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előfizetési feltételek.
Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 13 K — f.

Egyes számok ára 1 korona. BARS
közművelődési és társadalmi

HIRDETt IEI
C' centiméterenként — fillér.
KjHttéri közlemények garmond 

toronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velftnk 

öszcköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

hetilap
a kéziratok • uarkuitSiighn kOldindSk. 

Kéiiratok vissii nem illatnak
FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. KKRSKK JÁNOS.

Magjaién 
vasárnap reggel.

A klrrtrtigakit, aldflzitkiikit i ■ rsklsmtiltkat 
kiadóéivá tatba kirják ataillinl.

á LAP KIADÓJA: NYITHAT is TÁRSA.

Erkölcstan ?
Régi igazság az, hogy minden 

ország támasza, talpköve a tiszta 
erkölcs. Tehát mindazt, a mi az 
erkölcs mélyítését előmozdítja, támo
gatni kell. Kezdve az iskolában, az 
állam életben, a társadalomban min
denütt érvényesülni kell a tiszta 
erkölcsnek, mely ha megvész Róma 
ledől s rabigába görnyed.

Ki ne akarná az erkölcs uralmát, 
érvényesülését ? Csak abban vannak 
eltérések, hogy mikép lehet egy 
nemzedéket erkölcsben, erényben, 
jellemben igazán felnevelni.

Eddig az volt az általános nézet, 
a mit a tapasztalat is igazolt, hogy 
a vallás erkölcsös nevelés vezet a 
legbiztosabban ehhez a célhoz. A 
vallást s az erkölcsöt nem kell, nem 
lehet egymástól elválasztani. Azok 
a legszorosabban összetartoznak. 
Dőreség azt hinni, vagy hirdetni, 
hogy vallás nélkül is megáll az 
erkölcs, hogy a vallásoktatást ki 
kell szorítani s csupán egyedül az 
erkölcstannak kell az iskolában helyt 
adni. A virágot nem lehet elválasz
tani szárától, leveleitől, gyökereitől. 
Ezek nélkül virág létre nem jöhet. 
S ha kiveszed a földből, honnét a 
táperőt szedte, akkor elszárad, el
pusztul. Válaszd el az erkölcsöt a 
vallástól, úgy arra is ez a sors vár. 
Lesz belőle üvegházi növény, nap
sugár és esőcsepp nélkül, mely az 
első hidegebb levegőre, vagy szélre 
lehajol, erejét vesztette.

Nem a morál ellen beszélünk mi. ■ 
Ellenkezőleg azt szeretnők, hogy az i 
erkölcsi érzés mentül mélyebb volna I 
az emberekben. S mivel ez a lég- 1 
főbb óhajunk, azért nem szeretjük, 
ha ezzel az értékes jóval experi- 
mentálni kezdenek.

Csodálatos dolog, hogy a világ, 
ha valamiben hiányt szenved, akkor 
neki fog a kísérletezésnek, hogy 
azt valamiképen pótolja. A háború 
alatt hiányt szenvedtünk sok min
denben. S akkor lett hadi szövet, 
hadi kávé, pótlék mindenben, a mi 
helyettesíteni volt hivatva az igazit, 
a valódit. A háború után ébredtünk 
annak a tudatára, hogy nagyon 
megfogyatkozott a világ az erkölcsi 
javakban, a morális érzésben. Ezt 
valahogyan pótolni kell. Persze má
ról holnapra az nem megy. Erkölcsi 
pótlék nem az, a mi a vallás erköl- • 
esős élet. S ha ezt a kettőt azono- I 
sitani merik, szomorú tapasztalatok 
után győződnek majd meg téve- ’ 
déseikről.

Iskoláinkban szemmel láthatólag 
észrevehető az a törekvés, hogy a 
vallásoktatás helyébe az erkölcstant 
tegye. A legújabb iskola törvény 3 
§ a a szülők akaratára bízza, hogy 
gyermekük részesüljön e vallás
oktatásban, vagy csak polgári er
kölcstant tanuljon e ? Felmerült a 
kérdés, hogy a polgári erkölcstan 
kötelező legyen e az iskolában, 
vagy csak a felekezet nélküli gyer
mekeket tanítsák erre.

Tápláló lelki eledel helyett pót
lékot akarnak adni s kiteszik a fej
lődő gyermeket szeszélynek, meg
gondolatlanságnak, mikor félmüvelt- 
ség, vagy gyűlölet fog dönteni 
elhatározóan egy gyermek egész 
életére.

Nem! Hitoktatást, polgári er
kölcstant nem lehet egymással he
lyettesíteni. Az állam akaratának 
érvényt szerezhet, hogy az egész 
vonalon mindenkinek kell polgári 
erkölcstant tanulni. De az egyházak 
is taníthatják a hittant. Mi tudjuk, 
hogy nincs emberfia, aki olyan pol
gári erkölcstant tudna írni, a mi 
helyettesítené a vallásoktatást. A 
polgári erkölcstan rég ki fog veszni 
a divatból, amikor a vallástan még 
mindig a legfontosabb tárgya lesz 
az oktatásnak. Mert ez nevel iga
zán jellemes, erényes embereket a 
társadalom számára.

A viláq-eseményakhől.
A görög hadsereg még épségben lévő 

részei kapituláció előtt állanak A katasztró 
fális vereség eredményei természetesen 
Athénben is mutatkoznak. Az ország belse
jében tartózkodó katonaság csak nehezen 
elnyomható lázadásban tört ki, tüntető töme
gek követelik Konstantin király lemondását 
és Vanizoles visszahívását.

Az angorai kormány hajlandó a fegy
verszüneti feltételeket megállapítani. A fel
tételek a következők :

1. A görög katonaság és a görög köz
igazgatási hatóságok azonnal üritsék ki 
Anatoliát;

2. a görög zálogként szolgáltassák ki az 
összes hadifoglyokat;

3. a görögök vállaljanak kötelezettséget 
arra nézve, hogy nem küldenek Tráciába 
csapatokat;

4 rövid fegyverszüneti időtartam ;
5. Tráciának és a Dardanelláknak ki- 

ürisése és Törökországhoz való vissza
csatolása, Chios és Mytiléné szigetek visz- 
szaadása s a hadikárpótlás belefoglalandók 
a békeszerződésbe.

A konzervatív román lapok és az er
délyi újságok határozottan a kisantant ellen

foglalnak állást és az olasz szövetséget 
követelik Marghiloman lapja, a Steagul, 
nagyon komolyan fejtegeti, hogy Románia 
teljesen pusztulás elé néz, ha a magyarok
kal és olaszokkal komoly szerződést nem 
köt és velük erős blokkba nem tömörül 
addig, mig Oroszország újra talpra állna. 
Mihelyt Oroszország nemzeti politikát kezd, 
a pánszláv eszme jegyében Csehország és 
Jugoszlávia úgyis föltétlenül csatlakoznak 
hozzá és a közbeékelt Romániát megfojtják.

Az eladósodott Európa. A világháború 
nemcsak a legyőzött, hanem a győző álla
mok pénzügyeit is szörnyen lerongyolta. 
Belgium 347.700 000 dollárral, Kuba 3.00.000, 
Csehszlovákia 61.300 000, Franciaország 
2 milliárd 920.800 000, Nagybrittánia 4 mil
liárd 166.300 000, Görögország 15 millió, 
Olaszország 1 milliárd 648 millió, Románia 
23 millió 200.000, Oroszország 187 millió 
dollárral tartozik Amerikának. Ezenkívül 
óriási összegekre rúg miuden belső adóssága 
s milliárdokkal tartoznak egymásnak.

A „Wirtschaft" jelenti, hogy a pénz
ügyminisztériumban újabb hadikölcsönterve- 
zetet, tehát a harmadikat, dolgoznak ki, 
mely elsősorban a takarékpénztárak hadi- 
kölcsöneinek beváltásáról szól. Arról is szó 
van, hogy a kis járadékosok hadikölcsöneit 
beváltják. A kormány ezúttal abból a szem
pontból indul ki, hogy reá nézve a legcél
szerűbb, ha a hadikölcsöntulajdonosoknak 
eddig harcvonalban rést üt. A kormány ré
széről ez ügyben most elvből megtagadnak 
minden nyilatkozatot.

A kopenhágai és helsingforsi lapok azt 
jelentik, hogy Délországban lázadás ütött ki. 
Az odeszai tanács állítólag kikiáltotta Dél
ország függetlenségét. A Szebasztopolban 
lévő hadihajók legénysége fellázadt.

Konstantinápolyi jelentés szerint a tö
rökök bevonulása Szmirnába nyugalommal 
ment végbe. Délelőtt Szmirnába érkezett 
Kemal pasa, akit a lakósság nagy lelkese
déssel fogadott

Konstantinápolyi jelentés szerint a tö
rökök Szmirnában kiáltványt adtak ki, mely 
a város felszabadított lakósságát üdvözli és 
kijelenti, hogy a török vezetőség még két 
nagy város és pedig: Konstantinápoly és 
Drinápoly felszabadítására számit.

A dardanellák semlegességének megszű
nését Angolország minden eszközzel meg
akadályozni igyekszik. Az esetleges fegyve
res angol beavatkozást azonban Franciaor
szág nem hajlandó kompenzáció nélkül 
eltűrni úgy, hogy rövidesen az angol francia 
viszonyok olyan kiélesedése várható, milyen
re még a genuai és londoni konferencia 
legizgalmasabb óráiban sem volt példa.

Az első marnei csata nyolcadik évfor
dulója alkalmával Poincaré Maxuban beszé
det mondott, melyben kijelentette, hogy a 
német jóvátétel kérdését, ha el is halasz
tották, ennek az évnek vége előtt dűlőre 
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kell vinni. Franciaország nem mondhat le a 
követeléséről, mert maga menne tönkre, 
ami egész Európára katasztrófát zúdítana. 
Nehéz helyzetből való kiszabadulásához az 
kell, hogy Németországot, ha jószántából 
nem teszi, erőszakkal kényszerítsék köteles
ségeinek teljesítésére.

Kattowitzban vasárnap este folytatták 
a zavargásokat és fosztogatásokat, amelyek 
komoly jelleget öltöttek Az utcákon munkás
csapatok vonultak fel és az ellenük fellépő 
rendőrséget lefegyverezték és elverték. Este 
7 órakor megkezdöttek a fosztogatások. * 1 * * * S 
Több utca rövidesen a pusztulás képét mu
tatta. A tüntetők bezúzták az ablakokat, 
behatoltak a zárt üzletekbe és teljesen ki
fosztották őket annélkül, hogy a rendőrség 
beavatkozott volna. A munkások tömegesen ' 
hatoltak be a kávéházakba, kivezették az 1 
ott időző uzsorásokat és megverték őket, i 

A „Cseh" úgy értesül, hogy a kormány ! 
az emelkedett koronaárfolyamhoz illeszke
dően törvényt készit elő, mellyel a minisz
terek és képviselők illetményeit le fogják 
szállitani.

A „Daily Express“-nek Ferid bég az 
angorai kormány párisi képviselője kijelen 
tette, hogy a keleten csak akkor lehet békét 
remélni, ha az angol kormány hozzájárul 
ahhoz, hogy Drinápolyt feltétel nélkül visz 
szaadják Törökországnak és, hogy Konstan 
tinápolyt a szövetségesek kiürítsék. Ha az 
angol kormány vonakódnék elismerni Tö- 
rökorszák igényét Drinápolyra és török 
szuverénitást Konstantinápoly felett, akkor a 
törökök megtámadják Mezopotámiát.

Konstantin király elhatározta, hogy a 
trónörökös javára lemond.

A belgrádi .Politika* cikket közöl, 
melyben Magyarország titkos légi fegyverke 
zésről közel leleplezéseket. Azt Írja, hogy a 
magyar repülőgyárak nappal polgári árucik

ket, éjjel repülőgépeket gyártanak. Az en- 
tente-tisztekről azt írja, hogy pezsgös tivor
nyák miatt nem érnek rá a gyárakat éjjel 
is megtekinteni.

A lapok megállapítják, hogy az Aero- 
szövetség teljesen pénz nélkül áll. Hasznos 
információnak tartják az entente bizottságra 
nézve a cikket, mert megmutatja, hogy 
mennyire lehet komolyan venni a híreket, 
melyeket szövetségeseik világgá bocsátatnak.

A bukaresti rendőrség által felfedezett, 
a román király ellen tervezett merénylet 
állítólagos hírére, amelyben a bukaresti la
pok szerint főleg magyar tisztek vettek volna 
részt, a magyar kormány megbízásából 
Zichy Rubido magyar követ haladéktalanul 
a román kormányhoz fordult azzal a kére
lemmel, hogy az állítólagos összeesküvők 
pontos leirását és névsorát közölje, hogy 
az esetleges bűncselekmény felderítéséhez 
a magyar kormány a szükséges lépéseket 
mogtehesse A román kormány a kért ada
tokat nem közölte.

Pozsonyban kitört az általános fémmun
kássztrájk. A sztrájk oka bérredukció. A 
gyárak 26 százalékos bérleszállitást akarnak 
keresztül vinni, a munkások már beleegyez
tek a szakmunkások részére 10 százalékos, 
a többi munkások részére kategóriák szerint 
8—5 százalékos leszállításba. A gyárak nem 
fogadják el a munkások ajánlatát, az ügyet 
döntőbírósághoz kivánják juttatni, aminek 
illetékességét viszont a munkások nem 
akarják elfogadni. Emiatt tört ki az álta
lános fémmunkás-sztrájk.

A világpolitika legújabb szenzációja, 
hogy az angolok követelik a reparáciés kér
dés revízióját. Lloyd George e célból a 
jövő hét folyamán Genfbe utazik

A .Délbácska* belgrádi politikai körök
ben nagy feltűnést keltett hirt közöl, mely 
szerint a görög kormány felszóllitotta a

jugoszláv és román kormányt támogassák 
őt Törökország ellen.

Az angol kormány tekintettel a törökök 
győzelme által teremtett uj helyzetre, brit 
és indiai csapatokból álló erősítést köldött 
Mezopotoniába.

Bánffy találkozott Benessel A .Gazette 
de Prague“ szerint és Benes ez alkalommal 
a jó szomszédi viszony hangoztatásával azt 
kívánta Magyarországtól, hogy vállalt köte
lességeit teljesítse és ne akarja az uj kö
zépeurópai helyzetet a Habsburg-dinasztia 
valamely tagjának resztaurálásával felborí
tani. Ha Magyarország ezekre garanciát ad, 
akkor Csehszlovákia nem ellenzi a népszö
vetségbe való felvételét.

A görögök vesztesége 40,000 fogoly, 
36,000 halott. A „Daily Mail* szerint a fog
lyok között van két tábornok, 64 magasabb 
rendű parancsnok, 300 tiszt. A török zsák
mány 284 ágyú, 1200 géppuska, 80 tank, 
20 repülőgép, 70,000 ruha és 80,000 csizma.

Venizelosz volt görög miniszterelnök 
Párisba érkezett Azt várják, hogy Poinca 
réval fog tanácskozni és azután Londonba 
megy, hogy Lloyd George-zsal kezdjen tár
gyalásokat.

A parlament folyosóján szenzációként 
terjedt el a reggeli lapok hire, hogy Fried- 
rich István több szélsőséges irányzatú kép
viselővel faszcista mozgalmat akar szervezni.

A valutatizérekről benyújtott törvény
javaslat két évig terjedő börtönt és félmillió 
koronáig terjedő birságot szab meg azokra, 
akik a tilalom ellenére külföldi fizetőeszkö
zökkel üzérkednek, magyar koronát külföldre 
kínálnak.

A .Newyork Héráid* jelenti, hogy Fila- 
delfiában Wiedener József 500,000 dolláron 
megvásárolta Munkácsi Mihálynak .Krisztus 
levétele a keresztfáról* cimü hires fest
ményét.

GYERMEKEMNEK.
Ez a közös sorsunk . . .
Hogy én kezdjem a kálváriát
S te kövesd a lábam nyomát.

Engem letörnek.
Helyembe lépsz; és megvéded 
Ami legszentebb neked: az emléket.

Emléken építesz
Emlékek tanulságot hoznak,
Ne higyj embernek s angyaloknak.

Az apád bolondos volt
De néha jött egy igazi óra 
S szavait a szivedbe rótta.

Szavak is emlékek mind-mind
Ezen épitsz tiszta jövőt
És nem hajolsz meg mások előtt. .

FARKAS ISTVÁN.

A lévai plébániai templom új orgonája.
Sok fáradsággal, lankadatlan kitartással 

keresztülvitt akció eredményeként késszen áll 
már szép templomunk kórusán az uj orgona, 
hogy lágy hangjaival áhítatot gerjesszen s 
hogy fönséges accordjai hirdessék Isten di
csőségét.

A hangszerek királya az orgona ős idők
től kezdve helyet foglal a templomokban; 
körülövezi, bearanyozza a nép énekét, hir
deti a szeretetet, az örömet, a gyászt, titok
zatos zenéjével közelebb emel a Minden 
hatóhoz, harsonája impozánsan énekel az 
ünnepi kórussal — Feltalálójára nézve nin 
csenek pontos adataink ; egyesek Archimedist, 
mások Ktesibiost emlegetik. Bizonyos azon
ban, hogy a VIII és IX.-ik században Pipin 
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és Nagy Károly idejében kezdett Európában 
elterjedni. Több mint 2000 évnek kellett 
eltelnie tehát, mig a tökéletesség mai magas
latára emelkedett

Uj orgonánk az európai hirü Rieger 
Testvérek jagerndorfi orgonagyárának kül
sőleg is impozáns remeke csőrendszerű (pneu
matikus) traktúrával épült, vagyis minden 
munkát a fúvóban előállított légnyomás végez. 
A sípok megszólaltatását, a változatok (regis- 
terek) beállítását és kiváltását, a relik műkö
dését, az automatikus pedál-pianót s az egész 
játékasztal berendezését a vékony ólomcsö
vekben áramló levegő igazgatja. Egyetlen 
gombocska megnyomására az egész orgonát 
működésbe lehet hozni, viszont egy másik 
gomb érintésére a leglágyabb registeren kívül 
abban a pillanatban elhallgat.

Orgonánknak e sorok Írójának disposi- 
tiója szerint — 15 szóló registere van, ame 
lyekből a Principál, Vájtfuvola, Salicionál, az 
Oktáv és a Bourdon az első mannálon i bil
lentyűsoron), a Hegedűprincipál, Gamba, 
Aeolin, Vox coelestis, Csőfuvola, Mixtur és 
a Trombita a második mannálon nyertek 
elhelyezést, mig a Subbass, Oktávbass és 
Cello a pedálban szólalnak meg. Alkalmas 
kapcsolók segélyével a 1L mannái hangszinei 
az I. re és pedálra, az I. mannái hangszinei 
ugyancsak a pedálra áthelyezhetők. A leg
kedvesebb és legszínesebb registerek a
második mannálon vannak, amelyek egy a 
pedál fölött alkalmazott billenő talp segé
lyével működésbe hozható redőnyszekrényben 
állanak. A redőnyök zajtalanul nyithatók és 
zárhatók, s ezért a sípok hangjai közelről

vagy messze távolból felhangzó zenekar 
játékának tűnnek föl. A register — crescendó 
egy hengerre kapcsoltatott, amelynek lábbal 
való mozgatása által a registerek fokoza
tosan beállíthatók és kiválthatók. A regis
terek angol rendszerű billenők segélyével 
hozhatók működésbe, mig az összpontosító 
kapcsolók nyomó — gombokra szereltettek.

Legszebben sikerültek a Principál fölé
nyes hangjai mellett a lágy regiszterek, mint: 
az Aeolin, Vox coelestis, Gamba, Salicionál, 
Vájtfuvola ajaksipjai, továbbá a Trombita 
hatalmas hangú nyelvsipjai. Ez utóbbi szó-
lisztikus hatások elérésére alkalmas, mig az
előbbi ajakregisterek végtelenül lágy behí
zelgő hangjaikkal tesznek rendkívüli hatást 
hallgatóikra. Egyébként a többi registerek is 
tökéletesen megfelelnek a nevüket viselő 
jellegnek és hangszineknek.

Felülbirálatra felkért szakbizottság min
den tagja a legelismerőbben nyilatkozott uj 
orgonánkról s azt kiválóan sikerültnek minő
sítette. Gratulátiójukat fejezik ki a Rieger 
Testvérek orgonagyárnak, mely azt készí
tette és a lévai róm. kath. hitközségnek, 
mely azt nagy áldozatok árán felállittatta 
A hitközség büszke lehet uj orgonájára, 
amelyhez hasonló messze környéken nem 
akad.

Hálás köszönet a nagylelkű adakozók
nak és mindazoknak kik odaadó támoga
tásukkal uj orgonánk megteremtésében hat
hatósan közreműködtek.

S most hálatett örömmel hangozzék az 
ének : Te Deum laudámus I

H. I.
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A francia kommunisták egyik legbefo
lyásosabb vezére kiáltványt tett közzé. Fel
szólítja a francia kommunistákat, hogy a 
moszkvai igát rázzák le. Kijelenti, hogy a 
moszkvai intarnacionále végrehajtó bizott
sága olyan határozatokat hozott, melyek 
végrehajtása a francia kommunistákat feltét 
lenül tönkretenné.

Az Ébredő Magyarok Egyesületének két 
tagja Olaszországban járt és tárgyalt az 
olasz fascistákkal. A közvetetlen megbeszé
lések során arra a megállapodásra jutottak, 
hogy rövidesen megalakítják Magyarországon 
a magyar fascisták csoportját és ez a csoport 
állandó érintkezésben lesz az olaszokkal.

A belga-német tárgyalások meghiúsulása, 
úgy látszik, komolyabb bonyodalmakkal fe
nyeget. Theunis belga miniszterelnök, miután 
értesitette miniszterkollégáit a Németország
gal folytatott tárgyalásokról, elhatározta, hogy 
az augusztus lö.-én és szeptember 16.-én 
esedékes fizetéseket külföldi bankban elhe
lyezett aranyletéttel biztositott kincstári je
gyekben fogja kérni. Erről Jaspar külügy
miniszter jegyzékben értesitette Landsberg 
dr. brüsszeli német követet.

Belgiumnak ez a lépése Berlinben nagy 
nyugtalanságot keltett.

A Daily Chroniele konstantinápolyi jelen 
tése szerint a törökök fegyverszüneti félté 
teleikben ragaszkodni fognak a görög had
sereg egész hadianyagának átadásához, köve
telik a görög igényekről való lemondást 
Anatóliában és Tráciában, ragaszkodnak a 
jóvátételekhez és hadikárpótláshoz, valamint 
ama személyiségek kiszolgáltatásához, akik 
az Anatóliában okozott pusztításokért fele
lősek.

Október elsején a nuéitzi vasércbányá
iból, ahonnét 3800 munkás közül 2200 at 
elbocsátottak már, további 800 munkást el 
akar bocsátani és a bányaüzemet teljesen 
beszünteti. Az üzembeszüntetés több évre 
terjedne. — A lobosici növényolajgyár szintén 
be akarja szüntetni az üzemet. — A Deli 
csokoládégyár is hosszabb ideje rövidített 
munkaidővel dolgozik. Minden szombaton 
60—60 munkást bocsátanak el.

Uj lakástörvény.
A mai nappal lép életbe az uj lakás

törvény, malyet fontosságánál fogva egész 
terjedelmében itt közlünk:

1. § Két vagy több, eddig elkülönített 
lakásnak egy lakássá való egyesítése nincs 
meg engedve. Más lakás egyes helyiségeinek 
a lakáshoz való csatolása csak hatóság en
gedélyével történhetik.

2 §. A kerületi politikai hatóság (vá
rosi tanács) elrendelheti, hogy a háztulajdo
nos a lakáscélra alkalmas, bérbe nem adott 
helyiségeket, melyek 1921 évben legalább 
6 hónapon át lakva voltak, a megjelölt 
időn belül bérbe adja.

E rendelkezés nem vonatkozik oly he
lyiségekre, melyeket a háztulajdonos a sa
ját, vagy akalmazottai céljaira sürgősen 
szükségei, s csak ideiglenesen használatra 
szolgáló lakásokra, végül oly lakásokra, 
melyek fürdőhelyeken fürdövendégeknek 
rendszeresen bérbe adva, szezonmunkások 
lakásaira és az u. n. nyári lakásokra.

8. §. Ugyanazon községben két vagy 
több lakást senki sem birhat.

Kivételesen több lakás is engedélyez
hető, ha ezekre vonatkozó sürgős szükségét 
beigazolja s ha a helyiségek száma nem 
haladja meg a 8. § bán jelzett mértéket.

4 §. A lakás, vagy annak részeinek a 
lakhatástól eltérő célra való felhasználásá
hoz hatósági engedély szükséges.

Engedély csak fontos okból adható, 
különösen, ha helyiségeknek közcélokra való 
felhasználásáról van szó, melyekre más 

helyiségekről gondoskodni nem lehet. Ezen
kívül csak akkor adható meg, ha az illető 
községben nincs lakáshiány, vagy pedig a 
kérelmező gondoskodik más, lakhatásra al
kalmas helyiségről.

5. §. A 4. §-ban idézett engedély nem 
szükséges:

1. a lakás azon része, melyeket a la- 
kástulájdonos, más lakása nem lévén, hiva
tása teljesítéséhez szükséges; különösen 
vonatkozik ez iparosok otthoni műhelyeire, 
orvosok rendelő- és várószobára, laboratóri
umára és házi gyógyszertárra, ügyvédi iro
dákra, épitészek és magáumérnökök műhe
lyeire és irodáira, főiskolai tanárok és ma
gántanárok dolgozó szobáira és magánkönyv
táraira, a nemzetgyűlés tagjai és a minisz
terek dolgozószobaira, újságírók, irók, mű
vészek és magántanitók dolgozó- és tanszo
báira, magáukiadúk elárusító helyiségeire és 
köztisztviselők és más szellemi munkások 
dolgozó szobáira, amennyiben túlnyomóan 
lakásukon dolgoznak.

2. Oly lakásokra és lakásrészekre, me
lyek e törvény kihirdetésinek napján más, 
mint lakáscélokra vannak felhasználva, vagy 
amelyekben a már megadott építési engedély 
alapján a lakásnak más célokra való átala
kításhoz szükséges építési munkálatokat már 
megkezdték.

6. és 7. §-ok osztrák császári rendele- 
letekre hivatkoznak.

8. § A lakástulajdonos lakása terjedel
mét annyira ki nem terjesztheti, hogy ugyan
azon házban :

1. ha egyedül van, több mint két la- 
kóhelyiségo legyen ;

2 ha háztartásban két felnőtt családtag 
van, több mint 3 lakóhelyisége ;

3. ha háztartásban kettőnél több fel
nőtt van, a lakóhelyiségek száma nem halad
hatja meg ezek számát.

4. Ha a háztartás 6 nél több felnőtt 
személyből áll. a lakás legföljebb 5 helyiség 
bői állhat.

A háztartás serdületlen személynél 
kettő számit egy felnőtt személynek.

A háztartás tagjaihoz nem számittatnak 
a szolga személyzet és az albérlők.

Lakóhelyiségnek nem tekintetnek kony
hák, spajzok, fürdőszobák, verendák, cseléd
szobák, más mellékhelyiségek és azok, me
lyeket a lakástulajdonos hivatása teljesítésé 
hez igénnyel.

A háztartás tagjainak csökkenése, 
vagy a megüresedett lakórészek albérletbe 
adása nem tekinthető a lakás nagyobbi- 
tásának.

9. §. A község, a képviselőtestületnek 
az országos politikai hatóság által megerő
sített határozata alapján, a saokott kihirde
tési mód utján elrendelheti, legtovább o 
törvény hatályának tartamára, hogy a köz
ség háztulajdonosai vagy megbizottai szaba
don csak azok számára adhatják bérbe 
lakásaikat:

1. akik az illető vagy valamelyik szom
szédos községben működnek mint közalkal
mazottak, köztisztvisalők vagy vasúti alkal
mazottak ;

2. akik a községben illetőségi joggal 
birnak ;

3 akik a községben működő bánya, 
gyári-, ipari , mezőgazdasági vagy kereske
delmi vállalatok munkásai vagy egyéb alkal
mazottai ;

4. cseh-azlovák állampolgároknak, kik 
külföldről költöztek be. Más személyeknek 
csak a község engedélyével adható bérbe.

Az 1. szakasz rendelkezései nem vonat
koznak az ideiglenes használatra rendelt 
lakásokra (2 2), amennyiben a rendelteté 
sűknek megfelelöleg vannak felhasználva.

10. §. A 9. §. rendelkezései nem vo 
natkoznak azon községekre, melyekre a 
költözési jog korlátozásáról szóló 1921. évi 
március 17-iki 118. számú törvény 1. $ a 
értelmében történt intézkedés.

11 § Lényegtelen
12. § A község e törvény hatályának 

tartamára elrendelheti, hogy a háztulajdono
sok vagy megbizottaik minden megüresedett 
lakást és minden bérbeadást jelentsenek be.

13 §. Amennyiben oly lakás, melyben 
a törvény kihirdetésekor állami tisztviselő 

lakik, e tisztviselőnek más községbe való 
áthelyezése következtében megüresedik, úgy 
e lakás csak a hatóság által kijelölt állami 
tisitviselőnek adható bérbe, — amennyiben 
a háztulajdonosnak felmondási határidő le 
jártáig tudomására adják, hogy a megüre
sedő lakást közalkalmazott javára igénybe
veszik.

Az igéuybevevés azon naptól hatályos, 
melyen a bérleti szerződés megszűnik, bér
leti szerződés hiányában a megűresedés 
napján.

Amennyiben azon hatóság, mely a la
kást állami tisztviselő számára igénybeveszi, 
a háztulajdonossal vagy megbízottjával a 
felmondási határidő előtt, az igénybevételt 
követő napon nem közli azon állami tisztvi
selőt, kinek része a lakás berbeadandó, úgy
szintén, amennyiben az illető állami tiszt
viselő e határidő megkezdésétől számítandó 
5 napon belül ki nem jelenti, hogy a lakást 
elfogadja, az igénybevétel hatálya megszűnik.

Az állami tisztviselőkre vonatkozó ren
delkezések a közforgalomban szolgálatot 
teljesitő vasúti alkalmazottakra is vonatkoznak, 
kivéve a közúti vasutak alkalmazottait.

A 14—16. § ok a lefoglalt lakásokról 
intézkednek, hatályban hagyva azokat, a 
17—19. § ok a büntető szankciókról szól
nak, megállapítják, hogy e törvény végre
hajtásánál az I. fokú politikai hatóságok, 
illetve a zsupán birnak hatáskörrel Utóbbi 
végérvényesen dönt

A 20. § szerint e törvény nem vonat
kozik : 1. külföldi államok képviselőinek la
kására és hivatal helyiségeire;

2. az állam, zsupák, járások, községek 
az általuk kezelt alapok házaira vagy az 
általuk bérelt azon lakásokra, melyeket 
tisztviselők szolgálati lakás címén használnak.

3 A jótékonysági- közegészségügyi- és 
kultúrintézmények saját céljaikra felhasznált 
házaira

4. A közcélokra lefoglalt helyiségekre.
6. Azon helyiségekre, melyek idegenek 

iparszerú elszállásolására szolgálnak.
E törvény kihirdetése után 14 nappal 

(1922 szeptember 8 án) lépett hatályba és 
1923. december 81 ig bir érvénnyel Végre
hajtja a szociális gondozás minisztere, a 
bel- és igazságügyminiszterekkel egyetértve.

Az utolsó óróban.
Mindenfelé foglalkoztatja az embereket 

a gazdasági válság. A közönség mellett a 
kereskedők, iparosok és gyárosok is sokat 
szenvednek. Ez késztette őket állásfoglalásra 
és az alábbi pontokban gondolják, hogy az 
ipart és kereskedelmet a teljes romlástól 
megvédjék:

1. Változzék meg az eddigi kiviteli 
politika, hogy a belföldi gyárosok ne legye
nek kénytelenek árujukat drágábban eladni 
Szlóvenszkóban mint a vámkülföldre Része
sedjék a kereskedelem és kisipar állami 
szállításokban. Biztosítsák a pontos fizetést.

2 Nyissák meg a határokat. Legyen 
teljesen szabad a kereskedelem, szűnjék 
meg az utlevélkényszer. Amig pedig ez 
politika vagy pénzügyi okokból lehetetlen, 
addig könnyítsék meg a behozatalt a keres
kedők és iparosok részére és intézzék el 
Pozsonyban gyorsan és előzékenyen az erre 
vonatkozó kérvényeket.

Igazságtalanság, hogy magán személyek 
bármily mennyiségű árut behozhatnak beho
zatali engedély nélkül, amig a kereskedőnek 
minden kicsiségért engedélyt kell felmutatni.

3 A legszigorúbb védelmi intézkedések 
szükségesek a csempészet ellen. Szigorú 
határőrizet, magas büntetések, esetleg ipari, 
kereskedelemi szakértők által való ellenőrzés

' a határon.
4. A lehetőséghez képest le kell szállí

tani a posta, táviró, távbeszélő dijakat, teher- 
és személytarifát, vámdijakat stb, amelyek 
aránytalanul magasabbak mint az alacsony 
valutájú környező államokban, ami a drá
gaságot fokozza. Olcsóbbá kell tenni az 
állami egyedárusági cikkeket.

5. A lehetőséghez képest csökkenteni 
kell a kivetett tulmagas adókat, amelyeket 
1920. — az egyedüli jó év — alapján szab
tak ki és amelyet a mostani világban lehe- 
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tétlenség megfizetni. Ennek az adóknak 
kíméletlen behajtását meg kell szüntetni, 
mert őket a korona 5-ös jegyzésekor vetet 
ték ki, most tehát 18-on áll (emelkedő irány
zattal), ugyanilyen arányban, de legalább is 
harmadukra kellene redukálni.

Törölni kell a tulmagas 10 százalékos 
késedelmi kamatot, a most már megokolat- 
lan háborús pótlékokat és az élelmiszereket 
annyira drágitó fogyasztási adót.

A vagyondézsmánál figyelembe kell 
venni egyrészt a vagyonértékek időközben 
bekövetkezett devalválását, másrészt a ko
rona emelkedését.

6. Csökkenteni kell a forgalmi adót, 
amely mindent megdrágít és képtelenné 
tesz a versenyre, mert sok cikket 10 — 14 
százalékkal is megdrágít. Ezt az adót amúgy 
is csak ideiglenesen rendszeresítették, amikor 
az állam a legnagyobb pénzszükséget szen
vedte, most tehát szűnjék meg — legalább 
ideiglenesen 1 — amig a drágán vásárolt és 
veszteséggel eladásra kerülő árukészlet 
elfogy. (4 hónap.)

7. Adják ki a viszatartott folyószámla 
és betétkönyvi összegeket, mert a mostani 
bénitó pénzszükségben egy üzem sem nél
külözheti őket. Ezek folyósítása az ipart és 
kereskedelmet felélesztené és versenyképessé 
tenné

8. Ezeknek a követeléseknek teljesítése 
lehetővé teszi az általános árlefaragást és a 
bérek, fizetések, üzemi költségek stb foko 
zatos csökkentését, hogy olcsóbban lehessen 
termelni és versenyképessé válni.

A kereskedők és iparosok erkölcsi kö
telességüknek érzik a fogyasztóval szemben, 
de a maguk érdekében is, hogy az áraknak 
csökkenésével, a korona magasabb vevőere
jével számítva, előmozdítsák az árlefaragást

Mindezeket a követeléseket a legsürgő
sebben, esetleg rendeleti utón kell teljesíteni 
amig nem késő, mert a legveszélyesebb 
válságban minden késedelem ártalmas.

Különfélék.
— Városi közgyűlée. Léva város 

képviselőtestülete dr. Zost’ák András polgár
mester elnöklete alatt rendkivüli ülést tartott, 
amelyen napirend előtt Szenes Ignác inter
pellálta a polgármestert a közmunka igazsá
gos elosztása iránt. Tudomásul vette a köz
gyűlés a Jozsefcsek László-féle alapítvány 
törvényhatósági jóváhagyását. Kiutalta a ka
tonai állomás parancsnokság által használt 
lakás bérének többletét A lévai tenyészállat 
kiállításon a kiállítók jutalmazására 1000 ko
rona dijat adott a közgyűlés, de azon fel
tétellel, hogy a jutalom csak 10 holduál 
kisebb vagyonú gazdának adható ki. Megbizta 
a közgyűlés azután a polgármestert, hogy az 
uradalommal a szolgáltatandó vizi erőre egyez
séget köthessen Kovácsi község azon kéret 
méhez, hogy vásárjog iránti mozgalmát pár
tolja, nem járult hozzá. Majd a drágaság 
letörésére bizottságot küldött ki a közgyűlés, 
melynek tagjaivá megválasztotta Lehotzky 
Pál rendőrkapitányt, dr. Gergely Fülöp fő
orvost. Nagy Sándor állatorvost, Szenes lg 
nác, Dóka István és Zippe Bogdán városi 
képviselőket. A városi mérnök ellen a villa
mos telep ügyéből kifolyólag fegyelmi vizsgá 
latot rendelt el a közgyűlés s egyúttal állá
sától felfüggesztette. Revízió alá vette végül 
az értékemelkedési adóról, a vigalmi adóról, 
az építkezések után szedendő illetékekről, a 
hús, italok utáni illetékekről, haszonbérelt 
vagy élvezett helyiségek utáni illetékekről 
és az eb adókról szóló szabályrendeleteket, 
melyeket elfogadott.

— Orgona-szentelés. Ma egy hete 
megható ünnepség keretében szentelte fel 
Szakács Viktor plébánosunk a nagy temp
lom uj orgonáját, mely remek szép kiálli- 
tása folytán méltó disze a templom hajójá
nak. A templomot zsúfolásig megtöltötte a 
közönség s még a más felekezetüek közül 
is sokan szivesen érdeklődtek a kath. egy
ház ezen magasztos ünnepsége iránt s 
megjelenésükkel adtak kifejezést rokonszen- 
vüknek és tiszteletüknek. Az orgonát gyön
géd női kezek virágokkal és zöld lombokkal 
díszítették fel s igy várta a szentelést. Az 

ünnepélyes aktus a hivek ajtatos énekével 
kezdődött mi közben a szentelést végző 
plébános a segédkező papokkal együtt fel
jött a kórusra, hol az előirt vallásos szer
tartás szerint beszentelte az orgonát, mely 
után felcsendült mélyen szivbőlfakadva a 
Téged Isten dicsérünk ének Majd ünne
pélyes szent mise következett, melyet dr. 
Rónai János szent beszéde előzött meg, ki 
gyönyörű beszédbon apostrofálta az egyházi 
hangszerek keletkezését és hivatását; reá 
mutatott a lévai hivek adakozásából kelet
kezett orgonára, mely az Isten szolgálatára 
és dicséretére lett ide állítva. A szónok 
szépen csengő hangja csak fokozta beszé
dének hatását s nem egy szemben könnyet 
láttunk a meghatottságtól csillogni. A szent 
mise alatt az énekkar Heckmann István 
karnagy vezetése alatt a lapunkban is jelzett 
mise éneket adta elő. Az orgonánál Kmoskó 
Irén ült. A gyönyörűen összetanult kvartett 
a precíz orgona kiséret változataival össze
olvadva fenséges akkordokban szállott a 
meny felé, az Ur trónusának zsámolyához. 
Az egyes ki ki csendülő szóló énekek pedig 
a kvartett hangulatát még szebbé varázsol- ; 
ták. A hivek lelkében maradandó emléket 
hagyott hátra az ünnepség, mely ebben az 
önző, anyagias világból a világháború áltál 
lenyomott lelkét szárnyára segitetette s 
Istenhez felemelte.

— FélszAsadoB ívforduló. A Lévai 
Asztalos Lakatos és Bádogos Ipartársulat ez 
elölt 50 évvel alakult mog néhai Fogler 
Lajos géplakatos elnöklete alatt; azóta már 
mind az elnök, mind az akkori alapitó tagok 
visszatértek a legfőbb Atyamester, a jó Isten 
kebelébe, de maga az ipartársulat mai napig 
is fennáll s buzgón teljesíti az alapszabályok 
által még abban az időben körvonalozott 
hivatását. A jelenlegi vezetőség hálával és 
kegyelettel emlékezik meg a régi alapítókról 
s az 50 éves évfordulót egy szép ünnep 
séggel óhajtja emlékezetessé tenni Léva város 
történetében. Az asztalos, lakatos és bádo
gos mesterek mai nap is elődeik nyomdokain 
haladva a város első iparosai közt küzdötték 
fel magukat és szakértelmüknek és intelli
genciájuknak sok fényes bizonyítékát adták 
már több kiállításon Az 50 éves jubileum 
alkalmából szeptember 30 án szüreti mulat 
ság cimén magnum áldomást csináluak ősi 
szokás szerint, melyre a beköszöntő verset 
városunk egyik ifjú poétája Írja s a melyen 
előadják Tóth Edének örökszép klasszikus 
népszínművét „A Falu rosszát", a melynek 
nagy részét a szerző úgy is Léván irta 
szintén ez előtt 50 esztendővel. Alakjai, 
mint pl. a Makhetes, Gonosz Pista bakter, a 
szőllöcsősz mind tőrül metszett régi alakok, 
meg a cigányok is, akik annak idején a 
cigányutcában laktak. A szerepeket a lévai 
leányok és fiuk vállalták, a kik hogy valami 
nagyon szép dolgot fognak produkálni, azt 
már most lehet következtetni a lázas előké
születekből és próbákból.

— Tanítók gyűlése. A Szlovenszkói 
Általános Magyar Tanítóegyesület mint köz
ponti egyesület 1922. szeptember hó 28-án, 
(csütörtökön) d. e. 9 ’/a órai kezdettel Ko 
móromban a polgári fiúiskolában rendkivüli 
közgyűlést tart, a következő tárgysorozattal: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés 3. 
Folyóügyek. 4. Tisztujitás és vele kapcsola
tos teendők elintézése. 5 Pénztári számadás. 
6. Indítványok. Az indítványok t. hó 13-ig 
a központi elnök címére Írásban elkülden
dők. Előértekezlet lesz 27-én d u. 6 órakor 
a közgyűlés helyén.

— A sütemény Ara. Pozsonyban a 
minisztérium által egybehívott ankéten a 
bizottság, mely túlnyomó részben az ottani 
pékektől állott elhatározta a pékek ipartár
sulatával egyetértöleg a liszt, kenyér és 
sütemény árának leszállitását. így e hó 15-től 
kezdve Pozsonyban 1 klgos fehér kenyér 2 
K., 70 fillér (nálunk 4 K), sima fehér süte
mény darabonként 20 fillér (nálunk 7 drb. 
2 K). Az árak az eddigi súly és minőség 
fenntartásával értendők. Egyidejűleg utasit- 
tatott az uzsora hivatal, hogy az árak betar
tására ügyeljen, ezek áthágóit szigorúan bün
tesse, esetleg a bűnösök iparigazolványait 
vonja be. Hát nálunk miért nem működik a 
bizottság ?

— Orosz estély. Orosz diákok, job
bára volt katonatisztek, kik jelenleg a prá
gai egyetemen végzik tanulmányaikat a ezen 
kivül két diák-kisasszony e hó 14—16. napján 
orosz estélyt rendeztek a városi színházban. 
Szép és művészi programm volt, amit ad
tak. ügy a bemutatott kis darabokat, táncokat, 
orosz zenét és éneket nagy rokonszenvel 
fogadta a közönség. Dalárdájuk fegyelmezett 
s egy pár remek hangú énekes van köztük. 
A kotta nélkül, szépen összetanulva énekel
nek szebbnél szebb orosz dalt, majd Vala- 
lavka egy acélhuros és speciális orosz 
hangszer kísérete mellett eredeti orosz 
táncokat mutatnak be, melyek maguk meg
érdemlik a figyelmet. Meghatóan szép és 
művészi kép volt egy este az orosz cigány
tanyán, mely szűnni nem akaró tapsvihart 
váltott ki a néző téren. Ezenkívül az elő 
adást szebbé és illuzoriusabbá tették a 
gyönyörű nemzeti viseletek. Kár, hogy oly 
kevesen érdeklődtek a művész-orosz diákok 
estélye iránt, akik a bolseviki uralom elöl 
menekülve, külföldön kénytelenek bujdosni.

— Esküvő. Streicher Caesus és 
Gombos Albert szeptember 10-én tartották 
esküvőjüket Budapesten a Dohány-utcai 
templomban.

— Fogadó napok a nemzetvé
delmi miniszternél. Mivel miniszteri 
tanács által megállapított fogadó- (látogatási) 
napokon kívüli látogatások gyarapodnak, 
miáltal az agenda szenved, a nemzetvédelmi 
minisztérium figyelmeztet — különösen a 
vidéki látogatóknak az idővesztéstől és hiába 
való költségektől való megóvása érdekében — 
hogy látogatások a meghatározott napokon 
kivül nincsenek megengedve. A nemzetvé 
delmi miniszter kizárólag pénteken 10—13 
óráig fogad. A nemzetvédelmi minisztérium 
egyes szakjai és osztályai kedden és pénte
ken 8-13 óráig fogadnak el látogatást.

— Kabaré Hölvényben. Hogy egy 
kis vidéki község is miképpen tudja szol
gálni a magyar kultúrát, azt megmutatta 
Hölvény község énekkara, mely szeptember 
10 én a ref iskola udvarán felállított szín
padon egy igazán szép műsoros előadást 
rendezett a búcsú és az iskola felszentelé
sének évfordulója alkalmából. A szép műsort 
Vida János tanitó állította össze és tanitotta 
be s a megjelent szép számú közönség a 
legnagyobb elismeréssel adózott derék taní
tójának. Az előadást Demeter Zsófia, Mihály 
Eszter, Tamás András és Demeter János 
szép éneke nyitotta meg, akik az .Óhajtás 
és Búcsú a nyártól* cimü magyar dalokat 
énekeltek. Utánua előadták Gáldonyinak 
,,A csizma* cimü jelenetét, melyben Göre 
Gábor biró urat Tamás András, Bodor 
gazdát Somogyi András, a kisbirót Vizi 
Ernő, Kátsát pedig Balogh Gyula játszották 
igen ügyesen. Nagyon kedves volt a gyermek 
énekkar, mely három Ízben is szerepelt, 
különösen szépen adta elő a finn éji dalt. 
Mihály Eszter, egy fiatal leányka pedig a 
Béke gondolatok cimü verset szavalta mély 
érzéssel. Ö különben, mint szép hangú 
énekes a dalárdában is kitűnt. Nagy derült
séget keltett a Csodasztp, lapunk szerkesz
tőjének egy falusi tréfája, melyet kitűnő 
összetanulásban mutatták be. Kemény András 
és Bálint Erzsébet tőrülmetszett alakok vol
tak a biró és felesége szerepében. Szabó 
Eszter szép és helyes Böske volt. Szánya 
Károly csupa tűzzel adta Ferkét. Pap a kis- 
biró komikus szerepében ügyeskedett. A 
vándor muzsikus nehéz szerepét Tóth Lajos 
játszotta komoly felfogással. Bálint János 
és Tamás Pál igazi falusi elöljárók voltak. 
A műsort négy gazda Rutacz Mátyás, De
meter Péter, Tóth Szabó Lajos és Tóth 
Lajos Tótos jól összetanult éneke fejezte be. 
A műsor után természetesen áldomás és 
tánc volt.

— A régi, mór lejárt vagy elhaei- 
nált útleveleket meg kell őrizni. A 
zsupanátus utlevélosztálya rendelkezése foly
tán a régi, elhasznált vagy lejárt útleveleket 
uj útlevél kérvények beadásakor mindig mel
lékelni kéri, mert ha az nem volna a kér
vényhez csatolva, uj útleveleiét nem ad ki. 
Figyelmeztetünk tehát mindenkit, hogy régi 
útlevelét őrizze meg saját érdekében.
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— Elfogott útonálló Nemesoroszi 
és Zseliz között újabban magánosán alig 
mert valaki útnak indulni, mert útközben 
egy vagy két rabló útját állta az utasnak s 
könyörtelenül kifosztotta. A csendörség hó
napok óta fáradozott a rejtélyes rablók 1 
kézrekaritésén, meg is állapította, hogy 
vezetőjük Juhász Károly nevű garammikolai 
lakos, aki a határban tartózkodik s hol itt, 
hol ott bukkan fel s aki azzal is dicsekedett, 
hogy élve el nem fogják. E hó 15 én mégis 
kézrekeritette a nagysárói csendörség, most 
az esőzés következtében Juhász kénytelen 
volt egy pajtába húzódni, hol megcsípte az 
erről értesítést nyert csendörség. Most tár
sait kutatják, mivel Juhász azt vallotta, 
hogy a munkások között volt néki több 
pajtása. Pénteken délután meg is találták 
őket, kik tizenhármán voltak s a csendörség 
valamennyit még az nap este bekísérte s 
átadta a lévai járásbíróságnak.

— Figyelmeztetés az újonc kato
nák részére. Az újonc katonák, akik meg
kezdik tényleges katonai szolgálatukat saját 
érdekükben hozzanak magukkal otthonról 
evőeszközökön és tisztitó eszközökön kívül 
étkezésre szolgáló edényeket is, úgy mint 
sálkát, tányért, fazekat stb., hogy felszerelés 
előtt az élelem rendes kiadása lehetséges 
legyen az egyes élelemkiosztó állomásokon.

— Uj 5 koronás bankjegyek. A 
„Prager Tagblatt" jelenti a folyó hó végén 
uj 5 koronás bankjegyek kerülnek forga 
lomba és pedig 24 millió darab.

— Halálos baleset. Uhrin János 
58 éves gazda e hó 8 án diót vert, mi cél 
ból felmászott az öreg diófára s onnan egy 
rúddal verte az ágról a diót. Az ütés kö
vetkeztében olyat lendült, hogy megcsúszott 
a lába és négy méter magasságból a 
földre esett és oly sérülést szenvedett, hogy 
másnap meghalt.

— Ankét a korona emelkedése 
által okozott ipari válság tárgyában. 
A prágai kereskedelmi kamarában ankétet 
tartottak, melyet a kereskedelmi kamara köz
ponti választmánya hivott egybe s melynek 
tárgya a korona emelkedésevei kapcsolatos 
ipari válság enyhítése volt. Hotovetz minisz
ter nézete szerint az államnak kell meg
kezdeni a lefaragást s csökkentenie kell az 
adókat. Az állam volt az első és legnagyobb 
pazarló és a forradalmi rezsim terhelte meg 
az államot a legnagyobb és a leginkább 
felesleges kiadásokkal. így fejezte bo szavait: 
Attól tartok, hogy ennek a politikának foly 
tatása esetében a korona csakhamar sülyedni 
fog, sőt értéke alá esik.

— Betörés. Az erkölcsök eldurvulá 
sára mutat az a sok lopás és botörés, ame
lyet minden felől elkövetnek. E bó 13-án 
kora hajnalban ismeretlen tettes az udvari 
ajtó kinyitása után behatolt Wilhelm vasúti 
vendéglős éttermébe, az ott levő kredencet 
kinyitotta s onnan több ezüst pénzt s más 
értékes tárgyat mintegy 2000 K. értékben 
ellopott. Wilhelm nem is vette volna észre 
a lopást, ha a furfangos tolvaj nem üzente 
volna a vasútról, hogy nem hiányzik-e vala 
mije? Csak azután lett figyelmes s jött rá 
a lopásra, melyet nyomban jelentett a rend
őrségnek.

Jótékonyság. i
Szülők iránti kegyelet. Dr. Szilárd Samu, 

a lévai izr. hitközség elnöke, úgyszintén 
fivérei és nővérei, a lévai izr. nöegyletnél 
szüleik emlékére n. Ehrenstein Ignácz és 
neje sz. Franki Hegina nevet viselő 1000 
koronára szóló jótékonycélu alapítványt tettek. 
Fogadják a nemeslelkü adományozók ezúton 
is az egylet leghalásabb köszönetét

Egy peres ügyből kifolyólag tanudijként 
megállapított és dr. Hamar Gyula táblabiró 
utján a lévai izr. nöegylethez juttatott 100 
kor. azaz egyszáz korona vételét igazolva, 
fogadják a tanudijjazásról lemondó Reitmann 
Izsó és Silbinger Zsigmond urak az egylet 
leghálásabb köszönetét.

Dr. Prlsznsr Qyuláné 
izr. nóegyleti elnök.

Elszámolás.
A lévai tüdőbeteg gondozó intézet javára 

szeptember hó 3.-án rendezett műkedvelő
előadás jövedelméről. 

Bevétel:
1. Jegyek és szinlapok eladásából 3261 K.
2. Felülfizetések — — — — 740 ,

összesen: 4001 K.
Ezzel szemben a kiadás — — 1201 „

Tiszta jövedelem : 2800 K,
mely a Szanatórium elnökségének átadatott. 

Léva, 1922. szeptember 10.
A rendező bizottság.

Tenyészállat díjazás.
A Gazdasági Egyesület felkéri úgy 

a kisgazdákat, mint a közép- és nagy
birtokosokat, hogy a /. évi szeptember 
hó 24-én Léván megtartandó tenyész
állat díjazáson az arra érdemes ló és 
szarvasmarhát előállítani szíveskedjenek.

Megjegyezzük, hogy ezen a díjazá
son úgy a nyitrai méntelepigazgatóság, 
mint Bars és Hont vármegyék gazda
sági felügyelői is részt fognak venni, 
tehát a gazdák érdekében áll, hogy 
állatállományukat az állattenyésztést 
irányító személyeknek is bemutassák.

Á Gazdasági Egyesületnek ezen első 
nagyszabású tenyészállat díjazása azt 
a czélt is szolgálja, hogy ezt évenként 
ugyanazon napon rendezve, állandó
sítsuk, kifejlesszük, s oly híressé te
gyük, mint az érsekujvári, vagy a győri 
vásárokat, a mi lehetővé is válhat, 
már azért is, mert Léva egy nagy 
gazdasági körzetnek — s a szomszédos 
vármegyéknek is hivatott állatkereske
delmi góczpontjává lenni.

Ezen tervünk megvalósításához kér
jük a gazdaközönség támogatását.

Léva, 1922. szept. hó.
Gazdasági Egyesület.

4210/1922. szám.
Hirdetmény

Ezennel közhírré teszem, hogy a város 
képviselőtestülete f. hó 15.-én tartott ülésén 
4210/1922. számú határozatával jóváhagyta 
a 329/1921. számú törvény és illetve ennek 
végrehajtása tárgyában kiadott 143/1922. 
számú kormányrendelet alapján megalkotott

a) a városi italadó pótlék,
b) husvágatási illeték,
c) építési illetékek,
d) eb-adóról,
e) városi helypénzröl,
f) letelepedési illetékekről szóló városi 

szabályrendeleteket.
A szabályrendeletek a városházán a fő

jegyző hivatalos helyiségében közszemlére 
vannak kitéve, azok a hivatalos órák alatt 
bárki által megtekinthetők.

Levice, 1922. évi szeptember hó 16
Dr. Zosták s. k. 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bajegyzésa.
192 J. évi szept hó 10 -tői — szept. hó 17.-ig.

Születés.
Hármán András Bosiak Mária fiú András. — 

Zatyka Pál Krajcs Zsuzsanna leány Katalin. — 
Valuska József Fránya Anna leány Erzsébet. — 
Serfőző József Mihályka Erzsébet leány Erzsébet. 
Zahorecz József Hraba Mária leány Katalin.

Házasság.
Gyuris Péter Tonka Erzsébet róm. kath. — 

Antosevszky József Novák Ilona róm. k . ág. h. ev.

Halálozás.
Hóiba József 5 hó. gyermekaszály. — Dulma 

István 64 éves aggaszály.

IVTaA öitm kereszthúros, három pedálos ItXQIXUX 11 mahagóni zongora eladó. 
. Ladányi-utcza 12 szám. 11G5

'A Báthi-parton
Ugyanott boroshordók kaphatók. Felvilágosítás 
nyerhető Teleky utca 12. sz. a.

berendezés, egyéb bútorok, 
Uft edények, leszállított áron 

I eladók. Zöldkert u. 17. 11«2

Lakás hiány áértEÍTF^
Széchényi u 8. 1163

’ ‘Rlafi/S ‘hn+nr ágy- asztal’ szekréQy>JjiaiLU DULOr székek, dívány, jég-
■ szekrény. — Megtekinthető hétfőtől naponta 
í 10—12-ig Koháry utca 12. alatt. 1166

Jó boros hordók ISK?
1 literig jutányos árban a kiskálnai vendéglőben 

ugyott néhány köbméter kőris fa eladó. 1148 

Hölgyek figyöünöböl“f 
éven keresztül a Fővárosi Fasor-szanatóri
umban szerzett gyakorlattal biró szülésznő 
vagyok. Kérem szives megkeresésüket. Címem 
Teleky u. 19. 1148

IQ IQ rsTTbe üzleti szolgát felveszek. 
BV5S RÓNAI GYULA.

Petráss szlovák tanfolyamára 
folytatólagosan be lehet iratkozni a Nyitrai- 
féle cégnél, vagy a r. kath. fiu-iskola szolgá
jánál Ha szükséges létszám meglesz, téltan- 
dijasokat is fölveszek a tanfolyamra, sőt a 
vagyontalanokat teljesen ingyen. A tanfolyam 
kezdete e lapban közölve lesz. 1141

Konserváló folyadék, 
mely mindennemű befőttet, uborkát, paradi
csomot és Ízt évekre megóvja a megromlás
tól, kapható SMOGROVICS Árpád .Korona" 
gyógyszertárában Léván Használati utasítás 
az üvegeken. Nagy üveg 3 K, kis üveg 5 K. 
Saját készitésü hajszeszem legjobb minden
nemű hajhullás ellen. (Infekciós hajhullás, 
hajtörés, korpásodás).

Egy 27 éves gyermekek mellé, v. 
házvezetőnőnek. Cim : Léván, Kereszt u. 5. 

Szabó üzlet Léván lerendezés
sel eladó, bővebbet ott az üzletben ; s egy 
varrógép is ott eladó. 1152

Füszerberendezés garammikolai 
vendéglőben eladó. 1118

PETRÁSS, szerdai szlovák tanfolyama. 
Kellő számú jelentkező esetén szerdai, nap
pali tanfolyamot is rendezek Felhívom erre 
különösen a vidéki jegyzők és tanítók figyel
mét. Jelentkezni lehet: .PETRÁSS, Stary- 
Tekov" címre. 1160

Kalapraktáramat
olcsón kiárueito m,
Féláron kaphatók velour, dufka és bőrkala
pok, Crepdeschin selymek, társonyok bár
mely színben. WEISZER RÓBERTNÉ, Deák 
Ferenc u. 10- 1154

FÍ (TTTpl ATYI I Vízhatlan csizmái, va-
^o<y • dász cipőt, úgymint

mindennemű lábbelit a legjobb kivitelben mé
lyen leszállított árak mellett készít WEINRÉB 
MÁRK cipész m. Léva, Kossuth u. 12. 1116

Eladó ház. Léván egy 3 háromszobás 
és 1 két szobás lakással

s mellékhelyiségekkel eladó. — Bővebbet: 
TRIPISKA BÉLA, Bercsényi utca 11. 1088

1\TöTral keresek első gimnazista„XvöVwXOw és második elemista fiam
hoz — Ajánlatok .Lelkiismeretes' címre 
Madarovce, zupa Hont küldendők. 1056 
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ffl. Ji % A » ALSÖVÁRADON 2
Al&UiU llwáa szoba, konyha, kamra 
és istálló. Bővebbet CSILLAG ISTVÁNNÁL 
ott. 1158
A /TTTO1? szekrények, mozsdók, ágy- 

■“oJ *“! toll, káposztás hordó, ke- 
nyérteknő, lámpák stb. ELADÓK 
KOLPaSZKYÉKNÁL LÉVÁN.

Hóm. kath. plébánia termése
f. hó 17 én délután 4 órakor a helyszínén 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el- 
adatik. Róm. kath. plébánia hivatal. 1160 

Bútor, petróleumlámpák, 
bunda, lábzsák eladó. Giai a kiadóhivatalban

1161

Eladó egy két éves fajtiszta hím 
farkas kutya elsőrendű házőrző 

mérges, egy darab 2 éves szuka ferm faj 
tiszta angol painler vadász vizsla Farkas 
kutya ára : 600 ke vadász vizsláé 1500 ke. 
Cim a kiadóba megtudható. 1127

Téli fajalma %h^\T«N-
gazdaságában Kis-Kereskény Kilója 2 K. 1124

ElsöO-lsván'
kiadóban. 1120

171a A A Léván a Kákái villasorban egy 
XélaUiU azonnal beköltözhető lakóház és 
Léván a város belterületén ugyancsak egy 
lakóház. Folvilágositást ád az eladással meg 
bízott dr. VLCSEK FERENC ügyvéd Léván 

1081

I. r. akácméz kapható BLAZSEK 
FERENC méhésze

tében, NAGYKÁLNA. 1034

Legújabb őszi divatlapok és 
frissen érkezett könyvek neves 
Íróktól leszállított áron szerezhetők 
be, ugyancsak Bécsi magyar kiadású 
detektivregények darabja 3 kor 
Továbbá Róbertson, Nick Carter és 
kultúra detekíiv regények kaphatók 
Hírlapokra eredeti áron hirdeté
sek és előfizetések felvétetnek, 
melyeket gyorsan és pontosan intéz 

DOBROVITZKY J.
Hírlapíróba LEVICE, Bástya u. 2.

Ugyanitt megjelennek berlini napi és 
■ illusztrált német lapok. ■

Cislo: 181 ezek 1922

Licitacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102 §-u 

LX. zák cl. z r 1881. pofáz ne 19 £-u XLI. zák. 
cl z r. 1908 tymto verejne oznamuie, ze násled- 
kom vyroku Levického okresného súdu císlo Pk 
2190 k dobru Ludevit Mészáron do vyske 49 kor 
50 hal.aprísl costou uhradzov*cej exekúcie preve- 
denej dna 12 ho má'a 1922 zhabané a na 210 kor. 
odhadnuté nasledovné movitosti, a to: obrazy, 
a nábytok doniáci na verejnej licitácii sa vypre 
dajú

Na prevedenie licitácie, následkoin vyroku 
Levického okresnébo súdu císlo 2190 1922. do 
vysky 49 kor. 50 hal. poziadavky na kapitále, 
teize 5%-ové úroky odo dna 10-ho mája 1921 
V»o/o provízia a útraty doposiaf v 45 kor 40 hali- 
eroch uatálené urcená je co lehota 14 bodina 
odpol. dna 23 sept 1929. a pripadní kunci sa 
oozyvajú s podotknuíím toho, ze sa zmienené 
movitosti v itnysle 107 a 108 §u LX. zák. cl. z 
r. 1881 pri plateni hoto/ymi najviac alubujúcemu 
v pádé potreby aj pododhadnou cenou rozpreda’ú.

Nakofko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali, a na ne uhradzovacio právo 
obdrzali, táto drazba sa v smysle 20 |-u XLI. zák 
cl z r. 1901 aj k dobru tychto nariadúje

Dáné v Nová-Bana, dna 10-bo sept. 1922.
Artúr Tóth 

súdny exekútor.

Cislo 334 exek. 1922.

Liciiacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102 §-u 

LX. zák. cl. z r. 1881, potazne 19 §-u XLI. zák 
, cl z r. 1908 tymto verejne oznamuje, ze násled- 

kom vyroku Levického okresného súdu cislo P. k. 
3110/1922 k dobru Fa. Jozef Huserl zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Artúr Laufer do vyske 3000 
kor. a prísl. cestou uhradzovacej exekúcie preve- 

( denej dna 1/VI1I 1922 zhabané a na 2500 kor 
odhadnuté nasledovné movitosti, a to : Wertheim 

. kassa, hodiny, a umivadlo na verejnej licitácii sa 
vypredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu cislo P. k 3110/922 do 
vysky 3000 kor. poziadavky na kapitále, tejze 6’/0- 
ové úroky odo dna 1/VII. 1922 pocitané, ’/s07* 
provízia a útraty doposiat v 659 kor. 60 halíeruch 
ustálené urcená je ca lehota 9 bodina dopol. dna 

; 4 okt. a pripadní kupci sa pozyvajú s podotknutím 
( tohn, ze sa zmienené movitosti v smysle 107. a 

108. § u LX. zák. cl. z r. 1881 pri plateni hotovymi 
najvia slubuiúcemu v pádé potreby aj pod odhad- 

. nou cenou rozpredajú.
Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj 

. iní boli sekvestrovali, a na ne uhradzovacie právo 
■ obdríali, táto drazba sa v smysle 20 §~u XLI. 
' zák. *1 z r. 1908 aj k dobru tychto nariaJ'uje.

Dáné Nova Bana dna 13/IX. 1922.

Artúr Tóth
súdny exekútor.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy Nagysallóban 

építési vállalatot nyitottam, 
hol mindennemű építkezési munkát u. m : 
templomok és tornyok javítását, papi lakok 
átalakítását, új építkezéseket, gazdasági 
épületek felépítését, javítását, kisebb-nagyobb 
kőműves- és ácsmunkálatok készítését és 
építési tervek s költségvetések elkészítését 
a legjutányosabb áron elvállalom.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását 

VOKÖÖKAROLY 
old. iKŐxxx-ű.-veora.ester 

itT-A.GrS’S.A.X.ZuÓ (Tabán 78 J

WEISZ HENRIK
Nagy eal ló — Velkésarluhy

szállít utánvéttel alább 
felsorolt cipőket: Elegáns 
női félcipők finom box 
sevróbörböl Kő 80 —, 
magasszáru Ké 90'—,

és Ké 110‘—, férficipők Ké 80 —, 
110'— és 130’—, fiücipök 36-39. 
számokban Ké 60—, 70 — és 95'—, 
gyermekcipők legolcsóbb árakban. Női 
vászon félcipők fehér, fekete, szürke 
vagy barna szíriben Ké 35 . Munkás
bakancsok Ké 60’— és 70 — páronként.

I

Legolcsóbb és legjobb be-váiaéirláiBi forrái

fűszer , bor-, csemege-, tea-, rum- és ásványvíz kereskedésében 

--------------- — LEVICE — FŐTÉR. ———

Naponta friss felvágottak, sódar, teavaj, sajtok stb.
W* la. magyar szalámi. "*|

Cukorka és csokoládé különlegességek.
Likőrök, borok, pezsgők nagy választékban. 

Fűszer és gyarmatáruk a legjobb minőségben. 
Különféle ásványvizek raktára.

1 1 Előssélcexxy és pontos kiszolgálás 1 1 
Szolid, étralt-

FIGYELEM
Szíveskedjenek meggyőződést szerezni arról, hogy áraim a legalacsonyabbak, 
áruim a legjobban gondozottak, kiszolgálásom ki'ogástalan s lelkiismeretes. 14

aiEaawnu

A takarékos éa
számító háziasszonyok 

tudják, hogy az IGAZI 
o 1 o s ó 8 á g, 
nem az árban, hanem csak egyedül 
a JÓ ÁRUBAN rejlik 
és ez okból az egyedül valódi 

FRANCK-KÁVÉ PÓTLÉKOT 
kérik, mely mindenhol ismét az 
előbbi, régbevált és kiadós 

békebeli minőségében kapható. 
Győződjék meg erről Ön is egy 

kísérlet által, mely be fogja bizonyítani, 
hogy ezen áru használata által, 

nagy megtakaritást 
érhet el.

Azonban az egyedül valódinak 
kell lennie I

ezen védjeggyel

és ezen aláírással

69 TELEFON 09 

Elsőrendű bükkfa fel- 
apritva és házhoz szál

lítva, behordva 

métermázsája 30 korona. 
1O méter vételnél í28 HZ. 

BLUMENFELD ÁRMIN 
tűzifa telepe és szállítási vállalata 

Léva, Honvéd ü- 8_ 
TELEFOW S9.

Városi megrendelőhely:
Schulcz papirüzlet. 
Telefonálni is onnan lehet 

díjtalanul

Gyors szállítás!
Wsggontételek és ölfa is 

kapható, kívánatra fel- 
aprit és eltakarítja 

jutányos áron.
1131
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Árverési hirdetmény.
( K o r c s m. ah a sa r a) .

Alsószecse község elöljárósága 
közzéteszi, hogy a község tulajdo
nát képező korcsmaház /. évi oki. 
8.-án (vasárnap) délután 3 órakor 
nyílt árverésen 3 évi időtartamra 
bérbe fog adatni.

Bánatpénz 2000 Ké.
Az árverési feltételek megtekint

hetők a körjegyzői irodában.
Alsószecse, 1922. szept. 8.-án.

Községi elöljáróság.

Fuvarozás!
Úgy helyben mint vidéken 
búza, liszt, épületanyagok 
és „c z u k o r répa" 
szállításokat a legszolidabb 
árak mellett vállalok,

5 tonnás teherautómmal.

Szives megkeresést kér

JANCSOVITS BÉLA
Levice, Vágóhíd u 9.
Illő

CSORBA JENŐ, városi mérnök 
mérnöki irodája 
Levice-Léva, Ladányi utcza 26

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

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

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

' Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben -------
3

EfÉli,,®Ehrt^
Van szerencsém a n. é. 

közönséget értesíteni, hogy a 
varrógépeket 12 hónap helyett 
most már 30 hónapi 
részlet fizetésre adjuk. Kész
pénz fizetés mellett 20 °/o ár
engedmény. Így abban a kelle
mes helyzetben vagyunk, hogy 
n. b. vevőinket most már ki
tudjuk elégíteni.
Megrendelhető: WELVART 
HENRIKKEL, Léva, Kazinozi 

utca 1., I. em.

Különféle férfi és női ruha és Costume szövetek, 
Flanell, Casanne, Barchet, mosó és gyapjú de 
Lainc, Cloth, Bársony, Selyemáru továbbá len és 
pamutvászon, Chiffon, Nanking, Zéfir, Damasztáru 

leszállított árban kaphatók
GROTTE VILMOS

raktárában
DEÁK FERENCZ-UTCA 8.

k-----„ _____ ... ------------- ----- i, -S---- ------------------------------------------------------------- o

Üzleti jelentés -------
TZ1 Tf~AT ü O fűszer- és csemegekereskedötöl 

U kJl>l>l\ üéíti utca 8 szám.

ürömmel ertesitem a t. vásárló közönséget, hogy a kávé és 
cacao árai ismét olcsóbbak lettek. A „Kugler keverék kávé“ szintén 
olcsóbb lett 6 koronával kg -ént.

Üzletemben kiárusításra kerülnek különböző likőrök, cogna- 
cok, borok mélyen leszállított árakon. — Likőrök már K. 13'—ért 
palackonként. — Kiárusításra kerülnek továbbá leszállított árakon: 
Porfestékek, Padlómázak, Linóleum, Emaillackok, Politour és 
Kopárlackok. — Az összes fűszer- és csemegeáruk a legolcsóbb napi 
árakon. — Elsőrangú lisztek olcsó árakon.

Szives pártfogást kér tisztelettel

Valódi selmeci pipák, 
brujer facsibukok, 
juvilit szipkák, valamint 
az összes dohányzó’ 
kellékek, játékkártyák, 
levél-papirok legju
tányosabb áron szerezhető! be 

DOBROVITZKY 
dohány és hirlapárudájában 

LEVICE, Bástya-u. 2.

KUGLER MANÓ
6 fűszer és csemegekereskedí.

■

i

is

KACHELMANN KAROLY ÉS FIA
—e isjépgr-yAx-a. éB vasöntödéje ===== 

V Y H N E, Éupa Tekovská.
ALAPÍTVA: 1819. ... _ .

i

i

Speciális gyártmányai :
Elsőrendű Erancis turbinák minden esésre és vizimennyiségre, 
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok, 
fűrésztelepek, villanyos erőközpontok meghajtására. — Modem 
transmissió berendezések. — Vizikerék - alkatrészek. — önt- 
vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékalkat- 

vjSjjz részek gazdasági gépek részére beküldött minták után-------
Kívánatra költségmentes mérník-látogatás. 7
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Közgyűlési meghívó.
j4 NYITRAI és TÁRSA részvény

társaság t. részvényeseit 1922. évi 
szeptember hó 25.-én d. u. 4 órakor 
a Lévai Takarékbank r. t. igazgató
sági tanácstermében megtartandó

KÖZGYŰLÉSÉRE
egybehívjuk.

TÁRGY: A felszámolók elszá
molása.

Léva, 1922. szeptember 12-én.
Dr Tóth Sándor DrKmoskó Béla Holló Sándor 

felszámolók.

Kivonat az alapszabályok 9. faiból. .Szava
zati joggal csak azon részvényesek bírnak, kiknek 
nevére a részvények a közgyűlés megtartása előtt 
legalább tiO nappal a törzskönyvben átírattak*.

A részvények az üzlet pénztáránál, a gyűlést 
megelőző nap esti 6 óráig elismervény ellenében 
letétbe helyezendő^. De letétbe helyezhetők ugyanaddig ’ 
a lévai takarékbanknál is.

Felszámolási eredmény.
A Nyitrai és Társa r. t. fel

számolói a kereskedelmi törvény 
206. §-ának rendelkezése értelmében 
jelentésüket a következőkben hozzák 
köztudomásra:

A rész vény társulat 1920. évi 
márczius hó 4.-én hozott határoza
tának végrehajtásaként a felszámolók 
adás-vételi szerződésben foglalt fel
tételek szerint eladták és átadták a 
társulati vagyonnak birtokukat ké
pező minden részét, összes jogaik
nak átruházása s a vevő részéről 
minden teher kötelezettségnek át
vállalása ellenében.

A felszámolás eredménye a 
következő :

Bevétel . . 187’780 K.
Kiadás . . 7’780 K.

Egyenleg 180.000 K. 
mely összeg a következő Értesítés 
szerint lesz kifizetve.

Értesítés.
A felszámolás alatt álló Nyitrai 

és Társa könyvnyomda és irodalmi 
részvénytársaság alólirott felszámolói 
ezennel értesítik a társaság igen tisz
telt részvényeseit, hogy a társaság 
vagyonának felosztása és részvényen
ként leendő kifizetése végett folyó évi 
október hó 1-től kezdödőleg 6 hónapon 
belül, tehát 1923. évi márczius hó 31 ig 
terjedő időben naponként délelőtt 9 órá
tól az üzleti órák alatt a Lévai Takarék
bank r. t. (azelőtt Lévai Takarékpénz
tár r. t.) üzlethelyiségében megjelenni 
s részvényeiket és szelvényeiket maguk
kal hozni szíveskedjenek.

Léva, 1922. szeptember 12-én.
Dr Tóth Sándor DrKmoskó Béla Holló Sándor 

felszámolók.

Hatóságilag engedély szett

Ingatlan forgalmi és közvetítő iroda.
Tulajdonos: SZILASSY DEZSŐNK.

Levice (Léva) Kákái ut 8. szám.
Elvállalja mindennemű ingók és ingatlanok vételét eladását, átvesz 
és továbbit bármilyen megbízást gyorsan, pontosan a legelőnyösebb 

feltételek mellett.

Útlevél vizimok 0“a«abr;
vagy Ausztriába a legrövidebb idő alatt 

megszereztetnek.
FlarlA tfzőlöterílletek lakható 
C-ldUU hajlékkal vagy házzal.

Eladó házak LéX » 
beköltözhetök.

Vichnye fürdőn 
berendezéssel eladó.

Koroctofnoií k'Rdó szobák és r\Ci tibltJiritíK ;akáSük bútorral 
vagy anélkül.

Parádés kocsis. S'
alkalmazást keres

FlorlAlz d szoba bútor; ebédlő, 
E-ldUOK j£rg szoba, háló, szalon 
valódi perzsa szőnyeg és függönyökkel. 
Orvosi mykroskop. — Gyermekágy 
fiókkal — Kocsi bunda báránybéléssol. 
— Barna velúr uj női kabát. — 
Egy persianer gallér silskin szegéllyel. 
Boros hordók. Sálon garnitúra, ebédlő 
kredonc, férfi Íróasztal, aranykeretes álló 
tükör, elöszobafal, zongorák, harmónium 

cimbalom, — sárga hintó stb.

SZŐRMÉK.
Van szerencsém értesíteni a t. 
közönséget, hogy üzletemet 

nagy szőrme raktárral berendeztem. 
Raktáron tartok mindennemű nyers 

és külföldi modellek után készített 
kész garnitúrákat.

Hölgyek figyelmébe ajánlom dús vá
lasztékú párisi modellek után készített 
silskin kalapokat.

Nagy választék perzsa, bárány és 
krlmmer sapkákban, melyek nagyban 
is kaphatók. — Elvállalok szőrmék fes
tését kikészítését, valamint minden 
szűcs szakmába vágó munkát.
SEIF SAMU szücsmcster

LÉVA, Br.tl utca 20.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatim- és vasnagykéreskedésében

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. . Talefon szám 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal. heringek. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss „Glória" pörköltkávé 
különlegesség. — Elsőrendű asztali, csemege és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésű somlói és móri óborok.

"Vira,g_, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös maminut és sárga eckendorfl takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSTERELÉSI CIKKEK 
Konyhsedények ős az összes modern háztartási cikkek.

Gazdasági cikkek: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtókés, ágfűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek, 
szelepgummik, szénkénegező gépek. — — — — —

Összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

kerités fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum, 
kátrány, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — — — — — 

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummlk. 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs. 
Műszaki ős elektrotechnikai cikkek gyári lerakata. —

ÓVÁSI Igen tisztelt vevőinket figyelmeztetjük, hogy a legújabban meghonosított 
helyi házaló kereskedelmet cégünk nem vezette be és ily megbízottai nincsenek I 

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal. "BV

TANULÓ I'Tyitrai és Társa könyvkereske
désében fel-vétetllc.


