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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
HIRDETÉSEK

17 centiméterenként — 6 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 5o fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

közművelődéi és tAhsadalmi

a kéziratok ■ izarkatztfitéghaz küldendők 
Kéziratok vissza nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ: Df. KERSEKJANOS.

Me újaién vasára«.p
FÓMUNKATARSAK.

AGÁRDI LÁSZLÓ, PAPP JÓZSEF.

A MrdvIAiakat, alOflzitésakst i a rsklamíalókal a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP kiadóia NYITRAI Ö8 TÁRSA r. t

A gazdák vagyona.
A mai hihetetlen drágaság köze

pette, minden osztály a másikat 
okozza a rendkívüli árakért De a 
legtöbben, köztük a sajtó nagy 
része is azt állítja, hogy a drága
ság oka az élelmiszerek árának 
emelkedése s ez pedig a földmive- 
sek rovására Írandó, mert az élel
miszerekért hihetetlen árakat köve
telnek. Ha a kereskedőtől, iparostól 
vesz az ember valamilyen árut s 
annak tulmagas árát kifogásolja a 
vevő, a kereskedő is, az iparos is 
azzal védekezik, hogy drága az 
élelem, drága a munkás. Viszont a 
munkából élő napszámos is magas 
követeléseit az élelmiszerek árával 
mentegeti. Az ember ezekből a 
jajgatásokból azt hinné, hogy min
den jövedelem a gazda zsebébe 
vándorol, hogy minden gazdából 
egyszerre milliomos lett a háború 
révén. Pedig hát ez nem igy van. 
Szó sincs róla, hogy a háború nem 
lendített volna a földmives vagyoni 
állapotán, mert hiszen a takarék
pénztárak és bankoktól tudjuk, hogy 
földmives ma ritkán lordul kölcsö
nért a pénzintézetekhez, ellenben 
mindennapos eset az, hogy kifizetik 
régi tartozásaikat s az eladósodás 
iszaptengeréből, mely a háború előtt 
már elnyeléssel fenyegette a gaz
dákat, kezdenek partra vergődni és 
fejlődni. — Azonban ugyanezt mond
hatjuk az ipar és kereskedelemről 
is S látszat szerint ezek az osztá
lyok hihetetlen módon meggazda
godtak. Azonban csak látszat sze
rint, mert a tényleges vagyon ma 
sem több az államban mint a há
ború előtt, a különbség csak a va
gyon határainak eltolódásában és 
az értékemelkedésben, mondjuk va
lutánk vásárló erejének csökkené
sében rejlik.

Áll ez különösen a gazdákra 
nézve, kiket méltánytalanul illetnek 
uzsoráskodással, mert nem is uzso- 
ráskodhatik, mivel minden terménye 
maximálva van s a közforgalomból 
ki van véve. Tehát ha uzsoráskod- 
nék is, azt csak titokban tehetné, 
ez pedig nem oly nagy érték, mely 
a vagyon ^osztódás mérlegén nyo
matékos súllyal bírna. — Ellenben 
a gazdának mindent pénzzel busásan 
kell megfizetnie, ha valamely köz
szükségleti áruhoz pl. petróleum, 
gyertya, benzin, cukor, kávé és 
más egyébhez akar jutni, nem is 
szólva a ruházatról, a csizmáról, 
kalapról, a melyek ára a mai napig 

maximálva nincsen. Tessék csak 
végig nézni, milyen könnyű egv 
gazda zsebéből kivenni a pénzt.

Azonban kimutatható, hogy a 
gazdák vagyona nem éri el a há
ború előtti átlagot A számításnak 
természetesen csak gazdasági ér
tékben s nem valutában kell tör
ténnie ; mert ha pl. bécsi koronában 
számítunk, akkor horribilis vagyont 
tudnak gazdáink kimutatni, mig a 
francia és hollandi piacon csak nyo
morúságos értéket képviselnek a mai 
gazdáink.

Lássuk tehát a vagyont. Az in
gatlan vagyon a gazdák között 
szórványos eseteket kivéve nem 
változott. A háborús vételek inkább 
az iparos és kereskedő javára köny- 
velhetök el. Már most tehát az 
ingatlan nem képvisel nagyobb ér
téket, mint a háború előtt; mert a 
valuta differencia folytán előállott 
értéknövekedés számba nem vehető, 
mivel az ingatlan már a háború 
előtt természetben megvolt. Azon
ban a gazdasági felszerelés már a 
vagyon nagyobb eltolódását mutatja. 
A statisztika igazolni fogja azon 
állításunkat, hogy a gazdák vagyoni 
helyzete a gazdasági felszerelés te
kintetében csökkent. Bizonyos, hogy 
az ország lóállományának legalább 
tele a háborúban elpusztult s hogy 
még ma is legalább egy harmad
rész hiányzik, a mi milliókat, 
sőt milliárdot jelent a veszteségi 
rovatban. Nincs fuvarosunk, mert 
nincs ló. Úgy szintén — a mint azt 
egy morvaországi gazdasági szak
lapban olvassuk, — a volt monar- 
kia államaiban a háború alatt a 
szarvasmarha állomány legalább 40 
százalékkal csökkent. Ezért nincs 
tej és csak kevés hús. A sertés 
állomány több mint telét elvesztette. 
Nincs zsír és szalonna. Hát ezeket a 
sok-sok száz millióra rugó veszte
ségeket ki szenvedi, ha nem a 
gazda.

Ehhez járul az, hogy a háború 
alatt a gazdák közül kevesen sze
reztek be uj gépeket és eszközöket, 
a régieknek pedig csaknem fele 
használatlanná vált. Ez a vagyon 
érték tehát, mely a gépekben és 
eszközökben rejlik, a fele mennyi
ségre szállt le.

Csökkent a meglevő épületek 
értéke, mert a szükséges javítások, 
átalakítások már öt év óta nem 
voltak eszközölhetők. Csökkent a 
föld termőképessége, mert a trá
gyahiányt műtrágyával nem pótol
hatta a gazda a szállítási eszközök 

elégtelensége folytán. Az, hogy a 
meglevő vagyon értéke koronák
ban emelkedett, a gazdára semmi 
befolyással nincs, mert neki a pa
piros nem érték, neki az érték csak 
az, amit földjébe elvet és amit be
takarít. Mert ö ebből egészíti ki el
kopott szerszámait, elnyűtt ruháza
tát Ezt pedig nagyobb arányban 
kell ma megfizetnie, mint a háború 
előtt Valamikor 1—2 méter búza 
árán kapott egy pár csizmát. Tes
sék ma megpróbálni. Ma 4—5 mm. 
búza árát kell adni érte.

Mondhatjuk tehát, hogy ez a 
pénz, ami gazdáink keze között van, 

I nem hadinyereség, mert ez arra 
I sem elegendő, hogy mindazokat az 

értékeket pótolja, melyek a háború 
előtt gazdaságában megvoltak. Ha 
birtokát újból rendesen felszerelni, 
állatállományát kiegészíteni, magát 
és családját felruházni akarja úgy, 
mint volt háború előtt, az össze
gyűlt pénzt mind ki kell fizetnie, de 
sőt akkor sem lesz meg a háború 
előtti leltára, ha minden pénzét 
kiadja.

Már pedig feltétlen szükséges, 
hogy első sorban a gazda állítsa 
helyre gazdaságát s gazdálkodását 
abban a keretben folytassa, mely
ben az volt a háború előtt, mert 
csak ez az egyetlen eszköz lesz 
alkalmas arra, hogy megromlott 
valutánkat helyreállítsa s a pénz 
visszanyerje az európai piacon régi 
vásárló erejét.

A világ-eseményekből.
A jugoszláv kormány felhatalmazta a 

párisi békekonferencia jugoszláv delegáci
óját, hogy a szt.-germáini békeszerződést írja 
ala.

A spanyol király a bukaresti spanyol 
követséget nagy követségi rangra emelte.

Athénban összeesküvésnek jöttek a nyo
mára, amelyet Konstantin emberei szötek 
Venizelosz meggyilkolására. Több személyt 
letartóztattak

A francia és angol kormány megtagad
tak Nikita volt montenegrói király eddigi 
segélyezését.

Stambulinszky bolgár miniszterelnök alá
irts a bolgár békeszerződést.

A legfelsőbb tanács elismerte azon 
olasz-délszlav egyezkedést, mely volt mo
narchia hajóinak felosztására vonatkozik.

Németausztriaban dec. 1-töl 300 % al 
felemelték a dohányárakat 2 hónappal ké
pedig ismét 200 százalékkal fogják emelni.

Szalonikiból érkező jelentések szerint 
Konstantinápolyban kitört a pestis

Sándor régens herceg Palacek dr. ed
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digi iiorvát bánt kinevezte alkötmmiygyülési 
miniszternek, eddigi helyettesét: Smoljano- 
vicsot pedig horvat bánnak

Romániához az entente elküldte utolsó 
jegyzékét, amelyben az entente szigorúan 
ragaszkodik ahhoz, hogy határozatait Ro
mánia feltétlen tartsa be és a békeszerző- 
dést 8 napon belül Írja alá, ha ezt nem 
teszi, úgy tekintik, mintha a szövetséget 
önként felbontotta volna. i

A magyar kormányt az entente üandt- | 
holtz amerikai tábornok közvetítésével fel- I 
szólította, hogy a békedelegátusokat küldje ■ 
ki Neuilly-be a béke megkötése céljából. | 

Huszár miniszterelnök sürgősen értesi- j 
tette Apponyi Albertét, a békedelegációnak ' 
Neuilly-be való meghívásáról.

A magyar minisztertanács elhatározta, 
hogy a delegátusok már a jövő héten el
utaznak Franciaországba- A békedelegáció 
vezetője Apponyi Albert lesz.

A budapesti angol misszió megvásárol
ta Budapesten a Batthányi palotát 3 millió 
koronáért. A békekötés után az angol misz- 
szió ebben fog berendezkedni.

Az erdélyi kormányzó tanácsot no
vember végén a lakosság hivatalától el- 
mozditottnak jelentette ki és uj kormányzó 
tanácsot ismert el. Az elmozdított kormány- ■ 
zó tanács az annexió mellett volt, az uj 
kormányzó tanács az. önálló Erdély mel
lett foglalt állást.

A románok erre kihirdették az ostrom
állapotot, azokat, akik a pucsban résztvettek, 
letartóztatták.

A .Pesti Napló*  jelenti mértékadó 
helyről, hogy a kormánynak ez idő szerint 
nincs szándékában lebélyegezni a bankje
gyeket.

Wilson állítólag egy hónapi szabadság
ra megy, ezen idő alatt Marshall alelnük 
fogja helyettesíteni. Azt hiszik, hogy ezen 
idő alatt sikerülni fog az ellenzéket a bé
keszerződés ratifikálására rábírni.

Az amerikai bekedelegácíó feloszlása 
után, — mely napok kérdése — a legfel
sőbb tanács ülésein Wallace amerikai kö
vet fogja Amerikát képviselni. Eredetileg 
arra gondoltak, hogy Amerika egyáltalában 
nem fogja képviseltetni magát a legfelsőbb 
tanácsban, ezután, az amerikai követ fel
adata csupán az lesz, hogy a magyar bé
keszerződést aláírja, amelynek tervezete 
már elkészült, amelyet a magyar békedele- 
gáciőnak Neuilly-be való megérkezése után 
azonnal átnyújtanak. Ettől a tervtől azon
ban elálltak.

D'Annunzió és Miiló tengernagy ellen 
összeesküvést szőttek

Az amerikai szenátus nem akarja elis
merni a népszövetséget, hogy ily módon 
nyilvánítsa ki Wilson elleni oppositióját.

Antonesecu román békedelegátus vissza
utazott Bukarestbe. Útja valószinüleg a 
békeszerződés aláírásával áll kapcsolatban.

A párisi legfelsőbb tanács úgy határo 
zott, hogyha Németország nem mutat en
gedékenységet, utasítja Wilson angol tábor
nagyot és Focit marsain, hogy szabják meg 
Majna-Frankfurtot és Esscnt

A magyar békedelegáció fogadására 
Neuilly-be megtették már az összes előkészü
leteket.

A legfelsőbb tanács az utóbbi üléseiben 
jóváhagyta a magyar békeszerződés gazda
sági. pénzügyi és megújító záradékát

Az angolok Budapesten bankot fognak 
felállítani.

Renner dr allamkancellár megérkezett 
Parisba.

A lengyelek újabban azzal a tervvel 
foglalkoznak, hogy a lengyel trónra a volt 
osztrák-magyar monarchia trónjáról elűzött 
Habsburgok közül választanak királyt.

Soproni jelentések szerint: Dubois Art- 
hur a bécsi entente misszió tagját, akit a 
misszió nyugatmagyarországi viszonyok ta
nulmányozására küldött ki, a napokban 
Sopronban érkezett és tárgyalásokba kez
dett a soproni polgármesterhelyettessel : 
Schindler Andrással.

A Dunai bizottság székhelye félő', úgy 
látszik még végleges döntés mindig nem 
történt.

A párisi tanácskozások folytán 4 indít
vány merült fel — mint a lapok jelentik: 
Troubidge admirális Budapestet javasolja, 
a bécsi entente misszió Bécset, a franciák 
Pozsonyt vagy Komáromot látnák legszíve
sebben a bizottság székhelyéül A bizottság 
Poz-onyba való áthelyezése esetén a város
ban egy nagy kikötőt kellene építeni úgy 
szintén Komáromban is, ami pedig sok ki
adásba kerülne. Tehát csak Bécs és Buda
pest kerülhetnek komolyan számításba és 
most éppen e helyek előnyei és hátrányai 
kerülnek megvitatására Az utóbbi napok 
hangulata kétségtelenül Budapestnek kedvez, 
döntés azonban még nem történt.

Magyarország valuta javulása céljából 
félmilliárd értékű bort szállít el Német
országnak.

Garami Ernő a budapesti szociálde
mokraták vezére Svájcban akar megtele
pedni.

Szerbiában a nemzetgyűlési választá
sok márciusban lesznek

Az uj román kormány Vajda-Vojvoda 
Sándor elnöklete alatt megalakult.

Dr. Kovács Lajos budapesti vizsgáló
bíró, aki Tisza István meggyilkolása ügyé
ben a vizsgálatot vezette öngyilkos lett. 
Tettének oka ismeretlen.

Németország a békeszerződés revíziója 
érdekében egy memorandumot készitett, 
amelyben a lengyel határ kiigazítását kéri, 
oly módon, hogy a keleti határt GO km el 
tolják keletre, hogy igy Danzig szabad város 
Németországgal határos legyen.

Romániában köztársasági mozgalmak 
vannak; e mozgalom vezetője Take Janes 
cu és Avarescu tábornok

Az uj .Magyar nemzeti középpárt*  
elnökéül . Kürthy Lajost, alelnökül: Szász 
Károlyt és Tolnay Kornélt választotta meg. 
A párt a nemzeti eszme és királyság alap
ján áll.

Glemenceau Amerikába fog utazni az 
esetben, ha Taft a békeszerződés aláirása 
ügyében indított propagandával nem érne 
célt Clemenceau ebben az irányban akar 
ott célt érni.

Azt nem sajnálom !
Csak azt sajnálom :
Tavaszveröjényt, . . virág illatot!
Mi meleget ad, .. a letűnt napot!
Első dal mámorát, . . hit varázsát!
Hogy el nem lophattam minden álmát! 
Csak azt sajnálom I

Azt nem sajnálom:
Amikor hazudta . . szeret! . szeret! 
Amikor csókoltam, . . nem öltem megI 
Hogy a bánatot idáig vontam .
S minden dalt.. igy is. magáért mondtam 
Azt nem sajnálom!

PÁL IMRE.

Különfélék.
— Városi köagsrüléa. Léva város 

kinevezett képviselőtestülete e hó 12-én dr. 
Zostak András polgármester elnöklete alatt 
közgyűlést tartott, melyen a polgármester 
jelentést tett a város közigazgatási s va
gyoni állapotáról, arról, hogy a bolsevikiek 
41 ezer koronán felüli bélyeges pénzt vittek 
el a városi pénztárból s értéktelen fehér
pénzt hagytak vissza. Miután a város admi
nisztrációs kiadásai fokozódtak s a város 
ezt nagy inegterheltetés nélkül fedezni nem 
kepes, megfelelő államsegély iránt felter
jesztést rendelt a közgyűlés a kormányhoz. 
A költségvetést tárgyalták ezután s a köz
gyűlés a bevételeket 297,452 K 50 fillérben, 
a kiadást 518,918 K 88 fillérben, igy a hi
ányt 221,918 K 38 fillérben állapította meg, 
a melynek fedezetere 150 % os pótadó fog 
szolgálni. Majd Ravasz Viktor biz tag in
dítványára a polgármester részére 5000 K, 
— a kapitány részére 3000 K reprezentá
ciós költséget szavazott meg Tárgyalta és 
elfogadta a bor és szesz adópótlék feleme
lésére, a husvágási szemledijak újbóli meg- 
állapitasára vonatkozó javaslatokat Az ed
digi helypénznek ötszörösére való felemelé
sét határozta el Egyúttal elhatározta a 
közgyűlés, hogy kérni fogja a minisztertől 
a keramituli vamdijtételnek mmázsánként 
20 fillérre leendő ideiglenes felemelését. 
Elfogadta továbbá az uj építési szabályren
deletet, melynek alapján a toldaléképületek 
engedélyére 15 K, az uj épületekre 150 K 
fizetendő Elfogadta az értékemelkedési ille
tékről, a városi vigalmiadó behozataláról és 
a letelepedési engedélyről, nemkülönben a 
közszükségleti, ruházati cikkek, élelmiszerek 
és tüzelő anyag vételéről s azokkal való 
kereskedésről szóló szabályrendeleteket. Tu
domásul vette a közgyűlés a polgármester 
által, a bolsevikiek által kiürített pénztár 
fedezetére a lévai pénzintézetektől felvett 
kölcsönöket Megállapította az iparos és ke
reskedelmi tanonciskola költségvetését. Az 
iparos-iskola tandiját 25 koronára, a keres 
kedelmi iskola tandijat 70 koronára emelte. 
Jóváhagyta a vásártéri kiskorcsma és a fa
iskola bérletére vonatkozó szerződéseket, 
valamint Csorba Jenő városi mérnöknek a 
városi villamos-telep kezelésére vonatkozó 
igazgatói megbízatását. Még több kisebb 
személyi ügy tárgyalása után a közgyűlés 
véget ért.

— Dr. Hodzsa Milánt, a cseh 
szlovák köztársaság budapesti köveiét uniti 
kációs miniszterré neveztek ki.

— A lévai jótékonysági akció 
F. ho 7-én vasárnap délután 5 órakor a 
kezdeményezők meghívása folytán, nagyszá
mú közönség jelent meg a zarda torna 
termében a jótékonysági akció megbeszélé
sére. A megjelenteket Szakács Viktor plé
bános üdvözölte. Hivatkozva azonban gyön 
gélkedésére, fölkérte dr Kmoskó Bélát, 
hogy az elnöklést végezze helyette. Majd 
Letocha József hittanár ismertette az egybe 
gyültekkel, hogy mi a tulajdonképeni célja 
az egész akciónak, hogy és mint kell segi 
teni azokon, akik erre igen rá vannak utal
va. Azután a megjelentek megválasztottak 
az intéző bizottságnak tagjait. — Ezeknek 
neveit itt közöljük : Elnök Szakács Viktor, 
alelnök Kmoskó Béla. Tagok : Bándy Endre, 
dr. Balog Sándor, Belesük Sándor, dr. Bólé
mén János, Borcsányi Béla, Csernák Izidor, 
Dóka István. Frasch József, Gombos Antal, 
Guba János, Heckmann István, Jakabfalvy 
Barna, Jozefcsek Géza, dr. Kersék János, 
Köpésük Rezső, Korpás István, Kern Uszkár 
Letocha József, Liebermann Jakab, dr. Ma- 
utner József, Pap József, Szpll János, Tóth 
István, dr. Vlcsek Ferenc Hölgyek részéről : 
Bándy Endréné, Jakabfalvy Barnáné, Kacser 
Vilma, özv. Kherndl Jánosné, Kostyek Jó 
zsefné, Mihalovics Margit, dr. Priszner Gyű 
láné, özv. Szabó Imréné. — A bizottság f ho 
10-én a városi fiúiskolában tartotta első 
gyűlését, melyen a jótékonysági akció mó
dozatait dolgozta ki. — Sok sikert kívánunk 
a bizottság humánus működéséhez.

— UyAashtr Mihalcsics György ny. 
altábornagyot a stoláci hőst, ki egykor a 
lévai zászlóalj parancsnoka volt, a lévai 
uritárssság általánosan tisztelt alakját, 
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súlyos csapással sújtotta a kérlelhetetlen 
sors keze. Mint részvéttel értesülünk fia : 
Mihalcsics Kornél főhadnagy a budakeszii 
szanatóriumban életének 22 éveben, hosszas 
szenvedés után elhunyt Mihalcsics Kornél 
a háború áldozata lett, mert ott szerezte 
súlyos betegségét, melyből sem szüleinek 
legodaadóbb ápolása, sem a szanatóriumi 
kezelés nem tudta megszabadítani. A gyasz- 
hir. mely Mihalcsicsot és családját mélyen 
megrendítette, városunkban is altalános rész
vétet keltett

— A lévai kereskedelmi csarnok 
e hó 7-én rendkívüli közgyűlést tartott 
Weisz Simon elnöklete alatt, melynek fő
tárgyát a tisztujitás képezte A névszerinti 
titkos szavazás utján a tisztikar a követ 
kezöképen választatott meg : Elnök dr Laufer 
Arthur, alel nők Kern Oszkár, 11. a’elnök 
Engel Gyula, pénztárnok Weisz Ignác, titkár 
Adler Emil. A választmány tagjai lettek : 
Blurnenthal Jónás, Boros Gyula, Kertész La
jos. Kopcsák Rezső, Löwy Lipot, Pollak 
Emil, Róth Ignác, Schulcz Ignác. Schwitzer 
Gyula, Weisz Benő, Weisz Simon rendes, 
Horatsik János, Knapp Géza gépkereskedő 
és Weisz Gyula szeszkereskedő póttagok

— A szlovenszkól cseh tisztvi
selők ős a flzetésrendezés. A novem
ber hóban folyósított uj fizetésrendezés el
len a Szlovenszkón működő cseh tisztvise
lők állást foglalnak. A fizetésrendezéssel 
kapcsolatosan ugyanis a kormány beszün
tette a cseh tisztviselők napidijait, melyek 
jóval meghaladtak a rendes fizetésükét, 
mert egy egy tisztviselő ezen a címen napi 
30 — 40 koronát kapott. A cseh tisztviselők 
sérelmesnek tartják a napidijak beszünteté
sét mindaddig, amig a jelenlegi dragasag 
úgy az élelmezés, mint a lakás és ruház 
kodás tekintetében tetemesen nem csökken 
November hó 28-án Bratislavában a cseh 
tisztviselők erősen látogatott értekezletet 
tartottak, melyen kimondottak, hogy ragasz
kodnak eddig élvezett napidijaikhoz és kife
jeztek abbeli véleményüket, hogy a tisztvi
selői illetményeket nem lehel rendezni ad
dig, amig meg nem oldjak az élelmezés és 
lakás kérdését Az értekezleten Hajek kor
mánytanácsos Srobár miniszter nevében ki
jelentette, hogy a napidijaknak december 
elsejével tervezett beszüntetése halasztási 
szenved és a tisztviselői fizetések megjaví
tása újabb egyezkedés tárgyát fogja képezni. 
Minden valószínűség szerint tehat újra fo
lyósítani fogják a cseh tisztviselőknek a 
napidijakat, de ezzel ismét nagy hátrányt 
fognak szenvedni a szlovák tisztviselők, 
akik a drágaság lidércnyomását épp úgy 
érzik, mint a csehek

— Állami nyugdíjasok. Az allami 
nyugdíjasok és özvegyek ügyében küldöttség 
járt Pozsonyban a kormánynál, hol memo
randumot nyújtottak at a nyugdíjasok érde
kében. Bizony ráférne szegény nyugdíjasokra 
némi gyorssegély, mert vannak olyanok, kik 
ez évben még semmi nyugdijat nem kaplak. 
Értesülésünk szerint az 1918. évi október 
1 je előtt nyugdíjazottak 1918. október 1-töl 
kezdődőleg évi 600 korona, az özvegyek 
200 korona, az árvák pedig 100 korona, 
illetve fejenként 40 korona dragasági pót
lékot kapnak.

— Az ingatlan eladás ős bérlet 
korlátozása. Már a magyar kormány is 
sokféle rendelkezéssel szabott koriatokat az 
ingatlanok forgalmának Ezen korlátozási) 
kát a szlovák minisztérium is elvileg fenn
tartotta, azonban a részleteket érintő kü
lönféle eltérésekkel. Srobár miniszter most 
megjelent legujabbi rendeletével módosította 
a szlovák kormány által e tárgyban kiadott 
es eddig irányadóul szolgait első rendeletet 
és ennek értelmében ezentúl a következő 
esetekben kötelező a megyei közigazgatasi 
bizottság jóváhagyása: a) az ingatlanok 
elidegenitése (eladasa, csere, ajándék stb.) 
esetén, ha azok kiterjedése 10 kát. holdat 
meghalad, továbbá, ha azok forgalmi érteke 
50000 koronánál nagyobb; ez utóbbi eset
ben akkor is, ha kiterjedésük 10 kát. hold
nál kisebb volna; b) hazaknak, gazdasági 
és ipari építményeknek es más az ingatla
nokhoz kötött vállalatoknak elidegenítése 
esetén, amennyiben forgalmi értekük 5000U 

k°ron‘t.. .“le«lialad; c) hat évnél hosszabb 
időre Kötött bérleti szerződések, avagy ha a 
bérleti szerződés 50 kát. holdat meghaladó 
kiterjedésű ingatlanokra vonatkozik, valamint 
az Ily bérleti jogok telekkönyvi biztosításá
hoz is; d) az ingatlanok elzálogosításéhoz 
vagy megterheléséhez, ha a biztosítandó 
tőkeösszeg 50000 koronát meghalad A 
feuntebb érintett jóváhagyást igénylik, to- 
vábbá a) az ingatlan elidegenitesek akkor 
is, ha kiterjedésük 10 kát. holdat nem is 

meg’ ,valamint ha forgalmi értékük 
oUOOO koronánál kisebb is, amennyiben ezen 
elidegenítések csak részei az olyan franzak 
ciónak, mely 10 kát. holdat illetve 5000ü 
korona értéket meghaladó ingatlanra vonat
koznak ; b) 50000 korona értéket meg nem 
haladó ház stb részeinek elidegenítése, ha 
az egész ház, épület, építmény, vállalat ér 
teke meghaladja az 50000 koronát; c) az. 
50 kát. holdat meg nem haladó ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződések és ezek telek
könyvi biztosítása, ha ezek csak részéi azon 
tranzakciónak, mely 50 kát. holdat megha
ladó ingatlanra vonatkozik; és végül d) az 
50000 korona tőkeösszeget meg nem haladó 
elzálogosítások es megterhelések, ha ezek 
csak részei az 50000 korona töket megha
ladó tranzakciónak. Ezen rendelet í évi 
augusztus hó 25 étöl kezdve hatályos s ezen 
időtől fogva a most megjelölt jogügyietek 
csak abban az esetben érvényesek, ha azok 
a megyei közigazgatási bizottság áltál jóvá
hagyást nyertek.

— Gyaszhir. Varannay János nyug, 
jarásbirósági irodatiszt, e ho 9 én 69 éves 
korában, hosszas szenvedés után elhunyt 
A boldogult Sándor testvérével együtt, ki 
takarékpénztári hivatalnok voll, még a 70 es 
években Szenicre költözött, hol a járásbíró
ságnál évtizedeken át működött mint Írnok 
és később kezelőtiszt, s az ottani társadalom 
rokonszenvét és tiszteletét bírta. Pár év 
előtt Sándor fivére elhalt s őt a honvagy 
visszahozta Lévára, hol szerető rokonai 
közelében töltötte jól megérdemelt nyuga
lomban hátralevő napjait, mígnem most 
követte ciháit fivérét az örökkévalóságba. 
Hűlt tetemeit e hó 11-én helyeztek örök 
nyugalomra a ref temetőben. Halálát fivére 
Varannay István, Léva város ny. tanácsnoka, 
két nővéré Varannay Zsófia és Julianna férj. 
Dóka Sándorné és kiterjedt rokonság gyá
szolja. Béke lengjen porai felett I

A „Sokol“ lóval továbbképző 
egyesülete szerdán, folyó hó 17-én a 
városi vigadóban első estélyét rendezi elénk 
és érdekes műsorral. Kezdete felnyolc óra
kor. Helyárak: 1. hely 3 kor., II. hely 2 
kor., III. hely 1 korona.

— Erjegyzés. Geiringer Ármin honi
varsányi lakos, e hó 7-én eljegyezte Eisler 
Jolánka urleányt Dalmadon.

— Kereskedelmi alkalmazottak 
szervezkedése. A lévai kereskedelmi alkal
mazottak ma, december 14-én délután 2 Vs óra
kor a Láng es Kun szálloda külön termében 
értekezletet tartanak, melynek célja, hogy a 
lévai szervezetet megalakítsak és a bralis- 
lavai kereskedelmi alkalmazottak szövetsé
gébe való belépést kimondjak. Tanácskozni 
lógnak továbbá az egységes kollektív szer
ződések megailapitásaról.

— A szegények segítése Verebé- 
lyen. A verebélyi szociáldemokrata párt a 
helybeli szegény özvegyek és árvák részére 
gyűjtést indított, amelyet csakhamar oly szép 
eredmény koronázott, hogy már is tekinté
lyes összeg áll a bizottság részére. Az idei 
hosszú tel és az ijesztően növekedő drága 
sag más varosokban is ilyen jótékony akció 
ra indította a jobbmódu polgárokat.

— Razzia a Hamis bankjegyek 
után. Az érsekujvári katonai rendőrség a 
polgári rendőrség közreműködésével a kávé
házakban razziát tartott A marhavásárra t. 
i. igen nagy számmal jöttek vidéki kereske
dők és ügynökök, akiknél óriási összegű 
hamis bélyeggel ellátott bankjegy volt. A 
rendőrség több mint 180,000 koronát foglalt 
le, amelyről nyugtat i.dotl tulajdonosaiknak 
— Valószínű, hogy a pénzt a bélyegek 
megsemmisítése után visszakapják. Néhány 
letartóztatás is történt. Voltak ugyanis né- 

hányán, akik a hivatalos vizsgálatot félre 
akarták vezetni, vagy elrejtették a hamis 
bankjegyeket Ezeket bekísérték a katonai 
rendőrség parancsnokságára.

— A dunai átkelés szabályozása. 
A komaromi katonai parancsnokság a követ
kező uj rendeletet bocsátottá ki : Az átkelési 
igazolványok, melyek Komaromban és Uj- 
szőnyben lettek kiállítva, kizárólag e két 
helyen való tartózkodásra érvényesek. Ennél
fogva nincs megengedve, hogy ezen igazol
vánnyal komaromi lakosok Magyarországba, 
vagy ujszányi lakosok Szlovenszkóba utaz
hassanak Az átkelési igazolványok tulajdo
nosai tartoznak még az átkelés napjan 
visszatérni. Minden átmenő köteles az iga
zolvány egyidejű bemutatása mellett a hid- 
őrségnél nevét úgy az odamenés, mint a 
visszajövetel alkalmával az ott vezetett 
könyvbe beíratni.

— Gyilkos vihar Rendkívül nagy 
vihar dühöngött november 28 án az egész 
vármegyében, de különösen annak északi 
részében, Bisztricsény község környékén, hol 
a közeli erdőben egy hatalmas bükfát az 
ottani avagók kunyhójára döntött épen ak
kor, midőn azok benne aludtak. A lezuhanó 
fa a munkások közül hármat rögtön agyon
ütött, egyet pedig súlyosan megsebesített. 
Az erdő tulajdonosa Bienenstock Lipót a halott 
munkások eltemetéséről sajat költségén gon
doskodott azon felül első segély gyanánt 
2000 koronát adományozott az özvegyeik s 
árváiknak

Jótékonyság.
Agárdy Sándor ur és neje elhunyt fiuk 

iránti kegyeletből nem 100 — amint a „Barsu 
utolsó szamában tévesen közölve volt — 
hanem 500 koronát adományoztak a tüdő
beteg gondozó intézetnek Tüdőgondozónak 
állandó jótevője Hochberg József né úrnő 
Bajkáról újból 50 koronát küldött a tüdő
gondozó intézetnek. — Schlilssler Gyuláné 
úrnő Nagymálasról a „Tüdővész ellen véde
kező egyesület*-nek  karácsonyi ajándékul 
25 koronát a tüdőbeteg gondozó intézetnek 
pedig ugyancsak karácsonyi ajándékul 50 
koronát küldött A jólelkü adományért őszinte 
köszönetét mondunk Dr Fromin#r |ínáci

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
ISIS, évi dec. hó ö.-től — dec. hó 13.-ig.

Születés.
Koloszar József Agardy Mária, leány Mária, 

ifj. Szabó Lajos Slehér Erzsébet, leány, Etel.

Halálozás.
özv Horváth Józsefné Pirner Anna 86 éves 

szivizomelfajulás. Varannay János 69 éves végel
gyengülés.

= APRÓ HIRDETÉSEK. =
Minden szó egyszeri liirdelese 30 fillér, a címszó, 
valamint minden vastagabb belliből szedett szó 
négyén fillér. — A legkisebb birdeies ára három 
koron - - Levélbeli tudakozódásokra pontosan vála
szolunk kérjük azonban a szükséges postabélyegei.

T-.JI.U-,! 3 >/, évi ügyvédi és
XrOUSLallU. némi gazdasági gyakor
lattal, könyvelés-, levelezés-, gyors- és gép
írásban teljesen perfekt, irodai, esetleg pénz- 
tárnoknői állást keres. — Cim a kiadóban.

Intelligens leányt gyermekem
mellé : Berger Ernőnk, Léva. _________  

Tanító tanítást vállal 
(magyar-német)

helyben, esetleg vidéken; el villái bármily 
irodai munkát és másolást Cim: Honved-u 29.

rn.. Js-s. Mii Ha rL*K el hozza estig lnCLOmaSUl. kész a cipő talpalás. 
Ha Gelber Ignaczhoz viszi Lévan, Behm- 
utca 12 szám (Adamcsa ház )
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Viselt ruha.
venni Adler Horné Léva, Mártonffy utca 12.

Hagyod községben «.
Balázs Rozália tulajdonai képező 1 csinos 
lakóház, 1 konyha, 1 istálóból álló helyisé
gek azonnal bérbe adók. Bővebbet Antal 
János községi bírónál Százd (Hontm)

Ruhaszövetek. női kosztüm 
ruhaszövet kapható GROTTE VILMOS raktá
rában Lévan Deák Ferenc utca 8 sz. alatt 

Mindennemű órajavitlsokat 
lelkiismeretesen eszközöl WEIL A L AD ÁB Mángorló-utca 1. Slám.

Za aa a r a + hangolok, javítok. 
0 L 0 * w w Vidékre is megyek.

Cini a kiadóhivatalban.

Aki olcsó ruhajavitást, 
harisnya foltozást és hímzést akar, forduljon 
bizalommal hozzám WINTERSTEIN FRIOA 
Léva, Bercsényi-utca 12. szám.

Száraz tűzifa Hlu“ítc"nvö 
gyújtó fa kötegekben, házhoz szállítva, 
kapható TONHAISEB LÁSZLÓ tüzifa- 
nagykereskeJönél, Ladányi-ulca 1G valamint 
Ozmán-tér 6 szám.

Német, francia nyelvet 
és zongorát tanít oki. tanítónő. — Cim a 
kiadóhivatalban.

5 perc alatt készülnek
utazási igazolványra szükséges fényképek 
Adler Sándor fényképésznél

fl_- IvmsaIí ozlpéaz munkásokatUyaKOTOlt felvesz GELBER IGNÁC 
LÉVAN, Behm-utcza 13.

NYITKAI és TÁBSá
X 3.HQHGZ könyvnyomdájában
------felvéteti le.---------

I 
I

I
A n. é. közönség b. tudomására 
hozom, hogy üzlethelyiség hijján 
egyenlőre Koháry-utcza 4. ez. 
alatti lakásomon —---------------

i 
II 

Modern eiönyomdát
rendeztem be, a hűl minden e ’ 
szakba vágó munkák a legdiva- ' 
tosabb és a leglinumabb Ízlésnek | 
megfelelően készülnek. — ——

Előnyomtatott és kész kézimunkákat 
szép választékban raktáron tartok.

A n. é. közönség b. pártfogását kérve 
teljes tisztelettel

Fischer Vilmos Léva.'

Kályhás. &
Tisztelettel értesítem, hogy a 

mai naptól fogva árusítok kályhá
kat és takaréktüzhelyeket minden
féle színekben.

Elvállalok régi kályhák és taka
réktűzhelyek átrakását, tisztítását 
és Javítását.

Nagy tüzelőanyag megtakarítás.
Becses megrendeléseket kérve, vagyok 

Tisztelettel
KÖZEL JÓZSEF

kályhásmester.
Megbízásokat elfogad BÖTH X. czég vas

kereskedése, LÉVAN.

W etzler és Kugler
— OBemegekereskedöktől —

a közelgő karácsonyi ünnepekre való tekin
tettel kötelességszerüen figyelmeztetjük az 

tisztelt vevőinket, hogy Mazsolya. Cacao,igeu __________________
Vanillia szükségletéi már most szerezze be, 
mert ezekben a cikkekben nagy hiány mu
tatkozik és újabb behozatalra egyenlőre nincs 
kilátás. — Egyben tudatjuk, hogy pácoláshoz 
szükséges Salétrom, Coriander, Majoránna,
Feketeborsot nagy mennyis^ gben kaptunk és 
azt jutányosán bocsájtjuk a t. vevőink ren
delkezésére. — Friss olajos szardínia.------

Uj cipő áruház.
Léván a «KALV1N» épületben 
férfi, női és gyermek cipők, nagy 
választék magyar, női és férfi 
csizmákban és lábszárvédőkben 
SCHÁFFER SÁNDOR 

cipő raktáriban, LÉVA, .Kálvin udvar".

CZIBÜLKA REZSŐ építési irodája
ZZ

készít: minden az építési szakmába vágó beadási , kiviteli- és részlet 
terveket, megrendeléseket és költség vetéseket. Tervez : köz és 
maganépületeket, u. m : lakóhazakat, nyaralókat, templom és 
iskolákat mindennemű gyárakat és ipartelepeket s t. b

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

foglalkozik: műszaki tanácsadással és véleményezéssel; birlokrendez.essel, 
felmérésekkel, lejtinérésekkel és parcellázásokkal — —------

közvetít: ingatlanok (birtokok, hazak) stb adás vételét — — — — —

raktáron mindennemű építési anyagokat u. m. : cement mész, nád, kő-
tart: por,' müpala. cementlap, kátránylemez s. 1. b — — — —

—- LÉVA, Kálnai ut 27. szám. ——

KARÁCSONYI
KERN TESTVEREK

fűszer-, gyarmatáru- és vaanagykfreskedésében
Alapittatott 1881 LÉVA. Te'efonsráni: 14-

Állandóan frÍ88 fűszer- és csemegearuk H
Naponta friss liptói túró, csemegesajl és elsőrendű felvágottak. 
Nyers és fölt kassai karácsonyi sonka. — Caramvölgyi teavaj. 
Szardínia, szardella, ajóka gyűrű, kelettengeri és göngyölt heriug, 
hazai pisztráng, húskonservek, öz, libamáj és sonka pain és 
egyéb csemege különlegességek. — — — — — — — 
Svájczi csokoládé, hollandi cacao, valódi orosz tea, pergetett 
akácméz, dió, mák, cukrozott déligyümölcs, dessert cukorkák es 
teasütemények. — — — _  __ _  _  _  _ ______

Karácsonyi cukorkák, szaion cukor, függelékek, karácsonyfa díszek I 
Csemege és gyógyborok, likőrök, cognac és pezsgők. — —

"Karácsonyi ajándéknak l^gol Iralrvr aaabb 

íoWéiij, modern háztartási ss ko^aíelszerelési ett 
Villamos és szén vasalók, gyorsforralók, kávé és teafőzők, tea- 
szürök, husvágógépek. mandola, dió és mákőrlögépek. konyha- 

___ mérlegek, konyhakések, evőeszközök, karbidlámpák nagy raktára. 

tyWfe fémr,í bo»n»yoBd4j»

TONHAISER JÓZSEF
. .-=■ elektrotechnikus Léva. =

Elvállal: helyben és vidéken villamos 
világítási és erőátviteli telepek, vala
mint villamos és gyenge áramú 
csengők komplett berendezését. — 
Valamint szállítok vili, dinamókat, 
motorokat, márványkapcsoló és 

— — motortáblákat. — —
------- Oxman-tér 6. axám -------

Ifj. Laufer Béla
===== fényképésznél —

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

Még KARÁCSONYIG elkéssülhit
a legmegfelelőbb ajándék 

egy szép fénykép nagyítás 
vagy medaillon fényképekkel.

Igazolványokra fényképek
1 óra alatt e készülnek 1

Nem gyors fénykép, szép és tartós kidolgozás I


