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A hírdatálakat, siOflzatáaekai a a raklamáolókat ■ 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP kiadója NY1TRAI ó8 TÁRSA r. t.

Szemérmes szegénység.
Ólmos felhők úsznak az égen, 

ködös levegő gátolja a távolba lá
tást, nyirkos levegő akadályozza a 
szabadban való tartózkodást. Hol 
eső zuhog, hol pedig hó hull alá 
és kényszeríti szobába az embereket. 
Ha ezekhez szél is szegődik, önkén
telen eszébe ötlik az embernek Pe
tőfi sokat idézett verse: Hol a bol
dogság mostanában ? A jól fütött 
meleg szobában 1

Az ám, de ehhez szénre, fára, 
miegyébre van szükség. Manapság 
azonban bányán vannak, akik el
mondhatják, hogy van elegendő 
fűtőanyaguk? Üresek a szenespin
cék, szél játszik a máskor telt fás
kamrák résein. Ila két ember ösz- 
szekerül, a szó elkerülhetetlenül rá
tér a télre, de méginkább arra, 
hogy mivel és miképen lehet majd 
leküzdeni az időjárás zordságát. 
A téli szükségletek beszerzésére 
csak jámbor óhajtással tekinthetnek 
és gondolhatnak igen-igen sokan. 
Ami pedig a mai különleges idő
ket jellemzi, nem a keze munkája 
után élő ember nevezhető sze
génynek, a maga szükségletei be
szerzésének lehetőségétől megfosz- 
tottnak. A szükölködőket, nélkülö
zőket, hiányt szenvedőket ma inás 
társadalmi osztályban kell keresni. 
Ott, ahol a férj ma is hadifogság
ban van, vagy ahol két, sőt három 
szobás a lakás és két vagy három 
tál étel jutott a jobb időkben az 
asztalra. Ezeknél a jó ruházat ne 
tévesszen meg senkit; nem durva 
ruha fedi manapság a szegényeket 1

A háború okozta nagy igazság
talanságok az ilyenek állapotának 
szemléleténél tárulnak a szemlélő 
elé. A világon körülöttünk minden 
megváltozott, meg főleg az élet 
fenntartásához szükséges cikkek ára 
és hány család kénytelen tengődni 
a talán meg sem kétszereződött ha- 
disegitségből vagy fizetésből! Ahol 
pedig gyermekek is vannak, micso
da hősi küzdelemre és elszánt mun
kabírásra van szükségük a szülők
nek, hogy sarjaikat odahaza ellás
sák, sőt iskolákban és egyebütt 
előkészítsék az életben rájuk varó 
küzdelmekre. Ha a harctéren lehet 
kitüntetéseket szerezni, érdemes vol
na a némán küzdőket is számba 
venni és ha holmi kitüntetés gúny 
számba menne velük kapcsolatban, 
utat-módot kellene találni küzdel
meik sanyaruságainak enyhítését e.

Finom lelkeknek sajátja, hogy 
bajaikat, küzdelmeiket, nehézsége
iket nem szeretik mások előtt fel
tárni. Mivel mostanság az igazi 
szegények a lelkileg és szellemileg 
műveltebbek közül kerülnek ki, sok
sok nyomorúság, baj és vergődés 
marad rejtve az avatatlanok előtt. 
Ez nem különös Hiszen másutt 
annyi a pénz, annyi az élet minden 
kívánalma teljesítésének lehetősége, 
vagyonok felhalmozódása, jövendő 
gazdagság alapjának megvetése, 
hogy a szemérmes szegények a 
maguk néma félrevonulásával és 
kénytelen türelmével fel nem tűn
hetnek. A szegénység szürke, el
vonuló, magába zárt, hogy annál 
jobban pompázhassék a pénz, a fény
űzés, a gazdagság fitogtatása-

Ennek a szegénységnek érde
kében emelünk szót. Olyannyira 
szemünk előtt áll a pénz bősége, 
a mulatozás és szórakozás hajszo
lása, hogy közben nem szabad meg
feledkezni a csendesen nélkülözők
ről sem. Alkalmat kell találni, hogy 
a szegénységet is megismerjük és a 
bőségből juttatva nekik, legalább 
némileg tegyük elviselhetővé az 
annyira rájuk nehezedő élet terheit. 
Azonban ennek a szegénységnek 
előbb nyomára kell jutni és a se
gítés módját és mértékét koránt
sem szabad dobraütni. Müveit em
berekhez, nemesen tűrő lelkekhez 
hasonló módon kell közeledni. E 
tekintetben szerencsés a katholikus 
egyház, mert a gyóntatószék nem
csak a lelki, hanem a testi nyomo
rúság enyhítésére is hivatott. A Sz. 
Antal-perselyek végtelenül nemes 
teladatot töltenek be. Nekünk azon
ban nemcsak a hívők állanak sze
münk előtt, hanem általában az 
emberek. Ami testvéreink, húsból 
és vérből valók, akiknek élniök kell 
és akikhez félrehuzódó természetük, 
hangtalanul tűrni tudó egyéniségük 
miatt kívülről kell hozzáíérkőzni.

Városunkban sok nemesen érző, 
résztvevőén gondolkodó és anyagi
lag megáldott család van. Ezek 
tagjaira vár a fölötte érdemszerző 
feladat, hogy a nő és férfitagok 
egyaránt érdeklődnek a rejtőző sze
gények iránt és ha ilyenekre ta
lálnak, a maguk és ismerőseik 
körében szót emelnek az érdekük
ben. Azt újra hangsúlyozzuk, hogy 
nem melegedő szobáról, ingyen le
vesről vagy másilyen jótékonyság 
gyakorlásáról van szó, ámbár ezek 
sem volnának hiábavalók, hanem a 
szegénység fogalmának eltolódása 

miatt az úri sorsuaknak látszó nél
külözőkről. Ezeket élelmiszerekkel, 
fűtőanyaggal, ruhaneművel, pénzzel 
segíteni, főleg ahol gyermekek van
nak, a mai időkben minden dicsé
retet megérdemlő jótékonyság.

Léva városának és környékének 
közönsége mindig megtalálta a mód
ját, amikor áldozatot kellett hoznia. 
Biztosak vagyunk benne, hogy ami
kor egyesek és társulatok titokban 
maradó jótékonyságáról van szó, 
az eredmény és a lelki nemesedés 
egyenlő arányban lesznek.

A vliág-eseményekből.
Az olasz kormány hivatalosan jelenti, 

hogy a párisi békekonferencia november 
végén íeíoszlik

A magyar kormány újból kérte Kun 
Béla kiszolgáltatását.

Ausztriában a békeszerződés határoza
tai keresztülvitelével és az uj osztrák véd
erő szervezésével Hallier francia táborno
kot bízták meg.

Németország a békeszerződés kötele
zettségeiből néhányat nem teljesített. Az 
entente emiatt megtorlással fenyegetőzik.

Az orosz fehér hadsereg kritikus hely
zetbe jutott.

Lengyelország gazdasági helyzete rend
kívül rossz és a lakosság elkeseredése nö.

A lengyelek Keletgalicía betelepítésének 
költségeire 30 millió márkát szántak.

A csehszlovák sajtóiroda közli, hogy 
mely területeken melyik entente hatalom 
ellenőrzi a népszavazást A tudósításban a 
bennünket érdeklő területekről nincs szó.

Az entente felszólította Lengyelorszá
got, hogy a szomszéd államokkal egységes 
arcvonalat állítson a bolsevizmus ellen.

Az angol kormány hajlandó az orosz 
tanácsköztársaság és az entente között egy 
konferencia-ajánlatot megfontolni

A Pesti Hírlap a monarchia mellett 
agitál.

Bécsben antiszemita zavargások voltak.
Németországban 10 napig szünetelt a 

vasúti forgalom.
Sir George Clark Giessweiu Sándorral 

beható tárgyalásokat folytatott. Ö benne lát
ják most politikai körökben a jövő emberét.

Budapesten ismét nem sikerült a kon
centrációs kabinet alakítása. Clark azért to
vább vezeti a tárgyalásokat.

Horthy főparancsnok kijelentése szerint 
a magyar hadsereg annak a kormánynak 
rendeli alá magát, mely a nép részvétele 
mellett alakul.

A magyar államvasutak állítólag angol 
tulajdonba mennek át.

Egyptomban lázadás tört ki Anglia 
ellen.

A legfelsőbb tanács elhatározta, hogy 
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a népszövetség végrehajtó bizottságának 
első ülését Párisban tartják meg.

A svéd és a dán kormány elismerte az 
osztrák köztársaságot.

Az orosz vörös arcvonal elönyomulóban 
van.

Moszkvai jelentés szerint az orosz ta
nácsköztársaság békeajánlata 3 pontból áll : 
1 Minden kormány, mely a volt orosz bi 
rodalomban keletkezett, azon a territoriális 
területen nyer elismerést, melyet a fegyver
szünet idején megszállva tartott 2. A blo
kád szűnjön meg 3. A tanácskormánynak 
szabad kereskedelmi összeköttetésre nyújta
nak lehetőséget,

Kramar volt miniszterelnök Oroszor
szágba utazott.

A magyar királyválasztás csak a nyá
ron fog megtörténni

A bécsi arzenálból tőzegbrikett gyár lett.
Egy újabb terv szerint Itália abban az 

esetben kapja meg Fiúmét, ha német dél 
Tirolról lemond.

A német birodalmi kormány az általá
nos sztrájk ellen foglalt állást.

Finnország Iudenicet nem tudja támo
gatni a vörösek ellen.

A nemzetközi munkáskonferencia ké
sőbbi időre halasztotta a tárgyalások meg
kezdését, mivel most még a német delegá
tusok rajta nem vehettek volna részt.

Fellé generalisszimus a főparancsnok
ságtól visszalépett.

A csehszlovák köztársaságban egyházi 
reform készül.

Több lap jelntése ellenére nincs magyar 
kormánykrizis. Friedrich miniszterelnök to 
vabb tárgyal Clarkkal és az entente többi 
képviselőivel

Teseheni jelentés szerint Pisudski el
nök Krakóban hosszabb megbeszélést foly
tatott Károly István habsburgi főherceggel. 
Ez a tanácskozás figyelemre méltó, mert 
a lengyel államforma megváltoztatására en
ged következtetni.

Lemberg éhínség előtt áll.
A magyar miniszterek állandóan ta

nácskoznak. Ezeken részt vesz Horthy fő
parancsnok is. Újabban Bethlen István gró
fot emlegetik miniszterelnök-jelölt gyanánt.

A csehszlovák nemzetgyűlés ratifikálta 
a békeszerződést. Benes külügyminiszter 
ezzel kapcsolatban i osszabb exposéban ki
fejtette, hogy a végleges, Magyarorszaggal 
kötött békeszerződés még nem kerülhetett 
előterjesztésre. A Magyarországgal való bé
keszerződés kész. Néhány, Magyarországra 
vonatkozó határozatot véglegesen hoztak.

Horthy helyzetének és hadseregének 
megerősítése az entente-képviselők által 
azt bizonyítja, hogy az entente részes 
Horthy csapatainak tökéletes és szemnek is 
kellemes szervezéseben és felszerelésében.

Magyarország politikai helyzetét tisztá
zottnak lehet mondani, Sir George Clark
nak sikerült minden nehézséget és szemé
lyes akadályt legyőznie. Alapot talált, mely 
a magyar politika újjáépítését tehetővé te
szi A keresztény nemzeti jelleg megtartása 
mellett. a szociáldemokrata munkásság tá
mogatása is biztosítva van. A két csoport 
kibékült, hogy az országot kimentsék krití 
kus helyzetéből. A tisztult helyzet előteré
ben mint jövendő miniszterelnök Bethlen 
gróf áll.

Ausztria ratifikálta a békeszerződést.
A londoni nemzetközi gazdasági kon

gresszus követeli a békeszerződés gazdasá
gi határozatainak revízióját.

A nemzetközi munkáskouferencia min- 
! den valószínűség szerint a napi 8 és a heti | 
I 48 órai munkaidő mellett foglal állást.

A japán mikádó születése napján 
bombamerényletet követtek el a külügymi
niszter ellen és ennek többen áldozatául 
estek.

Romanelli teljhatalmú olasz megbízot
tat hirtelen Rómában hívták.

Nemes Antal püspök a királypártiaknak 
egy küldöttségét vezette Clark elé és me
morandumot nyújtott át, amely a párt cél
ját és programmját tartalmazza.

A magyar középiskolákból 270 vádlott 
közül 154 kommunista tanulót kizártak. Ezek 
80 százaléka zsidó. A kizárás oka, hogy a 
vallás ellen agitáltak és iskolatársaik pat
riotizmusát kigunyolták. Közöttük lányok is 
vannak.

A szlovén országos tanács tagjai közül 
többen lemondottak.

Haase képviselő, aki ellen merényletet 
követtek el, meghalt.

Anglia egész területén nov. 11-én 2 
perces szünetet rendeltek el a háborút be 
fejező fegvyerszünet emlékére.

A newyorki kikötömunkások sztrájka 
befejeződött.

Szerbia a közel jövőben bélyegezi le 
a bankjegyeket. Ez alkalommal itt csak 20 , 
százalékot tartanak vissza

Az olaszok a magyar bankokkal együt
tesen hatalmas bankvállalatot létesítettek, 
mely főleg a keleti piarcot akarja megsze
rezni.

Jugoszlávia szénvidékének sztrájkja be
fejeződött.

Prágában a pápai munciust állandó 
hírlapi támadások érik.

A csehek a cukorrépa gyönge termés
eredménye miatt beszüntettek a cukornak 
külföldre való szállítását.

A vizsgáló bizottság megsürgette Po
gány József volt nénbizlos kiszolgáltatását 
Tisza meggyilkolásában való bünrészesség 
miatt.

Becsben a táplálkozás hiányos volta 
í miatt skorbut ütött ki

Clemenceau Pécsnek a szükségesekkel 
való ellátása ellen foglalt állást.

Berlinben zavargások voltak, mivel a 
szocialista többség a neukölni munkásta- 

j nácsnak a pénztámogatást megtagadta.
A német birodalmi bank tiszta nyere-

■ sége 3 milliárd márka
Németországnak a háborúért bűnösöket 

ki kell szolgáltatnia.
Berlinben 60 kommunistát elfogtak.
A Saar-medence szenének Néinetor 

szágba és a semleges államokba való szál- j 
litását betiltották, hogy Franciaország szén- 1 
szükséglétét ki tudják elégíteni.

A lettek és a litauiak is tárgyalnak az ‘ 
orosz tanácsköztársasággal.

Svájci jelentés szerint a Habsburgok 
visszatérésére Magyarországra nem lehet ' 
gondolni. A Habsburgok Magyarországon 
lehetetlenné tették magukat

Poincaré elnök Londonban látogatáson 
volt. j

A lettek az orosz vörös hadsereggel 
szemben némi eredményi vívtak ki.

A moszkvai tanácskormány a tél tarta
mára fegyverszünetet ajánlott lel a lengyel 
kormánynak.

Bécs is nagy tüzelőanyaghiányban szén ' 
ved.

Clark Apponyi grófot Budapestre hivatta.

Különfélék.
— A főgimnázium megnyitása 

A lévai cseh-szlovák állami gimnázium igaz 
gatósaga értesít bennünket, hogy az iskola
évet megnyitó ünnepies Veni sancte e hó 
24-én lesz, amely napon délelőtt 3/, 9 éra
kor a katholikus tanulók a gimnáziumban 
gyülekeznek. Az oktatás minden osztályban 
november 25 én délelőtt 8 órakor kezdődik.

— Az ingatlan vagyon összeírása 
serényen folyik a lévai járásbíróság bizott
sága előtt naponta délután 2—6 óra közüti. 
Miután azonban Léva városában mintegy 
3000 személynek van ingatlana, s eddig 
körülbelül 300 személy adta be vallomásai, 
figyelmeztetjük a közönséget, hogy ne hu 
lasszák az ingatlanok jegyzékének beadásul 
az utolsó napokra, mert akkor oly nagy 
torlódás lesz, hogy ez lehetetlenné tenné a 
bizottság munkáját.

— Szlovenszkó közoktatásügyi 
osztályának uj adminisztratív veze
tője. A cseh szlovák köztársaság elnöke 
Miiller Vencel dr.-t megbízta azzal, hogy be
fejezze a szlovenszkói iskolaügy szervezési 
munkálatait. Müller dr. az iskolai állapotok
ról a következőképpen nyilatkozott: Stefanek 
Antal tanügyi előadó annyira el van halmoz
va inkább politikai természetű ügyekkel, 
hogy célszerűnek láttak valakit ide küldeni 
a hivatal szakszerű vezetésére U mar Prá
gában értesült arról, hogy itt elégedetlenseg 
uralkodik az iskolaügy miatt. A tökéletlen 
intézkedések okát főleg azokban a nagy 
nehézségekben kell keresni, melyek az állam 
uj berendezkedésével természetszerűen jár
nak. A centrális vezetés kise bajos, mert az 
illető helyi viszonyokat és a meglévő törvé
nyeket is tekintetbe kell venni. Az iskola 
ügy rendezései úgy gondolja, hogy minden 
nemzetiség megkapja magáét. így tehat a 
nem szlovák anyanyelvű ifjúságnak alkalma 
lesz saját nyelvén tanulni az iskolabuu. 
Semmi sem áll útjában a loyálisan viselkedő 
magyar és német tanítók és tanárok át
vételének. E tekintetben minden lehetőt meg 
is fog tenni, hogy ez az ügy megelégedésre 
oldassék meg. Esetleg a megtörténteken is 
lehet még változtatni.

— Kinevezés. Dr. Finka Zoltán lévai 
járási szolgabirót, a vármegye zsupánja tb. 
főszolgabíróvá nevezte ki.

— Tarsoly-gyűjtés a tüdőbeteg 
gondozó Intézet javára A mi a múlt 
év mindenszentek hetében kitört forradalom 
mozgalmas napjaiban elmaradt az idén újból 
életre kelt Sorra járták be városunkat ked 
vés kéregetök, kezükben a szanatórium tar
solyaival : Drelicska Irma Behula Ilonával, 
Fekets Lenke Malojer Herminnel, Fekels 
Vilma Tóth Juliskával. Nem törődve a rósz 
időjárással gyűjtötték a szeretet adomanyo 
kát a melyek bőven hullottak kis táskáikba. 
Az intézet vezetőségének hálás elismerésén 
kívül, találják meg bensőjükben a tiszta meg
elégedés azon boldogito érzetét, melyet min
den jó cselekedet lelkűnkben kelti

— A lévai sportklub tegnapi mulat
sága a fiatal egyesület sikereit újabb babér
ággal gyarapította, mert úgy a szépén össze
állított kabarén, mint az utana következett 
táncon a megjelent nagy es lelkes közönség 
körében fesztelen jókedv uralkodott. Az ifjú
ság birodalma volt a nagy színházterem, 
Ámor ugyancsak sűrűn lövöldözte nyilait s 
bizony nem egy sebesülés történt. Hely
szűke miatt jövő szamunkban részletesen 
referálunk, most csak annyit jegyzőnk meg, 
hogy még lapunk zártakor is arról győződ
tünk meg, hogy a mulatságnak csak a fel 
kelő nap fog veget vetni, vagy tán az sem.

— Forrayné dalestélye. Bratislavan 
a városi vigadóban Forrayné Szandtner Ili 
dalestelyt adott, melyen nagy és előkelő 
közönség vett reszt, mint a Híradó Írja, — 
hogy egy szívvel leiekkel művésznő szép 
előadásában gyönyörködjek. Forrayné, Spányi 
Irma e kiváló tanítványa az énekművésze' 
terén különálló jelenség, a művészetet a művé
szet kedvéért űzi. Rajongója a zenének és e 
nemes rajongása kifejezésre jut minden egy* ’ 
számban. Forray Ili énekel, mert énekelnie kell, 
mert lelke szomjuhozza a dalt; mert dalolt*
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fejezi ki legjobban gazdag kedély világának 
legbensőbb érzelmeit és el tudjuk képzelni, 
mily szomorú, mily vigasztalan lehetett u 
kedélyvilága, amidőn a mostoha sors megtil 
tóttá e dalos madárnak, hogy saját nyelvén, 
az ének oly beszédes nyelvén fejezze ki azt, 
ami zenei lelkének mélyén él, ami máské
pen ki nem fejezhető, csak a dallal. E mély 
zenei érzés nélkül nem képzelhető el igazi 
zeneművészet E forró érzés predesztinálja 
Forraynét a zeneművészetre. A gazdag és 
válogatott Ízléssel összeállított műsor igen 
terjedelmes érzelmi skálát ölelt fel, nem ze
nei Fregoli, hanem igaz, mélységes művészi 
lélek kellett hozzá, hogy e sok zenei árnya
latot és szint kellő érvényre juttassa. Forray- 
né szép hanganyaga, énektudása és minde
nek előtt tiszta zenei érzéke, mely oly ked
vesen és minden póz nélkül nyilatkozik meg, 
előttünk is ismeretes. Szerkesztőnkhöz inte- I 
zett leveléből Ígéretét bírjuk, hogy legköze
lebb Léván fogunk gyönyörködni az ö kiváló 
énekmüvészetében. i

— Testgyakorló akadémia. A Sokol 
testgyakorló egyesület Léván ma november 
lG-án délután fél három órakor a Városi 
szálló szinház termében testgyakorló akade 
iniát rendez, melyen férti es női csoport 
gyakorlatokat, rúd, korlát, gat gyakorlatokat 
tog bemutatni Ezen kivül lesznek zene 
es ének számok, tánc és szavalat. Belépő 
dij: páholy 40 K, körszék 6 K, 1 hely 4 K, 
11. hely 3 K, állóhely 2 K Este 7 órakor 
pedig barátságos táneesléiy, amelyre a belépő 
jegy személyenként 5 K. A tiszta jövedelem 
jótékonycélra fordittatik.

— Házasság' Ungár Sándor és Adler 
írónké házasságot kötöttek nov. hó 6-án 
Kiskálnan.

— A Lévai Keresztény Munkás- j 
Egyesület tagjai 1919 november hó 29-én 
saját helyiségükben (Barsi-utca 11. szám) 
táncmulatságot rendeznek. Belépti dij sze
mélyenként 5 kor. Kezdete 7 órakor.

— Színészeink Érsekújvárra mentek, 
hol szintén szívélyes fogadtatásban volt ré
szük s minden este szívesen látogatja a 
közönség kabaréjukat. Tőlünk hétfőn búcsúz- j 
tak Az utolsó előadáson teljesen megtelt a 
színházterem s bőven kijutott a tapsból a 
szereplőknek, kik jókedvvel és ambícióval 
játszották

— A rokkantegylet tagjait ezúton 
értesítjük, hogy a tagsági befizetéseket min 
den hó második vasárnapján délelőtt 10—12 
óráig lehet befizetni Névery Sándor egyleti 
ellenőr lakásán Bém-utca 3 szám.

— Bőr és lábbeli szállításhoz en
gedély szükséges. A besztercebányai ke
reskedelmi és iparkamata értesíti az érde
kelteket, hogy a közellátási minisztérium 
rendelete értelmében nyers es feldolgozott 
bőrnek és lábbelinek Cseh—Morvaországból 
Szlovenszkóra való szállításához szállítási 
igazolvány szükséges, melyet az uzsora le 
küzdésére szervezett hivatal Prágában vagy 
Brünnben állít ki. Textiláru behozatalához 
szállítási igazolvány nem szükséges, mert 
remény van rá, hogy rövid időn belül a 
belföldi textilkészletek a szükséglétét fedezni 
fogják

— Gyázzhlr. Truszka Antal, nyugal
mazott főszolgabíró, a zsarnócai népbank 
igazgatója, mint részvéttel értesülünk novem
ber 15-én hosszú szenvedés után életének 
68. évében elhunyt. A boldogult vármegyénk
ben általánosan nagyra becsült férfiú volt, 
ki mint főszolgabíró a kötelességtudásnak és 
becsületes munkás hivatalnoknak minta
képe, nem csak tiszltársamak, de a várme
gye egész közönségének szeretetét kivívta 
magának. Nyugalomba vonulása után a zsar
nócai népbank vezetését vállalta magára s 
annak felvirágoztatásában elévülhetetlen ér- 
demekel szerzett. Halálát neje szül. PranCKCy 
Irma úrasszony, gyermekei : Arnold, Helén. 
Etel, Jolán és Gyula, meoye, vejei és kitér- i 
jedt rokonság gyászolja. Holttestét e ho 18-an . 
.ogják örök nyugalomra helyezni a zsarn 
cai temetőbe. Áldás emlékére, nyugodjék 
békében.

- Gyujtóanyagok megadóztatása 
A csehszlovák állam a gyujtoanyagok után 
Szlovenszkó területén is adót hozott e.

Ezen törvény november hó 1-én lépett 
eleibe Az ezen törvény szerint a gyufa és 
gyujtóanyagtulajdonosok kötelesek készletü
ket az 1919 évi november hó 1-jei állag 
szerint utólagos megadóztatásra bejelenteni 
Megjegyzendő, hogy 10 koronányi adóösszeg 
ala eső készletek utólagos megadóztatás alá 
nem esnek A gyujtoanyagok elárusítói fel
hivatnak, hogy a gyujtóanyagkészletüket az 
1919 évi november hó 24-ig a pénzügyőr
ség illetékes osztályánál, mely a szükséges 
felvilágosításokat is megadja, bejelentsék.

— Női lektor a pragal egyetemen. 
A cseh filozófiai fakultás tanárainak kollé 
giuma a cseh nemzeti szinház művésznőjét, 
Dostal Leopoldina asszonyt a szónoklattan 
tanárává nevezte ki.

— A legutóbbi csehszlovák állam
kölcsön eredménye. A Lidove Noviny 
jelentése szerint az államkölcsönre 625 mil
lió koronát jegyeztek

— Uj hetilap. Pozsonyban Pénzügyi 
Szemle címen uj közgazdasági hetilap jelent 
meg A változatos első számot Schmidt Kde 
főszerkesztő és dr. Lüley György felelős 
szerkesztő állította össze. Előfizetési ara egy 
évre 80 kor.

— Eljegyzés. Löwy Jankát Besztercze- 
banyáról, eljegyezte Steril Jenő Múlásról. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— A leszerelés. A nemzetvédelmi 
minisztérium sajtóirodája közli : A napila
pokban hírek jelentek meg, melyek szerint 
a 23 —30 éves legénység leszerelését de 
cember 1 ig végrehajtják. Ezek a hírek nem 
felelnek meg a valóságnak, mert csak az 
1887 — 1891, 32-28 évig évfolyamok ke
rültek leszerelésre. Azóta nem került ki 
újabb leszerelési parancs.

— Feinivas. A selyemhernyótenyész 
tök, akik ingyen selyemhernyópeteket akar
nak szerezni, jelentsék azt be Bratislavában 
a minisztérium földmivelési előadójának, 
vagy pedig a megyei földmivelési felügyelő
ségnek

— Diszkard Romanelll ezredes
nek. Budapestről jelentik : A polgári kö
rökben mozgalom indult meg, hogy a tá 
vozó Romanelli ezredesnek, ki különösen a 
bolseviki uralom alatt szerzett nagy érde
meket azáltal, hogy az üldözötteket meg
védte a vörös terror elől, diszkardot ado
mányozzanak.

— Szabad gabona és élelmiszer
kivitel Szerbiából. Belgrádból jelentik, 
hogy a kormánytanács elhatározta, hogy a 
gabona és élelmiszerkivitelt szabaddá teszi. 
Kozs, kukorica, árpa és zab kivitele csak 
akkor van engedélyhez kötve, ha a mennyi
ség nagyobb mint 20.000 vaggon.

— Óriási gyémánt Az angol Premier 
Mining Company bányájában (Transvaal) egy 
1500 karátos gyémántot találtak, mely hiba 
nélküli. Nyers állapotban 100.000 font sterling
re becsülik, ami egyenlő 10 millió német 
márkával. A társaság most 850 százalékos 
osztalékot nyújt

- A mozi ma, vasárnap nem tart elő
adást, de ehelyett kedden, csütörtökön, 
szombaton és 23-án vasárnap érdekes dara
bokat fog hozni. És pedig kedden a 20 ev 
múltán cimü drámát és A megőszült ember 
vígjátékot Csütörtökön a Rubin-szalamander 
drámát és a Javíthatatlan Tódor cimü bohó
zatot Szombaton és vasárnap a Skotpio 
cimü világhírű filmslágert. - Előkészületen 
a Casanova nagy attrakciós film.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1919. évi oki. hú 9.-tól - nov. bú 16.-ig.

SzUletéi.
Novotny Jóméi. Sieillirmai Julianna, leány 

Mária Izabella. Bori József Sáfár Irén, leány Maria.
Házasság.

Weinréb Mór, Sonnenschein Ilona, izr. Jed- 
licska Imre, Kovács Mária, r. kath. Kelecz István 
Simon Erzsébet, r. kath.

Halálozás.
özv. Szlusni János, 71 éves aggaszály. Kúp. 

csők János, 73 íves nyelvrák.

5368—1919 szám
Malária betegek Összeírása 

Hirdetmény.
A 3393—1919 sz. miniszteri, illetve 

255—1919. számú vármegyei tiszti főorvosi 
rendelet alapján közzé teszem, hogy a ma- 
láriás betegek, még azok is, akiknek malá
riájuk nyugvó állapotban van, de a közel
múltban lázas rohamjaik voltak, összeírás 
végett dr. Gergely Fülöp városi tiszti or
vosnál sürgősen jelentkezni kötelesek.

Leviee, 1919. évi november Ll-én
Dr. Zoétak 
meóCanosta.

3226—1919 szám.
Hirdetmény.

A városba érkező utasok személyesen 
vagy szállás-adóik utján megérkezésük után 
24 órán belül utazásuk céljának megjelölé
sével — kötelesek megérkezésüket a rendőr
kapitányi hivatalban beje’enteni.

Ezen hirdetménnyel szemben- észlelt 
mulasztás kihágást képez és 1000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetés és 30 napi elzárás
sal büntettetik.

Leviee, 1919 november 10
Lehotzky

mestsky policajny kapitán.

Cis. 5391 — 1919.
Hirdetmény.

Tekov vármegye iupánjanak 2075 — 1919. 
prés, szám alatt k-lt rendelete alapján köz
hírré teszem, hogy körök, egyesületek, szö
vetkezetek és cégek helyes szlovák szöve
gezésű bélyegzőt kötelesek használni.

Gyárak, műhelyek, nyilvános helyiségek, 
egyesületek, kiállítási helyiségek helyes szlo
vák szövegű felírásokkal látandók el

Hivatalok, egyesületek, szövetkezetek 
és cégek legrövidebb időn belül szlovák 
szövegű papirost és borítékot kötelesek 
használni.

A borítékukon és papirokon azon címere
ket és ismertető jeleket, melyeket az uj vi
szonyok kizárnak — használni nem szabad.

Leviee, 1919 november hó 14-én.
Dr. Zosfak, 
mestanosta.

Nyilttér.*)  
MEGHÍVÁS.

A Lévai Takarékpénztár részv.-társ.
1919. évi november hó 27 napján

d. e. 11 órakor sajat épülete tanácstermében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek ezennel 

meghivatnak.*)

Tárgy :
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a 

jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése.
2 Értékek megállapítása, leírások eszközlésére 

vonatkozó határozathozatal.
Léván, 1919. november 13-án.

Az igazgatóság
■) Kivonat az alapszabályok 13. v&ból. A k«/g>(iléseu 

<.sak oly részvénye*  gyakorolhat)*  jogait, aki a közgyűlési meg
hívó kelte előtt legalább 60 nappal inai a tészvénvesek köny
vében részvényesként be volt vezetve s ki ilv tulaj<loii|ogu 
részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy óiaval az intézet 
pénztáránál letétoméuvezte.

KISASSZONY
ki nőmet, cseh és magyar nyelvet 
bírja, gépirónői állást keres hiva
talba; vagy gyermekek mellé. — 

Cím a lap kiadóhivatalában.

Frakk-öltözet
I selyem atlasz béléssel eladó.
* Cím e lap kiadóhivatalában.
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Vadászati-jog bérbeadása.
Az alsó ó-lévai hegyközség terű 

létén a vadászati jogot a választmány 
határozata folytán az 1920. év tartamára 
ma 1919. november hó 16-án délután 
2 órakor a városháza nagytermében meg
tartandó árverésen bérbe fogom adni.

Feltételek ugyanott megtudhatók.
Léva, 1919. november hó 15-én.

Tulasay József 
hegybíró.

Tanítás.
Világi pap, IV. éves tanárjelölt 
elvállal úriháznál magán tanulók 
tanítását. Cim e lap kiadóhiva-

— — tálában. — —

Tanuló felvétetik
Vámos Mórnál Léván, üves es porcelhü üzlet. 
- - - T- - - - - - - - - - - - - - - - - —

24 éves hadmentes iparos 
bármilyen munkára 

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

Egy jó karban lévő 

zZONGORA: 
eladó — Cim a kiadóhivatalban.

Gyermek uevelőnö.
Egy inteligens német kisasszony 
jó bizonyjtványokkal, állást keres 
gyermekek mellé, előkelő család
hoz, azonnali belépésre. Ajánlatok a 
— — kiadóhivatalba. — —

Tonhaiser László 
tűzifa nagykereskedő 

Oiman tér 6, Ladányl utca 16. 
Száraz tűzifát és gyújtófát 
— előjegyzésre házhoz szállít. —

Nem fizunk meg!!!
ifj. LAUFER BÉLA 

szép világos fényképészeti mű
terme mindig fűtve van.

Igazolvány fényképek -
— 1 óra alatt elkészQlnek

ZZ Férfi-szabó, zz
Van szerencsém a tisztelt közönségnek 

becses tudomására adni, hogy LÉVÁN, 
Kazinczi-ut I. emelet (Klain-fele házban — 

férfi-szabó termet 
nyitottam. — A n. é. közönség szives párt 
fogasát kéri. — Tisztelettel: VERESS REZSŐ

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

BRAUN LAJOS.
■CTryuzxott •gy tsixxcxxc is fel-vétetlX

Gyakorolt pénztárkezelőnő 
pénztári vagy irodai állást keres 

Cim a kiadóhivatalban. —

Utazási igazolványra 
szükséges fényképek 

5 perc alatt készülnek
ADLER SÁNDOR

— fényképésznél. —:

Van szerencsém a n é. közön
ség b. tudomására adni, hogy 
DIVAT ARÚ-üzletemet 

-----ismét megnyitottam. - - - 
A n. é. közönség b. pártfogását 
kérem. Tisztelettel:

LINK BERNAT.

W etzler és Kugler
— csemegekereskedőktől — 

a közelgő karácsonyi ünnepekre való tekin
tettel kötelességszerüen figyelmeztetjük az 
igen tisztelt vevőinket, hogy Mazsolya. Cacao, 
Vanillla szükségletét már most szerezze be. 
mert ezekben a cikkedben nagy hiány mu- 
tatkozik és újabb behozatalra egyenlőre nincs 
kilátás. — Egyben tudatjuk, hogy pacoláshoz 
szükséges Salétrom. Coriander, Majoránna, 
Feketeborsot nagy mennyiségben kaptunk és 
azt jutányosán bocsájtjuk a t. vevőink ren
delkezésére. — Friss olajos szardínia. ------

Kályhás.
Tisztelettel értesítem, hogy a 

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

Elvállalok régi kályhák és taka- 
réktüzhelyek átrakását, tisztítását 
és javítását.

Nagy tüzelőanyag megtakarítás.
Becses megrendeléseket kérve, vagyok

Tisztelettel
KÖZEL JÓZSEF 

kályhásmester.
Megbízásokat elfogad RÓTH K. ezég vas

kereskedése, LÉVÁN.

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

cipő raktárában, LÉVA, .Kálvin udvar".

RUHASZÖVETEK.
Különféle férfi és női kosztüm 
ruhaszövet kapható -

Grotte Vilmos 
raktárában Léván 
Deák Fereno utó*  8. szám alatt.

■ Zongora hangolást és javítást ■ 
elvállal helyben és vidéken, 

ugyanott egy próba-baba is eladó, 
— Cim a kiadóhivatalban. —

TONHAISER JÓZSEF
-------- elektrotechnikus Léva. ....

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

— — motortáblákat. — —
— Ozman tér 6. szám. =

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 

ny it o< tünk 3
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

Ifj. Laufer Béla
-..... — fényképész ■

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

SPECIALISTA: Gyermek, csoport 
ée interieur felvételekben

Nagyítások, Diapositivek medaillon 
képek stb. legizié&esebb kivitelben 

Igazolványokra fényképek
1 óra alatt elkészülnek. 

Felvételek borult időben és este 
villanyfénynél is eszközöltetnek.

Amateuröknek felvilágosítással szolgálok

KAPHATÓ
FICK ENDRE

droDulsti, LÉVA.

Orosz gummi óvszer
szám és méret szerint

Hr»ni * T*n»  r. c kujnjrmaj, na,.


