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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.

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként — 6 fillér.
Nyilttén közlemények garmond 

soronként 5o fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

HETILAP.KÖZMŰVELŐDÉSI Es T.A HSADALMI

i káilrstok I tiirkairtltkghai kOlgandlk.
Kéziratok viaaza nrm adatnak

telelös szerkesztő : Dr. KEBSEK JÁNOS.

Karjaira vvLnárxiscp r«g-g-«l.

FÖMUNKA  TÁRSAK:
A SÁR Dl LÁSZLÓ, PAPP JÓZSEF.

A klrdattaakat, allfliatéaakat a a raklamkelúkat a 
kiadóhivatalba kór|Ok utasítani.

A LÁB KIADÓI A ; NYITR A*  Ó8 TÁRSA r. t.

•A lévai sportklub.
1914. tavaszán, mikor kupadöntő 

mérkőzése folyt le Burnley és 
Liverpool között, ott volt a machen 
maga az angol király is és saját 
íelséges kezeivel tapsolt, mikor 
Burnley a mérkőzést egyetlen, be
tejelt goallal megnyerte Liverpool
lal szemben.

Említhetném Svédországot is, 
hol az 1912 évi olimpiád alkalmá
val mindenütt ott volt a király is 
és rokonszenvéröl és a sport iránti 
érdeklődéséről világos bizonyítékot 
nyújtott.

Tehát itt már annyira haladt 
előre a sport, hogy az uialkodóház 1 
legelső tagja is méltónak tartotta, 
hogy végignézze az emberi test 
technikájának küzdelmét.

Nálunk ez sohase történt volna 
meg, igaz ugyan, hogy nagy törne- ■ 
gek drukkoltak állandóan kedvenc 
színeik győzelméért. Emlékezzünk 
csak vissza a régi osztrák-magyar, 
vagy F. T. C. — M. T. K. mérkő . 
zésekre.

És ma, mikor már a legutolsó 
taluban is van, ha nem is két, de 
legalább egy íootbalcsapat, (Érsek
újvár 3, Nagysurány 2, Nagytapol 
csány 2 stb.) teljesen érthetetlennek 
találom Léva város közönsége me- ' 
rév konzervatizmussal annyira in- • 
tranzigens álláspontra helyezkedik 
egyetlen Sportklubjával szemben és 
nem is érdemesíti annyira sem fiait, 
hogy végignézze játékukat. Ez j 
okozza azután, hogy — mint a 
sportkommüniké is megemlíti, hogy 
a csapat kedvetlenül játszik, mert 
nincs alkalma ki előtt megmutatni, 
hogy mit tud.

A klub létesítését többen akar
ták megakadályozni, különféle okok
ból, melyekre itt kitérni nem aka
rok, de végre is sikerült leküzde- 
nünk azokat a nehézségeket, melyek 
utunkba gördültek, úgyhogy most 
már tervbe van véve, sőt nemcsak 
tervbe véve, hanem határozott bizo
nyosság arra nézve, hogy a klub 
az idő rövidsége miatt most mái 
nem, hanem a tavasszal az összes 
sportágak atlétika, vívás, úszás, 
lawn tennis, kultiválni fogja, ameny- 
nyiben az eszközök többé-kevésbé 
már rendelkezésünkre is állnak.

És maga ■ az eredeti csapat is 
nagy változásokon ment keresztül, 
teljesen reorganizálták, úgy hogy 
most már minden remény megvan 
arra, hogy igazán szép játékot 

produkáljanak és csakis Léva város 
t. közönségén múlik, hogy diadalra 
segítse küzdelmünket, hogy goa- 
Iokkal rakhassuk ki minden állo
másunkat.

Nem tételezem fel a lévai közön
ségről, hogy megölni akarna egy 
most született sportklubot és talán 
némi öröm eltölti arra a hírre, 
hogy a szivéről leszakadt fiai megint 
győztek.

Kérem tehát Léva tisztelt kö
zönségét, hogy ne hallgasson azokra 
a konvencionális hazugságokra, me
lyeket a sport ellenségei mindunta
lan felhoznak, önmaga kontemp- 
láljon, tanítson jóakaratot és párt
fogást fiaival szemben, mert hiszen 
mindannyiunknak érdeke, hogy fia
talságunk edzett és életerős legyen 
és ezt manapság, mikor mindany- 
nyian nemcsak fogékonyak vagyunk 
különféle betegségekkel szemben, 
hanem szinte predesztinálva va
gyunk rá, másként mint sportolás
sal elérni nem lehet. így lehet el
érni a görögök elvét is: Ép testben 
ép lélek.

Nem kívánunk a közönségtől 
sokat Azt hiszem, és ebben min
denki megegyezik velem, hogy az 
ügyesség és a technika győzelme- [ 
ben mindenki csak örömét találja i 
és olcsóbb mulatságok helyett vá- [ 
laszthatjuk azt, ami a szabad ég 
alatt történik. Jöjjön mindenki csak 
egyszer ki egy mérkőzésre, meg I 
fogja látni, hogy a következő atka- ; 
lommal már hívni sem kell, mert | 
mindenki örömmel nyújt segédkezet , 
ahhoz, hogy az ifjúságot a káros ' 
szórakozástól elvonjuk és helyette 
felfrissitő mulatságot nyújtsunk. így 
nem leszünk sybarita vázak.

Mutassuk meg mit tudunk és 
meg vagyok győződve, hogy hama- | 
rosan szűknek fognak bizonyulni a , 
mostani keretek is! |

A világ-eseményekből.
A legfelsőbb tanács elfogadta Focit tá

bornok azon javaslatát, hogy minden ne
gyedév végén katonai szakértők menjenek 
Németországba és állapítsák meg a német- 
hadsereg létszámát

A románok kiürítették Győr, Székesfe
hérvár, Pápa és Veszprém városokat.

Friedrich István miniszterelnök okt 
4 én Siófokra utazott, kíséretében voltak: 
Nelly of Nully angol lelkész, Mac Lean an
gol százados és több magyar miniszter. 
Siófokon Horthy a magyar hadsereg föpa 
rancsnoka üdvözölte s kijelentette, hogy a [ 
magyar nemzeti hadsereg a kormány háta

mögött áll ! Majd Siófokról Keszthelyre utaz 
tak, ahol Friedrich nagyszabású beszédet 
tartott

Beszédében többek között ezekett mon
dotta : A kommunizmus romboló munkája 
után nem jöhet más, mint a keresztény 
és nemzeti irány.

Mi nem lógunk itt többé megtűrni sen
kit, aki saját nemzetét megtagadja és az 
internaciunáléhoz szit Majd igy folytatta: 
Mióta erős keresztény nemzeti kormány van 
a külföld rokonszenvét a magyar nemzet 
irányt megnöveltem Mióta látják, hogy a 
nemzet elismerte, hogy senki másra nem szá
míthat, hanem csak magára, egy jó barátot 
találtunk és ez Angolország. Az angol nem
zet, amelynek képviselői közöttünk időznek, 
volt az első, amely felismerte, hogy Magyar
országgal nagy igazságtalanság történt. Az 
angol nemzet elvállalta Magyarország ellátá
sát. A miniszterelnök utalt arra, hogy az 
entente teljesítette Magyarország azon kí
vánságát, hogy 8 hadosztályt felállíthasson.

Megbíztak továbbá C.ausey amerikai 
ezredest, hogy biztosítsa Magyarországnak 
szénnel való ellátását

Majd továbbá a kommunisták bünteté
séről beszélt. Bíróság fog dönteni arról, 
hogy ki bűnös Végül szólt az ország nehéz 
pénzügyi helyzetéről. Az állam havi szük
ségletei meghaladják az egy milliárdot.

Szükséges tehát, hogy mindenki dolgoz 
zek és eleget legyen adózó kötelezettségének. 
S ha mindenki eleget tesz kötelességének és 
a keresztény nemzeti szellemet ápolja, akkor 
Magyarországnak szép jövője lesz.

A .Wiener Mitlag" tudósítója szerint 
D' Annuziót f hóban Fiúméba meggyilkolták.

Haase képviselő ellen Vors János nevű 
öf évos ember merényletet követett el Ha
ase az alsó lábszárán és a könyökén meg
sebesült.

Wilson állapota lassanként javul. Állí
tólag könnyű gutaütés érte Wilsont,

Wilson elnök hivatalát ideiglenesen 
Marschall elnök fogja betölteni.

Fiumei jelentés szerint D' Annuzió a 
Fiúméba megérkezett aostai herceggel meg
beszélte Fiume kiürítését.

Az angol kormány bécsi követének Sir 
George Lindlay volt stockholmi angol követet 
nevezte ki.

Budapesti jelentések szerint Magyaror 
szág komoly események előtt áll

A magyar vezetők a legszorosabb kap
csolatot keresik Angolországgal, — amit 
úgy látszik sikerült is elérni, és angol her
ceget akarnak kikiáltani királynak.

A , Magyar Távirati Iroda*  jelentése 
szerint Troubridge angol tengernagy Buda
pestet választotta a dunai gözhajózás köz
pontjául. A Dunabizollság székhelyéért 
Becs, Pozsony és Belgrád Is versenyeztek 
központi fekvésénél fogva a magyar fővá 
rosra Budapestre esett a va'asztás
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Troubridge tengernagy családja már « 
útban vnn Londonból Budapestre.

A „Reichspost- jelenti, hogy Lovászy 
Márton leakar mondani politikai működéséről.

Kunfi Zsigmondot a cseh szlovák ható 
ságok átadták Ausztriának, mely menedékét 
ad a volt népbiztosoknak.

Japán ratifikálta a békeszerződést.
Theodorov bolgár miniszterelnök, aki a 

párisi bolgár delegációnak vezetője volt, f. 
hó 2-án jelentést tett az általa folytatott bé
ketárgyalásokról és feltételekről. Minthogy 
jelentését kedvezőtlenül fogadták, benyújtot
ta a királynak az egész kormány lemondását. 
A király valószínűleg Stambulinszkit fogja 
megbízni az uj kormány megalakításával.

Az osztrák tartományokat a svájci 
kanton rendszer mintája szerint akárják 
rendezni

Alfonz spanyol király Poincaré meghí
vására f. hó végén Párisba fog utazni. — 
Ez alkalommal a Marokkó kérdésről és Spa 
nyolországnak a népszövetségbe való képvi- 
seltetéséröl lesz szó.

A román sajtóiroda jelenti, hogy a bi- i 
róságok megtalálták Mackensen tábornok i 
levéltárát, mely 20 nagy ládában volt elhe- ' 
lyezve. Az okmányok a német keleti had
műveletekre vonatkoznak.

A budapesti Nemzeti Társaskör elhatá- 
roztá. hogy Tisza Istvánnak szobrot emelnek

A budapesti államügyészség Károlyi 
Mihály ellen lopás, sikkasztás és lelkisme- 
retlen kezelés miatt meginditotta a bűnügyi 
eljárást. A vizsgálat már annyira haladt, 
hogy Károlyi ellen kiadták az elfogatási 
parancsot.

Egyidejűleg megkezdték a csehkormány- 
nyal a tárgyalást Károlyi kiadatása ügyében, 
mivel nem politikai, hanem közönséges bűn
tettekről van szó.

A párisi haditörvényszék követeli a né
met kormánytól Bismarck herceg unokáját, 
Bismarck gróf kiszolgáltatását, mivel a há
ború folyamai) egy francia falu 14 lakó.át 
agyonlövette, hazukat pedig felperzseltette.

„A Nap" c. újság okt. 11-iki számában 
Károlyi Mihályról egy cikket közöl, amelyben 
azt bizonyitja, hogy az olasz front szétzül- 
lése Károlyi akkoriban kiadott parancsának 
következménye volt. Károlyi ugyanis azon 
parancsot adta ki, hogy a mögöttes ország 
ból szűnjön meg a front élelmezése és csa
patokat arra szólította, hogy tegyék le a
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fegyvert.
Portugáliában monarchista mozgalmak 

vannak.
Franciaországban szeptember közepéig 

a háború alatt megsemmisített 2246 km. 
vasútvonalból 2016 km -t állítottak helyre. 
Ezerhetvenöt km csatornából 700 km.-t 
tettek hajózhatóvá és 1160 müépitményből, 
alagútból, Ilidből 588-at, 550.000 leégett 
épületből 60.000-et építettek fel.

A románok kiürítették a Dunától nyu
gatra eső vidéket és átadták azt a magyar 
kormánynak.

Olasz lapok jelentése szerint a rendőri 
szolgálat céljából Budapestre érkezett 200 
angol és 1500 olasz katona.

Horovitz Náthán amerikai ezredest, kit
a magyar nemzeti hadsereg, csendőrség és 
rnndőrseg újjászervezésének ellenőrzésére 
küldtek Magyarországba visszahívtak s utódja 
Moore Charles Beatty amerikai ezredes mar 
megérkezett Budapestre.

A magyar kormány Apponyi Albert 
grófnak igen kimagasló helyet tart fenn a 
békedelegációban, amire őt nagy hazafisága 

a» a körülmény is predesztinálja, 

hogy az egész világ politikai köreiben nagy 
becsölésnek örvend. Ha Apponyi Albert gróf 
a békedelegátusi tisztséget felfogadja, úgy 
a békeszerződés létrejöttekor vezető szere
pet fog játszani

Hivatalos forrásból jelentik, hogy az 
entente Magyarországnak másfel milliárd 
korona kölcsönt engedélyezett. Ebből az 
összegből az első részlet 80 millió már fo- 
lyósittatott, a többi részlet pedig folytatóla
gosan bocsáttatik a kormány rendelkezésére 
A kölcsön által Magyarország összes állaim 
szükségletei fedeztetnek.

A magyar kormány elrendelte a forga
lomban levő bankjegyek lebélyegzését. Az 
elrendelt művelet a bankjegyek értékét nem 
fogja csökkenteni, egyedüli célja a forgalom
ban levő papirpénzösszeg megállapítása.

Különfélék.
— Az iskolák köréből. Stefanek An 

tál, a cseh szlovák kormány pozsonyi közok
tatásügyi előadója a hét elején Léván idő
zött és megbeszélést folytatott a város és az 
iskolák vezetőivel. — Ez alkalommal ismé
telten rámutatunk a Szloveuszköban uralko
dó iskolai állapotokra. Zigmundik pozsonyi 
tanfelügyelő következőleg jellemezte a vi
szonyokat : „Szlovenszkóban teljesen hiány 
zik a világos iskolatörvény, amelyben az is
kolaügy szervezetére és vezetésére vonatko
zó összes elvek kétségtelenül lennének meg
állapítva. Az ilyen iskolatörvény alkotását 
halaszt atatlan szüségesnek kell jeleznünk 
és arra kérnünk a kormányt, hogy a legrö
videbb időn belül alkossák azt meg. Az ösz- 
szes jogos követeléseknek megfelelő iskolák 
berendezhetésének e föfeltéteién kívül a 
modern iskola eredményes vezetését és mű
ködését csaknem lehetetlenné teszi a szük
séges nyelveken megirt, megfelelő tanköny
vek és egyébb iskolai segédeszközök teljes 
hiánya. Ilyenek teremtése volna a második 
kívánság, amelyet a kormány szivére kötünk. 
Amig ez meg nem történik, az egész taní
tóság majdnem megoldhatatlan feladat elölt 
áll."

— Szanatórium egyesületi köz
gyűlés. A József kir. herceg Szanatórium 
Egyesület lévai fiókja ma, vasárnap rendes 
közgyűlést tart, melynek napirendjére a fiók 
egyesület önállósítása van kitűzve Az egye
sület elnöksége a tanácskozási tárgy fontos
ságára való tekintettel ezúton is kéri tagjait, 
hogy a gyűlésen, mely d u. 4 órakor tarta- 
tik a tüdőbeteg gondozó intézet helyiségeiben 
minél számosabban megjelenni szívesked
jenek.

— A csehszlovák vöröskereszt 
elnöke dr. Massaryk A’ico a Slovenskó terüetre 
kiküldötte dr. Poubova M. tanárnőt, hogy a 
városokban újból szervezze a vöröskereszt 
egyesületet Ma egy hete, I. hó 5-én megje
lent városunkban hol a polgármester által 
összehívott értekezleten adta elő küldetése 
célját, a vöröskereszt feladatát és törekvését 
Megnyerő, distingvált beszédben fejtegette, 
hogy a vöröskereszt nem csupán sebesült és 
beteg katonák ápolását tűzte ki célul, mint 
azt eddig telték, hanem programjába felvette 
az özvegyek és árvák gyámolitását, a tuber
kulózis ellen való védekezést, a ragalyos 
betegségek megváltását s ezekkel rokoncélu 
humanitárius feladatokat. Célja Léván egy 
40 ággyal felszerelt mozgó kórházat felállí
tani, mely szükség esetén a járásban bárhol 
is igénybe vehető Egyben kérte a jelenvol
takat hogy helyibizottságot alakítsanak s 
annak elnökét is válasszák meg. Az értekez
let kimondotta a lévai cseh-szlovák vöröske
reszt egyesület megalakítását es elnökévé 
egyhangúlag dr. Zosták András polgármes
tert választotta meg.

- A központi szeszfőzdéket a cseh
szlovák kormány tudvalevőleg eltörülte, ennél
fogva a lévai központi szeszfőzde, mely a 
város kezelése allatt állott, feloszlik. A vá
rost, mely tekintélyes összeget fektetett be a 
jövedelmezőnek Ígérkező vállalatba érzéke
nyen érinti ezen szeszfőzde megszüntetése, 
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de városunk elöljárósága bizonyára módot 
és alkalmat fog találni, ho£y a kormánynál 
valamiképen rekompenzációt eszközöljön ki 
az amúgy és szegény és vagyontalan város 
részére, mely teljesen a magaerejéböl küz
dötte fel magát s ma is mindenképen ma 
gára van utalva,

— H. lelkész változás. Pap József 
lévai ref. h. lelkészt az egyházmegye espe
rese pár hétre Léváról Érsekkétyre helyezte 
át, hogy Orbán Jenő ref, lelkész elhalálozá
sa folytán megüresedett lelkészi állásban a 
uj lelkész választását eszközölje. Helyébe 
Lévára az egyházmegye esperese Szirmai 
Jánost érsekétyi segédlelkészt helyezte

_  Eljegyzés. Molnár Jenő lévai jó
nevű iparos, eljegyezte Konecsny József polgár 
társunk kedves leányát, Vilmát

— Szüreti mulatság. A lévai keres 
kedö és iparos ifjúság által tegnap rende
zett szüreti mulatság úgy anyagi, mint er 
kölcsi tekintetben fényesen sikerűit. Zsúfolá
sig megtelt a színházterem s nagy és elő- 
közönség nézte végig az érdekesen összeál
lított műsort a melyről jövő számunkban 
bővebben referálunk. *

— Halálozás. Nagyt. Orbán Jenő, az 
érsekkétyi ref gyülekezet lelkésze, e hó 
13-án 33 éves korában elhunyt Temetése 
okt lo-én volt hozzátartozóinak, s a barsi 
ref. egyházmegye nagyszámú lelkészeinek s 
tanítóinak részvéte mellett. — Nyugodjék 
békében 1

— Football mérkőzés. L. S. C. — 
Tanítóképző v.i lógatott 4: 1. (2: 0) F. hó 
12 én vasárnap a Lévai Sport-Ciub más 
ellenfél hijján a helybeli tanítóképző csapa
tával mérkőzött, mely hat katonajátékossal 
volt megerősítve, amely körülmény abban 
nem akadályozta meg L S. C.-ot azonban, 
hogy győzelmeit ismét ne szaporítsa. L. S. 
C csapat fölénye az egész játékban kulmi
nált és az ebből kifolyó nemtörődömség 
okozta a lévaiak egyetlen goalját. A mérkü 
zés nyolcadik percében összefutás támadt a 
tanítóképző kapuja előtt, hogy ekkor kirúgta 
az első goalt, nem lehetett megállapítani. 
A tizenkettedik percben Korcsmarek lövése 
is a hálóban akad .meg Félidő 2: 0. A 17 
percben Duba szépen kidolgozott összjáték 
eredményeképen lövi a harmadik goalt. A 
huszonnyolcadik percben pedig Korpás tizen
egyes éles lövését a képző kapusa nem tudja 
kivédeni. Még van vagy 6 goalhelyzet, de a 
balösszekötő mindent ront. Az L. S C ka
pusa fázik, mert nem kap labdát, kimegy a 
kapuból az ellenél észreveszi, lefut és a 
kapus már nem tud idejében menteni. Még 
valamit a játékról. A tanítóképző csapata 
nak durvaságát semmivel sem lehet menteni; 
úgy látszik, hogy ők nem labdát, hanem 
direkte játékosokat akartak rúgni és amit 
játéklechnikával elérni nem tudtak, a játe 
kosok lerugásávai akartak pótolni. Ezért az 
L. S. C. a minden játékosunk, kissebb — na
gyobb zuzódassokkai távozott; van még egy 
arcrugás és egy kar rándulás is.

— Eljegyzés. Kaiser Géza tergenyei 
földbirtokos e héten váltott jegyet Deutsch 
Gizi urleánnyal, Deutsch Salamon, lévai ecet 
gyáros kedves leányával.

— A senki fia cím alatt egyik előző 
számunkban egy apátián —anyátlan árva fi
úcskára hívtuk fel a gyermektelen családok 
figyelmét És Íme a jó Istennek, a ki egyet
len kis bogarát sem hagyja elveszni gondja 
volt a kis árván is, mert egy jó lelkű lévai 
iparos család gyermekévé fogadta s már 
magahoz is vette A lévai szanatórium ve 
zelősége, mely emberbaruti működésével a 
nagy közönség becsülését és tiszteletét vívta 
ki, az által, hogy a kis árva sorsát oly jó- 
akaratulag pártfogolta, megérdemli mind
nyájunk elismerését mi magunk pedig Ígér
jük, hogy nemes céljai elérésére a legna 
gyobb készséggel nyújtunk mindenkor segéd
kezet

— Tani tán megkezdése a ref. 
elemi iskolában. Szept. 1 kezdődik álta
lános az iskolai év A legtöbb vidéki isko*  
Iában ezt be is tartották. Nem igy Lévan I 
Természetesen nem az iskolai s egyházi 
vezetők hibájából. Igaz ugyan, hogy a >’ 
katli. s izr. elemi iskolában szept végen i 
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okt. elején megkezdődtek a tanítások, azon
ban a ref. elemi iskolában csak okt. köze
pén. Ennek oka abban rejlik, hogy a kato
naság a ref. iskolai tantermeit lefoglalta Az 
egyház vezetősége megmozgatott minden 
követ, járt kiildöttségilég a város polgármes
terénél, a helybeli katonai parancsnokságnál, 
az iskolai tantermek kiüríttetése érdekében, 
inig Végre a tantermek kérdése oly módon 
lett megoldva, hogy a r kath. egyház isko
laszékének beleegyezésével a r kath. elemi 
iskola tantermeiben naponként délután a ref. 
iskola kötelesek részesülnek oktatásban saját 
tanítóiktól.

— A mozi műsorának emelése céljá
ból f-ertikó József összeköttetésbe lépett a 
prágai slávia cimü filmgyárral, mely a lég- 
hírnevesebb moziszinészekkel és színésznők
kel kötött szerződést E képen kilátásunk van, 
hogy Léván is a legújabb és legsikerültebb 
filmeket fogjuk láthatni közvetlenül a prágai 
és pozsonyi bemutatók után. A héten is 
három előadáson ritka szépen sikerűit dara
bokat láttunk.

Színház.
A budapesti vigszinpad ügyes kis társu

lata az eredetileg tervezett két előadásával 
oly osztatlan sikert és tetszést aratott, hogy 
az illetékes körök felkérésére a társulat, mely 
szombat, vasárnap a nyitrai színházban ját
szik, visszatér Lévára és ott szerdán csütör
tökön, pénteken, szombaton és vasárnap 
tart előadásokat, mindennap teljesen uj mű
sorral.

A társulat tagjai Parányi Piroska, He
vesi Györgyike, Parányi Mancika, Szentes 
János, Baröti Dezső, Varadi Ede, Dezseri 
Sándor, és Péterffy László, egyaránt kitűnő 
erők és eddigi feiéptükkel a legnagyobb tet
szést arattak.

4909 - 1919. szám.
Gabonanemüek és kukorica szabad 

▼ásArláBánaz betiltása.
Hirdetmény.

Tekov vármegye zsupánjának rendelete 
folytán közhírré teszem, hogy a búza, rozs, 
árpa, zab és kukorica szabad vásárlása f. 
október hó 16, napjától Tekov vármegye 
területén betiltatott.

Miudenki, aki gabonát, lisztet, vagy ku ! 
koricát meg nem engedett módon vásárolt, j 
ezen termékek az állam javara lefoglaltat- ; 
nak és úgy a vevőt, mint az eladót szigo- | 
ruan bűntetteinek I

Aki gabonát, lisztet, vagy kukoricát < 
tengelyen szállít, vagy magával visz, köteles i 
az arra vonatkozó szállítási igazolványt a • 
a Zupny Obilni Ustávtól Zlalych Moravciach 
előzőleg megszerezni enélkül, minden szállít- ’ 
mány lefoglaltatik.

Minden termelő jogosított az 1920 évi ; 
augusztus 15 ig terjedő időre személyenkint I 
házi szükségletére 25 klg. búzát vagy rozsot ( 
és árpa, zab és kukorica terméséből pedig , 
ugyanezen időre a legszükségeseb mennyi- ’ 
séget visszatartani. Az ezenfelüli termését 
pedig 8 napon b lül a hadi-termény bizo- ( 
Hiányosának a megállapított maximális áron, i 
vagyis búzát és rozsot 100 kilogrammonkint 1 
80 koronáét, árpát és zabot 75 koronáért, 
kukoricát szintén 75 K. 8 napon belül meg
vételre felajánlani es a legközelebbi vasút 
állomásra, vagy malomba beszállítani köteles.

Amennyiben az igy bejelentett gabona 
mennyiség, mely Tekov vármegye ellátatlan ( 
lakossága részére lesz felhasználva a szük
ségletet nem födözné azonnal katonai kar
hatalom utján lesz a gabona requirálás fo • 
ganatositva és a requirálás alkalmával meg- i 
állapított fölösleges gabona után q-kint 
kor költség lesz a maximális árból levonva | 
Az elrejtett gabona elkoboztatik és ezért a 
termelő megtérítést nem kap. — }örtént® 
esetek, hogy gabona in -kint 200 koronáiír 
is eladatott, miért is figyelmeztetem a lakos
ságot. hogy aki a maximális árnál többet 
fizetett, a tübbleti összegei az eladótól köve
telje vissza és amennyiben az eladó a toon 
letet visszafizetni vonakodnék, úgy ezen ese
teket a Zupny Obilni Uradhoz Zlatyeh 
Moravciach azonnal jeleutsek töl, hogy az 

illetők kötelezhetők legyenek a többlet ösz- 
szeg visszatérítésére.

Az ilyen árdrágítók 1000-tól 10,000 
koronáig terjedő birsaggal és 3 havi elzá 
rassal lesznek megbüntetve. Azon feljelen
tők, aki kényszerüségbö fizetett többet a 
megállapított árnál büntetve nem lesz.

Levice, 1919 október hó 18.
Dr. Zoötak
mettanosta,

4835-1919.
Hirdetmény.

Miután azt tapasztaljuk, hogy egyes 
városi lakosok tudatosan, vagy Imi meggon
dolatlanul olyan ál és rémhíreket terjeszte
nek, melyek a józan gondolkozásu és higgad
tabb lakosság nyugtalanitására alkalmasak, 
hogy ezen minden alapot nélkülöző rossz
akaratú, vagy meggondolatlan híresztelések
nek ne adjon hitelt, s az ilyen hírek terjesz
tőit a rendöl hatóságnál okvetlenül jelentsék 
fel, hogy az illetők ellen a legszigorúbb 
megtorló eljárást és a kitolonczolást nyom
ban eszközöljük.

Levice, 12 ho októbra 1919.
Dr. Zostak, 

metanostB.

4900 -1919. szám.
"iálvária sétány védelmében.

Hirdetmény.
Több izbeni figyelmeztetésem dacára 

újból tapasztaltam, hogy a város egyedüli 
sétányát, a Kálvária parkot egyes rakoncát
lan elemek szándékosan .rongálják, evégböl 
nyomatékosan figyelmeztetem a közönséget, 
főleg a gyermekek szülőit, hogy gyermekei
ket a sétány megrongálásától óva intsék, — 
mert az okozott károkért a szülőket fogom 
felelőssé tenni és a büntető eljárást ellenük 
leszek kénytelen megtenni.

Levice, 1919. évi október hó 17.
Dr. Zoitak, 
mestanosta.

Cis. 4814—1919.
Hirdetmény.

Azon szociális kötelezettségnek eleget 
teendő, hogy egyéb világító anyagok-teljes 
hiányéban a város lakosságának azon rété 
gei is villanyvilágításhoz juthassanak, me
lyek azt eddig nélkülözték, a városi villamos 
telep igazgatójának előterjesztésére és a 
városi tanács határozata alapján elrendelem 
a kővetkezőket;

1. Minden háztartás feje gondoskodni 
tartozik arról, hogy háztartásában a villamos 
árammal főleg az esti órákban a legnagyobb 
mértékben takarékoskodjanak ; egy helyiség
ben legfeljebb egy darab izzólámpát használ
janak, a többi izzólámpa kicsavarandó. Csak 
oly helyiségben szabad világítani, a melyben 
éppen tartózkodnak Szénszálas izzólámpák 
használatát és folyosók világítását megtiltom.

2. Fogyasztót csak a városi villamos 
telep kiküldöttje kapcsolhat be, a hallózatba, 
önhatalmú bekapcsolás a törvények értel
mében büntetendő cselekményt képez.

3 Motorokat, vasalókat és fözöket csak 
esti 9 óra után szabad bekapcsolni

4 Minden javítás a telepen bejelenten
dő és a teljesített javításról a szerelőnek 
munkaelismervény adandó, melynek alapján 
a telep a javítást számlázni fogja.

5, Az eddig ki nem egyenlített számlá
kat e hó végéig az adósok a villamos tele- 
oen kiegyenlíteni tartoznak.

(> A fogyasztás számlálók használati 
dijai folyó évi október hó 1-től 100 %-kal 
emeltetnek fel.

Ezen rendelkezések betartása és ezáltal 
a villamos üzem épségének, valamint a vilá
gításnak a fennforgó különlegesen nehéz 
viszonyok mellett való biztosítása céljából 
elrendeltem, hogy e rendelkezések ellen vétó 
fogyasztókat a villamostelep a hállózatrol 
azonnal kikapcsolja.

Levice, 1919. évi október hó Id án.
Dr. Zoátak,

mestanosta.

í

Az anyakönyvi hivatal be|egyzóse.
1919. évi szept. hó 27.-től — okt. hó 19.-tg.

Születés.
Lebovits Eűlöp Spalovszky Julianna, fiú Já

nos. Virág Ferencz Sátek Anna, leány Anna Erna 
Dr Boletnan János Zorkóczy Atala, fiü Iván Ta. 
más. Hingyi János Harmadi Mária, leány Ilona. 
Lőwy Ernő Lőwy Edith, leány Elly. Faragó Sán
dor Kiss Julianna, fiú Árpád Ernő. Vibostyek 
János Hindi Ilona, fiú Ferencz. Tamás Mihály 
Lűlei Borbála, leány Erzsébet.

Házasság.
Pricz János özv. Szrna Mária, r kath

Halálozás.
özv. Mocsi Andrásné Galambos Zsófia, 92 

éves Aggaszály. Bucsek Mária, 6' éves Szervi 
szívbaj. Bori Terézia, 84 éves Aggaszály. Gyuro- 
vics János 2 hó HurutostÜdő ob Mészáros József 
42 éves Evvérüség. özv. Rakovsz!-) Mihalyné 
Bartal Erzsébet, 79 éves Aggaszály Weidner 
Frida, 18 éves TüdőgUmőkór.

Közgyűlési meghívó.
A Lévai Kereskedelmi Bank rész*.  társ, 

részvényesei az
1919. tvi november hó 4 én délután 2 órakor 

Levau, az intézet belvisegeiben tartandó 
rendkívüli közgyűlésére

tisztelettel meghivatnak.

I

Tárgysorozat:
1. Közgyűlési elnök választása és a 

közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére vonat
kozó intézkedés.

2 Az igazgatóság javaslata az 1919. 
évi április 22. napján tartott rendes köz
gyűlésnek a tiszta nyereség felett hozott 
rendelkezés részbeni módosítására Mondja 
ki a rendkívüli közgyűlés, hogy az 1918. 
évre a részvényeseknek osztalékot nem fizet 
és az e címen a rendes közgyűlés által ki
fizetni rendelt 50000 korona a tartalék alap
hoz csatoltatik.

Léva, 1919. október hó 17-én.
Az igazgatóság;.

Kivonat az alapszabályokból. iH. 4. Szavazatképes 
i észvényesnek csak azon részvényes tekintetik, kinek nevere 
az illető részvény legalább 30 nappal a közgyűlés előtt szabály 
szerűen átíratott es ki részvényét a szelvény ívvel együtt a köz
gyűlést megelőző napon az intézetnél vevéuy niel ett letette. A 
r.u s, Amadétok a pénzintézet helyiségében naponkint d. «. 9—*a  
óra között megtekinthetők.

Főiskolai hallgató 
házitanitónak ajánlkozik gimnáziumi 
tanuló mellé. — Cim a kiadóban.

PALLAS LEXIKON 
megvételre kerestetik. — Czim a 

kiadóhivatalban.

Német, franozia magyar — —

nyelvet és Z O ugorat 
tanít oki. tanítónő. Cim a kiadóba. 

Házvezetőnőnek felügyelőidnek 
ajánlkozik falura, háziasán minden
ben gyakorlott, 37 éves urileány, 
megbízható, jó irásu, szerény igényű.

Progner Etel Fakóvezekény,
— u. p. Nagysalló. —

Kertész kerestetik 
a Garanuesze’ei gazdaságba np- Nagj sáró
Egy jó karban lévő, szőrmével 
bélelt kocsi-takaró eladő- 
Bővebbet a kiadóhivatalban.
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Egy Jó karban lévő

ZONGORA
eladó Cim a kiadóhivatalban.

— SZÜLÉSZNŐ. -■
Klinikai gyakorlat után itthon 
telepszem le és szives párt
fogást kér özv. Springer Alajosáé 
oki. szülésznő, Léva, Kohéri-utca 65.

Korcsmabérlet.
Berekalja község korcsmája

1920. január 1-től 3 évre nyilvános 
árverésen bérbeadatik f. évi októ
ber 31 én 4 e 9 órakor

Kikiáltási ár 800, bánatpéz 
400 kor.

Egyéb feltételek a garamujfalui 
körjegyzői irodában megtekinthetők.

K. Elöljáróság.

TONHAISER JÓZSEF
elektrotechnlkui Léva. “=

Elvállal: helyben és vidéken villmos 
világítási és erőátviteli telepek, vala
mint villamos és gyenge áramú 
csengők komplett berendezését. - - 

Ozmantér 6. sz.

Korcsmabérlet.
Garamkeszi község korcs

mája 1920. január 1-től 3 évre 
nyilvános árverésen bérbe ada
tik f- évi november 3-án d. e. 9 
árakor.

Kikiáltási ár 800, bánat
pénz 400 korona.

Egyéb feltételek a garamuj- 
falui körjegyzői irodában meg
tekinthetők.

K. Elöljáróság.

!! Péküzlet!!
Tisztelettel értesítem, hogy a 

Weisz-téle pékséget L É V A N, 
Kossuth Lajos tér 5. szám alatt 
átvettem, a kemencéket átala
kítottam. — Elvállalok kenyér
sütést reggel 9 óra és d. u. 
fél 1 órakor. Vasár- és ünnep
napokon kalács-félék sütését 
déli 1 óráig.

A n, é. közönség szives párt
fogását kéri. Tisztelettel:

SZÁNTÓ LÁSZLÓ

Uj cipő áruház
Léván a «KALVIN» épületben 
férfi, női éa gyermek oipők, nagy 
választék magyar, női- éa férfi 
osizmákban éa lábszárvédőkben. 
SCHÁFFER SÁNDOR 

cipő raktáriban, LÉVA, .Kálvin udvar".
T

Lópokrócz
130 X 180 nagyságban á 55 kor. 
150 X 190 „ d 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

üzletátvétel. =
Tisztelettel értesítjük a t. vásárló 

közönséget, hogy Engel József 
és Fia czég régi jóhirnevü-----

I I 'I II l íz /éetail özletét (tar és csemege] 
átvettük és azt a modern kor igé
nyeinek megfelelően átalakítva — 
október hó 14-én megnyitottuk.

Amidőn ígérjük, hogy üzletün
ket fenti cégnél töltött 16 évi alkal
maztatásunk alatt, tőlünk megszokott 
a vevők iránti előzékenységgel, a 
cég régi üzleti elveinek szigorú be
tartása mellett fogjuk vezetni, kér
jük a t. vásárló közönség szives 
pártfogását. — Felhívjuk a t. vásárló 
közönség szives figyelmét az e helyen 
megjelenő állandó hirdetményeinkre.

Tisztelettel
WETZLER és KUGLER.

Eladó
5239 □ öl szántóföld, mire föl
világosi tást ad Bodó Sándor köz

gyám Léván.

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, cárion, 
barchet, zefier vászon stb.

Összes Bzabó ossilrlcelc- 
Tisztelettel

FRIED GYULA.
Ugyanitt egy tanonc felvétetik.

Nyitr»i él Tini r. t. kflBprayfw||j> Urtp,

603—1919. sz.

Hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság 

közzé teszi, teszi, hogy az Alsó 
szecse község tulajdonát képező 
korcsmát, ház és italmérési jog 
f évi november 2-án d. e. 10 
órakor hat évre bérbeadja. Az ár
verési feltételek megtekinthetők a 
körjegyzői irodában Alsószecsén.

Kikiáltási ár 1500 kor. bánatpénz 
50 kor.

Közs. Elöljáróság Alsószeose

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 — 

k angol női ■■ 
szabó termet 

nyitottiun-k:,
hol a leguj. bb divat szerint, a -legmo
dernebb szabású kosztümöket, fala
tokat, úgyszintén sport ruhákat, 
kólón aljakat, raktárunkon levő — 
legújabb ntodeljeink szerint — a lég 
finomabb gyaplu 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

MINDENNEMŰ MODERN 

sírkövek 
LEáNAŐYOBB VÁLASZTÉKBAN 
ÉS JUTÁNYOS ÁRAK MELLETT 

■ KAPHATÓK "■ 

PUKESZ LIPÓT 
SIRKŐRAKTÁRÁBAN 

LÉVA, PETŐFI-UTCA 5. SZÁM-

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

SPECIALISTA: Gyermek, csoport 
és .interieur felvételekben

Nagyítanak, DiapoBit.ivek íuedalllon 
képek stb. legiziéeesebb kivitelben

Igazolványokra fényképek
3 óra alatt elkészülnek. 

Felvételek borult időben és este 
villanyfénynél is eszközöltetnek.

Amateurdknak felvilágoiiteaial szolgálok

Ifj. Laufer Béla
■ fényképész — 

LÉVA, Balassa u. 10. sz.
Ca posta nr ellett)


