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ELŐFIZETÉSI feltételek. 
Egy évre — — 20 K. — f.
Hat hóra — — 10 K. — f.
Három hóra — 5 K — f.

Egyes számok ára 40 fillér. BARS
KÖZMŰVELŐDÉSI T.A_L-<SAIDA.T^K/11

HIRDET É 8 E K

O centiméterenként — 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garinond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

szeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

HETILAP.
A kéziratok a siarksaztfiséahez kllldenrifik

Kéziratok vissza non) adatnak

felelős szerkesztő : D r. K K R S F K J A N 0 S.

Me? jalan vasániap r«p'gr*l.  

eömunkatArsak .
A 0 Á R D I LÁSZLÓ, PAPP JÓZSEF.

A hirdetUikit, ilifliatAukat a a taklamialókat > 
kiadóhivatalba kár|Ok utasítani.

A LAP kiadója : NY1TRÁI ás TÁRSA r. t.

Az emberiesség nevében.
Őszi nap nevet még- a házsorok 

és az itt ott zöldelö mezők fölött, az 
emberek szive mégis fájósán veri 
meggyorsult ütemét. A jelen kelle
mességein túl sokakat aggaszt a 
jövő. A tarlott mező, az emberek
től ellepett sátrak és kereskedések 
jólétet hoznak a megszolgált mun
kának, de hányán vannak, akik 
hiába nézik a földeket, nem nekik 
teremnek ; hiába mennek a sátrakba, 
nincs mivel vásárolniok és ha a 
kereskedésekbe nyitnak, meglepett 
arccal ürítik ki tárcájuk amúgy sem 
bő tartalmát.

Nagy változások a külső világ
ban nagy hatással vannak a lelkek 
országában is. E változások közül 
kétségkívül a legnagyobb jelentő
ségűek azok, amelyek az élet íen- 
tartásával függenek össze. Hiába a 
sopánkodás, hogy valamikor igy | 
meg igy volt, a jelen követeimé- j 
nyeihez kell alkalmazkodni és min
denek fölött élni. Aggodalmak kö
zött, munkálkodva vagy tétlenül, 
egyaránt követelőzik az élet. Jaj 
annak, aki a mai időkben nem része
sül a szükségletek kielégítésére ele
gendő jövedelemben s még szeren
csétlenebb, akit erőszak fosztott meg 
a tevékenység lehetőségétől és igy 
az élet fentartásához szükségesek 
megszerzésétől.

Többen lesznek, akik meglepetve 
olvassák e sorokat. Hiszen szőleik- 
ben nevetnek a fürtök, kamrájuk 
tele a föld áldásával, műhelyeikben 
minden nehézség ellenére folyik a 
munka és üzleteikben alig tudják 
kiszolgálni a vásárló közönséget. 
Hála Istennek, hogy igy van ! Gyü
mölcsöt terem a föld, jövedelmet 
biztosit a munka, vagyont szerez 
az utánajárás és fáradozás Jobb is 
az életnek ezt az oldalát szemlélni, 
mint a másik felé fordulni, ahol 
szigorú beosztás, nehéz beszel zés, 
napról-napra való aprólékos gon 
doskodás teszi ki az életet. Es jó, 
ha igy lehet tengődnie sok sok élet
nek. A meggörnyedt alakok, a vér- 
telenül sápadt arcok, a hamvadó 
fénnyel világoló szemek azonban 
másról beszélnek. Nélkülözésről, nyo
morról, ínségről szólnak a meg
figyelőnek, de egyúttal lelki eiöiöl 
is. Nem viszik piacra az életért 
folytatott küzdelem állandóságáéit 
való elkeseredésüket, legföljebb bt 
zalmas körben tör ki belőlük az el
keseredés a sors keménysége miatt.

A mindennapi beszélgetés tárgyául 
szolgáló drágaság nekik nem csu
pán az időtöltés tárgya, hanem 
kegyetlenül kínzó véres valóság. És 
még mindig nincs remény, hogy 
lesz állás, kínálkozik munka, ol
csóbbá válik a megélhetés, lesz-e 
és pedig jóval több a jövedelem ?

Hiába okoljuk emiatt a közel
múlt idők nagy eseményeit, ezen 
a téren nem sopánkodásra van szük
ség. Nem is alamizsnáról lehet első
sorban szó, hanem arról, hogy min
denki munkába álljon és homloka 
verítékéért megfelelő, a szükségle
tekkel arányban álló díjazásban 
részesüljön. A nagy közösséget irá
nyitó tényezőnek ezen a téren ép 
úgy megvan a föladata, mint a 
társadalomnak és egyeseknek. Nem 
szabad elnézni, hogy legyen alko
tásra teremtett ember munka nél
kül és nem szabad megengedni, 
hogy a dolgozó Istenteremtése ne 
tudja kielégíteni legelemibb szük
ségleteit. Táplálékra, fényre és me
legre minden felebarátunknak joga 
van, meg kell tehát adni a lehető
séget, hogy ezeket meg is sze
rezhesse.

Vannak azonban olyanok, akik 
az élettel -folytatott küzdelemben 
teljes vereséget szenvedtek. Irányító 
értelem vagy duzzadó izmok nem 
hajtják őket az élet nagy áldása: 
a munka felé. Akár mivel nem kap
nak nekik megfelelőt, akár mivel 
erőik bármily élettevékenységre 
elégtelenek, másokra szorulnak és 
az élet improduktív elemeit alkotják. 
Ezek azok, akikről az Ur mondotta: 
szegények mindig lesznek veletek, 
ők a mezők liliomai és az ég 
madarai, akikről látszólag senki sem 
gondoskodik és mégis virulnak, ví
gan szelik a levegőt és adják át 
utódaiknak immár időtlen idők óta 
az életet. A munkában gátoltak és 
a tehetetlenek vannak most nagy • 
szükségben. Ezeknek facsarodik 
össze a szivük egy-egy duzzadó 
bankótárca láttára s ezeknek szo
rulhat ökölbe a kezük, ha a köze
ledő tél élelem és fűtőanyag htá- 
nyára gondolnak.

Az ember névre méltó emberek
nek ezekkel szemben vannak köte
lességei. Hogyan és milyen mérték
ben ? — ezt kinek-kinek a szive és 
számitó értelme mondja meg. Nincs 
jobb érzés a jótevésnél. Az ész pe
dig arról világosíthat föl mindenkit, 
hogy amint a természet világában 
az akciónak mindig megvan a re
akciója, igy van ez a titokzatos 

lélek és az emberi élet körében is. 
A társadalmat megosztó anyagi 
egyenlőtlenségek komoly bajok for
rásai lehetnek, mint azt a közel
múlt igazolja. A nivellálás ezen 
a téren megkezdődött és folytatódni 
fog ; mennyivel fölemelöbb azonban, 
ha valaki kényszer nélkül, magasabb 
fölfogásból indulva ki, iparkodik 
munkát juttatni, vagy adományt 
nyújtani. A föld és a munkás kéz 
áldása fölött uralkodjék a nemes 
belátástól irányított értelem. Ez tud 
gyarapítani, de tud áldást is sze
rezni. Az embernek pedig erre is 
szüksége van; ne zárkózzék el 
tehát senki, hanem szükséget szen
vedő embertársával szemben legyen 
ember!

A világ-eseményekből.

A magyar kormány 500 milliós hitelről 
tárgyal a budapesti bankokkal

Kubinek Gyula magyar töldmivelésügyi 
miniszter nyilatkozata szerint a földbirtok
reformot Magyarországon csak akkor intézik 
el, amidőn a valuta-kérdést megoldották.

Az olasz király határozata alapján szept. 
20-án feloszlatták az olasz kamarát.

l-'raneiaországból csapatok fognak Bul
gáriába menni, hogy a békeleltételek teljesí
tése felett őrködjenek.

A Friedrich kormánynak a kölcsön meg
kötésére vonatkozó tárgyalásai befejezést 
nyertek A kormány 420 milliós kölcsönt 
vesz fel 5 3 °/0 kamatra.

Lapok jelentése szerint, Amerika rati
fikálni fogja a békeszerződést, azonban 
bizonyos fenntartásokkal, amelyek az egyes 
cikkek kivitelére vonatkozólag jelentőséggel 
lognak bírni. Amerika körülbelül e hó végén 
fogja ratifikálni a békeszerződést.

Tittoni olasz külügyminiszter okt. elején 
ismét Párisba utazott.

Sófiából származó jelentések szerint a 
bolgár kormány .Románia javára lemondott 
a Dobrudzsára támasztott igényeiről.

Mint értesülünk, a cseh-szlovák kormány 
rendelkezése folytán okt. végéig a lebélyeg
zett 100 koronás bankjegyeket teljesen ki
vonják a forgalomból.

A cseh szlovák "kereskedelmi és iparka
marákat átszervezik, Az .iparkamarákat úgy 
fogják felálli'ani, hogy egy politikai és gaz
dasági keretet alkossanak. Az egyes kamarák 
nyelve az illető vidék nemzetiségének nyelve 
lesz.

Hennocqua francia tábornoktól Liestre- 
maui tábornok vette át a főparancsnokságot 
Kassán. Hennocque tábornok Magyarországra 
utazott és itt a rutének kormányzási tisztét 
vette át.

Karolyi Mihály grófot a Nemzeti- és az 
Országos kaszinóból kizárták Több, a boi- 
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sevizmus gyanújában álló tagra vár hasonló 
sors

Ausztria és Magyarország között nem
sokára zavartalan lesz a közlekedés

A magyar király-pártiak az országgyű
lési képviselőválasztásokat megelőzőleg a 
következő felhívásául iparkodnak a maguk 
eszmeinek megnyerni a polgárságot: Az or
szággyűlés legfontosabb feladata lesz az 
államforma megállapítása. Károlyi elnökös- 
ködése és a tanácsköztársaság után nem kí
vánjuk többé fönntartani a republikánus 
államformát, hanem a magyar nemzet év
százados hagyományainak megfelelően Sz. 
István koronájának méltó utódját óhajtjuk a 
trónra ültetni. Szilárdan meg vagyunk győ
ződve, hogy hazánknak sorsa csak akkor 
jut nyugvópontra és továbbfejlődése csak 
akkor lesz biztosítva, ha élünk évszázados 
királyválasztó jogunkkal és a budai var ka
puit koronázott főnek nyitjuk meg A király 
megválasztását az országgyűlés böics belá
tására bízzuk.

Több lap jelenti, hogy a délszlávok és 
az olaszok között összecsapások történték a 
dal mát partvidéken. A délszlávok lelkiálla
pota olyan izgatott, mint a háború kitörését 
megelőző időben

Foch marsall teljes blokáddal fenyegette 
meg Németországot, ha a Balti tengert ki 
nem üríti.

A francia kamara 371 szavazattal 53 
ellenében elhatározta a békeszerződés rati
fikálását

Sok jelenség arra mulat, hogy Orosz
országban a szovjet-kormány közel áll a 
bukáshoz.

Az osztrák-magyar bank egy koronás 
bankjegyeit Svájcban 7 és */s  centimesért 
(ugyanannyi fillér) bocsátják áruba.

A csehek Becsben 12 iskolát követelnek 
a maguk számára. A községtanács a kérés 
teljesítését egyre halogatja és ez a szülőket 
nagyon elkeseríti.

Fridrich magyar miniszterelnök Szakács 
sajtóirodai főnökkel a Dunántúl körutazást 
tett.

Magyarországon a keresztény szocialis
ták és a keresztény nemzeti-pártiak fusíója 
néhány napon belül megtörténik. A kisgaz
dapárttal a tárgyalás folyamatban vun.

Sok szóbeszédre ad okot azoknak a 
magyar mágnásoknak neve, akik a tanács
kormány alatt szervezett kommunisták voltak.

Bécsben még mindig tapasztalható nyug
talanság. De nem felel meg a valóságnak az 
a hir, hogy a munkásság önmaga legyve 
rezte fel magat

A varsói zavargások megszűntek, a 
kormány megerősödött és nem fog vissza
lépni

A németországi minisztervaiság meg
szűnt. Uj igazságügyi és belügyminisztert 
neveztek ki, ez utóbbit megbízták a biro- 
dálmi kancellár helyettesitésevel is

D’ Annunzió népszerűsége mostanában 
nagy. 79 olasz város jelölte képviselőnek a 
nov. 16-án történő választásokra közöttük 
több jelantős népességű város.

Wilson elnök egészségi állapota igen 
komoly. Az orvosok azt hiszik, hogy abszo
lút idegsokrói van szó. Betegsége miatt 
nem tudja fogadni előkelő látogatóit. Fel
épüléséhez hosszú ideig teljes nyugalomra 
lesz szüksége.

A Chicago Tribüné jelenti Washington
ból : A szenátusnak ma, mint a legésszerűbb 
politikát azt ajánlják, hogy a békeszerződést 
néhány változtatással már csak azért is 
hagyja juva, mert ezzei megakadályozza 

azok intrikáit, akik azt követelik, hogy a 
szerződést egészben utasítsák vissza. Az 
amerikai szenátus valószínűleg október 20-án 
fogja a békeszerződést ratifikálni

Az olasz minisztertanács a gyors lesze
relés keresztülvitelének gondolatával foglal
kozik. Tittoni kijelentette a minisztertanács
ban, hogy a szövetségeseknél barátságos 
diplomáciái akciót fog indítani az olasz kö
vetelések érdekében.

Olaszország Bécsben uj követet neve
zett ki Rétro Tomasi della Torsetta marquis 
személyében, aki máris elfoglalta uj állását

Helsingforsi jelentés szerint az orosz 
állapotok még mindig zavarosak. Bolsevista 
ellenes összeesküvést fedeztek fel és emiatt 
a kadettpárt vezetőjét, Cepkiut, valamint 
számos politikust es katonatisztet, összesen 
60 személyt halaira ítélték és kivégezték.

Párisi beavatott körökben azt állítják 
hogy Olaszországot és Japant fel fogják 
szólítani, haladéktalanul Írják alá a béke 
szerződést.

A kommunista kormány volt hadügy 
népbiztosát az utcán elfogták és a rendőr 
ségre kisértek

A görög kormány felmondta a Jugosz 
lávia, Amerika, Svájc, Olaszország, Anglia 
Románia, Bulgária, Szerbia, Norvégia, Dá
nia és Japánnal vaió kereskedelmi szerző
déseket és egyezményeket.

Fridrich miniszterelnök a regi magyar 
parlamentet akarja összehívni, hogy az uj 
választótörvényt és a választások keresztül
vitelét megtárgyalják. Azonkívül 5 tagból 
álló államtanácsot akar alkotni.

A hivatalos lap a pénzügyminiszter ren
deletét közli, mely szerint a cukorrépa ter
mést lefoglalja. A vasúti kocsiba szállítandó 
répa métermázsajának 36 kor. az ára.

A magyar kormány felhatalmazta a föld- 
mivelésügyi minisztert, hogy a tűzifa szük
séglet biztosítására rendelje el az erdők ki- 
vágatását Az erdőtulajdonos köteles a vága- 
tást a megállapított időn belől keresztül
vinni.

Az újjáalakított szerb minisztérium jegy
zekét Sándor uralkodó herceg nem fogadta el.

Az olasz lapok úgy értesülnek, hogy a 
békeszerződéseket királyi kézirattal ratifi
kálják.

A román csapatok legnagyobbrészt el
hagyták Budapestet és megszállták a buke- 
resti tárgyalásokon megállapított vonalat.

A román csapatok a Dunántúlt is el
hagyjak Székesfehérvárról, Pápáról és 
Veszprémből már elvonultak és mindenütt 
magyar katonai osztagok foglalták el helyüket.

Wilson elnök előreláthatólag hosszabb 
ideig nem lesz abban a helyzetben, hogy 
teljesítse elnöki tisztjét. Így a legsürgősebb 
belügyi kérdéseknek elintézése és a külügyi 
politika vezetése h»lyettesitésére vár. Az el
nök hivatalos helyettese az alkotmány értei 
mében az alelnök, eddig azonban ebbeli 
hatáskörét még nem igen gyakorolhatta.

Wilson betegsege nagy nyugtalanságot 
idézett elő a békekonferencia tagjai között 
mivel a személyisegek között senki sem bir 
annyi önbizalommal ahhoz, hogy a népszö
vetség eszméjét befejezze. Wilsonnak nem 
volna utódja. Se Lansing, som House nem 
jön tekintetbe, mivel sok részletben ellen
keznek Wilsonnal

A török kormány leinondot és a szultán 
elfogadta a Damad Feridova kormány lemon
dását

Diplomáciai körökben kijelentik, hogy 
Japán néhány napon belül ratifikálja a bé
keszerződést.

Különfélék.
— A lévai főglmnáilum AtadUa. 

Felsőbb utasításra f. hó 9-én megjelent a 
lévai kegyestanitorendiek vezetése alatt álló 
főgimnázium gazgatojánál a tanítóképzőben 
elhelyezett cseh-szlovák reform reálgimná
zium igazgatója az intézet átadása céljából 
Az atadas jegyzőkönyv felvétele mellett 
ugyanaznap megtörtént. — A szülök tájékozta
tása céljából közöljük Stefanek iskolaügyi 
előadó válaszának egy részletét, melyet a 
magyar tannyelvű iskolák megnyitása érde
keben nála megjelent pozsonyi küldöttségnek 
adott „X kérdés — mondotta a referens — 
a legrövidebb időn belül kedvezően lesz 
megoldva és pedig olyképen, hogy a kath. 
főgimnázium épületében párhuzamos magyar 
nyelvű osztályok lesznek felállítva, kivéve az 
I. osztályt, melyet a cseh szlovák kormány 
nem hajlandó megnyitni, amennyiben a ki
sebbségek jogait védelmező nemzetközi meg 
egyezés a cseh-szlovák államra csak akkor 
tekinthető kötelezőnek, ha azt a magyar ál
lam is elfogaJja s a Magyarországban elő 
200.Ü0O főnyi szlovákságnak hasonló jogot 
biztosit. A beírásokat különben a kormány 
el fogja rendelni “

— UJ vikárius. A besztercebányai 
püspökség vikáriátusára a cseh-szlovák kor
mány dr Polliit János felszentelt püspököt 
nevezte ki, aki az egyházkerület közigazga
tását mar át is vette

Barsmegyei gyermekgondoló. 
Dr Micsura Márton zsupán rendeletére e hó 
elején a varmegye minden városában és 
nagyobb községeiben megalakítják a várme
gyei központi gyermekgondozó választmány 
vezetése alatt a városi és községi gyermek
gondozó választmányokat melyeknek célja, 
hogy a szenvedő vagy beteg gyermekeknek 
legalább 14 éves korig es a nélkülöző gyer
mekes anyuknak ingyen sürgős segitséget 
nyújtsanak, élelmiszerrel, gyógyszerrel ellás
sak. E célból a közönséghez lordul a vá
lasztmány, hogy szives adományaikkal a 
humánus intézményt támogassák Aranyos- 
maróton a múlt héten alakult meg ilyen 
választmány, melyoek elnöke: Pintér Károly 
apatplébános, tagjai : Benkovicll Géza ka
pitány, Lukovsky János községi jegyző, Csík 
kel József községi biró és Spevák Albin 
lapszerkesztő.

— Szüreti mulatság:. Lapunkban 
jeleztük már, hogy a lévai kereskedő és 
iparos ifjusig Hazam asztaltársasága e hó 
18-áu, szombaton, a Városi Vigadóban, dr. 
Frommer Ignác főorvos és Kherndl Jánosáé 
védnöksége alatt a helybeli tüdőbeteggon- 
dozó intézet és Stefánia árvaház javára ka 
báréval egybekötött szüreti táncmulatságot 
rendez. A most kibocsátott meghívóból a 
legszebb sikert jósoljuk a mulatságnak, 
mert lesz kabaré s műsora érdekes és vél 
tozatos Lesz ének, tánc, monolog, egy kis 
bohóság. Lesz szabad lopás a szőlőben, de 
a kit megfog a csősz, 2 koronát fizet bün
tetésül. A rendezőség neve pedig maga a 
legjobb garancia a mulatság sikerére. Áll
jon itt a következő névsor: Nagyságos dr. 
Frommer Ignác ur. védnök Nagyságos 
Kherndl Jánosné úrnő bálanya. Szakács 
Viktor elnök. Dr. Kersék János, Zongor 
László alelnökök. Krajtsik Jenő. Madarassy 
István titkárok. Letoha József, Jozsefcsek 
Géza jegyzők. Jakabfalvay Barna háznagy. 
Kngel Gyula, Holzmann Bódogh ellenőrök. 
Csernák Izidor, Frasch József pénztárnokok 
Kötlek Ferenc anyakönyvvezető. Sümogh 
Lajos rendező Benkovits Vilmos hegybíró. 
Ira-.ch Bözsi bironé. Kern Oszkár, Kostyek 
Józsof esküdtek. Németh Lajos kisbiró. 
Korcsmarek Sándor bakter. Zádori Irma, 
Schück Rózsi, Schiick Ella, Tóth Irén, Lé 
vuy hús, Fekets Lencsi, Malójer Hermin, 
Fick Rózsi, Korpás Juliska, Kovács Irma, 
Frasch Mariska, Mikus Margit, Flórek Gizi, 
Juhász Irén, Czimmermann Berta Kiss 
Malvin, Adamcsa Aranka, Pál Irén, Pál 
Mariska, Dóka Gizi, Gutrai Margit, Konta 
Etus, Lovas László, Tatár Sándor, Faragó 
József, Kurucz László, Lévay Géza, Adler 
László, Kersék László, Deák László, csősz 
leányok és csöszlegények. Boros Mici, Ja 
nossy Irén, Singer Rence, Singer Lenke,
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Rappaport Bence, Burtos Mici, Hradecsny 
Manci, Fertikó Manci, Holzinann Aranka, 
Belepotoczky Sárika, Weinberger Biri, Ko 
vács Magda, Steiner Aliz., Bartos Juliska, 
Frasch Szoszó, Guba János mustos leányok 
és mustos fiuk. Belépő jegy személyenként 
8 korona Családjegy 20 korona. Az estély 
fél nyolckor kezdődik. Akik a mulatságra 
meghívót tévedésből nem kaptak és arra 
igényt tartanak, forduljanak a rendezőséghez

— Spcrtmérkőzéa. Ma egy hete, f 
hó ö én a Lévai Sport-Club revánsmérkö 
zést tartott u Slovensky Plukkal A katona
csapat minden energiáját belevitte a já
tékba, mig a lévai csapat fegyelmezetlenül, 
tartalékkal és lelkesedés nélkül játszott A 
játék heves iramú a szlovák csapat részé 
ről, a mieink egyéni akciókkal kísérleteznek, 
melyek mint mindig, balul ütnek ki. Ez. 
okozza aztán, hogy a csatársor teljesen go- 
alképtelen és a halfsor nBm tudja hivatását 
betölteni. Az első félidő utolsó negyedórája 
bán egy lövés a lévaiak kapujában akad 
meg. Félidő 1:0 Ez a félidő némileg ko 
molyabb munkára serkenti a a lévai csapa 
tol és a 26. percben Biumenfeld beadását 
Fleischer goallá értékesíti. A játék tovább 
teljesen nivótlan, néhány veszélyes helyzet 
a lévai kapu előtt, de a két bach, különö
sen Berger és a kapus mindent ment. Vég 
eredmény 1 : 1. A szlovák csapatban jó volt 
a center, a jobbösszekötő és a két bach. 
A biró nélkülözi a kellő energiát Igazan 
erdeke volna a klub vezetőségének, ha egy 
kis rendet teremtene a csapatban, talán 
úgy nem fordulna elő, hogy minden tréning 
nélkül áll ki a csapat. Egyesek önző, egyéni 
játékát pedig le kell tömi és az esetleges 
reniteuskedökel eltávolilani, ha mással nem 
erőszakkal. Kell, hogy erős kezekbe kerüljön 
a vezetés, mert máskép eredményt produ
kálni nem lehet.

— Eljegyzés. Scheck György fog 
technikus Franzonsbadból eljegyezte Deutsch 
Margitul Léván

— A tót ns ni se ti földtnlves párt 
ma egy hete tartotta Léván alakuló gyűlé
sét, melyen úgy a helybeli, mint a vidéki 
gazdák nagy számmal vettek részt A gyűlé
sen megjelentek dr. /lodzsa Milán és dr. 
Medveczky Lajos államtitkárok. A gyűlés 
elnökeivé közfelkiáltással Huszár Károly kis- 
sárói rel. tanítót, az ottani gazdakör elnö
két és Smatlik János garamkelecsényi gaz
dát választották meg, akik közül az előbbi 
magyar nyelven, az utóbbi tót nyelven, 
üdvözölték a megjelenteket s nyitották meg 
a gyűlést s átadtak a szót dr Hodzsa Mil
ánnak, ki előbb magyar, majd tót nyelven 
ismertette a földmives part programját s 
hivatkozván arra, hogy Szlovenszkó lakos
ságának csaknem kétharmadrésze kisgazda, 
felhivta a földmiveseket, hogy érdekeid vé
delmére párttá tömörüljenek s kisgazda kép
viselőt küldjenek a prágai nemzetgyűlésbe. 
Ezután dr. Medveczky Lajos szólalt fel és 
szintén magyar és tót nyelven fejtegette a 
párt célját, jövendő terveit. Ezután a gaz
dák közül is többen hozzászóltak, felsorol
ták a kisgazdák sérelmeit, a rekviralasokat, a 
benzinhiányt stb. Az elnökség megállapította, 
hogy a kisgazdák tömörülésére igenis szük
ség van. A gyűlés azután a szónokok felvi
lágosító szavai után véget ért.

— Gyorssegély a tanítóknak. A 
,,Slovensky Dennik“ jelenti a következőket: 
„A minisztertanács Srobár dr miniszter köz
belépésére elhatározta, hogy a szlovák taní
tóknak gyorssegélyt engedélyez. 1000 k. ál 
lagos összegben. Ezt a hírt az egész szlovák 
nyilvánnosság megelégedéssel fogadja. Kívá
natos volna, hogy az összeg a tanítóknak 
minél hamarabb ki legyen űzetve “

— Az uj egy- ós ót koronások 
már forgalomba jöttek. Az uj egykoronás 
bankjegyek előlapja a cseh-szlovak köz
társaság négy országának cimorét tünteti fel 
egymás mellett. Az alapszín kék, a nyomása 
sötétkék. A hátsó oldala piros, a nyomása 
kék. Az ötkoronás banjegyek alölapján két 
modern női fej van ntedaillon formában A 
nyomás élénkpiros, szürke háttérben. Az 
elölup szövege mindkét bankjegynél kizáró
lag csehnyelvü a hátsó oldalon pedig hat- 
■tyelveu ás pedig: cseh, szlovák, lengyel,

! ükrajnai és magyar nyelven vau
feltűntetve az értek. Az ötkoronás bankje
gyek vtznyomásuak. A régi 1 és 2 koronás 
bankjegyek 1919 október 14-én esti B órá
ig törvényes fizetési eszközök a es szí. 
köztársaság területén és eddig sz időpontig 
fizetési eszköz gyanánt el is kell fogadni 
őket, természetesen csak a leszállított ér 
tékben, azaz az 1 koronás 90 fillér, a 2 
koronást pedig l korona 80 fillér értékben. 
Aki a fentemiitett határidőn belül vonakodna 
ezeket a bankjegyeket elfogadni, az bünte
tendő cselekményt követ el.

— Rokkentegylet taglalt ez utón 
értesítjük, hogv a tagsági befizetéseket e hó 
19-én Névery Sándor egyleti ellenőrnél Lé
van, Bem utca 3. szám alatt lehet teljesíteni.

— Mi történik az utazások alkal
mával a katonai rendőrség által el 
szedett bólyegtelen bankjegyekkel? 
A minap utaztam I X. állomáson beülök a 
vonatba. Egyszer csak bejön szakaszunkba 
egy katonaruhaba öltözött ur, elővesz belső 
zsebéből egy igazolványt és szétnyitja s 
bemutatkozik N. N. katonai rendőr vagyok, 
s azután, felszólítja az utasokat az igazol
ványok bemutatására, majd szépen megsi
mogatja, megtapogatja a hölgyeket, átnézi a 
ridíkiiljüket, átkutatja a férfiak tárcáját. — 
8 majd hozzám jön. Átvizsgálja az igazol
ványomat, majd a tárcámat, amelyben van 
párszáz korona bélycgzetlen bankóul (Hiszen 
kérem az egész természetes, hogy minden 

j embernek van bélyegzetlen pénze. Mialatt 
• a vörös katonák ezen a vidéken voltak, a 
j kereskedelem, a hivatalnokok fizetése mind, 

vagy fehér vagy kék lebélyegezetlen pénz
ben történt). Fogja s zsebre teszi a pénze 

; met. Nekem pedig ad róla egy jegyzéket, 
I hogy majd menjek vele Léván az adóhiva 
i talba, az elvett pénzem felét megkapom le 
I bélyegzett pénzben. — Helyes, rendben 
I van I amidőn Lévára visszajöttem, egész 
i nyugodtan mentem az adóhivatalba s ott 
II előveszem a jegyzéket s mutatom s illetve 

kérem a pénzt és kapok először egy mosolyt, 
, majd azután azt a felvilágosítást, hogy ed

dig erre nézve az adóhivatalba semmiféle 
utasítás nem érkezettI És ezzel vége???

— Szüret. Hivatalosan a hét elején 
kezdődött meg a szüret, többen azonban 

■ megelőzték ezt a határnapot. Többnyire csen 
: desen folyt ez a máskor annyi vidámságot 
' nyújtó munka, annal inkább, mert a termés 
' kedvezőnek nem igen mondható. A must 

vásárlása iránt sem mutatkozott nagyobb 
hajlandósága; ennek ára amint értesülünk, 
10 kor. körül mozog.

— Nagy football mérkőzés. Vasár
nap, 12-én, d. u. 3 órakor, a lövöldéi 

; sporttelep pályáján a Lévai Sport Club mér- 
I k'izést tart a lévai áll. tanítóképző váló 
i gatott csapatával. Belépő jegyek : Ülőhely 3 

kor; állahely 2 kor; katona-jegy 1 kor. 
Jegyek a pályán kaphatók.

— Az Italmérési és trafik enge
délyek kérvéuyezésének határideje a 
pénzügyigazgalóság rendeleté szerint okt. 
31.-ig nyert meghosszabbítást

— Általános italadó a oseh-szlo- 
vak államban. Az általános ituiado terve
zete szerint literenkint a következő adó lesz 
fizetendő: 1. Bor, must, vágy bármely bor 
bűi készült ital után 40 fillér. 2. Valamely 
más gyümölcsből készült bor, must, vagy 
bármely más ital után 20 fillér. 3. Limo
nádé után 12 fillér. 4. Ásványvíz után 8 
fillér. Adót fizetni kötelesek: 1. Akik ilyen 
italt iparszerüen kimérnek, vagy pedig kis 
mennyiségben 40 literen alul eladnak 2 
Akik nagy menyiségben (40 literen felül) 
vásárolnak, vagy a külföldről behoznak. 3. 
Akik saját hasznukra gyártanak.

— A szlovenszkól illetőség az 
által nyerhető el, ha valaki négy óven át 
egy községben lakik és ott adót fizet. Ebben 
az esetben minden kérelem nélkül automa- 
tice elnyeri az illetőséget, de jogában áll a 
községnek akár egy napi tartózkodás után 
is megadni azt annak, aki kérvényezi. Ha 
a kérelmező kimutatja, hogy két év óta la
kik egy községben, ott adót fizet s ott ellene 
sem erkölcsi, sem bűnügyi kifogás nincsen 
es ha a községnek előreláthatóan terhére

nem esik, úgy a község köteles az illetősé
get neki megadni. Ha tehát valaki Szlovén 
8zko valamely községében négy évvel 1914 
előtt, tehát 1910 óta lakik és adóit megfi
zeti, úgy idevaló illetőségű.

— Verebélyl csendélet. Orge Ist
ván verebélyi gazda a közelgő szüret alkal 
mából kiment a szőlőjébe, hol szóváltásba 
elegyedett sógorával, Lina Lukács ugyanot
tani gazdával A vita hevében kikapta ké
sét és sógora oldalúba szúrta s rajta oly 
súlyos sérülést ejtett, hogy lelgyógyulásához 
nincs remény.

— A rablást karok megtérítése 
Az 1918. évi novemberi rablások alkalmá 
val okozott károk megtérítésének kötelezett
ségét elvileg elismerték. A kárkövetelések 
érvényesítése azonban az ezen esetekre ho
zott különleges moratóriumi rendelet folytán 
halasztást szenvedett. Ezen halasztás aug 
10 én már lejárt és úgy látszott, hegy ezen 
követelések érvényesítésének többé akadálya 
nincsen. A hivatalos lap legújabb száma 
azonban közli Srobár miniszter ujabbi ren
deletét, mely ezen moratóriumot ismét no
vember 10 ig hosszabbítja meg Nagyon is 
kétséges, hogy ezen időpontban véglegesen 
lejár a moratórium és valószínű, hogy azt 
addig fogjak meghosszabbitgatni, mig a 
rablásokozta károk megtérítése tárgyában 
benyújtandó törvényjavaslatot el fogjuk fo
gadni.

Jótékonyság.
A lévai izr. nőegylethez a következő 

adományok érkeztek :
Frominer Ignúcué úrnőtől Léva 20 kor. 
Singer Renée urleánytól „ 10 kor.
Weisz Benő úrtól ,. 20 kor

összessen : 50 kor.
Fogadják a nemeslelkü adakozók az 

egylet leghálásabb köszönetét
Or Priszner Qyuldnó, 

elnök.

Nyilttér.*)
A lévai takarék és hitelintézet 

részvényei után legutóbb meg
állapított osztalékot a lebélyeg
zett szelvények ellenében az 
intézet pénztára kifizeti.

Kelt Léván, 1919. október b.
Az igazgató.

Elveszett múlt vasárnap délelőtt 
.0—11 óra között egy karperec: diszét 
képező kit arany gulaut smaragd es 
rubin kövekkel A megtaláló jutalomban 
részesül — Cím a kiadóhivatalban.

Vadászterület.
Léván, közép ólévai hegyközség 

területének vadászeti jogát f. évi 
október hó 20-án tartandó nyil
vános árverésen bérbe adja. 
Bővebbet Dohány István hegybíró
nál Léván Bottka utoa 22 szám.

Eladó
23—40 kaptár élő méh; egy harmo- 
nium 8 ebedlő kredenz sürgősen eladó. 

Léván Parttér 3 szám.

Uj cipő áruház.
Léván a <KALVIN» épületben 
férfi , női ée gyermek oipők, nagy 
választék magyar, női éa férfi 
„.Irmákban és lábszárvédőkben 
SCHÁFFER SÁNDOR 

cipó raktárában, LÉVA, „Kálvin udvar”,
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_ SZÜLÉSZNŐ.— 
Klinikai gyakorlat után itthon 
telepszem le és szives párt
fogást kér özv. Springer Alajocné 
oki. szülésznő, Léva. Kohári utca 65.

Egy réz-ágy
megvételre kerestetik.

Cím a kiadóhivatalban

Egy teljes azalongarnitúra (áll 
egy dívány, hat fotel) és ejy 
mángorló eladó. — Czim : 

Szóohényi-utoa 7. szám.

K.ézssel szedet 

téli fajalmára 
megrendeléseket elfogadok. 
Ára kilónként 3 K.

TAUBINGEB ÁRPÁD 
KIsksrMkiny.

Eladó
5239 □ öl szántóföld, mire föl- 
világositást ad Bodó Sándor köz

gyám Léván

■■ Kefekötö seged. ■■ 
kerestetik jó fizetéssel. — Ajánlatok 
Intézendők SEPRÜQYaR Velketapolcany.

TONHAISER JÓZSEF
■—= alektroteohnlkui Léva. —~
Elvállal: helyben és vidéken villmos 
világítási és erőátviteli telepek, vala
mint villamos és gyenge áramú 
csengők komplett berendezését. - - 

Ozmantér 6. ez.

Lópokrócz
130 X 180 nagyságban á 55 kor. 
150 X 190 „ á 70 kor.
Jó és nehéz minőségben kapható. 
Valamint kumeteknek való Len
vászon és vízmentes ponyvák készen 
és folyóméterben Ungár Adolf 
zsák és ponyva üzletében Nyitrán, 

Wilson-utcza 16. szám.

I

Van szerencsénk a nagyérdemű 
hölgyközönségnek becses tudo
mására hozni, hogy 1919 szept. 
20 tói Léván Teleky-utcza 
14. sz. (evang. egyház házában) 
— a mai kornak megfelelő — 

m angol női ■■ 
szabó termet 

n y i t o it un Ír ,
hol a leguji bb divat szerint, a legmo
dernebb szabású kosztümöket, palé- 
tokat, úgyszintén sport ruhákat, 
külön aljakat, raktárunkon levő — 
legújabb modeljeink szerint a lég 
finomabb gyapjú szöveteinkből, 
elsőrendű munka előállítás szerint ké
szítünk. Ajánljuk a nagyérdemű hölgy 
közönségnek a modeljeink megtekintését 
és kérjük szives pártfogását, — -

kiváló tisztelettel

CSERNAK és KOPRDA. I

I

Ifj. Laufer Béla
===== fényképész —■—r-.

LÉVA, Balassa u. 10. az.
(a posta mellett)

SPECIALISTA: Gyermek, csoport 
és interieur felvételekben.

Nagyítások, Liaposit.ivek uiedalllon 
képek stb. legiziésesebb kivitelben 

Igazolványokra tenyképek
3 óra alatt elkészülnek. 

Felvételek borult időben és este 
villanyfénynél is eszközöltetnek.

AmateurUknek felvilágosítással szolgálok

R ölnie ka banka úc. spolok 
filiálka Levice, Teleky-utca 5.

(Földművelési bank r. t. fiókja).
Elfogad betéteket könyvecskékre és 
folyószámlákat. Kölcsönt nyújt min
den célra u. m jelzálog, váltó, előleget 
ad árukra, kereskedői követeléseket

leszámítol stb.

Uj üzlet! Uj üzlet!
Van szerencsém a tisztelt 
vevő közönségnek becses 
tudomására adni, hogy Léván
Báti utoza 2 szám alatt 

rőfös és rövidáru 
üzletet nyitottam.

Raktáron tartok: Szövet, carton, 
barchet, zefier vászon stb.

Össres Bzabó ossilrLcok:.
Tisztelettel

FRIED GYULA.
Ugyanitt egy tanonc felvétetik.

MINDENNEMŰ MODERN 

sírkövek 
LE6NAŐY0BB VÁLASZTÉKBAN 
ÉS JUTÁNYOS ÁRAK MELLETT 
----------- KAPHATÓK ------- 

PUKESZ LIPÓT 
SIRKŐRAKTÁRÁBAN 

LÉVA, PETŐFI-UKA 5. SZÁM-

Mielőtt e szomorú kötelességének 
eleget tenne — saját érdekében — 
ne mulassza el megtekinteni dúsan 
felszerelt raktáramat. — —-----

RUHASZÖVETEK.

Üzletnyitás.
Ez utón értesítem a n. é. közönsé
get, hogy KAlnal utoa IS. szám alatt 
*• cipészüzletet « 
nyitottam. — Kérem a n.é. közönség 

szíves pártfogást.
Tisztelettel

KETk/LJÉlJXrY JONaö 
cipész.

Különféle férfi és női kosztüm 
rnhauövtt kapható ===== 

Grófié Vilmos 
raktárában Léván 
Deák Ferenc utoa 8. szám alatt.

Minden banküzletet lebonyolit.

CZIBÜLKA REZSŐ építési irodája
műépítész

készit: minden az építési szakmába vágó beadási , kiviteli- és részlet 
terveket, megrendeléseket és költségvetéseket. Tervez : köz és 
magánépületeket, u. m : lakóházakat, nyaralókat, templom és 
iskolákat mindennemű gyárakat és ipartelepeket s l. b. — —

vállal: mindezeknek kivitelét, szakszerű építés vezetését, valamint 
épületek gondozását és tatarozását. — — — — — —-------

foglalkozik: műszaki tanácsadással és véleményezéssel ; birtokrendezéssel, 
felmérésekkel, lejtmérésekkel és parcellázásokkal. — —-------

közvetít: ingatlanok (birtokok, házak) stb. adás-vételét
raktáron 

tart:
mindennemű építési anyagokat u. m. : cement mész, nád, kő
por, inüpala, cementlap, kátránylemez, s. t. b.-----------------

—— LÉVA, Kálnai ut 27. szám. ———

í» Léván.r. t


