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A lakásfelmondások.
A cseh-szlovák kormány meg

szüntette a bíróságok mellett rend
szeresített és a lakfelmondások ügyé
ben ítélkező bizottságokat. Miután 
uj bizottság eddigelé kinem nevez
tetett, a lakfelmondások törvényes
sége tárgyában most már a járás
bíróságok ítélkeznek. Az eljárás 
alaki része ellen nem is lehet kifo
gásunk, mert a független bíróság 
ítélete mindig megnyugtató. Azon
ban ahhoz a kérdéshez akarunk pár 
megjegyzést fűzni, hogy a lakfel
mondások ügyében kiadott s azokat 
korlátozó rendeletek még mindig 
hatályban vannak s azok most 
már teljesen megbénítják a forgal
mat s lehetetlen állapotokat idéz
nek elő.

Köztudomás szerint a lakásokat 
csak rendkívüli esetekben s a bért 
pedig csak igen korlátolt mérték
ben lehet emelni. Ennek követkéz 
tében a bérlő és a házigazda kö
zött fordított viszony állott elő, 
mely sok helyen nyílt ellenséges
kedésben tört ki. A bérlő tudva 
azt, hogy az ő bérleti jogát védik 
a kivételes intézkedések, a legna
gyobb urnák érzi magát a bérlet 
tárgyát képező lakásban, a tulajdo 
nos rendelkezéseit semmibe sem ve
szi, a lakást úgy használja, amint 
neki tetszik; házbéremelésről ter
mészetesen hallani sem akar, noha 
tudja, hogy a tulajdonos minden 
élelmi és iparcikkért ezer percentes 
árakat kénytelen fizetni.

Már most a tulajdonosok is úgy 
védekeznek, ahogy tudnak. Ha vé
gignézzük az utcákat, azt látjuk, 
hogy a házak nagy részéről hám- 
lik a vakolat, romlik a tetőzet és 
vízlevezető csatornák összetépve, 
szakgatva lógnak a házak ereszéről, 
főleg azok a házak, melyekben a 
tulajdonos nem lakik, úgy néznek 
ki, mint valami ódon, rozoga vár
romok, vityillők, amelyek csak al 
kalomra várnak, hogy mikor omol
janak össze a benne lakók íejetete- 
jére. A tulajdonosok egyáltalán 
nem javíttatnak a bérlők számára. 
Stagnál minden kőműves és ács
munka. Igazság szerint nem is le 
bet a tulajdonosokat a házak javí
tására kötelezni, mert hiszen annyi 
bért nem kap, amennyit a kőmive- 
sek és ácsok az évenkinti javítá
sokért kérnek. Hogy valaki pedig 
egyedül a házi ur címért a saját 
zsebéből évenkint ráfizessen a nyelt 
bérjövedelemre, a melynek negy

ven százalékát az adók és közter
hek amúgy is felemésztik, senki 
sem kívánhatja. Hátha a kormány 

I másként nem intézkedik, akkor 
j nemsokára fog- romházakat látni.

Uj házak építéséről nem is bé- 
, szelhetünk. Ugyan kinek volna ked

ve uj házat építeni ? Bérlők szá
mára, akik sem fizetni nem akar
nak a viszonyoknak megfelelő bért, 

J sem az egyszer elfoglalt lakásból 
: kiköltözni nem hajlandók. Léva vá

rosában évenkint legalább 20-25 uj 
ház épült a legutóbbi időben. A 
város rohamos fejlődése következ
tében a Kálnai-utca két oldalán, a ' 
major környékén, a cigányka dü- | 
lőben és a hegyalatt egész uj város
részek keletkeztek. Most a kőmive- 

1 vesek és ácsok évek óta nem csak 
uj házakra nem kapnak vállalati 
megbízást, de még javítási munká
latokat sem látnak. A munkanélkül 
való kőmivesek és ácsok mellett 
az épületasztalosok, lakatosok, üve- I 
gesek, festők, mázolók és egy más 
sereg mesterember ipari munkája 
szünetel. Ez kihat a drágaságra, ; 
melyet fokoz a munkahiány, kihat 
az idegen személy és áruforgalom
ra, melynek korláta a drágaság, : 
kihat a város fejlődésére, melyet i 
évtizedekre visszavet az építkezési 
kedv csökkenése.

Azok a politikusok, kik még ; 
most is kivételes intézkedésekkel < 
látják a közforgalmat korlátozni, 
nem helyes szempontból mérlegel- j 
ték az esélyeket. Úgy tudjuk, hogy | 
a tisztviselők lakásának biztosítása ( 
legnagyobb részben az oka annak, j 
hogy a lakfelmondásra alkalmazott j 

: kivételes intézkedéseket máig is ■ 
teljes hatályukban fenntartották. , 
Azonban ez nyilván tévedés, mert 
a tisztviselők részére más utón is 

I lehetett volna lakásokat biztosítani, 
i esetleg a lakbérfelemelése vagy 

tisztviselőtelepek létesítése által ott, 
ahol erre mód és alkalom van. De 
célszerűtlen a lakások felmondásá
nak általános korlátozása, mert az 
tűrhetetlenné teszi a helyzetet Az 
emberek szaporodnak. Ez a termé
szet törvénye, amely bölcs isteni 
intézkedés elé csak gyarló embe
rek akarnak itt-ott gátat emelni. 
Azonban az emberek ennek dacára 
szaporodnak A család nő, mert a 
születések száma mindig felülmúlja 
a halálozások számát. De szaporo
dik minden fejlődő város népessége 
a beköltözés által is, mert az is 
természetes tolyamata a fejlődésnek 
Már most tessék elképzelni, hogy

micsoda óriási gátat képeznek azok 
a kivételes intézkedések, amelyek 
az eddigi lakások felmondását kor
látolják. Még ott is, ahol a családfő, 
bérleti szerződés kötője elhal, a 
gyermekek nagykorúvá válnak, el- 
szélednek a világba, még ott sem 
engedik meg a nagy lakás felmon
dását, holott megállapítható, hogy 
a hátramaradottak számára felényi 
lakrész is elégséges lenne.

A mint helyes és célszerű volt 
az-az intézkedés, hogy a hadbavo- 
nult lakása legalább visszatértéig 
teljes épségben fenntartható, most 
ép oly céltalan mindennemű korlá
tozás. Ügy-e bár igy is, úgy is 
immár elégtelenek a városokban 
található épületek az egyes csalá
dok elhelyezésére, kénytelenek na
gyobb lakásokat elrekvirálni s azt 
megosztani. Tehát mindig csak a 
meglevő anyagot fogyasztjuk. Azon
ban kérdés, hogy meddig mehet ez 
így, ha egyáltalában építeni senki 
sem hajlandó. A lakáshiányon s 
egyáltalában a bérleti viszonyokban 
mutatkozó tűrhetetlen állapotokon 
semmi más nem fog segíteni, mint 
egyedül az uj építkezések megindí
tása. Ez pedig nem fog mindaddig 
megindulni, mig a lakfelmondáso
kat korlátozó összes rendeleteket 
vissza nem vonják és hatályon kí
vül nem helyezik.

Kérjük a városi és vármegyei 
hatóságokat, hogy ily irányban in
tézzenek felterjesztést a kormány
hoz. Vegyék például Léva városát, 
hol a háború alatt építkezés, sőt 
nagyobb javítás sem történt. A 
meglevő lakások már is nem elég
ségesek a folyton szaporodó lakos
ságnak Hisszük, hogyha minden
ki szabadon rendelkezhetik házával, 
csakhamar megindnl az építkezési 
kedv. A bérlő, aki eddig nagy va
gyona dacára olcsó bérletben la
kott, ha felmondjuk lakását, bizo
nyára sietni fog magának uj épü
letet emeltetni Az uj házasok sem 
lesznek kénytelenek bútorozott szo
bában meghúzni magukat, mert 
minden vonalon meginduló építke
zés mindenki számára megfelelő 
elhelyezkedést biztosit.

De ez magának a városnak ér
deke. A város is fejlődik, nő és 
terjeszkedik. Valóságos kínai cipő 
lábán ez a korlátozás. Szabaddá 
kell végre tenni, s utat nyitni szá
mára a nagy és természetes fejlő
désre.
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A világ-eseményekből.

Az ausztriai nemzetgyűlés megadta a 
felhatalmazást a béke aláírására, noha til
takozását fejezte ki önrendelkezési jogának 
megsértése miatt.

Heinrich vállalkozása, hogy uj magyar 
koalíciós minisztériumot-alakit nem sikerült. 
Friedrich István miniszter ellenben erősen 
tartja magát. A múlt héten népgyülések ke
retében meglátogatta a dunántúli városokat, 
hol mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel 
fogadták.

A legfőbb entente tanács elhatározta, 
hogy a vitás német területeken népszavazást 
fog foganatosítani olyképen, hogy 1920. ja
nuár 31-éig meglegyen a döntés. Az első 
népszavazás már e hóban lesz Észak- 
Schiesvigben.

Románia tiltakozást jelenteti be az oszt
rák békeszerződés Romániára vonatkozó ha- 
tározmánya ellen.

A Neue Züricher Zeitung jelenti, hogy 
Lengyelország és Románia között létesítendő 
szövetségi szerződés megvitatása tárgyában 
megkezdődtek a tárgyalások, 'főbbek között 
tervbe vették Danzing és (ialatz között uj 
kereskedelmi és közlekedési vonal létesítését.

Anglia fenntartotta magának az ellenőr
zési jog gyakorlását a középeurópai folyók 
hajózása felett.

Dr. Waber a bécsi nemzetgyűlésen ki
jelentette, hogy az összes okmányokat, jegy
zeteket és jegyzőkönyveket, melyek a had
üzenettel összefüggnek és a háborúért való 
felelősséget megvilágítják, nyilvánosságra fog
ják hozni.

Az Action Francais szerint egy angol 
konzorcium megvásárolta a Weisz Manfréd- 
féle csepeli tölténygyárat.

A kommunisták pőrének tárgyalását 
Budapesten legközelebb megkezdik. Az 
Ausztriában letartóztatott kommunisták kiszol
gáltatása iránt a magyar kormány megke
reste az osztrák kormányt. Eddig m:ntegy 
háromszáz terrorista van hűvösön. A tár
gyalás legalább egy hónapot vesz igénybe 
Elsőnek a vérszopó Lenin-fiuk parancsnoka 
s utánnuk a népbiztosok kerülnek sorra.

Az entente legfelsőbb tanácsa elhatá
rozta, hogy a hadiszernek és a fegyverek
nek Romániába való szállítását megtiltja s 
nyomban be is szüntette a Romániának szóló 
összes lőszerszállitásokat

A Neue Freie Presse szerint Oppenhc- 
iner főkonzul lesz a bécsi jóvátételi bizottság 
elnöke.

A magyar pénzügyminiszter figyelmez
tette, hogy mindenki köteles elfogadni a 
forgalomban levő fizetési eszközöket és pe
dig nemcsak az osztrák magyar bank által 
kiadott bankjegyeket, hanem a postataka
rékpénztár által kiadott pénzjegyeket is teljes 
névértékben, a tanacskormány áltál kibo- 
csájlott hamisítványokat pedig értékük 
20 %-ával.

Clark külön követ az entente megbízá
sából a barátságos viszony megszakításának 
terhe alatt azt a feltételeket terjesztette 
Románia elé, hogy: 1) az oláh csapatok 
meghatározandó időn belül elhagyják Magyar
országot ; 2) be kell szüntetni a rekvirála- 
sokat; 3) a már elrekvirált anyagokat át 
kell adni a jóvátételi bizottságnak; 4) a 
Magyarországon levő Oláh csapatokat a leg
főbb tanács parancsának kell alárendelni.

Az összes hadviselő államok háborús 
összkiadása 1050 milliárd, ebből Francia
országra 145, Angliára 180, Amerikára 114, 
Oroszországra 94, Olaszországra 58, Belgi

umra, Romániára és Szerbiára együtt 42, 
Németországra 231, a Monarchiára 100, 
török és Bajorországra 42 milliárd esik

London és Hamburg között még e hé
ten megnyílik a kereskedelmi forgalom. A 
három szövetséges állam az Adria-kérdésben 
akként egyezett meg, hogy Nagy-Isztriát 
Olaszországhoz csatolják, hiúmé és területe 
szabad kikötő lesz, Dalmáciát Jugoszlávia, 
Lissát Olaszország kapja, mig Zára városá
nak teljes autonómiát biztosítanak.

A pétervári munkástanács felszólította 
a népbiztosokat, hogy a békejavaslat alapján 
kezdjék meg a béketargyalásokat.

A magyar békeszerződés is állítólag el
készült, melyet azonnal átfognak nyújtani, 
mihelyt állandó kormány alakult Budapesten.

Az osztrák békeszerződést szeptember 
hó 10. napján aláírták Az aláírásnál csu
pán Jugoszlávia és Románia hiányoztak

A bolgár békeszerződés szintén e na
pon nyújtották át a bolgár delegációnak.

Az orosz bolsevista pártban szakadás 
állott be. A tweri szovjet kimondotta a 
moszkvai központi szovjetkormánytól való 
függetlenségét.

Ausztriából a honossággal nem bírókat 
kiutasítják.

Heinrich magyar kereskedelemügyi mi
niszter lemondott.

Védekezés a tüdővész ellen.
Nálunk legpusztítóbb betegség a tuber

kulózis, melynek évente 70,000 ember esik 
áldozatul, városunkban is nagy pusztítást 
végez ez a betegség. Ezek a számok meg
dönthetetlenül igazolják azt, hogy a tüdövész 
túltesz egy háború borzalmain, a hol az 
emberpusztitás csak addig tart, mig az 
öldöklést a kedélyeket megnyugtató béke fel 
nem váltja, viszont borzalmasabb egy pusz
tító járványnál, mely kitombolja magat és 
évtizedekre ismét megszűnik. A tuberkulózis 
járvány állandó jelleget mutat, nap-nap után 
szedi áldozatait a legmunkabiróbb emberek 
közül, gyászt és kétségbeesést okozva a 
családjuknak.

Ezen súlyos emberpusztito csapás a 
hatóságra és az orvosokra egyaránt azt a 
feladatot rójja, hogy a tuberkulózis ellen 
felvegyék a küzdelmet. A hatóság feladata 
anyagi és erkölcsi támogatást nyújtani ezen 
pusztító hetegsegnek ha nem is teljes leküz
désére, de legalahb arányában való csökken
tését célzó intézmények létesítésében. Az 
orvosokra pedig kettős feladat vár, részi
venni mindazon társadalmi mozgalomban, 
mely a tuberkulózis leküzdésére irányul, gyó 
gyitani lehetőségig a tüdőbetegeket és meg
óvni a környezetükben élőket a fertőzés 
veszedelmétől.

Ezen két társadalmi tényező együtt
működésétől várható a tuberkulózis csökken
tése és a fertőzés továbbterjedésének meg- 
akadalyozása A tuberkulózis elleni vedeke- 
zes sarkalatos tétele : felkutatni és nyilván
tartani a városban levő akár kezdődő, akár 
előrehaladott állapotban levő tüdőbetegeket, 
az előbbieket azért, hogy őket kedvező szo
ciális viszonyok közé juttatva megmentsük 
az életnek, az utóbbiakat azért, hogy ha tnár 
nem is gyógyíthatók meg, legalább meg
felelő óvintezkedesek által megvédjük a kör
nyezetünkben élő csaladját a fertőzés veszé
lyétől.

Mikor a tüdövész leküzdésével behatob 
bán kezdtek foglalkozni, akkor a tüdő tuber
kulózis kezelésnél elvben a szanatórium ját
szotta a főszerepet, mely azonban a gyakor
latban nem valósítható meg, mert nincs 
annyi szanatóriumunk az országban, ahová 
a betegek csak egy részét elhelyezhetnek, 
ez időszerűit a szanatóriumban elhelyezett 
beteg az összes betegeknek legfeljebb 
O-6°/o-át teszi és a mi gazdasági viszonyaink 
mellett nincs is kilátás arra, hogy ez a szám 
emelkedjék.

Ezután a tüdő beteggondozú intézetek 

(dispensaire) felállítására tértek át, a mely 
intézmény a tüdővesz elleni védekezésnél 
olcsó és mindenki számára könnyen hozzá
férhető eszköznek bizonyult és az rövid idő 
alatt oly népszerűvé vált, hogy számos na
gyobb város és község közöttük Léva is, 
sietett ilyen intézetet felállítani, felállítását 
megkönnyítette az állam támogatása, úgy 
hogy ma már számtalan dispensaire műkö
dik az országban az emberiség javára.

A tüdőbeteg gondozó intézetek egy jól 
kidolgozott rendszer szerint működnek még 
pedig ingyen gyógykezelés, a beteg és hozzá 
tartozóinak kioktatatasa a védekezésre, tér 
mészetben nyújtott élelmiszerek által a bete
gek táplálkozásának javítása, az egészség
telen és túlzsúfolt lakásból egészséges lakásba 
való áthelyezése, a beteg hozzátartozóinak 
megvizsgalasa a köztük lappangó tüdöbeteg- 

i ség kiderítése céljából, az előrehaladott álla
potban levő tüdőbetegek elkülönítése az egész
ségesektől kórházban vagy szanatóriumban, 
a csalad anyagi támogatása és a betegek 
lakásainak fertőtlenítése által.

Az intézet működése tehát flantropikus 
elveken alapszik

Az eddigi tapasztalatok kétségtelenül 
megállapították a dispeusaire nagy bordere 
jét a tüdövész ellem küzdelemben. Ezért az 
intézmény méltó arra, hogy úgy az állam, 
mint a társadalom erkölcsi és anyagi támo 
gatásban részesítse.

Különfélék.
— A közigazgatási bizottság a 

varmegye újjászervezése óta szeptember hó 
4-én tartotta első ülését dr. Mié u r a Már
ton zsupán elnöklete alatt, ki pontban 9 
órakor elfoglalván elnöki széket lelkes sza
vakkal nyitotta meg a bizottság ülését s az 
Isten áldását kérte működésére. Kijelölte a 
jegyzőkönyvvezetőt, majd általánosságban is
mertette a varmegye állapotát, utána az 
előadók referálták el egyenként ügyeiket 
Első volt Dr. Novak József megyei fő
orvos jelentése, mely megnyugtató adatokkal 
szolgait a vármegye közegészségügyi állapo 
tárol Ezután dr Stolla György államügyész 
kérte a törvényszéki fogház kijavítását. Au
gusztus hóban a foglyok szama 33 volt 
A napi legnagyobb létszám 15, a legkisebb 
8 volt Majd dr. Kiss Mihály árvaszéki el 
nők jelentette, hogy az arvaszékhez a múlt 
hó végéig 4824 ügydarab érkezett melyből 
elintézést nyert 4470. Ezután a zsupáni ter
ményhivatal referense Tlacli Ferenc terjesz
tette elő az aratas eredményéről szóló jelen 
tését, amely nem csak a megyére, de az 
egész Szlovenszkora kiterjed. Bitiek Károly 
és Haviát János tanfelügyelő az iskolaügyek- 
röl, Krátky Antal pénzügy igazgató, Kramar 
Rudolf, az államépitészeti hivatal főnöke, 
Christen Eduard, gazdasági felügyelő, Pelca 
József föallatorvos szaktárgyaikról referáltak. 
Simkovics l’al zsupani tanácsos, dr Belicza 
Pál főjegyző adtak elő több közérdekű ügyet. 
Végül dr. Medvecky János megyei főügyész 
terjesztett elő több ügyben vélemenyes jelen
tést A gyűlés után a Benkovics-féle vendég 
löben közös ebéd volt, melyen a Slovenska 
Maticára 2000 korona*  gyűjtöttek a jelen
voltak.

— Fellé tábornagy Léván. Pellé 
francia tábornagy, az entente csapatok fő
parancsnoka e hó 8-án szemle útjában 
Lévara érkezett. A kalnai-uton a vásártér 
mellett diadalkapu volt felállítva, a hol dr. 
M i é u r a Márton Barsvarmegye zsupánjá
nak vezetése mellett megjelentek a lévai 
járási szolgabirak élén Ravasz Viktor fő
bíróval, a városi tisztikar dr. Z o 11 a k 
András polgármesterrel, a katonai tisztikar, 
a lévai járásbíróság, a lévai hitfelekezetek 
küldöttei, a tanintézetek tanári kara, a pénz
intézetek képviselői s nagyszámú közönség. 
Kilenc óra után pár perccel jelezték a tábor
nagy autójának érkeztél, kit a megjelentek 
hangos slava kialltassal fogadtak, ki Mittel- 
hauser tábornok s több tiszt társaságában 
jött. A diadalkapunal dr. Miéura Márton 
zsupán üdvözölte a tábornagyot, ki kereset
len szives szavakkal Iraucia nyelven vála
szolt. Szavait a melléje beosztott segédtiszt 
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tolmácsolta tói nyelven. Ezután két fehér 
ruhás kislány tót és magyar nyelven és egy 
tót leányka nemzeti viseletben köszöntötték 
a generálist s mindegyik egy-egy szép virág
bokrétával kedveskedett neki. Béllé tábor 
nagy meghatottan köszönte meg a gyöngéd 
figyelmet. Ezután hosszú kocsisorban a me
net az Oroszlán szállóhoz vonult, hol Miéura 
zsupán Fellé tábornagy tiszteletére villás
reggelit adott, melyen mintegy ötvenen jelen
tek meg s melyen a tábornok szívélyesen 
elbeszélgetett a jelenlevőkkel. A reggeli vé
geztével azonnal autóra ült s Ipolyság felé 
indult szemle útját folytatni

— .Cgyhazl kirendelés. A barsi ref 
egyházmegye esperese a lévai ref. egyház 
adminisztrátorává Papp József lévai segéd 
lelkészt nevezte ki s neki az egyházat igaz
gatás végett átadta.

— Iskola megnyitás. A körmöcbá- 
nyai eseh-szlovák állami reáliskolába f hó 
15. és 16-án lesznek a beiratások az igaz
gatói hivatalban. Az iskolai évet szeptember 
hó 17 ik napján fogják megnyitni.

— Eljegyzés. Kiss Gyula Árpád, tahi 
cukorgyári tisztviselő e hó 11 én váltott je
gyet Nyiredy Irma kisasszonnyal, Nyiredy 
Gyula polgártársunk unokájával.

— Adóbevallás. Az 1919-iki évre ki
vetendő jövedelmi, vagyon- és hadinyereség
adóról szóló bevallásokat folyó évi október 
hó 15-ig be kell terjeszteni. ]övedelmi adó
bevallást mindenki tartozik benyújtani, aki 
egyedül, vagy házastársával, házi hozzátar
tozóival együtt évi 10 000 korona jövede
lemmel bir. Vagyoni adobevaliasra kötelez- 
tetnek azok, akiknek évi jövedelmükre való 
tekintet nélkül 20 000 korona értékű vagyo
nuk van. Akik 1918-ban vagyoni adót nem 
fizettek, de akik már 1918 bán is 20 - 50.000 
értékű vagyonnal birtak, az adóbevallási ivén 
feljegyezni tartoznak azt, vájjon az említett 
vagyont 1918. augusztus 31-én élvezték-e 
már ? Hadinyereségadó és bevallási kötele
zettség alá esnek azok, akiknek hadikonjunk- . 
túrákból származó jövedelme meghaladja a 1 
19 000 koronát. A bevallást annál a községi 
(városi) hivatalnál kell benyújtani, ahol a be- | 
valló lakik, vagy tartózkodik. A jövedelmi . 
adónál be kell vallani minden pénz- és pénz- j 
értékű jövedelmet, beieszámitva a tulajdon , 
házban való lakásnak értékét, a gazdasági i 
termékeket, valamint az ingyen élvezett la | 
kasnak vagy ellátásnak értékét. Vagyonadó I 
alá esik minden ingó és ingatlan vagyon, I 
kivétetnek a bútor, ruha, fehérnemű, művé 
szeti tárgyak, könyvek, házi felszerelés. Ha
dinyereség adóval megrovatik az az összeg, 
mellyel az 1918 jövedelem meghaladta az 
1913 év jövedelmét, hozzájárul még az 
1911— 13. évek arányos jövedelme az 1916 
XXIX. t. c megengedett levonásokkal Az 
adók kivetésénei tekintettel lesznek a csa
ládtagok szamára. Több gyermekkel bíró 
csaladok kevesebb adóval rovatnak meg.

— Kinevezés. Az igazságügyi minisz
ter Misik Károly aranyosmaróti jarásbirósági 
napidijast, ugyanide irodatisztte nevezte ki.

— A megye gazdasági felflgyelö-
hivatalos helyiségeit Aranyosmaróton a 

megyeház átellenesen (a járásbíróság mellett) 
levő házba helyezte át, a hol szeptember 1 e 
óta a szokott rendes időben tartja hivatalos 
óráit.

— Eljegyzés. Weisz Lipól wieni 
kereskedő, eljegyezte Kohlt Írónkét, Kohn 
Adolf hontfüzesgyarin»ti kereskedő kedves 
leányát.

•- Megyei gabona hivatal állitta 
tolt fel Barsvármegye részére, inelv szeptem 
her 1-én kezdette meg hivatali működését. 
Hivatalos helyiségei Aranyosmaroton a főté
ren levő népbank épületében van

— Mindent lopnak. A következő 
panaszos levelet kaptuk : Sok a panasz, 
ugy a határban, mint a szőlőhegyeken oko
zott károkról. Nemcsak iskolás gyerekek és 
suhantok, de katonák is, szemérmetlenül, a 
tulajdonos jelenlétében szednek vámot mind
abból, amit a gazda nagy fáradtsággal és ■ 
n‘ég nagyobb költséggel termelt. Elhordjak ' 
H gyümölcsöt, borsót, répát, mákot, kalara 
oot, sőt meg az olt elrejtett gazdasági esz
közöket is. A Pereczben fürdözö katonák is 

szabadon járnak-kelnek a Piarista-rét dűlőjé
ben levő kukoricásokban és ha a birtokos 
nem tűri szó nélkül garázdálkodásukat, hat 
ennek kétszeresen is kárát vallhatja, amint 
ez három nappal ezelőtt történt, egy, a 
háborúban súlyosan rokkanttá vált föld
tulajdonossal Az illető rokkantnak, mert 
kérdőre merte vonni a földjén lopkodó kato
nák egyikét, ez szuronyt szegezett mellének 
és valószínűleg csak az élesen felsikitó kis 
leánykajának köszönhette, hogy komolyabb 
baja nem történt Kérjük a hatóságot, hogy 
a mezőrendöri szolgalatot a város külterü
letén újból bevezetni s a mező és a hegy
őröket megfelelő utasítással ellátni szíves
kedjék, hogy a lopások végre egészen meg 
szűnjenek

^Ijogyzóü Steinei Olgát eljegyezte 
Jónás Ödön Kissáróban. (Minden külön érte 
sités helyett).

- Hajóközlekedés A magyar folyam 
és tenger hajózási társaság közli, hogy Po
zsony és Budapest között a személy szállító 
hajóforgalmat újra felveszi. Pozsonyból a 
hajó minden kedden és szombaton délután 
1 óra 30 perckor indul, Budapestről pedig 
Pozsony felé minden hétfőn délután 5 órakor.

— Felrobbant kézi gránát. Pásztói 
László 53 éves nagykálnai gazda szeptember 
8-án egy kézi gránátot talált a Garam párt
ján, a közelben játszó gyerekek közül Suba 
Árpád nevű 13 eves fiúnak mondotta, hogy 
vegye kezébe. Nem messze volt tőle Bóc 
László kompos és mindjárt mondta a fiúnak, 
hogy robbantsa fel, mire az eldobta a grá
nátot, a mely felrobbant. Suba Árpád, továb
bá a közelben levő László Vilmos 10 éves, • 
Hronecz József 14 éves, Szolcsánszky Vilmos ; 
13 éves, Uhrán Bandi 13 éves és Somogyi j 
Gyula 13 éves fiuk súlyosan megsebesültek j 
a szétrobbant szilánkoktól. Suba Árpád más j 
nap sebeibe belehalt A csendőrség Bóc Já • 
nőst és Pásztor Lászlót feljelentette a biro- j 
Ságnak

— Talált csecseuiöhulla. Vámos- 
ludany községben e hó 11-én a községi ma- | 
lomnál a Perecpatakbol a molnár egy kosa . 
rat fogott ki, melyben egy teljesen kifejlett | 
csecsemő holttest volt begyömöszölve. A bi- 1 
rósag megindította a nyomozást, hogy mikor 
és mily körülmények között került a hulla a 
patakba.

— A gyümölcs és főzelék kivitele. 
A (CSI.) jelenti Prágából: A népélelmezési 
minisztériumba számos kérvény érkezett be 
egyrészt a termelők, másrészt a gyümölcs
ös tözelék- nagykereskedők részéröl a gyü
mölcs és főzeléknek a külföldre, különösen 
Bécsbe és Németországba való szállítása 
iránt. A népélelmezési minisztérium azon 
törekvésére való tekintettel, hogy elsősorban 
a lakosság legyen gyümölccsel es főzelékkel 
— jutányos áron — ellátva, 1919. máj 12-én 
kelt ges. n V. S. 242. számú rendeletével 
megtiltotta ezen termékek kivitelét és csak 
a belföldi szükséglet megállapítása után, a 
földmivelesügyi minisztériummal egyetértés
ben lesz megengedve ezeknek kivitele. Az 
élelmezési minisztérium közgazdasági okok 
ból nem fog kifogást emelni a kivitel ellen ; 
minden esetre csak akkor nem, ha méltányos 
áron biztosítva lesz a belföldi szükséglet. { 
Ami a főzeléket illeti, a különféle főzelék
félék piaci ára mai napig oly magas, hogy 
azt a minisztérium nem tekintheti méltá
nyosnak Ezen okból idáig csak zöldhagy
mára és vizirépára adatott meg a kiviteli 
engedély. Az idei gyümölcstermés nagyjában 
véve igen rossz, annyira, hogy meg a saját 
szükségletet is alig fogja fedezni. Különösen 
a téligyümölcsre vonatkozik ez. Ezzel szem 
ben a korai körte-termés, szakemberek jelen
tése szerint, szokatlanul gazdag, minthogy 
ez a gyümölcs gyárüzemben nem dolgozható 
fel, a benne mutatkozó iölösleg kiszállításra 
fog kerülni. Egyes szállítóknak itt is csak az 
előbbi feltételek mellett lesz megadva a 
szállítási engedély. Ezen engedélyt csak a 
népéielmezési minisztérium adhatja. A mi
nisztérium a korai körte árát 1 50— 1’60 
K-ban állapította meg és reméli, hogy ez az 
ár a tulajdonképeni gyümölcsszüret idejére 
még alacsonyabb lesz Az engedélyt csak 
azok a cégek kapjak meg, amelyek a bel

földi szükséglet számára is szállítottak. A 
teli gyümölcs behozatalát a minisztérium 
készségesen ogja támogatni. A gyümölcs és 
’özelék feldolgozásának ügyét illetőleg a leg
közelebbi időben a népélelmezési miniszté
riumban bizottság fog alakulni ; az összes 
ide vágó kérdések a bizottság hatáskörébe 
fognak esni.

— A mozi ma vasárnap az örök béke 
cimü. európai hirü filmdrámát fogja bemu
tatni, mely Pozsonyban sokáig műsoron volt 
Szép és hatásos jelenetei bizonyára nálunk 
is méltó elismerésben fognak részesülni. Ezt 
követi s repülő koffer cimü kacagtató jele 
netekben gazdag bohózat. A legközelebbi elő
adás csütörtökön lesz.

Uj ügyvéd. Dr. Műnk Károly, Műnk 
Adolf helybeli kereskedő fia, ügyvédi uroda- 
ját Deák Ferenc-utca 1. szám alatt (From- 
mer féle ház) nyitotta meg.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919 évi szept. hó 6-től — szept. hó 13.-ig.

Születés.
Hármán András Figler Anna, leány Julianna 

Nováki Mihály Péter Ágnes, leány Maria Pudrik 
István Szenczi Terézia, leány Erzsébet Bézy Fe- 
rencz Patay Margit, fiú Elemér. Mihálka József 
Istók Kamiin, leány Mária. Leviczki István Pola 
sek Mária, fiú Jó/sef.

Házasság
Fabry Rudolf Hitka Mária, r. kath

Nyilttér .*)
Jegyzőkönyv, 

felvétetett Nagysallóban, 1919. aug. 
hó 26-án, az alulírottak jelenlétében.

Guttmann István úr kijelenti, 
hogy miután Zöldy Dezső úrnak a 
közelmúltban többrendbeli lovagias 
ügye volt, Guttmann István úr az 
általa felajánlott bárminemű elég
tételt el nem fogadja.
Mint Guttmann István úr 

megbízottjai:

Oudich Endre s. k 
Kopek Imre s. k.

Zöldy Dezső ú 
könyv már több i 
van és ennek da 
sem tett korábbi

Mint Zöldy Dezső úr 
megbízottjai:

Pleskó Oktáv s. k.
Pétery Lajos s. k. 

nak ezen jegyző
napja birtokában 
zára egy lépést 
és többrendbeli

lovagias ügyeinek rendezésére.
Nagysalló, 1919. aug. 10.

Guttmann István s. k.

Egy vörösréz
permetezőgép eladó.

Cím a kiadóba

Egy öl fát adok, kLénvla“ 
egy-két szobás lakást tud szerezni, 
illetve ajánlani Bresztysnszky Alajos 

Peceulce 'posta Bátovee).

MA moziba 
megyünk

melynek mai miisora igen érdekes.
*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállai 

felelősséget a szerkesztőség.
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Breém: Állatvilágát megvenném.
Ajánlatok a kiadóhivatalba.

— Czipöí elsörészeket — 
leggyorsabban s legjutányosabban készít 
STYASZNI FERENC Léva, Mángorló u 23.

Egy falusi háztartásban Jártas, 
------- középkorú asszony-------  

házvezetőnői állást keres 
csak vidékre. — Cim a kiadóban.

ÁLLÁST KERES
egy gépészkovács ért gézekéhez stb. 
HANUSZ MIHÁLY, Alsózsember (Hontm.)

ZONGORATANITAS
KREGCZY-féle zongora iskola 

újból megnyílt.

Bérbe keres 
zi.élió.rxy ti old földöt 
Halász vendéglős Léva, vásártér.

Kiadó szölöíöldek.
Léván, a Kereszihegyen, két szülőföld
— őszi vetés alá — bérbe adó felebe. 
Bővebbet özv. KUPF FERENCNÉ, Levan

Zöldkert-utca 11.

Üzletnyitás.
Ez utón értesítem a n. é. közönsé
get, hogy Kdinit utói 19 szám alatt 
v c i p é s z ü z I e t e t 
nyitottam. — Kérem a n. é. közönség 

szives pártfogást.
Tisztelettel

KÉMÉNY JONrtb 
cip ész.

Lakást keresek
Léván szeptember 15-tő’, mely 2—3 
esetleg 1 nagy szobából, konyhából 
s a hozzátartozó helyiségekből áll
jon Cíak féregmentes s egészséges 
lakásra reflektálok Szives aján
latokat kér Bresztyeuszky Alajos, 
földbirtokos Feceuice, (posta Bátovce).

Hirdetmény.
Zseliz község tulajdonát képező 

nagy vendéglő 1919. szept. 21-én 
délután 3 órakor nyilvános árverésen 
0 évre bérbeadatik.

Feltételek a körjegyzői irodában 
bármikor megtekinthetők.

Zseliz, 1919. szeptember 2.
Elöljáróság.

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

fa házhoz szállítva kapható 
Tonhaiser László 
Ladányi-utca 16. éa Ozman-tér 6. az

Pályázati hirdetmény.
A negyedi református egyház

6 tanerős népiskolájánál megürese
dett egyik térfi-tanitói állásra pálya- i 
zatot hirdet.

Fizetése törvényszerinti kész
pénz, 240 kor. lakbér, 20 kor. kerti 
illetmény. A délutáni istenitisztele
teknek orgonával való végzéséért 
mellékjövedelem. — Tanítási nyelv 
magyar.

Pályázati kérvények beadandók: 
református lelkészi hivatal 
Negyed (Nyitramegye).

49(1-919.
Hirdetmény.

Felső Szecse község tulajdonát 
képező korcsmaház tartozmányaival 
együtt 1919. évi szeptember 30 án 
d. e 9 orakor a községi biró házá
nál megtartandó árverésen hat évre I 
haszonbérbe adatik.

Árverési feltételek az alsószecsei i 
körjegyzői irodában megtekinthetők.

Felső-Szecsén, 1919. szept 1.
A községi elöljáró'ág.

Zongora tonit ás.
F. évi szeptember hó 15-től 
ZONGORA-ISKOLÁT 
nyitok kezdek és haladók számára. 

Jelentkezéseket elfogadok szeptember 1-től. 
LÉVA, Honvéd utca 32. szám.

— HAJAS ANNA — 
a Reviczky Társaság volt zongoratanárnője.

Bükkhasdh és 
fűrészelt tűzifára 
megrendeléseket elfogad 
— házhoz szállítva —

BRAUN ADOLF
Léván, Bem utcza 10. szám.

LltDECZl elsőrendű 
(tábori kemencében) fával égetett 
mész azonnali szállításra, körkemen
cében égetett mész szeptemberi 
szállításra kedvező árban 
megrendelhető a Ledeczi Mész- és 
- — Fatermelö Részvénytársaság — - 
1. A IJ C E. (Lédecz) Barsmegye.

E l « r U b i t ó h e 1 y T.EV A..

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

— bőr, vászon és bársony, — — — ■
a legxia.gyolo'b véLlasztekban.

Közgyűlési meghívó.
A Lévai Fogyasztási Szövetkezel 

Léván a Takarékpénztár igazgatósági 
helyiségében 1919. évi szeptember 
hó 25-én d u 5 órakor 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a lévai fogyasztási sző 
vetkezet összes tagjai meghivatnak.

Tárgysorozat:
1) A külföldi szövetkezeti központban 

való tagság felmondása.
2) Csatlakozás a pozsonyi központi sző 

vetkezethez.
II) Alapszabályok módosítása.
4) Az igazgatóság és felügyelő bízott 

ság elmozdítása.
5) Igazgatóság választása
6) Felügyelő bizottság választása.
Léva, 1919. évi szept. hó 8

Az igazgatóság.

Gözeke vezetéshez 
és összes gazdasági gépek (kévekötő, 
aratógep stb.) iavitásához értő gépészt 

keres RUDNAY Alsózsember.

—— Kitűnő = 
motoros cseplőgarniturák 
felszerelve, különböző nagyság 
bsn és gyártmányban, részlet

fizetésre és öles in kaphatók 
TONHA1SER JÓZSEF 

elektrotechnikusnál 
LÉVÁN, OZMAN-tér 6 szám.

Telefon 61.

J
Nyitrei éa Táras r. t. könyvnyomdája Léván.


