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Az ingatlan vagyon 
összeírása.

A lévai járásbíróság- holnap kezdi 
meg az ingatlan vagyon, valamint 
a betáblázott követelések összeírá
sát. Miután a csehszlovák kormány 
súlyos büntetőjogi szankcióval kö
tötte össze az e tárgyban hozott 
törvényt és rendeletet, a polgárság
érdekeinek megóvása céljából e 
helyen hívjuk fel a fontosabb ren
delkezésekre a közönség figyelmét.

Az összeírás tárgyát képezik 
elsősorban az ingatlanok, mint pl. 
házak, szántóföldek, rét, szőlő stb. 
továbbá az ingatlannak nyilvánított 
jogok, valamint az ingatlan birto
kával kapcsolatos jogok és betáb
lázott követelések Bejelentendők 
tehát az épületekkel egybekötött 
gépek, melyek gyári üzemek tarto
zékát képezik, tehát nem a mező
gazdasági gépek és állatok. Beje
lentendők az építési jogok, az opti- 
ók, reáliparjogok, szeszfőzési, malom 
és más vizhasználati, vámszedési és 
minden oly jogok, melyek valamely 
ingatlant terhelnek, azzal össze
függenek és értékük pénzben meg
becsülhető. Bejelentendők a halas
tavak egész állományukkal, a bánya
mértékek és tárnák. Bejelentendők 
még a nyilvános telekkönyvekben 
külföldön bekebelezett követelések is

A bejelentés az 1919. évi már
cius hó 1. napján fennállott állapot 
szerint eszközlendő. Ha pedig vala
ki 1919. március 1. napja után a 
bejelentés napjáig teijedö időben 
ingatlan vagyont szerzett, akkor 
úgy a régi, mint az uj tulajdonos 
köteles bejelenteni az ingatlant. A 
bejelentésre kötelezett a család feje, 
ki a háztartásbeliek helyett is köte
les a bejelentést megtenni. A kis
korúak helyett azok gyámja, a bel
földön nem tartózkodó személyek 
helyett azok igazolt képviselője 
köteles a bejelentést megtenni. Az 
át nem adott hagyatékot az örökö
sök jelentik be. Közös tulajdon ese
tében a jegyzet rovatban kitünte
tendő, hogy kit mily arányban illet 
meg a tulajdon.

Lényeges rendelkezése a tör
vénynek, hogy minden, a cseh
szlovák köztársaságban letelepedett 
polgár nemcsak vallomást köteles 
adni, hogy mennyi ingatlan va
gyona van, de tartozik azoknak érté
két is bevallani és igy mint saját 
vagyonának legjobb szakéi tője 
becslési vallomást tartozik tenni és 
pedig akár érint ez üzleti titkot, 

akár nem. Kimondja azonban a 
törvény, hogy a vallomást tevő 
vallomását még akkor is köteles 
megtenni, ha a vallomásából oly bűn
cselekmények derülnének ki, ame
lyeket akár ő, akár hozzátartozói 
valamikor elkövettek, mert egyben 
kimondja azt is, hogy ily bűncse
lekményekért senki sem büntető
jogilag, sem vagyonilag, sem fe- 
gyelmileg nem üldözhető.

Aki szándékosan bejelentést nem 
tett, vagy szándékosan helytelen 
és nem teljes adatokat szolgáltat, 
különösen az, ki az egyes vagyon
tárgyakat feltűnően alacsonyan be 
csüli, a pénzügyi hivatalok feljelen
tése folytán a rendes bíróságok 
által kihágás miatt 1 héttől 6 hó 
napig terjedhető elzárással vagy 50 
ezer koronáig terjedhető pénzbír
sággal vagy mindkettővel is bün
tethető.

Fontos tehát, hogy mindenki 
számoljon, mert esetleg a bejelen
tést tevő vallomásának helyességét 
esküvel köteles megerősiteni, mivel
hogy mindenki, aki vallomását eskü
vel megerősiteni vonakodik, 5000 
koronáig terjedhető pénzbírsággal 
büntetendő. Nem kerülheti el tehát 
senki a vallomást és becslést, ha 
csak súlyos birságnak magát ki
tenni nem akarja. A vagyonadó 
az ekként leadott vallomások után 
lesz megszabva, érdekében áll te
hát az államnak, hogy polgárainak 
vagyonát azok helyes értéke sze
rint ismerje.

A rendelet az értékelésre néz
ve is ad utasításokat. Nevezetesen 
a telkek és értékesíthető jogokra 
nézve azon értéket kell a vallomás
ba felmenni, a melyet mint vételá
rat fizettek volna, ha azon időben 
az ingatlan szabad kézből eladatott 
volna. Azon ingatlanok és jogoknál, 
melyek 1919. augusztus 1. és 1919. 
február 28.-a közötti időben szerez
tettek, a vételáron felül a beszer
zési költség is az értékhez veendő 
s illetve kitüntetendő. A házbéradó 
alá eső házak a úszta házbér 33,-szo- 
rosával értékelendők. így számí
tandók ki az adómentességet élve
ző házak is.

Még arra figyelmezteti a ren
delet a polgárságot, hogy az is sú
lyos büntetés alá esik, aki az ősz- 
szeirás folyamát sajtó utján, nyil
vános szóval vagy bármily módon 
zavarja.

Saját érdekében cselekszik min
denki, ha nyíltan, őszintén s igaz
ságosan jár el, mert sem az eltit

kolással, sem az egyes vagyon
tárgyak alacsony becslése által nem 
használ magának, sőt inkább bűn 
tetősnek és annak teszi ki magát, 
hogy a pénzügyigazgatóságok szak
értő által uj becslést eszközöltetnek. 
A hatóságoknak e tárgyban a leg
szigorúbb utasítás van kiadva, azt 
respektálni mindenkinek kötelessége.

A világ-eseményekből.
Németország ellen elrendelték a kis 

blokádot.
A magyar kormány ötven százalékkal 

felemelte a hadisegélyt.
VVilson elnök egészségi állapota állan

dóan javul, azonban az ágyat még nein 
hagyhatja el

Németbirodalom és Lengyelország 
közölt kereskedelmi és gazdasági szerződés- 
ről folynak a tárgyalások.

A francia szenátus ratifikálta a béke- 
' szerződést; 270 szenátor szavazott a béke- i
! szerződés mellett. Egy szenátor nem szava- 
' zott. Ellenszavazat nem volt.

Lapok jelentése szerint a békekonfe
rencia azt határozta, hogy az olasz királyt 
megbízza a Palesztina feletti mandátummal.

Hnuse ezredes okt. elején New-Yorkba 
érkezett, jelenleg spanyol betegségben 

i szenved.
Ludendortl a konzervatív lapokban cik

kel irt a hadsereg helyzetéről s támadja a 
jelenlegi kormányt

A „Virradat" c. újság Hock János — a 
Nemzeti-tanács egykori elnökének nyilatko- 

I zatát közli, melyet a .Magyar Törekvés"
• munkatársa előtt tett Tisza István meggyil

kolásáról, — Hock szerint Tisza István
, gyilkosa Pogány József volt.

Fiume önálló állam lesz. Ebbe Olasz
ország is beleegyezik A kikötő a népszövet
ség fennhatósága alatt fog állani.

A bukeresti francia követ Saint Alaire 
i Párisba való utazása alkalmával 2 napot 

töltött Budapesten és ezalatt barátságos vi-
• szonyt kezdeményezett a magyar politikai 

pártokkal.
Franciaország berlini követe Dutasta 

lesz.
A voralbergi nép megbízásából egy 

küldöttség fog tíécsbe menni, hogy Voral- 
berg részére az önrendelkezési jog elisme
rését követelje. Ha ezt nem adnák meg, 
ugy a voralbcrgieknek az a szándékuk, 
hogy elszakadnak Ausztriától.

Bécsböl jelentik, hogy Ausztriában igen 
érezhetővé vált az aprópénz-hiány. A kor 
mány ezért elhatározta, hogy papír 20 fillé
reseket bocsát ki.

Budapestiül jelentik : Magyarországon a 
tényleges tisztek és katonatisztviselök nősü
lésére nézve újra éleibe léptették a katqpai 
„Nösülési szabályzat*  legutolsó határozmá- 
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nyait. Eszerint a tényleges tisztek és tiszt- , 
viselők csakis a hadügyminisztertől kapott 
házassági engedély alapján köthetnek há
zasságot.

Lapok jelentése szerint Kerenszki Belg
rádiba érkezett.

Az osztrák vasutakon a személy és 
árudijszabást november 15-től <50 százalék
kal felemelik.

A postailletékeket hir szerint 100 szá
zalékkal emelik.

Az amerikai magyarok küldöttei szep
tember 20-án tiltakozó emlékiratot nyújtot
tak át az Egyesült-államok szenálori bizott
ságának.

Magyarországon általában igen erős a 
monarchikus mozgalom.

Garbait, a magyar tanácskormány volt 
elnökét, aki idáig Budapesten volt internálva, 
a románok Bukerestbe vitték.

Hóiban tábornok, Budapest volt román 
főparancsnoka, Nagyszebenben öngyilkos lett.

A prágai német technikai főiskola hall
gatóinak száma nem fogyott, amint várták, 
hanem növekedett. Az idén a hallgatók szá
ma, akik békeidőben 1200-nál sohasem vol
tak többen, ma már elérte az 1500 at.

Az osztrák korona árfolyama Svájcban 
3 centimes.

Ferdinánd román király nem óhajtja 
a Magyarországgal való perszonáluniót.

A Times jelentése szerint a kelettur- 
kesztáni vörös hadsereget megverték, mire 
az megadta magát.

A legfelsőbb ententetanács parancsot 
intézett a budapesti entente missziónak, 
mely a szerint a románokat kényszeríteni 
kell arra, hogy Magyarországot azonnal 
hagyják el.

Az „Uj Nemzedék*  jelenti, hogy a ma
gyar politikában döntő fordulat készül. Több 
volt miniszter tárgyalást I oly tat Friedrich 
minisztelnökk' l. Ezek közül megemlíti Zichy 
János gróf minisztert, akivel a kormányban 
való részvételről folytatott megbeszélést.

A magyarok Romániában politikailag 
szervezkednek ; az alakuló gyűlésen hangsú
lyozták a szónokok az orientáció szükséges
ségét és rámutattak arra az irányra, amely
ben a Romániában élő magyaroknak dol- 
gozniok kelj. Az értekezleten arisztokraták 
is résztvettek.

Olaszország nem hajlandó résztvenni 
a Németország ellen irányuló uj blokád
ban

Angol újságok jelentése szerint az 
orosz vörös hadsereg 15 hadosztálya telje
sen megsemmisült.

Törökország nemzetközi kormányzás 
alá kerül.

Lloyd George angol miniszterelnök a 
békekérdésekröi a következőket mondotta: 
A folyó év végéig a katonák 98 százalékát 
demobilizáljuk Az államadósság a háború 
előtt 15 milliárdot tett ki, ma 250 milliárd 
a tartozásunk és ennek évi kamata 10 mil
liárd. Az angol szász fajnak szent küldetése 
van a világ minden részében. Amig a béke 
Törökországgal létre nen jön, addig Anglia 
teljesen le nem szerelhet. A brilt biroda
lomra és az egész világra nézve nagyfon- 
tosságu. hogy végre gyorsaq határozzanak.

Törökországgal csak akkor lehet meg
kötni a békét, ha az Egyesült-államok elha
tároznák, hogy civilizáló munkájukat Ame 
rikán kivül is oly tátják *

Fiume Tiltoni tervezete szerint ön 
ál^ állam lenne A fiumei nemzeti tanács 
pártfogolja ezt a tervet.

Különfélék.
_ Belratáaok a lévai 

uuibau. A napokban falragaszok hirdették, 
hogy a beiratás a lévai cseh-szlo^lf 
főgimnáziumban f. év október 29, 30 és 31-én 
d e 9—12 között történik a főgimnázium 
épületében. A II-Vili osztályokban a taní
tás nyelve magyar lesz. A tanítás megkez
dését hirdetés utján jelzi majd az igazgató
ság — Ezzel a ténnyel egyelőre megoldást 
nyer a sok szülőt érdeklő tamtásugy. de 
hogy miképen, a jövő fogja megmutatni, ro
zsomban a múlt hó közepén történtek a 
beiratások s ezóta a Magyar Újság minden 
számában olvasható a sok kérdőjeles tuda- 

A magyar és német közep- 
mikor kezdődik a tanítás? — 

« tanítási nyelvű intézetekben inin- 
legkezdödtek már az előadások, de 

kozódás: 
iskolákban 
A szlovák 
denütt -— ----- —
hogy milyen eredménnyel folynak, utalunk 
a pozsonyi hivatalos közegnek múlt számunk
ban közölt nyilatkozatára.

— Ingatlanok összeírása. A cseh
szlovák kormány a lévai ingatlanok és az 
azokon telekkönyviig biztosított követelések 
összeírásával a lévai járásbíróságot bízta 
meg, melyet a bíróság helyiségében föld
szint 4. számú ajtó, október hó 27. napjá 
tói kezdve mindennap délután 2-6 óra 
közötti időben fogja eszközölni. Felkéri ez 
alkalommal az összeirási hivatal a feleket, 
miszerint ezek szabályszerűen kel egyenlő 
példányban kiállított bejelentő Ívvel lehető 
lég személyesen szíveskedjenek megjelenni. 
Oly esetben midőn a felek a bejelentő 
ivek mikénti kitöltésére vonatkozólag nem 
volnának tisztában, a helybeli állami adó
hivatalnál külön e célra beosztott Kósik 
Gyula adotiszthez forduljanak, a ki a felvilá
gosításokat készséggel és költségmentesen 
fogja megadni. A lévai járás községeiben 
az összeírást a községi elöljáróságok fogják 
teljesíteni és igy a járásbíróságnál kizárólag 
a lévai ingatlanok és azokkal kapcsolatos 
jogok jelenthetők be

— Szüreti mulatság. A lévai iparos 
és kereskedő ifjúság o hó 18.-án tartott 
kabaréestélyéröl már hirt adtunk. Meg kell 
állapítanunk, hogy már régen láttunk ilyen 
szüreti inul tságot, mikor pezsgett a must 
és a jókedv. Az ifjúság szöllö- és gyümöl
csöskertté varázsolta a nagy színházi ter
met. A lugasban állott a hegybíró hajléka, 
a présház s közvetlen mellette az anya
könyvvezető, mert hát a lakás uj borra 
dukál. Már jóval nyolez óra előtt zsúfolásig 
meglelt a bálterem előkelő vendégekkel. A 
mint megérkezett a bálauya: özv. Kherndl 
Janosné úrasszony és a védnök dr Fromuier 
Ignác főorvos, Kálmán és Lajos bandája 
nyomban egy szép indulóval megnyitja a 
kabarét, melynek első szamát a dalárda 
éneke képezte, mely szépen összetanulva 
Surányi Gyula k. r. tanár vezetése alatt 
magyar dalokat adott elő. Utána a régi 
magyar palotás táncot lejtette graciózus 
mozdulatokkal nyolc bájos leány nemzeti 
viseletben, piros sapkával a fejükön. A leá
nyok : Frasch Bözske, Kovács Toncsi, Má- 
téffy Irma, Reindl Janka, Drelicska Irma, 
Guba Irma, Tóth Juliska és Izsó/ Manci 
szívélyes óvációban részesültek Majd Szöllösy 
Ferencz tárogatón adott elő mélabus ma
gyar nótákat. Szép játékát zajos tapssal lo- 
gadta a közönség. Utána Kónya Ilus, egy 
született kabaréénekesnő bizonyította, hogy 
csuda jó dolog a szerelem s ebben segéd
kezett neki Budaváry József. No irigyen is 
néztek rá innen a többi legenyek De nem 
csak elénekelték, el is táncoltak szépen, bá
josan. Egy másik kabaréénekes is nagy si
kert aratott s ez Kiss Bandi, ki tőrülmetszett 
jassz stílben énekelte a züllött fiút Buda
váry József pedig nagy derültség közepette 
mutatta be, hogyan szavalja a családi kört 
egy elemista és egy polgarista Majd pedig a 
vasúti induló mel ett reprodukálta a garam- 
berzencei vicinális zötyögös kínjait. Mindkét 
előadót szívélyesen megtapsolták. — Ezt 
követte Duba József értékes hegedűszólója 
mely szinte meglepetés szamba ment Biztos 
vonó kezelcse, szép tehnikája s nyugodt 
játéka mindig utat talál a közönség szívé
hez Egy bájos kisasszony, Szmutek Johanna

kisérte fmoman, diszkréten Precízen össze
vágó játékuk köztetszésben részesült. Most 
jöttek azután a katonalegények a legény
ségi iskolába, amelyet Frasch Béla (káplár), 
Drelicska Rudolf (Rác cigány) Balog Józset 
(Bagó paraszt), Hradecsrty Géza (Zettel sváb) 
és Pick Bandi (Áron zsidó) adtak elő kifo
gástalan művészettel, talpra esett bohémség- 
gel. A közönség nem győzött eleget kacagni, 
Pick Bandi valósággal ekszcellált, úgy rán
gatta a nevető idegeket Ezután tartott a 
tánc, kivirradtig. Elfoglalta helyét a hegybíró 
Benkovits Vilmos és a hegybiróné Frasch 
Bözsi, meg az anyakönyvvezetö Kottek 
Franyo Csapra verték a hordót. Megkez 
dödött a szabad lopás. Akit rajta csíptek, 
hatan is fogták, vitték a hegybíróhoz, aki a 
hegybiróné sugdosásaira ugyancsak sok ke
mény, illetve suhogós korona bírságokat 
szabott a delikvensekre. Nosza a sok go
nosztevő szaladt az anyakönyvvezetőhöz a 
párjával, hogy beírassa magát a matrikulába

I Csakhogy némelyik hamis fruska hétszer is 
férjhez ment, a hét férj nagyot nézett egy 
másra, mikor mind a hetet ott h<gyla és 
egy nyolcadikkal ment örök hűséget esküdni. 
És amellett Ámor az egyik sarokból lödözte 
nyilait Én azonban éjfél után megszöktem 
s igy nem tudom, mi lett a vége. Annyit 
tudok, mert a szomszédban lakom, hogy a 
nagy bőgő még reggel is búgott -s nem tud 
tani miatta aludni. Aki tudja, képzelje el a 
végét. Egy azonban bizonyos, hogy több 
mint tízezer korona volt a jövedelem 
Ez a legjobb argumentum a siker mel 
lett, mely a rendezőséggel együtt Sümegh 
Lajosnak érdeme.

— Gyászhlr. Részvéttel vesszük a 
gyászhirt, hogy özv. -'zabó Lajosné sz Ko
vács Sebesteny Vilma úrasszony, néhai Sza
bó Lajosnak, a lévai tnnitóképzö intézet egy
kori igazgatójának felesége 72 éves korában 
Léván e hó 21-én elhalt. A boldogult mat
róna férje halála óta visszavonult életet 
folytatott, gyermekeinek s unokáinak élt, 
kiket rajongásig szeretett. Hosszú betegségét 
keresztényi türelemmel viselte, mely most 
kioltotta életét. Holttestét e hó 23 án he
lyezték örök nyugalomra a család, nagysza 
mu rokonság, jóbarát és ismerős részvé
te mellett Gyászoló családja a szeretett 
édes anya elhunytéról a következő gyászje
lentést adta ki: .Alulírottak a maguk és az 
egész rokonság nevében, mélyen elszomoro 
dott szivvel tudatják, hogy szeretett jó édes 
anyjuk illetve testvérük, nagyanyjuk özv. 
gyallai Szabó Lajosné Kovács Sebestény 
Vilma úrasszony, október hó 21-én este fél 
7 órakor, hosszú kínos szenvedés után, 72 
éves korában, visszaadta lelkét Teremtöjé- 
nek. Temetese 23-án csütörtökön 2 órakor 
lesz. Léva, 1919 oktrber 22-én. Legyen 
pihenése békés, emléke áidott I Vilma Se 
bestény Ferencné, Irén özv. Pessina Vilmos 
né, Ilonka özv. László Imréné, Etelka Búr 
ján Jenöné, Lenke dr. Hayde Gyuláné, Lajos 
gyermekei; dr. Bartha Miklós. László Len
ke, Frank Antalné, Hayde Ilonka, Hayde 
Sándorné, Hayde Jrénke, Hayde Béla, Szabó 
Lujza, ifj. Szabó Lajos unokái; Ilonka Ju 
húsz Lajosné, Kovács Sebestény Kálmán 
testvéréi; Hofman Irma, Sebeslény Ferenc, 
dr. Hayde Gyula menye, illetve vejei; 
Frank Antal, Hayde Sándor unoka vejei; 
Frank Erzsiké, Hayde Tiborka kis dédunokái

— Esküvők. Kopcsák Rezső, a lévai 
fogyasztási szövetkezet üzletének vezetője, i 
hó 23 án esküdött örök hűséget Tóth Jolán 
urleánynak, Tóth István lévai vendéglős 
kedves leányának — Nikiser Árpád lévai 
jónevü szabóiparos pedig e hó 21 napján 
kötött házasságot Korpás Erzsiké urleánnyal.

— A betétek szabaddá tétele — 
kombinálva a cseh szlovák áilamköl 
csőn jegyzésével. A cseh-szlovák sajtó
iroda jelentése szerint a pragai pénzügymi
nisztériumból a következőket közűk: Az 
1919. évi augusztus hó 26-án 488. szám 
alatt kelt kormányrendelet 1. § a szerint az 
olyan beletek, amelyek 1919. évi március 
hó 1-vel állományuk szerint 50000 koronát 
meg nem haladnak és szabályszerűen be 
vannak jelentve, 2000 korona kiadása mel
lett teljesen, fennmaradó részük pedig 8;> 
százalék erejéig szabaddá téléinek. Á 
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hátramaradó 15 százalék is szabad 
azon összeg erejéig, amelyet a cseh szlovák 
államkölcsön 3 százalékos áilamjegyeinek 
jegyzésére használnák föl. Ebből kiderül, 
hogy a kérdéses esetekben 85 százalék 
szabad rendelkezésére áll a betevőnek, a 
fennmaradó 15 százalék pedig az említett 
rendelet 2. g-ában megjelölt feltételek mel
lett az államkölcsön jegyzésére használható 
fel Hasonlóképpen az 50000 koronát meg
haladó betétek 70 százalékával is szabadon 
rendelkezhetik mindenki és a fennmaradó 
30 százalékot az államkölcsön jegyzésére 
fordihatja.

— Kinevezés. Barsvármegye zsupánja 
Koralewsky Rezső zsarnócai körjegyzőt Léva 
város főjegyzőjévé nevezte ki, aki hivatalát 
már él is foglalta

— Eljegyzés. Kuse József Pozsony el
jegyezte Wertheimer Margitkát üaramszent 
benedeken.

— Haláleset. Kiss Janka, néhai Kiss 
Gyula volt lévai ref. tanító és Kiss Ernő 
budapesti tanító nővére, mint részvéttel 
értesülünk, e hó 24-én, életének 48 évében, 
rövid szenvedés után visszaadta lelkét az 
Urnák. A boldogult porrészeit ma délután 2 
arakor fogják örök nyugalomra helyezni. 
Halálát unokaöccsei Kiss Béla és Kiss 
László főiskolai hallgatók gyászolják. A béke 
angyala lengjen porai felett 1

— Akadémia. A cseh szlovák vörös
kereszt javára f. hó 25-én a városi vigadó 
nagytermében 11 számból álló hangverseny 
volt. Magán- és karénekek hangzottak el 
szép előadásban, magyar nyelven is. A zon
gora és cigányzenés darabok megfelelő tol- 
mácsolókra találtak. Az énekkarokat Tvrzsky 
Jaroslav vezette

— Sporthír. A lévai Sport-Club f. hó 
26-án, vasárnap délután fél 3 órakor a lö 
völdei sporttelepen football mérkőzést tart 
a 26. gy. e. válogatott csapatával. Belépő
jegyek a pályán kaphatók A mérkőzés lefo
lyása igen érdekesnek Ígérkezik a két rivialis 
csapat közt

— Eleltueiéanehózségek a cseh
szlovák államban. Prágából jelentik, 
hogy az élelmezési krizis a nemzetgyűlés 
köreiben beható megbeszélés tárgyát képezi. 
Különösen a liszellátás felette nehéz. Ez 
okozta az élelmezési minisztériumban bekö
vetkezett válságot. Az élelmezési államtitkár 
a szociáldemokrata klub rendelkezésére bo
csátotta állását.

— Magyar Szó. Losoncon október hó 
elején .Magyar Szó" cimmel egy napi lapot 
indítottak meg, hogy a magyarság érdekét 
szolgálja. — Főszerkesztője: Dr. Giller Já
nos, felelős szerkesztő . Kristóff Sándor. 
Laptulajdonosok képviselője Dr Szilassy Béla. 
Előfizetési ára egy hónapra 7 korona, ne
gyedévre 20 korona. Egyes szám ára 30 
fillér. A szerkesztőség azon fáradozik, hogy 
a lap lehetőleg a reggeli vonattal erre n 
vidékre — főleg Lévára — jusson az olvasó 
közönségnek

— Eljegyzés. Engel Gyula Wien és 
Stranszky Renée Léva jegyesek

— Betiltották a .Szlovákot." A 
Rózsahegyen megjelenő Szlovák című lapot 
a kormány betiltotta. A betiltás kapcsolatban 
van Hlinka elfogatásával, mert az ő orgá
numa volt.

— A tűzifa zár alá vételével fog
lalkozik a Zasobovaci Ustav, mert egyrészt 
utóbbi időben eme cikkben tulnagy speku
láció folyik, másrészt pedig a készletbeje
lentések sem történtek mogielelö mértékben

— Sziovak pénz. A félhivatalos „Slo- 
vensky Dennik*  jelenti : Mivel a cseh szlovák 
köztársaság a régi osztrák-magyar bankje
gyeket saját pénzzel pótolja, Srobár dr. mi 
niszter illetékes helyen közbelépett aziránt, 
hogy a pénz egy részét, még pedig minden 
fajtáját csak szlovák felirattal emittálják. A 
kormány kb. annyi szlovák feliratú pénzt ad 
ki, amennyi most Szlovenszkóban forgalom
ban van Nemsokára tehát nálunk is három
féle pénz lesz forgalomban.

— „Mátyuztoidi Lapok*  címen f- 
é. október hó 15-én Galántán egy havonként 
kétszer megjelenő szépirodalmi, társadalmi 
es közgazdasági folyóirat indul meg. A lap

szerkesztéséért Farkas Lőrinc tb. főszolga 
bíró felelős, akit munkájában Entresz Ede 
plébános és Klszák Imre dr. közjegyző tá
mogatnak, mint társszerkesztök.

— Orgyilkosság, tílasko Károlyt, a 
szomszédos nagykereskényi uradalmi intézőt 
f. hó 18-án este lakásán az ablakon kérész 
tül lsmei'etlen tettes lelőtte A golyó nyakán 
a lőütőeret találta s azonnal kioltotta éle
tét. A nyomozás tüstént minden irányban 
megindult, de eddigelé nem vezetett semmi 
eredményre Csak annyi volt megállapítható, 
hogy a tettes a külső deszkakerítésen át 
lopózott a kertbe, ahonnan a tett elkövetése 
után ismét a kerítésen keresztül menekült 
el. A boldogult jószivü ember volt, ellen
sége nem volt s igy nem valószínű, hogy a 
gonosztett bosszú müve lett volna. Halálát 
neje, négy fia és két leánya gyászolják. 
Holttestét mély részvéttel e hó 20-án he 
lyezték örök nyugalomra.

Nyilvános elszámolás.

rendezett estélyen 
. 1151520 K. 

5166 10 K.
634910 K.

adatott:

Az 1919. évi október hó 18*án,  a lévai 
kereskedő és iparos ifjúság „Hazáin’ cimü 
asztaltársasága által 

az összes bevétel 
az összes kiadás . .

maradvány . .
Jótékonyeélra

A lévai tüdőb. szanatóriumnak . 317454 K.
A lévai Stefánia árva háznak . 3174 56 K.

összesen . 6349 10 K. 
Adományok

Sebó István ur szabó, egy kosár alma; 
Nagy András ur, egy kosár szőllö; Paál 
Imre ur egy kosár szőllö; Schulcz Miksa 
ur Alsózsember egy kosár alma és egy ko
sár körte

A rendezőség ez utón fejezi ki hálás 
köszönetét mindazon hölgyeknek és uraknak, 
akik az estély erkölcsi és anyagi sikerének 
előmozdításán fáradoztak. A rendezőség.

Jótékonyság.
A „Hazám" asztaltársaság rendezősége 

a f. év október 18 án tartott estély jövedel 
méböl a Stefánia árvaháznak 3174 56 K 
összeget juttatott, amiért hálás köszönetét 
mond. áu iluÖKBÓg.

A lévai iparos és kereskedő ifjak „Ha
zám" asztaltársasága, az általa rendezett 
szüreti mulatság tiszta jövedelmének fele
részét 3174 K. 54 f. tekintélyes összeget a 
tüdőbeteg-gondozó intézetnek juttatta. Soha 
meg nem szűnő hálás elismeréssel adózunk 
a derék rendezöbizottságnak a szegénysor- 
su tüdőbetegek nevében.

Dr. Frommer Ignác.

Színház.
A Vigszinpad gárdája a hét folyamán 

újra megkezdte vendégszereplését és pedig 
szép eredménnyel. Eöleg a péntek esti elő
adás folyt le a teljes siker jegyeben. Ez 
alkalommal lapunk főszerkesztőjének, dr. 
Kersék Jánosnak két egyfélvonásos vigjátéka 
töltötte ki csaknem az egész estét. Az első 
Feleségem barátnője a férfi fölényét érzéki- 
tette meg a divat rabja gyanánt bemutatott 
asszonnyal szemben, a második En vagyok 
az úr a háznál viszont a ravasz asszonyi 
furfang diadalának nevetésre I észlö meg 
jelenitése gyanánt hatott. Mind a két vígjáték 
abból a fajtából való, amit a franciák vaud- 
ville-nak neveznek és amelyben a szellemes
ség, az ötletek, a szójátékok és meglepő 
fordulatok viszik a (öszerepet s ennélfogva 
fejlettebb művészi érzéket tételeznek fel. A 
közönség vidám hangulatban élvezte a pezs
gő cselekményeket s hálás volt a szerző és 
a művészek iránt. Ezek különösen kitettek 
magukért. A többi darabban is axcolláltak, 
a magánszámokkal pedig magukkal ragadták 
a közönséget. Ki volt közülük a legjobb r 
Döntsék el a színházba járók, mert ma, 
vasárnap még szórakoztatni fogják a szin- 
lapon megjelent helyen a publikumot.

4904—1919. szám
Hirdetmény.

A vármegye tiszti főorvosának 24ö—1919. 
számú leirata folytán közhírré teszem, hogy 
f. évi november hó 1 én Öratisiavában tót, 

( nyelvű bábaképző tanfolyam fog megnyilni- 
I hat hónapig fog tartani.

Felhívom mindazokat, akik ezen tanfo- 
| lyamon résztvenni kívánnak, hogy azonnal 
i jelentkezzenek dr. Gergely Fülöp városi 

tiszti orvosnál (Teleky-utca).
Levice, 1919. október 23

Dr. Zoáfak 
meitanosta.

4977—1919. szám.
Városi faiskola bérbeadása

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a város külterü

letén a vadalmás dűlőben fekvő mintegy 20 
katasztráiis hold kiterjedésű bekerített városi 
faiskolát és csemetekertet folyó 1919. no
vember 1-től — 1924. évi október 31 ig ter
jedő 5 évre haszonbérbe adom. — Ajánla
tok beszerzésére árverést rendeltem és ezt 
f. évi október hó 20. napján d. e. 10 órakor 
a városház kis tanácstermében megtartom.

Felhívom a haszonbérelni szándékozó
kat, hogy a jelzett időben és helyen meg
jelenjenek és ajánlataikat tegyék meg.

Az árverésben résztvenni szándékozók 
kötelesek a város pénztárába az árverés * 
megkezdése, minden esetre az árverezők 
közé belépés előtt 3500 korona bánatpénzt 
készpénzben elhelyezni.

A további részletes feltételeket s az 
ezek részét képező haszonbérleti szerződés 
tervezetet a városi közig, kiadóban a hiva
talos órák alatt az ajánlatot tenni szándé
kozók tekintsék meg s írják alá.

Kelt Léván, 1919. október 24.
Dr. Zostak, 

mestanosta.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1919. évi okt. hó 19.-tól — okt. hó 26.-ig.

Születés.
Újlaki József, Gilányi Erzsébet, fiú János. 

Zacltar Imre, Párák Erzsébet, fiú Imre. Zilay Ká- 
I roly, Váczy Erzsébet, leány Julianna.

Házasság.
Mráz József, Harmadi Julianna, r. kath. Ni- 

kiser Sándor Árpád, Korpás Erzsébet, r. kath ref. 
Kopcsák Rezső, Tóth Jolán, r. kath.

Halálozás
Pólya János, 87 éves Löttseb koponyán. Ot- 

már János, 83 éves Aggaszály, özv Szabó Lajosné 
I Kovács Sebestyén, Vilma 72 éves Agyvérzés. 
I Chmelovits István, 10 éves Dertne. özv. Ambruska 
l Mihály, 90 éves Aggaszály. Kiss Janka 48 éves, 
| Szivbénulás

Német, franczia, magyar — — 
' nyelvel és ZOUgOTát 

I tanít oki. tanítónő. Cím a kiadóba.

Egy jó karban lévő, szőrmével 
bélelt kocsi-takaró eladó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Kertész kerestetik 
a Garannesze’ei iazda4gba up- Nagj sáró

RUHASZÖVETEK.
Különtéle férfi és női kosztüm 
ruhaszövet kapható ===== 

Grotte Vilmos 
raktáriban Léván 
Deák Ferenc utca 8. szám alatt
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Értesítés.
Van szerencsénk a nagyérdemű 

vevőinkkel tisztelettel tudatni, hogy 
fűszer és csemege detail üzletünket, 
régi munkatársainknak WETZLER 
és KUGLER uraknak átadtuk.

Amidőn hálás köszönetünket fe
jezzük ki a cégünkkel szemben ez- 
idáig tanúsított szives bizalomért, 
biztosítjuk, hogy az uj cég is a régi 
szolid reális elvek alapján fogja 
üzletét tovább vezetni és kérjük 
tisztelt vevőinket, hogy szives bizal
mukat Wetzler és Kugler cégre is 
átruházni szíveskedjék.

Léva, 1919. X. 23.
Kitűnő tisztelettel

Engel József és Fia.

Helybeli tisztviselő 
a délutáni órákra könyvelési vagy 
más irodai foglalkozást keres. — 

— Cim a kiadóban. —

Földmives iskolát 
jeles eredménnyel végzett állást 
keres. — Ajánlatokat PATAY JÁNOS 
Klskálna, u. p. Nagykálna Barsvm.

PRESZTOLÁNSZKY FERENC 
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LÉVÁN, Teleky-utca 21. szám.
— Elvállal mindennemű — 
zszőrméin 
a legújabb Párisi divat szerint.

Korcsmabérlet.
Garimktaxi 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.

Korcsmabérlet.
Borekalja község korcsmája 

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

Kikiáltási ár 800, bánatpéz 
400 kor.

Egyéb feltételek a garamujfalui 
körjegyzői irodában megtekinthetők.

K. Elöljáróság.,

TONHAISER JÓZSEF
—i- eloktrotechnlkus Láva. -—

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

Oasxxx*.xxt6r  6. bz.

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

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

Vadászati árverési hirdetmény.1
Garamsxőllős község (Bars vin.) volt 

úrbéres és curialista birtokossága ezennel 
közhírré teszi, hogy a tulajdonát képező 464 
k. hold kiterjedésű közös erdő és legelő il
letőségű ingatlanán gyakorolható vadászati 
jogot 1919. évi november hó 11-én 
délelőtt 10 órakor a község házán tar 
tartandó szó- és zárt Írásbeli ajánlatokkal 
kapcsolatos nyilvános árverésen bérbe fogja 
ad in.

A bérlet tartama 6 évig és pedig 19-0. 
évi február hó 1-től 1926. évi január hó 
31 ig tart

Kikiáltási ár évi 401 korona.
Bánatpénz 40 korona.
Utóajánlalok egyáltalán el nem fogad

tatnak.
Vadállomány: Szarvas, őz, vaddisznó, 

róka, nyúl, borz, szalonka, fácán, vadka 
csa stb.

A vadászkerület Nagykoszmály vasúti 
állomástól mintegy 5 km. re fekszik.

Az árverési és szerződési feltételek az 
aranyosmaróti állami járási erdőgondnokság
nál éa a garamszöllösi volt úrbéresek alól- 
irott elnökénél megtekinthetők.

Garamszőllős, (Ribnik) 1919. szép 21.

Izsóid János s. k
urb. elnök.

Uj cipő áruház.
Léván a <KALVIN» épületben 
férfi-, női éa gyermek cipők, nagy 
választék magyar, női és férfi 
csizmákban és lábszárvédőkben. 
SCHÁFFER SÁNDOR 

cipő raktárában, LÉVA, .Kálvin udvar"

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 U n g á r Adolf 
zsák és ponyva üzletében Nyitrán, 

Wilson-utcza 16. szám.

Uj üzlet! Uj üzlet!
Van szerencsém a tisztelt 
vevő közönségnek becses 
tudomására adni; hogy Léván
Báti utoza 3. szám alatt 

rőfös és rövidáru 
üzletet nyitottam.

Raktáron tartok: Szövet, cárion, 
barchet, zeíier vászon stb.

Összes szabó oziklcek.
Tisztelettel

FRIED GYULA.
Ugyanitt egy tanonc felvétetik.

Gazdasszonyok figyelmébe!
Megsúgom Önöknek, hogy mi 

vei sikerült férjemet elszoktatni 
arról, hogy ebéd után rögtön a 
kávé’házba rohanjon.

Ebéd után 1 csésze nagyszerű 
feketekávét szolgáltatok fel részére 
é8 ez annyira izük neki, hogy egy
általán nem kívánja a kávéházi 
f 6 K 6 Lé t.

A kávét WETZLEB. és KUGLER 
cégtől szerzem be.

Megsúgom azt is, hogy a fenti 
cég friss felvágottat, sajtot, liptait, 
conservkávékat kapott, úgy, hogy 
nagyszerű és olcsó hideg vacsora 
kát lehet ott beszerezni.

Egy jó gazdasszony.

!! Péküzlet!!
Tisztelettel értesítem, hogy a 

Weisz-féle pékséget LÉVAN, 
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 ti, é. közönség szives párt
fogását kéri. Tisztelettel:

SZÁNTÓ LÁSZLÓ.

Ifj. Laufer Béla 
fényképész ===- 

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

SPECIALISTA: Gyermek, csoport 
és interieur felvételekben.

Nagyítások, Diapositivek medalllon 
képek stb. legiziésesebb kivitelben 

Igazolványokra fényképek
3 óra alatt elkészülnek. 

Felvételek borult időben és este 
villanyfénynél is eszközöltetnek.

Amateurdknek felvilágosítással szolgálok

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

■■ angol női * 
szabó termet 

nyitottul! le,
hol a leguj bb divat szerint, a legmo
dernebb szabású kosztümöket, patá
tokat, úgyszintén sport ruhákat, 
külön aljakat, raktárunkon levő — 
legújabb modeljeink szerint — a lsg 
finomabb gyapjú szöveteinkből, 
elsőrendű munka előállítás szerint ké
szítünk. Ajánljuk a nagyérdemű hölgy 
közönségnek a modeljeink megtekintését 
és kérjük szives pártfogását, — — 

kiváló tisztelettel

CSERNÁK és KOPRDA.

Nyilrsi ít Tára- r, t köOyyapWd<ja Uráo,
1


