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A MAGYAR SORS 
ma nehéz és rögös utakon jár. 
Magárahagyatottság, barátnélküli
ség útját járó magyarnak keserves 
és könnyes a kenyere. A jövőben 
való régi, bizó nagy hitünket ke
gyetlenül megtépte az élet A gond 
a megpróbáltatások súlyos, nehéz 
terhét rótta vállainkra. Megtépetten, 
derékba törve állunk és örökké a 
fájó, sebeket takasztó kérdések ezer
nyi jajja kisérti a megriadt s már 
már kishitüvé vált lelkünket Az 
érzéketlenség a részvétlenség és a 
nemtörődömség foglyai lettünk a 
nagy viharban, lelkünk mintha el
vesztette volna egyensúlyát, az 
egyedül segíthető összetartásban 
való hitét és letargikus állapotba 
sülyedni látszik.

A magyar fájdalom keresztül
szánt a lelkemen és a fajomért 
reszkető aggódalom tölt el. Szeret
ném, ha mindnyájan, kiket magyar
nak tett az élet, megértenék az idő 
sürgető szavát Szeretném, ha min
denki belátná a magyarság ezerfelé 
húzásának céltalanságát és ha test
vére lenne a testvér a testvérnek.

Szlovenszkóban élő magyarság
nak egy családot kell képeznie, 
mely szeretettel viseli gondját min
den egyes tagjának, figyelemmel 
kisér minden életmegnyilvánulását, 
támogatja nemes törekvését, erősiti 
a csüggedő lelket. Együtt kell sír
nunk a sirókkal, együtt nevetni az 
örülökkel. Megfogyatkoztunk, vál
toztak a viszonyok, de önálló faji 
életünket, faji kultúránkat megőriz
tük és kötelességünk is megőrizni 
a magunk és az utódaink számára.

A békés teremtő munka hívei 
vagyunk. Reálisan beleilleszkedve 
a mai keretekbe és lehetőségekbe 
az államunk törvényeinek tisztelet- 
bentartása mellett azonban jogunk 
van kultúránkat fejleszteni, nyelvün
ket ápolni, gyermekeink nevelését 
kizárólag családi ügynek tekinteni.

Nekünk egy tömegben nagyobb 
számban élő magyarságnak kedve
zőbb a helyzete, mint azoké, kik 
olyan vidéken laknak, hol minden 
második vagy harmadik faluban 
található egy magyar család. Köte
lességünk ezeket fokozottabb figye
lemben részesíteni, anyagilag erköl
csileg erőnkhöz képest és ha kell 
azt meghaladva is támogatni, ne
hogy ezek minden ellenálló erejüket 
vesztve elvesszenek a magyarság 
számára,

Ezzel kapcsolatban a csüggedő 
magyar szülőnek egyik legégetőbb 
legjobban feleletre váró kérdése: 
Mi fog történni gyermekeinkkel, 
kiknek jövője ezer aggódalom tölti 
el lelkünk. Telléry Gyula a Szepesi 
Hírlapban messzire, a jövőbe pil
lantva, átérezve a magyar szülők 
fájdalmát igjr ir.

„A háziasán nevelt szepesi leány, 
aki magyar, vagy német, hovato
vább mind kevesebb alkalmat talál 
arra, hogy a fajabeli fiatalsággal 
ismeretséget köthessen. A zipser 
fiuk nagyrésze külföldön él és ott 
szerzi meg élete párját, a mi gyer
mekeink pedig fehér leányszobájuk 
meghitt falai között ábrándozás 
közben fonnyadnak a reménybeli 
lovag késedelmes jövetele miatt.

Ez is egy speciális magyar kér
dés, mert hiszen ha leányaink ide
gen nemzetiségekbe olvadnak be, 
lassankint egész családjukat meg
fosztják a faji jellegtől, melynek az 
idők végeztéig való megőrzésén 
munkálkodni örök kötelességünk 
marad.

A mindkét nembeli fiatalságnak 
is alkalmat kellene adni minél gya
koribb találkozásra. Minden évben 
legalább egyszer rendezzenek a ma
gyar megyékben szétszórtan lakó 
testvéreik szórakoztatására mulatsá
gokat, melyeken a magyar fiatalság 
összeismerkedése a szlovenszkói és 
ruszinszkói fajtestvérek rokoni köte
lékeinek kiépítésére vezetne és idő
vel csakugyan megteremtené azt a 
szoros összhangot, melyekre nekünk 
egymásra utalt sorsüldözötteknek 
oly nagy szükségünk van.'1

Becsüljük meg egymás munká
ját, tartsunk össze és akarjunk na
gyot alkotni. Öntudatos élniakarás 
lobbantsa lángra a szunnyadó mun
kakedvet, nagy energiával, semmft- 
sem kiméivé dolgozzunk, küzdjünk 
vállvetve, egymást segítve, támo
gatva életünkért, létünkért, kultú
ránkért, gyermekeink jövőjéért, fa
junk, magyarságunk fenmaradásáért.

Megbünhödtünk, ha volt bününk 
eléggé. Jogunk van nekünk a mo
solygó tavaszhoz, a nagy mindent 
begyógyító nevető Életkedvhez.

Magyarok vagyunk s magyarok 
akarunk maradni örökké. Lojális 
polgárai vagyunk és leszünk álla
munknak, de magyarságunkat meg
tagadni sohasem fogjuk, mert nem 
is tudjuk de nem is akarjuk.
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A vllág-eseményekbSI.

Lenin temetése vasárnap nagy gyász
pompával, több százezernyi tömeg jelenlété
ben ment végbe A ravatal előtt több mint 
egy millió ember vonult el. A Vörös téren 
óriási mauzóleum épitésén dolgoznak. Lenin 
holttestét hónapokon át kiállítják, azután 
külön e célra épült krematóriumban elégetik 
és a hamvakat a Kreml falába helyezik el. 
Lenin halála alkalmával a tanácskongresszus 
Nagyszínházban gyászülést tartott. A gyász
ülésen elhatározták, hogy Petrogradot (Szt.- 
Pétervár) Leningradnak nevezik.

Benes kísérletet tett Londonban arra 
nézve, hogy Angliát belevonja a szövetség 
kötelékébe, az angoloknak azonban ezen 
tervvel szemben meggodolásaik vannak.

Juriga autonómia-tervezete azt indít
ványozta, hogy Szlovákország határait hiva
talosan jelöljék ki, továbbá szervezzenek 
szlovák határrendörséget, amelynek parancs
noksága Szlovenszkón Jegyen. A Szlovensz
kóban állomásozó véderő parancsnokságának 
hivatalos nyelve a szlovák legyen és szlovák 
tisztek álljanak az élén. Szlovenszkónak 
azonkivül joga van önálló gazdasági és 
diplomáciai képviseletre is. Az állami és 
önkormányzati adókat az állam közegei 
hajtják be, de azoknak hováforditása a 
szlovenszkói országgyűlés, a szlovenszkói 
kormány és a többi önkormányzati hatóság 
hatáskörébe tartozik. Minden egyéb ügy, 
mint például a közgazdaság, ipar, népjó
lét, közlekedés, posta, iskola, törvénykezés, 
közigazgatás, egyház, magánjog és rendőr
ség nem tartozik az egységes törvényhozás 
hatáskörébe,

A szovjetkormány elismerésének kér
désével összefüggően a legfontosabb kérdés 
a kölcsönös pénzügyi igények szabályozása. 
Noha Macdonald nem akar nyomást gyako
rolni a szovjetkormányra, mégis teljesen 
kizárt dolog az, hogy az angol követelések 
törléséré kerüljön sor.

Macdonald szerint általános a nézet, 
hogy Franciaország a kis államok fegyver
kezéséhez nyújtott erkölcsi és anyagi támo
gatásával egy uj háborút tesz elkerülhetet
lenné. Franciaország izgalomban tartja né
pünket, mely nyíltan arra gondol, bogynem 
került e vájjon abba a szükség helyzetbe, 
hogy a maga részéről katonai előkészülete
ket tegyen és uj szövetségeseket keressen. 
— A francia Ruhr-megszállás nem Francia
országnak, sem Angliának, sem más valaki- 

; nek nem hoz előnyöket, de a bonyodalmak 
mindenféle csiráját rejti magában.

A brüsszeli kormány Jaspar utján , tudó 
mására adta Poincarénak, hogy előnyösnek 

. tartaná, ha a jóvátételekre nézve a lehető 
leggyorsabban nemzetközi megegyezés tör- 

' ténne. A lap szerint Poincaré most már 
i kevésbbé makacs, mint egy pár hónappal 
' ezelőtt volt.
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Poincaré és Jaspar vasárnapi párisi ta
nácskozásain a Ruhrvidék kiürítéséről volt 
szó, amelyet állítólag a jóvátételi bizottság 
szakértő albizottságai javasoltak.

Micdonald összes minisztertársai helyes
lésével azt tervezi, hogy az angol külpoliti
kának egyenesebb és átfogóbb jelleget adjon

A szovjet népbiztosok elnöke Csicserin 
lesz.

A magyar kölcsön ügyében a londoni 
tanácskozásoknak legfontosabb eredménye, 
hogy a kisantant elejtette azt a kivanságát, 
hogy Magyarország évente több mint 10 
millió aranykorona jóvátételt fizessen ; hogy 
a kölcsön terjesztési idejét nem húsz, ha
nem tizet esztendőben szabjak meg és vé
gül, hogy teljesen tisztázzák, hogy mit keli ér
teni a békeszerződésből folyó terhek alatt. 
Legngyobb eredmény azonban az, hogy a 
jóvátétel veszeiyeuek Damokles kardját húsz 
evre elhalasztottak az ország leje felől.

Meglepetések . . .
Van szerencsém. Hat eltetszett jönni ? 

Azt hittem, hogy elutazott. Hisz úgy mondta, 
hogy Budapestre készül . . . ? Igen úgy 
van . . . mondottam, hogy Pestre megyek . . . 
Meg is van mar az útlevelem, de tetszik 
tudni kérem szépen nekem sokszor van dol
gom oda-at. S azután jó előre is nézni és 
kérem szépen nekem mindig lesz szükségem 
útlevélre . . .

Ennyit sikerült ellesnünk a január 25-iki 
programmos tancestélyen két ur beszélgeté
séből. A közönség özönlött és elsodort ettől 
a tanusagos beszéd további hallgatásától. 
Sejtjük, hogy az a két ur bizonyara meg- 
szivielésre méltó eredményre jutott. Ázik 
kiváncsiak ra és a dolgot ki nem találnak, 
azoknak eláruljuk, hogy útlevelet nem csak 
kapni lehet, hanem azt el is lehet veszíteni. 
Senki se érezze hat magát bebiztosítva, ha 
egyszer utievél birtokába jutott. Bizony 
mondom, ha könnyen, ha nehezen szerezte, 
de hamar el is veszítheti . . .

A közönség mind jobban gyülekezik . . . 
Itt is ismerős egy, ott is. Kezet fognak . . . 
Hát te is itt vagy? . . . Ejöttem, hisz tu
dod ... De azután már ö teszi a megjeey 
zést: Nini ott van ő is I Pedig azt mondtak, 
hogy rossul érzi magát, beteg és . . . mégis 
meghozta azt az áldozatot, hogy az est fé
nyét emelje . . . Kezét csókolom nagyságos 
asszony I A kedves férje is itt ? Nem ö ott
hon maradt . . . Istenem, hány makacs, 
vastagnyaku férfit kellett megpuhitani! De 
hat miért ne volna itt a helye minden asz 
szonynak, minden lánynak, aki szép, aki 
kedves ? A makacsság, a duzzogás jobb is, 
ha otthon maradt . . . Amit nem hittünk, 
azt megláttuk ... Az egyszeri pap hivei 
sem hitték egymásról, hogy a lelki pászto
roknak a boroshordojába valamelyikük bor 
helyett vizet merne önteni. S mivel mind 
egyik rosszabbnak hitte magát a másiknál, 
hát csudák csudája, milyen meglepetés . . . 
a tiszteletes uram boroshordója tiszta vízzel 
telt meg . . . Miért lenne rosszabb valaki 
a másiknál ? . . . A lakodalmas ház pedig 
megtelt vendégekkel . . . Hat nem dicséretre 
méltó dolog ez kérlek szépen ?

De a közönség már a helyén Mindenki 
várja a programmot I Az emberek meglepe
tést vártak. Meglepetés volt a meghivó, hogy 
magyar szövege is volt. A címzés is magyar 
volt. Programmot nem adtak, hanem csak az 
est folyamán helyezték annak a közlését ki
látásba 1 Biztosan meglepetést készitgetnek .. . 
Tudjak, hogy mi magyarok szeretjük a meg
lepetéseket. így is kedveskedni akarnak ne
künk. Bizonyara becsusztatnak a számok 
közé egy magyar pontot is . . . Hol egy 
programon ? Két korona az ára I Csak legyen 
beuiie egy magyar pont, 20 koronát is adok 
érte . . . Nézem, falom a betűket . . . s meg 
kellett spórolnom 18 koronát.

Tehát csalódtunk . . . hát csöndesen, 
türelmesen várunk. De, de, gondolom ma
gamban, meglepetés azért mégis lehet 1 Az 
ének, a muzsika végére becsusztatmik egy 
magyar dalt, egy csárdást . . . Lesz erre 
ujjougás, tapsvihar . . . Már ezért is érde
mes lesz azt úgy csinálni.

De halija, szólni kezd, ki a prológot 
mondja I Elmondta . . . Egyesei megértették,

mások egy kicsit. Sokan semmit sem értet
tek, mert csak magyarul értenek. Pedig — 
amint ha'lottuk — a rendezőség néhány tag 
jaban meg volt a jó szándék, hogy magya
rul is hangozzék el pár üdvözlő szó I Milyen 
szerencsés, kedvező alkalom, ki maradandó 
sikerre gondol . . . Vissza nem jő ami el
múlt. De . . hat az is igaz, hogy a ma
gyarok üdvözölnek e minket szlovákul, ha az 
ö mulatságukon megjelenünk? Szemet sze
mért fogat fogért, üdvözlést üdvözlésért . . . 
Punktum . . s a magyar szó elmaradt. 
Bizonyára azért is, mert végén csattan az 
ostor s akaratlanul is jobb magyar prolegus 
hangzott volna el. Nekünk, magyaroknak 
azonban vigasztalásul szolgálhat, hogy mi 
legalább is húszszor üdvözölnénk, míg végül 
egyszer üdvözöltetnénk ... S ha a magyar 
prológus után a szavaló a tót mondokajaba 
besülne ? Istenem milyen szégyen volna az.

Azután sorra jöttek az énekszámok, 
zeneszámok, melodrámák. Amennyiben az 
ének és zene interuacionális, hat értettük s 
élveztük. Hogy örült volna a lelkünk, ba 
egy kuruc nóta, vagy egy magyar dal is 
elhangzott volna . . .

Végül jött a színdarab. Akorra már 
; elpárolgott minden reményünk a meglepetést 
: illetőleg ... De a színdarab nem hiaba volt 
i egytelvonásos, és nagyon hosszú darab és 
' nem hiába volt a cime: Hamis gyémántok.

Nézzük a szereplők játékát 1 Szépen 
■ játszanak, jól alakítanak ... De hallga mi- 
; lyen meglepetés. Elena tót szavakat mond__
! s mintha mégis magyarul beszelne ... A ki

ejtése, a hangsúlya egészen más, mint a 
; többi szereplőé . . . Szépen alakitott, de 
i hogy játszott volna, ba magyarul beszélt 

volna 11
Lemondottunk minden meglepetésről és 

mégsem maradt el a vegén . . . Azt taná- 
i csoiom minden felebarátomnak, hogy ne 

ábrándozzék meglepetések után Akkor azzal 
kezdi es végzi nemcsak az életet, hanem 
abban lett volna része a január 25 iki mű
soros estén is.

Huszonhárom órakor vége a műsornak. 
Jött a tánc. Vausteppet, schimit, bosztout 
kOtelességszerüen janák a tanítóképző fül
es leáuyuövendékei De jött a csárdás s jarta

Boldog Emlékek.
Mindenki, aki mar huzamosabb ideig tá

vol volt otthonától, ismerni fogja azon kelle
mes izgatottságot, mely engem is elfogott, 
mikor hosszú távoliét után felültem a Po
zsony és Léva között sétálgató vonatra, hogy 
hazajöjjek. Egész utón örültem a gondolat
nak, hogy váratlanul toppanok haza, meg
lepem a vig cimborákat. LJgy elmerengtem 
a vonat ütemes zakatolására. Vájjon minden 
a régi ? Nem változott semmi, senki ? Amint 
igy tűnődöm egy szerre csak egy hang éb
reszt lei álmodozásomból „Levice 1“ Itthon 
vagyok. Mily kellemes érzés. Az ember szinte 
ruganyossabban jár. Felkerestem egy-két vig 
társat, akikkel megnéztem, hogy mennyiben 
is változott Léva, mióta nem láttám. Valami 
nagyot nem változott . . . Négy öt uj ház 
egyébb semmi. Amint igy sétálgattunk egy
szer csak az egyik barátom megállón és egy 
házra mutatva kérdezte : „Emlékszel e ?“ 
Kénytelen voltam neki igent felelni, mert 
abban a házban az én regi ideálom lakott s 
ekkor jutott eszembe ez a kis mozzanat az 
én diákéletemből.

Történetünk idejében én nagyreményű 
gimnáziumi hallgató voltam, mégpedig nyol 
cadikos Azért Írom, hogy hallgató, mert mi 
rendszerint hallgattunk, különösen pedig ak
kor, ha kérdeztek. Szorgalmasan látogattam 
az iskolát és szoigalmasan nézegettem ki az 
ablakon, vájjon nem jön e arra az én titkos 
imádottam Igen mert én titokban imádtam 
egy kislányt. Ha szoknyájának egy egy fod
rát észrevettem a messzeségben már akkor 
is de boldog voltam Beszélni azonban még 

akkor nem beszéltem vele. Sokáig őriztem 
titokba a képét a szivembe mig végre egy 
szép vasárnap délután eljött az alkalom a 
bemutatkozásra

Ettől az időtől kezdtem teljesen meg
bolondulni Otthon nem tanultam, az iskolá
ban nem figyeltem, folyton csak Ő volt az 
eszemben. Azt mondjak, hogy bolondnak 
bolond a szerencséje hát velem is igy volt. 
Ha valamit nem tudtam a leckéből, kimen
tem ,excusálni.“ Az egyik tanáromnak, aki 
16 — 18 hamis foggal volt kénytelen végig
evezni az élet viharos tengerén, azt mondtam, 
hogy a fogaim rosszak s az öreg méltányolta 
fajdalmaimat. A másiknak azt mondtam, 
gyomorbajos vagyok. Ez is a saját bajára 
gondolva megsajnált, tanácsokkal látott el és 
óva intett, hogy vizet ne igyák Szép tánács. 
Az igazat megvallva ugyan én is szíveseb
ben ittam volna bort, de hát melyik diáknak 
van pénze ? így nekem sem volt s a tanári 
tilalom ellenére kénytelen voltam továbbra is 
vizet inni. De igy annyira mennyire vértez
tem magam a szekundák ellen

Diák voltam és még hozzá szerelmes 
diák Eég ok mindakettő, hogy az ember 
rózsaszínűnek nézze az eget Mint diák nem 
tanultam, mint szerelmes annál kitartóbban 
udvaroltam Beszéltem a Kicsikének iroda
lomról, a természetről, a madarakról, logari- 
mustról s ez őt mind érdekelte. Egy reggel 
nagy elhatározás érlelődött meg agyamban. 
Szerelmet fogok vallani. Fogom a könyveimet 
és rá akarok gyújtani egy cigarettára. De az 
eszembe jut, hogy odahaza szabad cigaret
tázni, tehát csak az utcán gyújtottam meg, 
mert ött már nem volt szabad. Nagy füst

felhőket eresztgetve érkeztem az iskolához 
A kapu alatt, égő cigarettámat eloltva és 
zsebrevagva bementem a tudomány templo
mába, ahol társaim engem is, mint minden 
érkezőt zajos fogadtatásban részesítettek. 
Nemsokára csöngettek. A lárma kezdett el
ülni. Bejött a francia tanárunk és felszólított 
bennünket, hogy dolgozzunk ki egy magyar 
levelet es azt a következő dolgozatban fran 
ciára fogjuk forditani. Társaim nagy buzga
lommal hozzálátták a feladathoz, en pedig 
elhatározásom végrehajtásához Elővettem egy 
rózsaszínű levélkét, hogy abban szivem leg
gyöngébb érzelmeiről zengedezzek. Lassan 
annyira belemélyedtem, hogy nem törődtem a 
körülöttem történőkkel. De éppen ezzel von
tam magamra tanárom figyelmét. Odajött 
hozzám, meglátta a levelet s kérdi, hogy mit 
csinálok. Semmit, voit a lakónikus válasz. 
De ő tovább kérdez. „Kinek ir* ? „A ma
mámnak* feleltem én „No én úgy tudom, 
hogy a mamának nem szoktak rózsaszínű 
leveleket Írni,* mondá kissé mergesen az öreg 
és kérte a levelet De én vo tam olyan gent- 
lemann és megvédtem azt. Hat ez ennyiben 
maradt s dobogó szívvel vártám szerelmi 
vallomásomra a választ. Azonban a vá.asz 
nem volt valami kedvező, mert akárhogy is 
értelmeztem, végeredményben azt kellett be
lőle megértenem, hogy nem szeret. Ekkor 
nagyon elkeseredtem, vérző szívvel beugrot
tam a Perecbe ... és jól megfürödtem.

A történt dolgok nem riasztottak vissza 
attól, hogy másik levelet Írjak. Ebben azzal 
fenyegetőztem, hogy ha nem fog szeretni, 
akkor nem fogok tanulni. (Mintha bizony 
addig valami nagyon tanultam volna.) De
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vagy 80 pár. Aki véletlenül betéved nagyot 
bámult volna. Reggel felé a csárdás mind 
gyakoribb lett. Járta azt civil és nem civil 
is Azt mondják, hogy akik először kósto uk 
bele, azt a vallomást tették, hogy igazán jr>. 
Mulatság nincs csárdás nélkül.

Ez veit az igazi meglepetés I De ezt 
nem nekünk szánták. Mi azt úgy is tud u ', 
s akiknek az meglepetés lett, legalább meg 
tapasztalhatták . . . Tlk-Tak.

Egy régi levéltár naplójából.

Ezenkívül sok és vastagon porlepett 
okmány hevrr a levéltár helyiségében, moiy 
nek tartalma szír te ismeretlen még, cak 
az évszámok tűnnek fel 
1415, 
1470, 
1491, 
1490. 
1696, 
1569 és még Isten tudja mennyi 
ládájuk volt az úgynevezett céhleveleknek, 
mely igen értékes és érdekes része volt a 
levéltárnak. Ezt azonban a 19. szazadban a 
céhmosterfők (atyamester) kapták meg Az 
erről szóló másolat a következő : A mo'ná 
rok 1539, posztósok 1596 szűcsök 1607, 
csizmadiák 1608, szabók 1690, mészárosok 
1693, fazekasok 1640 kalaposok 1704. ká 
dárok 1706 ácsok 1707, kályhások 1787, 
kerégyártók 1737 és a tímárok 1837 ben 
kapták meg céh'evelüket. > Itt vo't elrej ve 
állítólag az egy drb. incunábu'um is ) Tollius 
német történetiró, dysburgi egyetemi tanár 
1687 ben, Egei és Sehwartner osztrák arc
heológusok 1700 körül többször meglátogat 
tők a várost és annak levéltárát és nagy 
fontosságú kutiőknek tekintették ki.

A levéltár szögleteiben pusztu'ásnak 
induló selyemzászlók, lobogók, sisakok he
vertek. Ugyanitt látható volt néhány buzo
gány, ka oda, szégyenitö pad, kinval ató ; 
továbbá kopják, nyergek, fegyverek, mozsa 
rak, bilincsek, régi pénzek és végül címerek, 
gyűrűk, hatalmas bulla (kod-x pecsétek) me
lyek mind fényes szemtanúi voltak a város haj
dani fényének gazdagságának nagyságának. 
.Szép volt mint egy álom, elszállt mint egy állom. 
Csak fájó emlék maradt meg csupán . . . . '

(VÉGE)

1457,
1472,
1492,
1457,
1442,

1462, 
1493 
1479,
1428.
1630,

rajta nevezetesen :
1465, 
1496 
1465, 
1470,
1606,

1465,
1515, 
1464
1457.
1664

1466,
1523,
1462,
1493,
1665, 
Külön

mégis volt valami hatása a fenyegetésnek, 
amennyiben a következő levelében már azt 
irta hogy azért egy kicsit szeret. Kezdtem 
boldog ember lenni és még úgy sem tanu'ni 
mint addig — Egy szép verőfényes délután 
fogtam a történelmet, a Hnratiust és mén 
tem . . . rendez vousra. (Hála a francia ta
náromnak, hogy legalább Írni megtanitott 
franciául, különben most zavarban volnék). 
Türelmetlenül vártam a percet, melyben 
jönnie kell. Vegre egy fehér kalapot látok 
feltűnni a láthatáron, mitől szivem nagyobb 
energiával kezdett működni Köszöntöttük 
egymást és úgy néztük némán egy ideig a 
virágaiban és lombjaiban pompázó természe
tet. Végre bátorságot kaptam beszélni is 
Hosszú bevezetés után szorongó szívvel kér
deztem meg szivem bálványát, hogy vájjon 
szeret-e engem úgy, mint én őt. Rám füg- 
geszté ekkor szép sötétkék szemeit, egy egy 
könnycsepp rezgett bennük s alig hallható 
hangon rebegé ,igen.“ Óh ez az egy szó. a 
szerelmes diák vérét mily keringésbe tudja 
hozni Édes reszketés fogott el ... Es a két 
gyermekszív egy sohasem felejthető édes 
csók lehelletében találkozott. Azóta, mikor 
ezen dolgok történtek, már hosszú idő múlt 
el s mégsem tudom leírni eme sorokat anél 
kül, hogy rá ne gondoljak és egy titkos üd
vözletét ne küldjék annak, akinek diákéletem 
boldogságát köszönhetem.

Ne feledje el senki, hogy a Földön minden 
múlandó. Az én mesém is véget ért, elmúlt, 
mint a hópehely, de emléke tovább él a lelkem
ben és a legcseké.yebb jel, egy csillag ragyo
gása, mind emlékeztetnek életom legkedvesebb 
szakaszára, mert legszebb élet a diák élet Stella

győztes legyőzött.
Jlzt hitted: isrqersz. dfisz sor sort] ba kúsztál, 
Qyöqgeségem zárát diadallal törve 
Belkerpbe lopóztál
Bástyáztál ryagadnak béggé birodalmat, 
d(übéresed lettem, rabságodba estem, 
j/agy volt a hatalmad . . .

jíerq jól uralkodtál, bár sorsomba leúsztál... 
^göngeségerg zárát zord erő vasalta 
S kivetett a lelkem
Bástyás birodalngad is leorglott benne 
Rabodból {irályod, kégyuraddá lettem, 
J/agy most a hatalmam / 
kínodtól visszhangzó az én birodalmam !

T1CHY KÁLMÁN.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete csütörtökön este rendkí
vüli közgyűlést tartott Harmadfél órán ke
resztül olytatták a képviselők a hangos 
szócsatát, melybe gyakran hangzott bele az 
elnök csengőjének szava is, a tárgysoroza
ton szereplő 29 ügydarabból mindössze csu
pán ciak nyolcat tudtak letárgyalni A többi 
másnapra maradt Ha azonban pénteken is 
annyit fognak replikázni a városatyák, mint 
csütörtökön, akkor talán még a jövő hétbe 
is belenyulik a városi közgyűlés, melyet 
ilyen módon minden szerénytelenség nélkül 
.lévai parlament" néven nevezhetünk. Az 
elnöki jelentések után a közgyűlés az ürese 
désben levő két városi bába állását töltötte 
be. A régi időben meg a vicispán választá
son sem volt olyan izgatott, hogy kik lesz
nek a városi gólyauénik. Vegre aztán egy 
órai vitatkozás után megválasztották Mór 
dényi Ágostonnét és Krivda Emíliát — 
Szekan gyógyszerész Léván újabb gyógyszer
tar felállítását kérvényezte A közgyűlés a 
kerületi hivatal felhívására ebben az ügyben 
véleményt mondott Léva város egészség
ügyi szaktanácsának dr. Gergely Fűlöp tisz
tiorvos á'tal beterjesztett javaslata szerint a 
város a zselizi járás elcsatolasával az 
utóbbi időben forgalmának 33 százalékát 
elveszítette, újabb gyógytár felállítását tehát 
a törvény értelmében nem tartja indokolt 
nak. Hruz Sámuel csehsz'ovák párti ezzel 
szemben azt vitatta, hogy az utóbbi időben 
a iorgalom itt megnagyobbodott, a város 
lakosságának száma mintegy négy ezerrel 
megnövekedett, igy szükség van újabb 
gyógyszertárra. Ebben a felfogásában a ko 
aliciós blokk is támogatta Hosszabb és éles 
vita után az egészségügyi Tanács javaslatát 
fogadták el Szenes Ignác nyomban bejelen
tette, hogy a határozatot megfelebbezi. 
Ezután a dr Gergely Fülöp tiszti orvosnak 
állami községi orvossá történt kinevezésével 
kapcsolatos fizetési különbözetet szavazta 
ineg a közgyűlés. — Verő Ernő főszámvevö 
bejelentette, hogy mivel az egy szótöbbség
gel történt megválasztása ellen annak idején 
felebbez.ést terjesztettek be azzal az indoko
lással, hogy az akkor működő kinevezett 
képviselőtestület nem a város közönsége 
többségi akaratának volt kifejezője, most a 
választott uj képviselőtestület foglaljon állást 
ebben az ügyben Ha az uj képviselőtestület 
többségének bizalma nincs mellette, akkor 
lemond állásáról Béndy Endre azt javasolta, 
hogy a közgyűlés térjen napirendre az ügy 
fö ölt. Breuor Géza, Szenes Ignác a határo
zathozatal mellett érveltek s a főszámvevö 
kvalitásait kiemelték Bándy Endre és dr. 
Kmoskó Béla kijelentették, hogy a főszám
vevő tehetsegét szintén elismerik, azonban 
arra még nem volt precedens, hogy tiszlvi 
selő ilyen bizalmi nyilatkozat kéréssel fór 
dúlt volna a közgyűléshez Szilárd Samu és 
Boros Gyula szintén a főszámvevő állás
pontját támogatták. Végre is mintegy más- 
félóras zajos vita után szavazásra tették fel 
az ügyet. 13 szavazattal. 10 ellenében a 
főszámvevö kérelme mel'ett foglaltak állást. 
3 szavazólapot üresen dobtak be az urnába.

— A Lóval Kaszinó népszerű tudó 
mányos felolvasásainak második sorozata 
február hó 5 én kedden d u 6 órakor veszi 
kezdetét Felo.vasnak dr. Karafiáth Márius : 
Mi juttatta Széchény István grófot Döblingbe. 
Felo vas még Szabó S. Zsigmond. A legkö
zelebbi felolvasást február 12 én dr. Kara- 
fiá'h Márius folytatja előbbi felolvasását és 
Pető Imre dr a közgazdaság köréből olvas 
fel A Kaszinó vezetősége ezúton is kéri az 
érdek ődőket, hogy az előadásokra pontosan 
szíveskedjenek megjelenni, mert azok pont
ban 6 órakor veszik kezdetüket.

— Járásbíróságnak uj vezetője. 
A nyugalomba vonuló dr Hamar Gyula 
ité ö tablabirónak, a lévai jarásbiróság veze
tőjének helyét az igazság ügyi kormány ak
ként töltötte be, hogy helyére az ó gyallai 
járási Íróságtól áthelyezte dr. Szkicsák Antal 
járásbirót, aki a hivatal vezetését január hó 
31 én délelőtt vette át dr. Hamar Gyulától. 
Ugyanoz alkalommal búcsúzott el dr. Hamar 
Hyula táblabirotol a lévai ügyvédi kar, kik 
teljes számban megjelentek a vezető jarás- 
biró hivatalos helyiségében s kiknek névé 
ben dr Kmoskó Béla ügyvéd mondott Isten 
hozzádot a távozónak. Emelkedett hangú, 
szép beszédét dr. Hamar hálás köszönettel 
vette. Előzőleg pedig a járásbirósag tiszti
kara tisztelgett, melyünk nevében Hoffmann 
Árpád jarásbiró megható szavakkal búcsú
zott az öreg kartárstól, a meleg szivü ve
zetőtől Szem nem maradt szárazon a bu- 
csuzáson, amikor a közszeretetben álló 
tablabiro egy-egy meleg kézszoritással vált 
meg hosszú időn át volt hivatalbeli munka
társaitól. Varosunkból még az nap elutazott, 
magával vivéu az egész lévai társadalom 
nagyrabecsülését es szeretet, melyet szigorú 
pártatlanság, nemes emberbarati szeretető 
s a régi jó táblabirákra emlékeztető kedéiye 
és humora szerzett meg néki.

— Haláleset- Koncz István lévai kis
gazda, a lévai ref egyháznak sok éven át 
volt hűséges presbitere január 30-án hosszas 
szenvedés után 73 éves korában elhunyt. 
Szorgalmas, törekvő munkás ember volt, ki 
polgártársai bizalmából Léva város képvise
lőtestületének több cikluson át tagja, majd 
tiszteletbeli tanácsnoka volt s ebbeli minő 
ségében még a legutóbbi időben is mint 
vásári helypénzszedö forgott a lévai piacon 
s becsületes munkájával, pontos eljárásával, 
úgy polgártársai, mint az elöljáróság tiszte
letét szerezte meg magának. A múlt év őszén 
betegsége hirtelen ágyba döntötte s mig nem 
most kioltotta nemes életét. Halálát fia Koncz 
Károly és neje, másik fiának ifj. Koncz Ist
vánnak özvegye, unokái s fivére Koncz Já
nos és kiterjedt rokonság gyászolja. Vele egy 
jellegzetes, magyar alakja tűnik el a lévai 
társadalomnak. Temetése február 1-én ment 
végbe a gyászoló család, a lévai ref. egyház 
presbitériumának és nagyszámú közönség 
részvéte mellett, Áldás emlékére.

— Hass Ottó Léván. A hírneves 
grafológus, akinek szenzációs felfedezéseiről 
hasábosat írtak tele a napilapok szlovenszkói 
körútja során végro városunkba is eljön, 
hogy eloszlassa az iráselemzés tudományáról 
szélhámosok működése révén táplált téves 
nézeteket A kiváló tudós, aki a terhesség 
írásjelének felfedezésével az orvostudomány
ban is forradalmat idézett elő, nyilvános 
előadást tart, amelyen ismerteti a grafológia 
módszereit, értékét és alkalmazásának mód
jait az orvostudományban, pedagógiában, 
büntető igazságszolgáltatás terén és a tár
sadalmi élet egyéb vonatkozásaiban. Hogy 
mennyire pontos és megbízható ennek a 
tudománynak a fejlettsége, azt a közönség 
köréből kapott városszerte ismert emberek 
kézírásának a helyszínen leendő nyilvános 
elemzésével fogja bizonyítani. Az előadás 
iránt, amely valószinüleg szerdán lesz, ért
hető érdeklődés mutatkozik.

— Az Iparos kör közgyűlése A 
lévai iparos olvasó kör évi rendes közgyülé 
sét február hó 10 én délután 2 órakor tartja 
saját helyiségében melyre a kör t tagjait 
ezúton is meghívja a rendezőség, mely arról 
értesíti a kör tagjait, hogy az alapszabályok 
értelmében az esetleges indítványok négy
nappal e'őbb Írásban adandók be az elnöknél.
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— A Keresztény MunkásegyesO- 
let évi közgyűlése a legnagyobb megértés, 
béke jegyében zajlott le. Az elnöknek rövid, 
buzdító szavai után — amelyben az Egye
sület eszményi zászlajára a keresztre hívta 
fel a tagok figyelmét, amelyre a szeretet 
szava van felírva és amelyet minden egyes 
tagnak fennen kell lobogtatnia, ha békét, 
megértést akar találni az Egyesület falain 
beiül — megejtetett a választás E nök lett 
ismét egyhangúlag, nagy lelkesedéssel: Ft. 
Rónay János, alelnök id Kalocsay Gyula, 
gondnok Boób József, titkár Klincsok Gyula, 
pénztarnok ifj Horváth Imre, jegyző Bsrtos 
Sándor, választmányi tagok : Abaffy Béla, 
Bélik Lajos, Bélik József I. Hagony István, 
Kabát József, Kovács József, Lehocky 
Béla, Mészáros Ignác, Prahár István, Stypka 
Gusztáv, Suhala István, Rejt József, Szabó 
Sándor, Turján József, Zsiak Géza, Vörös 
Mátyás. Póttagok: Balazs László, ifj Kosz 
tolányi József, Pollák János, Schvarc János, 
Sztruhár Béla. Könyvtárosok : Belik József I, 
Kabát József. Borbizottság : id Balázs Már
ton, Bús Ferenc, Mészáros Ignác. Szám
vizsgálók : Zahorák József, Zsiak Endre és 
Vanger Mihály.

— A magyar nyelv mellőzése a 
zselizi tamásban Jabioniczky János dr. 
nemzetgyűlési képviselő a belügyminiszterhez 
és Szlovenszkó teljhatalmú miniszteréhez a 
következő interpellációt intézte: A zolyom 
nagymegyei zselizi járás szinmagyar közsé
gekből áll és Bzon jarásbirósági kerületben 
is, amelyhez e közigazgatási járás községéi 
tartoznak, a magyar lakosság lélekszáma 
jóval túlhaladja az összlakosság számának 
20 százalékát. így az 1920 évi február hó 
29 én kelt 122 számú nyelvtörvény 2. 
§ ának a kisebbségi nyelv használatara vo 
natkozó rendelkezései feltétlenül érvényes
séggel bírnak ebben a járásban Bár a tör
vény világosan előírja az ilyen járások terü
letén a kisebbségi nyelv hivatalos használa
tát, a magyar lakosságú zselizi járásban a 
járási főnökség a hatósága alá tartozó köz
ségeknek a hivatalos leiratokat, rendeleteket 
és utasításokat túlnyomó részben csak szio 
vák nyelven adja ki és általában minden 
hivatalos Írásbeli érintkezésben csakis a 
szlovák nyelvet haszná ja Az egyes községi 
elöljáróságok tanusaga szerint eddig csak 
elvétve történt meg az az eset, hogy a járás- 
főnök egyes rendelkezéseit hasábosán szlovák 
és magyar nyelven adta ki. A szinmagyar 
községekben úgy a képviselőtestületeknek, 
mint az előjáróságoknak tagjai és a községi 
birak is magyarok, akiknek törvényes műkö
dését a járási főnökség ezen törvénysértő 
közigazgatási gyakorlata majdnem teljesen 
lehetetlenné teszi. Miután a csak magyarul 
tudó községi birák a nekik teljesen idegen 
szlovák nyelven kapják meg a hivatalos 
iratokat, igy az azokban foglalt rendelkező 
seknek legjobb akaratuk mellett sem képe
sek eleget tenni Ebből a törvénytelen hely
zetből természetesen úgy az államra, mint a 
lakosságra nézve károk és hátrányok szár
maznak. Végső eredményben ezzel a magyar 
nemzetiségű lakósságot valósággal kizárjak a 
közigazgatásból, ami gyászos lényt vet a 
köztársaság demokráciájára PackO Béla dr. 
járási főnök az idézett nyelvtörvény rendel
kezéseit nem tartja he és ezzel rendszeresen 
súlyos törvénysértést és hivatali kötelessé 
geinek súlyos megszegését követi el Tör
vénysértését minősiti az a körülmény, hogy 
hatósági minőségében épen neki legfőbb kö
telessége a törvények sértetlensége es tekin
télye fölött őrködnie. Ha egy járási főnök, 
tehát az elsőfokú politikai és közigazgatási 
hatóság feje nem tartja be a legszigorúbb 
pontossággal az érvényes törvényeket, ezzel 
végzetesen megingatja a lakóssagnak a tör
vényeknek kötelező erejébe vetett bitét és 
végzetesen aláássa a törvények tekintélyét. 
Hogyan követelheti a lakósságtól a törvények 
betartását az a kerületi főnök, aki maga 
sem tartja be azokat ? Packó Béla dr. járási 
főnök törvénysértő magatartása jogrendünk 
értelmében példás megtorlást követel A tör
vényt büntetlenül senki sem sértheti meg, 
legkevésbbé egy közigazgatósági hatóság 
vezetője I A zselizi járás esete is bizonyítja, 
hogy mennyire elódázhatatlanul sürgős és 
szükséges a nyelvtörvény végrehajtási rende 

leiének a kiadása A nyelvtörvény ilyen meg
sértésere egy hatóságot csakis az bátorithatja, 
hogy a kormány sem teljesítette még eddig a 
nyelvtörvénynek azon rendelkezését, amely 
a végrehajtási rendelet kibocsátására vonat 
kozik Az interpelláció végén azt kérdi a mi
niszterektől, van e tudomásuk a magyar 

' nyelvnek a zselizi járásban történő ezen tör
vényellenes mellőzéséről, hajlandók-e ezen 
ügyben a hivatalos vizsgálatot azonnal meg- 

j indítani, hajlandók e Packó járási főnök ellen 
- haladéktelanul megindítani a bűnvádi és fe

gyelmi eljárást, hajlandók e Packó járási fő
nököt ezen eljárások befejezteig állásától fel
függeszteni, hajlandók e sürgősen intézkedni 
aziránt hogy a nyelvtörveny értelmében a 
magyar községek a hatóságok minden átira
tát magyar nyelven is megkapják és hajlan
dók e a további törvenytelensegek és a jog
bizonytalanság megszüntetése érdekében a 
nyelvtörvény végrehajtási rendeletének sürgős 
kibocsátása iránt intézkedni ?

— A közigazgatási tisztviselők 
estélye szombaton, január 26 án zajlott le 
s minden tekintetben szépen sikerült Az 
Ízléses szlovák és magyar meghívókra szép 
közönség gyűlt egybe, melynek nagyobbik 
tele volt e magyar s igy a magyar közönség 
egy-két magyar számot megérdemelt volna 
a műsorba. A műsort dr Baska Alajos szol 
gabiró nyitotta meg szép beszéddel, mely 
után Dusek Ernő karnagy vezetése alatt a 
lévai állami tanítóképző intézet vegyeskara 
adott elő kitünően összetauulva egy szlovák 
dalokból összeaditott egyveleget. Majd Üebo 
A. főjegyző ceilon három zenekölteményt 
adott elő. Egyszerű, kedves játéka általános 
tetszésben részesült. A zenekiseretet Malik 
F. tanár látta el diskréten. Ez után Hona 
János varsányi jegyző szavalta el Piskacsek 
Rudolf „üzent Legenda* cimü drámái köl
teményét légionárius kosztumban. Nagy drá
mai lendülettel telt előadasa nagy hatást 
tett, amit még fokozott Malik J. preciz 
zongora-kísérete. Ezt Gyarmathy János éue 
ke követte, amelyet zajosan megtapsoltak 
úgy, hogy műsorát meg kellett toldauia. 
Szlovák dalokat énekelt szép, tisztáu csengő 
bariton-hangon, melynek iskolázottsága az 
ének minden szépséget kifejezésre juttatta. 
Végül szünet után Urban Ferencnek A lát 
szat csal vagy a hamis gyémántok cimü egy 
felvonásom vigjatékat adtak elő, melyben 
Strincl Karoly tanár a tőle megszokott rutin
nal ügyeskedett. Kiváló szép volt Tonhaiser 
E. egyszerű, kedves játéka Gróf Rudolf jó
ízű humorát csillogtatta, mely Hídvégi Z. a 
barátnő szerepében jeleskedett. Páratlanul 
jó alakitas volt Zippe Bogdánná, mint Zsuzs- 
ka, ki igen otthonosan mozgott a színpadon ; 
méltó partnere volt Lucsanszky, aki a Gyű- 
gyű Jozsko alakításával állandó derültségben 
tartotta a közönséget. Műsor után tánc volt 
s ebben is a legkedvesebb a csárdás volt, 
amelyet a szlovákok s magyarok egyformán 
jó kedvvel jártak. Halából a rendezőnek 
megígérték, hogy ő kapja meg a Ruzsena 
hamis gyémántjait. A mulatságnak csak az 
ablakon beszűrődő napsugár vetett véget.

— A klBtapoicsányl kastély bőví
tése. A kistapolcsáuyi kastélyban a közok
tatásügyi minisztérium és a szlovenszkói 
műemlékeket védő hivatal képviselőiből álló 
bizottság időzött, amely a kastély kibővité 
sére tértét dolgozott ki A kastély ugyanis, 
amely tudvalevőleg azelőtt József főherceg 
tulajdona volt és most a köztársasági elnök 
szlovenszkói nyári székhelyéül szolgál, nem 
rendelkezik elegendő számú vendégszobával, 
különöse i az elnök szlovenszkói vendégei 
részére és ezért a kastélynak a XVII. szá
zadból származó szárnyára manzurdszerü 
lakosztályokat epitenek Tíz ilyen, egyenkint 
két szobából áhó lakosztály létesitesét ter
vezik a hozzávaló társas helyiségekkel, mint 
olvasó, dohányzószoba stb. A munkálatokat 
előreláthatólag még a tavasszal megkezdik 
a földművelésügyi minisztérium vezetésevei, 
amely eliatja a kastély feletti felügyeletet is.

— Gyá<ztlié-i a kon mualeta-párt- 
ban. Lenin halala alkalmából a lévai 
kommunista párt körzeti választmánya a 
lévai Munkás Otthonban gyászülést tartott, 
melyen Krsiák . István párttitkar Lenin érde
meit méltatta

I
— Az Illetőségi kérdés alább 

értelmezése. Mint ismeretes, az 1886. évi 
22. törvénycikk 10. § a szerint mindazok, 
akik ugyanazon községben négy éven át 
laktak és a községi terhek viseléséhez hoz
zájárultak, ipso jure, vagyis anélkül, hogy 
külön kérelmezték volna, e. nyerték az 
illetőséget A legfelsőbb közigazgatási biró- 
ság konkrét esetből kifolyólag legutóbb ki
mondotta, hogy az említett törvénycikkre 
alapított hallgatólagos illetőség eluyerese 
nem tekinthető a törvény szellemével és 
intenciójával összeegyezteihetőnek s az igy 
szerzett illetőséget nem ismeri el törvényes
nek. Ezen törvénynek 12. § a ugyanis kife
jezetten kimondja, hogy azt a községet, 
amelynek kötelekéből az illető kilépett, egy
idejűleg az uj község kötelekébe való leivé- 
teliel, a felvételről értesíteni kell Ez a sző 
„egyidejűleg* nagyon fontos, mivel a tör
vénynek ezt a rendelkezését a visszaható 
erővel kiszolgáltatott illetőségeknél nem tar
tották be. A legfelsőbb közigazgatási bíró
ságnak ez az elvi döntésé a praktikus meg
valósításban beláthatatlan következmenyék
kel járhat. Szlovenszkóban ugyanis igen 
sokan vaunak olyanok, akik hallgatólagos 
utou szereztek illetőséget és nyertek állam
polgárságot. Ezek most az elölt a veszede
lem előtt állnak, hogy csakhamar idegen 
állampolgárokká válnak.

— Eljegyzés, k'oticsánszky Vilmos 
bakabányai ág. ev. le,kész a napokban vál
tott jegyet Czibulka Anna ur eannyal Új
bányán.

— Vaautas bál. A lévai vasúti állo
más tisztviselői és altiszti kara febr. hó 1 en 
szépén sikerült mulatságot tartott a városi 
vigadóban, hol a legjobb hangulat uralkodott 
kiviiagos kivirradtíg.

— Egy nemes emberbarát. Annak 
idején megemlékeztünk boldogemlekü Weisz 
Benő, a lévai kereskedelmi bank, később a 
barsmegyei népbank igazgatójának emberba- 

; rati szereteieról. Most hozta meg a lévai 
jarasbirosag hagyatékában az atado végzést, 
amelyből Olvassuk, hogy Weisz Benő még 
haioporaban is megmaradt a nemes szivü 

I az árvák es szegények iránt mélyenérzö, jó- 
' leikü emberbarátnak, ki exegit síbi mónu- 
I mentum aere perennius. Emlékét még a 
i következő hagyományai es alapítványai fog- 
i jak megőrizni: A lévai izr. nóegyletnek 3000 

koronát hagyott a telesege Weisz Benőné 
sz. Weisz Zsófia nevet vise.ö alapítvány 
kiegészítésére, — ugyanannak 1600 koronát 
a szülei néhai Weisz Mór és neje nevét 
viselő alapítvány kiegészítésére, — a lévai 
nóegyletnek az aitaia fenntartott árvaház 
céljaira 3000 koronát, Léva valósának 
Weisz Benőne sz. Weisz Zsófia nevét vise
lendő alapítvány céljaira 3000 K, melynek 
kamatai minden ev januar 5 én a város 
szegényei kozott felekezeti különbség nélkül 
osztandó ki. A lévai Chevra Kadisa izr. 
szentegyletnek 3000 koronát.

—- Katboluus kör ób iparos kör 
táncestétye tepnap volt a városi színház 
termeben. Az estély fenyesen sikerült és a 
termet egészen megtöltő közönség kitűnő vi
dám hangulatban világos reggelig kitartott. 
Műsorról es az estelyről részletesebben a 
következő szamunkban-

— Caalnói közgyűlés. A Lévai Ca- 
sinó f. évi febr hó 3-an, vasárnap délután 
3 órakor saját helyiségében rendes évi köz
gyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. 
igazgatói jelentés. 2. 1928. évi zárszámadás. 
8. 1924. évi költségvetés. 4 Tisztujitas.

— Palvázat kavtos szal ltasra. A 
zólyomi XV11I. zsupa pályázatot hirdet a 
zsupai úttestek részére 1924 évre kavics 
szállításra. Az uj ajánlatok 1924 február hó 
20-ig deielött 11 óráig beadhatok a besz
tercebányai, lévai ee losonci járási hivatalok 
technikai osztályainál, ahol 1924 januar 21- 
töi kezdve 25 K elleneben megszerezhetők 
a pályázati ie.teielek (Ajánlati kimutatások, 
aitaiauos es különleges feltételek.) Közelebbi 
a zprava verejné srnzby tehuické, uradné 
novmy v Bratislave es uradné noviny zupy 
XV11I. cimü lapokban.
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— Kereskedelmi alkalmazottak 
táncestéi ve. A lévai kereskedelmi alkal 
mázolták 1924. február 9 én szombaton este 
a Városi Vigadó összes termeiben a lévai 
tüdőbeteggondozó javéra szinielőadással 
egybekötött táncmulatságot rendeznek Belep- 
tidij 10 K., vigalmi adó 3 K Felülfizetéseket 
köszönettel fogad a rendezőség. Kezdete 
este 8 órakor. A közönség pontosan jelenjen 
meg az előadáson mivel az előadás alatt az 
ajtók zárva vannak.

— tt ö'gvü és A lévai temetkezési 
egylet f. ho 10 en deiután 2 órakor a refor 
matus egyház tanácstermében évi rendes 
közgyűlést tart. Az egyiet tagjait a közgyü 
lesre ezuto > tiszte.ettel meghívja az elnökség

— Búcsú lakO'iiH. A lévai járási 
szlovák asztaitarsaság e hó 29 eo egyterűt 
sagos vacsorán búcsúztak el dr. Hamur Gyula 
tahi, bírótól, a lévai jara-birósag vezetőjétől. A 
városi vigadó ettermebeu terített asztal mel
lett mintegy negyvenen gyűltek össze, akik
nek nejében dr. Ravasz Vistor v. zsupán, 
lévai ügyvéd köszöntötte fel a távozó tabla- 
birót, ki joizü humorral fűszerezett beszéd
ben köszönte meg e szivelyes ovációt A 
felköszoutökben gazdag összejövetel a kesö 
éjjeli órákig a legjobb hangulatban tartott.

— Irtuk ÖBsze a szloveuszkoi ea 
lUszlnBzkól magyar vonatknzá u mu 
emlékeket. (ESŐ.) A Szövetkezett E leu- 
zéki Partok Kozpcnti Irodajajanak Kuitur 
reíeratusa elhatározta, hogy a Csehszlovák 
állam területen levő összes magyar vonat
kozású műemlékeket (szobrok, épületek és 
épületrészek, emlékoszlopok es emléktáblák 
stb) jegyzettbe veszi. A fontos és kultúrtör
téneti szempontból rendkívül értékes moz
galomnak eredménye csak úgy lehet teljes, 
ha a szlovenszsui magyar intelligencia se
gítségére lesz a Kuiturreteratusuak a műem
lékek összeírásában Halas köszönettel ven
nem, ha minden varosban és községben 
vállalkoznék valaki a következő adatok be- 
szerzesere es megküldésére: 1) A varos, 
község neve : 2) A müemiek neme (szobor, 
épület, épületrész, emlékoszlop, emléktábla): 
3) A magyar vonatkozás megjelölése: 4) 
A foiiras teljes szövege : 5) A müemiek al
kotója, felállításának, keletkezesének ideje: 
6; Megvan e meg a müemiek, vagy eltávo
lították ? 7) Az eltávolítás, vagy megcson
kítás ideje es módja: 8; Ha lehet, fénykép- 
fölvétel, rajz, kepes lev. lap a műemlékről. 
A fent felsorolt adatokat, esetleg bővebb 
értesítéseket dr. Szikiay Ferenc kuliurrete 
reus címere, (Kvsice Éder utcza 9. szam( 
kérjük.

— A kér. alkalmazottak febr. 9 iki 
mulatságára páholy jegyek elöjegyezhelök 
Herzteid (Schucz cégűéi.)

— A Tatárjai as próbái nagy sikerrel 
folynak és a napokban mar be is fejeződnek, 
Minden jel arra mutat, hogy a lévai csíz 
madia ipartarsulat tancestétye a megszokott 
sikerrel tog lezajlani. Az előadás iránt egesz 
városban nagy az érdeklődés.

— Gyűlés a nyári menetrend 
ügyeben. Érsekújváron a múlt héten a 
vasúti főnökségnél a hatóság es az illetékes 
testületek bevonásává! tanácskozás volt, amely 
az uj nyári meuetreud átdolgozására veze 
tett. A nyári menetrendének lévaiakat is ér
deklő részé jelentékeny tökélesedett. Így két 
gyorsvouat beállítását jelenük 1924 junius 
1-töl. Az egyik egyenes gyorsvonati össze
köttetés Érsekújvár es Zoiyom között, a 
másik — amelyik meg nagyobb feltűnést 
lóg kelteni — gyorsvonat Érsekújvár és 
Komárom között. A vonatok szama is sza
porodni tog. Jövő szamunkban részletesen 
leközöltük az uj menetrendet.

— sö'güsr. .Káka hegyközség' 
ma, vasárnap február 3 au d u 2 órakor 
a Kath Kör helyiségében tartja évi rendes 
köz- és tisztújító gyűlését.

— t eih VB". A „családi házakat építő 
csoport" telektulajdonosai, kiknek a sportte 
lepen, vagy az úttesten haztelkük van es azt 
nem haszna hatjak a szokásos kamatok fel 
vétele vegeit február hó 3 an délelőtt 11 óla
kor a rom. kath iskola helyiségében meg
jelenni szíveskedjenek.

— O’osóbb a lesz cigaretta. A pénz
ügyminisztérium a dohányárak leszállítását 
határozta el. Március végétől az egyptomi 
cigaretta ára 30 fillér lesz, a szivarok árát 
15—20 százalékkal fogják leszállítani.

— MunkásblvtositáBl választások. 
Hirszerint március 7 én az összes munkás- 
biztositó pénztárakban megfogják ejteni a 
választásokat.

— Á'lan i segé’y a gyümölcsfák 
bess-' zesere. A földmivelésügyi miniszte 
rium 30 százalékos allami segélyt engedélye
zett gyümölcsfák beszerzésére A fákat a 
potsonyt gjtimo csészét' feiügve ő ég vasá- 
ro ja meg és adja el legalább hitv u darabos 
tételekben a közönségnek, lakóiaknak, ple 
baniai hívatalolnaa, testületeknek es egye 
sületeknek.

— A lé el Cl észea a Bate ja' lto 
műhely e len A lévai cipészek nagy látoga
tottsága gyűlést tartottak, ine’yen kimon
dottak, hogy c-atlakoznak a pozsonyi cipész 
mesterek akciójához, mely a Bat» cég cipő 
javító műhelyei ellen irányul. Másnap a 
lévai cipész ipartársulat tartott gyűlést, ahol 
ismét foglalkoztak ezzel a kérdéssel A gyű 
les megbízta Síugel J >zsetct es Ferenczi 
Jánost, hogy ebben az ügyben személyesen 
járjanak el a besztercebányai kereskedelmi 
es iparkamaránál, kérve annak intervenció
ját. A cipészek azt akarják elérni, hogy az 
illetékes hatóság a Bata cég javitóműhelyeit 
egész Szlovenszkó területen csukássá be, 
mert azok — a cipészek állítása szerint — 
lehetetlenné teszik különösen a szegényebb 
éB csak a javitásokból tengődő cipészek lét- 
feutartását, azáltal, hogy elvonja tőlük a 
javítási munkákat is.

— Korcsmái hitel. Lévai járási 
főnökség rendelkezése szerint az uzsora tör 
vény értelmében 1924, évre a korcsmái 
hitel nem haladhatja túl a 16 koronát.

— Az éhező Németország. Német
országot az éhségkatasztrófa réme fenyegeti. 
Ami nehány éve még szinte hihetetlen volt 
előttünk, a Szovjetoroszorszagból érkező 
rémhírek borzalmas kepe, az most Német
országban ölt napról napra fenyegetőbb való
ságot. Egy beruni statisztikus összeáliitotta 
az éhező Németország néhány számadatát, 
csak a legjellemzőbbeket ragadva ki a nagy 
aitalánossagbol Ez a statisztika természete
sen hiányos ás alatta marad a valóságnak, 
de még igy is, valósággal elrettentő annak a 
pusztu ásnák a kepe, melynek a viiag egy
kor leghatalmasabb népe, a német nép, a 
franciak jóvoltából e éré néz A statisztikából 
hadd álljon itt néhány adat Rendőri jelentés 
Írja: „Würzburgban karácsony reggelén 
éhező es felig megfagyott gyermekeket szed
tek föl az utcán. A gyermekeket, akiknek 
minden ruházata néhány rongydarabból 
állott, alig sikerült életre teríteni ' Drezdában 
hétszáz iskolasgyerniek egyáltalában nem 
eszik semmit reggelire, azok közül, akik 
iskola előtt mégis magukhoz vesznek valami 
táplálékot, legtöbben egy darab nyers répát, 
tököt vagy krumplit esznek.Napról napra egesz 
sereg gyermek esik össze ajultan az éhségtől 
Az iskolai orvosi vizsgalat megállapította, 
hogy 1200 gyermek közül kétszáznyolcvanöt 
hatgerincelferdülesben szenved, mert a hiá
nyos táplálkozás következteben izmaik már 
nem kepesek a hátgerincet fenntartani. A 
mücheni tüdőbajos gondozó hivatal statiszti 
kája szerint 1921 ben 711 gyermek között 
26 százalék volt tüdőbajos, 1923-ban ez a 
szaza ék 78 százalékra emelkedett fel Chem- 
nitzben 1268 gyermek közül 706 nak nincs 
külön ágya, 63 hálószobában hatan-hatan 
alusznak, 30 hálószobában 7 — 7 en, de van 
olyan halószoba is. amelyben 10 en és két 
égi ágyas szobában heten alusznak Három 
hét szükséges ahhoz, hogy egeszseges em
ber ehenhaljon Az éhhalál a legtöbb 
esetben csak hiányos táplálkozás miatt fel
lepő más betegség következtében áll be’ és 
igy azoknak a szama, akik idő előtt éhség 
következteben pusziulnak el, jóval megha
ladja a statisztika áltál kimulatható tulajdon 
kepeni éhenhaltak számát. A háború e őtt 
évenkint legfeljebb egyket éhhalál eset tör
tént Németországban, 1923 bán pedig 35

hiányos táplálkozásból bekövetkezett halál 
mellett 5 formális éhhalálesetet láttunk. Ezek 
az adatok azonban csak Berlin egyik negye
dére vonatkoznak, mert egész Berlin és 
környéke az 1923 években 88 hiányos 
táplálkozás miatt bekövetkezett és 15 éhha- 
lál-esetet mutat föl A statisztika szerint az 
éhhalált emberek többnyire a hat
van éven felü i korosztályba tartoznak 
és legtöbbnvire nők. A statisztika külön 
megemlékezik azokról, akik a biztos éhhalál 
e ől öngyilkosságba menekültek A berlini 
rendőrség adatai szerint magában Char ot- 

‘ tenburgban 161 öngyilkosság közül 79
,táp a'kozási gondok" miatt történt Még na 
PA óbb az arany a kreu'zbergi kerüleiben. 
ahol 164 öngyilkossági eset kő ül 144 történt 
hason o okból Ennek a ktrületnek rendőr
őrsege megállapította, hogy különösen a 
középoszialyt az, mely az éhha ál elől in
kább az öngyilkosságba mennekü Utóbbi 
időben többek között egy tanár, egy tudós, 
egy tábornok, egy iró, egy festőművész és 
egész sereg vagyontalan özvegy ment ön 
ként a halálba az éhhaláltól való felelemben 
Igen sok olyan eset fordult elő, hogy öreg 
házaspárok együtt követtek el öngyilkossá
got Ezeknél a száraz statisztikai adatoknál 
sokkal élénkebben tárja föl Németország 
nyomorát az a látvány, amikor az Üdv 
Hadseregének vagy más jótékonysági intéz
mény ingyenebéd kiosztáskor igen előkelő 
középosztálybeli nők is megjelennek, mélyen 
lefátyolozva, kezükben edénnyel, hogy a 
kiosztott ebédet hazavigyék. És ezek az 
adalok és ez a látvány még sem indítja 
meg sem a külföld szivét, sem azokét. akik 
az éhhalál küzdő Németországgal nem tö
rődve, még ma is képesek dőzsölni és dá- 

. ridózni Berlinben. Párisban, Olaszországban 
és más nemzetközi mulatóhelyeken.

i — Szl' észet Léván. Földesi szín
igazgató délsziovenszkói szintársulata a 

| városi tanácstól február 23 ikától kezdődő
iig játszási engedélyt kapott. A játéktervet 
6 hétre tervezik.

— Fehér Arthur a népszerű előadó
művész ma délután 6 órakor tartja előadá
sát az izr hitközség tanácstermében. A mű
során Petőfi, Arany, Vörösmarty. Adyn kívül 
a világirodalom legjelesebbjeit is megszó
laltatja.

— Faray ó Ödön felolvasása 
Faragó Ödön a kassai színház hírneves 
volt igazgatója f. hó 30 an, szerdán a „szí
nészet történetéről es fejlődéséről4 felolva
sást tartott a Kaszinó nagytermében. Az 
előadónak sok évi tapasztalatain és mély, 
alapos tanú mányain felépitett, színes elő
adását nagy érdeklődéssel hallgatta a hall
gatóság. A felolvasás után Faragó Ödön 
Vörösmarty „Szép Ilonkáját' adta elő igazi 
nagy művészettel. Faragó értékes előadása 
sokkal nagyobb pártolást érdemelt volna 
varosunk közönségétől. Szerintünk szlo
venszkói magyar értékeink pártolása köteles
sége a magyarságnak.

— JexzBrnd a Városi Kávéházban. 
Febráár 1 étől minden este a Városi Kavé- 
hazban a párisi Casino színház világ kör
úton nagy sikert elért s kitűnő játéka után 
méltán hiressé vált Jazz Bánd zenekara 
hangversenyez Kiassikus ene, a legújabb 
modern tánczene és különböző népek nép
dalai váltakoznak kitűnő műsorukban. Váro
sunk zenekedvelő közönsége valószínűleg 
pártolni fogja e kitűnő zenészeket.

— Mozi. Vasárnap február 3-án és 
Kedden február 5 én Dickens Karoly regénye 
után készitett Tnemse titka cimü nagy drá
mát fogják bemutatni. A nagy regény min
den szépségé pompásan érvényesül a da
rabban. — Csütörtökön február 7 én egy 
gyönyörű am-riuai dráma ,Az Orkán' kerül 
vászonra A főszerepet H >uie Peters játsza

Férfi ruha 
teljesen jó karban nagyon olcsón

ELADÓ: 
(Széchényi) Massaryk utcza 8.
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A közönség köréből.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1994. január hó 27.-től — február hó 3 ig

SaOíatés.
Dohány István Milán Anna fiú István — 

Lutovazky Káról Kis Mária fiú Sándor Pál.

Házasság.
Áldor Ferenci Schulcz Irén izr. — Nemcsok 

József Piecbo Katalin rkath. — Bélik József Récsey 
Katiba rkath

Halálozás.
özv. Dubnyiczky Istvánná Miksa Éva 34 éves 

aggaszály. — Vinkovics Klára Mária 5 tüdőhurut. 
— Prajner Ferencz 15 napos genyvérüség. — 
Jancso Mihályné Kondel Erzsébet 34 éves tüdő- 
gümőkór. — Özv. Koncz István 73 éves agyvérzés.

BÚCSÚSZÓ.

Minden kedves ismerősének, kiktől nem 
nem volt ideje személyesen búcsút venni, 
— ezúton mond szívélyes .Isten hozzád*-at

Kálnay Károly.
h. lelkész.

Adományok a Stefánia Árvaház javára.

Schöpflin Róbertné kezdeményezésére 
és vezetése alatt Damph Béla, Mé-zóros 
Margit, Karácsonyi Margit, Fabik Annus, 
Horváth Mariska, Érti Mariska, Riedl Aranka, 
Gönczöl JulkB, Tóth Annus, Szarnák Irén, 
Erii János, Bartha János a .Stefánia Árva 
ház' részére 1923december 22 tői 1924 jnnnár 
16 ig Zseliz, Garammikola, Szódó Gsrsm- 
vezekény, Gsremdamásd, Lekér, Tergenye 
községekben és Árok, Navypuszta és Karolina 
majorokban gyűjtést reudeztek. A gyűjtés 
eredménye: 27 kg búza, 173/< kg. árpa, 
156 kg. bab, 17 és fél kg borso, 100 kg. 
burgonya, 15 kg. főzőliszt, 53 és fel kg. 
kenyérliszt, 8 kg. mák, 3 kg. lekvár, 5 kg. 
cukor, 3 doboz frank kávé, 4 drb. tojás és 
901 korona készpénz

A nemesszivű gyűjtőknek és áldozat
kész adakozóknak ezúton fejezem ki hálás 
köszönetemet a lévai nőegyesület nevében.

Árvay Józsefi A
a lévai nóegylct alelnöke.

’ Adományok & Stefánia árvaházrészére 
következőktől.

Folytatás
Sebő Flóriáné Léva 2 h. kacsát, Chlebo 

János Csejkő 26 drb sütemény. 2 kilo liszt, 
Simovics Sándor Léva 1 kilo mézeskalács 
Bóna Jánosné Varsány 1 puttony alma. Bo* 
csák Mária Láva 5 kilo alma, 2 kilo bab, 1 
kilo száritott gyümölcs, 1 kilo mák, 1 kilo 
tarhonya, 1 kilo liszt, '/a liter zsír, Sch- 
tvarzer Sándorné Grlök különféle viselt ruhát 
és játékokat. Tatár Istvánná Léva 2 kilo 
méz, Levatich Gusztávné Léva 1 kosár alma, 
N N. Léva 2 '/a kilo mák, 1 kilo libazsir, 
Hornyák Józsefné Berekalja 1 kismalacot, 
Welwald gyermekek Léva viselt ruhát, Maut- 
ner Margit Léva gyermek játékot Vaszarab 
Andrásné Gr.-Ujfalu 12 tojás. ■/, kilo vaj, 
5 kilo bab és 1 kenyér, Jakobtk Mihály 
N Kereskény 3 kilo bab, 7 kilo liszt, Franki 
Ede N Sáró 5 zsák burgonya, Pál Imre Léva 
4 pár ujezipöt, Hochberger József Léva 12 
drb. fejkendő, 4 trikó, Ernyey Pál plébános 
Kereskény 1 nagy doboz karácsonyfára való 
ezukorka és csokoládé, 5 kilo fehércukor, 3 
köteg füge, Vojnarovszky Gyuláné Léva 5 
k ló ezukor, 10 Lila liszt, 3 leány ing, Tau 
binger Árpádné Kereskény 6 kilo dió, 1 */, 
kilo mez, 14 kilo alma, Kostyek Józsefné 
Léva 3 kilo dió és viselt ruha, özv. dr. 
Domjanné Léva 1 t/2 kilo dió, 2 kilo alma, 
Schlüsler Gyula Matas 50 kilo borsó, Dr. 
Karafiáth Máriuszé Láva 2 kilo szaloncukor, 
Krekovics Kálmán Gr. Lök 1 pár ujczipö, 
Medvegy Lajos Léva 5 kilo finom lekvár, 5 
kilo szalonczukor, Schulcz Ignácz Léva 72 
irka, 12 tolBzár, 15 radirgummi, 10 iron, 16 
kis notes, 6 toltartó, Kern Testvérek Léva 
8 kilo szalonczukor és különféle ezukorka 
és fadisz, N. T. Léva 3 táska, 3 hátizsák,
3 palatábla, 4 imakönyv, Huszár Jánosné 
Léva 1 kenyér, 2 kg mák, 2 kg dió, Dr 
Kmosko Béláné Léva 15 kg alma. Dr. Bel- 
csák Sándorné Léva 1 kalács, 1 kg süte
mény, fél kg szaloncukor, Vámos Mór Léva 
különféle játék, N. N Léva 12 kis tányér. 
12 csupor és 3 baba, Sógor J mos Léva 5 
darab tojás, dió, Macsay Júlia Garam Keszi 
1 kosár alma, Kresko Antalné Léva 7 kilo 
alma, 2 kg szárított gyümölcs, N N Zsem- 
lér 4 kg liszt. 1 kg mák 1 liter tej, Nvemec 
Mici Léva 1 viselt ruhát, Stefanik Titusz Léva 
16 kg káposzta, Sch pfiin Róbertné Zseliz 
gyűjtése 156 kg bab, 74 kg lis t, 100 kg 
burgonya, 17 kg borsó, 27 kg búza, 17 kg 
árpa, 4 kg mák, 3 kg lekvár, 3 doboz frank,
4 tojás. Gyékény-si község gyűjtése 17 ko 
róna, Engel József es fia Léva 3 doboz sza
loncukor, 2 doboz kara.conyfadi.-z, Wetzler 

Dávid Léva cukorka és rizs. Dr. Frommer 
Ignácné Léva 1 kg zsir, 3 kg bab, Dénes 
Zoltánná Léva 5 kg zsir, 7 liter mákJStrba 
N. Disznós 18 liter tej. Koperoicky Léva 10 
kg tésztaliszt, Paray Józsefné Dobogó 5 kg 
liszt, fél kiló zsir, PalkovicS Jánosné Dobogó 
3 kg bab, Izsóf N Léva fél kilo libazsir, 
Cukorgyár Oroszka 50 kg cukor, 85 kg főző 
liszt, Zsmborszky Gyuláné Cbigagó 100 ko
rona, Urmincsek Erzsébet Léva 50 korona, 
Keresztény Munkás egyesület Léva 20 kor., 
Bálogh Lajos nyág. utmester Léva 20 kor, 
Schöpflin Róbertné gyűjtése Zseliz 901 ko 
róna és 5 kilo cukor, Deutsch S. Léva 10 
korona, Löki iskolás gyermekek gyűjtése 4 
korona és 17 kilo liszt, Tauber Zsigmond 
Nagy Kálna 50 kor., özv Paczolay Jánosné 
Deménd 50 korona, Nyemec József Léva 
viselt ruhát, Tó'h Jánosné Kiskér 2 kg túró. 
Bírnák J jzsef Léva 3 darab kenyér és 4 kg 
kenyérmorzsa Weisz Soma Léva 3 trikóing, 
3 kendő, Róth Ignác Léva 3 kilo töpörtyű, 
Kisik Imréné Léva 80 pár gyermek harisnya, 
Hölvényi iskolás gyermekek gyűjtése még 33 
kg bab és 5 kg cicer, Tu'assay József Léva 
viselt ruhát, 3 kg bab. 4 kz hagyma, N. N. 
Léva Maria Congregatio előadásán nyert fel
díszített karácsonyfát. Kern Albertné Léva 
1 és fél liter tejföl, HlaváCs Józsefné Léva 
viselt ruhák.

Léva, 1924 január hó 29 én.

Gyászköszönet nyilvánítás.

Mindazon rokonomnak, jó barátnak és 
ismerősnek, kik felejthetetlen drága jó atyánk 
elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmun
kat enyhítették fogadják ezúton is hálás kö- 
szönetünket.

Léva, 1924. február 3
Koncz Károly és családja.

Köszönet nyilvánítás.

Mindazon jó barátoknak és ismerősök
nek, kik drága jó auyánkat utolsó útjára 
elkísérték, és részvétükkel fájdalmunkat 
enyhítették fogadják ezúton hálás köszörlé
tünkét Balázs ás Dákay család.

Árverési hirdetmény.
Február hó 12 én az államvasutak 

Levice állomásán egy használt jó kar 
bán levő vetőgép kerül eladásra.

Kikiáltási összeg: 400 kc-
Dopravny Urad.

SZÉPIRODALMI KÖNYVEK 
IFJÚSÁGI IRATOK 
IMAKÖNYVEK 

. LEVÉLPAPÍROK
UNDERWOOD ÍRÓGÉP

Friss írógép szallagok. Carbon papír stb. dús választékban kapható

NYITRAI ÉS TÁRSA
könyv és papír kereskedésében Léván.
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FI7\nn kJ A 7 Azonnal beköltöz-LLAI/U UAZ. ható, áll: 2 szoba 
és f<vkonyhából. Tudakozódni lehet CIBULKA 
REZSŐ müépitészeti irodájában. Kaliiai u. 27 

_______ ___________________ 101

KÉT DISZ-MAÓYRR KERESEK 
MEGVÉTELRE CIM A KIADÓBAN 10 

Q g'tt fi mitösser, ránc, majfoit, arc e» 
orrvörösség legbiztosabb ellen 

szere í* ,Corali“ erőin e es szappan Az 
Összes „Goraii“ készítmények raktáron. Fö 
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rak 
gyógytár Pozsony Főlerakat Léva es kornyé 
kére SMOGROViCS A. .Korona- gyógy 
szertára Léva, Főtér Postán utánvéttel. 8

ürumpii 100 kgr. 52 Ke. Kapható
Kohán utca 20

Bútorozott
T? j a á| A haztelek Ladányi utca 23 szám 
■ÜXwUiV alatt. Bóveobet ott a hazbau.

Eladó has 69 8za£
IVFöTTTfif ÖÍTÖ kerestetik bor khuzú-

Ü gép hozzá való töm
lőkkel, szőlő vas prés es szivatyuzót hasz 
náihalo állapotban. Cim a kiadóban. 89

Favágást vállal fűrésszel
FRASCH BÉLA lakatos mester. 87

Szép lakással
pinceabez közel egy hold területű szőlő, mely 
a legjobb tajokkal van kiültetve jo bortarto 
pincevei eladó. Bővebbet a kiad, hivatalban 88

Elflfi 1 Vamosladany községben a Neu- 
MAAUiV haus fele korcsma ház jutányos 
felteteiek mt llett. Bármely üzleti célra 
alkalmas. Bővebbet dr KAIZER LAJOS lévai
ügyvédnél, vagy Rmh Muranai Zilizen 90

Kis^oszmaíjzon b.‘X 
kusteiy 15 kút. honi erdő es rei'el vagy 
anélkül eladó. Resztetek helyszínen vagy 
A.sú Foisöszecse igazgatóságánál megtud 
hatok. »9

kerestetik megvételre. Léva, 
Kasai ut 8. KW

malom üzemben van. 
Elfogad vámöriést o o

Ajánl a napi áron a malom 
helyiségeiben kicsinybeni el
adásra készpénzfizetés mellett

Kllogi ammoukeLt:
B dara . . . 3'— 
0 fogós búzaliszt 270 
2 főző .... 2 50
4 fehér kenyér . 2-20
5 kenyér liszt . 2*10
7 kenyér . . . 160
8 takarmány . 1'20
F korpa . . . — 90

Értesítem a t. vevő közönséget, 
hogy sikerült raktárra szereznem 

PÁRISI és BÉCSI
kulap modelleket, a legjutányosabb árban bocsájtom a t. 
vevő közönség rendelkezésére. Továbbá: Felhívom érde
keltek figyelmét a raktáron levő szövetek áron aluli kiáru
sítására Ezenkívül állandó nagy raktár, női és férfi fehér
nemű, zsemperek. gyermek ruhák, női és gyermek kötények, 
női, férfi és gyermek harisnyák, valamint rövidárukban.
Kenyasszouyl íátyolok és koszorúk allat.doan dús nagy választékban

Teljes tisztelettel
FEHÉK SOMA

JÓNÁS JÓSKA 
a hírneves és közkedvelt cigány
prímás 1924. február 9-én játszik 
a KÉR. ALKALMAZOTTAK mulatságán.

Figyelem !! Figyelem 11

>IA minden nap

Szimphonikus Női Zenekar
STWTSZKY káv hártagU gM

űr SZABAD BEMENET! “W

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.
B88TI1! J
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Árlejtési hirdetmény és feltételei.

Alulírott csődtömeggondnok közhírré 
teszi, hogy a ,pótravné Druzstvo vo Vráb- 
loch“ (Verebélyi fogyasztási szövetkezet) 
cég csődtömegéhez tartozó és a Cíödloltár 
1—389 t. alatt felvett különféle üzleti cikkek 
és pedig: cukorkafélék, fazekak, likőrök, 
kefék, zsinórok, pamutok, festékek, cipők 
stb. valamint üzleti berendezés, melyek be
szerzési ára 41719 K. 50 F., becsára pedig 
13437 K. 22 f. t tesz ki, 1924 évi február 
hó 13-án d. u. 3 órakor Dr. Demény Gyula 
ügyvédi irodájában Vetebélyen a csödvá- 
lasztmány együttműködése mellett zárt Írás
beli ajánlat utján eladásra kerülnek. A zárt 
ajánlatok 1500 K. óvadék letétele mellett a 
fent megjelölt határnapon d. u. 3 óráig Dr. 
Szegő Zsigmond nyitrai ügyvéd ur mint a 
csödválasztmány elnöke kezeihez nyújtan
dók be.

Ajánlattevő ajánlalához feltétlenül kötve 
van, a csődtömeg azonban nem és joga van 
szóbeli árverést elrendelni

A csődválasztmány sem az áru minősé
gért sem annak mennyiségéért szavatosságot 
nem vallál.

Vevő köteles a vételárat, a vétoli illeté
ket és az esetleges forgalmi adót azonnal 
kifizetni és az árut átvenni.

Amennyiben a vevő kötelezettségének 
eleget nem tenne, az óvadéka elvesztése 
mellett köteles lesz azon különbözetet is 
megfizetni, amely a tömeg újbóli értékesitési 
esetén előáll.

Az áru a csődtömeggondnok közben- 
jötte mellett Verebélyen megtekinthető.

Verebély, 1924. évi január hó 28.
Dr. Demény Gyula, 

csődtömeggondnok.

SYA MALOM
LÉVÁN

cserél, darálást vállal, 
lisztet, árpadarát elad.

ÜCSAK RÖVID IDEIG!!
Február hó 1-től minden este 8 órától a
Városi Vigadó Kávéházban

Párisi Jazz-Band• o o ré
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HANGVERSENYEZ.

SZABAD BEMENET.

Olcsó cipők 
érkeztek!
8CHÁFFER SÁNDOR 
cipő áruházában LÉVÁN.

Elegáns antilop és lack cipők 55 és 65 
koronától, erősebb börsarokkal 78 és 88 
korona sárga és fekete, női box félcipők 
85, 48, 58, 68 koronáért lesznek árusítva 
Box férfi cipők amerikai 65 kor , francia 
75 kor.-tól kezdve Nagy választék gyer
mek cipőkben és minden színben komót 

cipők.

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fUszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésénél

AlapIHatoft 1881. LEVICE-L VA. Telefon sz. 14.

Legjnhb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 111 

All»r»d. '»n friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. Svájczi 
emmtáli és különféle belföldi sajtok. Legjobb minőségű 
rizsek és kávék .Glória" pörköltkávé különlegesség Datolya, 
füge, mandarin, narancs, malaga szőlő, maróni Angol és 
orosz teák, teasütemények, jamnika rum különlegességek. 
Saját töltésű asztali borok. Csemege és gyógyberok, likőr, 
— — — cognac, pezsgő stb. — — — 
LegoksóM) VASÁRUK ég KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.

Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
f o r r a 1 ó k, főzőedények, kávé és teafőzők, teaszúrők, hús
vágó gépek, hurkatőtők, kávéőrlők Alumínium és nikkel 

edények, alpakka evőeszközök, konybamérlegek. — 
Takarék-tűzhelyek, folytonégő kályhák, .

kályhaellenzők, kályhatáloák, koksz
kannák, széntartók, szénlapátok.

Vízvezetéki- és villamossági szerelési anyagok I I

Villamos IZZÓLÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK, ELEMEK. 
Fényképészeti kellékek 11 Vadászstl cikkek 11

Korcsolyák-, ródlik-, hegedűk-, vonók-, húrok stb

TANTH A yltrai 6“ TAr"1 Itöny vlcez-.sslc.-
A A 11 LJ Lj kJ elésében fel-gétaHU-

Hvftní <• Tárai Ueyny áriája Leviee-Un.


