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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.

közművelődési és ksadalmi hetilap

a kéziratok a szarkaaztfiaéghez kOldendík 
Kéziratok vissza nem adatnak

felelős szerkesztő : Dr. KERSEKJANOS.

M f j • 1 e n ’rasá.riiiBLp r*g-g-el . 
FŐMUNKA TÁRSAK;

AGÁRDI LÁSZLÓ, PAPP JÓZSEF.

A hirdatésakat, a löt Izatéaakat a a raklaméolókat a 
kiadóhivatalba kér|Qk utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI Ó3 TÁRSA f. t.

Halottak napja.
Az előttünk lefolyó nagy ese

mények közelednek a végleges meg- 
állapodottsághoz. Végső hullámai' 
gyűrűznek most már a világren 
ditö küzdelmeknek, hogy elsimulva 
lényegük mélyébe hatoljon a 
kutató tekintet. A természeti tör
vények örök érvényesülését min
denkinek észre kell vennie. Az ese
mények hátterében mindig egy meg
dönthetetlen. alapelvnek vaskény- 
szerüségét lehet megállapítani és 
ez az újabban a tudományok min
den területén nagy eredményeket 
létesítő princípium : küzdelem a 
létért.

Rendezett viszonyok között élő 
emberre nézve idegenül hat ez a 
szükségesség. Aki beleszületik a 
gond nélkül való élet kellemessége
ibe, talán mosolyogva néz el az 
efféle tudományos megállapításokon. 
Miféle küzdelemről lehet szó az ö 
életviszonyai között? Mindene van, 
ami lelkének, testének kívánatos 
az emberek pedig hódolattal 
veszik körül s örülnek egy rá
juk tévedő tekintetnek, egy hozzá
juk intézett szónak. Kivételes lények 
gyanánt szerepelnek és sokan ezt 
egészen természetesnek tartják. Ná
luk az élet a kellemességek szaka
datlan láncolata lehet, bár ezt már 
akarniok kell, tehát némi küzdelmet 
kell kifejteniük.

Ezekkel szemben állanak a má
sik oldalon az élet kegyetlen kény
szerét mindig közvetlenül tapaszta- 
lók megszámlálhatatlan tömegei. 
Nekik az élet gond és aggódás, 
töprengés és elhatározás, munka és 
verítékezés. Napjaik harc a minden
napi betevő falatért, a rendes ruhá
ért, olykor némi szórakozás lehető 
ségeért. Ezeknek az arca szögletes, 
karja merev, keze kemény. Ám ezek 
az igazi emberek. Rajtuk nyugszik 
az a bonyolódott szerkezetű valami, 
amit társadalomnak nevezünk s 
amelynek szervezettsége vagy ren
dezetlensége milliók életének kevés
bé tűrhető vagy kellemesen nyu
galmas lehetőséget biztosit.

A örök javak forrása után szom- 
juhozóknak vagy megnyugtatására 
szolgálhat az élet folyásán való át
tekintés A mindennapi munká
ját verítékkel végező ember boldog
nak érezheti magát azoknak szen
vedései mellett, akik az élettel foly
tatott küzdelmet nemcsak kívül, 
hanem belül, lelkűk mélyén is kény
telenek folytatni. Ezek az élet igazi 

harcosai és ezekre nézve nagy jó
tétemény a minden küzdelmet vég
leg kiegyenlítő hatalom : a halál.

Ez az örök uralkodó, a legha
talmasabb király, az egész termé
szeten zsarnokoskodó fejedelem. 
Vagy talán mégsem. Aki szeret és 
szokott gondolkodni, az csakhamar 
arra a belátásra jut, hogy kegyes 
és jóindulatú nemtő, az ellentétek 
kiegyenlítője, sok-sok igazságtalan
ságnak végleges elintézője. Atnily 
gyakran jelentkezik boszuló zsarnok 
gyanánt, oly sokszor fogja be lágy 
kezével a megtört szemeket. Egy 
föltétlenül bizonyos: mindnyájunk
nál megjelenik; nekünk kelj tehát 
gondoskodnunk, hogy látogatása 
lehetőleg későn történjék és ben
nünk akkor már őt híven kővető 
alattvalóira találjon.

Itt ötlik fel a gondolat, vajon 
mások akaratából kifolyólag prédá
jává tehető-e bárki is az elmúlásnak? 
Mint ember csak azt felelhetem: 
nem ; mint azonban egy közösség 
tagjának azt kell mondanom : igen. 
A természet örök törvényei érvé
nyesülnek egy szemtől alig látható 
sejt életében ép úgy, mint a világ
mindenség értelemtől föl nem fog
ható fejlődésében. Ki rendezte ezt 
igy és miért van ez igy : feleljen 
meg kiki önmagának. Minden
nek e világon egy a sorsa: él, fej
lődik, talán gyümölcsöt hoz s elpusz
tul. Kétségbeejtő perspektíva a lé
nyeg iránt fogékony elmére, de 
egyúttal akaratot edző valóság. Két
ségbeejtő, mert elkerülhetlen, aka
ratot acélozó, mert egyedül az em
ber kiváltsága, hogy tud róla s bár 
ellene nem tehet, némileg mégis 
védekezhetik. E védekezésben a 
legerősebb fegyver a hit. Annak 
élénk elgondolása, hogy ami termé
szetes utón nem magyarázható: a 
léleknek nyilvánulása, ez a kétség
telen bizonyíték. Amint test átala
kul, úgy kell az őt irányitó, éltető 
és mindenek fölé emelő léleknek is 
fennmaradnia.

A világmindenségben minden 
megsemmisülhet, a logika törvényei 
akkor is épségben maradnak. De az 
ember a következtetést nem szereti 
egészen végigvívni. Mihelyt ezt 
megteszi, talán nem találja olyan 
színesnek az életét, de nem szürké
nek sem. Kiegészülés, kiegyenlítő
dés és megnyugvás érzete válik 
benne uralkodóvá és az életnek van-e 
nagyobb jutalma, mint a mindenek
kel megbékélt nyugalom? A tudat, 
hogy az élet ilyen és a meggon

dolás, hogy a világon mindennel 
igy van. Ha a hideg értelmet pu
hítja és könnyel öntözi a lágyabb 
kedély, csak előnyére válik. A lelki 
élet mértékkel nem mérhető finom
ságai igy érvényesülnek és ezért 
teszik olyan kívánatossá ezt a földi 
létet. Köny és virág a halál kísé
rői ; könyböl fakad a megnyugvás 
és a virág ennek szép kerete. Ha
lottak napján nem baj, ha mennél 
több van a könyböl is, a virágból is.

A világ-eseményekből.
Az összes tudósítások megegyeznek, 

hogy Magyarország ügye közvetlenül a dön
tés előtt áll. Ennek keresztülvitelével az 
entente-tanács Sir George Clarkot bízta meg, 
aki Páriából az összes megbízatásokat ma
gával hozta Budapestre.

A Corriera della Sera szerint a legfel
sőbb tanács elhatározta, hogy Budapest ki
ürítését egy későbbi időpontra halasztja és 
ezt az entente katonai bizottsága fogja meg
állapítani. Úgy látszik, az uj koalíciós kor
mány megalakulása után kerül sor a romá
nok által való kiürítésre.

A románok minden nap várják a pa
rancsot Budapest elhagyására.

Fiúméba D’Annunzio elrendelte a kivé
teles állapotot és halálbüntetéssel fenyegette 
meg azokat, akik a fiumei kérdéssel szemben 
ellenséges magatartást tanúsítanak.

Az olaszok kiürítették Cattarót és igy 
ez jugoszláv tengeri támaszpont lett.

A fiumei kérdés megoldásáról újabb és 
újabb tervek merülnek fel a végleges döntés 
eszközlése nélkül.

Hírek érkeznek, hogy a tanácskormány 
kiürítette Moszkvát. A bolsevi sajtóiroda cá
folja ezeket a híreket.

A kül'öldi diplomaták Friedrich minisz
terelnökkel sűrűn tanácskoznak. Sir Maurice 
de Bunsen volt bécsi angol követ tanácsko
zásának tárgya nem politikai, hanem pénz
ügyi jellegű volt. Bandholz amerikai küldött 
szintén meglátogatta Friedrich miniszterel
nököt.

Gratz Gusztáv volt magyar pénzügymi- 
tért bécsi magyar követté nevezték ki.

A rend fenntartására Budapesten az 
entente katonai bizottsága beleegyezett egy 
önkéntes alakulat felállításába, melynek élén 
Jartes ezredes all

Horthy tengernagy és fehér hadseregé
nek Budapestre való bevonulását a lapok 
péntekre vagy szombatra jelezték.

A fiumei megszállott területen a rekvi- 
1-álások miatt az olasz csapatok és a pa
raszt lakosság között összeütközések voltak 
Az angolok Abbáziában 4 gyalogszázadot 
szállították partra. D'Annunzio emiatt Fi
ume területére kihirdette a hadiállapotot

Megalakult a békekonferencia külön 
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bizottsága,. mely a versaillesi békeszerződés 
keresztülvitelét ellenőrzi.

Az orosz vörös hadseregből sokan 
megszöknek. Pétervárott az élelmiszer hi
ánya miatt forrongások voltak.

A lengyelországi viszonyok napról-napra 
rosszabbodnak. Az ország a háború miatt 
tönkrement és lakossága koldusbotra jutott. 
A kormány nem méltó nagy feladatára. 
Ahelyett, hogy a viszonyok konszolidására 
törekednék, zsaroló politikájával hozzájárul 
a megsemmisítés munkájához.

A bécsi iskolákat minden valószínűség 
szerint november 15-én fogják bezárni.

A ratifikáló jegyzékek hivatalos kicse
rélése a legközelebb megtörténik. A legfel
sőbb tanács elhatározta a népszövetség 
azonnal való egybehivását.

Franciaországban megtiltották az ezüst 
érmének (pénzeknek) összeolvasztását.

A chilei kormány visszalépett.
Az angol hadügyminiszter jelentése 

szerint a fehér csapatok közvetlenül Sz.- 
Pétervár előtt állanak és megszállották 
Krasznoje-Szelót.

A Virradat illetékes helyről értesül, 
hogy a Credit Lyonnais 500 milliós kölcsönt 
ajánlott fel a magyar kormánynak, de ez 
pénzügyi és valutáris okokból visszautasí
totta az ajánlatot.

llauser prelátus az osztrák keresztény
szocialisták elnöke lemondott.

Az osztrákoknál a vagyonadó 15 ezer 
kor.-nál kezdődik 5 és 10 százalékkal. A 
legnagyobb tarifa 65 százalék, 15 millió 
koronát meghaladó vagyonnál. Az adózás 
alapelve progresszív és az adó atlag 10-50 
százalék között mozog.

Alfonz király több helyen tett látogatá
sával megakarja akadalyozui Spanyolország 
izolálását.

Angliában földbirtok-reform készül.
A lira árfolyama lnsbruckban 50 szá 

zalékkal esett.
Sir George Clark a legfelsőbb tanács 

meghatalmazottja Budapestre erkezett.
.Német kulturszövetség Magyarország 

részere*  címen a minap egyesület alakult, 
mely keresztény bázison áll. A végrehajtó
bizottságba néhány szociáldemokrata is ke
rült, akik a bolsevi uralom alatt szerepet 
játszottak.

A lengyel állam pénzügyi okok miatt 
katasztrófa előtt áll.

Tournier tábornokot Maubeuge erőd pa
rancsnokát a vár és a város átadásáért 
haditörvényszék elé állítják.

A francia kormány Hollandiától ki akar
ja eszközölni Vilmos császár kiszolgáltatását.

Ila Wilson a népszövetség tagjait ösz- 
szehivja, egyszerre három történelmi ese
mény áll be : a ratifikáció okmányainak ki
cserélése, a népszövetség első gyűlése és a 
békeszerződés életbelépése.

Wilson állapotú lényegesen javult.
A Matin jelenti, hogy Stockholmon ke

resztül uj orosz bekeajanlat érkezett Páriá
ba. Az entente elutasította a békeajánlatot.

Sz. Pétervárt angol repülök bombázták 
Alexandriában nagy tüntetések voltak 

Egyptom önállósága mellett. Lovas csapatok 
és a rendőrség szétvertek a tömeget, mi 
közben néhány haláleset is előfordult.

Az osztrákok nem adják ki Kun Bélát.
Az ötös tanács azzal bízta meg Sir 

George Clarkot, hogy Friedrich miniszterei 
nököt szólítsa fel egy szélesebb alapon álló 
kormány alakítására, melyben az összes 
pártok képviselői résztvennének

Az angol kormány késznek mutatkozott,

hogy Magyarországnak a vasútvonalak elzá 
logositása ellenében 100 millió font (béke
érték szerint 2'4 miliárd kor.) kölcsönt 
nyújtson.

A délszlávok azt kérik, hogy a magyar 
békeszerződésbe vegyenek fel egy pontot, 
mely szertnt csak Jugoszlávia jogosult a 
pécsi szénbányák kihasználására

Lapjelentések szerint Seitz, az osztrák 
köztársaság elnöke aláírta a versaillesi bé
keszerződést.

Németország a békekötés értelmében 
1920- május elsején fizeti a kártérítés első 
20 milliárdos részletét

A francia hivatalos lap törvényt közöl, 
mely szerint az ellenségeskedések október 
24-ével megszűnnek és a békeállapot tény
leges lesz.

Sz. Pétervárott az utcai harcok folyta
tódnak. A katonatanacsok megszűntek és a 
vezetést teljesen a tisztek vették át.

Az „Uj nemzedek" jelentése szerint a 
koncentrációs magyar kabinet alakítására 
vonatkozó tárgyalások meghiúsultak.

Egy nemzetközi világkereskedelmi ka
mara alakítása van folyamatban;

November második feleben Poincaré el
nök, felesége és hivatalos közegek kíséreté
ben Angliába utazik.

Caillaux ügye tárgyalás alá került.
Oroszország ellen az entente nem haj

landó könnyíteni a blokádon
A napokban Rómában földrengés volt.
A pápai muncius látogatást tett a cseh

szlovák külügyminiszternél.
A cseh-szlovák államban élő németek 

akcióban léptek. Követelik a választások 
azonnal való kiírását, hogy az országgyűlés 
azután a végleges alkotmányter vezetet ki
dolgozhassa.

A keresztény nemzeti párt és a keresz
tényszocialista párt kimondotta a fúziót és 
az együttes tanácskozást már meg is tar
totta.

Lapjelentések szerint Clarknak az a fel
adata, hogy Friedrich miniszterelnököt rá
vegye koncentrációs Kabinet alakítására

Sir Georg Clark Budapestre érkezése 
után tanácskozott az entente-misszióval és 
a különböző politikai pártok embereivel és 
neves politikusokkal, igy Wekeriével, And- 
rássy, Bethlen, Zichy grófokkal és má
sokkal.

A Bánátban, Bácskában és Baranyában 
megszüntették az ostromállapotot.

Lengyelországban bevezették a nyolc
órai munkaidőt.

Sz Pétervár védelmét Troczky vezeti,
A követválasztásokkal kapcsolatban 

Olaszország több helyén véres összeütközé
sek volták. Igy Bari környékén sokan meg 
sebesültek, többeket pedig elfogtak. Attól 
lehet tartani, hogy a munkásszövetségek 
sztrájkokat proklamálnak.

Kievi lapok jelentése szerint ott egy 
púd liszt 4000, egy font vaj 600 és egy 
font szalonna 700 rubelba kerül

Különfélék.
— Október 28. napjai a cseh-szlovák 

kormány mint a köztársaság niegálapitásá- 
nak év fordulóját nemzeti ünneppé nyilvá
nította. Ezt a napot Léván is megünnepelték. 
A városi hatóság előző este a kálvária he
gyen disztüzeket gyujtatott, melyek meszire 
vilagoltak a késő sötét éjszakában. A kato
naság pedig nemzeti dalokat énekelve fák
lyás menetben járta be az utcákat. Az ünnep 
napján reggel katonai díszszemle volt a fő
téren, melynek végeztével a plébánia temp

lomban ünnepély és szent mise volt Ezután 
a városhaza közgyűlési termében polgári 
ünnepség volt, a melyen ékes ünnepi beszéd
ben dr. Zosták András polgármester mél
tatta a nap jelentőségét. A beszéd a jelen
levőkre nagy hatást tett Utána a közönség 
a tót himnuszt énekelte. Ez után Lehocky 
Pál tanító Slatkovies Sloboda cimü hazafias 
versét szavalta, utána Simák Mária adott elő 
egy hazafias verset, mindkét szavaló elfo
gulatlan, ügyes előadásával általános tetszést 
aratolt Az ünnepély a Hej Slováci és Nasa 
Slovenska cimü nemzeti himnuszok elének- 
lésévcl ért véget. Délután 2 órakor a kato- 
ság részére a vigadóban megismételték a 
szombaton tartott akadémiát, a mely elolt 
dr Finka Zoltán tartott az évfordulót mél
tató szép beszédet. A városban gyűjtés folyt a 
hadirokkantuk részére. A hivatalok mind 
szüneteltek és az üzletek zárva voltak.

— A barsvárme,?yei gazdasági 
egyesület igazgató választmánya a mező 
gazdasági művelés alett álló földek értéke
lésének tájékoztató alapjául elfogadta a 
kataszteri tiszta jövedelem megfelelő foko
zatainak 80-szorosát — vagy a haszonbérnek 
20—25-szeresét Mindkét alapnál a mező
gazdasági épületek értéke is bennfoglaltatik. 
Ezen értékelés mellett a forgalmi ár legjob
ban megállapítható.

— Jótékony célú akadémia A cseh
szlovák vöröskereszt javára az itteni tiszti
karból alakult rendezőség október hó 25-én 
műsoros estélyt rendezett, mely alkalommal 
a városi színházban nagy közönség hallgatta 
végig a szép műsort, melyet Tvrzsky Jaros- 
lav tanar vezetése alatt jól összetanult vegyes
kar nyitott meg. Utána egy bájos fiatal asz- 
szony Pachy Ráfaelné ült a zongorához s 
valósággal elbűvölte a hallgatóságot gyönyörű 
játékával. Hiúdig Frühlingsrauschen darabját 
és Gaál egy remek magyar rapszódiáját adta 
elő, ritka, művészi tökéletességgel. Majd 

1 Chmelik Helén adta elő Síadkovics tót költő 
két versét: a Piesen és a Luhy Slovenskó 
cimüeket. Lágy, zengzetes alt hangja a köl
temények minden szépségét ügyesen érvényre 
juttatta. Szintén nagy sikert aratott Csépány 
Elemérné úrasszony, ki magyar müdalokat 
énekelt behízelgő, szívhez szó ó modorban, 
Pátkay Klárika finom, diskrét zongorakisé 
rele mellett. A műsor 5. és 8 számat Jend- 
rásek Maria és Trvzsky Jaroslav zongora
játéka képezte, kik elösször Dvorák Szláv 
táncok, majd ugyanennek Magyar táncok 
cimü müveit adták elő művészi rutinnal. 
Nagy sikert aratott a négyhangu női ének
kar, melyben sok és értékes hangot hallot
tunk Partos Mariska ezután cigányzene 
mellett magyar dalokat énekelt, mely elemen 
táris erővel dobogtatta meg az érző sziveket 
Szép terjedelmű, színes hangja a magyar 
nóták minden szépségét hűen kifejezte. Meg 
is kellett műsorát toldania Köztetszés fogadta 
szinten Strincl Karoly tót dalait, nemkülön
ben Szőllősy Ferenc tárogatóját. Mindkettő 
mester az előadásban. A műsort a férfikar 
lejezte be pompásan összetanult énekével 
A szereplőknek hálás elismerés jeléül sürü 
tapssal adózott a közönség. A műsor végez- 
tév I a fiatalság csakhamar táncra perdült s 
hajnalig ropta a táncot Az estély, mint 
értesülünk, a jótékonycélra is szépen jöve
delmezett.

— TlaztvlBetök fizetésjavltása. A 
cseh-szlovák nemzetgyűlés elfogadta a tiszt
viselők fizetését szabályozó konnányjavas 
latot Az uj fizetések all. rangosztaly 24,000 
illetőleg 28.000 koronájától a XI rangosz- 
táiy 2 808, illetőleg 3.708 koronájáig terjed 
nek. Az V—XI. rangosztályig helyi pótlék is 
van, amely Prágában az 1. fizetési osztály
ban 50 °/o, de 4 000 koronánál nagyobb nem 
b'het; más helyeken az 1. és 2. osztályban 
90 °/0. a 3. osztályban 80 °/0. a 4. osztály 
bán 70°/J-a a Prágára eső helyi pótléknak. 
A várakozási idő az egyes fizetési osztá
lyokban való fellépésre a XI —IX. rangos/, 
tályokban két év, a Vili —11. rangosztályok 
bán három év. A tisztviselők ezenkívül kap 
nak havi drágasági pótlékot és negyed éven 
kint rendkívüli segélyt. Az uj fizetéseket 
szeptember 1-töl visszamenőleg folyósítják. 
Az államot a rendezés 600 millió kor.-val 
terhelj ineg.
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— Rokkantak és özvegyek gyű

lése. A lévai hadirokkantuk és özvegyek 
egyesületének tagjai ma november 2 án d 
u 3 órakor a városháza nagytermében 
rendkívüli közgyűlést tartanak, melynek tár
gyai a hadirokkantak, hadisérültek, hadiöz 
vegyek és hadiárvak országos főegyesületé- 
hez való csatlakozása Az elnökség az ügy 
fontosságára való tekintettel kéri a tagokat, 
hogy minél számosabban jelenjenek meg.

— Esküvő. Holló Mihály cukorgyári 
fötisztviselő és Boros Vally, Boros Gyula, 
lévai nagykereskedő polgártársunk leánya 
november hó 4-én déli 12 órakor tartják 
esküvőjüket a lévai izr. templomban.

— Mozgalom a hadikölcsön köt 
vények beváltása érdekében. Csehor
szágban általános már a hadikölcsönök reha- 
bilitása érdekében kifejtet mozgalom. Most 
arról értesülünk, hogy Slovenszkóban is meg
mozdultak a pénzintézetek, akik legnagyobb 
részt vannak a kölesönöknél érdekelve. Már 
régebben nagygyűlést tartottak ez ügyben 
Pöstyénben, bar eddig még keveset tettek i 
akkori megállapodásaik értőimében. Most ; 
Kassáról arról értesülünk, hogy az ottani : 
pénzintézetek megkezdték a hadikölcsönköt- ’ 
vények összeírását Mar ideje volna, hogy a . 
pozsonyi pénzintézetek is hasonló intézke 
(lésekre határoznák el magukat, annál is . 
inkább, mivel Síovenskó majd minden na
gyobb városában ugyanazt teszik. I

— Tánciűu’atság Nagy érdeklődés , 
kiséri városszerte és a vidéken is a „Lévai 
Sport Club" mulatságának előkészületeit, , 
mely épen nagyszabású volta áltál vonta ' 
magara a közfigyelmet és az érdeklődést . 
A mulatság f. hó 15 én lesz megtartva. 
Részletesebben jövő számunkban foglalko- ■ 
zunk vele.

— Ingatlan vagyon bevallása. A ■ 
szlovenszkói vármegyei gazdasági egyesüle- | 
tek megbízottai október 21-én Pozsonyban ! 
értekezletet turiottak, hogy az október 31-ig 
benyújtandó ingatlan vagyon bevallására 
nézve egyöntetű megállapodásra jussanak. 
Az értekezlet megállapodott, hogy a mező
gazdasági és erdőgazdasági üzemeknek !■ r 
galmi becslését adózás szempontjából nem 
lehet reálisan eszközölni, mert ha a mező- 
és erdőgazdasági üzemek a helyenként elő
forduló adás-vétel arányában lesznek meg
becsülve és vagyonadójuk ennek alapján 
lesz kiadva, képtelenek lesznek adójukat le
róni s akik leróják, nem fogjak az üzemet 
folytathatni. A mező- és erdőgazdasági üze
mek értékének megállapításánál reális alapul 
csak a jövedelmezőséget lehet tekinteni Az 
értekezlet a mezőgazdasági üzemek 1919 
március 1 ji értékéül az utolsó gazdasági év 
tiszta jövedelmének vagy bérének 20 szorosát 
mondotta ki s ily értelemben értesíti a gazda
közönséget. Az értekezlet memorandummal 
fordult a kormányhoz, hogy a számítási ala
pot fogadja el s a bejelentési határidőt tolja 
ki 1919 december 31-ig

— A teleim köréből. A katonai 
parancsnokság a Szlovenszkó területén meg
engedte a helyi telefonbeszélgetést

_  Színház. A budapesti Vigszinpad 
tagjai, kik nálunk a múlt héten egypár elő
adásban oly szép sikerrel mutatkoztak be, 
mint bennünket értesítenek, Nyitráról, hol e 
héten tartottak előadások,.t. Lévára jönnek 
vissza s itt egész héten sorozatos előadáso
kat lógnak tartani Nem szükséges külön 
reklámot csapni a kis társaságnak, mert 
valamennyi csupa jo erő, vérbeli tehetség. 
Baráti Rezső régi jó ismerősünk, ki l’.gry 
Kálmán színtársulatával volt itt. Szentes 
János egyike a legjobb vidéki bulfókuak. 
Várady Ede. Péterffy László minden szerep
ben otthonosak A hölgyek : Parányi Piroska, 
Manci és Hevesi Györgyike nemcsak kedves 
megjelenésű, jó hangú, temperamentumos 
művésznők, de rutinnal és ambícióval ját
szanak mindenkor Műsoruk élénk es válto
zatos s több érdekes újdonságot fognak be 
mutatni.

— As uj 50, 100 és 1OOO koro 
Uüs hfcnkjayyek kibocsátása. Az egy 
és két koronás bankjegyek bevonása után 
most megkezdik a lebelyegzett bankjegyek ( 
levouásuélküli becserélését. November első

feleben kiadják az uj 50, 100 és 1000 ko 
■ ronas bankjegyeket. — A „Pravo Lidu“ 

jelentése szerint a következő év első hó 
Hajijában az utolsó osztrák-magyar bankjegy 
is eltűnik a csehszlovák államból.

— Kérelem a lószlvűekhez Igen 
kérem a lévai, valamint a vidéki nemes- 
szivíi hölgyeket, hogy a menhelyi arva gyer
mekek részére, használt ruha- és cipőket 
adományozni szíveskedjenek. Bármily csekély 
adományt hálás köszönettel fogad Karkasné 
Siposs Erzsi (Lévai fogyasztási szövetkezet) 
címén

— A beiratáe erediuénvo. A lévai 
főgimnáziumba 244 tanuló jelentkezett a 
2—8. osztályokba felvételre.

— Jehllceka dr. Budapesten. A 
. Vecer‘ jelenti, hogy dr. Jehllcska jelenleg 
Budapesten tartózkodik Ismeretes, hogy dr. 
Jehlicskát, aki Hlinkával együtt vett részt 
külföldi agitáeiós utján, a nemzetgyűlés kép
viselői maridátumától megfosztotta.

— Gazdasági tanácsok Szlovensz 
kóbiu. Prágából jelentik*  A kitünően bevált 
cseh és morva kerületi és községi gazdasági 
tanácsok mintájára a [Hágai közélelmezési 
minisztérium Szlovenszkó területén gazdasági 
tanácsokat állít fel. Ezen gazdasági tanácsok 
célja, hogy a közönséget is belevonja a köz
élelmezés ellenőrzésébe. Feladatuk az áru
uzsora üldözése és gondoskodás arról, hogy 
az élelmiszerek felosztása igazságosan tör
ténjék.

— Jól jövedelmező állas. Cseh 
lapok Írják, hogy Prágában az állami gabo
naközpont vezérbiztosa a Csehországba szál
lított burgonya és gabona minden métermá
zsájáért 30 fillér províziót kap. 50 000 vag- 
gon gabona és 40.000 vaggon burgonya 
esetében ez kerek 3 millió koronát tesz ki.

— Munkaadók figyelmébe. A po
zsonyi kereskedelmi és iparkamara az érde
keltek tudomására hozza, hogy a szloven- 
szkói és országos katonai parancsnokság 
hadiipari ügyosztálya ez idő szerint Zsolnán 
(Oddeleni uradu válecneho prumyslu pri cs. 
zemském voj velit, pro Slovensko t. c. v. 
Ziline) tisztviselőket és képzett szakmunká
sokat közvetit.

— Megcsonkított bankók. Több 
ízben előfordul, hogy a bankjegyeket meg
csonkítják. A pénzügyi hatóságok figyelmez
tetik a közönséget, hogy az ilymódon meg
csonkított bankjegyeket semmi körülmények 
között se fogadja el, mivel azok teljesen 
értéktelenek.

Követválasztások a csehszlo
vák államban. A „Ceske Slovo“ közlése 
szerint a pártok többsége azon az álláspon
ton van, hogy a nemzetgyűlésbe való válasz
tásokat még decemberben, legkösöbb azon
ban 1920. januárjában meg kell tartani. — 
A katonai szolgálat ideje ugyancsak a Ceske 
Slovo szerint 14 hónapban nyer meg
állapítást.

— A nagykorúságról szóló törvény 
október elején életbe lépett. Eszerint nagy
korú mindenki, aki 21. életévét betöltötte. 
A nagykorúság kezdete eddig a 24. élet
évre esett.

— Papirhuszflllóresek Ausztrlá 
bau. Bécsböl jelentik: A „Rathauskorres- 
pondenz" jelentése szerint az érezhető apró
pénzhiány enyhítésére e hét végén papír- 
huszfilléreseket adnak ki.

_  A mozi ma Menny Történnék, a 
hírneves dán színésznőnek egyik legszebb 
alakítást mutatja be Az élet álarcos bálján 
cimü négy felvouásos drámában, melynek 
érdekes meseszövése is nagy érdeklődésre 
tarthat számot. Nem fog hiányozni a kacag
tató rész sem a műsorból, mert a Számi 
herceg cimü bohóság bizonyára állandó derült
ségben fogja tartani a közönséget Számi 
mókáival és komikus jeleneteivel.

Jótékonyság.
Herényi Albert ur a tüdőbeteg gondozó 

intézetnek 10 koronát adományozott. Hálás 
köszönet I Dr. Fromnter lgnácz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi okt. hó ‘26-től — nov. hó 2.-ig.

Szüleiét.
Grauzer József, Vrska Zsuzsanna, leány Ilona 

Lipták Ferencz, Lillái Mária, fiú István. Tóth Já
nos, Gelányi Rozália, fiú Gyula. Zachar András, 
Kosa Julianna, fiú László.

Házasság.
Csiker József, Hindi Eszter, r. kath. Csiker 

Lajos, lorda Maria, r. kath. Gonda András, Tóth 
Mária, ágh. ev. r kath. Raschmann József Kemény 
Mária, r kath. Holla József, Hamar Viktória, r kath.

Halálozás.
Saliga Ferencz 12 éves talált bomba robba

nástól lőtt sebek elvérzés Vetor Márton, 18 éves 
talált bombarobbanástól érvérüség. Göbó Sándor, 
23 éves általános gQmőkór. özv. Siepák Miklósné, 
Gesmajd Amália, 83 éves aggaszály.

Xyilttér .*)

Ebédlő bútorok eladók.
— Cím a kiadóban. — —

KertÓSZ. Kereskedelmi és
; virágtermesztéshez gazdaságba 
i kerestetik. — Cim a kiadóhivatalban. — 
.-----------------------------------------------------------

Tanuló felvétetik
Vámos Mórnál Lévan. üvuí és porcellau nzlel.

1OOO K jutalmat 
ajánlok fel annak, aki özv. Schulcz 

i Lipótné. Léva, Rákóczi utca 27. sz. alatti 
i lakására október hó 28-án történt

betörés tetteseinek nyomára vezet.

Földmives iskolát
i jeles eredménnyel végzett állást 

keres. — Ajánlatokat PATAY JÁNOS 
Kiskálna, u. p. Nagykálna Barsvm.

Iroda áthelyezés.
Tisztelettel értesítjük üz- 

■ letfeleinket, hogy irodánkat 
- a Hitelintézet házából, Kálnai- 

utca 12. sz. házba helyeztük át. 
Triesli Általános Biztosító Társulat 

(Assicurazioni Generáli) 
lévai föügynöksége.

HZá.lu.ai-M'toa. 12. az.

W etzler és Kugler
— csemegekereskedőktől — 

a közelgő karácsonyi iinnepokre való tekin- 
tettel kötelességszerüen figyelmeztetjük az 
igen tisztelt vevőinket, hogy Mazsolya. Cacao, 
Vanillla szükségletet már most szerezze ]>e, 
mert ezekben a cikkekben nagy hiány mu
tatkozik és újabb behozatalra egyenlőre nincs 
kilátás. — Egyben tudatjuk, hogy pácoláshoz 
szükséges Salétrom, Coriander, Majoránna, 
Feketeborsot nagy mennyiségben kaptunk és 
azt jutányosán bocsájtjuk a t. yevőinkj'en- 
delkozésére. — Friss olajos szardínia.—

P ÁLLÁS LEXIKON 
megvételre kerestetik. — Czim a 

kiadóhivatalban.
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Hirdetmény.
Alulírott elöljáróság közhírré teszi, hogy ' 

Kőhidgyarmat község határának tradá- ! 
azati joga 1998 kát. hold és 1328 i öl 
területen — az uradalmi birtok és az ősz 
szes szőlőhegyek kivételével 1920. január hó 
1. napjától számított 6 évre 1919. évi 
december hó 1. napján délelőtt 9 
órakor Köhidgyarmat község házánál meg
tartandó nyilvános árvérésen haszonbérbe 
fog adatni.

Árverési feltételek a község jegyzői iro- I 
dóban naponta d. e. 9—11 óráig megtekint
hetők.

Köhidgyarmat, 1919. október 25
Sípos István s k. Bandor Márk s, k. 

jegyző. biró.

Róm. kath vallásu magyar
— és tót nyelven beszélő —

kántor-tanítót
keresek a fajkürti (Barsmegye, vas
út állomás Pózba és Nagysalló) 
róm kath. vegyes e emi népisko
lához. — Az állás azonnal elfoglal
ható. — Érdeklődőnek válaszol 
TOLNAY LAJOS Isk. széki elnök.

TONHA1SER JÓZSEF
------- elektrotechnikus Léva. =
Elvállal: helyben és vidéken villmos 
világítási és erőátviteli telepek, vala- | 
mint villamos és gyenge áramú 
csengők komplett berendezését. - - 

Ozmantér 6. sz.

KÁRPITOS műhelyt 
nyitottam LÉVÁN, Deák Ferenc u. 3. sz 
alatt. — Ügy kárpitozott kész bútorokkal 
jutányos árban szolgálok, valamint kárpitos 
bútorok javítását is elvállalom — — —

BBAUN LAJOS
TTg'yMxxott e^y ta.xi.oxLC is fel-vétetUc. .

PRESZTOLANSZKY FERENC
— s z 0 c s —

LÉVAN, Teleky-utca 21. szám.
— Elvállal mindennemű — 

z szőrmét! 
a legújabb Párisi divat szerint

I
I

Uj cipő áruház I

Léván a «KALVIN» épületben 
férfi-, női éa gyermek cipők, nagy 
választék magyar, női- és férfi 
oaizmákban és lábszárvédőkben. 
SCHÁFFER SÁNDOR 

cipő raktárában, LÉVA, .Kálvin udvar".

RUHASZÖVETEK.
Különféle férfi éa női kontüm 
ruhaszövet kapható ■

Grotte Vilmos 
raktárában Léván 
Deák Fersno utoaA8. szám alatt. 

I

Léván, Koháry-utca 44. szám 
— — alatt egy erős — — 
boltajto és ablak eladó

ZZ Férfi-s zabó. ZZ
Van szerencsém a tisztelt közönségnek 

becses tudomására adni, hogy LÉVÁN, 
Karinczi-ut I. emelet (Klain-fele házban 
férfi-szabó termet 
nyitottam. — A n. é. közönség szives párt 
fogasát kéri. — Tisztelettel: VERESS REZSŐ.

Ifj. Laufer Béla
— fényképész —

LÉVA, Balassa u. 10 sz.
(a posta ír.ellett)

SPECIALISTA: Gyermek, csoport 
ős interieur felvételekben.

Nagyítások, Diaposif.ivek medalllon 
képek stb. legiziéseeebb kivitelben

Igazolványokra fényképek
3 óra alatt elkészülnek. 

Falvételek borult időben és este 
villanyfénynél is eszközöltetnek.

Amateuröknek felvilágosítással szolgálok

CZIBÜLKA REZSŐ építési irodája
műépítész

készít: minden az építési szakmába vágó beadási , kiviteli- és részlet 
terveket, megrendeléseket és költségvetéseket. Tervez : köz és 
maganépűieteket, u. ni : lakóházakat, 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; birtokrendezéssel, 
felmérésekkel, lejtmérésekkel és parcellázásokkal — —------

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

raktáron 
tart:

mindennemű építési anyagokat u. m. : cement mész, nád, kő
por, müpala, cementlap, kátránylemez s. t. b. — — — —

-' LÉVA, Kálnai ut 27. szám. ——

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasuagykereskedése

Alápittatott 1881 L E. V A. Telefonszám 14

Állandóan frÍ88 fűszer- és esem egearuk :
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok. — Garamvölgyi teavaj és első
rendű felvágottak, főtt kassai sonka. — Szardínia, szardella, ajúka gyűrű, 
húskonservek, öz és libamáj pain és egyéb csemege különlegességek.

~ Friss maróm és aszalt szilva. —
Csokoládé, hollandi cacao, valódi orosz tea, akác-méz, málnaszörp, 
ezukrozott déli gyümölcs, dessert ezukorkák és sütemények. — — —

Naponta friss „GLÓRIA11 pörkölt kávé különlegesség
Csemege és gyegyborok, likőrök, pezsgők. — Valódi francia rizskeményitö 

"V a s A r tu 1c és konyha felszerelés! czikkek ; 
Alumínium, zománoz és öntöttvas konyha
edények, modern háztartási cikkek. — — — 
Eolytonégö kályhák, koksz- és szénkannák, takaréktüzhelyek. 
fiistesövek. Szén és villamos vasalók, gyorsforralók, kávé s tea
főzők, teuszürők, húsvágógépek, konyhamérlegek, evőeszközök. 
Villamossági szerelési anyagok. Zseblámpák és elemek, karbid 
gyertyák és lámpák, valamint fényképészeti cikkek raktára

Njritrw ü ’láriá i. t. böDy«wy<.ko<|Á|*  U»4t,

Vas pénzszekrény és nagy 
— kocsi-bunda eladó —

— Cím a kiadóhivatalban. —

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 — 

■■ angol női ■■ 
szabó termet 

nyitottunk,
hol a legújabb divat szerint, a legmo
dernebb szabású kosztümöket, pale- 
tokat, úgyszintén sport ruhákat, 
külön aljakat, raktárunkon levő — 
legújabb modeljeink szerint — a lég 
finomabb gyapjú szöveteinkből, 
elsőrendű munka előállítás szerint ké
szítünk. Ajánljuk a nagyérdemű hölgy 
közönségnek a modeljeink megtekintését 
és kérjük szives pártfogását, —- —

kiváló tisztelettel

CSERNAK és KOPRDA


