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A városi közigazgatás.
Az a szervezet, mely a váro

sok ügyeit ellátta, a háború alatt 
olyannyira megterheltetett állami 
munkákkal, hogy a városi teendők 
ellátására nem jutott személyzet, 
nem maradt fizikai erő. A tisztvi
selők összes idejét a városi lakos
ság élelmezésének, a hadisegélyre 
szorultak ellátásának, a jövő-menő 
katonaság elhelyezésének teendői 
foglalták le úgy, hogy a képviselő
testületnek még az összehívására is 
alig maradt idő. A rendezett taná
csi szervezetre ruházott közhatósági 
hatalom hovatovább egy személy 
kezében kellett, hogy összpontosul
jon, mert máskülönben az egész 
közigazgatás csődöt mondott volna.

A városi szervezetekre ólom- 
sullyal nehezedett a háború, amely
nek minden terhét a városi polgár
ság érezte, mivel a községi lakosság 
a vidéken magát jobban elláthatta 
s úgyszólván beszüntette a városok 
ellátását. A város vezetőjének elég 
gondot adott ilyformán a lakosság 
zavartalan ellátásának biztosítása 
s alig maradt ideje más közigazga
tási tennivalók végzésére. Fokozta 
a zavart a tisztviselők egy részének 
bevonulása következtében beállott 
tisztviselőhiány, amit gyakorlatlan 
és tapasztalatlan erőkkel lévén kény
telen pótolni, a város vezetőjének 
egységes és. céltudatos munkáját 
csak megnehezítette.

Most a háború végeztével azt 
hittük, ez az állapot hamarosan meg 
szűnik, a közigazgatás rendes me
nete automatice helyreáll s a városi 
tanács és képviselőtestület felveheti 
az adminisztráció régi fonalát. A 
visszatérő és a hivatalban megma
radt tisztviselők az uj emberekkel 
együtt csakhamar lel lógják dolgozni 
a megszaporodott közigazgatási ak
ták hátralékát s csakhamar arra az 
útra ér a város, mely a modern fej
lődés és haladás felé vezet. Azon
ban ez az állapot még mindig nem 
következett be, mert a közigazgatás 
egyre nagyobb teendőket ró a tiszt 
viselők vállaira, akik pedig ugyan
csak emberfeletti munkát végeznek. 
Hogy példával szolgáljak, felemlítem 
a polgármestert, ki minden oldalról 
annyira igénybe van véve, hogyha 
hivatalos óráit megduplázza, még 
akkor sem lesz képes mindazt egy
maga elégezni, amely teendők el
látását a törvények és rendeletek az 
ő hatáskörébe utalnak. 1 anui va
gyunk napról-napra, hogy a polgár

mester előszobája reggeltől estig 
tömve van ügyes-bajos emberekkel, 
akik mind tanácsot, információt, 
útbaigazítást, segítséget stb. kérnek. 
Ezek meghallgatása s ügyeik elin
tézése teljesen igénybeveszi egy 
ember minden fizikai idejét. Hol 
marad tehát idő a közigazgatás el
látására ? Másként nem tud tehát a 
tisztviselő boldogulni, ha csak egész 
napját fel nem áldozza, de sokszor 
még ez is kevés. Így van ez a 
rendőrkapitányi hivatalban is. A 
két kapitánynak annyi a dolga, 
hogy mégannyi személyzettel is 
nehéz volna elvégezni. Így van ez

1 az összes hivatalokban. A hajsza 
| mindenütt nagy. Az újabb és újabb 

rendeletek végrehajtása a más ad- 
ministrativ ügyek elintézését hátrál
tatja, a melyektől pedig sok jogos 
magánérdek sérelmet szenved, de a I 
köznek is hátrányára van. Így pél- [ 
dául nem működik az árvaszék, ami 
által az árvák ügye teljesen szüne- , 
tel. Hogy mennyi kárral jár ez az 
árvaszék hatásköre alá tartozó ár- 1 
vák vagyonára nézve, nem is kell 1 
külön hangsúlyozni, nem számítva 1 
ide az erkölcsi veszteséget. Hogy 
példával szolgáljunk : tudomásunk i 
van az árvaszékhez benyújtott több 1 
nagykorusitási, házasság engedélye
zése iránti kérvényekről, melyek 1 
még a múlt évben elintézendök 1 
lettek volna. Ezek halasztást nem ' 
tűrő ügyek s mégis idő és meg- 1 
telelő személyzet hiányában elinté- I 
zetlenül hevernek. Nem működik a ' 
tanács, az iparhatóság, pedig ezek | 
aktái is egyre gyarapodnak s a 
hátralékok halmaza egyre nagyobb 
arányokat ölt.

Ez mind elintézésre vár. Azt ' 
azonban nem lehet kívánni, hogy [ 
mindent a polgármester végezzen, 
bármennyire munkabíró és tehetsé- I 
ges hivatalnok is. Még akkor is, ha ' 
most az átmenet nehézségeivel küz
dünk is, gondoskodni kell arról, ' 
hogy a hiányzó előadók, szakhiva j 
talnokok, ha mindjárt ideiglenesen 
is, haladéktalanul pótoltassanak. A 
városi közigazgatás ügymenetének 
bele kell jönni a kurrenciába, mert 
minél jobban halogatjuk, annál nehe
zebben fog menni a rendcsinálás. 
Annyi bizonyos, hogy a rend teljes 
helyreálltával amúgy is át kell szer
vezni a városok közigazgatását és 
uj alapokra fektetni, amely moder
nebb lesz, de addig nem várhatunk 
a folyó ügyek elintézésével.

A fkormányhatóság ügyeimébe 
ajánljuk tehát, hogy a városi köz

igazgatás azon szerveit, melyek 
jelenleg akár szakerő hiánya, akár 
más körülmények folytán nem mű
ködnek, ideiglenes vagy tiszteletbeli 
tisztviselők beállítása által életre- 
keltse s igy a jelenlegi tisztviselők 
vállaira rakott nagy terhek egy 
részét ezek hatáskörébe átutalja. 
Ekként a város közigazgatásának 
összes ágazatai egyöntetűen meg
indítanák hivatalos működésűket s 
az átmenet az uj érába simán és 
rázkódtatás nélkül történnék meg.

--------- ---------------------

A világ-eseményekből.
A jugoszlávok és cseh-szlovákok is eré

lyesen tiltakoznak az ellen, hogy Magyaror 
szag egész lakossága a románok durvasága
inak legyen kitéve és követelik, hogy Ma
gyarország “kártérítési követeléseit a béke 
konferencia a románokkal szemben érvé 
nyesitse.

Budapesten az összes kommunista la
pokat beszüntették. — A pozsonyi szlovák 
minisztérium rendeletére újabban Illavára 
internálták Polonyi Géza volt igazságügyim- 
nisztert, Craus István volt nyitravármegyei 
főispánt és Filberger volt iniavai főszolga 
bírót.

Az oláh katonák semmit sem törődve 
az ántánt tiltakozásával, Budapesten múlt 
héten számos lakásba betörtek és mindent 
elraboltak A polgárság helyzete nagyon két
ségbeejtő volt. Négy-öt napon át nem vit
tek semmiféle élelmet a városba ; ezer meg 
ezer polgári családnak éheznie kellett. Az 
oláhok megfékezésére az ántánt kiküldöttei 
minden eszközt felhasználnak.

Bécsi jól értesült körökből azt Írják, 
hogy a magyarországi események most már 
gyorsan kifejlődnek. Alkalmat adnak a népnek 
arra, hogy az ántánt ellenőrzése alatt maga 
válassza meg a kormányformát. Az ántánt 
azt óhajtja, hogy egy polgári demokrata 
kormány kerüljön uralomra. Valótlan az a 
hir, hogy József főherceg kormányzói tiszt
sége egyúttal a monarchiához való vissza
térést jelenti József főherceg esetleg csak 
elnöke lenne a magyar népköztársaságnak, 
vagy szabadon választott nádorja, amely nem 
állandó tisztség, hanem időnkint töltendő be.

Amerikai hírek szerint, ha ott a tőke 
és munkásság nem tudnak hamarosan meg
egyezni, akkor olyan zavargások fognak ki 
törni, amilyeneket még soha nem láttak 
Amerikában — Németországban a békeszer
ződés megállapítása értelmében a birodalmi 
védőseregből rövid idő alatt fél millió em
bert fognak leszerelni.

Az uj magyar kormány hivatalos lapja 
e hó 11-én rendeletet közölt, amely szerint 
a tanácskormány összes rendeletéi hatályon 
kivül helyeztetnek A Budapesten megalakult 
kormány tagjai múlt hétfőn minisztertaná- 
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csői tartottak, amelyen elhatározták, hogy 
József főherceget elismerik kormányzónak, 
aki a nemzetgyűlés megválasztásáig helyén 
marad. A minisztertanácson József főherceg 
is megjelent, akinek beszéde után a minisz
terek letették kezébe az esküt.

Angliában állítólag tárgyalások folynak 
a Habsburg trón visszaállításáról. Ez esetben 
Németausztria és Magyarország újra egye
sülni fognak és Károly király jön vissza a 
trónra A visszaállított monarchia azonban 
a népszövetség felügyelete alatt fog állani
— A békeszerződéseket szeptember elején 
fogják nyilvánosságra hozni. — Az uj tanév 
a prágai közoktatásügyi minisztérium rende
letére szeptember 15-én fog megkezdődni.
— A Cseh-Szlovák köztársaságban, most, 
hogy a magyar bolsevista kormány megbu
kott, hamarosan kezdetét veszi a leszerelés.
— Galíciában a nagykorúságot 24 évről 21 
évre szállították le. — A megalakulandó 
magyar nemzetgyűlésen valószínűleg igen 
nagy többség lesz József kir. herceg királlyá 
választása mellett.

Ausztria területén fekvő császári javak, 
amelyek az uralkodóház családi tulajdonát 
képezték, állami tulajdonba mennek át. Az 
erre vonatkozó tárgyalások már befejeztettek. 
Az állam az említett javakat kisajátítja. Ál
lami tulajdonná lesz az ischl-i császárvilla 
is, I. Ferenc József császár és király ked
veit tartózkodási helye. A Bécsben levő pa
lotákat a kormány a lakásínség enyhítésére 
fogja felhasználni.

Bécsi lapok híradása szerint a kommu
nista kormánynak nem sikerült pénzzé tenni 
a Budapesten őrzött értékpapírokat. Alapos 
a remény, hogy ezeknek az értékpapíroknak 
legnagyobb része megvan és értékesíthető 
lesz.

A .Popolo Homano*  azt a hirt közli, 
hogy Fiume, Zara és Spalato szabad váro
sok lesznek, nemzetközi jelleggel. — Bulgá
riát francia csapatok szállották meg.

Budapestről azt írják, hogy a vallás-és 
közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy a 
templomok és egyházi javak, melyeket a 
volt tanácskormány közvagyonnak nyilvání
tott, előbbi tulajdonosaikhoz vagy az egyházi 
gondnokok kezelésebe visszakerüljenek. Egy 
másik rendelet meghagyja, hogy az előző kor 
mány által elvett műtárgyak visszaadandok 
jogos tulajdonosaiknak — A nagyhatalmak 
ellenzik az Osztrák-Magyar monarchia vissza 
állítását. — Az ántánt legfelsőbb tanácsa 
szigorú jegyzéket intézett Komáméhoz, mely
ben azt követeli, hogy haladéktalanul ürítse 
ki Budapestet; a román kormány a jegy
zékre az' válaszolta, hogy nem tehet eleget 
az ántánt kívánságának, mert az ántánt nem 
volt képes idejekorán megszüntetni a vörös 
hadsereg előnyomulását úgy, hogy Koinánia 
kénytelen volt önmagán segíteni és biztosí
tani magát Magyarország ellen.

A „Neue Freie Presse’ arról értesült, 
hogy e hó 12 én Magyarország ellen a blo
kádot teljesen megszüntették. A francia kor
mány Kun Bélának felelősségre vonását 
kívánja. — Párisi lapok hiradasa szerint a 
holland kormány végre elhatározta, hogy 
eleget tesz az ántánt követelésének és ki 
szolgáltatja Vilmos ex-császárt

A párisi legfelsőbb tanács három jegy 
zéket intézett a román kormányhoz a ma
gyar kérdésre vonatkozólag, amelyben az 
előnyomulás beszüntetését, a régi fegyver
szüneti szerződés megtartását és végül Ko
máménak az ántánt határozataihoz való 
alkahnazkodasát követeli. — A magyar 
kormány nem bocsátkozott tárgyalásokba az

oláhokkal, mert a döntést az ánlántra bízta. 
— Bécsi hírek szerint a tanácskormány 
milliárdnyi károkat okozott a bankoknak. 
A román király nem akarja Magyarország 
es Kománia egyesítését. — Budapestről 
menekült magyar újságírók tanácskozást 
tartoltak Bécsben és elhatározták, hogy 
azokat az újságírókat, akik támogattak a 
bolseviki kormányt, kizárják az újságírói 
egyesületből.

Londonban egy uj keresztnév jött divatba 
a békével kapcsolatosan. — Az újszülötteket 
„Pax“ (Béke) névre keresztelik. — Páriában 
a legfelsőbb tanács elhatározta, hogy Orosz 
ország blokádja továbbra is fenmarad. — 
A Havas ügynökség jelentése szerint a 
Vilmos ex-császár elleni pörl a London mel
lett levő Hamptoncourtban fogják tárgyalni. 
A volt császár ebben a városban fog lakni.

József főherceg palotájában, ahol a 
vörös hadsereg főparancsnoksága székelt, 
egy szekrényben 80 millió korona készpénzt 
találtak, amit valószínűleg nagy sietségük
ben felejtettek ott. József főherceg az ősz 
szeget a miniszterelnöknek adta át. — 
Budapestről jelentik, hogy az igazságügy
miniszter szerint, az államügyész Kun Béla 
és társai ellen vizsgálatot indított es egy 
idejüleg megtette a szükséges lépéseket, 
hogy Ausztria az odamenekült bolsevikieket 
kiszolgáltassa — Az orosz vörös hadsereg 
egy része Lenin kormánya ellen állást fog
lalt Moszkvában. E napokban politikai fór- . 
dulat várható.

Az ántánt által kiküldött tábornokok 
bizottsága teljes meghatalmazással megkezdte 
a tárgyalásokat a magyar kormánnyal Biz- , 
tos kilátás van arra, hogy a bizottság az 
aktuális kérdéseket gyorsan elintézi és vég
leges döntés végett a párisi konferencia elé 
terjeszti a magyar ügyeket — Bécsi lapok 
szerint Lovászy Mártonnak koncentrációs 
kormány alakítására irányuló kísérlete még 
eddig ismeretien nehézségek miatt meghiú
sult. — József kir. herceg Horthy Miklós 
ellentengernagyot nevezte ki az összes 
magyar haderő főparancsnokénak.

Budapestről érkezett tudósítások sze
rint a magyar kabinetet Friedrich István 
miniszterelnök alkotja meg; Lovászy Már
ton átmenetileg a külügyi tárcái fogja be 
tölteni. Az uj kormánynak három szociál
demokrata tagja van. — Ugyancsak Buda
pestről jelentik, hogy József kir herceg tá
vol áll minden monarehista irányzattól.

Labdajáték a reneszánsz idejében.

A XVI. században a műveltség föllen 
dülésével a sportok is tért hódítottak s a 
mint az uj szellemi élet a romai műveltségből 
táplálkozott, úgy a sportban is a rómaiak 
kedves szórakozása, a labdázás lépett elő
térbe Európa legnagyobb részében. Minden 
városban voltak a gazdagabbak részére az 
u. n. labdaházak ; a szegényebbek részére 
pedig megfelelő terek. A híres Pascal egyik 
müvében ekkép mondja el a Isbdahazak 
keletkezését.

1424-ben Parisba költözött egy Mangot 
nevű kisasszony, aki a Grenier de St -Lazare- 
utea egyik erre berendezett házában nyil
vános versenylabdázást rendezett más nők
kel és férfiakkal. A kisasszony ügyes lab
dázó volt, s azért csakhamar divatos lett 
vele versenyezni. Már ekkor a házban is 
nem puszta kézzel, hanem hurokkal bevont 
keztyüs kézzel ütötték a labdát, ez a mód 
szer a mai rakettnek az alapja.

Az első példát hamarosan mások is kö
vették s minden városban alakult e minta 
szerint labdázoház. Ezek az epuletek ren
desén uégyszögalakuak voltak fölosztva 

száz láb hosszú és huszonöt láb széles s 
harminc láb magas termekre. A padozatot 
sima négyszögletű kockákkal rakták ki, a 
fedelet pedig fenyőgerendákból állítottak 
össze A fedél közepén nagy szabad nyílás 
volt, honnan az egész teremre világosság 
jött. A termet oszlopok, hálók különböző 
részekre osztották föl, hogy a labdák ütési 
helyét jelöljék s a félreütött labdákat vissza 
tartsak. A fal rendesen barnára vagy feke 
téré volt festve, hogy a feher labdát repülés 
közben is jól lehessen látni. A padlón, mi
ként a lawn-lennisz játékban, különböző 
vonalak voltak, a melyeknek a játékban 
szerepük volt Rendesen két vagy négy em 
bér játszott együtt; a játék ebben és sok 
másban is megegyezett a mai tennisz játék- 
kal A rakett kezdetleges típusát is használ
ták ; ugyanis a labdát 1;> hüvelyk hosszú 
rúd vegére elhelyezett 3 hüvelyk hosszú és 
5 hüvelyk széles hajlított fakeretben kifeszi- 
tett hálóval ütötték vissza.

A labdaházak virágkora a XVII. század 
közepére esik, a mikor csak Parisban há 
romszáz ilyen épület volt berendezve; a 
labda-mestereknek, akiknek egyedül volt 
joguk ilyen házat vezetni, külön céhük volt. 
De már ezzel egyidöben a billiárd is fej
lődött, mely a labda veszedelmes koukur- 
rense lett. A XVIII. században a labda 
házak mindinkább eltértek céljuktól s mivel 
a labdázés kedve lehanyatlott, a termeket 
lakomákra, mutatványokra, táncra kezdték 
használni s később csakis erre használták. 
Több nemzedéknek kellett eltűnnie, mig a 
labdázó kedv a múlt században újraéledt s 
újra csodás népszerűségre tett szert.

Különfélék.
— A törvényszék és járásblrósög 

átvétele. Az aranyosmaróti törvényszéket 
a múlt héten vette át a cseh szlovák kor
mány által kinevezett uj elnök . Jan Janii 
rozovics. A törvényszék eddigi elnökét dr. 
Fuhrmann Andort valószínűleg nyugdíjazni 
fogják h’agy Gáspár aranyosmaróti törvény
széki jegyző a lévai járásbírósághoz bíróvá 
neveztetett ki. Az uj elnöke hó 14-én a lévai 
járásbíróságot is átvette s úgyszintén átvette 
az összes bírákat es tisztviselőket, kivéve 
csehi Pogány Virgil vezető járásbirót, ki 
szabadságoltatott és a bíróság vezetése alól 
felmentetett

— Törzslapok a háztartások ré
szére. A városi hatóság megbízásából a 
közélelmezési hivatal a múlt hét folyamán 
osztotta ki minden egyes család, illetőleg 
háztartás részére a törzslapokat. Ezeket 
gondosan meg kell őrizni, mert a jövőben 
minden jegy csak a törzslap leimutatása 
mellett adatik ki. Elvesztett törzslapok he
lyett nem adnak újakat.

— Adókivetés. A lévai jövedelmi és 
hadinyereségadó kivetésére még a volt 
aranyosmaróti kir pénzügyigazgatóság által 
megalakított bizottság augusztus hó 25. 
napján kezdi meg működését Léván a vá
rosháza nagytermében. A bizottság elnöke 
Huberth Vilmos ügyvéd, tagjai ugyanazok, 
akik voltak. A bizottság tárgyalási nyelve 
magyar.

— A szlovenszkói iakolafelűg^ye- 
lök lemondása. A szlovák földön működő 
iskolafelügyelők július hó 31-én Huttkán 
tartott értekezletükön egyhangúlag leinon 
dottak állásukról A „Nyitraniegyei Szemle1* 
szerint lemondásuknak egyik főoka az, hogy 
a kormány Prágából helyettes iskolai fel 
ügyelőket küldött ki, állítólag statisztikai 
adatok összegyűjtésere, de azonkívül, mint a 
jelek mutatják, az iskoíatelügyelök ellenőrző 
sére. Ebben a tényben az iskolafelügyelők 
bizalmatlanságot látnak, mely elkedvetlení
tette őket.

— Bemeszelt cégtáblák. Léva vá 
ros lakossága e hó 12-én, kedden, reggel 
arra ébredt fel, hogy a Petőfi-, Kazinczi- 
utcák mindkét oldalán és a városháznak 
földszintjén levő üzletek cég- és kirakat 
tábláinak legnagyobb részét az éj folyamán 
bemeszelték. Olyan pazarul bántak a mész 
szel, hogy még az aszfaltjárdákra is bőven 
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jutott belőle. A megindított vizsgálat — 
mint értesülünk még eddig nem derítette 
In a durva tetteseket, akik többen lehettek, 
mert az éretlen és piszkos műveletet egy
két ember nem végezhette.

— U1 magyar minisztérium A 
Magyar Távirati Iroda jelenti: József kir. 
herceg, Magyarország kormányzója tegnap 
délben kinevezte az uj magyar kormányt, 
amelynek tagjai : Miniszterelnök : Friedrü h 
István, külügyminiszter : Lovászy Márton, bel
ügyminiszter : Herényi Zsigmond báró, pénz 
ügyítiiniszler : Grünn János, hadügyminiszter: 
' ( hnetzer Ferenc, tábornok, igazságugymi- 
mszter: Balogh Jenő, földmivelésiigyi rninisz 
tei : Szabó István, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: Huszár Károly, népegészségügyi 
miniszter: Csilléry Andor dr, nemzetiségi 
miniszter: Bleyer Jakab dr., tárca nélküli 
miniszterek: Gallér István és Mayer János.

— Esküvő. Baker Árpád és neje 
örömmel tudatják, hogy leányuk, Gabriella, 
kogassy Ödön tanárral e hó 20-án d. u. 5 
órakor tartják esküvőjüket a helybeli rom. 
kath. plebánia-templomban. (Minden külön 
értesítés helyett.)

— Dohányjegyek kiosztása Junius 
hónapban a kommunista kormány városi 
direktóriuma nem latta el Léva város lakos 
ságát dohánnyal A múlt hónapban pedig 
közbejött akadályok miatt nem érkezhetett 
Lévára dohánynemü. A kéthónapi böjtölés 
után, a dohányzók nagy örömére, a műit 
napokban osztottak ki a dohányjegyeket, 
amelyek ellenében minden 17 éven felüli 
férfi 16 drb. szivart, vagy 48 drb cigarettát, 
vagy 2 csomag 25 gramm súlyú cigaretta
dohányt, vagy 4 csomag közönséges pipa 
dohányt vásárolhatott.

— Az uj terményárak. A cseh
szlovák kormány a következőképpen állapí
totta meg méterinázsánkint a termények 
arát: búza 80, rozs 80, árpa 75, zab 75, 
tengeri 75, rostaalja 50 és kimorzsoit kuko 
ricacsö (csutka) 20 korona

— Értesítőn az orosz hadifogság; 
bél. Schuberth Tudor, a Lévai Takarék
pénztárnak pénztárosa, aki a háború kéz 
delén került orosz fogságba, f évi május 
hó 10 ikéről keltezve a Vladivostok mellett 
levő Ferwaja Kjetschkaból levelezőlapot 
küldött szülőinek, a melyben a többi közölt 
arról értesíti őket, hogy egészséges és egy 
úttal a legnagyobb elismeréssel ir a jólelkü 
s barátságos japánokról, akik minden kínál 
kozó alkalmat megragadnak, hogy a hadi
foglyoknak örömet és kellemes meglepetést 
szerezhessenek.

— Oroszország hajlandó békét 
kötni. A budapesti lanácskormány bukása 
Moszkvában roppant nagy hatást tett. Lenin 
kijelentette, hogy az antant legmesszebb
menő engedménye nélkül a sovjet Orosz
ország nem tarthatja magát. Ha az antant 
a tanácskormannyal megegyezéses konferen
ciára hajlandó, akkor azt most Moszkvában 
örömmel fogadják. Oroszország kész minden 
nemzetközi kötelezettségének eleget tenni.

— Rablás. E hó 12 én a déli órák
ban egy körülbelül tiz tagból álló cigány
banda betört Knyaszky Mátyás oszlányi 
földbirtokáé lakasaba, amelyből 1600 koro
na készpénzt, sok fehérneműt és felsőruhát 
raboltak el A tetteseket Nyilranovakon si
került elfogni. A csendőrség Nugytapolcsány- 
ba kísérte a rablókat.

— A fehér pénz. A legközelebbi na
pokban a budapesti kormány rendeletet 
fog kiadni, amely általános megelégedésre 
oldja meg a fehér pénz kérdését es meg
határozza, hogy milyen értéke van a jelen
leg forgalomban levő összes fizetési eszkö
zöknek

— Nem akarnak annektálni A 
nyugalmagyarországi vármegyékre vonatko
zólag az osztrák külügyminiszter kijelentette, 
hogy bar a békeszerződésben ezek a var 
niegyék Ausztriához esatoltatnak, az osztrák 
kormány nem gondol a területnek annek< i- 
ójára, hanem amellett van, hogy a lakos
ság szabad népszavazás utján maga dönt 
sön állami hovalartozandoságának kérdésé 
lelett.

" Eljegyzés. Nikiser Árpád, lévai 
jonevü iparos polgártársunk a múlt héten 
váltott jegyet Korpás Erzsiké urleánnyul.

Vihar. Oszlány község határában 
múlt vasárnap nagy kárt okozott a vihar, 
amely nagyobb méreteket öltött és különö
sen a termésben telt tetemes károkat. A 
földeken a kévékét teljesen elsodorta és 
nehány háznak a fedelét is leszakította.

— Visszatartott pénz visszafize 
tése. A cseh-szlovák kormány rendeletet 
adott ki, amelynek értelmében a lebélyeg
zésnél visszatartott pénz visszafizethető, 
ha meg nem haladja az 1000 koronát. A 
visszafizetésért az illetékes pénzügyigazga
tósághoz bélyegmentes kérvényt kell beadni. 
A kérvényt láttamoztattűi kell a községi 
elöljáróság által, amely igazolja, hogy a 
kérvényezőnek évi jövedelme nem haladja 
meg a 400u koronát.

— A mozi megnyílik. A lévai ino- 
zit, amely a forradalom kitörése óta szüne
telt, ma délután a tulajdonos Fertiko Jó
zsef ismét megnyitja, ki a pozsonyi film
szindikátussal lépett összeköttetésbe, amely
nek révén sikerült megszerezni Európa lég 
szebb és leghatásosabb filméit, amelyeket a 
pozsonyi előadás után Léván fog bemutatni 
A lévai közönség kedves szórakozó he
lye volt a inózi, amely ezután bizonyara 
vonzó erőt lóg reá gyakorolni, mert műsora 
mindig érdekes lesz a nélkül, hogy draszti
kus vagy erkölcstelen darabokkal kisér 
lené a közönség jó ízlését.

Jótékonyság.
Strasser Saruuné 50 koronát küldött a 

lévai izr. nőegyletnek. Jólelkü adományáért 
fogadja az egyesület leghá*ásabb  köszönetét.

Az anyakönyvi hivatal bejeqyzése.
1919 év) aug. Iió 10-tói évi alig, hó lóig.

Születés.
forda l’al Gáspár Mária leány Erzsébet, 

Kiss István Klnicsok Vilma fiú István András, 
Botka Karoly Boka Julianna hu Ernő, Hármán 
Kálmán Navratil Anna leány Ilona, Gyurovics 
István Lestar Julianna fiú Janó-,.

Házasság.
Kirchliof Richárd Goul Emma ág. ti. ev.

Halálozás
Hleho Péter 13 éves talált búmba robbanás

tól lőtt sebek folytan dermedés, Kovács Zsigmond 
45 eves talált puska véletlen elsülés okozta lőtt 
seb folytan dermedés.

Hivatalos közlemények.
Hirdetmény.

A nemzetgyűlésen 1919. évi február hó 
25 ik napján hozott s a törv. és rend, tárban 
S4. sz alatt megjelent felhatalmazási torvény 
alapján elrendelte a pénzügyminiszter az 
érmekbe vert és a fel nem dolgozott arany
nak és ezüstnek, az arany és ezüst bel- és 
külföldi kurens, kereskedelmi es forgalomból 
kivett érmeknek, továbbá a külföldi papír
pénznek összeírását az 1919. évi március 
I jei állapot szerint.

Az összeirási kötelezettség alá tehát 
különösen az összes arany és ezüst korona- 
értékű ennek, régi forintosok, arany tallérok 
stb. esnek ; ellenben nem esik ezen kötele
zettség alá a feldolgozott arany (zsebóra, 
gyűrű és más arany és ezüst értéktárgyak), 
továbbá nem esnek ezen kötelezettség alá a 
kiállításokon érmekben elnyert kiállítási ju
talmak és a nyilvános múzeumokban őrzött 
tárgyak sem.

Az összeírás kötelezettsége mindenkit 
terhel, akinek az összeírásra kiszabott határ
időben saját vagy idegen ilynemű vagyon 
van a birtokában. Azon személyek, kiknek 
1919 évi március 1-én a csehszlovák allam 
területén rendes lakóhelyük volt, vagy ezen 
a területen legalább egy évig tartózkodtak, 

»
kötelesek azokat a tárgyakat is bejelenteni, 
melyekkel a külföldön bírnak. Minden más 
személy, tehát a külföldiek is, kik az össze
írás ideje alatt a csehszlovák köztársaság 
területén egy évnél rövidebb ideig tartózkod
tak. csak azon vagyonnak bejelentésére 
kötelesek, mely a csehszlovák köztársaság 
területén van Az összeírás kötelezettsége 
alá eső olyan vagyont, amely 1919. évi 
március 1-étől május 1-ig terjedő időben 
szereztetett, úgy az előbbi mint a mostani 
tulajdonosának be kell jelenteni, az előbbit 
ezenfelül az a kötelezettség is terheli, hogy 
az uj tulajdonosnak nevét és lakását is meg
jelölje

Az 1919. évi március hó 20-án kelt s a 
törv. és rend, tárában 143. sz alatt megje
lent törvény 3 szakaszában büntetés terhe 
alatt rendeltetett el, kogy a külföldi, frankra, 
font sterlingre, dollárra, lírára, holland fo
rintra, bolgár és román lewre, illetőleg leire 
szóló papírpénzt a csehszlovák devisaköz- 
pontnak Prágában az ezen központ által 
meghatározott árfolyamon megvételre fel 
kell ajánlani.

A pénzügyminiszter rendelkezése szerint 
a csehszlovák állam valutakölcsönére arany 
es ezüst belföldi és idegen érmek továbbá 
külföldi papírpénzek az erre külön megjelölt 
intézeteknél beszolgáltathatok, melyek 3%%- 
kal kamatoznak és ércben vagy árfolyam 
mellett visszaadatnak, amelyben, illetőleg a 
mely mellett a beszolgáltatott összeg elhe
lyeztetett.

Aki az I. bekezdés értelmében az össze 
iras kötelezettsége alá eső tárgyakat a va 
lutakölcsönre mint betétet elhelyezett vagy a 
külföldi papírpénzt a devisaközpbntnak, ille
tőleg az osztrák magvar bank legközelebbi 
fiókjának megvételre felajánlotta, nem mentes 
az összeírás kötelezettsége alól. Ez esetben 
ugyanis a bejelentésre köteles fél ezt a kö
rülményt az összeirási kimutatásban beje
gyezni tartozik.

A bejelentést a háztartás fejének a 
saját és háztartása tagjainak nevében kell 
benyújtani. A nem természetes és nem ön- 
jogú személy helyett a bejelentést a törvé
nyes képviselő nyújtja be Ha valaki fontos 
okokból elmulasztja a bejelentést a törvényes 
időben benyújtani (az okot az összeíró 
hivatalnál igazolni kell), megteheti ezt he
lyette más személy ; ezen személynek mégis 
a bejelentésben az igazi tulajdonost fel kell 
tüntetni. A biztosított szekrények (Safes) 
tulajdonosainak ilynemű vagyonukat be kell 
jelenteni. Az át nem adott örökséget az 
örökösök vagy a tömeggondnok jelenti be.

Az összeírás 1919. évi augusztus hó 
1-től 31-ig terjedő időben történik és pedig 
az osztrák-magyar bank fiókjainál Zólyom
ban, Pozsonyban, Kassán, Nyitrán és Zsol
nán, másutt az adóhivataloknál, Győr megye 
részére a dunaszerdahelyi adóhivatalnál, to
vábbá Komárommegye részére a komáromi 
szolgabirói hivatalnál és StubnyafürdŐ részére 
az ottani szolgabirói hivatalnál.

Az összeirás céljából erre külön szer 
kesztett kimutatás, mely az összeíró hiva
taloknál kapható, két példányban töltendő 
ki. Az összeíró hivatalnok az egyik példányon 
a bejelentést igazolja s az igy láttamozott 
példányt a félnek visszaadja.

Fel nem dolgozott arany és ezüst a 
suly- és nemesérctartaloni szerint veendő fel. 
Az összeíró hivatal fei van jogosítva arra, 
hogy elrendelheti a fél által bejelentett tár
gyaknak bemutatását és megvizsgáltathatja, 
iiogv a bejelentés adatai valók-e ; ha erre 
nézve kétség merül fel, vagy a nemesére- 
tartalom nem helyesen vezettetett be, fel 
van jogosítva, hogy a tárgyat a bevalló 
félnek veszélyére a prágai főfémjelző hiva
talnak átküldje, amely köteles a tárgyát 
megvizsgálni és a bevallást igazolni. Ezen 
megállapitás ellen felfolyamodás ak helye 
nincs

A fél a bevallásban kinyilatkoztathatja, 
hogy kész a bevallott tárgyak közül egye
seket az államnak az államkölcsön céljára 
aranyban vagy ezüstben és idegen valuták
ban az 1919. évi február 25-én kelt s a 
törv. és rend, tárában 88. sz. alatt megjelent 
törvény értelmében atadni.
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Az adóhivatalok, pénzügyigazgatóságok, 
valamint a komáromi-, párkánynánai és Stub- 
nyafürdői szolgabirói hivatalok fel vannak 
jogosítva, hogy minden a csehszlovák állam 
területén állandóan lakó vagy itt időző^fce- 
mély. mely a bevallást az összeírásra szabott 
határidőn belül elő nem terjeszti, ezen idő
szak eltelte után felszólítani, hogy 5000 
koronáig terjedhető rendbírság terhe alatt 
jelentse be, hogy ilynemű vagyon sem az ő, 
sem háza hozzátartozóinak birtokában nincs. 
A pénzügyi igazgatás továbbá jogosult arra, 
hogy kívánhassa a féltől az illetékes bíróság 
által kiveendő eskü terhe alatt a kimutatás 
vagy a nemleges nyilatkozat valódiságának 
megerősítésé t.

Az összeírás kötelezettsége alá eső tár
gyakra vonatkozó és az összeírás ideje alatt 
kötött jogügyletek érvénytelenek és azért 
nem is perelhetők. Ugyan ez áll a be néni 
jelentett tárgyakra nézve az összeírás utáni 
időre is.

Valótlan és tökéletlen bemondás a be
vallásban vagy a hivatalos felszólítás követ 
keztében beadott nyilatkozatban valamint 
az összeirási akciónak bármiféle megzava 
rása szigorú büntetés alá esik.

Pozsony, ltí 19. évi április havában.

Pénzügyi vezérigazgatóság.

N y i 111 é r.
Lévai úri család a jövő 

tanévre teljes ellátásra befo
gad jő házból való több közép
iskolai tanulót.

Cim a kiadóhivatalban.

Iroda kisasszony 
azonnali belépésre felvétetik. Német 
nyelv, gyorsítás előny.

Weinberger Zsigmond.

TdAsh nó nvermekek mellé laoso no mas anasra ajanltozir. i
Cím a kiadóhivatalban.

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

hivatalába kéretnek. 
----------------------------------------------------------- I 

Vadőri vagy erdőőri • 
állást keres 28 éves nős munkaerő. I 
Levelek, <Megbizható> jeligével e lap 1 
—.u. kiadóhivatalába kéretnek. -------

= SLI AC =
állami fürdő szeptember 
hó végéig nyitva.

Kényelmes szobák I Fényes ellátás I
Az állami fürdő Igazgatósága.

MA moziba; 
megyünk

az előadások újólag meg-1 
kezdődnek új műsorral.1

Parcellázásokat 
birtokrendezési: úrbéri elkülönítési, tagosítást 
arányositási, legelőfelosztási munkálatokat; 
birtoktelkek felmérését, telekkönyvi- és 
katasztertérképi kivonatok és másolatok ké
szítését, terepfelvételeket, szintezéseket, vala
mint bírósági szakértői véleményezéseket vállal 
SlMKÓ OSZKÁR, otl. meriiür. Aranyosról.
Jobb házból való flu cukrász 
------ tanulónak felvétetik

Mészáros Sándornál
(Galamb-utca 1)

= TÜZIFA.=
Bükk, cser, hasáb és dorong tűzi 

fa házhoz szállitva kapható 
Tonhaiser László 
Ladányl-utca 16 és Ozman-tár 6. sz.

Eladó ház.
Léván, felette forgalmas helyen 

egy lakóhas üzleti helyiséggel eladó. 
Felvilágosítást nyújt özv. 11ŰITSKE 
JÓZSEFNÉ és dr. VLCSEK FERENC 
ügyvéd.

Eladó hintó, 
keveset használt. Észter
házi, 6000 kor.-ért eladó.
— — Megtekinthető a — —

Hontbesenyódi plébánián.

A Gazdák Biztosító 
Szövetkezete, Pozsonyban, 
felhívja az idáig Budapesten, 
vagy más vezérképviselősé 
gébnél levő biztosított tago
kat, hogy saját érdekükben 
érdeklődjenek a fenti cim 
alatt Pozsonyban Köztársaság 
tér 38 sz. Egyben a pozsonyi 
vezérhez nem tartozó képvi
selőinket is kérjük, hogy Írás
ban jelentkezzenek nálunk.

Parádé skocsis
mielőbbi belépésre állást kere«

Levelek .ParáJéskocsis" Jeligére a 
kiadóhivatalba küldendők.

CZIGARETTA SZIPKÁK 
Ízléses kivitelű — kitűnő anyagból 
Dobrovitzky János 

traflkosnál, Bástya u. 3. szám.

Gépészkov&cs
szakképzett, állást keres gazda

Ságba vagy más üzemhez 
Cséplést is elfogad. = 

SZALAY ERNŐ, Léva, Kálnai-utcza 35.

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

Nyitrai és Társa r. t. könyvnyomdája Léván.

Pályázat.
A lévai izraelita betegápolási és 

temetkezési (Chevra-Kadisa) egylet 
nél a slrgondozói egyben sírásói 
állás folyó évi november hó 1-én 
betöltendő. Bővebb felvilágosítást 
alulírott elnökség ad.

Léva, 1919. augusztus hó 14-én
Rosenbaum Adolf Weisz Simon

titkár. •lufik.

Bűkkhasácb és 
fűrészelt tűzifára 
megrendeléseket elfogad 
— házhoz szállitva —

BRAUN ADOLF
Léván, Behm utcza 10. szám.

üj cipő áruház,
Léván a ^KÁLVIN- épületben 
férfi-, női és gyermekcipők valamint 

csizmák nagy választékban kaphatók
Scháffer Sándor

cipő raktárában, LÉVA „Kálvin udvar".

Ifj. Laufer Béla 
fényképész === 

LÉVA, Balassa-utoza 10 sz. 
(a poéta mellett).

SPECIALISTA : Gyermek, csoport 
és intérieur felvételekben.

Nagyítások, Diapositivek, medaillon 
képek stb. legizlésesebb kivitelben. 

Igazolványokra fényképek 
' ’/a nap alatt elkészülnek.

Aniatenrökuek íelYilaiositassal szüluálok.

= Kitűnő = 
motoros cséplőgarniturák 
felszerelve, különböző nagyság
ban és gyártmányban, részlet

fizetésre és olcsón kaphatók 
TONHAISER JÓZSEF

elektrotechnikusnál 
LÉVÁN, OZMAN-tér 6. szám.

Telefon 61.


