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ELŐFIZETÉSI feltételek. 
Egy évre — — 20 K. — f.
Hat hóra — — 10 K. — f.
Három hóra — 5 K — f.

Egyea számok ára 40 fillér Gyakori hirdetők és a velünk 
öszekötletésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

közművelődési és társadalmi hetilap

a kéziratok a szarkasztfiaéghaz kOldandfik 
Kéziratok viasza nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ : Dl*.  K K RSK K J ANOS.

Magjaién ’ra.odrxia.p raggal.
EÓMUNKATARSAK :

AGÁRDI LÁSZLÓ, PAPP JÓZSEF.

A Itird.tá.ak.t, alOfltaláMkal ■ a raklamáalákat ■ 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓIA : NYITRAI és TÁRSA r. t

Tisztviselők nehéz helyzete.
A tisztviselők helyzete a békés 

időkben sem volt valami kedvező. 
Az iskola padjai közül rózsás remé
nyekkel kikerülve az életbe, csak
hamar jöttek a nem remélt napok. 
Az élet egymásután húzta keresztül 
mindazokat a szép terveket, ame
lyeket az ifjú ember szőtt. Csak
hamar kellett tapasztalnia, hogy 
„lemondás az én világom 1“ Le 
mondás mindama tervekről, amelye
ket szőtt ifjúkori ésszel és hévvel.

Majd jött a háború. A tisztvise
lői osztály végezte tovább is gépies 
munkáját 1 A háború tartott éveken 
át, az egyes államok kormányai s 
a mi kormányaink is megkezdték 
a háborúhoz szükséges eszköz elő
állítását : a pénz, illetve bankjegyek 
nyomtatását, közben emelkednek az 
árak, a drágaság mind nagyobb és 
nagyobb arányokat ölt. Szaporodik 
a papírpénz, van bőven mindenki
nek, csak a szegény tisztviselőnek 
nincs. Igen, mert ők nem értek rá 
„üzletek" lebonyolítására, nekik ott 
kellett ülni hivatalukban ; mig má
sok akár termeléssel, tisztességes 
utón, akár kereskedelemmel, vagy 
lánckereskedelemmel, görbe utakon, 
ezreket sőt százezreket gyűjtöttek 
össze. S mig „másoknak" telt min
denre, beszerezhettek ruhát stb., 
volt mindenük, amit szemük és szá
juk megkivánt, addig a szegény tiszt 
viselőknek fokozatos nélkülözés lett 
az osztályrészük.

Csak néha néha törtek ki keserű 
panasszal, zörgetve a kormánynál, 
hogy aggasztó, nyomorúságos hely
zetükön segítsen.

S amidőn már a drágaság rájuk 
nézve kezdett elviselhetetlen lenni, j 
kaptak egy pár száz koronát külön- i 
féle címeken, mire azonban ezt ke- | 
zükhöz kapták, az árak oly horri
bilisra emelkedtek, hogy pénzükért 
jóformán semmit sem tudnak be
szerezni.

Majd véget ért a háború! Fel
sóhajtott a szegény tisztviselő: hála 
Isten I Ezt is megértem! Majd csak 
javul a helyzet 1 A helyzet bizony 
nem javult, sőt még rosszabbodott 1 
Rájuk is rá illet ez a mondás : 
Szegények, jövőre jobban lesztek 
szegények 1

Még szomorúbbá vált a helyze
tük azon tisztviselőknek, akik a vi
szonyok rendezetlensége folytán 
állás nélkül maradtak. Először meg
nyugodtak abban, hogy majd csak 

meg lesz kötve a béke rövid időn 
belül. Egyik hónap eltelt a másik 
után, de a béke még mindig távol.

Lassanként már egy éve lesz 
ennek a bizonytalan állapotnak. 
Egy dolog táplálta őket ez idő alatt 
állandóan: a remény. — Valóban 
ma már nincs is egyebük úgy szól 
ván : csak a remény. Ez táplálja, 
ez tartja testüket, lelkűket.

A tisztviselői önérzet, amelyre 
mindig féltékenyen büszkék voltak, 
nem engedi, hogy hangosan panasz
kodjanak, jajgatásukkal más ember
társaiknak terhére legyenek. — 
Némán, visszahúzódva élik át a 
keserű napjaikat, vagy eladogatva 
egy-egy értékes tárgyukat, vagy 
egy-egy bizalmas embertársuk segít
ségét veszik igénybe — összefacsa- 
rodott szívvel.

Lehet-e ezt a lassú összeomlási 
processust érzéketlenül nézni a mü
veit társadalomnak ?

Igaz, hogy a háború igen fásult- 
tá és érzéketlenné tette az emberek 
lelkét! De mégis, amikor látjuk az 
ö barázdás homlokukat, álmatlan 
tekintetüket, lehetetlen, hogy meg 
ne hassa az ö sorsuk a mi lelkün
ket 1 S ha ők szerénységükben és 
önérzetükben visszavonulnak, lép
jünk mi elő, keressünk s találjunk 
utat és módot, hogy rajtuk segítsünk!

A világ-eseményekből.
Az uj magyar kormány a nemzeti gyű

lési választásokat 1920. január 25-ike körül 
tartja meg

A szerb megszálló katonaság megkezdte 
a Tisza és Maros szögének a kiürítését.

Hollandiából 7 vaggon élelmiszert s | 
nagymennyiségű gyógyszert hoztak Magyar
országba. Mindezek ára a holland társada
lom önkéntes adományaiból 3 hét alatt 
gyűlt össze.

Szénhiány miatt a magyar államvasuti 
forgalom vasárnap, szerdán és pénteken 
szünetelni fog Csak a fővonalakon járnak 
a legszükségesebb helyi vonatok minden nap

Sir Georg Clark nov. 26-án délután 
fogadta a magyarsajtó embereit és megkö
szönte a sajtó támogatását munkájában.

December elején az összes katonai 
missziók elhagyjak Budapestet és helyettük 
az entente országok diplomáciái képviselői 
jönnek.

Olaszország diplomacai meghatalmazott
ja lovag Carutti Viktor már megérkezett 
Budapestre

A budapesti gyárak a románok rekvi- 
rálá^ai állal mintegy 6 milliárd tényleges 
kart szenvedlek.

Huszar miniszterelnök szeriut a romá

nok inváziója 36 milliárd korona kárt 
okozott, a bolsevizmus pedig 28 milliárdjá- 
ban került Magyarországnak.

Sopron város küldöttsége felkereste 
Budapesten Huszár miniszterelnököt, majd 
Sir Georg Clark ot és kérte, hogy járjon 
közbe a békekonferencián, hogy Nyugat- 
Magyarországot ne csatolják Ausztriához.

A magyar kereskedelmi-ügyi miniszter 
ismét megengedte a zárt levelek, postacso- 
gok, pénzes levelek, utánvételes küldemé
nyek feladását. A külföldre szóló leveleket 
nyitva kell feladni. Egy rendelet pedig meg
tiltja az ékszertárgyak, arany- és ezüstne- 
müek, vertarany, értékpapírok, bankjegyek, 
mindennemű értéktárgyak külföldre való 
kivitelét. Bélyegzetlen bankjegyeket 300 ko
ronáig engedély nélkül szabad kivinni. Az ér
ték tárgyak behozatala nincs korlátozva.

A magyarországi lapok jelentése szerint 
az entente tisztában van azzal, hogy Ma
gyarország pár héten belül ismét királyság 
lesz. •

A budapesti egyesült közúti vasutak 
elhatározták, hogy a menetjegy árát dec. 
1-töl 1 koronára emelik fel.

Az osztrák-magyar bank igazgató állá
sát a magyar kormány Papp Elekkel akarja 
betöltetni.

Jelentések szerint a magyar kormány
nak a párisi békekonferenciára való meg
hívása közvetlen küszöbön áll. A magyar 
békedelegáció azonban csak karácsony után 
fog Parisba utazni, miután az amerikai 
békedelegáció is csak karácsony után uta
zik vissza Párisba Amerikából.

Sir Georg Clark gróf Somssich magyar 
külügyminiszterhez elutazása előtt igen me
leghangú levelet irt, megköszönve a külügy
miniszter támogatását.

Anglia Magyarország kereskedelmi meg
bízottjává R. T. F. Huntheryt nevezték ki.

Az osztrák köztársaság budapesti kö
vete Knobloch már Budapesten van.

Gróf Tisza meggyilkolása ügyében ál 
landóan folynak a vizsgálatok. A biróság 
legutóbb Hüttner Sándor tényleges főhadna
gyot és Stanovszkyt hallgatta ki. Ezek 
egyöntetűen úgy vallottak, hogy Tisza gyil
kosai Pogány, Horváth-Szamovics, Dobó 
és Stanovszky voltak. A gyilkosságot Hütt
ner vallomása szerint Pogány és Kéri hatá
rozták el. Ezek bérelték fel a katonákat is.

Lapok jelentése szerint Sir Georg 
Clark magyarországi tapasztalatai alapján 
Párisbán azt a nézetet fogja támogatni, 
hogy miután a volt monarchia állami egy
más nélkül nem tudnak létezni, gazdasági 
dunai Jöderátiót kell létesíteni. Ami Ma
gyarország államformáját illeti, az entente 
tudja, hogy külföldi uralkodót nem lehet 
behozni és azért az entente nem fog elzár
kózni az elöl, hogy egy Habsburg kerüljön 
a trónra. Károly volt király vagy fia Ottó 
azonban nem lehet.



9 B A K Ö 1919. december 7.

A budapesti tudomány egyetemen febr. 
l én megkezdődnek az előadások és junius 
30-ig fognak tartani.

Vasmegye nagygyűlése csatlakozott Esz- 
tergommegye azon indítványához, mely a 
jövő államforma tekintetébén a királyság 
mellett döntött. Elhatározták továbbá azt, 
hogy a volt Károlyi kormány tagjainak va
gyonára zárlatot kérnek, hogy ebből az ál
lamot kártalanítsák.

Lloyd Georg miniszterelnök egy interpel
lációra válaszolva kijelentette, hogy az an
gol kormány igen jól tudja, hogy milyen 
súlyos helyzetben van Közép Európa. Az 
angol kormány a párisi legfelsőbb tanács
csal együtt mindent elkövet, hogy ezen a 
helyzeten segítsen. Azt határozták, hogy 
egy nagy nemzetközi hitellel kell segíteni 
a helyzeten, amelyhez azonban Ameriká
nak is dollárokban hozzá kellene járulni. Ez 
ügyben tárgyalnak az Egyesült Államok kor
mányával.

Anglia elhalasztotta a békeszerződés 
aláírását, miután a Németországgal való 
egyetértés a megszállott területek igazgatá
sának kérdésében nehézségekre talált.

D'Annuazió bevonult csapatai élén 
Zárába. Újabban azzal a tervvel foglalko 
zik, hogy megszállja Spalatot is.

Az uj olasz parlamentben 289 cent
rumpárti, 139 szocialista és 81 katholikus 
képviselő van.

Tittoni olasz külügy miniszter lemon
dott. — Utódja Scialója, a békedelegá
ció vezetésében is. Olaszország annaktálja 
Fiúmét

Amerikában lapok jelentései nyomán 
megállapítható, hogy erős ellentétek me
rültek fel a békeszerződés aláírásával kap
csolatban.

Lodge szenátor azt javasolta a szená
tusban. hogy a békeszerződést fenntartások
kal ratifikálják. Minthogy a házszabályok 
szerint egy indítvány elfogadásához vagy 
visszautasához két harmadszavazattöbbség 
szükséges és Lodge indítványa ezt nem 
kapta meg, Reed szenátor azt javasolta, 
hogy Lod^e indítványát újból tárgyalják. 
Keed indítványát 62 szavazattal 50 ellen el
fogadták,

A Szenátus a végleges szavazásnál 
indítványát elvetette. A békeszerződés fenn
tartás nélküli ratifikálását szintén elutasí
totta.

A Párisban levő békedeiegátiót az Egye
sült Államok visszahívták és ez dec 5-én 
utazik vissza Amerikába.

A békeszerződést az amerikai szenátus 
nem ratifikálta, miután Wilson a hirdetett 
pontjaiból egyet sem tudott megvalósítani

Amerika szakítással fenyegeti Romániát, 
ha a legfelsőbb tanács utasitásának Romá
nia idejében nem tesz eleget.

Németországban a szén munkások 8 
heti sztrájkja következtében a munkások 85 
millió márka bérkeresettől estek el.

Németországban a monarchista moz
galom Eitel Frigyes személye körül összpon
tosul.

A német kormány követelte a francia 
kormánytól a német foglyok hazabocsátasát 
Erre Glemenceau jegyzékkel válaszolt, ki
fejtve azt, hogy miután a német kormány 
nem tesz eleget a békeszerződésben vállalt 
kötelezettségének, az elpusztított vidék hely
reállítására munkaerőt nem küld, a francia 
kormány a német hadifoglyokat nem engedi 
haza.

A nemetors/ági centrum köröknek az 
a szándéka, hogy Rupprecht volt trónörö

köst jelölik a birodalmi elnökségre. Vilmos 
császár bünpörének tárgyalását januárban 
kezdik meg.

Bettmann Hollweg volt német kancellár 
Svájcban — Lausaneban — tartózkodik.

Mackensen vezértábornagy Németország 
ha való útjában már megérkezett Bécsbe.

A francia és angol kormány között tár
gyalások folynak a békeszerződés megvál
toztatásáról arra nézve, ha Amerika nem 
ratifikálná a békeszerződést. Franciaország 
állítólag annektálná a Saárterületet és tar
tósan okkupélná a Rajna balpartját. Angol
ország tulajdonába venné Helgolandol.

Franciaországban megvoltak a válasz
tások.

A radikálisok 144, progressisták 106, 
a radik. szocialisták 120, — a tulajdonké
pen bolseviki soc. 55, függedtlen soc. 5. A 
liberálisok (kát. repub ) 56, a konservatinok 
(monarchisták) 25 mandátumot nyertek.

A budapesti francia misszió közbenjá
rására a francia hadügyminisztérium önbe
szerzési áron a fölösleges hadikészletét a 
magyar kormánynak rendelkezésére bocsátja.

Négy francia miniszter: Glementel, 
Callard, Layferre és Morei, miután a leg
utóbbi választásokon nem lettek megvá
lasztva, beadták lemondásukat. Glemenceau 
kérte, hogy maradjanak helyűken, mivel a 
nehéz napokban mindenben támogatták, de 
eredménytelenül.

Az uj belga parlamentben 77 katholi
kus, 67 szocialista, 33 liberális, 3 flandriai 
aktivista, a középosztály 2, a háborúban 
résztvettek 3 képviselője és a nemzeti párt 
1 tagja van. — A belga szenátusban 43 
katholikust. 30 liberálist és 20 szocialistát 
választottak be. — A fennmaradó mandá
tumok közül 16. a katholikusok, 11-et pe
dig a szociálisták fognak kapni

Az orosz szovjet kormány szikratávira- 
adott le amelyben az osztrák kormányt 
megfenyegeti, ha Kun Bélát és társait ki 
adná a magyar kormánynak.

Denikin csapatai keletukrajnában győ
zelmesen vonulnak előre

Judenics tábornok 30000 finn gárdistá
val megerősödve újabb offenzívat kezdett 
és előnyomulóban van Gdow irányában. 
Lapok jelentése szerint Petervár ellen újabb 
támadás várható

Különfélék.
Kormányrendelet Lapunk felelős 

szerkesztőjével hivatelosan közöltetek Slo- 
venskó teljhatalmú miniszterének 8227—19 
eln, sz. rendelete, a mely szerint 1. A szer
kesztő köteles nyilatkozni, hogy a lap milyen 
elvi álláspontot foglal el a cseh szlovák 
köztársasággal és a cseh szlovák egységgel 
szemben. 2. A lápjánál működő felelős 
szerkesztő és kiadó csehszlovák állam
polgárságát és a sajtótörvény 1914 
évi XIV. t.-c. 17. §-ában körülirt egyébb 
feltételeket igazoló hatósági bizonyítványa 
14 napon belül bemutatandó. 3. A politi
kai tartalmú időszaki lap 20 ezer (cseh
szlovák) korona biztosítékot a törvényben 
előirt módon köteles leletbe helyezni. 4 
Tilos magyarországi ügyekkel vezető helyen 
részletesen és tendenciózusan foglalkozni. 
Némelyik szerkesztő még azt hiszi, hogy 
Magyarországon van, oly szellemben ir és 
republikánkról egyáltalán tudomást nem 
vesz, vagy pedig legfeljebb egy-egy eldu
gott helyen rövid, de legtöbbször elferdített 
hirecskét közöl lapjában. Ennek a tenden
ciózus hirlapirási modornak meg kell szűn
nie, ezentúl köztársaságunk fontos politikai 
közigazgatási stb. kérdéseit és híreit lapjá
ban vezető helyen közölje, ezen híreknek és 
cikkeknek több figyelmet szenteljen. Ma

gyarországi híreket és kérdéseket tisztán a 
.külföld" rovatban, nem feltűnő módon, 
egész röviden szabad közölni Egyáltalában 
tilos az olyan hirlapirási modor, amely ifjú 
államunk tekintélyének lerontására, vagy ki
sebbítésére alkalmas lenne. 5. Miután az 
1918. dec. 10 én kelt 61. sz. t.-c. az összes 
címereket, mint pld. gróf, herceg, méltósá- 
gos, kegyelmes, nagyságos stb. eltörölte, 
ezentúl óvakodni kell ezen címeknek a hasz
nálatától a lapjában, mert ez ellenkezik a 
demokrácia elveivel is. 6. Az a körülmény 
is, hogy valamely hir, vagy közlés, vagy 
hírlapi cikk már közölve lett valamely kül- 
vagy belföldi hirlapban, nem zárja ki azt, 
hogy ugyanezen hir, vagy cikk hírlapi 
közlese Szlovenszkón tiltva legyen 7. 
Nyomatékosan figyelmeztetik a lapot még 
arra a fontos körülményre is, hogy az elő 
zetes cenzúra nem zárja ki a sajtó büntető
jogi felelősségét; az előzetes cenzúra dacára 
is elkövethetők büntettek és vétségek sajtó 
utján s azok üldözve is lesznek A renitens- 
kedö lap bizonytalan időre, vagy egyáltalá
ban be lesz szüntetve s azonfelül a bűnvádi 
eljárás megindítva.

— Az Ingatlanok bejelentésére 
kitűzött határidőt a szlovák vezérpénzügy 
igazgatóság 1919 évi december 31-éig utol- 
szor meghosszabbította. A lévai járásbíró
ságnál működő összeíró bizottság ez utón 
is értesíti a bejelentésre kötelezett feleket, 
hogy december 27-éig minden szerdán és 
szombaton, azontúl december 31-éig bezá
rólag mindennap délután 2—6 óráig fogad 
el bejelentéseket. Miután november utolsó 
napjaiban és óriási volt a torlódás, ennek 
elkerülése céljából arra is figyelmezteti a 
közönséget, hogy a bejelentést ne hagyják 
az utolsó napra, annál is inkább, mert a 
bejelentésekhez telekkönnyvi adatokra is vau 
szükség ezeket pedig az utolsó napokban 
a felek mindannyian be nem szerezhetik

— Jótékonyoélu hangverseny. 
Mint lapunk múlt számában jeleztük a lévai 
intelligens társadalom kebeléből alakult ren
dezőség 1919 december 20-án este */,  8 
órakor, a városi vigadó szinháztermeben 
jótekonycáiu hangversenyt rendez, melyre 
Forray Károlyné úrasszonyt, ki legutóbb 
Pozsonyban aratott nagy sikert énekmű
vészeiével és Cziczka Angéla, a lévai 
Reviczky társaság zeneiskolájának igazgató
nőjét sikerült közreműködésre megnyerni 
— A hangverseny műsora a következő: 
1) Schubert: Vándorfantázia Zongorán elő
adja : Cziezka Angéla. 2) Meyerbeer : Nagy 
ária az „Afrikai nö“-böl. Énekli Forray 
Károlyné. — 3) a) Cis moll Etűdé b) 
Grieg : An den Frühling c) Liszt: .Kossig- 
nol“. Zongorán játsza: Cziczka Angéla 4) 
a) Lányi: .Serenade*.  b) Tarnay : „Hayde" 
c) Tarnay: .Mikor az erdőt kedveseddel 
járod". Énekli: Forray Károlyné. — 
5) Liszt: .Magyar Rapszódia", zongorán 
játsza: Cziczka Angéla 6) Faccio: Ária 
.Hamlet" operából b) A Baita : Ária ,Mep- 
histofeles" operából c) Gounod: .Message 
d Amour*  (Pattinak dedikált keringő) Énekli 
Forray Károlyné — Az énekkiséretet 
Grocr József prof, látja el. Jegyek előre 
válthatók Nyitrai és Társa könyvkereskedő 
Bében Páholy 10 személyre 100 kor., 6 sze
mélyre 60 kor. Szemelyjegy : 1 hely 10 K 
II hely 6 K. Állóhely 4 K. Állóhely csak 
korlátolt számban lesz. — Felülfizetések a 
jótékonycélra köszönettel fogadtatnak.

— Tüdővész ellen védekező lévai 
egyesület cimmel egy hét előtt alakult 
meg városunkban egy egyesület, amely a 
tüdövész elleni küzdelmet irányítja, fontartja 
a lévai tüdőbeteggondozó intézetet és a 
gyermekotthont, a szegénysorsu tüdőbete
geket továbbra is gyógyszer-és élelmiszer 
segélyekkel támogatja és működését lehető
leg a vidékre is kiterjeszti Az alakuló gyű
lésen, amelyen dr Frommer Ignác elnökölt 
és városunk jótékony társadalma nagy szám
mal volt képviselve, elfogadták az uj egye
sület alapszabályait, megállapították a jövő 
évi költségvetést, végül megalakították a 
tisztikart. Ügyvezető elnök lett: dr. Frommer 
Ignác, alelnök: Boros Gyuláné, Balogh Lajo’ 
özv. Faragó Samuné, özv. Kherndl Janosne, 
titkár: dr. Kmosko Béla, jegyző : dr. Laufer



191J. dewnber 7. J3 AK Ö 8
-lioót, pénztárnok: Arvay József, ellenőr- 
Indnok : dr. Belesik Sándor, ügyész : Le- 
,atich Gusztáv : Választmányi tagok . Butid y 
Endréné. Dús Ilona, Fizély Ödön, dr. Ger 
»ely Fülöp, Grimm Györgyné, Huberth Vil- 
*0,né, Kabina Ervinné, dr Kmoskó Béláué, 
Krajtsik Jenőné, dr l.akner Zoltán, dr La- 
ufer Artliur. Liebermann Jakabné, dr Maut 
aer Józsefné, dr. Priszner Gyula, Rudnyáu- 
szky Olga, Schubert Pálné, Szabó Imréné, 
Szakács Viktor, Túri Nagy Jánosáé, özv. 
Tóth Ferencné Gondozó bizottság: Bitesek 
Józsefné, Bakos Lajosné, Boresányi Béláné, 
DUs Ilona, Grimm Györgyné, özv Guggen 
berger Alajosné, Hoffmann Árpádné, Hollós 
Miksáné, Honec Józsefné, Huberth Vilmosné, 
dr. Horváth Gyuláné, Jakab alvay Barnáné, 
Kostyek Józsefné, Liebermann Jakabné, dr. 
Priszner Gyuláné, Rudnyánszky Olga, Ro- ' 
hács Gyuláné, Schubert Pálné. dr Szilárd 
Samuné, Szauer lzidorné, Túri Nagy Jánosné. 
Ezúton is Léva város és környéke jótékony 
társadalmának szeretetébe ajánljuk a humá
nus egyesületet, amelynek működése olvasó
ink előtt lapunk hasábjairól eléggé ismeretes. 
Taggyüjtö ivek dr. Frommer Ignác vezető 
és dr Laufer Lipót rendelő orvosnál.

— Tanítók gyűlése. A garamszent- 
kereszti kör tanítói Zsarnócán november , 
24-én összejövetelt tartottak, hogy szervesz- 
kedésük ügyét a zsolnai nagy gyűlésre való 
előkészületeket megtárgyalják. Az ülésre 
szép számmal jelentek meg a tanítók ; akik
nek jelenlétében Kozák András zsarnóezai 
igazgató tanító elnök nyitotta meg a gyűlést 
Jelenvoltak még Buncsek Gusztáv szentke
reszti fötanitó alelnök Murgás Béla zsarnó- 
czai tanító jegyző, Knopp Mihály, geletneki 
fötanitó pénztárnok es a körből Lőjek József 
Lelkes István, Sivák András, Korecsányi Ma
ria, Murgás Viktor, Dorogi Károly. Lihner 
János, Igner László tanítók és tanítónők. A 
nagygyűlésre a szentkereszti kör tanítói kép
viselőül megválasztották Kozák Andrást el
nököt, Buncsek Gusztáv alelnököt, Murgás 
Viktor garamapátii allamitanitót és Knop Mi
hály fötanilót. Tárgyalták azután a szlovansz- 
kói állami tanítók fizetésére vonatkozó tör
vényt. szolgalati plegmotikát, mely az egyházi 
tanítók és kántorokra is vonatkozik és elha
tározták, hogy ezt a Zsolnai nagy gyűlésen 
is elöfogják terjeszteni.

— MlkUlAs-estély. A Sokoi testgya
korló egyesület vigalmi bizottsága Léván 
1919 december hó 6 napján szombaton este 
fél uyolc órakor a városi vigadó színház 
termében a tagok és vendégeik részére Mi
kulás-estélyt rendezett vidám műsorral és 
kis ajándékok kiosztásával, a mely után 
tánc volt. Kedélyes, vidám hangulat uralko
dott az estélyen, s a tréfás ajándékok kiosz
tása nagy derültséget keltett. Ma az estélyt 
megismétlik.

_  A. lévai kereskedelmi c’arnok 
1919 december hó 8 napján délután •> 
órakor a Láng és Kun szálló nagytermében 
közgyűlést tart, melynek targya a tisztikar 
és a választmány megvalaszlasa Ezért az 
elnökség ez utón is kéri a tagokat, hogy . 
minél nagyobb számban jelenjenek meg.

_  Footballmérközé*.  Cs. 2 tüzér 
ezred - L S C 9 • 0 (8: ói A Léva! 
Sport Club*  foottballcsapata a múlt vasár
nap játszotta a szezon legnehezebb mérkő
zését a 2 4s. tüzérezred válogatott csapa 
iával, melyben több Slavia játéka szerepelt. 
Az öt tartalékkal kiálló gyenge nzikumu 
jatékozókból álló csapat a lelázott, csúszós 
pályán sehogysem tudott boldogulni a u 
löuben bajnoki klasszist I elmulató cs,yH, 
ellen, amely azonban legjobb esetben d •» 
goallal volt jobb az L. S. C.-nál, amit mu a 
az is, hogy a második félidőben, mibe y 
L. S. C megszokja a síkos pályát, az ellen
csapat legnagyobb akarása dacara sem 
tudott jelentősebb eredményt elérni.

— Hadifoglyaink csak igen gyéren 
szállingóznak haza. Csupán Olaszországból 
jönnek gyakrabban A múlt heten Olaszor 
szájból visszatért Fenyvesi Imre hadifogoly 
Fenyvesi József fia. Oroszországból es különö
sen Szibériából eddig alig jött valaki haza. 
Fiaink Marijusk, Nova Ntkolojevsk es Kr..s- 
nojorskban vannak az ottani laborokban 
elhelyezve, * melyek felett a japánok vettek

i

át a felügyeletet s miut bennünket értesí
tenek, elég jól elvannak látva. Élelmük és 
ruházatuk van, s a japánok humánus bánás
módja némileg enyhíti szomorú fogságukat. 
A japán hajók meg is kezdték a szibériai 
foglyok hazaszállítását. Elsősorban a légioná
riusok, azután a cseh szlovák illetőségű ha
difoglyok lesznek behajózva. Eddig a követ
kező hajók indultuk: október 3-áu a „gra 
eimaru,“ október 24-én a ..Kapetovneru," 
november 20-án a 9000 tonnás .Skotland- 
maru,“ december lóén indul 9000 tonnás 
„Italimaru*  és december 20-án a 10 ezer 
tonnás . Schunkomaru “ Ezek a hajók mind 
Marseillcsben fognak kikötni, a hova már a 
.Liverporlmaru*  nevű japán gőzös a legio- 
náriások egy részével megérkezett s hová 
a napokban várják a .gracimaru hajót.

— Eljegyzés Szabó József cipész, 
eljegyezte Csik Annuskát Léván.

— A vasúti forgalom megnyitása 
Magyarországgal Értesítjük az érdekel
teket, hogy a vasutügyi minisztérium köz
lése szerint december hó l én az áruforga
lom vaggonszállitmányokra nézve úgy Szó- 
bon mint Ligetfalun át megkezdődött

A lévai Keresztény Munkás 
Egyesület tagjai, november hó 29-én, 
saját pénztáruk javéra, fényesen sikerült 
táncmulatságot rendeztek A táncmulatság a 
reggeli órákig a legjobb kedély hangulatban 
folyt le — Az összes bevétel 2055 kor. 
00 ül., összes kiadás 731 kor. 20 fii,, tiszta 
jövedelem 1323 kor. 86 fillér — A rende
zőknek, kik közül különösen Prazsák Ernő 
és Klincsok Ferenc ti.gtarsainknak van leg
több érdeme, s úgy a mulatságon megjelen
teknek és felülfizetöknek ezúttal mond köszö- 
uetet az Elnökség

— Népgyülés Verebélyen A föld- 
mives párt november hó 26-án Verebélyen 
népes népgyülést tartott, melyen Kravszki 
József esperes plébános elnökölt aki szívé
lyesen üdvözölte a megjelent vendégeket 
köztük dr. Medveczky Lajos igazságügyi re
ferenst, kinek előadása után kimondották, 
hogy a párt megalakul és elhatározták, 
hogy dr. Srobár minisztert táviratilag üd- 
vözlik.

— A uiagántáviratl forgalom 
megnyitása Romániával. A posta és 
távirdaügyi minisztérium közlése szerint a 
Romániával való magántavirati forgalom 
november hó 11 én megnyílt. Egy szó dija 
36 fillér. A táviratok cseh, szlovák, német, 
angol, francia, olasz, horvát, román, szerb és 
lengyel nyelven küldhetők

— Postai osomagok forgalma 
Eranotaországgal. A besztercebányai ke
reskedelmi és iparkamara értesíti az üzleti 
köröket, hogy Franciaországgal való közön 
séges postai csomagok forgalma november 
hó 10-től meg van engedve. A postadij 4 K. 
20 f. csomagonkint. A kiviteli engedélyekre 
vonatkozó eddigi határozmányok továbbra is 
érvényesek.

- Lefoglalták Karolyi Mihály 
kínosét. Budapestről jelentik : A rendőrség 
lefoglalta Károlyi Mihály kincséi, mely 21 
értéktárgyakkal telt ládából áll és több 
mint 100 millió korona értéket képvisel.

— öt milliárdos angol köiosön 
Magyarországnak Donor Law miniszter 
az angol képviselőhöz legutóbbi ülésen ki
jelentette, hogy Magyarország részére öt 
milliárd kölcsönt kell adni, hogy a termelő 
munka megkezdődhessék.

5071—1919. szám.
Kukorloza zár alá véioio.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy azon elterjedt 

hír, miszerint a kukoncza szabad kereske 
delein tárgyát képezi, nem felel meg a « ó ág. »Z tűért a" kukorica épugy, mint a 
gabonanemek zár ala van helyezve és az 
csak a Zemsky Ubilni Ustav, vagy annak 
megbízottjánál jelentendő be megvételre

Leviee, 1919 évi december ho .1.
Dr. Zostak,

mestMost*.

nak“ 5 
köszönet

Jótékonyság.
Agárdy Sándor én neje elhunyt fiuk 

emlékére 100 koronát adományoztak a tü
dőbeteg gondozó intézetnek, mely jólelkü 
adományért hálás köszönetét és elismerését 
fejezi ki az intézet vezetősége — Hochberg 

urnö Bajkáról a „Gyermek Otthon
zsák burgonyát ajándékozott. Ezer

Dr. Frommer Ignác.

Kohács Gyuláné és Vida Jánosné úrnők 
238 kor. 20 fillért tabáni gyűjtési eredmé
nyét, Izsóf János ur megalapított 20 korona 
szakértői dijat és Belesük László ur családi 
gyűjtése eredményét 10 koronát a Lévai 
Stefánia árvaháznak juttatták. Fogadják ne
mes cselekedetükért hálás köszönetünket.

A nöegylet.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1919. évi nov. hó 30.>től — dec. hó 6.-ig.

Születés.
Szmritnyik János, Sallai Erzsébet, leány 

Erzsébet, Pákozdi Lajos Misbalek Mária leány 
Mária.

Házasság.
Kovács Pál, Juszka Viktória, r. kath. Dal- 

mady László, Galambos Johanna, ref.
Halálozás.

özv. Eerenczi Imréné, Ilering Jozéfa, 86 éves 
Végelgyengülés, özv. Nádasdi Ferenczné. Túr- 
csan Anna, 70 eves Szivizomelfajulás. Túrién 
Lajosné Határ Juianna, 4b éves Heveny vese
gyulladás.

= APRÓ HIRDETÉSEK, s
Minden szó egyszeri hirdetése 30 fillér, a címszó, 
valamint minden vastagabb betűből szedett szó 
negyven fillér. — A legkisebb hirdetés ára három 
korona. — Levélbeli tudakozódásokra pontosan vála
szolunk, kérjük azonban a szükséges postabélyeget.

Intelligens leányt gyermekem 
mellé : Berger Ernőnk, Léva.

Tudomásul. kész. a^clpö talpaié*
Ha Gelber Ignaczhoz viszi Lévan, Behm- 
utca 12 szám (Adamcsa ház.)

Viselt ruha.
venni. Adler Mórné Láva, Martonffy utca 12.

Nagy oá községben „ősné £
Balázs Kozáli a tulajdonát képező 1 csinos 
lakóház, 1 konyha, 1 istálóból álló helyisé
gek azonnal bérbe adók. Bővebbet An'al 
János községi bírónál Szazd (Hontm)

Ruhaszövetek. női kosztüm 
ruhaszövet kapható GR0TTE VILMOS raktá
rában Lévan Deák Ferenc utca 8 sz. alatt

Ebédlő bútor Lekérpusz'a up Oroszka

Trőíie+ünn ;i év' ügyvédi ésUóLlw LíillU. némi gazdasági gyakor
lattal, könyvelés-, levelezés-, gyors- és gép
írásban teljesen perfekt, irodai, esetleg pénz- 
tárnoknöi állást keres. — Cim a kiadóban.

T7T A egy jókarbau levő öntött
vaazAlvha Ladányi-u 29

Modern előnyomdát 
Léván, Koháry u. 4 szám rendeztem be, a 
hol e szakba vágó munkákat, legizlésesebb 
és legdivatosabb kivitelben készülnek és 

kézimunkák 
nagy választékban kaphatók 

FISCHEB VILttOsNÁL, LÉVÁN. 

Sálon garnitúra SA 
kábát és egyebb női ruhák eladók Kossuth 
utca 26 KISS



1919. december 7
4

rajzot és festést sikereslYlUVeSZl módszerrel Unit: HETZER 
GÉZA oki. középiskolai rajztanár — Bővebb 
felvilágosítás lapunk kiadóhivatalában

5 perc alatt készülnek 
utazási igazolványra szükséges fényképek 
Adler Sándor fényképésznél

Ötvös iparművészet.
Művészi, szép karácsonyi ajándékok, ötvös 
munkák és egyébb iparművészeti tárgyak 
vásárolhatók : HETZEB RCBERT iparművész 
nél, Lévén, Kákai-ut 30 szám — -----------
Műhelyemben mindenki kényszervétel nélkül 
szívesen lesz fogadva, az út nem is olyan 
hosszú és harapós kutya sincs a háznál.

rí I.amaIí ozipósz munkásokatUyaKOrOlt felvesz GEI.BER IGNÁC 
LÉVÁN, Behm-utcza 13.

Egy pedllos czimbalom
eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

a haszonbérbe kerestetikXkurcsma FARBAK MIHÁLY. Nyúl
völgy, u p. Léva

KÁRPITOS műhelyt 
nyitottam LÉVÁN. Deák Ferenc u. 3. sz 
alatt — Úgy kárpitozott kész bútorokkal 
jutányos árban szolgálok, valamint kárpitos 
bútorok javítását is elvállalom B R Á U N 
LAJOS. Ugyanott egy tanonc is felvétetik.

K t izgy ü I és i m cgh i vó.
A lévai kereskedelmi csarnok 
t. tagjai az 1919. évi december hó 
8-án (hétfőn) d. u. 5 órakor a Láng 
és Kún szálloda nagytermében tartandó 

közgyűlésére 
tisztelettel meghivatnak

Tárgysorozat :
1 Elnök, alelnökök, titkár és pénztárnok 

választása
2. A választmány részere 15 rendes és 3 

póttag választass.
3. Az ideiglenes vezetőség jelentése és ré

szére a felmentvény megadása
4. Indítványok

Léva, 1919 december hó 1-én.
Fodor Adolf, Welsz Simon,

id. titkár >d. elnök.

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*.

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. ------

W etzler és Kugler
— csemegekereskedöktől —

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

Tanoncz NYITRAI és TÁRSA 
könyvnyomdájában

------felvéteti 1c.---------

«<•«» hazakhoz aiánl-öertesvagásra. kozik szunyogh
JÁNOS, Léva, Váradi-utca 2 szám

Zöldség és Fejeskáposzta 
kisebb és nagyobb mennyiségűim maximális 
áron alul eladó KNAPP ZSIGMONDNÁL 
LévAn, Mártoníi utca 21 szám

Tonhaiser László 
tűzifa nagy kereskedő 

Ozman-ter 6, Ladányl-utca 16. 
Száraz tűzifát és gyújtófát 
— előjegyzésre házhoz szállít. —

Kályhás.
Tisztelettel értesítem, hogy a 

mai naptól fogva árusítok kályhá
kat és takaréktüzhelyeaet 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 ez,ég vas

kereskedése, LÉVÁN.

CSORBA JENŐ, városi mérnök 

mérnöki irodája 
X éve, Ladényi-utca Í36.

VÉGEZ: birtokrendezési, föld- és lejtmérési munkálatokat. 
TERVEZ: modern ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 

gép- és gyárüzemeket, 
vizierő- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek)

KIDOLGOZ: ipari és mezőgazdasági-ipari üzemterveket. 
ELLENŐRZI: üzemek gazdaságosságát.
ELJÁR: mindennemű műszaki megbízásokban.

Véleményt és tanácsot ad szakkérdésekben

KERN TESTVÉREK
fűszer, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Alapi ttatott 1881 [_ £ V A. Telefonszám: 14

Ifj. Laufer Béla
- fényképésznél '-r 

LÉVA, Balassa u. 10. sz.
Ca posta melletti.

Mig KARÁCSONYIG elkészülhet 
a legmegfelelőbb ajándék 

egy szép fénykép nagyítás 
vagy medaillon fényképekkel.

Igazolványokra fényképek
1 óra alatt elkészülnek 1

Nem gyors fénykép, ezép és tartús kidolgozás I

Áil a ndóan fri88 fűszer* — és őse m e g ta é x*  vl 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 maróul íb aszalt szilva. — 
Csokoládé, hollandi cacao, valódi orosz tea, akácméz, málnaszörp, 
ezukrozott déli gyümölcs, dessert ezukorkák és sütemények. — _ —

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

"V a saruk és konybafelBzeraláel czikkek :
Alumínium, zománoz és tntöttvas konyha- 
edenyek, modern háztartási cikkek. — — — 
Folytonégo kályhák, koksz- és szénkannák, takaréktüzhelyek. 

Ó.Vek' r !* Vlll,mos vasalók, gyorsforralók, kávé s tea
főzők, teaszurok, husvagogepek, konyhamérlegek, evőeszközök. 
Villamossági szerelési anyagok. Zseblámpák és elemek, karbid 
gyertyák es lámpák, valamint fényképészeti cikkek raktára
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