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A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Munka és gazdagság.
Az óriási erőfeszítések után a 

béke és nyugalom még mindig nem 
tud gyökeret verni. Drágaság és 
nélkülözés, másrészt pénzbőség és 
tékozlás jellemzi napjainkat. Hiába 
van vége az emberirtó harcoknak, 
az egyensúly nem tud létrejönni 
A világnak csaknem minden állama 
hányódik ama nehézségek között, 
amelyet a munka és gazdagság 
vagy inkább a munkás és a mun
kaadó között fennálló viszony ren
dezetlensége hoz magával.

A nehézséget mostanában fo
kozza az a körülmény, hogy az 
országok a legnagyobb mértékben 
nélkülözik mindamaz anyagot, ame
lyeket az élet elemi szükségleteinek 
kielégítése megkövetel. A munkás 
kezek ezrei pihennek az anyaghi
ány miatt és holt teher gyanánt 
nehezednek az országok életére. 
Ide lehet számítani a fegyveres 
erőt is, amely nagyarányú inpro
duktivitásával fogyasztja a népek 
életerejét, holott az egy év előtt 
megszűnt háború miatt nincs létjo
gosultsága. Viszont ez a legnagyobb 
arányú fogyasztó. Nem az a gaz
dagság irigylésreméltó, amely a tér 
tnészeti erők okszerű felhasználása 
alapján jön létre és a javak kellő 
rendezettségét segíti elő, hanem az, 
amely csupán vegetáló életet él s 
ami a főbaj, mások rovására. Az 
innen eredő gazdagság már méltán 
hívhatja ki az ellenszenvet és adhat 
okot a javítás módozatainak mér
legelésére.

A szocializmus szélső árnyalata
inak igazuk van abban, hogy csu
pán munka fejében részesüljön bálki 
is a munka áldásaiban. Minden gaz 
dagság alapja végső elemzésben a 
munka; méltányos tehát, hogy en
nek eredménye is a kifejtett erőhöz 
arányosan kerüljön vissza forrásá
hoz. Ez az elv minden józan gaz
dálkodásban, üzemben kezd érvé
nyesülni, csupán mindezek fogla
lata halad egészen más utón. Kö
zönséges méreteket meghaladó mó
don szórják az államok a pénzt a 
közgazdasági életbe és ezzel segítik 
elő a bajok fokozódását. Hiába bár
mennyi pénz, ha a közgazdaságnak 
nincs elegendő terméke. Hivatottak 
törjék rajta a fejüket, hogyan lehet 
majd elkerülni a pénz elértéktele 
nedésének katasztrófáját, a baj főleg 
ott van, hogy ez a veszedelem a pro
duktív erők szerzeményét is egyen
lő mértékben fenyegeti. A becsülete?

munka ép úgy fog szenvedni, mint 
a körülmények találkozása alapján 
pénzét ezerszeiesen kamatoztató 
élelmesség. Hogy ez nem méltányos, 
azt mindenkinek könnyű belátnia.

Mitsein tehetnek ez ellen a gaz
dagság gyűjtői. A munka főleg 
nálunk még mindig szervezetien. A 
munkásszervezetek ugyan tanács
koznak itt is, otl is, de gazdasági 
vívmányok helyett a pompázóbb po
litikai sikerekre vágynak. Manapság 
munkáról csupán az óriási tökével 
rendelkezők vállalataiban lehet szó, 
mert ezek tudják a do ut des elve 
alapján a munkásság lehetőségét 

I elősegíteni. Ahol kisebb arányú 
■ munka végzésére van szükség, mun

kás és munkaadó gyakran állnak 
szemben egymással a mindeneket 
mozgató pénz kérdése miatt. Ebből 
származnak a mind élesebben nyil
vánuló ellentétek, amelyek nemrégi
ben osztályharc alakjában nyilvá
nultak meg.

A nálunk felülről szál mázó pénz
szórással szemben külföldön meg
kezdődött a javulás. Nem a bankó
prést működtetik, hanem teljes erő
vel rávetették magukat a közgaz
dasági termelés fokozására. Azon
ban a munkásság tudatára ébredt 
annak a jelentőségnek, amelyet egy 
nemzet életében képvisel. Angliában 
a vasutasok, Físzak-Amerikában a 
szénbányászok vívtak ki előnyöket 
a munkások számára. Viszont itt a 
társadalmak is szervezetteknek mu
tatkoztak és az ellentétek kiegyen
lítése ezért történhetett nagyobb 
rázkódtatások nélkül.

Ezért kellene nálunk is a munka 
megszervezésére gondolni. Bármily 
nehéz viszonyok között vagyunk, 
pénzosztás helyett termelni kellene 
és uj értékeket teremteni rendsze
res munkabeosztással. Ehhez azon
ban a gazdagság másfajta felhasz
nálása szükséges egyrészt, másrészt 
pedig a társadalom szükségleteinek 
élénk ismerete. Főleg a kisebb 
munkálatok végzése terén tapasz
talható a viszonyoknak káros elvál
tozása. A kis munkás, a cseléd, a 
napszámos feltétlenül szükséges min
den házban és ezeknek megszer
zése vagy pedig részükről tisztes
séges munka végzése ütközik sok 
akadályba. Itt kellene valamit tenni 
mind a két fél részéi ül.

Kötelességérzet minden irányban 
a társadalom alapja; munka és gaz
dagság helyes viszonya tesz csak 
életre képessé egyeseket és nem
zeteket.

A világ-eseményekből.
Az osztrák vasutakon szénhiány miatt 

megszűnt a teherforgalom.
Moszkvai jelentés szerint Lenin ellen 

bombamerényletet követtek el. Sérülése 
életveszélyes.

l'riestben hosszabh ideig tartó zendülés 
volt. Az olaszok Piacenza és Modena kör
nyékén megsemmisítették a szőlőültetvénye
ket és sok parasztházat felgyújtottuk.

Prágából megcáfolják azt a hirt, hogy 
a cseh szlovák vasutakat bérbeadják.

Lengyelország proletárdiktatúra előtt áll.
A Karvin-osztraui szénvidék bányászai

nak sztrájkja véget ért.
Parisban mindent elkövetnek, hogy 

Magyarországon egy monarchia felállítását 
megakadályozzák. A Friedrich kormány 
helyzete emiatt nem feltétlenül szilárd.

A románok hajlandók Magyarország ki- 
| ürítésére, de kívánják, hogy legyen előbb 

szervezett rendőrség és koalíciós miniszté
rium

Clark angol megbízott tárgyalásokat 
folytatott az entente meghatalmazottaival és 
magyar politikusokkal.

A magyar szociáldemokraták ellenzéki 
állásponton vannak a Friedrich kormánnyal 
szemben Ha ez a kormány hatalmon ma
rad. a párt nem fog résztvenni a választá
sokon.

Az osztrák népőrség feloszlatása pénz
ügyi nehézségekbe ütközik.

A volt osztrák-magyar hadügyminiszté
rium likvidált.

Németország állast foglalt Oroszország 
blokádja ellen

Az orosz vöröshadseregbe erőszakosan 
soroznak.

Hupprecht bajor trónörököst azzal vá
doljak, hogy az ő katonái alkalmazták elő
ször a mérges gázokat.

Franciaországban november második 
leiében lesznek a követválasztások.

Denikin azon fáradozik, hogy a lesze
relt bolgár tiszteket megnyerje az orosz 
hadsereg számára.

Lenin bízik, hogy a tanácsköztársaság 
fennmarad és az entente ezzel lesz kényle
ien békét kötni.

Wilson állást foglalt a szénbányászok 
sztrájkja ellen és bizottság összehívását ha
tározta el, hogy végleges megállapodást lé
tesítsenek.

A cseh-szlovák állam és a vatikán kö
zött a diplomáciái képviselet érdekében a 
kapcsolat létrejött.

Umbriában és Toszkánában földrengés 
volt. A lakosság pánikszerűen hagyta el a 
házakat.

Clark több magyar politikussal tárgyalt. 
A politikusok véleménye szerint Clark arra 
céloz, hogy központi kormányzat létesüljön, 
melyben az egész nép lesz képviselve, tehát 
a szocialisták is. Mivel a szociáldemokraták 
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elutasítanak minden Friedrichhel való 
együttműködést, uj kormányt állítanak. Clark 
néhány politikust egy memorandum kidol
gozásával bízott meg és ez a magyar poli
tikai helyzettel foglalkozik. Azt remélik, 
hogy nemsokára uj helyzet áll be.

A fiumei kérdés a legfelsőbb tanács 
elölt az olasz kívánságok mellőzésével nyert 
megoldást. Az olasz kormány kénytelen az 
entente parancsának engedelmeskedni és 
D’Annunzio ellen közbelépni.

Az olaszok csapatokat küldöttek D’An
nunzio emberei ellen.

Az angol kormány újjá alakult. Elnök 
Lloyd George maradt.

Pétervár ostrom előtt áll. A város vé
delmét a bolsevik szervezték munkások és 
nők közreműködésével.

A belga királyi pár Amerikába érkezett. 
Lloyd George feltétlenül követeli Vil

mos császár kiszolgáltatását.
A kártérítési bizottság a németek által 

a világ kereskedelmi hajőterében okozott 
kárt véglegesen 35 milliárd frankban álla
pította meg.

A cseh szlovák képviselők a kerületekre 
való osztás ellen foglaltak állást.

A nem önálló gyógyszerészek egy Prá
gában tartott gyűlésen a gyógyszertárak 
szocilizálása mellett foglaltak állást.

Jehlicska és Kmosko theologiai egye
temi tanárok kihallgatáson voltak Clarknál.

Kúrián báró volt külügyminiszter elhá
rítja magáról a felelősséget, hogy a békét 
nem l ötölte meg idejekorán az ententeval.

Apponyi Albert gróf visszautasított egy 
koalíciós kabinet alakítására való mrgbiza- 
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tűst.
Az ellentétek a Budapesten időző an

gol és román tisztek között mindig éleseb
bek lesznek.

A románok az entente megbízásából 
nem ürítik ki Magyarországot.

Az ötös tanács előtt a románok azzal 
indokolják a rekvirálásokat, hogy ők csupán 
a magyar hadsereg hadianyagát veszik el 
és ehhez a hadijog alapjan jogos igényük 
van.

Az amerikai Hoover gyermeksegitö ak
ciója tiz országra fog kiterjedni és ezek: 
Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, Len
gyelország, Románia, Szerbia, Lettország, 
Kurland, Finnland és Litau. A központi 
iroda Bécsbcn lesz és 30 millió korona áll 
az akció rendelkezésére.

Arz táborszernagy csak akkor fog nyi
latkozni az Itáliában bekövetkezett katonai 
összeomlásról, amikor a kormánytól erre 
felhatalmazást kap.

A Habsburg-ház birtokait az osztrák 
köztársaság saját tulajdona gyanánt veszi át.

Raguzaban D’Annunzio önkéntesei kö 
zött lázadás tört ki. A katonák azt kíván
ják, hogy küldjék vissza őket Itáliába. D’An
nunzio erős lázban megbetegedett.

Brazília csak azzal a feltétellel ratifi 
kálja a békeszerződést, ha az entente nem 
követeli Vilmos volt császár bíróság elé 
állítását.

A német Zeppelin léghajók legközelebb 
szétosztásra kerülnek. Franciaország két 
léghajót kap és a hozzájuk tartozó hangá
rokat. Egyébként 12 Zeppelin kerül a szét
osztás alá.

Mainz vidékén véres összeütközés tör
tént a francia katonák és a németek között. 
Ezeket a Saar vidéki és Lotharingiából 
szármázó munkások is támogatlak Emiatt 
Metzbe és Diedenhofenbo francia megerösi-

A Matin szerint a valódi béke a jövő 
év márciusa vagy áprilisa előtt aligha fog 
létrejönni. Ennek a török és az orosz prob
léma rendezetlensége az oka. Az entente- 
hatulmak főleg Törökország sorsáról nem 
tudnak véglegesen határozni.

Az amerikai kongresszus megvonta 
Wilsontól a jogot, hogy a béke ratifikálása 
elölt követeket nevezzen ki a nemzetközi 
munkáskongresszusra.

Clemenceau a haditanács további fenn
maradását kiváoja Ez őrizné ellen a béke
szerződés katonai feltételeinek teljesítését. 
Ebből a célból katonai direktóriummá ala
kulna át és élén Foch marsall állna

Tráciát entente csapatok szállották meg.
Paderevvszky lengyel miniszterelnök 

minden fáradozása ellenére ragaszkodik az 
entente ahhoz az elhatározásához, hogy 
Keletgaliciában népszavazás legyen

Anglia és az orosz tanácsköztársaság 
képviselői össze fognak jönni, hogy a fog
lyok kicseréléséről tárgyaljanak

Judenic korábbi sikerei ellenére nagyon 
súlyos helyzetbe került. Trocky szerint 
nemsokára meg kell történnie a döntő 
mérkőzésnek

Az amerikai bányászok sztrájkja még 
mindig tart

Megújították az angol-japán szövetséget.
Broklynban a sztrájkolók és a sztrájk 

török között véres összeütközés történt. A 
munkások nagyobb része mégis munkába 
lépett

Clark még mindig tárgyal a magyar 
vezető politikusokkal. A választás pártatlan 
keresztülvitelét óhajtja mindenek fölött biz
tosítani.

Az osztrák-magyar bank renkivüli nagy
gyűlésre jött össze. A tanácskozás főtárgyát 
a likvidálás megbeszélése tette. Ennek ke
resztülvitele esetén a hivatalnoksereg érde
keinek a megóvása lesz a tanácskozás célja.

A legfelső tanács Felsősziléziában sza
vazást rendelt el és ennek keresztülvitelét 
az entente-bizottság megérkeztéig halasztotta.

Németországban erős rendszabályokat 
hoztak ama katonák ellen, akik a balti tar
tományokból nem tértek vissza.

Eszakamerikában a béke ratifikálása 
nov. 11-én, a fegyverszünet évfordulóján 
lép érvénybe.

Az entente követeli a románoktól azok
nak az okmányoknak kiszolgáltatását, ame 
lyek Karoly király viszonyát világítják meg 
Németországhoz és Ausztria-Magyarország- 
hoz

Az Albániában kitört lázadást a jugo- 
szlávok provokálták.

Judenic a vörös csapatok heves táma
dásai elöl visszavonul és feladta Carskoje- 
Selót is

Finnország tiltakozik az Alland szigetek 
elvesztése ellen.

Különfélék.
— Az Iskolaügy «■ a nemzetiségi 

kisebbségek Szlovenszkóban. A CSI. 
jelenti Prágából Az iskolakérdés megoldása 
a nemzetiségileg vegyes területeken nagy 
nyugtalanságot idézett elő a magyaroknál 
és németeknél. A tarthatatlan állapotok, me
lyek a magyar és német iskolaügy meg 
semmisítéséhez vezetnek, arra indították a 
szlovák klubbot, hogy az ügyet maga vegye 
a kezébe és tárgyilagos adatok alapján egy 
memorandumot dolgoz ki és ezt Maaaryk 
elnök elé terjeszti A szepesi területre maga 
a pragai kormány tett megváltoztató intéz
kedéseket. — Ezzel kapcsolatban jelentjük, 
hogy a lévai főgimnáziumba megtörtént 

ugyan a beiratkozás, de az előadások meg 
kezdésének ideje bizonytalan. A főgimnázium 
épülete katonai kórház céljait szolgálja, u, 
uj tanári kár szervezése pedig még mindig 
folyamatban van. — Ami a tantárgyakat 
illeti, bizonyára itt is, mint másutt, megtiltja 
a csehszlovák kormány a földrajz és törte 
nelem tanítását és általában csupán olyat 
tankönyveket engedélyez, amelyeket az iskola 
ügyi referátum kifogástalanoknak jelez

— A 100 K-ás bankjegyek. A cseh 
szlovák kormány 1919. október 31-iki tör
és k f. Z 573 sz rendelete folytán a 100 
koronás bankjegyek a csehszlovák köztársa 
ság területén 1919. november 75-étől mint 
törvényes fizető eszköz megszűnnek. 191'J 
november 16-ától 1919 deczember 31 ig 
ezeket a bankjegyeket a pénzügyminisztérium 
bankhivatalainal, valamint az összes fő 
hivataloknál és összes külföldi liókjainál be 
lehet cserélni 1920. január 1-töl 1920. feb 
ruár 28-ig vsak a pénzügyminisztérium fő 
hivatalainál lehet 100 koronás bankjegyeket 
becserélni. — A 10, 20, 50 és 1000 korú 
nás csehszlovák bélyeggel ellátott bank 
jegyek továbbra is megmaradnak törvényes 
fizető eszközül.

— A magyar vasutasok 6a a oeeh 
szlovák szolgálat Franké Emil dr. cseh 
szlovák vasutügyi miniszter szemleutat tar 
tott Szlovenszköban s a hivatott tényezőkkel 
a vasúti alkalmazottakat illető kérdésekről 
tárgyalásokat folytatott. A személyi kérdések 
nagyon bonyolultak. Szükségessé vált olyan 
alapelveket megállapítani, amelyek szerint 
magyar származású személyzetet átvesznek 
a vusut szolgálatába. Ennél az eljárásnál 
azonban a vasúti közigazgatás nagy akada 
lyokba ütközik, mert főleg a szolgálatból 
kilépett személyzetet illetőleg, a politikai 
szervekkel sokszor hiányzik az együttműködés. 
— Stodola Kornél csehszlovák vasutügyi 
referens a következőleg nyilatkozott a 
Magyar Újság tudósítója előtt : „Az elbo
csátott magyar vasutasok és postások vissza
vétele folyamatban van s az e kérdésben 
nálam a közeli napokra bejelentett deputa< ló 
kielégítő válaszra és intézkedésekre szá
míthat*.

— Az Ingatlanok összeírása/valu 
mint a telekkönyvben biztosított jogok be 
jelentése serényen folyik a lévai járásbiro 
Ságnál mindennap délután 2—6 óra között 
s a héten a vármegye minden biróságán.il 
már megkezdődött. A bejelentés határidejét 
a bratislavai vezérpénzügyigazgatóság nov. 
hó 30. napjáig meghosszabbította A be
jelentés módozatait annak idején közöltük, 
többek kérdezősködésére még azt jegyezzük 
meg, hogy mindenki minden ingatlanát saját 
lakóhelyén köteles bejelenteni ; tehát a lévai 
lakosok itt kötelesek bejelenteni Varsány, 
Kiskereskény s egyéb községek határában 
fekvő ingatlanaikat is

— A „Lévai Sport Club*  mulat 
sága. Mint a múlt számunkban jeleztük a 
L S. C. f. hó 15-én szombaton jótékony
célú, kabaréval egybekötött tánczmulatságot 
rendez. Az est érdekes műsora zongora, he
gedű, ének és tánc számokból, magan- 
jelenetekből van összeállítva melynek 
befejezését a Meselierceg cimü vígjáték ké
pezi Souper alatt tombola, utána hölgy va 
lasz cotilionnal. Az összeállításból a legfé
nyesebb sikert jósolhajuk, és a műsor mm 
den száma szenzáció lesz. A rendezőség nem 
kiméit semmit csakhogy egy igazán szép és 
felejthetetlen estét szerezzen Léva és a vi
déke közönségének.

— Eljegyzés. Povazsán Anna (Baka
bánya) és Károly József r. k. tanító (F-l- 
sözsember) f. hó 9-én tartják eljegyzésüket. 
Minden külön értesítés helyett

— Francia iskola Prágában. A köz 
oktatásügyi ministzérium Prágában a fraucis 
családok gyermekei számára külön iskolái 
állított fel.

— Vasúti összeköttetés Érsekúj
vár es Léva kösött. Lévára indul d. e. 
9 óra 30 perckor, oda érkezik d. e. 11 öt*  
44 perckor és este 7 órakor, oda érkezik 
este 8 óra 37 perckor. Léváról vissza indul 
reggel 4 óra 44 perckor, ide érkezik J e 
7 óra 55 perckor, továbbá d. u 3 őrá 2<i 
perekor, ide érkezik este 6 óra Ub per-kor.

bir%25c3%25b3s%25c3%25a1g%25c3%25a1n.il
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’ — A lévai forradalmi törvóny-
| Igék a kommunista uralom alatt két embert, 
1 név szerint Jedlicsku József lévai kőműves 

pallért és Sulgan Andrást, a nyitrai tót 
nemzeti tanács tagját, kit Aranyosmarót 
környékén fogtak el a vörösek, halaira Ítélte 
és Léván a homokbányában agyon lövette. 
A budapesti rendőrség, mint a nyitrai lapok 
Írják, a múlt héten letartóztatta Miklósi 
Béla 23 éves lévai asztalossegédet, a lévai 
forradalmi törvényszék akkori elnökét, ki a 
bolsevizmus bukása után Budapesten egy 
postahivatalban, mint dijnok dolgozott ós 
bűntársát Szabolcsik Gyula lévai cipészt s 
ellenük gyilkosság büntette miatt folytatja a 
vizsgálatot Mindkét kommunista tagadja, 
hogy részt vett volna az Ítélethozatalban. 
Miklósi azt állítja, hogy neki tudomása sem 
volt róla, mind a két halálos ítéletet tudtán 
kívül hozták, mert mikor ö délben, az. Ítélet 
hozatala napján haza ment, még nem volt 
halálos Ítélet, s csak másnap tudta meg, 
hogy Sulgánt és Jedlieskát agyonlőnék Mi 
után ellenük súlyos bizonyítékok merültek 
tel, u két kommunista birót vizsgalati fog
ságba helyezték és álkisértek a budapesti 
ügyészséghez

— A nyitrai magyar főgimnázium 
ügye. A nyitrai magyarok a cseh szlovák 
állam közoktatásügyi miniszteréhez kérvényt 
nyújtottak be, hogy a nyitrai gimnáziumban, 
amelyet szlovák nyelvűvé alakitottak át, a 
magyar nyelvű tanulók részére állítsanak 
fel parallel osztályokat Most érkezett meg 
a válasz Prágából. A minisztérium azt a 
választ adta, hogy a kívánság nem teljesít
hető, mert közel van Nyitrához Érsekújvár, 
ott van magyar nyelvű gimnázium s igy a 
magyar diákok oda járhatnak.

— Eljegyzés. Engel Ernő Léva, Nett 
Sárika Érsekújvár jegyesek

— Színház. Lapunk felelős szerkesz
tőjének, dr Kersék Jánosnak szellemes és 
kedves egyfelvonásos vigjátekai a közel jö 
vőben Érsekújváron is előadásra kerülnek 
A kitűnő színházi erők bizonyára ott is 
diadalra juttatják őket. A társulat hétfőn 
tartja utolsó előadását, nagy tarka estéllyel 
búcsúznak a közönségtől, az utolsó estén az 
összes tagok legjobb uj műsorukkal és sze
repükkel lepnek a közönség elé, úgy köszönve 
meg a közönségnek eddigi kitüntető párt
fogását

— A svédek és az alkohol. Svéd 
országban egy újabb rendelkezés szerint 
szombaton, az általános bérfizetés napján 
a vendéglőket és korcsmákat bezárjak, ellen
ben a takarék pénztárakat késő estig nyitva 
tartják.

— Sok az állásuélkdU hivatalnok, 
távirati iroda jelentése szerint Buda 
25 ezer magánhivatalnok van állás 
akik természetesen nyomorral küz-

A cseh 
pesten 
nélkül, 
denek

Ac Állam 6b a hamis pénzek. 
A Preszburger Tagblatt írja : Minden állam
ban az a szokás, hogy a pénzhamisítás 
(vagy bélyeghamisítás) ismertető jeleit gyak
ran és érthetően hozzak nyilvánosságra 
Ezért a közönség megnyugtatására, de ma
gának az államnak érdekében is követeljük, 
hogy ismertessék meg velünk az összes 
hamisításoknak minden fáját

— Orgyilkosság. Drevanya Karolyi, 
a nemesoroszi Kazy-urada om erdöörjét I. 
hó 5-én éjjel, fia, ki atyjának keresésére 
indult, az erdei gunyhóban halva találta. A 
földön hányát, nagy vértócsában feküdt, 
mellén nagy vérző seb. A lévai bíróság ré
széről megejtett hivatalos boncolás megálla- 
pitotta, hogv a szerencsétlen erdészt köz
vetlen’közelből, 2-3 lépésnyi távolságból 
vadászfegyverből lőtték agyon, mert a fojtás 
is benne volt a tüdejében s azt égessen 
szétroncsolta. A nyomozás erősen folyt , 
erős gyanuokok alapján már letartoztatas is 
történt, de más irányban is folyik a nyo

— Hnmla BiAikoronAaok. Erősen 
tartja magát a hír, hogy az újonnan kibo- 
csájtott cseh-szlovák szazkoronások kozott 
máris sok a hamis Pénzügyi körökből veit 
értesülésünk szerint ez a hír nem tedi a 
valóságot. Meg nincs hamis szazkoronas 
lorgalombau
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Közlekedés a komáromi hídon. 
Az utazók figyelmeztetésére a komáromi 
katonai kerület parancsnoka közhírré teszi, 
hogy azon személyek, akik Budapestről jön
nek Szlovenszkóra és Komáromnál akarjak 
a Dunát átlépni, ezt csak kedden és csütör
tökön délután tehetik. Azon személyek, kik 
Szlovenszkóból utaznak Magyarorszagba Ko- 
maromon at, a komáromi lódon csak szerdán 
és szombaton lesznek áteresztve

— A vllágblrszoigálát ellenőr*  
zése. A népszövetség inunkaprogrammjának 
első pontjai között szerepel az, hogy a táv
iró ügynökségek magán üzleti természetet 
részben felfüggesztik és minden ügynökség 
a népszövetség ellenőrző hivatalának fel
ügyelete alá kerül, hogy megakadályozzák a 
nemzetközi izgatást

— Mezőgazdasági munkálatokra 
katonai teherautomobilok kibéreibe 
tök. A cseh-szlovák köztársaság katonai 
intézősége a nehéz teherautomobilokal bérlét 
ellenében átengedi a földbirtokosoknak na 
gyobb terhek szállítására, a mi különösen a 
mostani időben a cukorrépa szállításra nagyon 
kedvező A szlovenszkói földbirtokosoknak 
nagyon ajánljuk, hogy ezt az alkalmat kihasz
náljak A ki ez iránt érdeklődik, forduljon 
bizalommal a gazdasági előadóhoz, a hol a 
közelebbi felvilágosítás megszerezhető.

— Fúziós mozgalom a szlovák 
politikában. Liptúszentmiklósról jelentik, 
hogy a szlovák nemzeti párt és a kisbirto 
kosok szlovák pártja között fúziós kísérletek 
folynak. A napokban nagy népgyülés volt, 
amelyen megjelent Hodzsa Milán államtitkár 
is. A népgyülés határozatot fogadott el, hogy 
mindkét part egyesül. Ezt a határozatot a 
gyűlés löszonoka dr. /lodzsa Milán a leg
melegebben ajánlotta.

— A legnagyobb sebesség Egv év 
óta a repülőgépekkel elért sebesség hatal
masan fejlődött. A habomban 200 —220 km. 
óránkénti sebességei értek el. Januárban egy 
angol repülő 250-re vitte, majd 270 és 275 
kin t értek el. Most pedig egy francia ava- 
tikus 305 kilométer óránkénti sebességet 
ért el.

— A prágai német iskolatanács , 
Prágából jelentik: F. hó 20 án volt a német 
kerületi iskolatanács illése, melyen dr. Baxa 
polgármester — most legelőször — elnökölt 
Amikor a tanács egyik tagja németül akart 
beszélni, ezt az elnöklő polgármester nem 
engedte meg es pedig azzal az indoklással, 
hogy nem tűrheti elnöklese alatt egy olyan 
nyelv használatút, amelyet o nem ért Amikor 
dr. Juthner kerületi tanfelügyelő németül 
akarta referátumát megtartani az elnök meg
vonta tőle a szót. Iliaba hivatkozott a tör
vényre és az eddigi gyakorlatra a polgár 
mester nem akarta megtűrni a német szót a 
német iskolatanácsban Az ülés a tárgyso
rozat elintézése nélkül oszlott fel.

— A mozi mai naptól kezdve vasár
naponként 3 előadást tart es pedig ’/a 5. 
1/ 7 és */s  ‘3 órakor, kedden, csütörtökön 
pedig 2—2 előadás lesz A heti műsor a 
következő : Vasárnap, 9-én, Mandarin kínai 
dráma 5 felv.; kedden, 11 én Az arany sarok 
szenzációs dráma 4 felv. és Slavia híradó 
térin • csütörtökön, 13-án, Lassa utolso öro- 
klisé drama 3 felv , Wilhbald milliomos lesz 
viitj. és Slavia híradó térni. ; vasárnap, 16-án 
A pók dráma 4 felv. és Masaryk séta utón 
terűi felvétel

5241 1919 szám.
Ismétlő tankötelesek beiratása

Hirdetmény.
Az ismétlő tankötelesek kötelező iskola

látogatása továbbra is érvényben »»», miért 
is felhívom a szülőket, hogy 12-15 éves 
leány gyermekeiket és kis cselédjüket az 
Irgalmas Nővérek intézetében haladéktalanul 
itassák be, mert a mulasztok büntetés alá 
esnek.

Léva, 1919. évi november 5
Dr ZoStak
mi'tCauu.la

■
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Színház.
A Budapesti Vigszinpad tagjai kedden 

s utánna egész héten folytatták előadásaikat 
a lévai színházban, melyben estéről-estére 
szép közönség hallgatta végig az ügyes és 
élénk műsort Több kitűnő tréfás jelenetet, 
apróbb bohóságot, 1 felvonásos érdekes 
színmüvet és operettet adtak, amelyekben- 
felváltva szerepeltek Baráti Kezső, Szentes 
János. Várady Ede, Péterfy László, Parányi 
Piroska és Manci és llevesy Györgyike. 
Minden szerepet a legnagyobb ambícióval 
iparkodnak kidolgozni s előadásuk sohasem 
pongyola. A színmüvek körül azután a ka
baré jellegének megfelelőleg magán tánc és 
énekszámokat, duetteket, jeleneteket csopor
tosítanak, ami a műsorukat még változatos- 
sabbakká és színesebbekké tette. A közönség 
kedvence lelt Parányi Piroska, ki magán
énekével hódította meg a 9Marcsau kedve
lőit, kik vele együtt harsogjak: Marosa I 
Tánca graciózus. Ugyanezt mondhatjuk Pa
rányi Manciről is, ki eleven, temparamentu 
inos szubrett. ffevesy Györgyike iskolázott, 
szép hangú énekesnő ; a komolyabb dalokat 
igazi meleg érzéssel reprodukálja E mellett 
mindhárom művésznő a színművekben is 
otthonos, fesztelen játékával tűn ki s ural
kodnak a férti szereplőkön. Szentes János a 
társulat öreg ágyúja kedves, megnyerő mo
dorával hódit s jatékuval leköti a fi
gyelmet. Elsőrangú komikus, de a ko
moly szerep is sikert hozott már neki. Baráti 
Kezső a szalonszinész, vígjátéki jellemek áb
rázolását érti kitünően. A láthatatlan ember 
ben igazan pompásan játszott Várady Ede 
csengő tenorja mindig nagy sikert biztosit 
számára Szerdán este egy olasz dalt énekelt 
melyben szép hangjának hajlékonyságával az 
izzó szerelmet lehető olasz melódia minden 
szépségét ügyoson kiszínezte Péterfi a tár
sulat Lacikája, a jó táncos kabaré énekes 
naturburs rokonszenves, természetes játéka 
sokszor részesült elismerésben a közönség 
részéről, amely szívesen látogatja most már 
ezt az eleven kabarét. Emellett látjuk, hogy 
a szereplők felváltva ülnek a sugólyukba és 
szívesen súgnak egymásnak, ami a színész 
részéről ismét érdem számba megy.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi okt. hó 2.-től — nov. hó 9.-ig.

Születés.
Kolik Ernő, Szabó Ilona, fiú Ernő Pál. Dóka 

András, Racz Ilona, leány Julianna. Rakovszki 
Mihály Kucsera Erzsébet, leán> Margit. Pintér 
János, Sinkovics Maria, fiú László István. Mészá
ros Miklós, Bon Eszter, fin János. Liliéi János, 
Matuska Rozália, leány Rozália

Házasság.
Holló Miksa Boros Vally, izr. Schwarcz Je

remiás Glász Karolin izr. Kovács Jenő Mészáros 
Maria, r. katli. Javorka János, Skrabák Vilma r.katb

Halálozás.
Podhragyai Karolyné, Zslebeh Jozefin 65 

éves szivbénulás. Zilai Julianna, 14 nap tüdőlob.

Nyilltér.*)
Kertész. Kereskedelmi és 
vir^gtermesztéshez gazdaságba 
kerestetik. — Cím a kiadóhivatalban. —

24 éves hadmentes iparos 
bármilyen munkára 

ajánlkozik azonnali belépésre.
Címe: Z. J. Vihnye. —

Tanuló felvétetik
Vámos Mórnál Leian. üvei és jorcellan fizlet.
Német, franczia magyar — —
nyelvel és ZODgOTát 

tanít oki. tanítónő. Cím a kiadóba.
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Vadászati-jog bérbeadása.
A lévai ó- és uturbán hegyközség 

területén a vadászati jogot a választmány 
határozata folytán az 1920. év tartamára 
ma 1919. november hó 9-én délután 
3 érakor a városháza nagytermében meg
tartandó árverésen bérbe fogom adni

Feltételek ugyanott megtudhatók.
Léva, 1919. november hó 5-én.

Ivinyi András
hegybíró.

• Zongora hangolást és javítást -
elvállal helyben és vidéken

— Cím a kiadóhivatalban. —

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

— Cim a kiadóban. —

= Férfi-szabó. —
Van szerencsém a tisztelt közönségnek 

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

Iroda áthelyezés.
Tisztelettel értesítjük üz

letfeleinket, hogy irodánkat 
a Hitélintézet házából, Kálnai- 
ntoa 13. az. házba helyeztük át. 

Triesti Általános Biztosító Társulat 
(Assicurazioni Generáli) 

lévai főügynöksége.
3CAlxxa.i--a.tca. 12. az.

Van szerencsém a n é közön
ség b. tudomására adni, hogy 

Dl V AT ÁRÚ-üzlete met 
- - - ismét megnyitottam. - - - 
A n. é. közönség b. pártfogását 
kérem. Tisztelettel;

LINK BERNIT.

TONHAISER JÓZSEF
•V r aloktrotachnlkus Léva. .........

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

Ozmantér 6. az.

1

TaviavtM NYtTBAl és TÁBSa
A aUUUvZ könyvnyomdájában 
--------fölvétetik.------------

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

cipő raktárikén, LÉVA, .Kelvin udvar".

437-1919 sz.

Hirdetmény.
Alulírott elöljáróság közhírré teszi, hogy 

Kőhidgyarmat község határának vadá
szati joga 1998 kát. hold és 1328 öl 
területen — az uradalmi birtok és az ősz 
szes szőlőhegyek kivételével 1920 január hó 
1. napjától számított tí évre 1919. évi 
deoember hó 1. napján délelőtt 9 
órakor Kölndgyarmat község házánál meg
tartandó nyilvános árvérésen haszonbérbe 
fog adatni.

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

Kőhidgyarmat, 1919 október 25
Sipos István s. k. Bandor Márk s, k. 

jegyző. bíró.

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

= Tej kezelő, = 
a ki vaj- és sajtkészitéshez értel
mes, azonnali belépésre korestetik

Ajánlat TREBITS IG. címere LÉVA-

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

BRAUN LAJOS
TTry azxott ee’37- tazxoxxc is fel-vétetilc.

Ifj. Laufer Béla
------- fényképész ===

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

I

I

SPECIALISTA: Gyermek, csoport, 
és interieur felvételekben

Nagyítások, Diaposltivek medalil m 
képek stb. legiziésesebb kivitelben

Igazolványokra fényképek
3 óra alatt elkészülnek. 

Felvételek borult időben és este 
villanyfénynél is eszközöltetnek.

Amateuröknek felvilágosítással szolgálok 

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Alapittatott 1881. L É V A. Telsfonszam : 14

Állandóan friss fűszer- és c s e -m e1 g e é r -u. 1c - 
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok. — Garamvölgyi teavaj és első
rendű felvágottak, főtt kassai sonka. — Szardínia, szardella, ajóka gyűrű, 
húskonservek, őz és libamáj pain és egyéb csemege különlegességek.

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

Naponta friss „GLÓRIA" pörkölt kávé különlegesség 
Csemege és gyógyborok, likőrök, pezsgők. - Valódi francia rizskeményilö 

Vasáruk és konyhafelzzerelési czikkok : 
Alumínium, zomsnez és öntöttvas konyha
edények, modern háztartási cikkek. — — _ 
l'olytonégő kályhák, koksz- és szénkannák, takaréktüzhelyek. 
lustcsovek. Szén és villamos vasalók, gyorsforralók, kávé s tea
főzők, teaszürők, búsvágógépek, konyhamérlegek, evőeszközök. 
Villamossági szerelési anyagok Zseblámpák és eleinek, karbid 
gyertyák és lámpák, valamint fényképészeti cikkek raktára

Hyitwi éf Társa r. t. kOoyvayoRdija Urán.

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

k angol női ■« 
szabó termet

xi-y itottxink:, 
hol a legújabb divat szerint, a legmo
dernebb szabású kosztümöket, pale 
tokát, 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

CSERNÁK és KOPRDA

RUHASZÖVETEK.
Különféle férfi és női kosztüm 
ruhaszövet kapható — ■■

Grotte Vilmos
raktárában Léván
Deák Ferenc utca 8. szám alatt

Orosz gumnii óvszer 
szám és méret szerint 

KAPHATÓ
PICK ENDRE 

drogulsta, LÉVA


