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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 

Egy érre — — 50 K. — I.
Hat hóra — — 25 K. —
Három hóra — 18 K — t.

Egyel számok ára 1 korona BARS
KÖZMfl V ET.ÖDTi’ST TABPADAT.MT

HIRDETÉSEK

C centiMé tér énként — fillér.

Nyílttéri közlemények garman^ 
■óránként — fillér.

Gyakarl hirdetők és a velőnk 
öszeköttetéiben levő hird. irodák 

árengedményben részeséinek

HETTLA »_
A kéziratok a uarkMiUaigbii kOldandlk.

Kéziratok riaaaa nem adatnak

felelős szerkesztő: Dr. KXRSKK JÁNOfe
Magjaién 

vasárnap reggel.

A klrdatáiakat. aidllzaldiakal a a raklanakaldkai 
kladöklaatalki térink ataaltaal.

A LAP KIADÓJA ; NYTTSAJ és TÁRSA.

A magyar gyermek nevelése 
biztos existenciájának és nyugodt 
jövőjének kérdése egyik legnagyobb 
problémáját képezi a szlovenszkói 
magyar családoknak. A magyar 
szülő szivében ezernyi aggodalom
mal és félelemmel gondol gyerme
keinek sorsára. Minden népben, még 
a legmaradottabb, legkulturálatla- 
nabb fajban is szunnyad egy szikra, 
az egyikben öntudatlan, a másikban 
öntudatos akarat, mely a fajnak 
ienmaradásáért küzd és dolgozik. 
A szülő, olyannak akarja gyerme
két, amilyen saját maga, a faj meg
kívánja minden tagjától, ki a fajhoz 
tartozni akar, hogy annak lélekkel 
hü és igaz tagja, minden öröm és 
balsorsban osztályosa legyen. Ame
lyik népben kialszik e szikra, eltűnik 
a föld színéről s csak az emlék, a 
neve, a holt nyelve marad fenn, de 
a legtöbb esetben ezek is elvesznek.

A nagy viharban megtépett, 
derékba tört népünk súlyos és ne
héz viszonyok közé jutott gyerme
kei nevelése kérdésében. Siralmas 
állapotba került a nevelési ügyünk. 
Nincsenek iskoláink, kevés az elemi 
iskolánk, éppen csak, hogy van, a 
nevéért egy két középiskolánk, fő
iskolánk pedig egyáltalán nem léte 
zik. Hová küldje csak magyarul 
beszélő kis gyermekét a szegény 
szülő ha az elemi után tovább akarja 
tanitatni őt ? Es ha elvégzi az itt 
tanuló magyar gyermek a közép 
és felsőbb iskoláit, vájjon el tud-e 
majd helyezkedni ? Tud-e magának 
biztos megélhetést biztosítani és 
képes e családot alapítani ?

Közhivatalnoki pályán nekünk, 
a kisebbségek tagjainak ma még, 
mikor a népek nemzetiség szerint 
oly élesen elkülönítik egymást és 
oly féltékenyek egymásra, vajmi 
kevés a reményünk és a kilátásunk. 
A sovinizmus nagy ur s ma még 
fajok, nemzetiségek szerint osz
tályozza az embereket.

Az ugynevuzett diplomás pályák, 
mint ügyvédi, orvosi, mérnöki stb. 
a mai rossz gazdasági életfeltételek 
és ezen pályák túlzsúfoltsága mel
lett nagyon sok esetben még a 
megélhetést sem tudják biztosítani 
Lehet-e reménye existencia alapí
tására vonatkozólag pld. a mérnöki 
pályát végző gyermekeinknek most 
mikor az iparunkat valósággal és 
akarattal tönkre teszik, szétzüllesztik. 
Mint önálló pályák faji szempontból 
Ítélve azonban értékesek. Szüksé

günk is van magyar ügyvédekre, 
orvosokra, mérnökökre stb. Veze- , 
tésre hivatottak ők s a magyarság
nak szüksége van rájuk De csak 
abban az esetben menjen erre a 
pályára a magyar gyermek, ha elég 
erőt és képességet érez magában, 
hogy e pályák túlzsúfoltsága mel
lett az élet ádáz küzdelmeiben meg
tudja állni a helyét s produktív 
munkára képes faja, népe, magyar
sága érdekében is.

Mint önálló és függetlenségé
nél fogva értékes életpályák a ma
gyarság szempontjából az ipari és 
kereskedelmi pályák Ezekre kell 
nevelnünk a gyermekeinket, mert 
ezek még legjobban megőrizhetik 
függetlenségüket, tarthatják fenn 
fajunkat és képesek a nemzeti ön
tudat hatalmas lángjával küzdeni az 
elcsüggedés, a nemtörődömség, a 
közömbösség és az elhamvadás 
ellen. Erős, gerinces iparos és ke
reskedő osztályt neveljünk s ez le
gyen az egyik fő teladatunk.

Szükségesnek véljük a kisbirto
kos osztályunk erős védelmét is 
biztosítani és szem előtt tartani. A 
föld nagy érték és hatalmas erő! 
De csak addig a miénk és addig 
erő reánk nézve, mig a kezünkben 
van, mig saját magunk munkáljuk. 
A gazda ember fia tanuljon, képezze 
magát, mi is segítsük a kultúra 
elnyerése iránti törekvésében, le
gyen müveit, de azért gazda, töld- 
mivelő maradjon. Gazda ember fia, 
ki más hivatást választ magának, 
a legtöbb esetben ha a saját kezére 
jut ősei földje, eladja, elkótyavetyéli 
azt és ez által beláthatatlan a kár, 
mit fajának a föld idegen kézre 
adása miatt okozott.

Szükségesnek tartjuk, hogy eze 
két a szempontokat figyelembe tart
va, minden lehetőt meg tegyünk, 
feláldozva mindent ami tőlünk telik 
a gyermekeink jövőjéért. Szükséges, 
ha más utón nem, saját erőnkből 
magyar iskolákat felállítani. Ha 
iskoláért, kultúrái intézmények fel
állítása végett kérnek tőlünk vala
mit, meg ne tagadjuk az adást, 
mert nem magunkért, de gyerme
keink jövőjéért áldozzuk.

Egy nemzethez való vérbeli és 
érzelmi hozzátartozásnak az a mér
téke ma, hogy a társadalom a saját 
fennmaradása érdekében képes-e, 
akar-e áldozni és mekkora anyagi 
áldozatot tud elő teremteni.

A világ-eseményekből.

Woodrow Wilson volt elnök vasárnap, 
február 3-án délután 4 óra 30 perckor meg
halt.

A szovjet központi végrehajtó bizott
sága Rikovo’, a népbiztosok tanácsának 
eddigi elnökhelyettesét megválasztotta tanács
elnökké.

A szovjetkormánynak Anglia részéről 
való elismerése által okozott első meglepe 
tés lecsillapodott A párisi diplomáciai kö
rökben kijelentik, hogy az angol kormány
nak ezen cselekedete tulajdonképen tartalom 
nélküli formalitás

Augolországoak sikerrel járt az a kísér
lete, hogy repülőgépeken szállított csapato
kat Irakba. A repülési minisztérium ezért 
50 embert szállító gépek konstruálását tervezi, 
sőt a közeljövőben 100 és 200 ember szállí
tására képes gépek szerkesztése sem lehe
tetlen.

Macdonald a minisztertanácsban arról 
tájékoztatta minisztertársait, hogy két uagy 
konferenciát tervez, amelyek közül az egyik 
a nemzetközi problémákat szabályozná, a 
másik angol—orosz kérdéseket.

A szovjetkormány most, hogy Anglia 
elismerte, nem tartja feltétlenül sürgősnek 
Olaszország részéről való elismerését, annyi 
val inkább, mert Mussolini annak idején 
súlyos kereskedelmi feltételeket szabott Orosz
országra nézve.

Az amerikai petróleum panama a világ
történelem legnagyobb botránya. A botrány 
hősei köztársasági pártiak A Sinclair- és 
Panamerican Oil-Compauy társasagok a 
leapot—dome-i olajmezöket kibéreltek, ezek 
azonban a nemzet tulajdonát alkotják, a 
flotta olajtartalékát szolgáltatják és nem ad
hatók bérbe. A bérbeadást Fali belügyi ál
lamtitkár 100 000 dollárért eszközölte ki. A 
kár 16 millió tonna olaj, de a megkároso- 
dás nemcsak anyagi, hanem háború esetén 
az Uuió flottáját katasztrófába dönthette 
volna.

A magyar korona körülbelül két hét 
óta állandóan emelkedő tendenciát mutat, 
az utolsó napokban azonban feltűnően felug
rott. A korona mintegy 15 százalékkal emel
kedett.

Magyarország és a kisantant között a 
a legtöbb nehézség most már véglegesen 
elsimult. Románia lemondott kártérítési igé
nyéről, viszont Magyarország visszavonja a 
román megszállásból származott károkért 
támasztott igényeit.

Oroszországnak egyik legfontossabb célja 
az, hogy Németországban megakadályozza 
a reakció fölülkerekedését Szovjetoroszor- 
szágnak ebből a szempontból nagy szüksé
ge van Ang.ia támogatására Valószínű, hogy 
Franciaország is kénytelen lesz Oroszorszá
got de jure előbb elismerni, mint Oroszor
szág elismeri régi tartozásait.
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Ghánái indiai nacionaliata vezért, akit 
az angol uralom elleni lázitásai miatt fegy- 
házra Ítéltek, végleg szabadon bocsátották, 
mert egészségi állapota megrendült.

Macdonald nemzetközi konferencia ősz 
szehivását fogja sürgetni, mely hivatott lesz 
a jóvátételeket, a szövetségközi háborús 
adósságokat és az Illantok biztonságának 
kérdését szabályozni, továbbá a versaillesi 
szerződés kivihetetlen rendelkezéseit módo
sítani, hogy a konfliktusokat egyszersmin- 
denkorra kiküszöböljék.

A , Daily Mail" jelenti: A vörös had
sereg több hadosztálya nyíltan fellázadt 
Moszkva ellen. Sok várost, köztük Kováit 
és Brianskot megszállták és útban vannak 
Moszkva felé. Kronstadtban a lakósság fel 
lázadt a szovjet ellen, mely tatár csapatokat 
mozgósít. Moszkvai jelentés szerint a csar- 
kovi kerületben komoly zavargások törtek 
ki. Polmarov népbiztos támogatja a felkelő 
két, akik szembeszálluak a kommunista 
diktatúrával.

Nagybritanniában 1,284.700 munkánál 
küli volt, 79.019- cél több, mint az előző 
héten, de 205.078-cal kevesebb, mint tavaly 
januárban.

Macdonald a francia angol viszonyról 
szólva ama nézetének adott kifejezést, hogy 
a legutóbbi félreértésekért legnagyobbrészt 
az angol kormánynak vonakodó és negativ 
magatartása a felelős. De ennek most vége, 
Anglia nem fog továbbra is megelégedni 
azzal, hogy félre legyen tolva és kénytelen 
legyen megvárni a kész eseményeket.

A román király február 24-én látogatja 
meg Olaszországot, Londonban a Manches
ter Guardiannak ama hírét, hogy Románia 
és Franciaország között jelentősen meglazult 
a viszony s hogy Románia Olaszországhoz 
közeledik, élénk megelégedéssel fogadták.

A negyvenmilliós Olaszországban 3850 
hadnagy és főhadnagy, 3102 százados, 552 
őrnagy, 366 alezredes, 206 ezredes és 164 
tábornok van, addig az alig tizenötmilliós 
Caeh-Szlovákiának 2150 hadnagya és főhad
nagya, 6927 századosa, 585 őrnagya, 824 
alezredese, 308 ezredese és 111 tábornok vau.

Töredékek
a lévai keresztyén egyház történetéből.

Általánosan ismert dolog, hogy a né
metországi reformáció hire eljutott a régi 
Barsvármegyébe, sőt Léva városába is. Az 
akkori előkelő családok mint Cbee (Cseh) 
Gábor, Balassa Menyhért. Dobó István, Dobó 
Imre a hatalmas lévai vár urai, továbbá: 
Nyáry, Eszterházy, Dersfy, Enyingi Török 
Bálint, Ghymessy, Héderváry, Rudnyánszky, 
Pajor, Endrődy. Zsarnócai, Kosztolányi, Dóczy, 
ifj. Nyáry, Majláth nemesi családok az uj 
tanoknak hódoltak. Az ág. h. ev. gyülekeze
tek évkönyvei szeriut Bars és Hontban a 
Luther tana egyre erősbödött és csak a 
csepregi szakadás után kezdtek áttérni a 
rét. felekezethez. 1570 es években már ref. 
esperessége van a lévai kerületnek. Pázmány 
Péter által ide telepitett jezsuiták működé 
sének sikerült a protestantizmus fejlődését 
megakadályozni. Prédikátorait elűzték, az 
egyház vagyonát elkobozták, miket csak az 
1647 ben a pozsonyi diéta végzései után 
kapták vissza. A nagy öröm nem sokáig 
tartott, mert az 1671-iki pozsonyi vértör
vényszék megfosztotta papjától (Czeglédi 
Péter) és a nagysallói prédikátorral együtt 
gályarabságra Ítélték. Pásztor nélkül maradt 
gvülekezet sokat szenvedett az akkori lévai 
vár urától Csáky Páltól. 1681. évben az 
országgyűlés artikuláris helynek jelölte ki 
Lévát és úgy az ág. ev.-, valamint a ref. 
felekezetnek sztbad vallásgyakorlatát enge
délyezett, mely az 1720. év kivételével 
egészen 17ö9 évig tartott. Ezután mint a 
többi is, elkoboztatott. Legelső esperese 
Csütörtöki István sallói prédikátor volt Ke 
rületének 61 gyülekezete volt. Tisztelet dija 
nem volt. Az esperesek tisztelet-dija csak a 
18. században jött szokásba. Az 1702. jegy
zőkönyvek tanúsága szerint az esperes 
tisztelet-dija 4 váltóforint volt, az egyh. 
nótáriusé pedig 1 frt. 28 dénár Az esperes 
fizetését 1 frt 30 dénárban állapították meg. 
1796 bán 10 forintra, 1836 bán 12-re, majd 
60-ra emelték fel. 1875 ben az esperes dijat 
100 pengő forintra, jegyzőét 40 és aljegy
zőét 10 forintban állapították meg. A lévai 
egyház esperei a következők voltak : Csü
törtöki István sallai (1570—90), Puha Pál 
barsi (1590-1614). Eunek idejében volt a 
zsinat 1608 bán Harson. Győri Bálint end- 
rédi (1614—30), Muraközi Bálint barsi 
(1630-45), Perlaki Marton lévai (1646 - 68), 
Körmendi György barsi (1668—1704), Gyar
mati István sallai (1704 — 12), Kocsi A. Sá
muel (1712 — 42), Gálos Mihály lévai (1742 

— 63), Cs. Bende István sallai (1799—1799), 
Anodi György szecsei (1799 —1805 , Németh 
Ferenc (1805—16), Török Pál kálnHi (1816 
—34), Deáky Gedeon (1834 — 35) Szabó Pé
ter nagyodi (1835-49), Török József ujbarsi 
(1849 — 55), Nagy János sallai (1855 80 ig) 

Lelkészeinek névsora : Perlaki Marton, 
Czeglédi Péter, Rimaszombati János, Mocsay 
János, Gálos Mihály. (Ennek idejében a 
vallásüldözés a tetőpontra lépett. A tem
plom leromboltatott, a híveket börtönbe 
veti a várur.) Harmat Marton, Szuhai Ist
ván, Szeller József Töke Ferenc, Serese 
Ferenc, Tolvaj István. (Ennek idejében 
pusztult el a templom és a harangok 1808 
Végül pincét ásat s ez agyonüti őt.) Tóth 
István, Nagy Mihály, Csike Péter, Mészáros 
János, Szabó Lajos. Egyházának 35 hold 
szántója 17 hold kaszalója 2 szöllője és 
egy nagy tem tője van, amely nagyobbrészt 
nemeslelkü adomány Templomának építési 
ideje bizonytalan. A régi annálesek adatai 
szerint 1697 ben már javitatták. 1740 ben a 
lévai földes ur leromboltatta. 1785-ben az 
egyház újat épitetett, mely 3 évig épült. 
1808-ban leégett, 1809 ben ismét felépítet
ték, 1824 ben toronyt építettek rá, 1838 bán 
orgonát helyeztek beléje és 1869 ben órá
val díszítették fel tornyát.

Paplakja a várfal maradványaiból van 
épitve. 1877-ben emeletre húzták. Az isko
lája 1660 ból való, önálló iskolláját 1854- 
ben építették A templom nevezetesebb 
tárgyai az ezüst pohár , Pielóló 1682“ fel
írással Ezüst tányér 1705, urasztali terítő 
egyik 1730 másik 1731-ből való. Két ha
rangja ónody Mária ajándéka. Anyakőnyvei 
igen régiek, a lévai esperesi kerületben a 
legrégiebbek szülötteké 1696-től vannak meg. 
Az egyház a hivatalnokait mindig készpénz
ben fizette. Lelkész fizetése 1060, kántor
tanítóé 730, tanítóé 300, harangozóé 44, 
egyházfié 15 forint volt Így például Perlaki 
esp. lelkész proventusa 1655. évben a kö
vetkező volt: péuz 100 frt, 22 báti fertály 
búza és stóla. Ugyanakkor a mesteré : 40 
frt. és kántorpénz Alapítványai igen szép 
jövedelmet hajtottak egykor. Legnagyobb 
alapítványt Pély Nagy András gondnok 1816. 
évben tette, amidőn 48 kaszás rétet ado
mányozott az egyháznak, melynek jövedel 
mét 4 egyenlő részre kívánta felosztani. I. 
rész a lelkészé, II a tanitóé, III az egy
ház költségeire és a IV. addig tőkesitsék 
mig az 500 forintra nem szaporodik és en 
nek kamata ismét 6 részré osztassák fel 
úgy, hogy háromhatoda állandóan tőkesit- 
tessék, egyhatoda a papé, egyhatoda a ta-

FALUSI-LEVELEK.
A Csend méltóságteljesen ül a hólepte 

falura.
Fehér füatoszlopok bújnak ki a kémé

nyekből, először lassan, idegenkedve tekin
tenek szét a házak fölött, majd sebes 
irammal össze-vissza szaládgálnak a leve
gőben, hogy meleghez szokott testüket a 
hideghez simítsák.

.Megölte valaki magát, az hozta ezt a 
aauf időt . . .*

Megölte magát az utolsó, fonnyadt őszi 
napsugár, a mostani csak hazajáró lelke, 
amelyik ködös reggelek után szomorúan 
mutatja meg magát.

Erőtlen gyengén, még feltámadásra vár, 
kiaérti a földet az azonban tartózkodóan 
vonja azükebbre magán hóból szőtt nehéz 
palástját ....

A mi időnk ez . . .
Eltemetve élünk, de valójában csak 

most él a falu, mert most pihen.
A nyári robot után elcsendesül a ha

tár, hólepte mezőkön éhes varjak serege 
kutatja az elvetett magot.

Kikeletet hozó takaró alatt pihen a 
főid is.......................

Istenfélő Zsuzsi a városba készül. Hogy 
erre megy az ablakok alatt, az ablakon 

keresztül a szemünk összevillan, de ő nem 
tud róla

Lopva igazit egyet a kendőjén, hogy 
feszesebben álljon.

Mert dacára annak, hogy asszonyok 
szószólója a templomban, a földi hiúság 
benne is csak épen úgy megvan, mint más, 
nem igen istenes halandóban.

A kendő elintéztetelt. T. i. nálam.
Legközelebb, ha létáuia után összeke

rülünk, megszekirozom őt a hiúságával.
Bár csak örülne néki, mert mikor nem 

örül az asszony, amikor akármilyen szóval 
is, de körüllegyezgetik I ? . . .

Hogy igy a nő kerül szóba, eszembe 
jut az én volt női segédem.

Minden létánián, minden misén ott volt, 
ha nem mint elöimádkozó, akkor mint leg
buzgóbb énekes, de szerepelnie kellett.

Erről a néinberröl igen furcsa hirek 
keringtek

A fáma szerint megbabonázza a férfit, 
legyen akárki, aki a közelébe kerül, (Le- 
imádkozza öreg korárá I)

No I Lett is riadalom az asszonynép 
között, amikor velem is „kikezdett" I

Ugyan, csak a közös foglalkozásunk 
hozott össe, de a női varázs, amelyik annyi 
férfiú keblet lángba borított, rám egyáltalán 
nem hatott

Van még olyan erős vértem, amelyik 
egy ráncosarcu, hamisszemü, negyven esz
tendős asszony támadásaival szemben meg
védelmez

Sőt, azon csodálkoztam, hogy babonáz- 
hat valaki csupán csak a szemével ? .

, , Kiálltam a versenyt. Győztem is. 
A végén öuegyvenesztendösége meg- 

aprehendált rám; s elkeseredésében: nem 
énekelt többet

Amiért meg, őrá haragudtak meg a 
rózsafÜLéres asszonyok . . .

... így van ez. A község annálesei- 
ben (a vén asszonyok nyelvén) évtizedek 
múlva is fel lesz jegyezve az eset , , .

. . . Régen volt. Ma minden elmúlt 
esztendő egy régebbi évtizednek számit, 
öregszünk rohamosan, megelőzve az időt.

A közelmúlt is már csak halvány de
rengés az emlékek tömkelegében, nemsokára 
belepi lelkünket, a földet takaró hó . . .

A fehérség: öregség, mert idő előtt 
öregedünk fiatalos arccal.

. . . Méteres takaró lepi be az utat, 
egy-egy siető láb mély nyomot rajzolt bele.

A nyomot a ráhulló hó újra betakarja, 
csendesen, feltűnés nélkül, mint a mi teg
napi napunkat csendesen betakarja a mai...

Farkas István. 
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nitóé és egyhatoda az egyházé legyen. 
A másik érdemleges alapítványt ugyancsak 
Péiy Nagy István tette készpénzben. A 
harmadik alapítványt br. Majthényi Lász- 
lóné tette, ki az 1875 iki évi széna és sarju 
termésének értékét, amely 2831 írt 31 krt. 
tett ki — tette le alapítványul. Ennek 
háromnegyed része a másodtanitói állomásra 
fordittatott, egynegyedrésze pedig a szegény 
gyermekek ösztöndíjára és azok könyveinek 
beszerzésére. Végül megemlítendő a búza 
alapítványa amely 1860 bán <,6 vékából 
állott, de 1870 ben 300-ra emelkedett; 
ugyanitt 300 pengő forint készpénze is volt. 
Újabban az egyház két nagyobbszabásu 
épülettel gyarapodott A régi állami tanító
képző intézetét 50000 koronáért vásárolta 
meg. Ezt átalakitatvan elemi iskolát és ovo 
dát helyezett beléje. Ezenkívül tágas tanács
termet is nyert az egyház Végül több bér 
lakást is, amelynek az egyház jövedelmét 
nagyban fokoztak. A másik a Kálvin épület 
bérháza, mely 1909 ben egynegyedmilli 
ónyi költséggel épült. Ez azonban a lakbér
törvény értelmében semmi jövedelmet sem 
hoz az egyháznak.

1903. évben templomát inegrestaurálta, 
1910 ben uj orgonát helyezett beléje és 
1923. évben pedig a világháborúban elrek- 
virált hara gok helyébe a hitközség áldozat
készsége folytán újakkal pótolta ezt

Néhány szó a III. gyógyszertár ügyéhez.

Léva város képviselő testületé, múlt hó 
31-én egy Léván felállítandó III gyógyszertár 
ügyében beadott kérvényt tárgyalt, mint 
személyesen nem érdekelt — a gyógysze
részi pályán 49 esztendőn át működött, s 
igy e téren némi tapasztalattal bíró — 
egyén, bátorkodom ez ügyre vonatkozó 
megjegyzéseimet, a közegészség ügyében 
megtenni

A 90-es években Pozsony város köz
gyűlésen, egy hasonló ügy tárgyalása alkal
mával, Pávai Vájná Gábor, akkori pozsonyi 
állami kórház igazgató főorvosa — e téren 
hivatott személy — állast foglalva a gyógy 
szertárak fölösleges szaporítása ellen, azon 
tapasztalati kijelentést tette, hogy a gyógy- 
szertárak megbízhatósága csakis tulajdono
saiknak biztos nyugodt megélhetésén alap
ozik, máskülönben csakis a közegészségügy 
kárára vannak ; minden ilyannemü kérvényt, 
nézetem szerint első sorban e szempontból 
kell elbírálni.

Léva város 2 gyógyszertára a város 
és vidékének gyógyszert igénylő lakosságát 
képes ellátni, ez ellen tudtommal panasz 
nem történt, dr Gergely tiszti főorvos sze
rint, a város a zselizi járás átcsatolásával, 
forgalmának 33 százalékát veszitette, ez 
nagyon elfogadható, mert ez által egy gazdag 
vidék lett elcsatolva ; a lévai járás kikere 
kitésével egy szegényebb vidékét kapott, a 
melynek lakossága edgig is a lévai piacra 
volt utalva; a kérvényt támogató egyik 
városi képviselő állítása szerint a varos 
lakóssága mintegy 4 ezerrel szaporodott, ez 
téves állítás ; 1913 ik évben kiadott bivata 
los helyiség névtár szerint, Léva városában 
9675 lakos volt, beleértve a helyben állo
másozó katonaságot, jelenleg a járási hiva
talban kifüggesztett hivatalos népesedési ki
mutató, a legutolsó népszámlálás alapján 10338 
lakost tüntet föl, ez tehát csak 663 lélek 
szaporulat és nem közel 4000. S mily ele
mekből áll e szaporulat? efcyrészt a hely
őrség nagyobbodott, akik nem veszik igénybe 
a nyilvános gyógyszertárakat, más részt vas 
utasok és oly foglalkozású egyénekből, a 
kik a betegen. élyzö pénztárak tagjai, ezek 
részére kiszolgált gyógyszerek olcsóbb ár 
szabvány szerint számitattnak; a kormány 
ezen intézkedése, hogy minden alkalmazott, 
köteles betegsegélyzö pénztári tag lenni, a 
gyóyszertárak jövedelmezőségének rovására 
történt; a ha tekintetbe vesszük, a váro
sunkban lévő drogueríat, s az illetszerész 
czim alá takart drogueriákat, amelyek mind
annyian elvonnak a gyógyszertárák forgal
mából, úgy egy újabb gyógyszertár engedé
lyezése nemcsak fölösleges, de a meglévő ' 
gyógyszer tárak tisztességes fönnállását ve
szélyezteti ; beáll azon eset, amely sok 

helyen bekövetkezett, hogy kénytelenek lesz
nek jövedelmet hajtó mellék foglalkozás 
után nézni, lasankint ez lesz a főfoglalko
zás, s a gyógyszerészet válik mellék foglal
kozássá, s ennek a közönség valja a kárát.

Ha a képviselőtestület minden tagja a 
hivatása magaslatára helyezkednék, nem 
lenne egy sem aki 663 lélekkeli szaporo
dásnál, egy uj gyógyszertári engedély iránt 
beadott kérvényt támogatna, de úgy látszik 
ez is, mint sok miden más városi közügy, 
egyesek által kicsinyes párt politikai szem
pontból lett mérlegelve, hiszem, hogy a 
döntésre hivatott hatóság, ez ügyet a köz
egészségügy szempontjából, a nagy közön
ség megnyugváséra fogja elintézni.

Léva, 1924 február hó 6.
Medvecrky Sándor.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Múlt számunk

ban egészen helyesen következtettünk amikor 
azt irtuk, hogyha a közgyűlés tovább is 
olyan vitatkozó hangulatban fog folyni, 
mint az első napon, akkor a vége a követ
kező hétbe nyúlik bele. A három estén 
keresztül tartó közgyűlés hétfőn nyert bele 
jezést. Különös érdekessége is volt a gyű
lésnek Szenes Ignác és Bteuer Géza inter
pellációja, melyben az egész városi elöljá
róság lemondását követelték, mert a Verő
féle ügyben történt szavazásnál, amit a 
múlt számban ismertettünk, a városi ellenzéket 
alkotó koaliciós blokk 3 szótöbbséggel győzött. 
Az interpellációra dr. Tóth Sándor városbiró 
kijelentette, hogy mikor a választók a 
városbirói székbe őt beválasztották, nem 
egyes pártok birájává, hanem az egész 
város közönsége birájává választották, amíg 
tehát az egyesült magyar ellenzéki pártok 
bizalmát bírják, állásukban megmaradnak. 
A választ szavazásra tették fel. A közgyűlés 
többsége a választ tudomásul vette. A köz
gyűlés ezután elfogadta egy jogvégzett 
tanácsnok ideiglenes alkalmazására vonat
kozó javaslatot A tanácsnok javadalmazása 
a Vili fizetési osztály első fokozata szerint 
Kiutaltak a lévai városi választás költségeit, 
ami 4320 K. 80 fillért tesz ki. A kerületi 
hivatal jóváhagyta a városbiró 1923. évre 
szóló tiszteletdijának 18 ezer koronában 
való megállapítását és elutasitotta azt a 
felebbezést, mely ezenkívül még három ezer 
korona reprezentációs költség megszavazá
sát is kívánta. A jelenlegi vezető városbiró 
részére 1500 K. havi tiszteletdij előleget 
kiutalt. Az irgalmas nővérek vezetése alatt 
álló kisdedóvóra vonatkozó szerződést a 
közgyűlés meghosszabbította Az óvóba 161 
gyermek jár. A városi hozzájárulás 10 ezer 
korona. A lévai tüdöbeteggondozó intézetnek 
a folyó évre két ezer korona, a Masaryk 
ligának 200 korona segélyt szavazott meg. 
Beterjesztették a javadalmi hivatal 1923. 
évi ügyforgalmáról szóló jelentést. A sör és 
szesz után az adópótlék jövedelemben 
csökkenés állott be, a táncmulatságok, elő
adások, stb. után emelkedett. Stern Sándor 
tanácsnok nyugdíjazására vonatkozó köz
gyűlési határozatot a kerületi hivatal nem 
hagyta jóvá, hanem felszólította a várost 
újabb határozathozatalra, hogy a város 
gazdasági ügyeinek érdekében ezt az állást 
továbbra is fenntartja-e. A tanács javasla
tára a közgyűlés elhatározta, hogy ezt az 
állast továbbra is fenntartja. Elhatározta a 
közgyűlés, hogy a Barsi utca mögötti beépí
tett részt a szegényház mögött nyitandó utca 
által összekapcsolja a Kálnay utcával Az 
épitési szabályrendeletet, az épitkezéseknek 
egységes szempontból való rendezése céljá
ból, a kerti varos jelleg kidomboritására, a 
családi házakat épitő csoport építkezéseire 
is kiterjesztették. Ennek megfelelően az 
építendő családi házakat a járdától három 
méternyire beljebb kell emelni, az üres tér 
kertté alakítandó és megfelelő rácsos kerí
téssel látandó el. A hullaház rendbehozata
lára öt ezer koronát szavaztak meg. Okál 
József rokkantnak a Vörösökör udvarán 
trafikbódé emelésére engedélyt adtak tiz 
fillér havi bérösszeg fizetése mellett, ami a 
közgyűlésnek a rokkantakkal szemben tanú

sított humánus felfogásának a jele. A Kabina 
örökösök kérelmet intéztek a városhoz in
gatlan visszaszerzése iránt Ez az ingatlan 
a tanítóképző intézet építésének idején lett 
kisajátítva a város által, de nem használ
tatott fel az építkezésnél. A Kabina örökö
sök most azt álítják, hogy a városnak nem 
volt joga a kisajátításhoz s most annyi 
csehszlovák koronáért akarják visszaváltani, 
ahány magyar koronát fizetett érte a város 
annakidején. A fogas ügyet a közgyűlés a 
jogügyi bizottsághoz utasitotta tanulmányo 
zás végett. Ugyancsak a jogügyi bizottság
hoz utasitotta a kerületi hivatal által a 
városházán elfoglalt helyiségekre vonatkozó 
bérleti szerződést is A kerületi hivatal 
ugyanis a előadó jelentése szerint a város
ház emeletének felét foglalja el 10 ezer 
korona évi bérért. A yárosi hivatalokban 
pedig a legnagyobb összezsufoltság van. A 
levéltárat a padlásra helyezték, a tisztvise
lők nem férnek el a hivatalokban, a rendőr
séget egy egészségtelen helyre zsúfolták 
össze, a tanácstermet is elfoglalja a pénz 
ügyi kirendeltség A város a kerületi hiva
talnak 1926. évre felmondani kivánnak. A 
bérleti szerződés két évre szól, a zsupáu 
azonban hat évre szeretné azt meghosszab 
bitani. Az ügygyei a jogügyi bizottság hatá
rozata után foglalkozik majd a közgyűlés.

— Közgyűlés a Kaszinóban A 
lévai kaszinó e hó 3 án tartotta meg évi 
rendes és tisztújító gyűlését. Huberth Vilmos a 
kaszinó elnöke megnyitójában néhány meleg 
szóval megemlékezett a kaszinó múlt évben 
elhalt és elköltözött tagjairól. Majd a zár 
számadás felolvasása és helybenhagyása 
után a tisztikart a következőképpen válasz
tottak meg. Elnök : Huberth Vilmos, igaz
gató : Medveczky Sándor, aligazgató : 
Schuberth Tódor, ügyész : Dr Gyapai Ede, 
könyvtárnok : Dr. Tóth Sándor, gondnok : 
Belcsak Andor. Uj tagul a választmányba 
Schwarcz Ferenczet választották meg, a 
többi tagjai a választmánynak a régiek ma
radtak.

— A Lévát Dalárda farsangi 
estélye. A Lévai Dalárda e hó 16 ikán a 
Kath Kör helyiségeiben tánccal egybekötött 
vig farsangi estélyt rendez. Ez az egyesület 
úgy helyben, mint a vidéken több Ízben 
adta tanúbizonyságát életképességének, az 
említett estély szintén olyannak Ígérkezik, 
amely úgy a müértő, mint a szépért lelke- 
kesülö közönség igényeit lesz hivatva kielé
gíteni. Műsorán a Dalárda három remek 
népdal egyveleggel vesz részt, lesz azonki- 
vül még egy magán és egy páros jelenet s 
amit talán legelőször kellett volna emliteni, 
előadásra kerül Brixner hires „Thier 
quartett*-je. Erről nem Írunk semmit, ezt 
látni és hallani kell, hogy fogalmunk legyen 
róla. Annyit azonban megjegyezhetünk, 
hogy az valódi mestermü, melyben a móka 
a komoly zeue és ének művészettel oly 
remekül van párosítva, hogy ez a mü 
úgyszólván egyedül áll a maga nemében. 
Műsor után tánc hajnalig Miután a rende
zőség meghívókat nem bocsát ki, ezúton 
hívja meg a zenekedvelő és magát jól, ott
honosan érezni vágyó közönséget. A műsor 
este nyolc órakor veszi kezdetét. Belépődíj 
nincs, a műsor megváltása azonban kötelező.

— A lévai Katolikus Kör és az 
Iparos Olvasó Kör farsangja. A közön
ség körében tapasztalt hangulatból már 
előre következtethettünk arra, hogy a két 
egyesület baráti kézfogása farsangi estélyeik
nek közös rendezésére, teljes sikerrel fog 
járni Az összetartozandóság gondolatát a 
lévai közönség nagyon szépen honorálta 
azzal, hogy gyertyaszentelő estéjén teljesen 
megtöltötte a Vigadó nagytermét. Osztály és 
felekezeti különbség nélkül találkozott itt a 
szórakozni vágyó közönség egy hangulatos, 
vidám éjszakára. A kitűnő lévai prímás, 
Gyula kezében, hol sirt, hol meg kacagot a 
hegedű, aszerint, hogy vidám vagy édes bús 
magyar nótát játszott a banda. Az is igaz, 
hogy a .Simongáti lányok'-at sokan emle 
gették ezen az éjszakán. A kávéházban 
pedig a jazz-bánd, a kisvárosi füleknek 
szokatlan hangkeverőké egy forgalmas 
nagyvárosi utca zűrzavaros hangulatába 
igyekezett bennünket belesodorni. Meg kell 
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hagyni, hogy eredményesen. (Lűttuk, amikor 
egy hölgy, aki gavallérja karjain lépett be a 
kávéházba, hirtelen félreugrott, mintha egy 
autó elől menekülne. Szerencsére nem tör
tént baj I) Karnevál idei uralmának egyik 
eseménye volt ez a bál, nemcsak pezsgő 
elevenségénél, hanem pompás, sziuvonalon 
álló műsoránál fogva is Színre került A 
kis kadét, Farkas Imre bájos romantikáju 
egy felvonásos operettje. A címszerepet 
Frecska Irén sok kedvességgel játszotta meg. 
Késik Herold a mogorva, majd az ifjúkori 
emlékekre ellágyuló, de azt zordonságába 
rejtő ezredesnek, főként pedig az álomjele
netben a szerelmes fiatal tiszt alakjának 
színes és meleg megtestesítője volt. Partnere, 
Jozefine szerepét Klain Kató érzelmesen és 
vonzóan játszotta Janosdy Rezső tipikus 
tisztiszolgája ügyesen egészitette ki a kis 
operett együttest. Ezután egy 3 felvonásos 
francia bohózat került előadásra, melyet 
Késik Herold dolgozott át magyarra. Címe : 
Urasági inas kerestetik. E darabban elöfor 
dúló fonák helyzetek s az ebből származó 
humoros jelenetek állandó derültségben tar 
tolták a közönséget. A darab lelke Késik 
Herold volt, aki ezer ötlettel szinezte ki 
rutinos játékát. Hetzer Márta temp»ramen- 
tumos, eleven játéka, Feledy Olga komikai 
készsége, ruhájának stiiszerü ósdisaga, 
Frecska Irén törölmetszett, kackiás szoba
lánya sokszor ragadta tapsra a közönséget. 
Szilassy Ilcsi és Barta Mór méltóságteljesek 
voltak a helyzetnek megfelelően Pick Bandi 
zsidó figurája a helyközvetitö szerepében 
elsőrendű alakitás volt. Hradecsny Géza éa 
Szumrák Tivadar kisebb epizód szerepeikben 
jól illeszkedtek a darabba. A farsang egyik 
legsikerültebb műkedvelői előadása volt ez, 
a közönség gyakran feltörő tapsviharai az 
általános tetszést fejezték ki és nem csupán 
a dilettánsoknak az ismerősök részéről kijáró 
udvariassági megnyilvánulások voltak. Nem 
szabad elismerés nélkül hagyni az invenció 
zus szinpadi rendező : Schulc Gyula munká
ját sem. De elismerést érdemel a két kör 
közös intézőbizottsága is, mely nagy agilitást 
fejtett ki a fényes siker érdekében A két 
kör második közös estéje március 2-án lesz, 
szintén elsőrangú műsorral és előre láthatóan 
hasonló sikerrel.

— A kaszinói tudományos felol
vasások sorozatában kedden február 5-én 
dr. Karafidth Márius főorvos tartott nagy 
figyelemmel hallgatott előadást Széchényiről. 
Az alapos tanulmányra valló s Széchényi 
jellemét uj világításban feltüntető értekezés 
az előadó rokonszenves előadásában a leg
nagyobb érdeklődést keltette fel a közön
ségben. Nem különben rokonszenvénak min
dén jelével halmozta el Szabó S Zsigmondot, 
a bajkai költöpapot, ki egypár remekbe 
készült költeményével gyönyörködtette a kö
zönséget. Kedden, február 15 én tartandó 
felolvasási estélyen dr. Karafidth Márius 
folytatja előadását a nagy Széchényiről, 
utána dr. Pető Imre, a Barsmegyei Népbank 
igazgatója közgazdasági témáról fog érte 
kezni. A legközelebbi .kaszinói estén** e hó 
26-án Mécs László a kiváló és neves pap
költő fog felolvasást tartani.

— Ipartáreutatl közgyűlés A lévai 
asztalos, lakatos és bádogos ipartársulat 
folyó hó 2-án tartotta évi rendes közgyűlését, 
mely alkalommal a tagok majdnem teljes 
számban jelentek meg. Az évi jelentés tu 
domásul vétele után a közgyűléssel kapcso
latosan megejtették a tisztujitást a következő 
eredménnyel. Elnökké egyhangúlag Kostyek 
József lett megválasztva. Alelnök lett Lsczkö 
József, jegyző ifj. Agárdy Zsigmond, pénz
tárnok Guttman János. A választmány ren
des tagjaivá megválasztattak : Bucsek Lajos, 
Csákányi Sándor, Éder Kálmán, Frasch 
Béla, Kipke Árpád. Halász István, Madarász 
Jónás, Maczák István, Mészáros Ignácz, 
Prahár István, Laczkó László, Szlifka Lajos, 
Póttagokul: Tulassay József és Valasek 
József. A közgyűlés jegyzőkönyvileg rendelte 
el megörökiteni, hogy három év leforgása 
alatt több mint hat ezer koronát adott jóté
kony célra. Egyben elhatározta a gyűlés, 
hogy a jövő szüreti mulatságot a szokott idő
ben megtartja és a vigalmi bizottság elnökévé 
Laczkó Lászlót választotta meg.

— Eljegyzés. Freund Elsát eljegyezte 
Rdcz Jenő Léván.

— A Lévai Sport Club álarcos 
jelmezbáljának összes páholyjegyei már 
elfogytak és igy a mulatság sikere minden 
tekintetben teljesen biztosítva van — A 
Club vigalmi bizottsága egy újítást is fog 
behozni, amennyiben a mulatság egész tar
tama alatt állandó hölgyválasz lesz. Ameri 
kai és Jazz-Band zene lesz a műkedvelők 
bői összeállitva, mely a felvonulás megkez
dése előtt a közönséget szórakoztatni fogja. 
A szinpadon Apache tanya lesz, ahol 3 
pár apacstáncokat fog bemutatni. Azonkivül 
különféle farsangi bohóságok fogják a kö
zönséget szórakoztatni

— Tlaztujttás Káka hegyközség 
ben. Káka hegyközség a Kath. Körben e 
hó 3-án tartotta meg évi rendes és tiszt- 
ujitó gyűlését. A bemutatott tárgysorozatot 
elfogadtak és a tisztikart egyhangúlag 
választották meg. Hegybiró Persztolánszky 
Béla ; jegyző Hiavács József; számvizsgálók 
Borcsányi Béla és Csernák Izidor; esküdtek 
Stugel Béla és ifj. Váczi Jónás; választ
mány tagjai : Mészáros Mihály, Fiorek János 
Nagy András, Frindt Béla, Forgács Mihály, 
Tóth István, Szeutiványi Endre, Goldstein 
Henrik, Ruzsicska Károly, ids. Váczi Jónás, 
Galambos István, ifj. Szabó Dániel, Kriza- 
manek Károly és Varga József

— A Lévai Izr. Nőegylet f. hó 
17-én vasárnap délután fél 5 órakor tartja 
ezidei első teadélutánját a Központi (Stránsky) 
szálloda emeleti helyiségeiben. Az egykori 
nagysikerű teadélutánok felelevenitése iránt 
máris nagy az érdeklődés.

— Egynyelvű hivatalos űrlapok 
Léván. A napokban Domovy Sóznám fel- 
irásu, 411 — 11. raktári szám jelzésű nyom
tatvány blankettákat adtak ki Léva város 
lakosságának kitöltés céljából. Ezek a nyom
tatványok csupán egynyelvű szöveggel voltak 
ellátva, még pedig természetesen az állam 
hivatalos nyelvén. Léva magyar többségű 
város, ennélfogva a nemzetiségi kisebbségi 
jogok értelmében ezeken is kötelező a kise
gítő magyar nyelv használata, de más részt 
igen kellemetlen a lakosságnak az, hogy 
olyan űrlapokat kell kitöltenie, melyeknek 
kérdéseit nem érti meg, tehát azt sem tudja, 
hogy mit Írjon beléjük. Jobbra-balra kell 
futsosnia tanácsokat kérni, végül is akarata 
es szándéka ellenére rosszul állítja ki azo
kat. Ezt el lehetne kerülni 1

— Törvény a tisztességtelen ' 
verseny elten. Á kereskedelemügyi minisz- ! 
tóriumban a legközelebbi napokban tanács
kozások kezdődnek a tisztességtelen verseny 
ellen irányuló törvényről, amelynek terveze
tét már elkészitette a minisztérium Az ille
tékes körök annak idején uagyon erélyesen 
foglaltak állast az első tervezet ellen. Áz uj 
tervezet különféle deliktumokat sorol fel, 
mint pld. a tisztességtelen reklám alkalma
zottak megvesztegetése, az üzleti titok ela 
ruiása, kiarusitás stb Az összes deliktumok 
magáuvád alá fognak esni, előzőleg azonban 
a kereskedelmi testületek megkísérelhetik a 
kiegyezést. A vétségeket a biróságok, a kihá- j 
gásokat a politikai hatóságok fogjak üldözni.

— Haas Ottó vasaroap megis
métli előadását. Régen nem volt Léván 
előadásnak olyan szenzációs hatása, mint . 
amilyet enuek a nagyszerű képességű és 
hallatlan tudásu grafológusnak szerdán este 
a városháza nagytermében tartott előadása 
keltett. Az a maroknyi közönség, amely a 
grafológiával visszaélő tudatlan szélhámosok 
eddigi késlekedései ellenére előlegezett bi
zalmatlansággal jlmerészkedett az előadásra, 
ámulva hallgatta a megnyerő modern tudás 
mély pszichológiai fejtegetéseit, amelyek 
egész uj, eddig ismeretlen perspektíváit I 
tárták fel a lélekbelátás lehetőségének. A . 
szerdai előadás hire valósággal futótűzként , 
terjedt el a városban, sőt a vidéken is, úgy, 
hogy csütörtökön már elárasztották eleme 
zendö kézírásokkal a kiváló lélekbúvárt és 
tömegesen keresték fel azóta is azzal a 
kivánsággal. hogy ismételje meg nyilvános 
előadását. A mindenfelől megnyilatkozó ér 
dekiődésuek engedve Haas Utló elhatározta,

hogy vasárnap f. hó 10-én délután fél 6 
órakor a városháza nagytermében 6 koronás 
bejépö díjjal még egy előadást tart és 
Nyitran hétfőre hirdetett előadását elhalasztva 
szerdáig Léván marad és a Városi Szállo
dában I. em. 9 szám alatt lévő lakásáu 

I fogad. A vasárnapi előadást melegen 
ajánljuk a közönség figyelmébe.

— Lakodalom a pokolban, ez a 
' citne annak a kacagtató bohóságnak, ame- 
í lyet ma vasárnap, február 19 én fog a mozi 
i két előadáson bemutani Kedden, február 

12 én Hoffmann meséi, a leszebb szerelmi 
történetek fognak előttünk a vásznon lepe
regni, melyek bámulatosan szép meseszövé
sükkel és rendezésükkel mindenütt meghó- 
ditották a közönséget. Csütörtökön, febr. 
14-én a világhírű gyermekszinészt, Jackie 

j Coogan fogják viszont látni Dickens világ
hírű regényének Tviest Olivérnek főszerepé
ben, amelyről felvett film diadalmasan járta 
be az egész világot.

A közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazon rokonnak, ismerősnek és jó
barátnak, kik ebelejthetetlen drága halót 
tutikat utolsó útjára kikisérni szívesek voltak 
s részvétükkel mérlelhetetlen fájdalmunkat 
enyhíteni szívesek voltak, ezúton fogadják 
leghálásabb köszönetünket

Gyurgyanovlcs csalad

Köszönet nyilvánítás.

A NagyKalnai hölgyek által rendezett 
jótékonyczélu táuczmulatság rendezősége 100 
kr juttatott a lévai izr. Nőegyletnek mely 
összegeket hálásan kösszönjük meg szegé
nyeink nevében.

Dr Prlszner Gyuláné 
elnök

Nyilvános köszönet.

Kósa János 100 K. Dr Boleman Jánosné 
úrnő 60 K-át voltak szívesek adományozni 
a magyar tanítóképzőre. Haláí köszönet és 
elismerés e nemes célú adományért

Patay Károly 
esperes.

Köszönet nyilvánítás.

A Kath Kör és az Iparos Olvasó 
Kör február 2 án megtartott nagysikerű es
télyén szereplő hölgyeknek és uraknak, to
vábbá mindazoknak, akik az estély sikerét 
bármilyen módon előmozdítani szívesek vol
tak, úgyszintén a feliiifizetőknek, ezúton 
mondunk a két egyesület nevében hálás 
köszönetét Egyben pedig kérjük értékes 
támogatásukat a március 2 án megtartandó 
következő közös estélyünkre is kiterjeszteni

A Kath. Kör és az Iparos Kör 
közös intéző bizottságé.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924 február hó 3 -tői — február hó 10-ig

Születés.
Torna Mária fiú Sándor Pál. — Gergely Jó

zsef Kameniczky Mária fiú József. — Schvarcz 
Arnold Weisz Etel leány Vali. — Krencsan And. 
rás Udvardi Irma fiú Ferenc. — Madarász Laios 
Akossy Julianna leány Lenke. — Sz<>jka Vendel 
Cserei Franciska leány Anna Franciska.

Házasság.
özv. Stern József - özv. Stangel Karolina izr.

Hslálozás.
Brunovszki István 3 hópapos Rángó görcsök. 

— Gerula István 73 éves szivszélhúdés — ifj. 
Mészáros József 48 éves szerviszivbaj — Kollár 
János 17 éves genyvérüség — Gyurgyanovics 
Erzsébet 18 éves eucephalitás. — özv. Juhász Já 
n sné Zvara Erzsébet 84 éves aggaszály. — özv. 
Braunbofer Andrásné Svecz Katalin 54 éves 
tüdőgümókór. — Kulcsár Balázsné Heszon Bor
bála 75 éves aggaszaly. — özv. Godár Ferencz 
65 éves szerviszivbaj. — Szkala Mihály 59 éves 
gyomorrák
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Ltvicki okresity síid ako pozemnokniznd vrchnost.
Cíil. 1 4416-192). grk

Vytah licitacného oznamu.
... , y exckucnej zalezitosti exekvenu Ubnak 
Michala proli eiekvovane) Majercik Slefaiiovei 
rod Lvik Johanne pozemnoknizná vrchnost naria- 
dila exekuónu licitaciu cieiom vymozenia 30UU kor. 
poziadavky na kapitale a jej prislusnosti nachad- 
zajucc sa na üzemi levickeho okr sudu obsazene 
v puz. kn. protokole obee Hr. Opatova é. 215 pod 
A 1 1. 2 r. ő. 25. 26. 27/a, a 24/b m. c. obsadenej 
krémy na menő Majercik Stefanovej rod. C/ik 
Johanny pod B 10. znejuci */. podiel vo vykriónei 
cene 2603 kor. J 1

Licitacia sa prevedie o 10 hodine predpoludnajSej 
dna 17-ho marta 1924 v ebeenum donié obee 
Hr. Opatovk.

Pod licitaciu spadajuce nemovitosti nemoze sa 
lacnejsie odprodat, ako z.a dve tretiny vykriknej 
ceny.

Ti, ktori chcu licitovat, povinni su sl-zit ako 
( dstupné 10’|a-ov vykriknej ceny v hotovosti alebo 
v cennych papierocb, ku kaucii sposobilych, poci- 
tanych dia kursu urceneho v 42 §~e zak ól. LX 
lb8i osobe póz. kn. vrchnost<>u vys'aue*, alebo 
tejze odevzdat stvrdzenku o predbeznom uluzeni 
odstupneho d<> sudneho depositu a licitaciunálne 
podmienky podpisat.

len, kto za nem< vitost viacej slubil, ne2 vyk- 
rikná cena éini jestli nik viacej neslubuje, povinny 
je dia percenta vykriknej ceny urcene odslupne 
po vyiku práve takého percenta nim slubenej 
ceny hned doplnit ,

v Levice dna 27-ho decembra 1923.
HOFFMANN v. r. okr. sudea.

Za hodnovernost vydania * 
HOFFMANN, 

správ. póz. knihy.

Zlatomoravszky okr súd ako pozemnoknizná vrchnost 

Cisl. 3282—1923 grk.

Vytah licitacného oznamu.
V exekunej záleziu síi exekventa dra Zsigm. 

Weisza pravotara Zlaté Moravce proli exekvova- 
nému Frantisekovi Dunacovi a jeho manzelka 
Antoini Dzienovskej pozemnoknizná vrconosí na 
riadda exekucnú licitaciu cieiom vymozenia 51 ke 
poziadavky na kapitale a jej prislusnosti na nemo- 
vitosfi nachadzajúcé sa na üzemi Zl. mór. okr 
súdu, óbb azé ne v póz. kn. protokolle obee Obyce, 
hziace a póz. hátku c. 501 A 1. r. c. 1-3. m. c. 
?40/b. 244/b. 246/b. vo vykricnej cene 144 Ke.; 
tamze c 530 A -f- 1- Ö32/b vo vyknenei cene 3 
Ke. nemovitosti a sice dóm Ó 161, zahrada v nut- 
rajsku a róla (Vinice) na méné exekv^vanych pi- 
sana ciastka sa na verejnej drazbe odpredavajú.

Licitacia sa prevedie o 11 hodine predpoludhaj- 
sej dfia 28-ho marca 1924 v obecnom dome Obyce.

Pod licitaciu spadajuce nemovitosti neiuőzu 
sa lacnejsie odprodat, odprodat, ako za dve tretiny 
vykriknej ceny.

Ti, ktori chcú licitovat, povinni sú slozir ako 
odstupne 10 •/•’ov vykriknej ceny v hotovosti, ale
bo v cennycii papieroch, ku kaucn spős' bilych, 
pocitanych dia kursu urceného v 42 §-e zak. cl. 
LX: 1881. osobe, póz. kn, vrchnostou vyslanej
alebo tejze odevzdat stvrdzenku o predbeznom 
ulození odstupneho do súdného depositu a licitaci* 
onálne podmienky podpisat. (§§ 147, 150, 170. zak 
cl. 1881, § 21 zak. cl XL z r, 1908a

Ten, kto za nemovitost viacej slúbil, néz vy- 
krikna cena ciní, jestli mk viacej neslubuje, povin
ny je dia percenta vykriknej ceny urcene odstup
ne po vysku práve takeho percenta nim slubenej 
ceny hned doplnií.

Zl. Mór. dna 21-1. 1924
PODPÍS

Cislo exek. 13—1924.

Licltacny óznám.
Podpisany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák cl. z roku 1881 tymto oznamuje, ie nas- 
ledkom vyr«ku Levickeho okresneho súdu cislo 
Pk 4711 r. 1923. k dobru Frankenbusch Ottó 
zastupovaneh skrze pravotára dr. Oskár Steiner 
do vysky 2893 kor. — hal. a prisl. cestou zabez- 
pecovvcej exekúcie prevedenei dna 21 dec. 1923 
zabavene a na 550 Ke. odbadnuté následovne 
movitosti a to. nábytok, a iné na verejnej licitácii 
sa rozpredaiú.

Na prevedenie licitácie, následkotn vyroku 
Levickeho okresného súdu cislo 4711—1923. do 
vysky 2393 kor. — hal poziadavky na kapitále 
tejie ••/(j-ové ór<»ky odo dna 1 oktobra 1923. 
poóitané •/,*/. provizia a útraty doposiar v 815 Ke 
ustálené na byte v Leviciach urcená ie óo lehota 
16 hodina odpol dfia 11 februára 1924. a prípadní 
kupci sa pozvú s podotknutím toh>, ze sa zmie- 
nene movitosti v smysle 107. a 108. §-u LX. 
cl. z r. 1881 pri plateni hotovymi najviac síubujú- 
cemu v pádé potreby aj pod odhadnou cenou roz- 
predajú

Nakofko by draíbe urené movitosti ui aj 
iní boly sekvestrovali a supersekvestrovali a na 
ne uhradzovácie právo obdriali, táto licitácia sa v 
smysle 120. §-u LX. zák. cl. z r. 1881 aj k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dfia 15 jan. 1924.
Artúr Tóth

sudny exekútor.

Levice város elöljárós agától

1226 -1924 szám.

Hirdetmény.
Levice város képviseleti közgyűlése 

1924 február hó 1 én tartott ülésében a 
.családi hazakat építő csoport* épitkezébei 
nek egységes szempontok szerinti rendezése 
céljából az épitési szabályrendeletet a kó 
vetkezőkben terjeszti ki illetve kiegészíti, az 
ezen csoport építkezéseire vonatkozólag

1) a kerti város jellegnek kidomboritása 
végett az épületek a járda belső szélétől 3 
méterre lévő építési vonalban épitessenek A 
ház frontja és a járda közötti terület elő- 
kerinek képzendő ki.

2) A házak külső homlokzati magas 
sága a járda síkjától a korona párkány felső 
éléig 4 m 20 cm. állapittatik meg.

3) Az utcai kerítések kivitelét, az út
test és járdák lefektetéséig provizórikus mo 
dórban is engedélyezi, de kiköti, hogy ezek 
e készítése után a tulajdonos köteles a ke 
ritéseket izéses kivitelű állandó diszké 
ritéssel pótolni, kicserélni, vagy uj építkezés 
esetén ily kivitelben építtetni.

Ezen határozat ellen 15 napon beiül 
felebbezés adható be a városi iktató hiva
talban.

Levice, 1924 évi február hó 1.
Koralewszky Dr Tóth

vezető jegyző. városbiró.

ad 8713 -1923.
Hirdetmény.

Levice város képviseleti közgyűlése 
1924 évi február hó 1. napjan tartott rend
kívüli ülésében egyhangúlag elfogadta a 
Barsi utca és a Pod’uzsányka patak közötti 
terület beépítésére vonatkozó szabályozási 
tervet és egyben határozatiig megjelölte a 
szegényház mögött nyitandó utca szabályo
zási vonalát akként, hogy azt a szegényház 
hátsó kerítésében a Podiuzsányka patak 
partjától, mintegy 11 méterre levő pontnak 
az u n Kovács-féle ház homlokzati sarok 
pontjának összekötő egyenesét képezze

A szabályzási terv a város mérnöki 
hivatalban közszemlére kitétetett és az a 
hivatalos órák alatt megtekinthető.

A képviselőtestület fenti határozata ellen 
15 napon belül felebbezés nyújtható be a | 
városi iktató hivata'ban.

Levice, 1924 február hó 4.
Koralewszky Dr Tóth

vezető jegyző városbiró.

mitesser, ránc, májfolt, arc és 
WuUpiU, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes ,Gorall“ készítmények raktáron. Fö- 
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony Fölerakat Léva és környé
kére SMOGROVICS Á. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

SYA MALOM
LÉVÁN

cserél, darálást vállal, 
lisztet, árpadarát elad.

Egy komplett jó karban levő ebédlő 
azonnal eladó. Léva, László u. 24. 
________ 1M

IVrPflrTré+olrO kerestetik bor léhuzó- 
IVXtí J V ü btUl B gép hozzá való töm
lőkkel, szőlő vms prés és szivatyuzót hasz
nálható állapotban. Cim a kiadóban. 89

Eladó
feltételek

Vámosladany községben a Neu- 
h^us féle korcsma ház jutányos 

mellett. Bármely üzleti célra
alkalmas. Bővebbet dr KAIZER LAJOS lévai
ügyvédnél, vagy Rólh Mirinái Zselizen 90

Kískossmalyon ^Ls"1
kastély 15 kát. hold erdő és réttel vagy 
anélkül eladó. Részletek helyszínen vagy 
Alsó Felsőszfcse igazgatóságánál megtud
hatók,__  ________ 99

Magyaradi vendéglő
március l.-töl bérbeadó. Bővebbet: özv. 
REVICZKY DÁNIELNÉNÉL Magyaradon 122

Szőnyegszövő tanfolyam
DÚS ILONA ref. ovonö SZŐNYEGSZÖVŐ 
tanfoiyamot tart Tanítási* díj: Csoportban 
60 K. külön 100 K Jelentkezni lehet Szent- 
három<ág-tér 3 sz. alatt 119

Tisztítás! 
közönségét, hogy a 
keidtem a férfi

Értesítem a Levice és 
vidéke nagyérdemű 

mai naptól ismét meg 
GALLÉR- és KÉZELŐ

tisztítást. Szives pártfogást kérve maradok 
tisztelettel : PIGLER SÁNDORNÉ Bolka-u. 2

118

Magyarországi ", K.
díjért legkésőbb 4 nap alatt megszerez

DOÖROV1TZKY JÁNOS 
hírlapterjesztési iroda Levice—Léva Város
házzal szintben. 113

Eladó
Zúgó ulcza

Közép Óléván rgy szőlötalaj 
pincével ELADÓ Bővebbet 
6. 104

Eladó ház
ugyanott.

Eladó:

Damjanich ulcza 14 
számú Érdeklődni lehet

110

60 mm vetni való rHana* 
árpa, 20 mm. vetni való

tavaszi búza, egy kazal árpaszalma Léván, 
Zúgó ulcza 8 szám alatt, az öreg ADAMCSA 
gazdaságában. 117

VlflAA 113 7 Jó kHrb“n levö “j
JJXdfUU lí&íi. cserepes tetejű, két 
szoba, konyha, kamra, pincze és fáskamra, 
1/a hold kert, kocsma és trafikkal átvehető. 
Bővebbet Ktskereskényben A G Á R D Y 
PÉTERNÉL 107

T'IoAA Rákóczi-ut 13 számú HÁZ 
£ila>UU me|y ai] 2 szoba, konyha, 2 
kamra. 1 nagy istálló KÓSA JÁNOS Léva. 
Mező út 8 105
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I Egy vásárlás meggyőzi Önt üzletem szolidságáról.
— Legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás ! =

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.

Szép lakással düllőben a kő* 
pincékhez közel egy hold területű szőlő, mely 
a legjobb fajokkal van kiültetve jó bortartó 
pincével eladó. Bővebbet a kiadóhivatalbanJÚLIA malom üzemben van. 

Elfogad vámőrlést o o

Szezónvége következik : 
Ennek folytán likőröket, 

rumokat, teát igen jutányos 
árban árusítok ki. —-------

Tisztelettel

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

Kilogrammonként:
B dara . . . 3'— 
0 fogós búzaliszt 2'70 
2 főző .... 2 50
4 fehér kenyér . 2-20
5 kenyér liszt . 2’10
7 kenyér ... 1 '60
8 takarmány . 1'20
F korpa . . — 90

Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű 
közönséget, hogy — olpöjavitáeokar 
elvállalok olcsón Ab JÓI "WHf

Női cipő talpalás — 10 — 11 kor
Férfi , . — 13— 14 „

Gyermek, leány cipőtalpalás 7—8 
Kérem a közönség pártfogását, maradok 

mély tisztelettel
VILCSEK REZSŐ

cipész LEVICE, Koháry u. 65

öt szobás lakással és 
mellékhelyiségekkel, 
egy hold kerttel a 

Verebély - Léva országút 
mentén MT eladó.
Cím e lap kiadóhívalalában.

JXZL egerkeztek 
a már jelzet BRUJER facsibukok nagy 
választékban 6 koronától 25 koronáig kap
hatók Valódi selmeci pipák mérsékelt napi 
áron Valódi ezüst szivar es cigaretta 
szipkák eredeti borostyán véggel Alpakka 
és egyéb fém cigaretta tárcák, bőr tárcák, 
valamint az összes dohányzó kellékek a 
legjutányosabb áron szerezhetők be — 

Ugyanitt olcsó cukorka csomagoló zacskók, 
képes lapok, játék kányák, friss divatlapok 
a tavaszi idényre nagy választékban, a í. 
évre szóló könyves uautur k második kia
dásban. Mindennemű levélpapírok kapha ók 

Hírlapokra előfizetések és hirdetések eredeti 
áron felvételnek:

DORBOVITZKY T 4 N O S 
hírlapíróét, dohányzókellékek és papirkereskedésében

Ltflci-'éva, Bástya u 2 a Városházzal nemben

KUGLER, Báli utca 8.

Stock cocnag, Medicinái 
cognac úti palackokban 

is jutányos áron.
Kávé, dacára hogy az áru 
emelkedett, mig a készlet tart 

a régi árban.
Kuglernél, Báli Utca 8.

-r KINŐ APOLLO MOZGO.
Vasfirnap, február lO-én 6 és 8 órakor

ÜNNEPÉLY a pokolban.
Kalandor film 7 felvonásban. — Főszerepben : Harry Plel.

KEDDEN, febr. 12-én 8 órakor K CSAK EGY ELŐADÁS “W
Hoffmann Meséi.

Szerelmi dráma 6 felvonásban
The Manhattan Stara szalon zeDekar kíséri a darabot.

Csütörtökön, febr. 14-én 8 órakor. u*~ CSAK EGY ELOADAS
Olivér Twist.

Diokeos K. regénye nyomán 6 felv. - Főszerepben : Jackie Coogan.

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVÉREK
fiiszer-, gyarmati ru- és vasnagykereskedésénél

Alaplttatott >881. LEVICE-LÉVA. Telefon m.

Legjobb FŰSZER- es CSEMEGEÁRUK!!!

Állandóan friss feivagotlak, prágsi sonka, teavaj. Svájc;i 
ementáli és különféle belföldi sajtok. Legjobb minőségű 
rizsek és kávék „Glória* pörköltkávé különlegesség Datolya 
füge, mandarin, narancs, malaga szőlő, maróni Angol és 
orosz teák, teasütemények, jarnnka rum különlegességek 
Saját töltésű asztali borok. Csemege és gyógybe-rok, likőr,

— — cognac, pezsgő stb. — — —
Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.

Modern háztartási cikkek, thermosok, villamos vasalók, 
forral ók, föröedények, kávé és teaförök, teaszürők, hús
vágó gépek, hurkatötők, kávéőrlők Alumínium és nikkel 
— edények, alpakka evőeszközök, konyhamérlegek. — 

Takarék-tűzhelyek, folytonégő kályhák, 
kályhaellenzők kályhatálcák. koksz 

kannák, széntartók, szénlapátok.
Vízvezetéki- és villamossági szerelési anyagok! I

Villamos IZZÓLÁMPÁK ZSEBLÁMPÁK ELEMEK
Fényképészeti kellékek 11 Vadászstl cikkek 11

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


