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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.

Hl H 0 ÉTÉ 8 EK

n centiméterenként — 6 fillér.
Nyílttéri közlemények garrnomt 

soronként 5o fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.
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A jövő nemzedék.
Minden nemzetnek legféltettebb 

kincsét, minden gondoskodást meg
érdemlő tulajdonát az összeség éle
tét továbbfolytató ifjúság teszi. A 
fiuk és lányok lesznek majdan a 
férfiak és anyák, akiknek életmód
jától, munkakedvétől, takarékossá
gától vagy tétlenségétől és pazar
lásától egész nemzedékek sorsa függ
het. Ezt az ifjúságot gondozni, élet
módját irányítani, tevékenységét he
lyes irányba terelni a szülőknek, 
az iskolának és a társadalomnak 
égyaránt komoly feladata.

Remélhető e azonban erős, ru
galmas, fogékony és edzett nemze
déknek a felsarjadása, ha alig pely- 
hedző állú legénykék és rövidszok
nyás leányok bálokon ismerik meg 
a hosszas fennmaradás kellemessé
geit, a pénz könnyű továbbadását 
és élvezik az érzékeknek rájuk nézve 
káros izgalmait? Ma a mozgó is 
elsősorban az idegekre ható detek- 
tiv-drámák miatt telik meg fiatalság
gal és a kabaréknak nem épen ki
fogástalan számai keltik a legviha
rosabb tetszést a fiatalok körében. 
És ezek mindenütt ott vannak. Ter
mészetes ez, de nem helyes a szü
lök és a felnőttek részéről, hogy 
válogatás és különbség nélkül en
gedik gyermekeiket vagy általában 
az ifjúságot az ilyen alkalmak tel
jes kiélvezéséhez. Ha csak negyed
óráig bepillanthatnának a fiatalok 
elméjébe vagy tanúik lehetnének a 
szervezetükben beálló izgalmak e- 
gészségtelen hatásának, bizonyára 
jobban törődnének gyermekeik szó
rakozásainak megengedésével.

Senki se gondolja, hogy korho
lóknak állunk be és olyasmit hibáz 
tatunk, amiken magunk is átestünk. 
Nem. Tudatában vagyunk, hogy a 
szórakozás ép oly szükséges fiata
loknak és öregeknek, mint a ki- 
szikkadt földnek az eső. Az is nyil
vánvaló, hogy a fiatalság kívánja 
egymás közelségét, a kölcsönös ha
tás kellemes és bizseregtetö boldog
ságát. De ennél többet nem szük
séges, nem szabad nekik nyújtani. 
Sok alkalom van az ös“eJöv®t®' 
lekre, bizonyos korig ezeknek halasát 
fokozni ellentétben van az eszsze- 
rüséggel. Az időt sokféleképen lehet 
kellemesen elölteni; ha a fiatal szer 
vezet korán szokja meg az izga 
makat, korán veszíti el életet óit s 
öregszámba megy olyankor, amikéi 
az egészséges ifjúságot átélt ®,n 1 
rek javakorbelieknek mondhatók.

• Semmit sem szabad túlzásba vinni*  
tartja egy közmondás; áll ez főleg 
a szórakozások megválasztására és 
tartalmára. «Mindent a maga ide
jén» mondja egy másik és ez ellen 
is csupán az elvakultak tiltakoz
hatnak.

A nyilvános szórakozások kere
sése oly hosszas szünet után érthető 
azok részéről, akik tőlük meg vol
tak fosztva, de nem helyeselhető, 
ha a cseperedő korban levők is úgy 
veszik ki belőle részüket, mintha 
mulasztást kellene pótolniuk. Ami 
pedig az izgalmas mozgóelöadáso 
kát vagy a csiklandó kabaré-dalokat 
illeti, régóta szó van már az ellen
őrzés szervezéséről, de sajnos, még 
mindig a szónál tartunk Pedig nagy 
dologról van szó. A jövő nemzedék 
alap, amelyen egy következő épül 
fel. Ha ez elgyengül, szórakozást 
hajszolóvá vagy könnyelművé fej
lődik, ezeknek a tulajdonságoknak 
ellenkezőjét nehezen lehet majd ben
nük erőre segíteni. A szülök komoly 
szeretettel viseltessenek gyermekeik 
iránt, azoknak jövője érdekében, 
mert azért első sorban ők felelősek. 
A tanítók és társadalom pedig tart
sák magukhoz illőnek, hogy a ká
ros következményekre rámutassanak. 
Ép testben lakozó ép lélek — ez az 
az ideál, amelyet a jövendő nemze
dékkel szemben mindenkinek állan
dóan szem előtt kell tartania.

A vliág-eseményekből.

A cseh lapok Srobár miniszter bukása 
val foglalkoznak Uj miniszterek gyanánt 
Dérer, Markovii*,  Bella és Fajnor nevei 
vannak előtérben. A minisztériumnak Prá
gába való áthelyezése ellen foglalnak állást, 
mert emiatt a csehellenes koalíció azonnal 
feléledne a Szlovenszkóban és a klerikális 

| magyar agitációval megerősödnék
A román főparancsnokok Budapest ki- 

1 ürítése előtt kiáltványban búcsúztak el a la
kosságtól

D’Annunzió azt ktvanja, hogy a legfel 
söbb tanács döntsön a fiumei kérdésben

A szibériai csehszlovák foglyokat Wla- 
divostokban gyűjtik össze hazaszállítás cél- 
j4bOlLloyd George egy uj orosz békekonfe
renciának összehívását javasolta Prinkipo 

SZgeA'japán iparosok a 8 órai munkaidő 
ellen foglaltak állást.

Japán és Amerika összefogtak, hogy 
Szibériában rendet teremtsenek

Bécsben megünnepelték a köztársaság 
fennállásának évfordulóját

Amerika azt kívánja, hogy (Jroszor- 
szávban szabadon választott országgyűlés 
határozzon a jövendő kormányformáról.

Amerika világforradalom kitörése előtt 
1 állott. Csak a legerősebb rendszabályokkal

és 2500 ember elfogatásával lehetett elfoj
tani azt

Prágában miniszterválság ütött ki. Az 
uj kabinetet nem politikai pártarány szerint, 
hanem vegyesen fogják összeállítani. A mi
nisztérium élére gazdaságilag képzett ember 
fog kerülni.

A cseh vasgyárak, a Skoda müvek is, 
sztrájk miatt beszüntették a munkát.

Budapesten szükség papírpénzt adnak ki. 
Horthy csapatai bevonultak a fővárosba. 
Judenic abban a veszedelemben forog, 

hogy a vörösek körülzárjak. Denikin hely
zete is válságos.

Parisban csupán csak két lap jelenik 
meg a szedők sztrájkja miatt

Az entente beismeri, hogy Oroszország
gal szemben fiaskót vallott.

New-Yorkban a katonák és a polgárság 
között harcra került a sor és ez három órán 
át tartott.

A magyar békeszerződés aláírását ka
rácsony előtt lehet várni

Az Uj Nemzedék szerint a liadikölcsön 
kötvény szelvényeit Magyarországon 3 szá
zalékkal váltják be.

Horthy bevonulása alkalmából a követ
kező kiáltványt tette közzé : A magyar kor
mánnyal és az entente hatalmakkal szem 

I ben azt a felelősséget vettem át, hogy a 
’ nemzeti hadsereg Budapest megszállásánál 

tartózkodik minden önkényüségtöl, mely a 
hadseregnek kiutalt hatáskört túlhaladná. 
Elvárom, hogy a nemzeti hadsereg eleget 
tesz azoknak a kötelességeknek, melyeket 
átvettem.

Clark továbbra is Budapesten marad, 
mert ö van megbízva a békekötéssel össze
függő összes feladatok megoldásává!.

A legfelsőbb tanács elhatározta, hogy 
az uj magyar kormány megalakulása után 
entente tisztek parancsnoksága alá helyezi 
a magyar hadsereget

Egy becsi lap jelentése szerint a ma
gyar békeszerződés teljes és hiteles szövege 
Sir George Clark kezében van. aki azt an
nak a kormánynak nyújtja át, melyet az 
entente elismer.

Az ellentétek Hománia és az entente 
között annyira kiélesedtek, hogy komolyan 

i szó van Romániának a békekonferencia 
I ról való kizárásáról.

A vasárnap Budapestre bevonuló ma- 
I gyár csapat löezer emberből áll, tisztán dunán

túliakból Lehár ezredes vezetése alatt. 
A szegedi fiukból álló ezred hajón érkezett 
Budapestre.

A nagy szénszükségletre való tekintet
tel Horthy főparancsnok tervbe vette a 
szénbányák munkásainak militarizálását.

Zomborban letartóztattak Linder Bélát, 
a volt hadügyminisztert Tisza meggyilkolásá
ban való bünreszesség miatt.

Szénhiány miatt Parisban 2800 gyár 
megszüntette üzemét

Clark budapesti angol teljhatalmú meg
bízott missziójának befejezése után politikai 
küldetésben még e hó folyamán Prágába 
utazik.

Az entente és Románia közt az ellen
tétek napról napra élesebbek lesznek, sőt 
a tetőponton allanak. Pesten számítanak 
azzal, hogy az entente megadja Horthy- 
nak az engedélyt, hogy a románok ellen nyo
muljon és a megszálló sereget kiverje az or
szágból.

Egy román lap szerint a román kor
mány már régen azon óhajának adott kife
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jezést, hogy csapatait Magyarországból visz- 
szahivja, de a románokat nem engedték, 
mert a rendet fenntartották. A román had
sereget erőszakossággal vádolták, pedig ez 
a hadsereg volt az, mely megmentette a 
lakosságot a vérengzéstől és a programtól.

Magyarország és Franciaország között 
szabad kereskedelmi forgalom jött létre

Szinajában koronatanáes volt, mely az 
ententejegyzék következtében megváltozott 
helyzettel foglalkozott.

A béketárgyalások az oroszokkal dec. 
hóban kezdődnek és ezen a semleges álla
mok is résztvesznek.

A magyar nemzeti hadsereg bevonulása 
Budapestre.

Horthy Miklós, a magyar nemzeti had
sereg főparancsnoka e hó 15-én vonult be 
csapataival Budapestre, mely ünnepies zászló 
díszben várta. Az útvonalakat mar a kora 
reggeli órákban ellepték az emberek.

A Gellért-téren várakozott a nemzeti 
hadsereg bevonulására Bódy Tivadar dr. 
polgármester, a székesfőváros tanácsával és 
a bizottsági tagokkal. Egynegyed 9 órakor 
kürtjei hangzott fel, mely a csapatok köze
ledését jelezte. A csapatok élén Horthy 
Miklós tengernagy, a magyar nemzeti had
sereg parancsnoka lovagolt, mögötte pedig 
Soós tábornok vezérkari főnök. A teret tel
jesen betöltő tömeg lelkes, véget érni nem 
akaró éljenzésbe tört ki, mikor Horthy a 
térre érkezett és több helyen áttörve a kor- 
dönt rengeteg virággal halmozta el öt

Bódy Tivadar dr. polgármester üdvözlő 
beszédében kifejezést adott annak a lelkes 
örömnek, mely a főváros lakosságát eltölti . 
a nemzeti hadsereg bevonulása felett és 
üdvözölte úgy a főparancsnokot, mint a had
sereget, mire Horthy Miklós a következő 
beszéddel válaszolt:

— Polgármester ur! Szívből köszönöm ba
rátságos üdvözlő szavait. Igazán nem vagyok 
abban a lelki hangulatban, hogy e pillanatban 
a szokásos frázisokkal válaszolja*,  lgazsagérze- 
tem azt parancsolja, hogy kerülgetés nélkül meg
mondjam azt, amit e pillanatban érzek. Amikor 
még távol voltunk innen és csak a reménysugár 
élt lelkűnkben, hogy fegyverrel a kezünkben fog
juk viszontlátni ezt a várost, akKor — nyíltan 
megmondom — gyűlöltük és elátkoztuk Buda
pestet, mert nem azokat láttuk meg a városban, 
akik szenvedtek, akik mártírokká lettek, hanem 
csak az országnak itt összegyülemlett piszkát 
Régente gyöngéden szerettük ezt a várost és az 
elmúlt évben ez a város a nemzet megrontója 
lett.

Itt a Duna partján a bírói szék elé hívom a 
magyar fővárost. Ez a város megtagadta múlt- ' 
ját, a koronát és a nemzeti színeket a sárba ta- 1 
posta és vörös rongyekba öltözködött Ez a va
ros legjobbjait börtönbe vetette vagy kiüldözte 
az országból és egy év alatt egész vagyonúnkét 
elpazarolta De minél közelebb jöttünk, annál 
inkább olvadt szivünkben a jég és mi készek 
vagyunk megbocsátani.

Megbocsátunk, ha ez a félrevezetett város 
megint visszatér hazájához, ha megint egész szi
vével és egész leikével szereti azt a hantot, 
melyben őseink csontjai porladoznak, ha megint 
megszereti azt a hantot, melyet testvéreink a 
falvakban arcuk verejtékével müveinek, ha ismét 
megszereti a koronát és a kettős keresztet (hosz- 
szantartó éljenzés és felkiáltások: Éljen a ke
resztény Magyarország.') ha ismét megszereti 
a három halmot és a négy folyót, egyszóval a 
magyar hazat és a magyar fajt (Viharos él- i 
jenzés.) I

Katonáim, miután a földekről betakarították 
Isten áldását, kezűkbe vették a fegyvert, hogy 
rendet teremtsenek. Ezek a kezek készek a 
testvéri kézszoritásra, de büntetni is tudnak, ha 
erre szükség van. Adja Isten, hogy ne kerüljön 
sor erre, hanem azok is, akik hibáztak, megtér
jenek és megkettőzött erővel segitsenek felépí
teni a magyar nemzeti erényekben pompázó 
Budapestet. (Hosszantartó éljenzés).

A beszéd végeztével a menet megint 
megindult. Azoknak az utcáknak mindkét 
oldalán, melyeken át a menet elvonult, be- ’ 
láthatatlan embertömeg foglalt helyet és . 
viharos éljenzéssel fogadta őket. A Szent i 
István bazilika előtt a magyar royalista pátt j 
küldöttsége üdvözölte a főparancsnokot, aki i 
rövid bőszedben köszönte meg azt

Egynegyed 11 órakor érkeztek meg a 
csapatok az országhaz-térre és felallottak ott. 
Horthy Miklós főparancsnok, Soós tábornok, 
Lehár ezredes és a vezérkar az országház 
főlépcsőjén felállított oltár ele mentek. Idő

közben itt foglaltak helyet Friedrich István 
miniszterelnök, a kormány tagjai, Bódy Tiva
dar dr. polgármester, Mattyasovszky főkapi
tány, Apponyi Albert gró , Andrássy Gyula 
gróf, a keresztény nemzeti egyesülés és a 
nemzeti gazdasági munkások és gazdálkodók 
egyesületének küldöttjei, valamint az egy
házi és világi hatóságok fejei.

Friedrich István miniszterelnök a követ
kező beszéddel üdvözölte a főparancsnokot:

- Itt ezen a helyen, melyen egy év előtt 
szerencsétlen ajkakról elhangzott az a mondás: 
„Nem akarok többé, katonai látni !“ ezen a 
helyen szeretettel és lelkesedéssel üdvözlöm önt 
a magyar nemzeti hadsereg elén a magyar kor
mány és a magyar nemzet nevében. Ez a nem
zet megint talpra fog allani, ha lemond a hiú 
álmokról és a messze idegenből jövő segítségről 
és csak saját erejében bízva megingathatatlanul 
kitart a keresztény nemzeti irány mellett.

Ma már egy boldogabb jövőnek nézünk 
elébe. Erkölcsi erőnk óráról-órára nő és most 
már a fizikai erőnk is megvan a nemzeti had
sereg alakjában. Vedd at te, vezérünk, ezeket a 
nemzeti zászlókat, melyek alatt a te hű kato
náid ezt az ezeréves Magyarországot szolgálni 
akarják. Ezeken a zászlókon, rajtad, minden 
egyes tiszteden és katonádon a keresztény egy
ház és magyar nemzet áldása van. Eltelve a 
magyar nemzetnek ettől az önbizalmától és 
ennek az ezeréves Mag) arorszagoak szebb jövő
jébe vetett megingathatatlan bizalomtól, üdvö
zöllek teged vezérünk, Horthy, tisztjeiddel és 
katonáiddal együtt.

A miniszter beszédét majdnem minden 
mondat után lelkes éljenzés szakította félbe.

Horthy Miklós főparancsnok a következő 
beszédben válaszolt:

— Miniszterelnök ur! A magyar nemzeti 
hadsereg nevében szívből köszönöm a meleg 
üdvözlő szavakat. Hosszú és nehéz volt az ut, 
melyet megtettünk, mig erre a helyre értünk, 
melyben ép egy év előtt az ország sorsát olyan 
emberre bízták, aki hazánkat a sir szélére jut
tatta. Hogy mily okok vezérelték ennél, azt nem 
kutatom. De hogy a világtörténelem nem ismer 
egy második olyan a akot, aki hazajara oly sok 
fájdalmas megaláztatást, oly anyagi rombolást, 
oly sok keserűséget és olyan szégyent hozott 
volna, az nem kétséges.

A forradalom a népnek nemcsak hogy nem 
hozta meg a szabadságot, a jogot és a betevő 
falatot, hanem meg a mindenek felett óhajtott 
békét sem. Csak az az egy előnye volt, hogy 
megismertük a romboló erők ejész boszorkány
konyháját és láttuk, hogy a demagógia mikep 
kepes egy életerős, viruló országot szetdulni és 
a mocsárba taposni. Ezt megtanultuk. Az utolsó 
cseppig kiürítettük a kelyhet.

A hosszantartó bomlás után az újjáépítés 
is sokáig fog tartani. Ha ennek tartamát meg
akarjuk rövidítem, akkor ki kell ezt a mérget 
irtanunk a nemzet leikéből és az összes magyar 
hazafiaknak össze kell fogniok egy szent cél 
érdekében, melynek két oszlopa : A nemzeti 
eszme es a keresztény erkölcs. Mindenek előtt 
meg kell szűnni a viszálynak, hogy ez az ezer 
jelszó és ‘izgatás által ha'alra gyötört nép végre 
nyugvópontra jusson. Ha valaha, úgy most nem 
szabad -megtörténnie annak, hogy a politikai 
pártok a nemzetet ellenséges táborokba hasít
sák szét.

A nemzeti hadsereg mint egy test és egy 
lélek áll szilárdan és önzetlenül a haza szolga*  
tatában és a keresztény világnézetet, a becsü
letet és igazságot győzelemhez fogja segiteni. 
Fegyvereinek védelme alatt a nemzet minden 
rétege megkezdheti megint az ami) ira szüksé
ges termelő munkát, mellyel egy szebb, boldo
gabb és viruló Magyarorszáeot akarunk felépí
teni. Mikor most itt az oltár előtt arra kérjük 
a magyarok Istenét, hogy segítsen minket ezen 
a nehéz utón, egy szent gondolat egyesit min
ket: .Éljen a haza!"

Ekkor felhangzott az imához szólító kürt
jei, mire Csernoch János hercegprímás misét 
celebrált Ezután egy küldöttség átnyújtotta 
a főparancsnoknak a magyar nők által a 
hadseregnek Ielajánlott zászlót. A herceg
prímás megáldottá a zászlót, mire Petri 
Elek református püspök és Raffay Sándor 
evangélikus püspök is áldást mondottak a 
zászlóra. Ezután az összes csapatok zászló
inak beszentelése következett.

Az operaház kara a Himnuszt kezdte 
el énekelni, melyet a beláthatatlan tömeg 
együtt énekelt a karral. Az egyes megyék 
küldöttségei nyújtottak at ezután virágcsok
rokat a főparancsnoknak Végül a miniszter 
elnök kis leánya az i juság nevében nyuj 
tott át egy virágcsokrot Horthynak.

A csapatok, melyek közt minden fegyver
nem képviselve volt, ezután diszmenetben 
vonultak el a főparancsnok és az egyéb 
méltóságok előtt és ezzel az ünnepség 
véget ért. *

Különfélék.
— A lévai sportklub november 

15-iki kabaréestélye — mint arról a 
múlt számunkban hirt adtunk, — a legtelje
sebb sikert hozta meg a rendezőségnek. 
Nívós műsor, nagy és szép közönség, kitű
nő előadók s vidám hangulat, ezzel jelle
mezhetjük az estélyt. Az első számot Fe- 
kets Vilma művészi zongora játéka képezte, 
ki egy Mozart fantáziát adott elő briliánsul. 
Utána Frecska Aranka modern verseket 
szavait Ady tói, Kosztolányitól. A sok finom
sággal párosult szavalat mély hatást tett a 
közönségre. Ditba József ezután következő 
hegedű játéka tökéletes technikájával és ne
mes tónusával aratott nagy tetszést és Fe- 
kets Vilma ügyes kísérete azt még színe 
sebbé tette A Szervusz Miki cimü kis tré
fában Pollák Emil, Strasser Nándor, Kurucz 
László és Baranyai László jeleskedtek. Majd 
Adler László és Fekets Lenke eleven, pezs
gő tűzzel adtak elő Iszonyú ez*  a házas 
élet cimü dal és táncduettet, mely annyira 
megnyerte a közönség tetszését, hogy műso
rukat meg kellett toldani. A tizpercnyi szü
net után Bakos Vali énekelt egy remekszép 
müda’t. Iskolázott, magas szopránja diadal
masan megbirkózott a darab nehézségeivel, 
graciózus, kedves előadása pedig csak fo
kozta annak a szépségét Kersék László ki
sérte zongorán diszkréten, finoman, úgyhogy 
szinte egybe olvadt a zongora hangja az 
énekkel. A bájos énekesnőnek műsorát köz
tetszésre meg kellett toldania s azután 
egy pár szép, szívhez szóló magyar nótát 
énekelt, miért zajos tapsot aratott. Ugyan
csak köztetszésben részesült es szinte meg
lepetés számban ment Adler Pál hegedű 
jatéka, ki szebbnéi-szebb magyar nótákat 
csalt ki hegedűjéből. Ezután Adler László 
énekelt helyi vonatkozású, vidám, aktuális 
strófákat, melyek nagy derültséget keltettek. 
A zongora kíséretet ismét Kersék László 
látta el a tőle megszokott precizitással 
Végül Suchy Árpádnak a Meseherceg cimü 
kacagtató vigjatekát adtak elő, melyben 
Fekets Lenke bajosan játszotta el Paula 
szerepét; Reindl Janka pedig a nevel.őnő 
szerepében tűnt ki eredeti felfogásra valló 
játékával. Az ifjak Lovass László, Strasser 
Nándor és Tatár Sándor játéka sem ha 
gyott fenn semmi kívánni valót. És ha még 
ahhoz a szép műsorhoz hozzávesszük a 
Lovass László elmés, sziporkázó konferáiá- 
sát, akkor elgondolhatjuk, hogy micsoda 
élénk, derűs hangulat uralkodott a terem 
ben s ez kitartott reggelig. Csak a tombo
la és a soupe szakította egy kissé félbe. 
Az erkölcsi siker mellett az anyagi is 
figyelemre méltó

— Határidő meghosszabbítás. Az 
19J9. évre szóló jövedelem és vagyonad > 
és az 1918. évi hadinyereségadó bevallások 
benyújtásának határidejét legutoljára 1919. 
évi december hó 15-éig bezárólag meghosz 
szabbitottak.

— Híjegyzes. Heckman István lévai 
romai kath. kántor e hó 18 án váltott je
gyet Nyiredy Erzsébet urleánnyal, a lévai 
járásbíróság tisztviselőnőjével, Nyiredy Gyu
la lévai polgártársunk kedves leányával.

— Kabaré estety. A cseh szlovák 2 
gy. ezred szerdán, november hó 26 án este 
7 órakor a városi vigadó színháztermében 
kabare-estélyl reudez. Jegyek előre válthatók 
Kossuth-ulca 19. sz alatt

— uyriUaiur. Pótolhatatlan veszteség 
gél sújtotta a kiszámíthatatlan sors Agárdy 
Sándor köztiszteletben álló lévai polgártár
sunkat és nejét Sáfár Erzsébet úrasszonyt, 
amennyiben fiuk, Agárdy Géza, a lévai fő
gimnáziumnak legszebb reményekre jogosito, 
szorgalmas növendéke, alig 15 éves korában 
hosszú szenvedés után e hó 21-én jobblétre 
szenderült. A mély gyászba borult család 
iránt annál nagyobb a részvét, mert ez volt 
az utolso gyermekük s csak ez évi március 
havában vesztették el kisebbik fiukat. A 
boldogult ifjú halott temetése ina délután 
o órakor lesz — Nyugodjék békében! A 
Mindenható akaratában való megnyugvás 
es a mindenfelől mgnyilvánuló baráti rész
vét enyhítse a gyászoló szülök mélységes 
bánatát
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— Házassá.?. Loutocky Ferenc tüzér- 

I főhadnagy és neje szül Blaskó Manca tu
datják í. hó 15-én történt egybekelésüket.

I — A lévai szanatórlum-egyesniet, 
mely kiválik az anyaegyesületből s tüdő- 
viSz ellen védekező lévai egyesület címen 
folytatja eddigi működését november hó 
jOán d. u 4 órakor tartja alakuló közgyű
lését saját helyiségében Báthy László-tér 2 
szám alatt.

— Testgyakorló akadémia A sport 
egyesület Léván a városi vigadó színház
termében ma egy hete november 15 én 
délután jól sikerült testgyakorló akadémiát 
rendezett, melyen egy 8 tagú férfi és egy 
8 tagú női csoport mutatott be igen szép 
tornagyakorlatot. A női csoport láb és kéz 
izomgyakorlatokat, plasztikus mozdulatokat, 
ritmikus menetgyakorlatokat szépen össze
tanulva produkált ; a férfi-csoport tornászott, 
ezenfelül egy elötornász vezetése alatt a 
korlaton és a nyújtón mutatták be nagy 
gyakorlottságra valló ügyességüket Kedves 
dolog volt a lovacska cimü ritmus játék, 
melyben a lovacskák szerepét 4 apró kis 
leányka játszotta 2 párban s a zongora 
ütemeire a felszalagozott lovacskák mozdula
tait utánozták. A hajtők szerepét két hölgy 
töltötte be graciózusari Kedvesen fogadta ; 
a közönség a „Kis zászlótartó az égben*  
cimü szépen gördülő verset. Négy pár 
bemutatta a Cseszka beseda nemzeti 
körtáncot, eredetien nemzeti viseletben, a 
melyet a jelenlevők zajosan megtapsoltak. 
Két szép ének, egy sopran és egy tenor 
egészítette ki a műsort. Este tánc volt, 
mely reggelig tartott.

— A 100 koronás bankjegyeket, i 
melyek nov. 15 én kimentek a forgalomból, 
dec. 31-ig a pénzügyminisztériumban Prá
gában vagy annak külső intézeteiben lehet 
becserélni. Jan. 1-töl febr. 28-ig pedig csu
pán csak a főintézetben.

— Eljegyzés. l>r Csonki Aladar Fel 
söfegyvcrnek, eljegyezte Wertheímer Erzsi
két Hontvarsányban.

— Uj teiekköayvek. Prágából jelen
tik, hogy a cseh szlovák kormány igazság- 
ügyminisztere törvenytervezetel dolgozott ki 
a telekkönyvekröl, hogy ez a kérdés az egész 
allam területen egységesen legyen szervezve 
Szlovenszkóban uj telekkönyveket lógnak 
behozni.

_  A lévai sportklub ma 23 an 
d u. 5 órakor tartja alakuló gyűlését az 
Adler kávéhaz különhelyiségében, melyen 
minden érdeklődőt és sportbaratol szívesen 
lát az előkészítő bizottság.

Halálos baleset Koncz Károly alsó 
varadi gazda e hó 15-én szombaton az al- 
sópéli szőlőhegyről jövel a szekérre maga 
mellé tette vadász fegyverét is, mely meg
volt töltve. A midőn a szekéren levő hor 
dót emelgette, a fegyver valamiképen elsült 
és a töltés Koncznak a lababa fúródott. A 
súlyos seb következtében vérmérgezést ka
pott s e hó 20-án elhalt Meg csak 40 éves 
volt. E hó 21-én helyezték örök nyugalomra.

— Mennyit hagyott hatra lierbe- 
aud ? Budapestről jelentik A lápok a szom
baton elhunyt Oerbeaud Emil csokoladégyaros 
és cukrász örökségét 35 millió koronára be
csülik. Ebbe az összegbe nincs beleszámítva 
az elhunyt értékes festmény- és porcellan- 
gyűjteménye

— A prágai kereskedők sztrájkja. 
A „Veéer*  értesülése szerint az összes prá
gai kereskedők sztrájkba lépnek. Ezt az a - 
ciót a gyógyszerészek is támogatják, 
sztrájkmozgalom oka arra a tűrhetetlen álla 
pótra vezetendő vissza, melyet az üzleti vi
lágban a hamis peuzek elszaporodása es 
azok gyakori elkobzása idézett elő. A sz raj 
célja az, hogy az uj bankjegyek forgalomba- 
hozatalát siettesse és a kereskedőket az a 
Isndó nagy károsodástól megóvja.

— Tüzeset. Folyó hó 18-án az első 
hajnali órákban tűzi larinu verte fel Léva 
városunk csendjét A lévai uradalom tulaj
donát képező Árvay féle ház tetőzete ki
gyulladt és csakhamar lángban állott. Mire a 
tűzoltók, kik a szomszédságban a bJora-te- 
ren pár lépésnyire tartauak ejjeli őrseget, 

megérkeztek és sok huza vona után oltáshoz 
lógtak, már a házat megmenteni nőm lehe 
telt Azonban a tüzet, teljesen lokalizálták, 
úgy, hogy inas ház nem é;ett le A mos
tani esetből láthattuk, mily rosszul van 
szervezve nálunk a tűzoltóság és a város 
közönsége mily közönyös ezen intézmény 
iránt [Ja tűz van, bámuló akad mindig elég, j 
de arra alig kapható ember, hogy a tűzöl 
tásban tényleg segédkezzék a tűzoltóságnak.

Esztergapadok é*  elektromotó- 
rok eladasa. A kereskedelmi és iparkamara 
közli az érdekeltekkel, hogy a leszerelési 
ügyek minisztof'azi bizottsága eszterga 
padokat és eleKtromotórokat bocsát árusí
tásra. A gépek minden szerdán és szomba
ton 12—2 óra között megtekinthetők Brünn- 
ben a fentnevezett hivatal (cim : Meziminisz- 
terská komise vecnou dcmobilisati odbocka 
kanzeláre Brno, Veveri ul. 5.) engedélye 
alapján. Az ajánlatok ugyancsak e címre 
küldendők be folyó hó végéig.

— Eljegyzés Kugler Manó a Wetzler 
és Kugier lévai cég tagja eljegyezte Missel- 
bucii Gizikét Esztergomban.

— Hamis hírek az uj százkoroná
sokról. November 5-ig 182,068.600 K értékű 
100 K.-ás bankjegyeket nyomtak. A rombo- 
edikus viznyomás nem minden hadiminő
ségű papíron látszik teljesen, úgy hogy a 
szürke alapnyomásban heiyenkint majdnem 
teljesen el van fedve A lakosság ezert fel
tételezi, hogy az uj 100 K.-ás bankjegyek 
hamisítva vannak A minisztérium bankhiva
tala megnyugtatásul közli, hogy egy 100 K-ás 
bankjegynek nem sikerült kézirajzán kívül 
eddig egyetlen egy hamisítványt sem készí
tettek. A napilapokban megjeleni híreket úgy 
kell helyreigazítani hogy ezek ham s bélye
gekre és nem az uj 100 K -as bankjegyekre 
vonatkoznak

— PostaoBomagküldeuiények Fran
ciaországba. A kereskedelmi és iparkama
ra a posta- és távirdaminisztérium értesítése 
alapján közli az érdekeltekkel, hogy érték
nyilvánítás nélküli postacsomagok (collis pos
tánk) Franciaországba küldhetők

— Angol borvasnrlások Magyar- 
orBzarou. A legutóbbi időben angol borke 
reskedök élénk érdeklődést tanúsítanak ma 
gyár borok iránt, amelyeket angol valután 
nagy ntenyiségben összevásárolnak.

— A cseh szlovák allautban fel
emelik a söradót. Prágából jelentik : 
Rövidesen felemelik a söradót. Az ezentúl 
készítendő 6 fokos sörnél hektoliterenként 
12 koronát tenne ki az emelés. A sörgyártó 
köröknek az a véleményük, hogy nem is 
volna szükséges a sör árának az emelése, 
ha 10.000 vaggon nyersanyagot biztosítaná
nak a söripar részére.

_  Botnánia Amerikában papír
pénzt nyom-'.t. A legutolsó miniszter
tanácson elhatároztak, hogy Románia négy 
milliárd lei papírpénzt rendel Amerikában 
A bankjegy rajzanak terveit Bukarestben 
mar kidolgozták.

_  a Hliuka-ttgy. Prágából jelentik : 
A Pondelnik" a következőket írja : Arról 
értesülünk, hogy Hlinkát munkájában állító
lag Amerikából anyagilag hathatósan támo
gatjuk Drahoradovu Anna (Newyork) és 
Bella István (Pittsburg) kezdeményezésére 
néhány amerikai bank állítólag több mint 
1UO.OOO koronát küldött Hiúikénak Rózsa-
hegyre.

_ Osztrák-magyar tisztek Brazl- 
Jiábau. Rio de Janciróból az a hír érke
zik hogy a brazíliai kormány megengedte, 
hogy osztrák és magyar volt tisztek kólómat 
alapítsanak a köztársaság terű eten A Utólag 
700 tiszt már útban is van Brazília felé A 
Vállalkozást Egyesült-államokbeli osztrák tő
kések támogatják.

_  Budapest szttusegpénzt ad ki 
Budai,estről jelentik, hogy a városi tanács 
az aprópénzhianyra való tekintettel szukseg- 

kiadását határozta el. A szüksegpenz 
legközelebb kerül forgalomba. Az. uj pénzt 
.német pénztári jegyek ‘“‘já*  kt
es valószínűleg 10, 20 és 50 filléres összeg, 
re szól.

Jótékonyság.
Egy névtelen jóakaró a tüdőbeteg gon

dozó intézetnek 250 koronát adományozott. 
Fogadja a neinesszivü emberbarát intézetünk 

i hálás köszönetét.
Dr Frommer Ignácz.

A lévai izr. nőegylethez következő adó 
manyok érkeztek : Berger Ernöne úrasszony
tól 200 kor. N. N.-töl 150 kor. Weisz Benő 
űrtől, 100 kor. összesen 450 kor.

Fogadjak a nemesleikü adakozók az 
egylet leghalásabb köszönetét.

Dr. Priszner flyuláné, 
elnök.

Agárdy Géza ravatalára szánt koszorú 
megváltása címén Agárdy László tanár ur 
100 koronát juttatott nekünk. Fogadja érte 
hálás köszönetünket

Egy szegénysorsu család.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi nov. hó 16-tól — nov. hó 23.-ig.

Születés.
Németh András Kovács Julianna, leány Etel*  

Pákozdi Béla, Magyar Jolán, leány Erzsébet Rózsi 
Szántó Zoltán László Czeczkó Margit leány Ilona. 
Kuczmera Marton, Urap-sat Maria, leány Mária 
Varga József, Árendás Erzsébet, fiú István József.

Házasság
Gyuris József, Báján Julianna, r. kath. Je- 

szenszki Károlv, Lvomszki Julianna, r. kath. ág. 
b. ev.

Halálozás.
Ilribik Ferencz 71 éves liüdéses elmezavar. 

Itj. Koncz Károly, 47 éves évvérüség (véletlen 
lótt seb jobb alszáron.)

Nyilttér.*)

MŰVÉSZI rajzot és festést 
sikeres módszerrel tanít: 

HETZER GÉZA 
oki. középiskolai rajztanár. 

Bővebb felvilágosítás lapunk kiadóhivatalában.

Gyakorolt pénztárkezelőnő 
pénztári vagy irodai állást keres. 
— Cim a kiadóhivatalban. —

Ebédlő bútor
eladó. SZIURY BÉLA Lekérpuszta 

u. p. Oroszka.

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
TTg’yaxxctt egy tancnc is fel*vétetl.lc

Czipösz munkásokat
állandó munkára felvesz GELBER 
IGNÁCZ, Léván, IJehm-utcza 13.

Nem fázunk meg!!! 
ilj. LAUFER BÉLA 

szép világos f-nykepeszeti mű
terme mindig fütve van.

Igazolvány fényképek ===== 
== 1 óra alatt elkásia nek.I
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Zöldség és Fejeskáposzta 
kisebb és nagyobb mennyiségben 
— maximális áron alul eladó —

KNAPP ZSIGMONDnál
LÉVA, Mártonflutoa 21.

Sertésvágásra
— házakhoz ajánlkozik ■■

SZUNYOGH JÁNOS, Léva, Váradi-u. 2.sz.
Értesítem a t. közönséget, hogy helyben mint 

órás 
letelepedtem. Nagy szakbeli tapasztalataim
nál lógva, melyeket 14 éven keresztül Német
ország, Svájc, Francia- és Angolország első 
műhelyeiben gyűjtöttem, abban a helyzetben 
vagyok, hogy pontos és lelkiismeretes mun 
kámmal minden igényt ki tudok elégíteni. 
Helyiséghiány miatt ideiglenesen lakásomon, 
Mángorló-utca 1. sz., vállalok minden a szak
mámba vágó munkát Tisztelettel

WEIL ALADÁR.

Wetzler ésKugler
— csemegekereskedoktól —

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

Eladó szán 
jó illésekkel, szerszám csörgővel. 

------- Cin o lap kiadóhivatalában.------------

Egy jó karban lévő 

rZONGORA: 
eladó — Cim a kiadóhivatalban.

= Férfi-szabó. —
Van szerencsém a tisztelt közönségnek 

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

Kályhás.
Tisztelettel értesítem, hogy a 

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

Elvállalok régi kályhák és taxa 
réktüzhelyek átrakását, tisztítását 
és javítását.

Nagy tüzelőanyag megtakarítás.
Becses megrendeléseket kérve, vagyok

Tisztelettel
KÖZEL JÓZSEF

káiyhásmester.
Megbízásokat elfogad RÓTH K. czég vas

kereskedése, LÉVÁN.

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. — —
------ Ozmán tér 6. szám. ------

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

cipő raktárában, LÉVA, .Kálvin udvar".

Tanoncz NYITHAT és TÁRSA 
könyvnyomdájában

------felvéteti k:.---------

RUHASZÖVETEK.
Különféle férfi és női kosztüm 
rnhaszövet kapható -

Grotte Vilmos 
raktárában Léváéi 
Deák Ferenc utca 8. szám alatt

Ifj. Laufer Béla
— fényképész —

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

SPECIALISTA: Gyermek, csoport 
és interieur felvételekben

Nagyítások, Diapositivek medalllon 
képek stb legiziésesebb kivitelben

Igazolványokra fényképek
1 óra alatt elkészülnek.

Felvételek borult időben és este 
villanyfénynél is eszközöltetnek. 

Amateuröknek felvilágosítással szolgálok.

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

■■ angol női ■■ 
szabó termet 

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

kiváló tisztelettel

CSERNAK és KOPRDA.

Cipész üzletemet 
és múhelyemet ismét meg
nyitottam. Elvállalok mélték utáni 
rendeléseket és mindennemű javítást. 
------ Raktáron van gyermek kalocsni.---------- 
Kérném a becses közönség szives pártfogását 

Tisztelettel EERENCZI JÁNOS

"CTtsizfeBi igazolványra 
szültBéges fényképéi

5 perc alatt készülnek 
ADLER SÁNDOR 

. fényképésznél. —

Tonhaiser László 
t-CLzifa. nagykereskedő 

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

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefonálóm: 14.

Állandóan friss fŰBzer- ée csemegoaruk:
Naponta friss liptói túró és csemegesajtok. — Garamvölgyi teavaj és első
rendű felvágottak, főtt kassai sonka. Szardínia, szardella, ajóka gyűrű, 
hűskonservek, őz és libamáj pain és egyéb csemege különlegességek.

— ■ - —= ZFriss marón! és aszalt szilva. =^==
Csokoládé, hollandi cacao, valódi orosz tea, akáczméz, málnaszörp, 
czukrozott déli gyümölcs, dessert czukorkák és sütemények. — — —

Naponta friss .GLÓRIA" pörkölt kává különlegesség
Csemege és gyogyborok, likőrök, pezsgők. — Valódi francia rizsksményltt.

"V a saruJc és konyhafelszereléBÍ czikkek :
Alumínium, zoméncz és öntöttvas konyha
edények, modern háztartási cikkek. — — — 
Folytonégő kályhák, koksz- és szénkannák, takaró ktüzhelyek. 
füstcsövek, tízen és villamos vasalók, gyorsforralók, kávé s tea
főzők, teaszürök, húsvagógepek, konyhamérlegek, evőeszközök. 
Villamossági szerelési anyagok Zseblámpák és elemek, karbid 
gyertyák és lámpák, valamint fényképészeti cikkek raktára

Nyitrai és Tárta r. t könyvnyomdái*  Láyáu


