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KULTÚRA.

(B. S.) Amilyen könnyű kijelen
teni e szót, de ép oly nehéz meg
határozni is. Ma már a magát 
világosuknak nevező teremtés és 
koronája, az ember, a legkülönbö
zőbb dolgokra használja e szót: 
kultúra.

Kultúra fogalmát, amelyről már 
annyi nagy bölcselők és nyelvtudó
sok sok számos könyveket írtak, 
röviden igy foglalhatjuk össze:

Kultúra alanyi értelemben min
dig csak emberre vonatkozik s soha 
állatra vagy technikai vívmányra. 
Mert az állat vagy a technikai do
log csak a tárgya lehet s soha sem 
az alanya. Az embert az ész és 
akarat teszi kulturalannyá s amit 
az emberi ész és akarat együttes 
munkájával vagyis kulturmunkával 
létre hoz, az a kultúra tárgya. A 
kultúra célja az emberek tökéletesí
tése. S csak az a kulturmunka tud 
áldásosán működni, amely a vallás- 
erkölcscsel párosulva, vállvetve mű
ködik az emberiség tökéletesítéséért.

Manapság a hatalmi gőgjében 
elbizakodott emberek sietnek elvá
lasztani a kultúrát a vallástól. Előt
tem áll korunk embere, mint a 
földre hajló, legparányibb széltől is 
ingadozó, az éltető napsugarainak 
hátat fordító szomorufüz. Ennek a 
szárnyaszegett, gerinctelen, csügge- 
teg, szétmáló, ingatag, lehorgasz- 
tott fejű, reménytelen világnak, 
csakugyan szomorufüz a legtalálóbb 
képe, ott a tó partján — a költő 
szerint — vagy a temetőben.

A magasan járó, magasba törek
vő, veröfényes kultúrának ellenben 
kevés dal, kevés tudomány, kevés 
dicséret, kevés művészet s még ke
vesebb kebel jutott osztályrészül. 
Az erőteljes, bizó és törhetetlenül 
kitartó kultúrát, melynek szimbóluma 
lehetne a kőszikla tetején bármely 
viharban szilárdan álló tölgy, nagyon 
kevesen szolgálják, de annál többen 
aláásni iparkodnak. Az egyén bol
dogságának, a társadalom békéjé
nek, a kultúra helyes irányú mes- 
gyéjének az egyik főtényezőjét, az 
egészséges és ózondus életkedvet 
sokan kevésre becsülik az ember-
ben ; e fötényezőt a lélek mélyéről 
kiemelni, minden vonalon fejleszteni, 
nemzedékeken át gondosan ápolni, 
vele az életet egészen megtölteni ’ 
és áthatni édes kevesen teszik.

Pedig az emberiség legnagyobb 
jótevői, kik kard nélkül hódítottak, 
téritettek és neveltek egész nemze
teket a kultúrára, akik az emberi
ség javára évszázados alkotásokat 
tettek, nem voltak vallás nélküli 
kulturalanyok, hitehagyott szószá
tyárok, magukat cifra szavak kön
tösébe burkoló kulturrombolók. S 
szomorú látni azt, hogy ezen kul- 
tur rombolóknak ma sokan hisznek, 
mert nem gondolkodnak mélyebben, 
hanem minden cifra szavat szin- 
aranynak vesznek.

Erőtlenek ezek a kulturlegények. 
Kezeik között szétmálik ipar, meg
akad a munka, megszűnik a válla
lat, betyárkodás lesz a legszentebb 
hivatás is és pálinka lesz a keser
vesen szerzett kenyerünk. Nap nap 
után hervadnak, rohamosan fogy 
erejük, öregszenek. Mint a pusztuló 
fa, gyümölcsöt nem hoz, díszeit ko
rán elhullatja, kihalnak az élet 
kertjéből nyomtalanul. Nincsen szá
mukra napsugár, hanem korai halál. 
Az erős, edzett, fegyelmezett lelkű 
igaz kultúrával biró embereknek 
nem szabad a kulturlegények út
jára térni, hanem a létért való 
harcban önmaguk és embertársaik 
boldogitásáért a végkimerülésig kell 
küzdeniük.

A sajtóra is e téren várna a 
legmagasztosabb feladat: nem lefo
kozni, nem ócsárolni, hanem fel
gyújtani, becsületes munkára kell 
terelni a küzdő embert, nem a sö
tét s reményt vesztett, hanem az 
ideális, derült, vigasztaló és felemelő 
kulturvilág felé vezetni. A sajtó a 
társadalom és az ország érdekében 
akkor töltené be nagyhatalmi kul- 
turmisszióját, ha tiszta erkölcsről 
soha meg nem feledkeznék, ha min
den egyes lapjáról végképp szám
űzné mindazt, ami merénylet a 
tisztesség, a közerkölcs ellen Az 
emberek legnemesebb érzelmei, a 
vallás, Isten, felebaráti és munka 
szeretet ellen, ha nem a szenvedé
lyek felkorbácsolására, hanem azok 
megnyugtatására, a puritán lelkű
let megszerzésére és őrzésére ser
kentené a társadalmat, mert a tiszta 
szív és lélek belsejéből fakadnak a 
legnemesebb érzelmek, a nagy tet
tek és alkotások szülőanyja — 
vagyis a szivek s a lelkek tiszta
sága szüli a békét, mely az egész 

' ország üdve.

iTiMílagini

A vllág-eseményekbfil.

Az angol király huszonöt perces kihall
gatáson fogadta Bethlen István gróf minisz
terelnököt. A kihallgatásnak igen nagy poli
tikai jelentőséget tulajdonítanak. Bethlen az 
első volt a központi hatalmak kormányelnö
kei közül, akit az angol király fogadott. — 
Az egyik hétfői lap azt Írja, hogy a kihall
gatás egy angol királyi hercegnek a magyar 
trónra való meghívásával függött össze. Hi
vatalos helyen ezt a hirt megcáfolják.

Angliában ötvenhétezer mozdonyvezető 
és fütő sztrájkba lépett

A Baldwin-kormány 327 szavazattal 256 
ellenében vereséget szenvedett.

Prasek szenátusi elnök semmi körülmé
nyek között sem fog önként lemondani, 
hanem uj pártot alakit, ami a koalíció össze
omlását jelentené s uj választások kiírását 
tenné szükségessé.

Bethlen István gróf magyar miniszter
elnöknek a királynál tett látogatását az ösz- 
szes politikai körökben a legnagyobb hord
erejű külpolitikai ténynek tekintik

Lenin, a népbiztosok tanácsának elnöke, 
meghalt. Fél 6 órakor önkívületien és álta
lános gyengülés állott be és 7 órakor Lenin 
paralitikus tünetek között meghalt.

A magyar kölcsön terve túljutott az 
akadályokon. Anglia, Olaszország és Magyar
ország haladéktalanul meg fogják adni alá
írásukat, mig Franciaország és a kis entente 
még néhány napi haladékot kérnek.

A kölcsön legnagyobb része Angliában, 
az Egyesült Államokban, Svájcban, Olaszor
szágban és a Skandináv államokban fog 
elhelyezést találni. Nagy hajlandóság van 
arra, hogy a főbiztosi tisztet az Egyesült 
Államok képviselőinek ajánlják fel.

Az angol vasutas sztrájk befejezése 
ügyében a mozdonyvezetők szövetsége tár 
gyalásokat hajlandó kezdeni.

A törvények és rendeletek gyűjteményé
ben e napokban jelenik meg a kormány 
január 7 én kelt rendelete a ruszinszkói 
nemzetgyűlési választásoknak az első válasz
tási ciklusban való lefolyásáról.

Svehla lapja nagyjelentőséget tulajdonit 
Bethlen audenciájának, mert seholsem tö
rődtek annyira az etikettel, mint épen az 
angol udvarnál.

Csehszlovákia nem akarja a szovjet 
elismerését elsietni, de nem akar utolsónak 
sem a sorban kullogni. Az angol munkás
kormány és (Faszország a következő hetek
ben elismerik Oroszországot és Csehszlo
vákia közvetlenül csatlakozni fog hozzájuk

A magyar kormánynak sikerült elérni 
azt, hogy a 250 milliós aranykoronás köl
csönt minden levonás nélkül nettó fogja 
megkapni. Ez azt jelenti, hogy a kölcsön 
tényleges összege körülbelül 280—300 mil
lió aranykoronát fog kitenni.



Szovjetoroszországban most kritikus 
időszak következik. A radikalizmus és revi- 
zionizmus közötti ellentétek ma orősebbek, 
mint valaha és nem lehetetlen, hogy azt a 
nagy érzésbeli megrázkódtatást, melyet Le
nin halála Oroszországban okozott, mindkét 
csoport arra fogja kihasználni, hogy forra
dalmi vagy ellenforradalmi mozgalmat szitson. 

Lenin a történelemnek olyan alakja 
lesz, aki nagyot alkotott ugyan, de a sza
badságot Oroszországban eltaposta.

Prasek Károly, a szenátus elnöke a 
szenátus elnökségéhez intézett hivatalos 
átiratban tudatta, hogy lemond a szenátusi 
elnöki funkcióról.

Az angol kereskedelmi kamarák a mi 
niszterelnökhöz, a külügyi államtitkárhoz és 
a kincstári kancellárhoz felralot intéztek, 
melyben azt követelik, hogy a kormány 
szólítsa fel Franciaországot és Olaszországot, 
hogy fizessék meg háborús tartozásaikat.

Lenint tölgyfa koporsóban Kreml fala 
mellé temetik. Január 21-ike országos gyász
nap lesz A jövő héten választják meg 
utódját, melyként Kamenevet és Rykovot 
emlegetik. Lenin halálával nem lesz változás.

A lengyel kormány Lenin elhalálozása 
alkalmával részvétét fejezte ki a szovjetkor
mánynak. Lengyelország eddig az egyetlen 
állam, amely kifejezte részvétét.

A francia kormány a kamarában a 
franc zuhanása miatt kétségbe marad Bár 
senki sem kételkedik abban, hogy az esetben 
a lemondani kényszerülő Poincarét bíznák 
meg újra a kormányalakítással.

A svéd országgyűlés mindkét kamará
jában javaslatot nyújtottak be, hogy hatá
rozzák el Svédország kilépését a népszö
vetségből.

Egy kis igazság.
Irta: LÁSZLÓ MIHÁLY

(Folytatás)
FELESÉG. Nem gyűlöllek, miért undo 

rodnék tőled. Megcsókollak.
FÉRJ. Nem. Nem. Nem engedem Csak 

a kezedet add ide, csak azt akarom. (Mar 
git odanyujtja kezét, amelyet János szenve
délyesen csókol.) Milyen jól esik ajkaimmal 
megérinteni ujjaidat Ezek az életet lehellik. 
Ezek a gyönyörű karcsú ujjak, nem a halál 
ujjai, ezek az életé. Milyen kár, hogy többet 
nem csókolhatom (Elengendi a kezét) Kö
szönöm (Csengetés kívülről)

FELESÉG (Összerezzen.) Valaki jött. 
FÉRJ. Nézd meg fiam ki az ? 
FELESÉG. Légy nyugodtan addig 
FÉRJ Ne maradj soká, nagyon rosszul 

vagyok Érzem a halált.
FELESÉG. Ugyan ne légy gyerek.
FÉRJ. Majd meglátod Ö csengetett. 

(Margit el. A beteg egy ideig nyugodtan 
fekszik, majd nyugtalan lesz, beszélgetést 
hall a másik szobából Hallani akaija. A 
széken odaküzködik az ajtóhoz, fülel. Csend. 
A másik szobában pedig az asszony szere 
tője, érdeklődik a beteg ál/apota felől)

SZERETŐ Tehát tényleg olyan nagyon 
rosszul van.

FELESÉG. Nagyon. Nem hiszem, hogy 
megélje a reggelt.

SZERETŐ. A végrendelet lelől említett 
már valamit ?

FELESÉG. Igen. Mindent rám hagy, 
amiért olyan hűséges voltam (Halkan nevet.)

SZERETŐ Csak nem tudja a mi vi
szonyunkat ?

w

Egy régi levéltár múltjából.

Lapunk hasábjain már többször foglal
koztunk egykori hires Újbánya szabad királyi 
és bánya várossal. Magirtuk annak történetét, 
nevezetességeit, kies fekvését Megirtuk azt 
is, hogy mint a többi hires város faluvá 
süllyedt, melynek az lett a következménye, 
hogy avatatlan kezek szétdobálták értékes 
levéltárát, sőt mi több; fölösleges, értékte
len hulladékpapir címén kilogrammonként 8 
koronájával elprédálták A bel- és külföldi 
archeológusok által elismert levél- és ok
mánytár kódexei, bullái, adománylevelei, a 
város középkori jegyzőkönyvei (annales) a 
mészárosok, boltosok és piaci kólák kezébe 
kerültek, kiktől állandóan kikerül egy egy 
érdekes adat és az ahhoz értő emberek szó 
tárgyává teszik, sőt szerkesztőségünkhöz is 
eljuttatják, hogy lapunk hasábjain közzéte
gyük azokat (Igézés Újbányán 1637 ben. 
Széttépett és a hentesnél csomagolásra pre 
desztinált Írásokból. Megjelent lapunkban 38. 
számában 1923)

Hogy annyira érdekes és értékes volt 
valaha e levéltár, mutatja egy névjegyzék, 
mely 1904. évben készült és egy ládában 
őriztetett. Ezen tartalomjegyzék okmányokat 
emleget, melyek két ládában vo tak elhe
lyezve. Ezek a következők:

1) I Lajos király határjárása 1346-ban
2i 1 Lajos király privilégiumot ad a 

városnak 1364
3) Maria királynő érkezése Újbányára 

Zsigmoddal 1385
4) Henrunannus Szenienkkel adomány

levele 1391.
5) Jegyzőkönyv Mária királynőnek a vá 

rosban való tartózkodásáról 1385 november 
8, 1?94 március 4 én.

6) Széttépett jegyzőkönyv a benedeki 
fosztogatásró 1348

7) Altárna nyílásáról 1382.
8) 4 Benediklinus érkezéséről 1359.
9) Zsigmond király adománylevele 1391.

10) , . . 1393.
11) A városház udvarán levő hársfán 

. kutyabőrön Írott jegyzőkönyv 1482
1 ___________

FELESÉG. Nem. Akkor valószínű más
ként cselekedett volna. Ámbár kérdezőskö
dött felőled is.

1 SZERETŐ Nos és mennyire rúghat a 
hagyaték ?

FELESÉG Számításom szerint négy
öt millióra. De valószínűen van még egy 
csomó értékpapirja is, amit azonban nem 
tudtam hirtelen megtalálni. Érdeklődni a 
papírok felől pedig nem akartam, mert még 
gyanakodni kezdett volna Majd utána 
nézünk

SZERETŐ. Mindenesetre elég lesz, hogy 
vállalatomba friss erőt öntsek Mégis soká 
bírja az öreg. Ha én helyébe volnék, már 
régen elmentem volna

FELESÉG Ne beszélj igy, hiszen ha 
tudná.

SZERETŐ. És ha tudná ? Akkor biz
tosan még tiz évig is élne. Mi pedig vár
hatnánk megint. (Kis szünet)

FELESÉG. Tavasszal esküszünk ?
SZERETŐ Minden bizonnyal, hanem 

elébb az öregnek kell menni.
FELESÉG Ne lélj még máma elmegy. 

(A betegszobából zörej hallatszik, mintha 
valami leesett volna Margit megriad egy 
pillanatra, az óra hetei üt)

SZERETŐ. Mert lettél ilyen sáppadt 
hirtelen ?

FELESÉG. (Izgatottan.) Nem tudom. 
Várjál. Be kell mennem hozzá Talán már 
vége. Majd hivlak.

(A feleség amint belép a szobába visz- 
szatántorodik, meri az ajtóban találja a be 
leget, a beteg fekszik, mint egy halott)

FELESÉG Szent Isten, már meghalt. 
(A beteg fölé hajol.)

12) II Mátyás király vörös viaszkpecsé- 
tét engedélyező kódexe 1582.

13) 1 Mátyás király levele 1490, 1470
14) Malmok egyeszséglevele és jegy

zőkönyve 1472
15) Ember-vásárlásról szóló jegyző

könyv 1677.
16) Török pusztítás rövid jegyzőkönyve 

1666
18> Jegyzőkönyv 1545, 1582, 1587-bői.
19) . 1670, 1682 bői.
20) , 1690, 1692-ből.
11) Mohácsi vész előzményeit megelőző 

jegyzőkönyv 1500, 1513.
22) Toborozás 1515, 1524 bői. Prokla- 

mációk 1516, 1520, 1524 bői.
23) Egy töredék jegyzőkönyv 1503,1545.
24) Mohácsi vészről szóló jegyzőkönyv 

1526.
25) Királyi láttogatásokról jegyzék 1700.
26) Királyi látogatások és egyes közsé

gek priv. szóló tartalom 1702. .
27) Tornyok építéséről szóló protoko- 

lum 1710.
28) Árvíz leírása 1820.
29) Dögvész 1820.
30) Első tüzgép elhelyezéséről szóló 

jegyzőkönyv 1721
| 31) Testőrség szervezéséről szóló fel

hívás és jegyzőkönyv 1741 bői.

Különfélék.
I

— A Lévai Kaszinó népszerű tudoraá- 
’ nyos felolvasásainak második sorozata febr. 

hó 5 én kedden d. u. 6 órakor veszi kez
detét. Felolvasnak: Dr. Karafiáth Márius: 
Mi jutatta Széchényi István grófot Döblingbe. 
Felolvas még Szabó S Zsigmond. A legkö
zelebbi felolvasás február 12-én. Dr. Kara- 
fiath Márius folytatja előbbi felolvasását és 
Pető Imre dr. a közgazdaság köréből olvas 
fel. A Kaszinó vezetősége ezúton is kéri az 
érdeklődőket, hogy az előadásokra pontosan 
szíveskedjenek megjelenni, mert azok pont
ban 6 órakor veszik kezdetüket.

Ii _____  . __ . .__

FÉRJ, Igen, meghaltam. Élek s mégis 
halott vagyok A hitem halt meg Ezt jól 
csináltátok, ezt megcsináltátok. Hahaha . . • 
(Felül, Margit rémülve áll.) Hittem neked. 

’ S te csak bolonditottál. És én titeket akar- 
' talak megjutalmazni, akik becsületemet ösz- 

szetiportátok. Titeket, akik halálom órájá- 
, bán is csBk rúgtatok rajtam egyet. Milyen 

balga, buta voltam. Hittem, hogy simogató 
kezed balzsamoz s ha nem is szeretaz, de 
legalább szánsz, mint egy nyomorult öreg 
embert Miért nem vártatok, mig meghalok. 
Miért nem hagytátok legalább a hitemet 

: élni ? Miért ? Keresztül tapostatok, megöl- 
i telek, poko'ra juttattatok. De hiába örültük 

a halálomnak, a pénznek, a vagyonnak, 
mert lásd van még erőm ezt a rongyos pa
pirost összetépni (Szét akarja tépni a vég 
rendeletet, de a feleség kikapja a kezéből)

FELESÉG. Ez már az enyém
FÉRJ. Még őzt is. Nyomorult. Nem 

elég, hogy telkemet megölted, most még 
rabolni is akarsz, mint egy közönséges 
útonálló, mint egy hullarabló. Add ide, add 
ide, mert megfojtalak. (Végső erőfeszítésében 
feláll a székbe)

FELESÉG Nem adom (Elájul)
FÉRJ Add ide. (Összeroskadva) Jól 

van Ti fiatalok vagytok, én öreg, kinek van 
igaza ? Erősebb jog az élet. Hiszen ti vagy
tok az erősebbek, fiatalok. (Lecsúszik a szék
ről, meghal Szerető berohan. Rémülten)

SZERETŐ Margit I Margit I Margói Mi 
van vele. (Élesztgeti) Szólj, meghaltál i

FELESÉG. (Feleszmélve) Nagyon csúnya 
néha az élet.

Vége
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— A lévai Slovenská Matioa köz 
gyűlése. A Léva és környéki Matica egye
sület vasárnap délután tartotta ineg közgyű
lését a városháza tanácstermében, a lagok 
élénk érdeklődése mellett. A közgyűlést dr. 
Bargár Gábor elnöki megnyitója vezette be, 
melyben a Matica kulturális hivatását vá
zolta. Ezután Tomaj János titkár terjesztette 
be jelentését és buzdította a közönséget a 
Maticába való tömörülésre, hogy az foko
zottabb mértékben teljesíthesse célját. Bolcek 
István hittanár Kmet' Andrásnak, a Matica 
megalapítójának életét és tevékenységét is
mertette és méltatta. A pénztári jelentést 
Novotny Antal terjesztette be. Ezután meg
ejtették a tisztikar választását. Újból eiuök- 
ké választottak dr. Bargár G .bor állami 
közjegyzőt, alelnök lett Srobár József ga- 
ramujfalusi esperesplébános, titkár Bolcek 
István, pénztárnok Novotny Antal, könyvtár
nok Tatar tanár, jegyző Biross József. Vá
lasztottak ezenkívül 28 tagból álló választ 
mányt. A Matica közgyűlése elhatározta, 
hogy az egyesület lévai és a környékbeli köz
ségekben levő szlovák könyvtárait díjtalanul 
bocsátja a nagyközönség rendelkezésére. 
Továbbá hetenként egyszer a lévai gimná
zium fizikai termében szlovák nyelvű tudo
mányos előadásokat fog rendezni szabad 
bemenet mellett a közönség részére.

— Nyugdíjazás. Dr. Hamar Gyula, 
Ítélő táblabiró, a lévai járásbíróság vezetője 
35 szolgálat után saját kérelmére február 
hó 1 ével nyugalomba vonul. Mar 30 év 
előtt, mint fiatal aljárásbiró működött váro
sunkban s megszerezte magának nemcsak 
jogásztársaínak, hanem egész városunk 
tiszteletét és szeretetét. A fordulat után a 
csehszlovák igázságügyi kormány őt állította 
a lévai járásbíróság élére s azóta nagy 
szakértelemmel s kötelesség tudással, lanka
datlan buzgalommal vezette a bírósagot. 
Bár a biróság létszáma soha sem volt teljes 
b most az utolsó években a fogalmazó 
személyzetből 1 biró, 1 jegyző és 1 jog 
gyakornok hiányzott, mégis nemcsak kurren- 
ciát tudott tartani, de oly megfeszített mun
kaerővel a lévai járásbíróság tevékenységét 
birótársaival mintaképül állították a felsőbb 
ség elé. amiért az idén toljes elismerést 
kapott. Tárgyilagos, egyenes, határozott jel
lemű igazi régi, jó táblabiró volt, kit jól 
megérdemelt nyugalmába városunk polgár 
ságának osztatlan szeretete kisér azzal a 
jó kívánsággal, hogy adjon az Isten neki jó 
egészséget, megelégedést élete hátralevő 
idejére A távozó táblabiró tiszteletére a 
lévai Kaszinó barátságos társas vacsorát 
rendezett csütörtökön, melyen ötvenen vet 
tek rész s melyen elsőnek Huberth Vilmos 
a Kaszinó elnöke üdvözölte a köztisztelet
ben álló táblabirót, akit még dr. Karafiáth 
Márius és dr. Kersék János köszöntöttek. 
Dr. Hamar Gyula meghatva köszönte meg a 
megnyilvánult rokonszenvet. A társaság a 
legjobb hangulatban a késő éjjeli órákig 
maradt együtt

— Egyházi közgyűlés. A lévai ref. 
egyház ma, január 27-én délután 4 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését a ref. iskola 
tanácstermében,

— A lévai protestáns Otthon e 
hó 20 án tartotta évi rendes közgyűlését dr. 
Kersék János igazgató elnöklete alatt, me
lyen az elnök kegyeletes szavakkal emléke
zett meg a körnek múlt évben elhunyt két 
tagjáról, id Fornay István volt kurátorról 
és közép Galambos István presbiterről, kik
nek emlékét jegyzőkönyvbe iktatták s csa
ládjuknak a közgyűlés részvétét fejezte ki. 
Ezután megállapították a műit évi költség
vetést. E határozta a közgyűlés, hogy helyi
ségeit teljesen renováltatja s a még hiányzó 
tárgyakkal felszereli Végül megválasztották 
az uj választmányt. Rendes tagokul megvá- ' 
lasztattak : Balogh Lajos, Dóka Sándor, Ja- 
kabfalvai Barna, Nsgy András, Szalay Vil
mos, Ifj. Szabó Dániel, Tóth Károly, ifj. 
Tóth Sándor, Tolnai Károly, Vida Jónás, 
Zilay István, Zilay András, ifj. Racz Jónás, 
Vizi Sándor, Mészáros Mihály, Koncz Károly, 
Koncz János, Kósa János, ifj Váczi Jónás, 
Dubovszkv János Póttagok lettek: Dóka 
Károly, Fornay István, Bakos József és , 
Szobi András.

— A lévai járás közigazgatási 
tisztviselői karának tánomutatságát 
tegnap f, hó 26 án tartották meg a Városi 
Vigadóban. Kitünően összeállított műsorral 
nagy sikert ért el a rendezőség. A kedélyes 
mulatság reggelig tartott.

— Tanító választás A nagysallói, 
mezőkissallói, hölvényi egyesült református 
egyházak elöljárósága f. hó 18 án Kömley 
László tanitót egyhangúlag kántortanitójául 
megválasztotta.

— Vig farsangi estély. A Lévai 
Kath. Kör az Iparos Olvasókörrel 1924. évi 
február hó 2 napjan a Városi Vigadó ösz- 
szes termeiben, jótékonycélu zártkörű vig 
farsangi estélyt rendez Belepő díj szemé
lyenként 10 K (3 K vigalmi adó.) Felül- 
fizetoseket köszönettel fogadnak. Pénztárnyi 
tás 7 órakor. Kezdete pont 8 órakor. A 
rendezőség kéri a közönséget, hogy az elő
adáson pontosan jelenjen meg, inért az 
ajtók zárva lesznek. Zenét Sárai—Lakatos— 
Bartos jóhirü zenekara szolgáltatja. Intéző 
bizottság : Dr Kersék János diszelnök. lleck- 
mann István, Éder Kálmán elnökök, Fraseh 
József pénztáros, Koperniczky Kornél jegyző, 
ifj. Agárdy Zsigmond, Korpás István ellen
őrök, Adler László, Guba János, Sümegh 
Lajos, Kónya László, Birtos Béla biz. tagok. 
A rendezőség úgy látszik mindent elkövetett, 
hogy az estély fényesen sikerüljön. A kitti 
nőén összeállított műsor és a kipróbált régi 
szereplők biztos zálogai az est sikerének 
Műsor: 1) A kis kadét. Operetté 1 felv. 
Zenéjét és szövegét irta Farkas Imre. Sze
mélyek : Ezredes Kessik Herold, Kadét Frecska 
kén, Jozefine Klain Kató, Tisztiszolga Já 
nosny Rezső. Az operettet The Manhattan 
Stars Ama szalonzenekara kiséri. 2) Ura
sági inas kerestetik. Francia bohózat 3 fe v. 
írták: Burg Jenő és Laufstein. Magyarra 
átdolgozta Kessik Herold. Személyek: S5- 
lyomhegyi Andor, alezredes Hradecsny Géza, 
Olgái a felesége Szilassy Ilcsi, Edit, 0:ga 
húga Hetzer Márta, Báró Visontai Béla, 
kettőjük atyja Barta Mór, Kelemen Kuni
gunda Feledy Olga. Bodor Jaucsi Kessik 
Herold, Anna, szobaleany Frecska Irén, 
Wassersaft Izidor, helyszerző Pick Baudi, 
János, inas Szumrák Tivadar. Színpadi 
technikai rendező Schulcz Gyula. A meghí
vók kézbesítése már folyamatban van. Aki 
tévedésből esetleg nem kapna meghívót es 
arra igényt formál, a rendezőség kéri jelentse 
azt be Fraseh Józsefnél, az intéző bizottság 
egyik vezetőjénél.

— Haaasaág. Dr Rohonyi Miklós a, 
Hungária Szérummüvek R. T. műszaki 
igazgatója (Budapest) és Vértes Margit (Ba
lassagyarmat) házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

— Törvényen megalakult hitköz
ség adókivetési jogát is kétségbe vonják. 
A pozsonyi kath. autonóm hitközség kül
döttsége Kállay miniszternél erről a cseh
szlovák sajtóiroda a következőket jelenti : 
A pozsonyi kath. autonóm hitközség képvise
lői Kállay miniszternél jártak a felekezeti 
adó ügyében. Minthogy a közoktatásügyi 
minisztérium pozsonyi referátusa az adó 
további olöirását és beszedését ideiglenesoen 
beszüntette addig, amig az egész kérdés 
jogi része megoldva nincs. Kállay miniszter 
utáll arra, hogy ezeknek az egyházi előírá
soknak jogi oldalát tisztázni kell, hogy a 
köztársasághoz való viszonyát alapszabálai- 
nak jóváhagyása céljából való újabb felter
jesztése által végleg rendezze, hogy azután 
a hitközség csehszlovák nemzetiségű hozzá 
tartozóival a belső viszonyt is véglegesen 
rendezni lehessen. Addig a kormány az is
kolaügyi referátus ideiglenes rendelete ellen 
nem járhat el és nem kényszeritheti ki az 
előirt adók megfizetését („Híradó" 1914 12. 
számából.) Ebből következtethet a lévai hath. 
iskolaszék — mely távolról sem bir hitköz
ségi jelleggel, autonómiai joggal, — hová 
vezethetnek az ö adókivetési és adószédési 
kisérletei.

— Jelmez-estély Zsellzen. A Zse- 
lizi Kaszinó Egyesület 1924 február hó 1-én 
(pénteken) saját hélyiségeiben zártkörű álar
cos jelmez-estélyt fog tartani. Kezdete este 
fél 9 órakor.

— A Keresztény Btunkásegyesa- 
let évi rendes közgyűlését f. hó 27-én d. 
u. 4 órakor tartja meg az Egyesület helyi
ségében. — Egyben felhívja tagjainak figyel
mét már most az Egyesület helyiségeiben 
farsang utolsó napjaiban tartandó szinielő- 
adással egybekötött táncmulatságára.

— Ifjúsági előadás. A lévai ref. 
ifjúsági egyesület 1924 január hó 20 án 
szépen sikerült műsoros estélyt tartott, me
lyet Tóth István tanító szellemes és jóizü 
humorral megirt felolvasása a Szokásról 
vezetett be. Ezután Kersék Jánosnak „Az 
asszony verve jó“ cimü tréfás párosjelenetét 
adtak elő Polgár János és Vészáros Jolán 
ügyesen Majd Tóth Istvánnak a Divatról 
irt dalát énekelte Vida Etelka, kinek szép, 
tisztán csengő hangja kellemesen lepte meg 
a közönséget, mely zajosan megtapsolta. Ezt 
követte az „Én vagyok az ur a háznál* 
Kersék János vigjatéka, melyben Bandi 
szerepét Botlik László, Katikáét Fábián 
Irma, Icáét Vízi Jolán játszották kitűnően 
összetanulva, feszteleuül és kedvesen. Végül 
„Olyan nincs a sifonérban* Kersék János 
falusi tréfája került színre. Csupa derű és 
jókedv fogadta az ügyes szereplőket. Szabó 
Etel, Demeter Eszter és Kósa Jolán a három 
szemre való, tűzről pattant menyecskét Er- 
zsók, Julcsa és Magdát kedvesen játszották 
és szépen is énekeltek. Méltó párjuk volt a 
három gazda szerepében Szűcs István, Mó
zes Kálmán és Bálint István, kiknek játéka 
semmi kifogásolni valót nem hagyott fenn 
Náci korcsmáros szerepét Kósa Lajos alakí
totta nagy ügyességgel. Koncz Karoly pedig 
páratlanul kitűnő alakot csinált Ácsi cigány 
szerepéből A közönség minden szám után 
zajosan megtapsolta a szereplőket.

— Jelmez-bál. A Lévai Sport C'ub 
a szokásos nagy álarcos jelmez balját 1924 
március hó 1 én szombaton este 8 órai 
kezdettel a Városi Vigadó összes helyiségei
ben tartja meg, melyre a meghívók a na
pokban lesznek kibocsájtva. Esetle; rekla
mációkat a még szükséges meghívók kézbe
sítésére vonatkozólag, Scbuicz papirüzletben 
lehet bejelenteni Paholyjegyek ugyanott 
előjegyezhetek. — Ezidéu a Club vigalmi 
bizottsága, mint a bal rendezősége egészen 
uj és nagystílű ujjitásokat szándékszik ke
resztül vinni, melyek óriási meglepetés 
számba fognak menni. A bált nagy érdeklő
dés előzi meg és az előjelekből Ítélve a 
farsang egyik minden tekintetben legsikerül
tebb mulatságának Ígérkezik. A jó hangula 
tót csak emelni fogja, hogy két hirneves 
cigánybanda fog hangversenyezni.

— Dr. FényeB Samu előadása. 
Dr. Fényes Samu, a Kurucz Feja Dávid és 
több nagysikerű színdarab szerzője a na
pokban Léván járt és az izr. hitközség ta
nácstermében tudományos előadást tartott. 
Előadásának témája: a zsidóság hatása a 
nyugati államokra — volt. Az előadást nem 
nagyszámú közönség hallgatta és az nem is 
volt előzetesen hirdetve A jelenlevők azon
ban a radikális gondolkozás ezen ismert 
nevű úttörőjének fejtegetéseit tetszéssel 
fogadták.

— Tatárjárás Léván. A lévai csiz
madia ipartársulat február 23-án tartja meg 
szokásos farsangi mulatságát a városi viga
dóban, a mely alkalommal előadják a Tatár
járás kedves zenéjü operettet, a melyre most 
folynak a próbák. x

— Ankét Léván a vasúti menet
rend megállapításáért. A napokban an
kétet hivtak egybe Léván, hogy a város, 
mint érdekelt, tárgyalási alapul szolgáló ja 
vaslatot tegyen a vasúti nyári menetrend 
megállapitásához. Az ankétet azonban a hó
viharok következtében a vasúti forgalomban 
beállott zavarok miatt későbbi időre halasz
tották el A vasutat használók tapasztalják, 
hogy vonalainkon vannak módositásra szo
ruló állapotok.

— A kereskedelmi alkalmazottak 
mulatságát mint már jeleztük február 9 én 
fogják megtartani. A meghívókat kibocsáj- 
tották és egyben felhívja a rendezőség azo
kat akik tévedésből meghívót nem kaptak, 
hogy Franck Zsigmondnál (Takács és Lngel 
cégnél) jelentsék be.
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— Faragó Ödön a kassai színház 
hírneves volt igazgatója f. hó 30-án szerdán 
este 9 órai kezdettel a Kaszinó meghivására 
a nagyteremben felolvasást fog tartani, 
melyre ezúton is felhívjuk olvasóink érdek
lődését. A közelmúlt hetekben Kassa magas 
intelligencziája, magyar társadalma előtt 
tartotta meg Faragó a napilapok által is 
melegen elismert nívójú előadását a modern 
szinészetröl. A mindenkit érdeklő théma 
Faragó színes előadásában, ki nemcsak di
rektornak, de színésznek is elsőrangú — 
bizonyára élvezetes perczeket fog szerezni 
városunk fejlett ízlésű intelligencziájának. 
Az érdeklődőket ezúton is meghivja és szí
vesen látja a Vezetőség.

— Kupetzky festőművész képki- 
állltása. A városháza nagytermében Ku 
petzky Albert festőművész január hó 26.-tól 
február hó 3 ig képkiállitást rendez. A hires 
festőművész körülbelül 150 akvarell képét 
állitotta ki. A képek mindegyike sajátos tech
nikával és eredeti felfogással vannak festve. 
Egy eredeti és vérbeli művész alkotásai ezek 
a képek, egy igazi tehetség pompás Ízlését 
és kitűnő élethü meglátásait dicsérik Ku 
petzky már származásánál fogva is művész
vérű ember: Rákóczy kedves festőjével, a 
hires Kupetzkynak egyenes leszármazottja. 
Tanulmányait Pesten, Münchenben, Bécsben 
és Angliában végezte. Festményeit tekintve a 
nagy angol festőművész Walther Carne isko
lájához tartozik, de még sem lehet az ere
detiséget tőle megtagadni, mert Kupetzky 
igazi tehetség és eredeti, egyéni művész. 
Képei mind csupa hangulat, csupa báj. 
Egyszerű motivumok — tátrai tájat, számos 
parti ligetek, felhős rét — természetes élet
hűséggel kidolgozva nagyszerűen hatnak 
Néhány s innel, pár ecset vonással a meleg, 
gyönyörű tájak fenséges hangulatát vará
zsolja elénk. Kupetzky nemcsak az akvarell- 
jeivel, de pompás rajzaival is jól megérde
melt nevet szerzett már magának a művé
szet terén. Léva város közönsége, kinek oly 
ritkán van alkalma ily művészi eseményt 
látni, remélhetőleg tömegesen fogja felkeresni 
egy vérbeli művész nagyszerű alkotásait s 
gyönyörködni fog a kiál'itás szépségeiben. 
A kiállítás mindennap d. e 10-től d. u 4 ig 
van nyitva. Belépti dij 3 korona.

— Kedvezmény a vagyondézsma 
fizetése során. A törvények és rendeletek 
gyűjteményében megjelent a vagyondézsma- 
törvény novellája, amelynek különösen 11. 
§-a fontos. Eszerint mindazoknak, akik az 
ebben a szakaszban foglalt kedvezmények
ben részesülni akarnak, a törvény kihirde
tésétől számitott 60 napon belül, vagyis 
1924 március 8 áig be keli fizetniük 15 
százalékos részletet és az első három félévi 
részletet. Ha ez megtörténik, akkor a mara 
dékot öt félévi részletre osztják, e melyek a 
hatodik félévi részlet esedékességének nap
jától számítandók. A 3—6 részlet idejére 
az 1920 április 8 iki törvény 55. § a értel
mében nem kell kamatot fizetni.

— A nagytapolOBÁnyl bankrablás 
egyik tettese láván ? Szerdán értesítés 
érkezett Lévára, hogy a nagytapolcsányi 
vakmerő bankrablás egyik tettese Polansky, 
Léván tartózkodik. A hir nem Játszott való
színűtlennek, mert az előbbi jelentések sze
rint Aranyosmarót és Ipolyság között bujkált 
a rabló. A lévai rendőrség és csendőrség 
szerdán nagy felkészültséggel Lutatott a 
rabló után, de eredménytelenül. Egyesek 
már korcsmákat is neveztek meg, ahol a 
rablót állítólag látták Léván. Ilyenkor persze 
nagyban működik a fantázia is.

— Holttest a befagyott Garam 
Jegén. Óbars község határában jan. 18-án 
szombaton reggel agyonütött ember hullá
jára akadtak. A halottban felismerték Hudi 
Lukácsot, a Schoeller uradalom 61 éves 
cselédjét. A hullát egy Rudival ismerős 
asszony találta meg, azután elment Hudi 
feleségéhez, akitől megkérdezte, hol van az 
ura ? A felesége azt válaszolta, hogy Ga- 
ramlökre kosarakat szállított, de már tegnap 
visszakellett volna neki érkezni. Az ismerős 
asszony elvezette Hudinét férje holttestéhez 
Vasárnap Hamar Gyula dr itélötáblabiró 
vizsgálóbíró vezetésével hivatalos bizottság 
szállott ki Óbarsra A bullát felboncolták.

Megállapították, hogy Hudi Lukácsot való- 
szinülég doronggal ütötték fejbe, az erős 
ütéstől koponyarepedést szenvedett és meg
halt. A gyilkosság a Garam partján mintegy 
ötven lépésre történt, a tett színhelyén ha 
talmas vértócsát találtak. A gyilkos a tett 
elkövetése után áldozatát a Garam jegére 
cipelte, ahol elakarta sülyeszteni, de a vas
tag jeget nem bírta feltörni és igy a hullát 
a jégen hagyta. A gyilkosság tettesét Bozsik 
Kálmán kiskálnai lakosban, Hudik régi ha
ragosában vélik felismerni. A dráma szín
helyén kutyának lábnyomai is láthatók, s ez 
irányította a csendörség figyelmét Bozsikra, ki 
állandóan kutyával járt és Hudikot már egy
szer egy rét miatt támadt viszálykor agyon- 
ütéssel fenyegette. A gyanúsítottat vasárnap 
a csendörség a lévai járásbíróság fogházába 
kísérte, hol kihallgatása után a vizsgálóbíró 
előzetes letartóztatásba helyezte

— Újból elhalasztották a megveti 
bizottságok összehívását. A cseh lapok 
egybehangzó jelentése szerint a kormány 
eltekintett attól a tervétől, hogy a megyei 
bizottságokat hamarosan összehívják Egye
lőre csupán a járási választmányokat fogják 
összehívni.

— A luxusadókötelea tárgyak 
Jegyzékének érvényét meghosszabbít
ják. A német gyáripar föszövetsége meg
kereste a pénzügyminisztériumot, hogy a 
luxusadóköteles tárgyak eddigi jegyzékének 
érvényességét rövid időre meghosszabbítsa. 
A pénzügyminisztérium megfelelt ennek a 
kívánságnak és a luxusköteles tárgyak régi 
jegyzékét körülbeül március közepéig meg 
fogja hosszabbítani. Időközben tanácskozni 
fognak az egyes tételek megállapításáról és 
remélhető, hogy tekintettel az eddigi 12, ill. 
10 százalékos adótételek érvénybemaradá- 
sára, a pénzügyminisztérium által készitett 
uj luxusadóköteles tárgyak jegyzékében lé
nyeges korlátozásokat és változásokat fognak 
tenni.

— Mozi. Ma, vasarnap, január hó 
27-én a moziban „Vihar" cimü, nagyhatású, 
rendkívül érdekes amerikai 5 felvonásos 
drámát fogják bemutatni. A főszerepeket 
Lissenková N. és Muzsukhin játszák. Csü
törtökön, január hó 31 én a nagy német 
iró Müller J világsikert aratott 5 felvonásos 
drámájából a „Tüzekböl" alakított filmet a 
„Tüzeket" adják. A film szép és megrázó 
jelenetekben gazdag drámát még a maga 
tökéletességében és hűségében vette át. A 
darab szépségét csak fokozza, hogy a fő
szerepet az ismert világhírű mozicsillag 
Pola Negri játsza.

— Forgalmi és fényűzést adó. A 
vezérpénzügyigazgasóság közli, hogy 1924. 
év január hó 1 ével az uj forgalmi és fény- 
űzési adótörvény lép hatályba. Miután ezen 
törvény számos uj határozmányt tartalmaz, 
figyelmezteti a pénzügyminisztérium az adó
fizetőket ezen uj törvényre. Adó átalányok. 
A forgalmi és fényüzési adónak összes eddig 
érvényes átalányai a belföldi eredetű ócska- I 
vas és szántott gyümö'cs átalányán kívül 
ideiglenesen továbbra is érvényben marad
nak. Ezen két átalány az 1923. év december 
hó 31-ével hatályát veszti. Az erre vonat
kozó hirdetmény a Törvények és rendeletek 
tárában a legközelebbi napokban lesz kö
zölve a vezérpénzügyigazgatóság.

Batörés-looás elleni biztosítások ' 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA" Alt. Biztositó R. T. 
Levice (Léva) főügynökségénél Honvéd > 
utcza 2. sz. Telefon 60.

Jótékonyság.
.Csak egy virágszál 5 kor.* és „csak I 

egy gyertyácskát 10 kor.* jeligék alatt érke- ! 
zett czimemre, egy nyilvánvalólag a tüdő- ' 
beteg gondozó intézetnek szánt postakülde- | 
mény, melyet a nerneslelkü adakozó inten- j 
dójához képest ezen intézet pénztárának j 
átutaltam.

Egy magát megnevezni nem akaró vi
déki ur 100 koronát adományozott a tüdő- ' 
beteg gondozó intézetnek, mit ezennel hálá- j 
san megköszönünk.

Dr. Frommar Ignácz.

A lévai felemelt vagyondézsma 
és vagyonnövekedési adö.

Jablonicky János dr. nemzetgyűlési kép
viselő a következő interpellációt intézte a 
pénzügyminiszterhez a kivetett vagyondézB- 
mának és vagyonnövekedési adónak az ara- 
nyosmaróti pénzügyigazgatóság által történt 
önkényes felemelése tárgyában :

Az aranyosmaróti pénzügyigazgatóság 
a hatáskörébe tartozó lévai adóhivatal terü
letére a vagyoudézsma és a vagyonnöveke
dési adó kivetéseket 1922. év folyamán sza
bályszerűen eszközölte és a vagyondézsma s 
v?gyonnövekedési adó megfizetésére vonat
kozó fizetési meghagyásokat 1921- év de
cember hó folyamán az adófizető polgárok
nak ki is kézbesítették. Az adófizetők nagy
része ugyan a tulmagas kivetések ellen a 
törvényben biztosított 90 napon belül birto
kon kívül felebbezéssel élt, azonban fizetési 
kötelezettségének mindenki eleget tett és aj 
előirt 15 százalékos előrészletet, valamint az 
esedékes további két részletet idejében lefizette.

Az 1923 év folyamán az a váratlan 
eset következett be, hogy az 1922. évben 
már kivitelt vagyondézsmát és vagyonnö
vekedési adót az aranyosmaróti pénzügyigaz
gatóság a felek meghallgatása nélkül önké 
nyosen újra kirótta és kivetette. Az uj 
kirovások lényegesen magasabb adótételeket 
állapítottak meg; kiváltképen a vagyonnö
vekedési adót emelték fel 50. 60, 70, 80, 
100, sőt egyes esetekben 150 százalékkal. 
Esekre az önkényes és véleményünk szerint 
szabálytalan uj kirovásokra vonatkozó fize
tési meghagyásokat 1923 év november ha
vában kézbesítették ki a feleknek s a pénz- 
ügyigaggatóság a lévai állami adóhivatalt 
utasította, hogy az uj fizetési meghagyásokat 
ugv tekintse és akként kezelje, mintha ezek 
1922 év december havában lettek volna 
kézbesítve, tehát az adófizetők végrehajtan- 
dók az iránt, hogy a felemelt összegű va 
gyondézsma és vagyonnövekedési adó 15 
százalékát és már esedékes további két rész
letet fizessék le, illetőleg egészítsék ki és a 
különbözeiért kés. kamatokat is fizessenek.

Magában Léva városában 77 ilyen eset 
fordult elő itt csak egy esetet említünk meg. 
A 2224 számú fizelési meghagyással 1922. 
év decemberében az érdekelt félre 22,745 
korona vagyondézsmát róttak ki Ezzel szem
ben ugyanezen félre az 1923. november 
28 ikán kikézbesitett 6111. számú újabb fi
zetési meghagyással minden megokolás nél
kül 39 513 korona vagyondézsmát vetettek 
ki és a szaporulati alapot 100.000 koronával 
magasabban Állapították meg. Ezen esetben 
teháta vagyondézsmát 16.768 K-val emelték fel.

A pénzügyminiszternek 130.070—17. 
123—192. számú rendelete és a vagyondézs- 
máról és vagyonnövekedési adóról szóló 
1920. évi 309. számú törvényt módositó tör
vényjavaslat parlamenti tárgyalása után az 
aranyosmaróti pénzügyigazgatóságnak fenti 
eljárását az adófizető polgárok fölösleges és 
szabályellenes zaklatásának kell tekintenünk. 
Azt kérdi tehát a pénzügyminisztertől, van-e 
tudomása a lévai adóhivatal kerületében a 
már kivetett vagyondézsmának és vagyonnö
vekedési adónak az aranyosmaróti pénzügy
igazgatóság által történt önkényes felémelé- 
séről, hajlandó é ezen esetet hivatalosan 
felülvizsgálni, hajlandó-e szabálytalan dézsma- 
és adókivetések visszavonása iránt intézkedni 
és hajlandó e szabálytalan intézkedést esz
közlő hatósági közegek ellen a hivatalos 
vizsgálatot elrendelni?

Amint értesülünk, ebben az ügyben a 
pozsonyi vezér pénzügyigazgatóság az ara
nyosmaróti pénzügyigazgatóságnál már meg
indította a vizsgálatot.

Az anyakönyvi hivatal be|egyzésa. 
1924. január bó 20.-tól — janutr hó 27-ig 

SzOlatás.
Krsák Flórián Slüsni Erzsébet ffu Ferenc. - Vla- 

csuha Anna fiú Kálmán. — Jannska Anna fiú István . 
Házasság.

Vasek József Sztruhár Irén rkth. — Beck 
Salamon Gránfeld Kiza izr.

Halálozás.
Ozv Stefánek Laiosné Mihók Teréz 67 éves 

szerviszivbaj, — Balázs Jánoané Sellinger Rozá
lia 52 éves orrüreg-rák.
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Köszönet nyilvánítás.

Hálásan köszönöm mindazon rokonnak, 
jó barátnak és ismerőseimnek kik felejthe 
tetlen szeretett drága jó feleségem és édes
anyánk elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni szívesek voltak ezúton 
fogadják köszönetünket

Balázs János és gyermekei.

Köszönet nyilvánítás.

Mindazon levieei és vidéki nemesszivü 
emberbarátok, kik a zselizi izr. hitközséget 
temploma és iskolája felépítésénél anyagi 
és erkölcsi támogatásban részesíteni szíve
sek voltak, fogadják hálás köszönetünket

Zseliezovce, 1924 január 24

Horn Lipót Halmai Vilmos
hitk. jegyző. hitk. elnök.

Csődtömeg eladási hirdetmény.

Weisz Salamon és neje Immerblum 
Janka csödügyében a csődválasztmány elren
delte, hogy a csődleltárban 17 — 18. tételek 
alatt összeirt ingóságok, nevezetesen búto
rok, szőnyegek, irodafelszerelési tárgyak, 
lovak, kocsi, lószerszámok zárt ajánlatok 
utján eladassanak. Ezen ingóságok becsér
téke kitesz 22 224 K -át.

Az ajánlattevők tartoznak ajánlataikat 
legkésőbb 1924 február hó 2 napján d e. 
12 órájáig alulirott csödtömeggondnoknál 
benyújtani és egyúttal bánatpénz címén ugyan
annál 2500 azaz kettőezerötszáz koronát 
készpénzben lefizetni

Az érdeklődők az eladás alá kerülő 
ingóságok jegyzékét megtekinthetik alulirott 
csödtömeggondnoknál, az ingóságok pedig 
szintén az ő közreműködésével naponként 
d u. 3 -tói 5 -ig tekinthetők meg a helyszí
nén, azonban ezen szándék a délelőtt folya
mán a tömeggondnoknál bejelentendő.

A csődválasztmány a beérkezett aján
latok felett 1924. február hó 5 napjáig fog 
határozni, azonban határozatánál az aján
latok egyikéhez sincs kötve sőt fenntartja 
magának a jogot, hogy az értékesítés más 
módját is elhatározhassa.

Azon ajánlattevők, akiknek ajánlata el 
nem fogadtatik bánatpénzüket a csődválaszt
mány határozata után nyomban visszakapják, 
mig azon ajánlattevők, akinek ajánlatai a 
csödválasztmány elfogadta tartozik bánat
pénzét a közléstől számitott 24 óra alatt az j 
általa ajánlo't összegre kiegészíteni. Ameny- 
nyiben ezen kötelezettségének meg nem fe
lelne, úgy’ bánatpénzének elvesztésén felül 
szavatol a csődtömegnek a cselekménye 
által okozott összes karért.

A vévő tartozik a megvett ingóságokat 
3 nap alatt átvenni és azokat onnan elszál 
litani.

Vevő tartozik a vételáron felül a vételi 
illetéket és a forgalmi adót viselni.

A csődtömeg nem szavatol az eladott 
ingóságok minőségéért, mennyiségéért, mert 
azokat ajánlattevők ajánlatának megtétele 
előtt megtekintette

Léván, 1924. évi január hó 25.

Dr Szilárd Samu 
oédtömeggondnok.

Köszönet nyilvánítás.

Az Erzsébet Filléregylet nevében fogad 
ják hálás köszönetünket nemesszivü adó 
.menyükért N. N úr Nagy kálna 50 K és 
Wertheimer Aranka úrleány Gr Szt Benedek 
20 K.

liebermann Jakabné 
egyl elnök.

_______Levice város birájától.______  

159—1924. szám.

Köszönet nyilvánítás.

Zímborszky Gyuláné úrasszony Chiká- 
góból (Amerika) 100 koronát juttatott hoz
zám azon célból, hogy ez összeg a városi 
szegényházban levő szegények között osz
tassák szét.

Midőn ezen összeg átvételét nyugtatom, 
egyidejűleg a szegényház aggjai nevében 
köszönetét mondok a messze idegenbe elsza
kadt vérünknek honfitársai iránti nemes, jó
szívű szereteteért.

Bárha ezen nemes honfiú cselekedet 
példaként szo'gálna a messze idegenben jobb 
sorsban levő többi véreinknek is 1

Levice, 1924 évi január hó 9.
Dr Tóth
városbiró.

SYA MALOM
LÉVÁN

cserél, darálást vállal, 
lisztet, árpadarát elad.

KINŐ = APOLLO = MOZGO.
Vasárnap, 27-én 6 és 8 orakor

VIHAR.
AMERIKAI FILM — Dráma 5 felvonásban.

Csütörtökön, 31-én egy előadás 8 órakor

TÜZEK.
MÜLLER J. német regénye nyomán — Dráma 5 felv.

Bútorozott szoba külö“ttaie>
Zöldkert utcza 11 szám alatt kiadó. 77

T'lflAA í6 karban levő cserép-
XJXoAXU kályha és e g v kredencz már-
Ványlappal. Bővebbet: VÁMOS MÓRNÁL 70

T7«..w.y,i: kapható. — 100 kilónként
XXX UUljSil 55 korona. ELEIN LAJOS
NÁL, Mészáros utca 2. sz. 19

Hazakhoz
vidékre is olcsón

ajánlkozik perfekt 
varrásba és kézimunkába 

Cim a kiadóba. 75

Eladó ház Zselizen hfZ3
kerttel. Bővebbet K R E I N füszerüzletében 

: Zselizen 80 

Eladó 1 drb. 12/4 éves fajtiszta him 
német vadász vizsla kitűnő

aporteur. 1 drb. ugyan ezen fajta 3 hónapos, 
mindkettő remek, szép állat: F Ö R D Ö S 
JÓZSEF urad, intéző Nagysailó. 72

TTtII TYVTlI í 100 l“lr 52 Ké. Kapható
XXX IXlÁÁ^XX Kohári utca 20

Eladó ház. Martonfi utca 18. szám.
Bővebbet: MAKATS 

ISTÁNNÉNÁL 56

7™ ------------------------------------ -----------------------------------------------------

Egy vásárlás meggyőzi Önt üzletem szolidságáról.
: Legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás 1 - - -

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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MODERN PÁRISI SZABÁSZAT.
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a Párisi Nemzetközi Szabászat 
Akadémián oklevelet nyertem és igy Léván, a Róm. Kath. Elemi Népiskolában 

február 1-től női szabászati tanfolyamot nyitok. 
Tanításom időtartama alatt nem ossz hanem egyéni tanításra fektetek súlyt Tandíj 150 K 

Tanítás minden hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken este ‘/a 8 —*/z9 óráig.
Szives támogatást kér, tisztelettel

KOCSMAREK SÁNDOR oki. szabász, szaktanító.
Előjegyzést elfogad: NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedése.

Hirdetmény.
A Reitmann Ignác lévai bor- és 

sörnagykereskedö céget Freund i 
Artúr és Reitmann Lajos levicei lakó- I 
sok óhajtják átvenni.

Felhívom nevezett cég hitelezőit, | 
hogy követeléseiket irodámban jelen ' 
felhívás keltétől számított 8 napon 
belül bejelenteni szíveskedjenek, mert 
ellenesetben a cég átvevői ezen tar- | 
tozások tekintetében semmiféle sza- i 
vatosságot nem vállalnak.

Kelt Levicén, 1924. január 24.
Dr. Balog Sándor 

Ügyvéd

r U

Óriási szenzáció.
Sikerült nagy áldozatok árán a konservatori- 
umot végzett külföldi útjáról visszatért közkedvelt 
JÓNÁS JÓSKA czigányprímást 
teljes zenekarával rövid időre leszerződtetnem. 
Abban a reményben, hogy az igen tisztelt 
vendégeimnek nem mindennapi élvezetben lesz 
részük. Kérem a n. é. közönség szives támogatását;

i ADLER kávés.

m>tesser, ránc, májfolt, arc és 
úZSplU, orrvörösség legbiztosabb ellen 
szere a ,Corall“ Créme és szappau Az 
összes .Gorái!" készítmények raktáron. Fő 
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák" 
gyógytár Pozsony Fölerakat Léva és környé 
kére SMOGROVICS A. .Korona* gyógy- 
szertára Léva, Főtér Póstáo utánvéttel. 8

IEE33E[DanEES3IZJÜLIÁ GŐZMALOM |
megindult Léván. I

Cserél, darálást vállal, | 
lisztet, árpadarát elad. §

i JÚLIA GŐZMALOM |
bérlösége.

Mindég a legolcsóbban vásárolhat valódi 
Selmeci pipát, komáromi és megyfa pipa
szárat, valamint az összes dohányzó 
kellékeket: Brujer fapipákből a napokban 
érkezik nagy választékban friss raktár, 

az árak rendkívül olcsók lesznek 
KAPHATÓK: Képeslapok, játékkártyák, 

divatlapok továbbá köny
ves naptárak érkeztek 2-ik 
kiadás darabja 4—6. kor

Viszont eladóknak nagy ár-:r. élmény.

Ixlrée előfizetésele 
felvétetnek eredeti áron és azon
nal intéztetn9k .Magyarországi* 
útlevél vízumok négy nap alatt 
megszerezhetők 17 kor. dijjert.-

DOBBOVITZKY JÁNOS 
hírlapíródé, dohányzó kellékek- ée papíráru kereske
dőiében Levice, Bástye-u. 2 a Városházzal szemban

ÍRÓGÉPEK: =■—«==
Nagyon olcson eladó egy vak irásu 
jókarban levő „REMINGT0N“ írógép.

Vadonat uj »UNDERW00D“ írógép, gépszallagok, 
Carbon-papir a legolcsóbb napiáron kaphatók :

könyvkereskedésében, L É v A. JN".

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésénél

Alsplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon sz. 14,

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUKH!

Állandóan frisa felvágottak, prágai sonka, teavaj. Svájcai 
ementáli és különféle belföldi sajtok. Legjobb minőségű 
rizsek és kávék „Glória" pörköltkávé különlegesség. Datolya, 
füge, mandarin, narancs, malaga szőlő, maróni. Angol és 
crosz teák, teasütemények, jamnika rum különlegességek. 
Saját töltésű asztali borok. Csemege és gyógyberok, likőr,
— — — coguac, pezsgő stb. — — —
legolcsóbb VASÁRUK >8 KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.

Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
f o r r a 1 ó k, főzőedények, kávé és teafőzők, teaszürők, hús
vágó gépek, hurkatötök, kávéőrlők Alumínium és nikkel
— edények, alpakka evőeszközök, konyhamérlegek. — 

Takarék-tűzhelyek, folytonégő kályhák,
kályhaellenzők kályhatáloák, koksz

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

Villamos IZZÓLÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK, ELEMEK.
Fényképészeti kellékeit 11 Vadászati cikkek 11

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

Nvitreí áe Tárna könw>yo«iája Levice—Láva.


