Brnó-n. E jegyzék két pél
dányban adandó be

Azon biztositó intézetekről, melyek köz
ponti igazgatósága a cseh szlovák allam 
területén kívül székel (ezen székhely a bizt. 
tárcában rendszerint adva van', külön együttes, 
jegyzék készítendő szintén két példányban.

A jegyzékek az összeíró hivatalnak 
adandók át.

A jegyzékkel egyidejűleg előterjesztes 
senek azon életbiztosító kötvények és tolda
lékok. a melyek a biztositó intézet áltál eset
leg kiadattak, a biztonsági szekrények safok) 
birtokosai kötelesek maguk az életbiztosítási 
kötvényeket kivenni és előterjeszteni

Ha a tulajdonos a biztosítási kötvények 
birtokában nincsen, bemondja annak nevét és 
pontos címét, a kinél a hirdetmény 3 §-nak 
c rovatéban elősorolt okmányok találtatnak ; 
ez azután köteles ezen okmányokat beszol
gáltatni

Az előterjesztett biztosítási kötvényeket 
az összeíró hivatal azon megjegyzéssel látja 
cl. hogy „Összeírásra bejelentetett", azután 
folyó számmal, hivatalos pecséttel, kelettel 
és egy hivatalnok aláírásával is.

Az összeíró hivatal a jegyzék egy pél
dányán bizonyítja a bejelentést és a biztositó 
kötvény jelzéséi megjelölve az Aj lajstrom 
folyószámával és azt a félnek visszaadja. A 
bevallásnál köteles a fél 1 koronát lefizetni 
egy biztosítási kötvény után.

A biztosítási intézetekre vonatkozólag a 
külföldi, a bizt. okmányban megnevezett 
biztosítási intézetek képviselőségei helyeire, 
kötelesek az 1919 évi junius 25 étől számí
tandó 4 héten belül, bejelenteni a bratislavai 
őpénzügyigazgatóságának azon biztositáso 

kát, amelyek nekik az összeíró hivatalok 
áltál be nem jelentettek, és pedig a belföldiek 
minden be nem jelentett biztosítást, és a kül
földi intézetek képviselő helyei akkor, ha 
biztosítást kötött személy a belföldön lakik

Az összeíró hivatal bejelenti mielőbb az 
illetékes biztositó intézetnek, hogy a biztosí
tási kötvény bejelentetett, e körülményt az
után a bizt. intézet feljegyzi könyveiben. 
Egyidejűleg felhivja az összeíró hivatal a 
bizt. intézetet, hogy a biztosítás értékének 
adatait vele közölje. A biztosítás értékét ki
számítja a biztositó intézet a pénzügy minis- 
terium által kiadott kitanitás alapján, amely 
azon célból lett a biztositó intézetnek kiadva. 
A biztositó intézetek kötelesek egy héten be
lül. a megkeresés napjától számítva, az Össze
író hivatallal közölni mindazon adatokat, ame
lyeket ez az összeírás céljaira megkíván. A 
pénzügyigazgatóságnak jogában áll ezen 
összeírás céljából betekinteni a biztositó inté
zetek könyveibe és azok mellékleteibe.

F.) Polgárjogi következmények
Amig a biztosítási kötvény ezen hirdet 

meny E ) alatti rovatban foglalt záradékkt 
ellátva nincsen, a tőke vagy járadék fizetése 
a megváltási érték, kölcsönnyújtás a bizt 
kötvényre vagy bárminő kifizetés tilos

Az ily biztosítási kötvényeket érintő jog 
ügyletek érvénytelenek és nem perelhetők

A rendesen bejelentett biztosítási köt 
vényre visszahívásig fizethető összeg a lejári 
követelés, vagy járadék, megváltási érték, 
vagy a kötvényre követelhető legmagasabb 
kölcsön az 50 ü/0 ot meg nem haladhatja 
(Az 1919. évi február 25 iki a b. tt. 84. sz. 
alatti felhatalmazási törvény 15. §-a)

Ha azonban a biztosított tőke legfeljebb 
3000 K-t tesz ki az egész kifizeihető ; a 
háromezertől—hatezerig menő tőkénél a ki 
fizetés a 3000 K ál túl nem haladhatja.

// Árukészletekre vonatkozó biztosi 
tási kötvények.

Összeírás alá tartoznak bármily fajtahoz 
tartozó akár elraktározott, akár szállított áru
készletekre vonatkozó biztosítási kötvények 
(tűzkár, betörés ellen vagy a szállításnál), a 
melyek a biztosítási időszak szerint március 
1-ével érvényben voltak.

Eölfflnüvelési termékek, amig a tér nelő 
birtokában vannak, áruknak nem tekintetnek.

Hasonlólag nem tekintetnek áruknak 
háziszerek, bútorok fehérnemű, ágynemű, 
ruhák, házi szükséglet mérvében, gazdasági 
leltár és állatállomány.

Az összeírás B.) minta szerint két pél
dányban vezettetik keresztül.

Ezen összeírás tekintetében érvényben 
lesz ideiglesen az, ami a C.) 0.) ik, 3. rova
tában elő van sorolva.

Az itt felsorolt biztosítási kötvények elő 
nem terjesztetnek az összeíró hivatalnak.

///. Közös büntető határozatok.
Amely életbiztosítási értékek és a bizto 

sitotl árukészletek az összeirási időszakban 
összeírásra be nem jelentetnek, minden eset 
ben az állam javára esnek. Aki, legyen az 
bárki, a bevallásnál szándékosan helytelen, 
vagy’ nem teljes adatokat jegyzett be, az, 
valamint az is, aki az össze*rás  alá tartozó 
biztosítási, kötvények eltitkolására vagy el
hallgatására irányuló büntető cselekmény el
követését elősegítené, vagy arra csábitana. 
1 tői 6 hónapig terjedhető fogházbüntetéssel 
lesz büntetve Ha bűnös szándék hiányzott, 
a helytelen és elégtelen adatokat szolgáltatott 
bevalló kihágás miatt 5000 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel lesz sújtva. Biztosítási 
intézetek, amelyek az összeíró hivatalok ré 
szére a követelt adatokat beszolgáltatni meg
tagadnák vagy könyveik es azok mellékle
teinek megtekintését a felhatalmazott közegek
nek tiltanák vagy bármily módon lehetetlenné 
tennék: 20000 koronáig terjedő büntetéssel 
sujtatnak. A biztositó intézet azon közege, 
aki az adatok nyújtását megtagadna, vagy az 
illetékes meghatalmazottaknak a könyvek és 
mellékleteinek megtekintését megtagadná és 
őket abban gátolná azonkívül 1—6 hónapig 
terjedhető fogházzal lesz büntetve Bárki 
gátolná szándékosan az összeirási műveletet 
akár sajtó utján vagy nyilvánosan szóval, 
vagy bármily más módon, ha egyébként su 
lyosabb bűncselekmény tényálladéka fenn 
nem forog, kihágás miatt 500 koronától 2500 
koronáig terjedhető pénzbirsaggal vagy 6 hét
től 6 hónapig terjedhető fogházbüntetéssel 
lesz büntetve. A büntetés ezen mindkét neme 
együttesen is alkalmazható. Ezen kihágásokat 
az összeirási hivatalok és más nyilvános 
közegek, amelyek róluk hivatalos tudomást 
szereznek, jelentsék fel azonnal a pénzügyi 
főigazgatóságnak, amely azok bírósági meg 
büntetését az 1909. évi XI t-c. alapján 
szorgalmazni fogja.

A ki ezen rendelet határozmányai ellen 
más módon vétkezik, politikai (szolgabirósági) 
hatóság által 1000 koronáig terjedhető pénz 
büntetéssel lesz büntetve
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Ha a pénzbüntetések, melyek az előfor
dult határozniányok értelmében fizikai sze 
mélyekre kirovattak, behajthatatlanok volna 
uak, az illetékes hatóságok szabadsag-bünte 
lest alkalmaznak, mely azonban a 6 havi 
időszakot túl nem haladhatja

IV. A Csehszlovák köztársaság kor 
mányának 1919. évi április 10-én kelt 
és a bir. tt. 184. száma alatti rende
leté kihirdetése napján, azaz 1919. évi 

április 12-én lépett érvénybe.
V. Az adatoknak adó célokra való ! 

felhasználása.
A biztosítási kötvények összeírásánál 

szerzett adatok, az eddigi helytelen vagy elég
telen —■ az. altalános vagy különös kereseti 
adók kivetésénél, jövedelmi adónál, hadiadó
nál és hadmentességi illetéknél tett vallomási 
adatok büntető üldözésre lel nem használha- i 
tók, ha az adófizető 1919. évi június 15-ig 
vallomását helyesbiti.

Hasonlóképen elmarad az. 1914. évi jan. 
I je előtti időszakra eső utólagos adok ki 
vetése is.

Bratislaván, 1919. május 20 án. 
Pénzügyi főigazgató.

KVECH s. k.

ad 3465 1919. szám

Tűzifa -szükséglet bejelentése. ;

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy mindazon hely 

beli lakosok, akik az idei téli idényhez tűzi 
fára igényt tartanak, ebbeli igényüket a szűk- | 
séges mennyiség megjelölésével legkésőbb f. , 
augusztus 12-ig a gazdasági irodában (Vá- , 
rosház emelet 3 sz) jelentsék be

Levice, 1919 augusztus hó 4-én
Dr. Zostak,
uiestanosta.

l is. 3543/1919.

Hirdetmény.
Levice város lakossága az élelmezési , 

jegyek átvétele céljából törzslapokkal lesz I 
ellátva, a mely törzslap felmutatása eliené 
ben lesznek csak az élelmezési jegyek ki 
szolgáltatva. j

Ezen okból felhívom a lakossigot illetve ! 
a háztartások fejét hogy a törzslapok alve- I 
tele céljából lehetőleg személyesen mar most 
jelentkezzenek ^Városháza I. em 8 sr) ne ' 
hogy a kiadandó élelmezési jegyek kiszol- •: 
gáltatása annak idején késedelmet szenvedjen

Figyelmeztetem a városi lakosságot, hogy 
az átvett törzslapokat gondossan őrizzék meg, 
mert annak elvesztés® eseten uj törzslap . 
ki nem adatik.

Tudomására hozom továbbá a hazlar- 1 
tások fejériek, hogy az ellátandók személyé 
ben beállott változásokat az élelmezési iro
dában (:Városháza I em 8. sz.:) mindenkor , 
a törzslapok kiigazítása céljából jelentsék be, . 
mely alkalommal, a törzslapot mindenkor ma- ; 
gukkal hozni tartoznak, mert csak annak . 
leimutatása mellett fog a változás eszkö- I 
zöltetni.

Levice, 1919 augusztus 8 án.
Dr. Zostak,

meStanosta

Ci8 3497-1919.

Hirdetmény.

Felhívom ama szülőket és gyamokat, 
kiknek saját vagy gyámságuk alatt siketnéma 
gyermekek vannak, hogy saját érdekükben 
1914 évi augusztus hó 12-én délelölt 8 óra
kor dr. Gergely Fülöp városi tiszti orvos 
rendelőjében (Teleky-utca) jelentkezzenek.

Levice, 1919. augusztus hó 8.
Dr. Zoétak, 
mestanosU

747 1919.
Hirdetmény.

A cseh szlovák köztársaságnak Slovensko 
kormányzásival megbízott teljhatalmú mi
nisztere 3595—1919 Sp. és 6024—1919. 
eln szám alatt kiadott rendeletével 1918. 
december 10.-én kelt 64 te. 14 §. alapján 
1919 évi augusztus hó 1 ótól kezdődő ha 
tallyal :

A betegségi biztosítási járulékoknak az 
eddigi 4%-ról 5 4%-ra való felemelését 
rendelte el.

A biztosításra kötelezett jövedelem ha
tárát, amely a tisztviselőkre s havi vagy évi 
fizetéssel biró összes ipari és kereskede'mi 
alkalmazottakra nézve eddig 4800 korona 
törzsfizetés, illetve javadalommal 7200 ko
ronában volt megállapítva, évi 9600 korona, 
illetve mellékjavadalommal 12.000 koronában 
állapítja meg.

A betegségi segély és a tagsággal jaró 
egyéb szolgáltatások idejét az eddigi 26 
hétről 39 hétre emeli fel.

A fent ismertetett rendelettel kapcso
latban felhívjuk a T. Munkaadókat, hogy 
azon alkalmazottakat, akik eddig 4800 ko
rona törzslizetés, illetve mellékjavadalommal 
7200 koronát meghaladó illetményekre való 
tekintettel a biztosítási kötelezettségből ki
estek, amennyiben törzsfizetésük a 9600 
koronát, illetve összjavadalmazásuk a 12.000 
koronát meg nem haladja, f. évi augusztus 
hó 1 -ével ezen hirdetés közzétételétől szá 
initott 8 napon belül a törvényes követ 
kezmények terhe alatt jelentsék be.

A járulék felemelése folytán az eddigi 
osztályozó táblázat 1919. juiius hó 31. ével 
hatályát veszti; az uj osztályozó táblázat a 
pénztárban kapható.

Léva, 1919 augusztus hó 10-én.

A lévai kei*,  mnnkasbiztűsito pénztár-

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
lUlft. évi aug. hő 3-tól évi aug. hó 10.-ig.

Születés.
Dcmény Mihály Menyhért Mária leány Erz&é 

bet. Frajka István Fridrich Amália, leánv Irén. Frajka Rudolf Kabát Mária, fiú Kálmán Fránya 
Mihály Danko Maria, lcán> Irén. Béres József 
Kovács Julianna, fiú Béla.

Halálozás
Özv. Kédlieh Józsefné Schiesinger lozcím, 

sl éves Aggaszály Varga János 5U eves Máj zsu
gorodás. Nemes Ferencz, 6ü éves Hugyrekedés.

Közgyűlési ineyhiv<».
,4 Lévai Fogyasztási Szövetkezet 

Léván, a takarékpénztár közgyűlési 
termében 1919 évi augusztus hó 
19 én d u 5 órakor 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melynek egyedüli tárgya a 
210 számú eseh-szlovák törvény 
folytán határozni a „Hangya" szö
vetkezeti központban való tagság fel
mondása iránt.

Ezen rendkívüli közgyűlésre a 
a Lévai fogyasztási Szövetkezet 
összes tagjait meghívjuk.

Léva, 1919, augusztus hó 9.-én,
Igazgatóság

T/lAch un avcruiekfik melléjaíi 1QOSD hu Utasra ajánlkozik.
Cím a kiadóhivatalban.

Léván egy nagyobb háztartásba 
gazdasszony kerestetik. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Díja
zás megegyezés szerint. Cint a 
kiadóhivatalban.

Lévai úri család a jövő 
tanévre teljes ellátásra befő 
gad jó házból való több közép
iskolai tanulót.

( im a kiadóhivatalban.

A Gazdák Biztosító 
Szövetkezete, Pozsonyban, 
felhívja az idáig Budapesten, 
vagy más vezérkepviselösé 
geknél levő biztositott tago
kat, hogy saját érdekükben 
érdeklődjenek a fenti cím 
alatt Pozsonyban Köztársaság 
tér 38. sz. Egyben a pozsonyi 
vezérhez nem tartozó képvi
selőinket is kérjük, hogy írás
ban jelentkezzenek nálunk

Jobb házból való fiú cukrász 
------ tanulónak felvétetik -----  

Mészáros Sándornál 
(3alamt>-utca 1)

64 m.3 Tűzifa
tölgyfa, felerészben hasáb, fele
részben bántott, jutányosán 
eladó. A fa könnyen meg
közelíthető helyen, Álsóalmás 
határában van. Értekezni lehet 
a hontbesenyódl plébánián

= SLI AC =
allami fürdő szeptember 
hó végéig nyitva.

Kénye'mes szobák I - Fényes ellátás!
Az áilami fürdő igazgatósága.

Eladó ház.
Lévan. telette forgalmas helyen 

egy lakóház üzleti helyiséggel eladó. 
Felvilégositást nyújt özv. MITSKE 
JÓZSEFNE és dr VLCSEK FERENC 
ügyvéd

Vadöri vagy ercLőőri 
állást keres 28 éves nős munkaerő. 
Levelek, Megbízhatói jeligével e lap 
—■- kiadóhivatalába kéretnek. —

Tisztelettel értesítem Léva 
város és vidéke t. közönségét, 
hogy Léván, Szepesi-utca 1. szám 
(Preisich-féle ház) alatt 
báöops műhelyt 

nyitottam, melyben szak 
mánkba vágó minden munkát 
jutányos árban és szakszerűen 
elvállalok, 8 úgyszintén javí
tásokat is

Szives pártfogást kér 
tisztelettel

Prachár István.
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Eladó hintó, 
keveset használt, Észter
házi, 60C0 kor.-ért eladó. 
— — Megtekinthető a — — 

Hontbesenyődi plébánián.

Gfépf'szVovács 
szakképzett, állást keres gazda 

ságba vagy inás üzemhez. 
= Cséplést is elfogad == 

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnai-utcza 35.

CZIGARETTA SZIPKÁK 
Ízléses kivitelű — kitűnő anyagból 
Dob rovitzky János 

traflkosnál, Bástya u. 3. szám

Komplett fényképezőkészülék
9 X 12 ..Mari" Anasztigmáttal 
eladó - Cím a kiadóhivatalban

Parii déskocsis
mielőbbi belépésre állást keres.

Levelek „Parádéskocsis'' jeligére a 
kiadö'nivattlOa küldendőn.

Fiatal
gyermektelen házaspár mielőbbi be
lépésre állást keres.------Ajánlatok
„Tisztességes házaspár" jeligére e lap kiadó

hivatalába kéretnek

KNAPP 
DÁVID 

mezőgazdasági és 
varrógépek

NA<5Y RAKTÁRA

LÉVÁN.
oooooo

Telefon szám : 33

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házam
ban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve.
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK: 

Ganz-féle motorok minden nagyságban, Hopfferr 
és Schrantz gőzosépiő készletek, eredeti M91i- 
chár féle vetcgépek, Bácher féle ekék es talaj
művelő eszközök, valamint minden e szakmába 

vágó gépek és géprészek. 
Világhírű RAPID láncoskutak.

Legjobb minőségű takarmanykamrák elkészítése 
es felállítása julányos arakban. -sw®-

Malom eladás,
A Hajós József érsekujvári lakos 

tulajdonát képező ahai vízimalom a 
hozzátartozó réttel, valamint fel
szerelésével együtt Ahán 1919 évi 
augusztus hó 31-én déli 1 órakor 
nyilvános árlejtés utján eladásra 
kerül, miután az előző árverés a 
hadiállapot miatt megtartható nem 
volt. Kikiáltási ár 80.000 korona, 
bánatpénz 20.000 korona.

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

Ai anyosmarót, 1919. julius 30.
Dr. Lányi (ívnia

ügyvéd.

Ifj. Laufer Béla 
fényképész 

LÉVA, Balassa-utcza 10. sz.
Ca fosta mellett.). LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!!

SPECIALISTA: Gyermek, csoport 
és intérieur felvételekben

Nagyítások, Diapositivek, medaillon 
képek stb. legiziésesebb kivitelben. 

Igazolványokra fényképek 
*/a nap alatt elkészülnek.

Amalenrökiiek felnla£o>itassal szolgálok.

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru és vasnaőykereskepése 
OíílATOTT 1881. LÉVÁN. TEttTOW ÍZÁM K

Mindennemű fűszer és csemegeárnk:
Naponta friss liptói túró és cssmegesajtok

Geramvölgyi teavaj és friss felvágottak: 
Dessert cukorka, .sütemény, karisbádi ostya 

Mézeskalács, piskóta, kétszersült. 
Mustár, pástétom és húskonzervek.

Málnaszörp citromszörp, akácméz. 
Különféle jamek és gyümölcsízek.

Cukrozott déligyümölcs, citrom, narancs 
„Glória1 őrölt kave különlegesség 

Csemege és gyógyborok, pezsgők stb
Állandóan friss bel ős külföldi ásvány - és gyógyforrásvizek 

Vasáruk ás konyhafelszerelési cikkek:
sphinx zománcozott 'emez — e3 öntöttvas konyhaedények modern 

háztartási cikkek, jégszekrények, fagylaltgépek 
GAZDASÁGI CIKKEK és KÉZI ESZKÖZÖK:

Ásó, kapa, lapát, sarló, kasza, kaszaverőszerszám, kaszakő kasza
nyél, tokmány. acélvilla, gereblye, öntöző kannák, virágpermstezők, 

mérlegek, sulyok — luüs’tiki cikkek.
Építési anyagok és vegyi termékek:

Cement, gipsz, mennyezet nád. l-Atránvfedélieinez karbolinneum kát
rány gepclaj, hengerolaj, tovotte gepzsir. karbid és. rógábo állandó 

~ ~ — nagy raktára. — —  

Nyitrái ü Tár»*  r. t. könyvnyomdíj*  Léván.


