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Előfizetési felhívás a

XLIV. évfolyamára.
Lapunk múlt számával zártuk le pálya

futásunknak negyvenharmadik esztendejét. 
Csak nem egy félszázad vari hátunk mögött, 
az eseményeknek és változásoknak oly tömege, 
amely embereket, intézményeket, ősi, megdönt
hetetlennek hitt dogmákat sodort le a minden
napi élet küzdelmeinek színteréről. Azt akartuk, 
hogy ennek a hosszú, mondhatni a létért való 
küzdelemnek ne csak hűséges feljegyzői le
gyünk, hogy évek múltán a késő nemzedék a 
Baisra, mini igaz krónikására hivalkozhassék 
a lefolyt időknek, de törekedtünk arra is, hogy 
a minden jó, szép és nemes ügyért harcolók 
lapunkban bátor segítőtársat, erélyes és önzet
len szószólót találjanak. A toll erős fegyve
rével szolgáltuk fajunknak, magyarságának 
érdekeit, közelebbről segítségére akartunk lenni 
megyénknek, szülővárosunknak fejlődésében 
és sokat Ígérő jövőjének megalapozásában. 
Célunk volt, hogy Léva város közhangulata 
és érzelme lopunk hasábjain hű kifejezést 
nyerjen, hirdetője és művelője volt lapunk a 
magyar kultúrának, a magyar színtiszta er
kölcsnek és a józan munkásságnak

Sokszor kellett kemény szavakat papírra 
vetnünk, ha városunknak, magyarságunknak 
önzetlen harcosai akartunk lenni, mert bizony 
nem egy Ízben váratlan, alattomos akadá
lyokkal kellett megküzdenünk. A nagy ma
gyar közönség érdekében sokszor annak főtte 
vezetett része ellen kelleti felemelni tiltakozó 
szavunkat, de minket kitűzött célunktól s 
utunktól semmi cl nem téritett, mert soha sem 
az olcsó népszerűséget, hanem egyedül az 
igazságot keiestük.

E mellett lapunkat megnyitottuk s ma
gunk is szolgálatára állottunk mindenkinek, 
aki igazságának keresetében máskép szóhoz 
nem jutott. Ott voltunk minden közintézmé
nyünk háta megett, azokat fenntartani s meg
óvni óhajtottuk. Követeltük és követeljük ma
gyarságunk teljes érvényesülését úgy az isko
lákban, mint a városi és társadalmi intéz
ményekben.

-A politikát bár levettük a lapunk éléről, 
mindazonáltal résztveltünk a változott idő és 
viszonyok dacára is, vármegyénk és városunk 
közéletében, figyelmünket kiterjesztettük Szlo- 
venszkó viszonyaira s a változott viszonyok 
között is azt az utat kerestük, amely a lelke
ket az Istenhez, magyar közönségünket pe
dig a nemzeti, faji és egyéni boldogulás utján 
a tiszta és nemes ideálokhoz vezeti Ápoltuk 
az itt élő lakosság békéjét, de emellett köve 
teltük a magyarság létének, művelődésének 
és fejlődésének zavartalan munkáját.

Magyar közönség ! Nagy területen egyet 
len lap a mi lapunk, mely sem hatóságnak, 

sem pártnak, sem személynek sohasem volt 
lekötelezettje, függetlenségünket és pártatlan 
Ságunkat a jövőben is meg akarjuk őrizni. 
Bizalmat és szeretetet kérünk cserébe kifej 
telt munkánkért

Fogadjuk, hogy ezután is magyar nem
zetiségünk összetartása, faji jellegünk megőr
zése, a jó erkölcsök ápolása, városunk fejlő
dése lesz kitűzött célunk, amelytől sem elő
nyök ígérgetése, sem fenyegetés által nem 
hagyjuk magunkat elriasztani, bármely oldal
ról jöjjön is. Ellenben mindig hűséges szolgái 
akarunk lenni minden közérdekű igaz ügy
nek és igazságnak, különösen pedig az elnyo
mottaknak Közre akarunk működni a rend 
és a munka helyreállításában, hogy ezek állal 
mindenki a béke áldásait élvezhesse, lapunk 
mindig nyitva lesz, minden jó és nemes cél 
számára. Aljas, meg nem engedett fegyve
rekkel sohasem küzdöttünk és nem is fogunk, 
mert a család és egyéni becsület mindig szent 
lesz előttünk. Haladni fogunk a korral, de 
egyúttal hirdetői leszünk az ősi magyar eré
nyeknek is Munkatársaink kipróbált tolla 
biztosíték lesz a jövőben is, lapunk régi irá
nyától nem fog eltérni.

Magyar közönség 1 Ez alapon kérjük 
munkásságunkhoz támogatásodat, melyet 43 
éven át élvezni szerencsénk volt és érte hálás 
köszönetét mondunk.

Lapunk előfizetési ára:
Egész évre . . 50 ■— K.
Fél évre ... 25'— K.
Egy negyed évre 13— K.

UJ ÉSZTÉN DÓ.
Lapunk első számára szinte ön

ként kínálkozik ez a konvencionális, 
alkalmi téma, az ujesztendö. Szinte 
szivünkből fakad az óhajtás, vajha 
lenne boldog ujesztendö minden té
ren. Bizony ránk férne egy kis bol
dogság. Hiszen a világ még mindig 
nem állott talpra, az építő, alkotó 
munka még mindig nem kezdődött 
meg. A kimerült erők még mindig 
nem tudtak lábra kapni, a kiapadt 
források még mindig szárazzak. A 
társadalmi, a városi és községi élet 
minden tevékenysége a politikában 
vagy a mulatságok rendezésében 
merül ki.

Furcsa világot élünk, de úgy 
van. Ha az ember letelepedik valaki 
mellé a zöld asztalhoz, mindjárt az 
az önkénytelen kérdés jut eszébe, 
hogy micsoda pártállásu az illető, 
akivel ö most tárgyalni fogja a város, 
a község, faja és nemzetisége ügyeit. 
De hisz ez nem is csoda, mert már 
hozzászoktunk ahhoz, hogy a párt

fegyelem rabszolgát csinál a szabad 
emberből, aki kénytelen úgy sza
vazni, amint a pártja diktálja, mert 
különben kidobják a pártból, vagy 
legalább is küldetésétől visszavonják 
a megbízást. A városi életbe bele
vitték minden vonalon a politikát, 
aki nem többséghez tartozott, azt 
eltávolították, minden állást a több
ség magának foglalt le. A kutya 
se törődött azzal, hogy valaki al
kalmas e valamely állás betöltésére, 
hanem a födolog volt az unser einer, 
vagyis, hogy a párt tagja-e az illető. 
Ezért azután minden csonton nagy 
volt a marakodás. Minden kérdést 
a politika pártszempontjából vizs
gáltunk s döntöttünk el; hogy a 
közjó javára-e, az mellékes volt, 
fő, hogy a párt hatalma csúcsoso
dott ki a győzelemben.

Azelőtt a város zöld asztalánál 
egymás mellett ülvén, soha senki 
sem gondolt a más politikai párt
állásra. Szavazásnál bizony sokszor 
megesett, hogy egy és ugyanazon 
párt vezető tagjai szembe kerültek 
egymással, mert mindegyik nem a 
pártot, hanem ezt a szegény, min
dig mellőzött várost óhajtották szol
gálni.

A régi városi képviselőtestületet 
uj váltotta fel. Uj tanács, uj elöl
járók kerültek a közigazgatás élére. 
Szükségesnek tartottuk ezt a beve
zető gondolatokat az uj esztendő 
alkalmából elmondani. Új seprő jól 
seper, mondja a közmondás. Akarjuk 
is hinni, hogy igy lesz. A régi 
képviselőtestületről azt tartotta min
denki, hogy nem felel meg a város 
lakóssága politikai elosztódásának. 
Tudtuk mindnyájan, hogy a több
ség a jelenlegi győztes pártok mel
lett van s ezért már előre is tudtuk 
az eredményt. És ez az, mit mi 
mindig kitogásultunk, hogy t. i. 
nem lehet a város közigazgatását 
a pártok aránya szerint kezelni, 
nem lehet annak érdekeit a több
ségi akarat szerint mérni, az igaz
ságot politikai mérlegen mérni, mert 
a kétszer kettő még a kommunis
tának is négy és a város, mint 
mindnyájunk érdekközössége felül 
áll minden pártokon. Fogja látni az 
uj képviselőtestület és tanács is, hogy 
milyen könnyen billenthető az igaz
ság mérlegének serpenyője, ha po
litikai pártunk erejét egész tömegé
vel vetjük a latba, hogy mily 
könnyen el lehet nyomni az igaz
ságot egy többségi akarat lenyűgöző 
hatalmával. Az volna nekünk a 
szerény kívánságunk, vajha az uj- 
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esztendő meghozná a kölcsönös 
megértest, a város javára való 
közös munkálkodást.

A város elöljárói vegyék eszükbe, 
hogy abban a pillanatban amikor 
a hivatali esküt letették, nem egy 
pártnak, nem .kizárólag a többség
nek, hanem az egész város lakós- 
ságának hivatalnokai, kik kötelesek 
hivatásukat szigorú tárgyilagosság
gal teljesíteni s úgy szolgálni, hogy 
az az egész város, mindenrendü és 
rangú lakóssága javára szolgáljon. 
Ök az őslakósság képviselői, annak 
nevében teljesítenek minden hivatali 
funkciót, tehát úgy is kell cseleked
niük, hogy az egész lakosság biza
lommal forduljon hozzájuk.

Az uj esztendő rájuk nézve uj 
kötelességeket jelent. Terjesszék ki 
gondoskodásukat az egész városra. 
Különösen vegyék gondjaikba a 
kis embereket, mutassák meg, hogy 
ebben a kérdésben nincs más Útmu
tatójuk, mint a humanizmus, az 
emberszeretet tiz parancsolatja. Ezen 
kívül sok kiépítendő és megvalósí
tandó gondolat várja az uj képvi
selőtestület intézkedését. A tanács 
és az elöljáróság szolgáljanak javas
lattal és Útmutatással. Mi tudjuk, 
hogy kíváncsian várják az uj idő
szak eredményét, de azt is tudjuk, 
hogy ez csak akkor lesz teljesen 
kielégítő, ha az egész város érde
két szolgálja.

Ezek megvalósítására adjon az 
Isten az ujesztendőben nekik szi
lárd akaratot, erős kötelesség érze
tet és nemes ambíciót.

A vlláa-eseményekbfil.

Az „Étoile Belge" a „Kölnische Zeituug"- 
nak arra a hirere, hogy a Ruhr-vidéki meg
szálló csapatok nagy részének visszavonása 
küszöbön áll, megállapítja, hogy a megszálló
csapatokat csak átcsoportosítják a láthatat
lan megszállásra való lassú átmenet céljából

Lapjelentések szerint aláírták a Ma
gyarország törökországi diplomáciai képvise
letére vonatkozó megállapodást. Az angorai 
magyar követ Tahy László dr. lesz, aki az
előtt Prágában képviselte Magyarországot.

A „Temps" valószínűnek tartja az 
„Evening Standard" jelentését, hogy az an
gol kormány tiltakozni fog Varsóban, Buka
restben és Belgrádban a fegyverkezési hite
lek ellen A Temps* londoni jelentess sze
rint Curzonnak ezt a lépését az ottani poli
tikai körök némileg válasznak tekintik a 
francia kormány ellenállására, amelyet Né
metország amerikai élelmiszer vásárlásaira 
szolgáló kölcsöntervezete ellen tanusitott.

Angolország amerikai nagykövete egész
ségi okokból benyújtotta lemondását. A 
távozó Geddes követ utódjául Howard jelen
legi madridi követet emlegetik. Madridba 
pedig Rumbold Horace kerülne.

Az angol sajtó meglepődéssel foglalko
zik a francia—csehszlovák szövetséggel. A 
legnagyobb súlyt a szerződés ama rendelke
zésére helyezi az angol sajtó, amely szerint 
a két ország vezérkarai együtt fognak mű
ködni. Angol katonai körökben azt a nezetet 
fejezték ki, hogy burkolt katonai szövetség
ről van szó. A katonai együttműködést ama 
körülmény biztosítja, hogy a csehszlovák 
handsereget francia tábornokok vezetik és a 
S«oda- gyárat belekapcsoltak a Schneider- 
Creuzot-gyarba.

A .Berliner Tagé blatt' jelenti Romá
ból : Beues csehszlovák külügyminiszter kö

zölte az olasz kormánnyal, hogy a francia— 
csehszlovák szerződés semmi olyan klauzulát 
nem tartalmaz, amely Olaszországra hátrá
nyos volnn. Mindazonáltal a római körök 
aggodalommal kisérik a szerződést.

Anconában földrengés volt, mire a 
lakósság a szabadba menekült. Délután az 
Adria partvidékén megismétlődtek a földlö
kések, több ház összeomlott. Emberéletben 
nem esett kár. A földrengés legerősebb volt 
Pesaro tartományban

A konzervatívok az uj év alkalmával 
Baldwinhoz intézett üdvözletben felhivják 
őt, hogy a liberálisokkal egyetértőén alakít
son közös frontot a munkáspárt ellen. Az 
óriási feltűnést keltő indítványt a Rother- 
mersajtó támogatja. Asquith nyomatékosan 
kijelentette, hogy a liberálisok semmi körül
mények között nem működnek együtt a 
konzervatívokkal. A végleges állásfoglalás, 
Lloyd George nem támaszt nehézséget az 
esetleges koalicióval szemben.

Stresemann német birodalmi külügymi 
niszter Luganoban beszélgetett a „Másság- 
gero' tudósítójával. Kijelentette, hogy a 
birodalom helyzete olyan borzasztó, hogy 
már nem tudja fizetni a tisztviselőket és 
rövidesen kénytelen lesz a munkanélküliek 
segélyezését is beszüntetni. Stresemann 
nagy elismeréssel nyilatkozott Mussolini 
politikájáról.

A német birodalmi bank elnöke Londonba 
érkezett és megbeszéléseket folytatót a City 
pénzembereivel.

Millerand elnök a diplomáciai testület 
doyenjének újévi köszöntőjére azt válaszolta, 
hogy az újévtől az engesztelődés hajnalpir- 
ját reméli, amiután Franciaország áhitozik.

A görög kamara megnyitó ülésén az 
552 szavazattal birój tehát n szükséges 
több3é,gel rendelkező republikánusok indít
ványozni fogják a dinasztia trónvesztését.

CS1LLAGTALAN ESTÉN.
Drága szép Szerelem, oly sötét az estei 
Szomorú két szemem
A mi csillagunkat hiába kereste.
Nehéz felhók szállnak fenn a borús égen; 
Nem láttam orcádat,
Nem csókoltam ajkad, jaj! már olyan régen I

Dermedő rét fölött téli szelek szállnak. 
Olyan messzire mentél I
Nem élek nélküled s egyre visszavárlak.
Ébren lel a hajnal, ébren lát az éjfél, 
Nincs álmom, mióta
Forró szerelemmel a szemembe néztél.

Nincs álmom, mert vágyam olthatatlan éget, 
Nincsen nyugovásom,
Amig egyszer újra karomba nem zárlak, 
Hűséges karómból, szerelmes bilincsből 
Soha-soha többé
El sem is bocsátlak.
Ha még egyszer látlak ? . . .

TICHY KÁLMÁN.

És jön az u] év . . .

Kicsi falu van a Tatra aljában valahol. 
— A hó alatt gunnyasztó parasztházak alig
hogy látszanak. — Csak a templom tornya 
fehérük messzire, mintha utat mutatna fel a 
magasan épült nemesi kúria felé.

Itt lakik Mária. A gazdag, elkényeszte- 
tett, büszke lány, Ugor István festőművész 
eljegyzett mátkája. — A kezében tartott 

hosszú levelet talán századszor olvassa már, 
lehet, hogy minden betűjét betéve tudja. — 
. . . ,Nom tudok hazajönni Maria. — Meg 
nem. — Óh pedig, hogy vágyódtam erre 1 S 
most, mikor togoiytársaim, akikkel a kínok- 
kinját szenvedtem át, s a megaláztatások 
minden súlyát együtt viseltem, mind haza 
mentek, — most — mégsem tudok elmenni 
innen. — Valahogy úgy érzem, hogy csak 
itt érhetem el azt, am.re vágyom, csak itt 
érhetik meg a művészetem . . .

Szibéria — a tiszta fagyos hósivatagok 
majd megörjitenek. — Nezem a végtelensé
get, azt hiszem, megtudom érteni csodás 
voltukat, úgy érzem, mar csak a kezem kell 
kinyujtaui s megvan — megvan amiért ér
demes volt küzdenem, dolgoznom és élnem,
— magatói távol Maria. — De kinyújtott 
kezem laradtan hanyatlik alá, hiszen semmi
— semmi az tálán, amit vászonra vetettem
— Hogy Oroszország felkapott művészei 
közé tartozom ? — Nem jelent számomra 
semmit.... Maria, meg tud e érteni ?‘ —...

Azt hiszem, hogy igen De a szivében 
mégis hideg sejtések, kétségek támadnak. 
És vár . . . újra vár . . . — Mire ? — Med
dig? — Soká? — Nem is kérdi már . . . 
Néha úgy érzi, nem bírja tovább a hosszú 
mátkaságot, kioos bizonytalanságot. — Fel- 
jajduló lélekkel csak a zongora mellett talál 
megnyugvást, s a hangok messze-messze vi
szik a felrobbanó, sikoltó vágyakat.

Aztán egyszer levél jött újra. — Zúz
maráé Szibériából. — Most az egyszer iga
zak, őszinték voltak a sorok — mert nem

I

|
I

művészi álmairól írt a művész, nem a szines, 
az árnyak és fények világát tárta fel, — de 
írt arról, amit régen meg kellett volna Írnia, 
de gyáván eltagodott ...----------------- „Az
asszonyt talán már nem is szeretem, de 
szivrepesve fut elém egy gyönyörű csöppség 
s azt mondja nekem, hogy : „édesapám" . . . 
Ezért nem jövök, — nem jöhetek haza 
Maria" ...-------------És a büszke lány
nem esik ájulásokba, nem sir és nem zo 
kog ... A levél halkan hull ki a kezéből, 
— az álmai, a reményei is vele hullanak ... 
Üres, fásult lett a leike, — mi is történt 
vele ? Miért volt még tegnap szép az élet, 
miért lett semmivé most egyszerre a világ ?

Nem, — nem lehet ezt kibirni. — A 
toronyszobából megy le a lépcsőn szinte 
öntudatlanul. — Az ebédlő ajtaja félig nyitva 
van. — Kicsi testvérei újra gyújtják a ka
rácsonyfát ... A kis Pista vontatott, sipitó 
hangon próbálja énekelni: „Menyből az 
angyal -t.

Egy pillanatra megáll, . . talán jobb 
lenne bemenni közéjük ... — s ma Syl- 
vester-estén mosolyt erőszakolni az arcára, 
jókedvet erőltetni magára — másokért.

De nem, inkább megy, — megy ki a 
szélbe, a havas, hideg éjszakába, megnyug
vást keresni, megnyugvást találni.

Lába alatt csikorogva ropog a hó . . . 
Hozzá beszól talán ? A szél, hogy üvölt, 
sír e vagy kacag ? . . Megbotlik a hóban, 
majd újra megy tovább . . . Beszél hozzá 
valaki ? . . Vagy hallucinál talán ? . . „Má
ria, — hová ? . Nem, — még nem-, —
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An indítványt a demokraták ia támogatják 
anélkül, hogy hajlandók lennének a trón
vesztéssel egyidejűleg a köztársaságot is 
proklamálni. Erre vonatkozóan Venizelosz 
állásfoglalása lesz a döntő. Nem lehetetlen, 
hogy uj dinasztiát hívnak meg a trónra 
Sok híve van Sixlus pármai hercegnek, míg 
mások Bonaparto herceget hivnák meg.

Párisi jelentés szerint a Elyseeben 
megtartott újévi fogadásnál megjelent Ho- 
esch német ügyvivő is. A pápai nuucius 
üdvözlő szavai után Millerand köztársasági 
elnök mondott válaszbeszédet A megértés, 
a végleges béke hajnala közeledik — mon
dotta az elnök. — Franciaország a gyűlölet 
szellemétől messzeesik es forrón óhajtja, 
hogy uj akadályok ne tornyosuljanak a 
megértés és a béke útjába. Franciaország 
helyet kér a jóakarata munka első sorában.

A Nuue Freie Presse újévi számában 
Seipel dr. kancellár Amerikához intézi újévi 
üzenetét és kijelenti, hogy Ausztriának teljes 
biztosítékai vannak arra nézve, hogy állami 
költségvetése 1924-ben ismét a megtalált 
egészség állapotába jut. Az osztrák nép kö
veti azt a tilalmat, amit valamikor Loth 
adott a feleségének, hogy sehase tekintsen 
vissza a pusztulás városára, de a segitség 
útját járja.

Az angol sajtó újévi közleményei java
részt bizakodó hanguak. A muukáskormány 
megalakulására való kilátást mindenütt első 
helyen tárgyalják. A Daily Telegraph azt 
írja, hogy az uj év Anglia történetében 
fordulópontot jelent. A szociális kormány 
megalakitására való kilátás emberemlékezet 
óta a legnagyobb esemény az angol politi
kában. — A radikális Daily News megjegyzi, 
hogy az eddig oly gondosan táplált pánik a 
muukáskormány megalakításával a valóság 
világosságában csakhamar meg fog semmi
sülni. Az eljövő kormányváltozás csak jót 

nincsen itten senki . . . Csak a büszke 
Tatra évszázados fairól esik a felgyülemlett hó.

Sylvester-éjszakája, — — mindjárt itt 
az uj év, — az emberek mennyi reménnyel 
várják, — csak neki nincs mit várnia ?

Előtte egy mélység, — tátongó, sziklás 
szakadék, — valami úgy húzza feléje, de 
nem, — nem akar meghalni, — de akar-e, 
lehet-e igy élni 1 Hiszen az „élet“-e Szibé
riában maradt és azt mondja neki valaki: 
„édesapám'* . . .

Ejfél közeledik . . . Vihar, orkán kere
kedik, táncol körülötte a sok sürü hópehely, 
fogai vacogva verődnek össze, agyában tompa 
kábultsággal szavak torlódnak: „Isten, . . 
szülőiház . . .“ — balál.

Jaj — haza menne már, de szédülve 
megtántorodik s halk sikoltással, mint egy 
sebzett madár esik le a mélybe . . .

A szélvész vadul rázza a fákat, üvöltve, 
tombolva húzza a hangokat, mint egy rette
netes gyászindulót.------- Csak a halál vi
hog, ujjong és kacag I

Lassan megbékül a természet, néma 
csend Ibbz és a hó hull, — hull, — a 
szemfödőt szövi

Közbe suhanva, nesztelenül lép a földre 
az uj esztendő, emberek, országok, világok 
sorsát tartja a kezében, hozza az újabb szen- 
vendéseket és örömöket, kínokat és jókedvet, 
mámort, — a diadalmas uj év, az 1924 ik I

(Szikla )

Ígér az angol nemzet számára, Oroszország
ban tartózkodó nagyszámú kiváló angol ke
reskedőre való tekintettel, akik a szovjet
kormánnyal nagyobb arányú tranzakciókat 
akarnak létesíteni, a lap igy folytatja : — 
A legközelebbi angol kormány első feladata 
lesz az uj Oroszország elismerése. Ciak ez 
az elismerés teszi lehetővé, hogy a két ország 
kereskedelmét a háború előtti arányra állít
sák vissza. — Anglia mindkét haladó párt
jának kötelessége, hogy a középeurópai poli
tikai és gazdasági helyzet ujjáteremtésén 
fáradoznak. — A munkanélküliség problé
máját csak akkor lehet megoldani, hogy ha 
a világon béke lesz. A béke és a jólét 
kulcsa Európa szivében van. — A Daily 
Chroniele megjegyzi, hogy minden liberális 
és haladópárti számára az elkövetkezendő 
események iukább reménységet, mint ve
szélyt hozhatnak. — A Daily Express az 
1924. évet szerencsehozónak tartja. A mun
kanélküliség enyhül és az ipar ujjáépülésé- 
nek első jelei már mutatkoznak, Oroszor
szág helyzete már stabilizálódik és még 
talán ebben az évben el fogja foglalni a 
világban az őt megillető régi helyét.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen.

— Varost közgyűlés. Léva város 
választott képviselőtestülete december hó 
29. én, szombaton délután tartotta meg első 
közgyűlését. A közgyűlésen dr. Tóth Sándor, 
az uj városbiró jelentést tett a képviselőtes
tületnek a városi hivatalok átvételéről, majd 
székfoglaló beszédet mondott. Ebben arra 
utalt, hogy a változott körülmények a város 
életében a (okozott munkát teszik számára 
kötelességül. A beszédhez a képviselőtestü
leti tagok refleksziókat fűztek, az ellenzék 
pedig megindította támadását. Felszólaltak 
dr. Kmoskó Béla. Breuer Géza, Blndy Endre, 
dr. Szilárd Samu, Kiss Géza, Szenes Ignác 
és a közgyűlés katonatiszt tagja, Kurz Vla
dimír őrnagy, a lévai zászlóalj parancsnoka 
is. Ezután áttértek a napirend tárgyalására. 
A kerületi föuökség megkeresést intézett a 
városhoz a pénzügyi kirendeltség részére hi
vatalos helyiségnek átengedése iránt. Ugyanis 
a nagymegye reform végrehajtása következ
tében az aranyosmaróti pénzügyigazgatóság 
megszűnik, miért is Léván egy pénzügyi ki
rendeltség fog szerveztetoi. A közgyűlés a 
tanács javaslatára egyhangúlag elhatározta, 
hogy ideiglenes helyiségül a pénzügyi kiren
deltség részére három hóra díjtalanul (a fű
tési és világitási költségek megtérítésével) a 
városháza tanácstermét átengedi. Ezután 
megalakították a különböző városi bizottsá
gokat és szakosztályokat. Ezek közül legfon
tosabb jelentőségű a pénzügyi bizottság, 
mely a következőkből alakult meg. A képvi
selőtestületből beválasztattak: dr. Kmoskó 
Béla, Tóth Károly, Borcsányi Béla, dr. Gya- 
pay Ede, dr. Ravasz Viktor. Boros Gyula, 
Szabó Lajos, Kurz Vladimír, Szenes Ignác; 
mint szakférfiúkat a pénzügyi bizottságba 
javaslatba hozattak a közgyűlésen kívül állók 
köréből: Schubert Tódor, Huberlh Vilmos, 
Szilassy Dezső, Jozsefcsek Géza, Kern Ősz 
kár, dr Pető Imre, Paulik László, dr. Csánki 
Aladár és Novotny Antonin. Ezek nagyobb 
része bankférfiu. A közgyűlés a szlovák nyel
vű városi tanácsnoknak ideiglenes alkalma 
zására vonatkozó javaslatot a tanács indít
ványára levette a napirendről, azzal a meg
jegyzéssel, hogy egy harminc napon belül 
tartandó újabb közgyűlésen fog azzal foglal
kozni. A gimnázium épületében felállított 
szlovák nyelvű iparos és kereskedelmi ta
nonciskola némoly dologi kiadásának fedezé
sére vonatkozó ügy tárgysorozati pontot 
egyelőre szintén levették a napirendről.

— Kaszinó estély. A lévai kaszinó 
1923 december hó 29.-én tartotta meg a 
II. kaszinó estélyt. A közönség nagy élve- 

I zettel hallgatta a kitünően összeállított iro
dalmi és művészi műsor minden egyes szá
mát. Az estét Kmosko Irén nagy tűzzel és 
fejlett technikával előadott kitűnő zongora
játéka vezette be. Bortkievicz Polenaise cis 
mollját játszotta. Utána Győri W. Dezső 
az ismert neves iró és jeles poéta olvasta 
fel értékes tanulmányát a jelenlegi magyar 
irodalom fejlődésének lehetőségeiről és kilá
tásairól s Szlovenszkó magyar irodalmának 
nagy történeti szerepéről. Majd a napokban 
megjelenő ,Szdzados adósság" cimü verskö
tetéből adott elő néhány hangulatos, mély 
érzésű költeményt. Mi, akik Győri W. De
zsőt „Hangulatok" cimü irodalmi müvéből 
és a lapokban megjelent verseiből már régen 
ismertük és megszerettük, örömmel üdvö
zöltük körünkben. Győri megérdemli szerető- 
tűnket, versei igazi irodalmi gyöngyszemek 
és vérbeli költői alkotások. Nagy érdeklődés
sel várjuk a napokban megjelenő „Százados 
adósság" cimü verses kötetét. A felolvasás 
után Taubinger Árpádné Mailáth Margit éne
kelte Hitler: Imáját és néhány magyar dalt 
művésziesen és érzéssol. Az énekszámokat 
részben Kmosko Irén, részben Karaíiath Má- 
rius dr. kisérte nagy szakavatottsággal. A 
kaszinó esték szép sikerei Schubert Tódornak, 
a kaszinó fáradhatatlan agilis igazgatójának 
az érdeme, ki nem kiméivé semmit, rövid 
időn belül egymás után rendezte meg sike
rekben gazdag irodalmi és művészi értékű 
előadásokat a kaszinóban.

i
— A lévai noegylet nagyban készül 

a január 12,-iki műsoros estélyre, melyre 
holnap bocsátják ki a meghívókat. Az estély 
érdekes programmja három számból fog 
állani. Az első Lázadó babák címen, egy 

í bájos Csitrijelenet, mely az első báljáról ha- 
j zatérő Csitrit duzzogó, lázadó babák között 

fogja bemutatni. Mint egy kedves álom, úgy 
fogja simogatni a fiatal lányok szivét. Csitrit 

i Kaldrovics Baba játsza; a babái lesznek 
' Dávid Mici, Klain Magda, Heindl Manci és 
, Schlesinger Kató. A második egy kitűnő fran

cia vigjaték, az Izidor címet viseli, mely 
1 ugyancsak csiklandozni fogja a nevető ide- 
1 geket. Szereplők : Izidor Adler László, báró 
| Kuruc? László, báróné Hetzer Marta. A har- 
| raadik lesz egy kis opera, a Hamupipőke, 
i melynek bájos meséjét mindenki ismeri. 
' Gyönyörű zenéje, mit Poldini szerzett Áb- 
■ ranyi Emil pattogó verseire, a sok szereplő 
' által alkotott mesésen szép jelenetek el 
I fogják ragadni a közönséget Szereposztás 
, a következő: Mosebeli herceg Kmoskó Irén, 
i Hamupipőke Kiéin Kató, mostoha Feledi 
. Olga, leányai Guba Lenke és Konecsny Míci, 

tündér Adóm Bébi, galambok, táncosnők, 
l herceg kísérete. Az estély pont 8 órakor kez

dődik. Belépő dij : I. hely 10—, II hely 
5’— korona és 5'— korona a műsor. Az 
ülőhelyeken a műsor váltása kötelező. Álló
hely 5— korona. A páholyok az I. helynek 
megfelelő árban Jegyek előre válthatók Nyit- 
rai és Társa könyvkereskedésében.

— Felhívás Zólyom nagymegye 
közönségéhez 1 Zólyom vármegyének a 
szöv. ellenzéki pártok programmjaval meg
választott bizottsági tagjai ezúton kérik a 
vármegye közönségét, hogy a velük szemben 
elkövetett, vagy tudomásukra jutott sérelme
ket a klub elnökségéhez, a szöv ellenzéki 
pártok Központi Irodájának címére bejelen
teni szíveskedjenek Kérjük minden esetben 
a sérelmes hatósági intézkedésnek számát, 
nemkülönben a sérelmet elkövető hatóságnak 
pontos megjelölését. Ezen bejelentések szó
val is megtehetők és pedig a Központi Iro
dában Losoncon (Füleki-ut 12) nemkülönben 
a bizottsági tagok is a közönségnok rendel
kezésére állanak és pedig Petrogalli Oszkár 
Bosztercebányán, Sütő István Ipolyságon, 
Törköly József Rimaszombaton, Gyapay Ede 
és Báudy Eudre Léván, Tarján Ödön Lo
soncon és Hlavatby József Selmecbányán. 
Közli egyúttal a klub, hogy a bizottsági tagok 
a munkakört egymásközt a következőkép 
osztották be: a) Általános kérdések, inter
pellációk; Petrogalli. b) Pénzügy, adok, köz
terhek: Törköly, c) Nagyipar, kisipar, keres- 

' kedelem, iparkamarai ügyek, vám és gyári 
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ügyek, beviteli, kiviteli ügyek, munkás ügyek : 
Tarján, d) Iskolaügy, egyházi ügyek: lila 
vathy. e) Egyesületi és művészeti ügyek : 
Bándy. f) szociális ügyek és niunkáskérdé- 
sek, uépjóléti intézmények: Bándy és Hla- 
vathy. g) Általános közigazgatás, igazságszol
gáltatás, tisztviselői ügyek, nyugdíj, katonai, 
illetőségi, állampolgársági, útlevél ügyek : 
Törköly, Petrogalli, Gyapay. h) Mezőgazda
sági ügyek, birtokreform és ezzel kapcsolatos 
ügyek, nemkülönben közegészségügy: Gyapay,

— Eljegyzés. Jelűnek Vilmos Zarno- 
vica, eljegyezte Wlcsek Erzsikét Tuzsina. — 
Minden külön értesítés helyett.

— A Katolikus Kör szilveszteri 
estje ez alkalommal is a hamisíthatatlan 
jókedv jegyében zajlott lo. A kör helyisége
iben estétől hajnalig a fiatalság fáradhatat
lanul járta a táncot, mig az idősebbek a 
fehér asztalok mellett élvezték azt az örö
met, amit a'jó társaság nyújtott. Táncosokban 
itt nem volt hiány, miért is a leányok nein 
kényszerültek petrezselymet árulni. Az estélyt 
rövid, de annál hangulatosább műsor ve
zette be. Bób Mariska ügyes szavalata. Heck- 
man István karnagy kiváló zongorakisérete 
mellett Guba Lenke által kedves hangon 
előadott müdalok, F.orok Gyula és llradecs- 
nyi Gáza kacagtató cigányjelenete, de nem 
kevésbé a Kersék János szerzetté vidám 
kupiék az ezermester Táby Lajos előadásá
ban adták mag az impulzust a jókedv tovább 
hullámzásához. Éjfélkor eleven tenorhangon 
visító szerencse malacok üdvözölték a szép 
számú közönséget, miért aztán a szerencsés 
számú tombolanyerők másnap bálából szép 
ropogós pirosra sütötték, sőt, horribile dictu, 
meg is ették őket, mert hiszen meg vagyon 
Írva, hogy hálátlanok az emberek. A tom
bola nyertesek örömének zaja lecsillapodtá- 
val azután táncversony volt, melyen hat 
darab ezüst érem jutott a diadalmas győzte
seknek. Legújabb találkozása február 2. án 
rendezendő hagyományos gyertyaszentelői 
bálon I

— Gyásahlr. Koczab László jogszi
gorló, tart, honvédhadnagy, Kocab Frigyes 
volt lévai urad, főszámvevö fia a harctéren 
szerzett betegsége következtében január hó 
1-én 28 éves korában, bosszú és kínos 
szenvedés után, elhunyt. Temetése e hó 
4 én volt nagy részvét mellett. A legjobb 
fiú, a legnemesebb testvér és rokon, halálát 
édesanyja özv. Koczab Frigyesné, Kabina 
Kamilla, dr. Koczab Frigyes, dr. Papp 
Menyhértné szül Koczab Hilda és kiterjedt 
rokonság gyászolja. A hős katona emlékét 
pedig Clio fogja megőrizni. Áldás és béke 
porain I

— Izraelita uőegylet bálja A lévai 
izraelita nőegylet tegnap, folyó hó 5-én 
tartotta meg élő sakkjatekkal egybekötött 
táncestélyét. A sikerült tál cmulatság kitűnő 
hangulatban reggelig tartott.

— Férfi Mária Kongregáció. Ma 
vasárnap délután 5 órai kezdettel megismé
telik az előadást a zárdái tornateremben. 
,A mi föntart minket". Karácsonyi életkép 
az iparos világból 3 felvonásban leszállított 
helyárak mellett. 1. hely 5 kor, II. hely 3 
kor., állóhely 2 korona; az érdeklődő közön
séget ezúton meghivja a Férfi Mária Kon
gregáció vezetősége.

— A szöv. ellenzéki pártok megye
bizottsági tagjainak közös értekez
lete. (ESŐ.) A szövetkezett ellenzéki pártok 
megyebizottsági tagjainak több nagymegyé
ben tartott értekezletein kifejezésre jutott 
megbizásából dr Petrogalli Oszkár, a losonci 
Központi Iroda igazgatója és a szöv. ellen
zéki pártok zólyommmegyei listavezetője a 
szöv. ellenzéki megyebizottsági tagok közös 
értekezletét Otátrafürodre január 13-án d. e. 
10 órára hívta össze. Ezen közös értekezlet 
célja és programmja a közös és egységes 
taktikának megállapítása, a megyei bizottsá
gokban kifejtendő tevékenység megbeszélése 
és a többi ellenzéki pártokhoz — elsősorban 
a szlovák néppárthoz — való viszonynak a 
szabályozása.

— A vagyondéasma fizetésének 
elhalasztása. A pénzügyminiszter a cseh 
grárius párt sürgetésére közölte a párttal, 

hogy 130 070 -17123-23. szám alatt a 
pénzügyi hatóságokhoz rendeletet intézett a 
vagyondézsma tekintetében követendő eljá
rásról. A rendelet figyelmezteti a hatóságo
kat a kormánynak 4191. számú javaslatára, 
amely mogváltoztatni és kielégíteni óhajtja 
az 1920 április 8-án 309 szám alatt kelt 
és a vagyonadóról és a vagyonnövekedési 
adóról szóló törvényt Ha ez a javaslat tör 
vényeröre emelkedik, az* adók leszállítását 
leirás alakjában fogják foganatosítani Mivel 
a javaslatot eddig nem lehetett alkotmányo
san tárgyalni, azonban tárgyalására a leg
rövidebb időn belül sor kerül, a pénzügymi
niszter nem emel kifogást az ellen, hogy az 
egyes adófizetők kérelmére mindaddig várja
nak ama adórészletek kivetésével és behaj
tásával, a melyeket a javaslat törvényre 
emelkedése esetén leírnának, amig a javas
lat törvényerőre nem emelkedik A késede
lem addig nem jár kamatfizetési költséggel. 
A késedelmi kamatok kérdését véglegesen 
a novella végrehajtási rendeletében fogják 
szabályozni.

— A lévai keróBkedelinl alkalma
zottak az idén is megtartják szokásos mű
soros farsangi estélyüket a városi vigadóban 
és pedig február 9 én, amikor is elő fogják 
adni Molnár Ferenc kitűnő vigjátékát, a 
Doktor urat, mire nézve a próbák már se 
rényen folynak.

— A délszlovenszkól magyar 
színtársulat január havában akarta meg
kezdeni a lévai sziniszesont, azonban arra 
való tekintettel, hogy a farsaugi idényre a 
lévai társadalmi egyesületek a színháztermét 
lefoglalták, a színtársulat lévai előadásait 
március havában kezdi meg.

— Petroleumletet Morvaország
ban. A morva üzemtársaság Gödingben 
1923 december 21-én 142 méter mélységben 
kiadós petroleumforrásra bukkant, amely 
naponta átlag 70 métermázsa olajat ad.

— Merénylet egy tanító ellen. 
Bíró Béla, magyarszögyéni igazgatótanitó 
ellen vasárnap este gyilkos merényletet kö 
vettek el, midőn a templomba igyekezett. 
Súlyos vastárggyal fejbovágták ismeretlen 
tettesek, akik a tett elkövetése után elme 
nekültek. A súlyosan megsérült tanitót laká
sán ápolják és teljes felépülése hosszú ideig 
fog tartani. Biró Béla a magyar tanitóság 
mozgalmaiban is vezető szerepet játszott. 
Azt hiszik, hogy a gyilkos merénylet bosszú 
müve.

— A hurcolkodáai és felmondani 
Idő megváltoztatása. A belügyminiszté
rium azzal az eszmével foglalkozik, hogy 
az eddigi szokástól eltérően megváltoztatja a 
hurcolkodási és felmondási időt, valamint a 
bérnegyedek beosztását is. Ezek határidejét 
jaouár 1, április 1, júliusi és októberiében 
állapítja meg. Az uj rend érdekében azt 
hozzák fel, hogy a péuzügyigazgatási keze
lés megkönnyítse az adók megállapítása és 
kivetése során könnyítés a közönség szem
pontjából, továbbá a háztulajdonosok adó
vallomásának megkönnyítése. A rendeletek 
valószinüleg már a közeli napokban megje- 
jennek

— A tlsztlkard reneszánsza A 
nemzetvédelmi miuisztériumnak november 
30.-ikán kelt rendelete tisztek és őrmesterek 
részére megint rendszeresíti a kardviselést. 
A tisztikard kosarát harsfagaly diaziti; a 
kosárfelület a kis állami címerrel lesz ellátva. 
A kard hossza viselőjének termetéhez alkal
mazkodik. A markolaton megerősített kard
bojt tábornokok részéro arany, tisztek ré
szére ezüst, őrmesterek részére szattyánbőr. 
A kardot az összes katonai gyakorlatokon, 
szemléken, bemutatkozókon és mindes ün
nepi alkalommal viselik. A kardot minden 
ténylegesen szolgáló tiszt és őrmester meg- 
kapja és aktiv szolgálatának egész tartama 
alatt viselheti.

— A statistikai uj árujegyzékek. 
A kereskedelmi és iparkamara közli: Az 
állami statistikai hivatal a jövő év kezdetén 
kiadja a statistika uj árujegyzékét külkeres
kedelmi statistikai célokra és pedig 2 külön 
kiadásban csehül és németül. Az árjegyzék 
a legújabb állapotnak megfelelöleg lesz be

rendezve és az áruk ab. szerint részletes 
áttekintését is fogja tartalmazni. Hogy az 
állami statistikai hivatal megfejthesse a ma
gánfelek által szükségelt nyomtatandó pél
dányok számának és ugyancsak egy egy 
példány árának kérdését, kívánja, hogy a 
vállalatok és egyesek kiknek érdekében fek
szik az említett árujegyzék megszerzése, 
most már megrendelésüket a legsürgőseb
ben küldjék be közvetlenül az állami statis
tikai hivatal IV. osztályához Praha - Smichov 
Hdeckova 13.

— Mozgó színház e heti műsora ér
dekesség tekintetében felül fogja múlni az 
oddig bemutatott mozidarabokat. Ma, január 
6 án „Örök küzdelem" cimü hatásos, 6 fel- 
vonásos drámát mutatják be. A mai kor 
nagy mozgalmassága benne él az érdekes 
cselekményben. Főszerepet Neumann Lothi 
játsza. — Kedden, január 8-án a rendkívül 
izgalmas 6 felvonásos kalandos drámát az 
.Express vonat titkát" fogják bemutatni. A 
hatásos dráma főszerepét a hires moziszi 
nész Wavorik Róbert játsza. Csütörtökön, 
január 10.-én „Paradicsom a hóban" 6 fel 
vonásos, eredeti, romantikus drámát fogják 
lejátszani. Főszerepét Kaschuer Brúnó játsza.

— Tilos a hazárdjáték a vonaton. 
Az államvasutak személyzete jelentést telt 
az államvasutak igazgatóságának, hogy az 
utóbbi időben feltűnően sokan játszanak 
hazárdjátékot a vonatokon. A vasutigazga- 
tóság tekintettel arra, hogy a hazárdjátékot 
a törvény is tilja, utasitotta a vasúti sze
mélyzetet, hogy no tűrje a hazárdjátékot 
sem a vasutakon, sem a várótermekben, ha 
az utasok magas összegekben játszanak A 
személyzetnek azonban nincs joga fellépni, 
ha nyilvánvaló, hogy időtöltésből, vagy szó
rakozásból játszanak az utasok.

— Betörés. Greincr József lévai ke
reskedő feljelentést telt a rendőrségen, hogy 
mig a városból elutazott, ismeretlen tettesek 
feltörték lakását és 35000 koronáját ellop 
ták. A rendőrség a nyomozást megindította, 
de semmiféle olyan nyomra nem akadt, 
amely valószinüsitelte volna, hogy idegenek 
jártak volna a lakásban, mert semmi ren
dellenség nem volt és semmi sem hiányzott. 
A rendőrség a különös betörés ügyében 
tovább folytatja a nyomozást.

— Uj vasútvonalak Szlovenszkó- 
bao Szlovenszkóban a jövő év folyamán 
kiépítik a Zólyom—korponai 35 km. hosszú 
vasútvonalat. A morvaországi Veselit és a 
szlovenszkói Vágujhelyt összekötő vasatvo- 
nalat, mely Miaván fog keresztülhaladni és 
68 kilométer hosszú lesz, 1926 közepe táján 
készitik el. Ezenkívül rövidesen hozzákezde
nek a Handlova—Felsöstubnya 18 kilomé
teres, L'ngvar—Munkács 47 kilométeres, Vö- 
rőskő—Margitfalva 98 kilométeres, Munkács 
—Bilki - Huszt 65 kilométeres és Turdosin 
—Polhora 29 kilométeres vasútvonalak épi- 
téséhez.

— Érdekes újítás a fényképészet 
terén Rendkívül érdekes és leleményes 
újítást vezetett be Foto Rusznák. Általános 
tapasztalat volt, hogy a magát lefényképez- 
tetö Model a legtöbb esetben a féuyképezö 
készülék előtt nyugtalanul viselkedett Leg
több rosszul sikerült képnek ez volt az oka. 
Rusznák fényképész a gépe előtt a gépre 
erősítve egy nagy tükrött helyezett el, mely
ben a model látja magát és saját maga el 
tud helyezkedni, úgy amint ez neki tetszik. 
Etenkivül egy szabadalmazás alatt álló ko- 
pirozó készüléke is van a praktikus mester
nek. Ennek az új másoló készüléknek az 
előnye az, hogy úgy napfénye, mint villany 
fény mellett lehet vele másolni. A találmányt 
Magyarországon már szabadalmazták.

Kósa József tanár lntazetének 
összes növendékei ezúton érteaittetnek, hogy 
az ünnepek miatt elmaradt táncórák hétfőtől 
lesznek megtartva. Vasárnapi gyakorló óra 
vendég délután 4—5 óráig.

— A ,Dlv tszalóu" — az egyedüli 
magyar divatlap, amely nem hiányozhatik 
egyetlen magyar háziasszony asztaláról sem. 
Egy szám ára 6 korona, előfizetés negyed
évre házhoz szállítva (vagy postán) 20 Kor.
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Lanfer O«zkar okleveles mérnök 
irodáját Deák Ferenc u 21. szám alatt 
megnyitotta.

Betöréa-looás elleni biztosítások 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA* Alt. Biztosító R. T. 
Levice (Léva) főügynökségénél Honvéd 
utcza 2. sz. Telefon 60.

A közönség köréből. 
„Ütött a 12-ik ór&“

. . , Hideg borzongással gondolok erre, va
lahányszor a plébánia templom tornyara né
zek. — XII öt, mutat mindég, a napnak 
bármely szakéban, s én jóslatszerü figyel- 
meztetest latok ebből, és várom, — várom, 
— mi fog történni ? Mit tartogat a jövő 
számunkra, jót-e vagy újabb gondokat ? Ki
bontakozást, megbékulést vagy csak csendes 
megalkuvást? Hiszen mindnyájunk szivének 
mélyén forró lüktetéssel uj vágyak, nagy, 
szent akarások támadnak, amit mindnyáján 
érezünk, de amiről nem szabad tudnunk, 
nem szabad beszelnünk . . .

— És az öreg óra megállt, mint aki 
jól végezte dolgát, a Xll-ik óraban. — Úgy 
szeretnem, ha újra járná! — Utóvégre is, 
a közeiében lakom, s eddigi életemet ez az 
óra irányította fekete lapjavai, aranyos mu
tatójával. S most egyszerre megállt. Taiáu 
megsértődött, hogy a református templom 
óraja is megtanult járul ? S csöndes duzzo- 
gassal ketyegi magaonn ; „jariain mar eleget, 
járjon most mar más is??' — CLatho 
Kaiman irt egy regényt, abban szerepel egy 
toronyóra, ahol az óramutatóra varjak szán 
tak — De tudtommal Léván varjak nem 
igen röpdoBik aorüi az óramutatókat, hogy 
ezert megkellett volna almioa ? Vagy lan 
más az oka ennek ? Történt valami ? R»n 
devúzo párok életeben taiau? Vagy pedig 
az ejjel hazatérő borízű dalosok imádkozták 
ki, hogy az óra ejtelnél többet ne mulasson 
s ébredő lelkiismeretűket könnyebben elal- 
tatbassák, megnyugtathassak, perlekedő asz- 
szonyatkkal szemben ?

Mindegy volna mar, akár suszterinasok 
bűne lenne is a megállás oka, csak mar 
használnának bosszankodó küakadásaink s 
végre megindítaná ideges türelmeileusegünk 
az óra felett rendelkezők szivét es megindí
tanak az órát.

Vagy talán pénz kellene ebhez ? Hát 
gyüjtsünk - gyújtsunk, hiszen ehhez nagysze
rűen értünk es annyira benne is vagyunk. 
_  Vagy tálán jo lenne valami játék „to
ronyórát lauccai" biztosan nyerő szamokkal 
kisorsolni, hiszen az ilyesmi olyan kedves 
divat most Léván. — S ha bar : „Penztm 
az nincs nejein'’ cím alatt köteteket lehetne 
Írni, — „Semmitől nem lé ünk‘ jelige alatt i 
mindnyáján tudni szeretnénk, sőt akarjuk is 
tudni, hogy hauyat ütött az óra?l'‘

(Szikla )

Köszönet nyilvánítás.
Mélységes megiiletödéssel köszönöm özv. 

Gresko Antalné lévai lakos, Gsekei Audras 
feiaöszecsei presbiternek a magyar tanító
képzőre adott ltO—100 kor. és Nagy Sándor 
tanítónak 5 éven at 3 mm búza adományát.

Lévai protestáns leányok segítő egylete 
részéről Karafiath Zsuzsa es Dús Ilona űr
hölgyek 200 koronát voltak szívesek a ma
gyar tanítóképzőre adományozni. HalaB kö- 
szönet ős elismerés a nemes adományért.

Aisószecse, 1923. december 24,
Patay Károly

esperes.

Köszönet nyilvánítás.

A Barsmegyei Népbank Rt. Igazgató
sága két tételben 150 K. azaz egyszázötven 
koronát adományozott egyletünk céljaira.

Fogadja a nevezett pénzintézet nemes 
lelkű igazgatósága hálás köszönetünk nyil
vánítását.

Llebermann Jakabná. 
az Erzsébet Fiileregylet elnöke.

Levice város birájatól.

9378 — 1923 szám.

Köszönet nyilvánítás.

A Barsmegyei Népbank R. T. Igazga
tósága az intézet jótékonysági alapjából a 
városi szegények részére 10Ü0 K, a városi 
tűzoltóságnak 200 K adományt juttatott 
hozzam. — Amidőn ezen nagylelkű ado
mányt ezúton nyugtázom, nevezett igazga
tóságnak jótékony adományozásért a város 
szegényei és hivatásos tűzoltói nevében 
igaz köszönetemet nyilvánítom.

Levice, 1923. évi dec hó 31.
Dr. Tóth 
városbiró.

Levice város tárájától.

9390-1923 szám.

Köszönet nyilvánítás.

Frasch József volt másodbiró az 1923. 
évben kiérdemelt bírói lielyettositésekert 
járó tiszteletdijat 240 K t azaz kettőszáz- 
negyven koronát a varos szegényei részére 
adományozta. — Jószívűségéért a varos 
szegényei nevében ezúton is köszönetét 
mondok.

Levice, 1923. dec. hó 31.
Dr Tóth
városbiró

Jótékonyság.
A tüdőbeteggondozó intézet részére 

1923. évi dtcember havaban érkezett adó 
Hiányok a „Bars“ legutóbbi szamában kö
zölt kimutatásból véletlen nyomdai elnézés
ből két tetei kimaradt u. n. Berger Eruöne 
úrnő 50 K es egy vidéki ismeretlentől 50 K, 
mit ezennel köszönettel helyreigazítunk.

A B.-rsmegyei Népbank Igazgatósága 
500 K t adományozott a tüdöbeieggondozo 
intezetuek, mely lejedelmi adomanyert gon 
dozottaink neveben fejezzük halas köszö- 
netünket.

Dr. Frommer Ignácz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1923. december hó 30-tól — január hó 6 ig

Születés.
Kis Gyula Ruszka Erzsébet fiú Gyula. — 

Csiker János Godól Anna leány Rozália. — 
Antosovszky József Novák Anna fiú József. — 
Staud Béla Szuchy Mária leány Margit. — Hubert 
Maiia leány Maria. — ÍJurcfik .József Manczier 
Maria fiú Vladimír József. — Mezényi János Ba- 
csarka Margit fiú János.

Házasság.
Özv. Andrisz Sándor 71 éves aggkori gyen

geség — Hubert Mária 2 napos veleszületett 
gyengeség.

KINŐ APOLLÜ MOZGO
vaearnap 6 és 8 órakorJanuár 6.-án,

ÖRÖKÖS KÜZDELEM.
dráma 6 felvonásbanTársadalmi

Januar 8.-án, IcecLclexx 6 órakor

Az express vonat titka. 
Kalandor dráma 8 felvonásban.

J’axxu.á.x' 1O-én, csti-törtölrön 8 órakor

PARADICSOM A HŰBA1T.
Társadalmi dráma 6 felvonásban.

2119—1923 szám.

Hirdetmény.

A pénzügvigazgatóságnak 68 566—IV. 
1923 sz. rendeletébői folyólag (elhivatnak 
mindazok akiknek évi össz jövedelmük meg
haladja a 6000 Ke hogy az 1924 évre 
vonatkozó jövedelemadó kivetéséhez szük
séges vallomásokat f é. január hi 31 ig 
annál is inkább adjak be, mert ellenkező 
esetben a mulasztók ellen a legszigorúbb 
megtorló intézkedések fognak foganatba vé
tetni.

A jövedelemadó vallomások a városi 
adóhivatalnál a tűzött határidőn belül nyúj
tandók be.

A szükséges nyomtatvány a városi adó
hivatalban a hivatalos órák alatt a felek 
által díjtalanul átvehető

Levice, 1924. évi január hó 2 án.
Városi adóhivatal.

= APRÓ HIRDETÉSEK. =
TTIaAA* Xassitska Lajos tulajdonát kő- 
mAALlU ■ pezö 1177 □ öl szántóföld a 
Vár alatt, közép dűlőben; Kereszthegyen 
600 □ öl szöllő sok gyümölcsfával. Érdek
lődni lehet NYIREDY GÉZÁNÁL, Honved u.

Viié tanfolyamra jelentkezőket
WádilMdúdiU. elfogad: BELC8ÁK 
ANDORNE. Tandíj 250 korona. 21

L y* yy .-v*. Tél 1 kapható. — 100 állónként 
——« .L pAA 55 surona KLLIN LAJOS
NÁL. M -I. IU5 u Ca 2. SZ. 19

L I « (3 a egy nagy hat soros repaveiö' gép 
aisaiinus nagybirtokosos részére. 

— Megtekinthető : SALAVÁRY JÓNÁS öreg 
birouái, Nagykoszmaiy. 27

*t "j - J a ■ Chayton Schuttl. worth 6 os 
“AalXU . csep:ögarmtura, 28 soros új 
vetögép 2 hajtókocsi, 2 strafkocsi, szekerek, 
Laudauerkocsi, nagy tükör konsoilal, nagy 
villanycsíllár 24 gyertyas, 1000 meter tűzifa, 
körtefa. Cím a kiadóban. 23

Tü töl i í (TÖY1C! jó megjelenésű 
clpészseged, jó eladó 

kerestetik Cím a kiadóba. 30

Műhely megnyitás.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy
Léván, Rozmaring utca 3. szám alatt

szűcs és sapka műhelyt nyitottam.
Elvállalok minden e szakmába vágó 
munkát, u. m. : boa alakításokat, 
kabát béléseket ás sport sapkát 
------mérték után készítek.----------

A n. é. közönség szives pártfogását kérve 
maradtam teljes tisztelettel

FISCHER BÉLA
szűcs és sapkás.

4
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I Egy vásárlás meggyőzi Önt üzletein szolidságáról.
— Legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás ! ■=

Raktáron tartok női és férfi divatáru cikkeket, kötött árut;
női Jumperek stb. stb. fehérnemüekben nagy választék.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.

Q-nyalA mitesser, ránc, májfolt, arc És 
Wicpiv, orrvörösség legbiztosabb ellen 
szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes ,Corall“ készítmények raktáron. Fő 
lerakat Csehszlovákia részéro , Vjrös rák* 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS Á. „ Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

Meghívó.
Az országo s vendéglösipar szövet

ségnek levicei körzete 1924 január 
15-én kedden d. u. 2 órakor a városi 
szálló nagytermében (Léván) tartja 

évi rendes közgyűlését, 
az országos szövetség elnöke Prüger 
Henry szállodás úr, Kern András úr 
szöv. igazgató és Walter Fábián szöv. 
központi titkár urak közbenjöttével.

Felkérjük az összes kartársakat, 
hogy saját érdekükben feltétlen jelen
jenek meg teljes számban

Levice, 1923 december 19.
Adler László Stránszky Bernát

körz. titkár. körz. elnök.

Megindult

SVA MALOM
LÉVÁN

cseré], darálást vállal, 
lisztet, árpadarát elad.

JELMEZ
FELVÉTELEK

valamint alkalmi csoport és 
6YERMEK FÉNYKÉPEK A LEGSZEBB 

KIVITELBEN

„F 0 T 0 “-R U S Z N Á K 
fényképészeti műtermében készülnek 

LEVICE — LÉVA-

A műterein állandóan fűire van! I !

ÍRÓGÉPEK: ——==
Nagyon Olcsón eladó egy vak irásu 
jókarban levő ,REMINGTON“ Írógép.

Vadonat uj „UNDERWOOD“ Írógép, gép3zallagok, 
Garbón-papír a legolcsóbb napiáron kaphatók :

könyvkereskedésében, LÉVÁN.

============== rws ---------------LE

Veszek 
nyers szörmeárut a 
legmagasabb árban u. m. 
róiit, üjeXt, vidrát és görényt. 
Szőrmék festését, kikészí
tését - felelősség mellett - 
vállalom, valamint konfekci
onálását legújabb divatok 

szerint.

SEIF SAMU 
szűosmeater 

LÉVA, Batl 20.

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésénél

Alapíthatott 1881. LEVICE-LÉVA. Tilafon íz. 14,

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK ül

Állandóan friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. Svájczi 
ementáli és különféle belföldi sajtok Legjobb minőségű 
rizsek és kávék .Glória* pörköltkávé különlegesség. Datolya, 
füge, mandarin, narancs, malaga szőlő, maróni ÁDgol és 
orosz teák, teasütemények, jamaika rám különlegességek. 
Saját töltésű asztali borok. C«emege és gyógyberok, likőr,
— — — cognac, pezsgő stb. — — — 
legolcsóbb VASÁRUK és KONYHA FELSZERELÉSI CIKKEK.

Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
f o r r a I ó k, főzőedények, kávé és teafőzők, teaszűrők, hús
vágó gépek, hurkatőtök, kávéőrlők Alumínium és nikkel
— edények, alpakka evőeszközök, konyhamérlegek. —

Takarék-tűzhelyek, folytonégő kályhák, 
kályhaellenzők, kályhatáloák, koksz

kannák, szántartők, szénlapátok.
Vízvezetéki- és villamossági szerelési anyagok ! 1

Villamos IZZÓLÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK, ELEMEK.
Fényképéiieti kellékek 11 Vadáizatl cikkek 11

— Korcsolyák , ródlik-, hegedűk-, vonók-, húrok atb —

Nyifreí fa Tina Mnyvnyowttji Levlca -Lév*.


