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A kereskedelmi forgalom.
A szlovák képviselők klubja a 

mull héten tárgyalta azon jelenté 
seket, melyek azt tették panasz 
tárgyává, hogy egyes kormánykö
zegek megnehezítik a szabaddá lett 
áruknak a cseh területek és szlo
vákország között való kicserélését, 
ennek folytán a klub elhatározta, 
hogy a nemzet gyűlésen fel íog 
lépni az ilyen felesleges árdrágítás 
és a két terület között történő igaz
ságtalan felosztás ellen. Épen alka
lomszerű e kérdés akkor, amidőn 
a prágai ipar- és kereskedelmi ka
mara jelenti, hogy angol kereske
dők mielőbb megakarják indítani a 
kereskedelmi forgalmat s igy a ren 
des nemzetközi kereskedelem terén 
a háború előtti állapot visszaállítá
sára gondolnak.

A prágai lapoknak az a rövid 
közleménye elég fontos arra nézve, 
hogy ne haladjunk el mellette ész 
revétlen, hanem a kereskedelmi tor 
galom pangásának megszüntetése 
és egy uj ipari- és kereskedelmi 
újjászületés életre keltése érdeké
ben mindnyájan feszítsük meg min 
den erőnket, mert a mai közgazda
ság egyik legfontosabb kérdési, 
hogy a kereskedelmi forgalom uj-' 
ból meginduljon. A világ-verseny 
mindenesetre nagy lesz dacára an
nak, hogy a pénzügyi ellentétek 
oly nagyokká váltak, hogy a ko 
róna a világi-piacon hihetetlen mér
tékben esett Ebben a versenyben 
mindegyik az első akar lenni, mert 
a kereskedelmi forgalom terén az 
elsőség egyúttal a legnagyobb 
hasznot is jelenti. A ki a világpiacon 
a legelőször fog megjelenni áruival, 
az fogja a legtöbb hasznot zsebre 
vágni.

Kétségtelen, hogy a cseh-szlovák 
állam a világpiacon egyelőre csak 
mint vevő fog részt venni, mert 
rengeteg*behozatalra  lesz szükségé, 
hogy a háború folyamán felmerült 
hiányokat s elpusztult és elfogyasz
tott készleteket pótolja. Mivel pe 
dig a korona vásárló ereje hihetet
len módon lesülyedt, ezt csak az 
itteni munkaerő megfeszítése, a 
közgazdasági és ipari üzemek in 
tenzivebb kihasználása által lehet 
ellensúlyozni. Mindez azonban kellő 
egyetértéssel és szilárd akaiattal 
keresztül vihető az ipari és keres 
kedelmi forgalomterén.

Azonban az helytelen dolog, ha 
a szabaddá lett áruk kicserélése az 

állam egyik felén meg van nehe
zítve, mert ez által az-az államrész, 
drágábban jut csak az egyes cik- I 
kékhez Nézetünkszei intSzlovenszkó i 
területén nem lehet drágább, lég- i 
alább is aránytalanul drágább- az ' 
áru, mint Csehországban, mert az 1 
államegységes természeténél fogva 
különbségek nem lehetnek annak 
alkotó részei között. Ott legfeljebb | 
a fuvardíj okozhat némi csekély I 
különbséget, de a mesterségesen I 
felcsigázott árditerencia elégedetlen
séget szül, úti figura docet Szlo- 1 
venszko a pénzérték hanyatlásának 1 
minden következményeiben oszto
zik, rész illeti tehát az előnyük- j 
bői is.

Egységes eljárás követendő az - 
áruk igazságos felosztása tárgya- I 
bán, főleg pedig a kormány szer- ' 
veinek oda kell hatni, hogy a I 
központtól távolabb eső területié 
szék necsak a káros következmé
nyeit érezzék a nagy távolságnak. 
A közfogyasztást képező olyan áruk 
vasúti díjtételeit, melyeket az illető 
országrész nem termel, lehetőleg 
mérsékelni kell, mert különben a 
kereskedelmi forgalom megakad.

Magyarországon egy uj és egész
séges szerve képződök az ipari és 
kereskedelmi forgalomnak: A Baros- 
szövetség címen a termelő ipar és 
a forgató kereskedelem legjobbjai 
tömörülnek oly célból, hogy a köz
gazdászig a két legfontosabb ágá
ban helyreállítsák a normális viszo
nyokat s a háború s főként az 
egyiptomi hétcsapással vetekedő , 
proletárdiktatúra által letiport ipart i 
és kereskedelmet talpra állítani segít- ; 
sék s az állam hitelképességét az ' 
ipari és kereskedelmi forgalom ; 
visszaállítása által újra helyreállít
sák s ekként a nemzetközi forgal
mat az egész ország területén egy
öntetűen megszervezzék.

Ilyen szövetség felállítása min 
den hábot'ul viselt államban szüksé
ges, ahol a kereskedelmi forgalom 
még mindig a prolit zsákmányolás
ból áll s laza elemek szabad zsák
mányoló területnek tekintik az or
szágot. Egyöntetű és egységes el
járás legyen az áruk felosztása és 
forgalomba hozatala tekintetében 
az egész országban. Az a terület, 
melyet a prágai nemzetgyűlésen a 
szlovák képviselők képviselnek szin
tén jogot formál ahhoz, hogy az 
átalakulás anarkiája ezen a terüle
ten is végleg megszűnjék, hogy az 
export-import forgalom a központ- 
tül egyenlő elbánásban részesüljön.

A fogyasztó közönség már kifáradt 
a panaszban, de a korona vásárló 
erejének hanyatlása bizonyítja, hogy 
bajok még mindig vannak.

Kereskedelmi mérlegünk aktíváit 
csak úgy fogjuk megerösiteni, ha 
a gazdasági egyensúly helyreállítá
sát előmozdítjuk. Ezt pedig csak 
egyöntetű s egyenlő eljárással lehet 
elérni. A résznek joga van mind
ahhoz, amihez az egész jut, mert 
arányos részt visel az egészre há
ramló teherből is. Az ipari piac 
normális életének helyreállítása nem
csak a fővárosban szükséges, de 
a legkisebb faluban is.

A világ-eseményekből.
A ionian kormány a Dunántúlra elren

deli statáriumot megszüntette.
Rimaszombatban a népszámlálás szerint 

a lakosság 88 °,'o magyarnak vallotta magát
Az eperjesi magyar szülők minden áldo

zatot meghoznak iskoláik fenntartásáért. A 
Prágában időző küldöttség költségeinek fe
dezésére gyűjtést indítottak. A gyűjtésnek 
igen szép eredménye lett

A magyar kormány hivatalos lapja arról 
irt, hogy a nemzetgyűlés székhelyét Buda
pestről valamelyik vidéki városba tegyék át.

Az olaszok azon fáradoznak, hogy kü
lönbékét és katonai szövetséget kössenek 
Magyarországgal. Az a tervük, hogy a genuai 
hereegot tegyek meg Magyarország királyává.

A Magyar miniszter tanács Benicky 
Odón belügyi államtitkárt belügyminiszter
nek nevezto ki. Megbízható Newyorki jelen
tések szerint az amerikai szenátus a Versa
illes! békét előreláthatólag nem fogja ratifi
kálni. Wilson állása igen megrendült Egyik 
legnagyobb ellensége llearst, aki újságaiban 
igen támadja Wilsont.

„Corrier della Sera“ jelenti: Szt. Lou- 
isban Wickal századost letartóztatták, ki 
azzal volt vádolva, hogy Wilson elnököt 
megakarja gyilkolni. Wickal úgy nyilatkozott, 
hogy azon férfiú neve, ki Wilsont elpusztítja, 
a történelemnek becses lesz.

A Massegero jelenti, hogy Tittoni olasz 
külügyminiszter a német és osztrák béke
szerződés aláírása után vissza lép Belgium 
adóssága 18 milliárd.

Magyarországon megalakult a .Baross 
szövetség4, amelynek célja az, hogy megszer
vezzék és mederbe állítsák a magyar ipari, 
kereskedelmi és pénzügyi renesszánsz beve
zető munkálatait

A legutóbbi magyar minisztertanács 
foglalkozott az idegenben levő hadifoglyok 
segélyezésevei és tárgyalta azokat a lehető
ségeket amelyek a hadifoglyok hazaszállítá
sára rendelkezésére állanak

A hadifoglyok segélyezésére több millió 
koronát fordítanak.
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A Szibériában levő hadifoglyokat ame- 
rikii a békekötés után hajlandó hazaszállí
tani, ha Magyarország a hadifoglyaira eaö 
költség fedezésére előzetes garanciát ad, 
A miniszter tanács felhatalmazta a hadügy
minisztert, hogy a tárgyallást kezdje meg ez 
ügyben az Egyesült államokkal.

Uelgrág és Pozsony között a dunai for
galom e hó 15 én megkezdődött.

Massaryk Alice kisasszony, a köztársa
ság elnökének leánya, letette képviselői mán 
dátumát.

Zürichben a koronáért ez időszerűit 8 
>/8 centimet adnak.

Hoch Jánost és Kunfi Zsigmondot a 
pozsonyi rendőrség a miniszter rendeletére 
szabadon bocsátotta.

Stribony vasutiigyi miniszternek egy kár
tya aflér miatt kellett lemondani.

Frauchet d' Esperey tábornok Párisba 
érkezett.

A magyarországi boisevizmus összeom
lása hírére Oroszországban is teljessé vált a 
bolseviki rend(?) felbomlása. Állítólag Iroc- 
kij ur illetve elvtárs elveiért már megla
kolt — életével. Lapok jelentése szerint Le
nin is elmenekült Moszkvából s lemondását 
várják. A royálisták pedig várják az alkal
mat, hogy a vezetést azonnal magukhoz 
ragadhassák.

Ivánka Milán, a pozsonyi cseh-szlovák 
kormány belügyi referense beadta lemondását.

Magyar belügyminiszterré gróf Somssic- 
hot nevezték ki, aki a háború előtt hosszabb 
ideig tartózkodott Párisban, a háború alatt 
pedig Berlinben, Pékár Gyula táreanélküli 
miniszter lett és feladata az entente misszi
ókkal tárgyalni. Belügy miniszter Beniczky 
eddigi belügyi államtitkár lett.

D' Annanzió mintegy 2000 emberből 
álló olasz csapattal bevonult Fiúméba és 
proklamálta Fiúménak Olaszország által való 
annektálását.

Havas ügynökség jelentése szerint Benes 
és Kraniarz a jövő héten elátaznak Páriá
ból.

A cseh szlovák köztársaság képvisele
tével a párisi békekonferencián egyelőre 
Ususky londoni meghatalmazott minisztert 
fogjak megbízni.

A .Neue Treie Presse” jelentése szerint 
Vilmos császárnak a homburgi kastélyt 
akarjak későbbi lakóhelyül kijelölni.

Károly exkirály részére — állítólag a 
st. andezi .Magdaléna*  királyi palotát — 
Spanyolországban — újjáalakítják, s ill fog 
letelepedni

Bratianau román miniszterelnök lemon
dott.

Pozsony vármegye és város zsupánjává 
dr. Bella Methodot nevezték ki.

Az Olasz kamarába való választások 
november közepén lesznek.

Budapesti hírek szerint, Magyarországon 
uj kormány alakul, inin'szterelnök: Lovászy 
vagy Wekerle lesz

A cseh-szlovák állam uj vasúti minisz
tere : dr. Franké Emil.

Rendelet az idegenek kitiltásáról.

Dr. Stobár miniszter az idegenek kitil
tásáról szóló 1919. aug. 2 án kibocsátott 
rendeletét a következőképen egészítette ki:

1. §. Azon személyéknek, akik 1914. 
aug. 1-én a volt magyar királyságnak vol 
lak polgárai, de nem bírtak illetőséggel a 
Szlovenszkón fekvő valamelyik községben, a 
cseh-szlovák köztársaságot el kell hagyniuk 
a 4397—1919. Adin. számú rcndeletem ér
teimében.

2 Azon szemé/yeZr, akik a 4397-1918 
Adni, számú rendelet, valamint a rendelet 
1. §-a értelmében a cseh szlovák köztársaság 
területét el kellene hagyniuk, akiknek tovább 
való itt tartózkodása azonban közérdekből 
(gazdasági, kereskedelmi, ipari, kulturális 
stb) indokolt, továbbá is a cseh-szlovák 
köztársaság területén tartózkodhatnak, ha 
ezt a Szlovenszkóia kijelölt teljhatalmú mi
niszter megengedi

Az engedélyért való kérvény 1919 
szeptember 15-ig nyújtandó be a megye 
zsupánjához és a zsupán véleményével a 
Szlovenszkóra kirendelt teljhatalmú minisz
terhez .felterjesztendő.

A kérvényben községi bizonyítvánnyal 
vagy más okirattal ki kell mutatni:

1. honnan és mikor jöttek Szlovensz
kóra ;

2 hogy a Szlovenszkón való tartózko
dásuk közérdekből kívánatos ;

3 hogy a bűntett miatt nem voltak 
vád alá helyezve vagy Ítélve, esetleg ha
szonnyerészkedésből elkövetett vétség miatt;

4. hogy a község terhére nincsenek és 
magukat fentartani bírják ;

5 hogy utolsó tartózkodási helyükön 
erkölcsösen és feddheletlenül éltek

Azon személyek, akik ilven kérvényt 
benyújtottak, a kérvény elintézéséig a Szlo
venszkón tartózkodhatnak

Ez a § a katonaszökevényekre nem 
vonatkozik és ezeknek kötelességük a 
4397—1919. Adm. sz. rendelet értelmében 
feltétlen eltávozni

3. §. Félreértések elkerülése végett fi
gyelmeztetem az összes alárendelt hivatalo
kat. hogy az érvényben levő törvények 
(1882 : 22) és rendeletek értelmében a volt 
magyar államban uj községi illetőséget a 
honpolgár következőképen nyerhetett:

a) születés által,
b) örökbefogadás,
c) házasság (férjhezmenés) által.
d) 4 éves, illetőleg 2 éves állandó tar

tózkodás által vagy a község engedélyével 
rövidebh idő alatt is (1886 XXII. t. c. 10 
éu 11 §.)

Azért a kérdés megoldásában az illeté
kes hatóságok szigorúan vizsgálják meg, 
hogy az illető valamely község illetőségét 
megszerezte e

4. §. Ez a rendelet augusztus 21-én 
életbe lépett.

Különfélék.
— Pénzintézetek nagy-gyűlése. 

’ Vasárnap, 14-én Pöstyénben tanácskozásra 
jöttek össze Slovensko pénzintézetei, melyen 
102 pénzintézet képviseletében 125 bank
vezető jelent meg. A lévai takarékpénztár 
képviseletében dr. Kmoskó Béla ügyész, a 
lévai takarék- és hitelintézet képviseletében 
Csekey Vilmos, a lévai kereskedelmi bank 
képviseletében IVetsz Benő igazgatók s a 
barsmegyei népbank képviseletében dr Ardó 
Sándor pozsonyi ügyvéd jelentek meg. A 
kormányt az ülésen jassy Iván. Cablk János 
és Tvarozsek Tamás képviselte A tanács
kozás tárgya a hadikölcsönök rendezésének 
megsürgetése, a Budapesten és Becsben levő 
követelések lebélyegzett pénzben való vissza
szerzése. a pénzintézetek hitelügyének ren
dezése és a Budapesten és Becsben levő 
értékpapírok hazahozatalának kieszközlése 
volt. A pénzintézetek mai szomorú helyzetét 
és ennek veszedelmet dr. Ardo Sándor 
ismertette erdekes és sokoldalú előadásában, 
melyhez számosán hozzászóltak Az elhang
zott felszólalások közül különösen kiemelen 
dók dr. Rosenberg Teofil, dr. Leilei Jenő, 
dr Neumann Mór, Miss Rudolf apátkanonok, 
lliamant Samu bankképviselők és dr. Sípos 
Aladár kamarai titkár beszéde, melyek kö
zül különösen a legutolsó nagy hatast tett 
a jelenlevőkre. A kormány képviselői közül 
Gabik János szólalt fel, ki semmi biztató 
nyilatkozatot nem tett a hadikölcsönről, 
ellenben biztató Ígéretet tett arra, hogy á 
pénzintézetek Budapesten levő pénzeiket 
rövidesen és veszteség nélkül hazahozhatják. 
A nagy gyűlés, amelyen a jelenvolt pénz-

■ intézetek 757 millió betétet, 206 millió hadi- 

kölcsönt, 99 millió budapesti követelést kép
viseltek, az előterjesztett határozati javasla
tot nem fogadta el. A gyűlés abban állapo
dott meg, hogy egy állandó bizottságot küld 
ki, mely minden egyes kérdés megoldására 
szakcsoportokra oszlik és az égető kérdések 
mielőbbi kedvező megoldását keresztülviszi. 
A bizottságnak és az egyes osztályoknak 
joguk vau minden egyes tag közreműködéséi 
bármikor igénybe venni. Minden egyes csat
lakozó pénzintézet köteles a bizottság és 
szakcsoport működését teljes erejével anya
gilag és erkölcsileg támogatni. A nagybizott
ság a Slovensko egész közönségét is felkéri 
a támogatásra és pontos statisztikai adatok
kal be fogja mutatni a kormánynak, hogy a 
hadikölcsön sürgős rendezésének elmaradása 
egész Slovensko katasztrofális tönkrejutását 
fogja előidézni.

— A követelések bejelentése csak 
e hó végéig történhetik. A lévai ügyvédi kar 
felkéri ez utón is azokat, akik követeléseiket 
behajtás végett ügyvédeknek adták át, hogy 
követeléseiket önmaguk jelentsék be az adó
hivatalban ; mivel a be nem jelentésből 
származható károkért felelősséget nem vállal
hatnak

— A barsmegyei gyógysserószek 
gyűlése. A gyógyszerészek barsmegyei köre 
f hó 16 án délután Aranyosmaróton Posch 
Aladár köri elnök vezetése mellett gyűlést 
tartottak, amelyen a jelen aktuális kérdései
vel behatóan foglalkoztak. — így többek 
között szó volt az 1876. évi XIV t. c köz
egészségügyi törvénynek módosításáról, a 
kiképzés és a gyógyszertári jogok mikénti 
adományozásáról. Egyik fökivánsága volt a 
gyűlésnek, hogy a közegészségügyi törvények 
a tót nyelv mellett magyarul is jelenjenek 
meg Ez irányban kérték a Gyógyszerész 
Egyesület Központját, hogy tegyen felterjesz
tési a pozsonyi minisztériumhoz.

— Esküvő Engel Mór nagykoszmályi 
birtokos, e hó 21-én tartja esküvőjét tVeí/f- 
berger Ella urleánnyal Léván.

Kinevezés. A pozsonyi áll. fő 
ügyészség Rakovszky Sándor dijnokot a XI. 
fiz. osztályba az aranyosmaróti kir. ügyész
séghez Írnokká nevezte ki

— A „szlovenszkói gabona- és 
terménykereskedők szövetsége*  f hó 
8-án alakult meg Pöstyénben. Az alakuló 
közgyűlést, melyen a szlovenszkó minden 
megyéjéből összesereglett száznál több ke
reskedő vett részt, az elökészitö bizottság 
nevében dr Weí/ Viktor pozsonyi ügyvéd 
nyitotta meg, hangsúlyozván a tömörülés 
szükségességét. Ilerzog Jakab Károy termény
nagykereskedő korelnök üdvözlő megnyi
tója után a szövetség részletes programját 
Miiller Ernő lermenynagykereskcdő tartal
mas beszéd keretében fejtette ki A közgyű
lés egyhangúlag határozati javaslatot foga 
dőlt el, melyben a terménykereskedelemnek 
legalább is fokozatos, mielőbbi szabaddáté 
telét és Szlovenszkó részére Pozsonyban 
külön terménytőzsde felállítását sürgeti. A 
határozati javaslat utolsó pontja állást fog 
lal a gabona és burgonya bevásárlásának a 
terménykereskedőket sértő, igazságtalan szer
vezése ellen és megbízta az elnökséget, hogy 
a határozati javaslatot a kormányköröknek 
beterjessze A szövetség elnökévé Herzog 
Jakab Karoly vágujhelyi, alelnökökké Kiéin 
Jakab érsekujvaii és Popper Géza pozsonyi, 
titkárrá Miiller Ernő galántai terménynagy- 
kereskedök, ügyésszé dr. Weil Viktor pozsonyi 
ügyvéd lettettek megválasztva.

- Tanítónő választás. A lévai ref. 
egyház presbitériuma f. hó 14-én tartott 
üléseben a Boldizsárné Gsekey Aranka le
mondása folytan megüresedett tanítónői 
állásra általános többséggel Vida Róza gr.- 
szt. györgyi tanítónőt hívta meg.

Toottball-mérközés Ma egy hete, 
nagy érdeklődés mellett folyt le a „Lévai 
Sport Egylet*  es a helybeli cseh-szlovák 
katonaság mérkőzése. A játék a lévaiak győ
zelmével Végződött Eredmény 5 : 1 (4 : 0). 
A játék mindvégig lekötötte a közönség ér
deklődését Az első percekben a lévaiak 
hevesen támadnak, minek eredménye, hogy 
megnyerik a vezető, első goalt Mindinkább 
fokozódó ambitióval folyik a játék; az első 
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félidő további 8 goalt eredményez. — Fél
idő 4 : 0 — A második félidőben a (-sebek 
támadnak Heves támadásuk azonban meg
törik a lévaiak csatársorán. — Majd a lévai 
ak támadnak, minek eredménye további 1 
goal. — A második félidő folyamán sikerül 
a cseheknek 11 esböl, ügyes lövéssel a bal
sarokba egy lövést adni. — Különös dicsé 
retet érdemel a lévaiak részéről a center, 
(ő rúgta be mind az öt goalt), a center 
half, a bal half és különösen a kapus — A 
csehek ügyes összjátékukkal érdemelték ki a 
közönség tapsát. — Elismerést érdemel a 
biró, (Strossz főhadnagy), aki a legigazsá
gosabban Ítélkezett és mind a két fél meg 
elégedésére vezette a játékot.

— UJ kórházi orvos. Barsvármegye 
zsupánja dr. Pick lnne lévai orvost, a lévai 
megyei kórházhoz orvossá nevezte ki.

— Tanító meghívás. A hölvényi 
ref. egyház iskolaszéke Vidd János oki. tani 
tót hívta meg tanítóul. A meghívott a múlt 
évben a lévai ref. elemi iskolában volt h. 
tanító.

— Beiratások a kassai gazdasági 
akadémián. A kassai gazdasági akadémián 
a beiratások f. évi október hó 1-én a II. és 
111. évfolyam részére megnyílik. A III eves 
hallgatók tanulmányaikat 1920. évi március 
hó végével fejezik be s oklevelet kapnak A 
11. éves hallgatók szakvizsgájukat ugyancsak
1920. március hó végén teszik le s a 111. 
évfolyamot 1920. évi szeptember hó végével 
fejezik be s oklevelet kapnak. Az előadás 
nyelve magyar. Beiratások október 1—8-ig. 
Az akadémiával kapcsolatban volt konviktus 
nem nyilik meg; lakás és élelmezésről a 
hallgatók maguk tartoznak gondoskodni. A 
katonai hallgatókra vonatkozó rendeletek 
érvényben maradnak. Ajánlott levelekre bő
vebb felviiágosilást nyújt az akadémia igaz 
gatósága.

— Házasság. Scltwarcz Fülöp, Fogéi 
József és fia cég könyvelője, e hó 14-én 
házasságot kötött (iréte Siligei urleannyal 
(Fürt Bajorország) Minden külön értesítés 
helyett.

— Az érsekujvan gimnáziumban 
íolyó hó 15-én megkezdődtek a beiratások 
Elsősorban érsekujváriakat, másodsorban pe
dig tavaly ott járt diakokat és csak harmad 
sorban vesznek fel környékbeli tanulókat, 
tekintettel a jelentkezők nagy szamara. A 
tanítás nyelve magyar lesz.

— A gabonavásárlás. A cseh-szlo- 
vák közélelmezési miniszter rendeletet bo
csátott ki, amelynek értelmében megengedi 
Szlovenszkó területén a gabona vásárlását, 
hogy a lakosság egész évi szükségletét be
szerezhesse. Az engedélyek október 31 ig 
szólanak A rendeletet rövidesen leküldik 
az érdekelt hatóságoknak.

— Korcsmárosok és traflkosok 
figyelmét újból felhívjuk arra a körülményre, 
hogy a régi italmérési és dohány eladási 
engedélyek nem érvényesek. Az érdekeltek, 
kik eddigi engedélyüket megújítani akarják, 
ez iránti kérvényükét sürgősen adják be az 
allarni pénzügyigazgatosághoz, mert különben 
kimaradnak az engedélyesek sorából.

— Katholikuö mise szlovák nyel
ven. Károlyfalván vasárnap jelentőségteljes 
eseményjátszódott le. Ezerötven év után 
szlovák nyelven tartottak kath. Istentiszte 
letet. A misét fúr iga Nándor szlovák pap és 
nemzetgyűlési képviselő mondta. Az evangé
liumot és a Miatyankat szlovák nyelven 
imádkozták, luriga Nándor a mise után be
szédet intézett a hívőkhöz, melyben az 
istentiszteletnek az anyanyelven való meg
tartásának jogára és az istentisztelet slo- 
venskói történetére utalt.

— A biztosítások bejelentési ha
tárideje október 1-éig megbosszul, 
bitva. Sok biztosított kérelmére a magyar 
biztosító társaságoknál kötött biztosítások 
bejelentésének a határidejét f. évi október 
1-éig meghosszabbítom Bejelentendők min 
dazon biztosítások, melyek gondnokság alatt 
álló magyar biztosító társasagoknál kötetlek. 
A bejelentésben megadandó a biztosítás ne
me (elet, tűz, jég, betörés stb.) biztosított 
összeg, biztosított tárgy, a biztosítás tartama, 
kötvény szám es kiállítási dátuma, évi dija,

továbbá bejelentendő a bekövetkezett kár, 
lejárt életbiztosítás. Ezen bejelentések az 
alant megadott címre cimezendők: Dr. 
ner A. János hatósági gondnok, Pozsohy 
Kossuth Lajos-tér 11.

Grauát robbanás. Megható sze
rencsétlenség történt Horhi község határában 
a múlt héten. Egy régi kutban a gyermekek 
gránátot találtak, kivették és tüzet raklak. 
Majd a gránátot beletelték a tüzbe s ők 
pedig elszaladtak és a távolból nézték, hogy 
mi lóg történni. — Egyszer csak látják, 
hogy a gránát felrobban Erre mit sem sejt
ve oda mentek a tűzhöz, miközben a gránát 
újra felrobbant es pedig oly szerencsétlen
séget okozott, hogy Udvardi Gizella nevű 
kis leány nyomban meghalt, majd Paulovits 
Dtván szintén Pomothy Lajos, Udvardi Jó 
zsel és még többen súlyosan megsebesültek.

— Burgonyatermés lefoglalása. 
A kormány f. évi szept. hó 15-én kelt 
rendeletével lefoglalta az idei őszi burgonya
termést Eszerint tehat a burgonyát úgy 
mint az elmúlt évben, ezentúl is az állaim 
gabona forgalmi hivatal utján fogják forga
lomba hozni.

A kamara átszervezése. A szlo 
venszkói három ipar és kereskedelmi kamara 
át lesz szervezve ugyanoly módon, mint ez 
már a többi, cseh-szlovák kamaráknál meg
történt. E szerint a mostani kamarai tagok 
mandátuma meg lesz szüntetve, s helyükbe 
kinevezett tagok lépnek Az átszervezésnek 
további része a jelenlegi kidolgozás alatt < 
lévő kamarai törvény által lesz meghatároz . 
va. A kamara autonómiája és szabad mü | 
ködöse nem szenved megszakítást Az ad
minisztrációt időközben az átalakításig a • 
titkár vezetése alatt a tiszlviselőkar látja el, ‘ 
még pedig az ipar és kereskedelmi mínisz- • 
tér előadójának felügyelete alatt

— A fosztogatásból eredő károk 
megtérítése. Az 1918. évi átmeneti időben 
történt fosztogatások stb. áltál megkarosul- 
tak közgyűlése 16 tagú „állandó bizottságot 
választott, mely a károsultak érdekeit képvi
seli és az iparosok és kereskedők köréből 
30 tagra egészíthető ki. A bizottság állandó 
irodát szervez és szükség esetén a vidék 
nagyobb városaiban fiókirodákat nyit. A bi
zottság f. hó 12 iki ülésen kimondta, hogy 
tudomásul veszi a közgyűlés áltál választott 
2 ügyész kilépését, kik azt az álláspontot 
foglaltak el, hogy a bizottság tagja csak a 
fosztogatások áltál károsult személy lehet. 
A bizottság viszont fontosnak találta azt, 
hogy a károsullak törvényludu képviselete a 
karmegáilapitásnak és az eljárás egyszerű
sítésére az rállandó irodánál' kívánatos. A 
bizottság 30 tagra való kiegészítését a kö
vetkező ülésig tolták el. A bizottság erre 
vonatkozólag minden érintett megyétől var 
indítványokat és a végleges összeállításnál 
arra fog ügyelni, hogy a kiegészítés főleg 
az iparosok és kereskedők köréből történ
jen. Egyelőre szükebb végrehajtó bizottságot 
alakítottak, mely Slezák József nagyszombati 
pvlgármesterből, Zirsa Nándor malaczkai 
jószágigazgatóból, Melsiczky Gyula pozsonyi 
földbirtokosból és Diamant ö'amu nagy
szombati bérlő és gyárosból áll. Az „állandó 
irodát" Pozsonyban szervezik, mely a bizott
ság álláspontját írásba foglalja; az iratot 
tegnap nyújtottak at Dérer Iván dr. előadó
nak. Az előadót felkérték arra, hogy a ha 
tóság működjön közre az „állandó irodánál**.

— Elveszett kivonatolt. Figyelmez
tetjük a közönséget, hogy ha a pénz lebé
lyegzése alkalmával kapott főkönyvi „kivonat" 
netán elveszett, úgy az haladéktalanul be
jelentendő a kerületbeli pénzügyigazgatósag- 
nal s az illetékes kér. adóhivatalnál, mert 
ezen mulasztásokból szármázó károkat a 
felek a maguk hanyagságának tulajdonítsák. 
Legcélszerűbb azonnal a bírói megsemmisí
tést kérni, mert ez esetben a járásbíróság 
értesíti az adóhivatalt.

— A mozi mai sláger darabját a jó 
izü humor világából vette. Bemutatja ugyan 
is a Narancs a menyben cimü 5 felvonásul 
olasz vígjátékot, mely tele van friss szellem
mel ügyes komikummal. Felvételei az olasz 
filmgyár legsikerültebb képei közé tartoznak, 
s komikus jelenetei oly frappánsak, hogy 
á landó derültségben fogja tartam a nezo-
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közönségét.

Jótékonyság.
Belesük László nyugalmazott közjegyző 

ur családi körben eszközölt gyűjtés ered- 
inényeképen tiz koronát juttatott a „Gyermek 
Otthon" nak. Halás köszönet az ott ápolt 
gyermekek nevében is!

Dr. Frommer Ignác

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi szept. hó 18-tól — szept. bó 20.-ig.

Születés.
Füle János Sabek Fariniia, fiú Tibor.

Házasság.
Zounek József Nagy Eszter, r. kath ref. özv. 

Balás János Huszár Róza, r. kath. Stary Ferenci 
Kovács Mária, r. kath.

Halálozás.
özv. Merész Andrásné Zsigó Katalinná, 85 

éves Méhvérzé- ifj Balázs János, 13 éves Vastag- 
bélhurut.

Nyilttér.*)
Nagysalló, 1919 évi szept. hó 16.

A „Bars“ lek. kiadóhivatalának
LÉVA.

A «Bars» legutóbbi számában 
általam közölt jegyzőkönyvből a 
rendezetlen*  szó kimaradt.

A teljes szöveg tehát a követ
kező : Zöldy Dezső úrnak a közel
múltban többrendbeli „rendezetlen*  
lovagias ügye volt.

Kérem ennek a legközelebbi 
számban való szives helyreigazítását 

kiváló tisztelettel
Guttmann István.

PORTLAND CZEMENT 
állandóan kapható a Barsmegyei 
Gazdasági Egyesület Áruosztá
lyánál Ladányi-utcza 4. szám.

El ect romot őrt 
vennék, egyenáramút 2 —3 lóerőig, bármily 

feszültségre TÖLGYESSY GYULA 
szerelő, Zseliz, (Barsmegye)

Egy öl iát adok, R1!.n;ík"m 
égy-két szobás lakást tud szerezni, 
illetve ajánlani Breaztyenssky Alajos 

Peceulca (posta Bátovee).

Üzletnyitás.
Ez utón értesítem a n. é. közönsé
get, hogy h álnál utca 19. szám alatt 

c i p é s z ü z I e t e t » 
nyitottam. - Kérem a n. é. közönség 

szives pártfogást.
Tisztelettel 

kémény jóixr^ka 
cipész.

—= Kittinő = 
motoros cséplőgarniturák 
felszerelve, különböző nagyság
ban és gyártmányban, részlet

fizetésre és olcsón kaphatók 
TONHAISER JÓZSEF 

elektroteohnikusnai 
LÉVÁN, OZMAN-tér 6. Ilim.

T.laton ti.
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Pályázat
posta szállítói állásra.

1920. évi március 1-töl a levicei 
posta és távírda hivatalnál a poBta 
szállítót állás üresedésben lesz

A posta szállító köteles a levicei posta 
és táv. hivataltól az 1 km távolságra fekvő 
pályaudvarra és vissza naponkint kétszer 
közlekedő (szükség esetén többször) kettős 
fogatú tárkocsi járatot a Bratislavai posta 
és táv. igazgatóság által esetről-esetre meg 
állapítandó órákban és menetrend szerint 
fenntartani

Pályázók felhivatnak, hogy az elválla
landó kötelezettségek teljesítésére vagyonuk 
ról szóló hatósági bizonyítványt csatolni 
tartoznak.

Pályázati kérvények a levicei posta és 
táv. főnökének átadandók 1919. okt. 10-tg

Az ajánlatban pontosan kiteendö a fel
vállalás összege, valamint az is, hogy a 
pályázók a járatok szaporítása esetén az 
egyes járatok után mily évi díjfelemelést 
kívánnak.

Levice, 17 —IX. 919.
Beniac Alajos

posta- és távírda hivatalvezető.

Tót, magyar, nemet fordítást, 
levelezést, kérvények, beadványok 
fogalmazását vállalja Baker A. 
Léva, Mártonfy utca 24 szám.

Értekezés d. u. 1 —2 óra között.

3 szoba tutor
f. hó 20 - 28-ig < iaramszenlbenedekcn 
eladó. Megtekinthető ugyanott Dr.

Krámer Bélánénál.

PÁLLÁS LEXIKON
m kerestetilc-

Ciiu e lap kiadóhivatalában.

Pályázati hirdetmény.
A negyedi református egyház 

6 tanerös népiskolájánál meg üiese- 
dett egyik térti-tanítói állásra pályá
zatot hirdet.

b'izetése törvény szerin ti kész
pénz, 240 kor. lakbér, 20 kői. kei ti 
illetmény. A délutáni istenitisztele
teknek orgonával való végzéséért 
mellékjövedelem. — I anitási nyelv 
magyar.

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

UJ ILLATSZERTÁR.
Bátorkodom a város és a vidék 

nagyérdemű közönségét értesíteni, hogy 
Léván a Bati u 2. s&ám alatt 
a mai kor igényeinek mindenben meg
felelő — — - - — — —

illatszertárat 
rendeztem be és a jövő héten meg
nyitom — Kaphatók a Hyghieniához 
cs szépségápoláshoz tartozó összes sze
rek a legkülönbözőbb kivitelben, kozme 
tikai, vegyészeti és pipete cikkek. 
Parfümök csodás kivitelben, rittikiilök, 
liajneccek, hajcsattok, broschok, haitiik, 
nyakékek hosszú, rövid és a legkülön
félébb változatokban stb. stb Midőn 
mindezt szives tudomás vétel végett 
közlöm, kérem a nagyérdemű közönség 
szives pártfogását

Kiváló tisztelettel

Tuma Zoltán.

RUHASZÖVETEK.
Különféle férfi és női kosztüm 
ruhaszövet kapható -

Grotte Vilmos 
raktárában Léván 
Deák Ferenc utca 8. szám alatt.

Rendkívül elegáns 
fém és éltetett dohány- és cigaretta 
tárcákat, valódi osont , fa- szivar- és 
cigaretta szipkákat. kitűnő Selmeczt 
niap-var- és török pipákat valamint 
Ízléses művész lapokat dús választékban 
raktáron tartok, naponta friss hírlapokkal 

szolgaink, előfizetésekre is.

DOBROV1TZKI JÁNOS 
hadirokkant traíikos, Léva, Bástya-u 3. sz.

Bíikkhasáb és 
fűrészéit tűzifára 
megrendeléseket elfogad 
— házhoz szállitva

BRAUN ADOLF
Léván, Bem utcza 10. szám.

moziba 
megyünk

Tanult kereskedő 
nagyobb községben saját, ház és 
üzlethelyiséggel rendelkezik, bár
minemű árut bizományba venne 
áruért megfeleld ingatlan biztosí
tékot nyújt. Cím a kiadóhivatalban.

Uj cipő áruház.

Gépészkovács
kerestetik saját fújtató és szerszámmal 
és kertész lehetőleg mielőbbi be
lépésre. — Ajánlatok írásban vagy 
személyesen lehetőleg bizonyítvány 
melléklettel Bajkai Gazdaság Zupa 
Tekov pp. Uolni Várad intézendők.

Léván a KÁLVIN*  épületben 
férfi , női és gyermek cipők, nagy 
választék magyar, női és férfi 
csizmákban és lábszárvédőkben. 
SCHÁFFER SÁNDOR 

cipó raktárában, LÉVA. „Kálvin udvar".

= TŰZIFA. -

Egy legjobb kaiban levő újra 
helyreállított

Bükk, cser, hasáb és dorong tűzi 
fa házhoz szállitva kapható 
Tonhaiser László 
Ladányi utca 16 és Ozmán tér 6 sz

fél fedelű kocsi 
jutányosán eladó Jancsa József 
kocsigyái tónál Verebélyen.-----

Pályázati hirdetmény.
A kőhidgyarmati (Esztergomul) 

r. kath. elemi iskolához tanítónői 
állásra szeptember 27 iki határ 
idővel ezennel pályázatot hirdetünk, 
Fizetése: 10o kor. a községtől, 240 
kor. lakbér, 40 kor. íaátalány és 
ineglelelő törvényes államsegély. 
Kötelessége az I osztályt tanítani. 
Tanítási nyelv magyar. Választás 
szept. 28-án. Csakis okleveles taní
tónők pályázhatnak. Személyes meg
jelenés előnyösebb. Az állás október 
1-én elfoglalandó. Igkolaglék.

Elárusítóhely I ZÉ "V _A_.

Raktáron vannak :
Csizma, férfi, nőt- és gyermek czipök. Félczipok: 

. — bőr, vászon és bársony, — _ _
a óbb Plasztikban.

Nyitrai éi Tárná r. t. könyviiycmdíja Léván,

aruaj mi jró ,


