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A LAP KIADÓJA; NYITBÁI és TÁBSA.

Magyar város
csak akkor fogja magyar jellegét 
megőrizni, ha ragaszkodik nyelvéhez, 
magyar kultúrintézményeihez s azok 
érdekében áldozatra is kész. Nem 
szenved kétséget, hogy minden nem
zetnek saját nemzeti jellege meg
óvásában elsőrendű segítőtársa a 
színészet, melyből annak idején a 
nagy mesemondó, Fáy András 
megállapította, hogy első rendű 
pallérozója nyelvünknek és nemzeti 
sajátságainknak, tehát ezt támogatni 
mindenkinek kötelessége, aki azt 
akarja, hogy nemzete müveit nem 
zetek sorában helyet foglalhasson. 
Ha a magyar színészet történetének 
évkönyveit forgatjuk, akkor látjuk, 
hogy mit köszönhet a magyar szí
nészetnek a magyar kultúra, de kü
lönösen a magyar városi kultúra, 
amelynek kezdete különben egvbe 
esik a magyar színészet fellendü
lésével.

A sors kiszámíthatatlan intézke
dése a magyarság egy részét elsza
kította törzsétől s annak most itt 
Szlovenszkóban uj életre kell beren
dezkednie úgy, hogy az adott vi
szonyok között is, mint kulturnép 
szerepeljen, fenntartsa és fejlessze 
nyelvét és nemzeti kultúráját. Tud 
juk azt, hogy mily nagy energiával 
követeltük, hogy szlovenszkói ma
gyarságunk színészethez jusson, ab
ban a fajáért és kultúrájáért való 
harcban erős segitő társra találjon. 
Rém sok akadállyal kellett megküz
deni, mig végre a szlovenszkói vi
déki magyar városok magyar szí
nészethez jutottak.

Most meg van a magyar színé 
szét. Mint a lapokból olvassuk, a 
hol eddig megfordultak mindenütt 
talpra állott a magyarság s töme
ges pártolásával mutatta ki magyar
ságát és szeretetét a saját kultúrája 
iránt. Komárom, Rimaszombat Rozs 
nyó megmutatták, hogy mennyire 
szükségük van a magyar kultúrára, 
napról - napra telt volt a színház. 
Léváról még a hivatalos statisztika 
is azt állapítja meg, hogy magyar 
város. A magyar színészet iránt 
érzett szimpátiájának legszebb bi
zonyságát adta a Szabó-, majd a 
Polgár-féle színtársulat itt időzése 
alkalmával, amikor nem kellett kü
lön ígéretekkel csalogatni a közön
séget a színházba. Most, mint múlt 
számunkban ép ezen a helyen meg
írtuk, magyaros vendégszeretettel 
óhajtottuk üdvözölni körünkben a 
magyar színészeket, mert hiszen 

régi vágyunk volt, hogy legyen 
Léván egy rendes magyar szini 
évad, mely kielégítse a város kul- 
turigényét, most mégis fel kell ten
nünk a kérdést: Léva városa akarsz e 
magyar város maradni ?

Vájjon mit gondolnak felőlünk, 
ha azt látják, hogy a lévai, magyar 
színházból eltűnt a magyar közön
ség, az a közönség, mely eddig 
mindig zászlóvivő volt a magyar 
színészet támogatásában ? Én azt 
hiszem, hogy joggal vita tárgyává 
tehetik, vájjon szükségese Léva 
városának a magyar színészet ? 
Minek a koncesszió olyan városnak, 
amely nem él vele. Ha egyszer hi
vatalosan megállapítják, hogy Léva 
városában nincs közönség a magyar 
színház számára, akkor semmiféle 
magyar társaság nem kap itt játszási 
engedélyt. A szlovákok részére 
nem szükséges, a magyarok pedig 
idegenkednek tőle, tehát felesleges 
Léván magyar színészet. Akkor 
pedig mi magunk vetkőztetjük ki 
ezt a várost magyar jellegéből s 
méltók leszünk arra, hogy unokáink 
undorral emlegessék nevünket. Nem, 
magyarok, nem a szónoklatokban, 
nem az ellenfél lebecsülésében merül 
ki magyarságunk, de kultúrintéz
ményeink fenntartásához szükséges 
áldozatkészségünkben. Ha magyar 
vagy barátom, csak gyere és ne 
szégyeld magad ott sem, ahol nem 
csak szint vallani, de áldozni is kell. 
Ha pedig nem akarsz, akkor hall
gass, takard el szemedet, hogy ne 
lásd a magyar kultúra csúfos csődjét.

Valaki politikai pártszempontból 
kívánta megindokolni a színház iránt 
mutatkozó közönyt. Ez a legnagyobb 
hiba. Mindig elitéltük, ha a kultúrát 
összekeverték a politikával, de két
szeresen el kell Ítélni azt, aki ma teszi. 
A kultúra olyan mint a matematika. 
A kétszerkettő még a kommunistá
nak is négy s a műveltség minden 
párt életképességének egyenlő fok
mérője. De a magyar kultúra szü
lőanyja és dajkája a magyar nemzet 
nyelvének és faji tulajdonságának, 
amelyet kipallérozva képessé teszi, 
hogy megállja helyét a nagy és 
müveit nemzetek mellett is.

A magyar kultúra közkincse az 
egész magyarságnak, sem párt, 
sem osztály, sem vallás nem sajá- j 
tithatja ki a maga részére. Ennek ( 
a kultúrának a legelszántabb har
cosa a színészet, a szegény, lesaj
nált magyar színészet, mely szívesen 
állja a harcot, ha legalább lehetővé 
tesszük neki, hogy harcolhasson 

érettünk, szegény magyarokért, ki
ket mos az áradat mindenfelől.

Hát ha lévai magyar nép, nem 
érzed a kötelességedet, akkor felesle
ges erre külön figyelmeztetni. „Mene, 
tekel, ufarsin'1. Akkor csak haladj 
tovább utolsó utadon, a te sorsod 
úgy is meg van pecsételve. Akkor 
majd nem lesz magyar színészet. 
Még akkor sem lesz, amikor öntu
datra ébredve kérni, követelni fogod, 
mert akkor szemedbe nevetnek s 
azt mondják, ha oly nagyon sokra 
tartod, miért nem pártoltad jobban 
akkor, mikor még volt ?

Magyar város vagy-e Léva, 
akarsz-e tovább is az maradni? Hát 
ez csak rajtad áll. Egyedül rajtad, 
mert csak önmagadban és senki 
másban nem bizhatsz.

< világ-eseményekből
Az angol kormány arról értesült, hogy 

ázsiai Oroszországban nagy csapatmozdula- 
tok észlelhetők. Charbin környékén csapato
kat összpontositanak, amelyekkel meg akar
jak támadni Kínát.

Németországban megindult a választási 
harc A német nemzeti párt tegnap kiadott 
választási szózatában a többi között ez áll : 
,A Dunától a Baltokig egy népet, egy biro 
dalinat és ogy császárt akarunk."

Trockij hadügyi népbiztos amerikai 
hirlapirók előtt kijelentette, hogy Anglia 
által a leszerelési konferenciáról fölvetett 
tervet helyesléssel fogadja és a szovjetkor
mány hajlandó lenne erre a konferenciára 
delegátusait elküldeni és az angol munkás
kormánnyal együttműködni.

Tusár Vhstimil volt cseh szlovák minisz
terelnök, a köztársaság rendkivüli berlini 
követe és meghatalmazott miniszter, Berlin
ben váratlanul elhunyt

A görög kamarában március 25-én prok- 
lamálták a köztársaságot A rojalista tisztek 
amnesztiát kapnak

30 Radics-párti képviselő érkezett Bel- 
grádba. Pasics benyújtotta a kormány lemon
dását A szkupstiua elnöke is bejelentette 
lemondását.

Rikov a népbiztosok tanácsának elnöke, 
Lenin utóda, Pavlov néven Berlinben tar
tózkodik.

Perzsiában a parlament viharos ülés után 
elejtette a köztársaság kikiáltását és kimon
dotta, hogy a sabot leteszi a trónról és fiát 
ülteti helyére, aki mellé régenst nevez ki.

Megtorlásul azért, hogy francia csapa
tok nemrégiben megtámadták a török kato
naságot, irreguláris török csapatok megtá
madták Mejdan Akbad francia vasúti állomást. 
Valamennyi francia őrt és hivatalnokot föl- 
koncoltak.

A hadikölcsönkérdés rendezésében a
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kormány javaslatokat kért a németektől. Az 
uj javaslatot odamódositották, hogy ezt a 
határt nem a vagyon, hanem a jövedelem 
szerint, még pedig minimálisan 30—50.000 
koronában állapítsák meg.

Pasics kormányalakítása meghiúsult. A 
szlovén néppárt és a boszniai mohamedánok 
vezérei abban állapodtak meg a horvát köz
társasági földmivespárt képviselőivel, hogy 
egy Pasics —Pribicsevics kormány alakítása 
esetében elhagyják a parlamentet és elutaz
nak Belgrádból.

A magyar külügyi tárcát nem fogják 
külön miniszterrel betölteni, hanem a tárca 
vezetését Bethlen István gróf miniszterelnök 
veszi át, aki mellett Kánya Kálmán rend
kívüli követ és meghatalmazott miniszter, a 
külügyminisztérium első államtitkára fogja 
az ügyeket intézni.

Magyarország pénzügyi főbiztosává Har- 
ding helyett, aki nem vállalta ezt a megbi 
zást, Boydent fogják kinevezni, aki egyike 
Amerika legtekintélyesebb közgazdászainak 
és legutóbb az Egyesült Államok megbízottja 
volt a jóvátételi bizottságban, ahol megfi
gyelő teendőket látott el.

Amerika petróleummal látja el magát 
háború esetére mert egy esetleges háború 
esetére hatalmas petróleumkészlettel kell 
rendelkeznie.

A jóvátételt bizottságnak a Németország 
által 1923 december 31-éig fizetett jóvátéte
lek felosztásáról szóló jelentése szerint Cseh
szlovákia 23,153 000 arauymárka részesedést 
kapott.

A román orosz konferencia súlyos aggo
dalmakat támaszt az európai diplomáciában.

Megemlékezés Csokonai V. Mihályról.
(A Iával protestáns lányok március IB-lkl 
vallásos estjének felolvasása).

Folytatás.
Csokonai édes anyjának Debrecenben 

háza és némi csekély vagyonkája is volt, úgy 
hogy Mihály ellehetett nála ; annál is inkább, 
mert öccse akkor már a maga lábán állott 
és nem lakott a háznál. A költő elvonult a 
ház végében levő szobácskába ásott élt, el
zárkózva, könyvei és kedves virágai között. 
Lelke, mely annyi csalódást szenvedett el, 
itt, a szerető anya tűzhelyénél — ha nem is 
teljes megelégedést — de nyugalmat talált. 
A városba, nagyobb társaságba, ünnepélyek
re nem járt. Gyűlölte a külvilágot, főleg a 
kollégiumot és mindent s mindenkit, aki s 
ami azzal összeköttetésben volt. Pár meghitt 
jó barátja és öreg édesanyja társaságában 
érezte csak jól magát.

Néha-néha a környékbeli s távolibb fal
vakon élő egy két jóbarátját látogatta meg, 
akiknek bizalmas körében megértésre akadt 
s még felvidulni is képes volt. Otthon több
nyire komoly tudományokkal foglalkozott és 
csak elvétve költészettel. Szövi újabb terveit 
a jövő iránt, — de adósságai nyomják. Hogy 
azokat törleszthesse, kiakarja adni költemé
nyeit és egy nagy époszt: ,Arpád“-ot meg
írni. Szerez is 291 előfizetőt, Fráter István 
szolgabiró jóbarátja elvállalja versei kiadásá
nak költségeit, ő maga pedig kezdi azokat 
gyűjteni, mert szerte voltak kéziratban az 
egész országban ismerősei s barátainál — 
csak őnála magánál nem.

Miközben ezzel a terhes munkával fog
lalkozik, egy nyári napon, ötletszerűen, sen- I 
kinek, még édes anyjának sem szólva, fel
kerekedik s Pestre megy, ahol egyideig mint 
magántanitó szállást és kosztot kapva, kezd 
az egyetemre járni. Mérnök akar lenni. De 
miként Sárospatakon a jogot, ügy itt a mér
nöki tudományt is csakhamar nagyon száraz
nak tapasztalja. Emellett a sok hányattatás, 
nélkülözés is már nagyon megviselte, úgy 
hogy 1802 tavaszán hazatér. Egészségi álla
pota akkor már aggasztó volt, küldik is a 
váradi fürdőbe, ahol kissé erőre kapott. De ( 
a nagy tűzvész, mely junius 11-én a város

nagy részét elbontotta, Csokonaiék házavégét 
is elhamvasztja. Mihály szobácskája, az udvari 
rózsalugas és bodzafa, melynek árnyékában 
annyi kedves órát töltött, a tűz prédája lett.

A beteg költő ennyi baj és keserűség 
! között egészen elfásul. Nyugalmas helyet 

akar magának szerezni, de minden kísérlete 
hiábavaló. Édes anyjával egy szobában szőrül 
meg, mert a másikat kénytelenek voltak a 
megélhetés miatt bérbe adni, s ott dolgozza 
ki tervbe vett époszának „Árpádénak vázát.

így köszöntött be 1804 tavasza, midőn 
Nagyváradra hívják, hogy Rhédey Lajos fele
sége ravatalánál mondja el a költői búcsúz
tatót. Csokonai már betegen indult a 24 órai 
útra. Hideg, nedves időben, álmatlanul, ki
merültén ér oda. Bezárkózik, egész éjjel dol
gozik és reggelre elkészül az ezer sorra ter
jedő búcsúztató, mely munkái között „A 
lélek halhatatlansága" címen van meg. Ez a 
mű, mely a magyar irodalom legjelesebb 
tankölteményei közül való, volt a beteg költő 
hattyúdala, Csokonai oly hévvel szavalta el 
költeményét, hogy mélyen megindította a 
gyászoló közönséget. De a nedves, hűs esti 
szellőn nekihevülve, erősen meghűl s más
nap tüdőgyulladásba esik, melyből csak fél
esztendő múlva, annyira amennyire, áll talpra. 
Ámde az őszi esős napokon már alig von
szolja magát Mint a legtöbb súlyos betegnek, 
neki is vannak szeszélyei, ő is türelmetlen
kedik, elégedetlenkedik ; amivel magának is, 
de öreg édesanyjának is terhére van, akit 
a nemrég elvesztett másik fia után való bán- 
kódás máris megtört.

Csokonai most mindenképen falura kíván
kozik, mert azt hiszi, hogy ott majd teljes 
nyugalomban s kényelemben, csakis orvosa 
tanácsai szerint élhet és meggyógyulhat. El 
is megy, de az ő reményei nem szoktak 
teljesülni. Rövid időre rá visszakivánkozik és 
visszatér az édesanyához, rosszabb állapot
ban, mint mikor falura ment.

A tél aztán végkép ágyba döntötte, mig 
1805 január 28-án a halál végre meg nem 
váltja szenvedéseitől.

* •
Csokonainak már nem fájt semmi. Meg

találta azt az édes nyugalmat, azt az édes 
békét, mely után életében hiába sóvárgott. 
Sírja felett elnémult a gyűlölet, mely földi 
pályáját görönggyel szórta teli. De az elisme
rés, melyet érdemelt, most is késett. Vég
tisztességén ott volt ugyan az egész város, 
de az ifjúság, mely a sorsüldözöttet annyira 
bálványozta, csak a kollégiumi tanári kar 
tilalma ellenére jelent meg és emelte rögtön
zött karénekével a gyászszertartás ünnepé
lyességét.

Az irodalom akkori biráló fejei azonban, 
miként azt a mi korunkbeliek nagyrészénél 
is tapasztaljuk, nem bírtak az igazi költői 
tehetséggel szemben az elfogulatlanság, a 
lelki magasság azon fokára emelkedni, a 
melyre illett és kellett volna. A nemzetet 
először Kazinczy értesitette az irodalom e 
veszteségéről, de mélyen megbántotta Cso
konai barátait azzal, hogy jellemzésében 
gondatlannak, rendetlennek mondta a költőt, 
akinek — szerinte — még a helyesírása sem 
volt állandó. Ismerőseinek pedig olyanokat 
irt Csokonairól, amikkel annak érdemeit tud
va csorbította. Igaz, hogy Kazinczy most, 
Csokonai halála után végre be akarta váltani 
azt az Ígéretét, hogy annak müveit kiadja; 
ámde ezt is csak úgy akarta, ha a verseket 
előbb a maga Ízlése szerint kijavítja, azaz 
megváltoztatja. Ebbe azonban Csokonai bará
tai nem egyeztek bele. És Kölcsey ? aki mint 
Kazinczy híve, ennek nyomdokain járt, — 
ámbár nem tagadja Csokonai „nem minden
napi" tehetségét — kemény bírálatával még 
10 évvel a szerencsétlen költő halála után is, 
el akarta homályositani azt a fényt, mely 
immár lassan derengeni kezdett annak em
léke körül.

Mindezt jóval megelőzően Rhédey, a 
gazdag főúr, aki a felesége ravatala fölött 
mondott költői búcsúztatót nem hálálta meg 
kellően a költő életében, tartozását ennek 
halála után azzal rótta le, hogy Bécsben. a 
már kinyomott „Anakreoni dalok“-at kivál
totta. Nemsokára rá, még 1805-ben, megjelen
tek Nagyváradon .Lilla", az alkalmi dalok és 
fordítások, melyek mindegyike három év alatt 
második kiadást is ért. Pedig Csokonai köny

vei terjedésének az is ártott, hogy Kisfaludy 
Sándor „Himfy szerelmei"-nek első része 
négy évvel megelőzte .Lilla" megjelenését. 
Az akkoriban még vajmi gyér magyar olvasó 
közönség csak most kezdte igazán megis
merni és szeretni Csokonait, kinek költemé
nyeiből öntudatlanul is kiérezte a romlatlan 
magyar szellemet, az eredeti, édes, magyar 
zamatot.

Amint már jeleztük, a magyar irodalom 
Csokonai korában idegen irodalmak szelle
mének és formáinak hódolt. Csokonai volt 
az első, igazi költői szellemtől ihletett magyar 
iró, ki a népköltészet s a nép nyelvének 
eredetiségét, rzépségét megérezni és meg
érteni képes volt és hozzá ösztönszerüen 
vonzódott. Ezért nem hódolt be föltétlenül 
az akkor divatos költői iskolák egyikének 
sem s nem vetette alá magát a Kazinczy 
által megállapított esztétikai szabályoknak, 
hanem hovatovább a maga utján járva, a 
maga szépérzékét követve hajlott a népies 
felé is. Kazinczy és hívei aztán kifejezéseit 
épep ezért durváknak, költészetét Ízléstelen
nek, nyersnek mondták, gáncsolták. Pedig 
Csokonai költői tehetsége jóval múlta fölül 
valamennyi kortársáét, biráióit sem véve ki. 
Ezért mondtuk fentebb egészen jogosúltan, 
hogy — ha félszázaddal később születik, ha 
költészetének bimbója akkor, az irodalom 
ama kedvezőbb korában indul hasadásnak, 
a melyben Petőfi és Arany a népiesnek csa
pásán haladva értek fel arra a magaslatra, 
honnan szellemük örök időkre vet fényt a 
magyar irodalomra: akkor Csokonai Vitéz 
Mihály bizonyára méltóan melléjük szegődött 
volna.

Itt-ott ugyan már énekelték a múlt szá 
zad első tizedében is, egv egy nemesi kúria 
vagy polgárház leányszobájában, lant vagy 
gitár kísérettel Csokonai valamelyik .Lilla- 
dalát“, de mégis csak a késő utókorra ma
radt, hogy Csokonai költői jelentőségének 
méltánylásával önmagát megtisztelve, a meg 
nem értett költő szellemének igazságot szol
gáltasson.

Legelsőbb a rideg debreceni kollégium, 
mely az általa mindenkorra kirekesztett költő 
mögött kíméletlen gőggel bezárta kapuit ; 
kénytelen volt azokat most, a költő szelleme 
előtt kitárni, midőn annak Ferenczy által 
készült mellszobrát, mint József nádor aján
dékát, 1823 bán falai közé fogadta. Szülő
városa pedig, a maga zord büszkeségében 
idegen anyagi hozzájárulást visszautasítva, a 
saját erejéből elkészítette nagy fia emlék- 
szobrát az akkor legjelesebb magyar szobrász 
művésszel, Izsó Miklóssal és 1871-ben a 
kollégiummal szemben levő dísztéren fel- 
állittatta.

De nem a nagyközönség, hanem a ma
gyar irodalom művelői, esztétikusai, tanárai 
voltak, akit az életében elgáncsoltat poétái 
becsületébe visszahelyezték. Többek közül 
csak kettőt említek, akik leghivatottabbak 
voltak Csokonairól bírálatot mondani: Arany 
/dnos hatalmas géniusznak, önálló szellem
nek mondja, aki saját teremtő lelke sugalla
tát követte, Beöthy Zsolt pedig azt mondja: 
.A következő XIX. század egész magyar 
költészetének nincs olyan hangja és alakja, 
mely az ő leikéből, legalább csirájában, fel 
ne tetszett volna."

A legszebb, a legmelegebb elégtételt 
azonban, amely — ha cssk sejthette volna 
is — még halóórájában is boldoggá tette 
volna a költőt, Lillája részéről érte őt. Vajda 
Juliska öreg kort ért s mikor költőjét ő is 
követte azon a legutolsó utján, melyről nin
csen visszatérés: imádságos könyve mellett 
ott találták Csokonai híven őrzött életrajzát 
és „Lilla-dalok" című dalfüzetét.

Mi pedig, akik ma Csokonai születése 
150 éves fordulóját szerényen bár és kissé 
elkésve, de magyar lelkünk melegével, lég- 
kegyeletesebb érzésével ünnepeljük, a meg
győződés hangján küldjük szellemének a 
zárószót, melyet valamikor szigorú bírálója 
Kölcsey, engesztelőül Berzsenyi Dániel szel 
leméhez intézett volt:

,Te a földi leplet s vele a halandó 
gyarlóságot levetkezéd. Elköltözött az ember; 
a költő miénk, e nemzeté maradt végiglen ; 
e nemzeté, mely nevedet s dicsőséged' szent 
örökség gyanánt birandja.“

Vege.
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Különfélék.
— A L«7al Takarékbank március 

hó 25 én tartotta 58-ik üzletévének közgyű
lését. A közgyűlést Medveczky Sándor rész
vényes, az igazgatóság alelnöke vezette és 
a szép számban megjelent részvényeseknek 
Holló Sándor az igazgatóság elnöke terjesz- 
tette elő az intézet zárszámadásait és az 
igazgatóság javaslatait. Az intézet részvény
tőkéje 1 millió, tartalékjai a 250,000 koronát 
és betétjei a 8 millió koronát meghaladjak. 
Évi tiszta nyereménye 72,000 korona volt, 
melyből — az igazgatóság javaslata értel
mében — a részvényesek rendelkezésére 
álló 63,000 korona, a veszteségek fedezetére 
gyűjtött 75,000 K. tartalékalappal együtt 
értékpapír-különbözetek leírására lesz fordítva. 
Az igazgatóság jelentése, javaslatai minden 
részletének elfogadása után az igazgatóság 
elnöke Holló Sándor, aki 30 év óta áll az 
intézet élén és nyugalomra vágyik úgy a 
maga, mint az igazgatóság és felügyelő bizott
ság tagjainak nevében bejelenti lemondását. 
A lemondás elfogadtatván, a közgyűlés elnö
kének felhivására a választások megejtettek. 
Igazgatósági elnökké : Medveczky Sándor, 
igazgatósági tagokká: Belcsak Sándor dr, 
Borcsányi Béla, Csorba Jenő, Frasch József, 
Hetzer Adolf, Lakner Zoltán dr, Svarba 
József; felügyelő bizottsági tagokká : Cserünk 
Izidor, Fizély Lajos, Ghimessy János, Kostyek 
József és Bándy Endre választattak meg. 
A választás kihirdetése után Bándy Endre 
részvényes köszönti az újonnan megalakult 
vezetőséget, az igazgatóság elnökét, Med
veczky Sándort melegen üdvözli, áldást, sikert 
kiván működéséhez. Üdvözli egyszersmiut 
Holló Sándort a távozó igazgatósági elnököt, 
aki évtizedeken át sikerrel, elismeréssel szol
gálta a részvénytársulat érdekeit ób vissza
vonulása alkalmából kivánja, hogy jól ki
érdemelt nyugalmát hosszú éveken át élvez
hesse. Végül Holló Sándor üdvözli Medveczky 
Sándor igazgatósági elnököt mint utódját, 
évek sorozatán át volt elnök-társát és kíván 
ja, hogy közismert, nemes törekvését, intéze
tünk érdekében kifejtendő munkásságát min
den időben az óhajtott siker koronázza. 
Ezek után a közgyűlés elnökének szivélyes 
üdvözlése mellett a közgyűlés befejezést nyert.

— Vallásos estély A lévai protes 
táns leányok, kik ma két hete oly gyönyörű 
műsoru estélyen emlékeztek meg Csokonai 
V. Mihályról, ma, március 30-áu délután 4 
órakor vallásos délutánt rendeznek a lévai 
ref. iskola nagy termében. A jótékony cél 
szolgálatára szegődött prot. leányok most is 
oly kedves műsort állítottak egybe, mely 
bizonyára sok érdeklődőt fog egybegyüjteni. 
A műsor a következő: 1) Ima 2) Közös 
gyülekezeti ének. 3) Szavalat dr. Kersék 
János: Mária menekül cimü költeménye. 
4) Vallásos beszéd. Tartja Vecsey Viktor, 
ref. h. lelkész. 5) Szavalat Szabolcska Mi
hály : Hegyi beszéd cimü költeménye 6; 
Ének : Mester, a bősz vihar dühöng. 7) 
Szavalat: Húgunkhoz 8) Melodráma. Kér 
aék János : Krisztus Pilátus előtt. 9} A 
leánykar énéke. Belépő dij nincsen. A mű
sor, melynek megváltása kötelező, 3 K.

— Kinevezés. A közoktatásügyi kor 
mány Dusek Ernő volt lévai tanítóképző
intézeti tanárt a csehszlovák állami tanárok 
létszámába a losonci áll- reálgimnáziumhoz 
rendes tanárrá kinevezte, de egyelőre Lávára, 
az itteni áll. gimnáziumhoz rendelte ki.

— A Lévai Kaszinónak ez idény 
ben az utolsó népszerű tudományos felol
vasó estje április hó 1 én kedden lesz. Fel
olvasók : Hetzer Márta és Bándy Endre. Kez
dete pont 6 órakor.

— Vallásos ezlnlelöadáz. A lévai 
férfi Mária kongregáció a lévai kath. tem
plom harangjai javára április 6-án vasárnap 
és ahhoz egy hétre április 18 án vasárnap 
6 órai kezdettel a lévai irgalmas nővérek
zárdájának tornatermében vallásos szinielő-
adást rendez, mely alkalommal előadják
Obernyik Károly vallásos szomorú játékát a 
/udás árulását A szép hatásos tragédia
után Jézus életéből vetített képekkel fogják 
szórakoztatni a közönséget és a kedves mű
iért a Kereszt diadala eimű életkép fogja 

befejezni. Az érdekes előadásra felhívjuk 
közönségünk figyelmét Helyárak : I. hely 8 
K, II. hely 5 K, állóhely 3 K Felüifizetése- 
ket köszönettel fogadnak.

I — Magyar katonák a nyomorgó 
; diáknak. Tumorból a csehszlovák 47. gy.

e. magyar katonáitól a nyomorgó diák ré
szére 40 koronát kaptunk a következő level 
kíséretében : .Turnov, 1924 március hó 22. 
T. Szerkesztő Úr! „Bars“-ot, melyet heten
ként kapok, örömmel olvassuk mindnyájan 
magyarok, melyből sajnálattal értesülünk, 
hogy egy szerencsétlen magyar diák, mily 
helyzetben van odahaza. — Bátorkodom 
felkeresni T Szerkesztő Urat azzal, hogy a 

. turnovi 47. gy. e. 111 zlj beli magyar fiuktól 

. összegyűjtött pár koronát, kegyeskedjék a 
; nevezett diáknak átadni. — Midőn köszö- 
i netet mondok mindnyájunk nevében szíves

ségéért, azon reményünknek adunk kifejezést, 
hogy Léva város magyar lakóssága nem 
hagyja elveszni tanulni akaró magyar test 
vérét, s hisszük, hogy segélyeikkel kiemelik 
Öt. kétsegbeejtö helyzetéből 47. gy. e. III. 
zlj. magyarjai “ Adjuk e levelet, mely min
den beszédnél ékesebben szól a derék ma
gyar fiuk jó szivéről, kik a messze távolban 
is szeretettel gondolnak szülőföldjükre s a 

I közös, nagy emberi sorssal küzdő szegény 
diákra, akinek ezt a kedves adományt kísérő 
szives levél bizonyara örök emléke lesz 
késő aggkorában is. Mi pedig csak annyit 
üzenünk nektek derék fiaink: Büszkék va
gyunk rátok Isién áldása kisérjen benneteket

— Megzavart lstenltlaztelet. Ked-
. den délelőtt a kath. plébánia templomban 

a mise alatt egy asszony lármát csapott. 
Az előhivott rendőr távolította el. Megálla
pították, hogy be van rúgva. A rendőrségre 
kisérték, ahol estig kialudta námorát, azután 
elbocsájtották, de az eljárást megindították 
ellene.

— OrvosavatAs. Róth Miklóst a deb- 
rtceni Kir. Magy Tisza Istán Tudomány 
Egyetem orvos tudományi karán doktorrá 
avatták 1924 március hó 29-én.

— Eljegyzés. Kohn Terikét, Novábana, 
eljegyezte Schvartz Mór, Velkesuraniból

- (Minden külön értesítés helyett.)
— Gazdag aranylelet Selmeobá- 

' nyán. A selmeci bányák egyikében gazdag 
' aranyerekre bukkantak. A hivatalos meg- 

állapitás szerint a kőzetek tonnánként nyolc 
kiló aranyat tartalmaznak.

— Megzavart vasntas gyűlés 
Kedden délután a lévai és környékbeli szlo
vák vasutasok gyűlést tartottak Léván a vá
rosi vigadó nagy termében. A gyűlést a va
sutasoknak gazdasági szervezete, névszerint 
„Svaz Slovenskej Zeleznicárov' hívta egybe, 
mely a szlovák néppárt kebelén belül ala 
kult. A gyűlés napirendje volt a szervezet 
lévai fiókjának megalakítása, mely Léva vá
ros és nagy környékének szlovák vasutasait 
tömöríti együvé. A gyűlésen Lénert Gás 
pár lévai vonatvezető elnökölt, ugyancsak őt 
választották meg a megalakult lévai fiók
egyesület elnökévé is. A gyűlés igen viharos 
véget ért, mert amikor az egyesület zsolnai 
központjának vezetői, akik itt mint szóno
kok szerepeltek, a szlovák vasutasok mellő
zéséről és alárendelt helyzetéről beszéltek, 
a gyűlésen megjelent cseh vasutasok nagy 
lármát csaptak. A gyűlésen részt vett dr. 
Ravasz Viktor is, akit a szlovák vasutasok 
szónoknak hívtak meg. Ravasz már meg 
sem tarthatta beszédét a cseh vasutasok 
éktelen zsivaja miatt s ezután a gyűlés iz
galmas hangulatban széjjel oszlott, de a 
vigadó előtt még sokáig pertraktálta a vasu
tasok nagy tömege a megzavart gyűlés 

' eseményeit
— Sorozás Léván. A lévai sorozások 

' május hó 26-án reggel nyolc órakor kez
dődnek a vidéki állitáskötelesek sorozásával 

' a városi vigadó nagy termében. A sorozások 
május 31 én nyernek befejezést A Léva vá
rosiak május 30 án állnak sor alá Sorozás 

; alá kerülnek ezalkalommal az 1904, 1903 
és az 1902 évben született hadkötelesek, 
továbbá azon 1901, 1900, 1899 és 1898. 
évben született hadkötelesek, akik eddig 
bármily okból állitáskötelezettségüknek még 

nem tettek eleget. Akik jelenleg tartózkodási 
helyükön óhajtják magukat soroztatni, ké
relmükkel forduljanak legalább 14 nappal a 
sorozás előtt tartózkodási helyük kerületi 
hivatalhoz. Az 1922. 370. számú törvény 
szerinti kedvezmények elnyerésére vonatkozó 
kérvények csupán a védköteles besoroztatása 
után nyújtandók be, mégpedig a besorozás 
után legkésőbben egy hónapon belül a tar
tózkodási hely elsőfokú politikai hatóságánál.

— A lévai banda, mely valamennyi 
lévai kávéházból az egész város megbotrán
kozására kiszorult, tegnap a Hrdina-féle 
vendéglőben játszott, hol sokan gyönyörköd
tek Gyula játékában, kinek mint prímásnak 
is, szólistának is alig van párja Szlovenszkőn. 
Ma, vasárnap este ugyauitt ad a banda 
hangversenyt, amelyen befogja mutatni a 
legújabb zeneszámokat, melyek a fővárosi 
legelőkelőbb házakban vannak műsoron.

— A szerelmes oselédleány drá
mája. Egy fiatal, csinos cselédleány Léván 
szerelmi bánatában lugkőoldatot ivott. A 
kórházba szállították, ahol kezelés alá vették, 
úgy látszik hogy sikerrel, mert már a javu
lás utján van.

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank Levlce, jelentése

márc. máxc.
QS-Azl:

Magyar kor. átutalás 1 Ke 2250.— 2300 —
Német osztrák „ , 1940.— 1950.—
Lei , 5.30 5.25
Lengyel márka „ . 250.000.— 240.000.—

Valuták :
1 angol font ■ Ke 161 80 150.—
1 amerikai dollár , 85,15 34.75 |

100 svájci frank . 614 •/, 804. ■/,
100 francia frank ■ . 18U ‘/. 195.*/*
100 belga frank - ■ . 146 ■/« 150.—
100 olasz líra - - 162.«/«
100 dinár - - - • . 43 ■/, 34 24
100 lei . - - - - „ 18.02 18.*/,

Köszönet nyilvánítás.
A lévai műkedvelők által f. hó 8-án 

rendezett ,Tatárjárás‘ előadásának bevétele 
i 2471 K 30 f, kiadása 1517 K 50 f. és tiszta 

jövedelem az árvaház javára 953 korona 
80 f volt. Mindazon hölgyek és urak kik 
-az előadás sikerét szerepléseikkel illetve 
bármily közreműködéseikkel előmozdítani szí
vesek voltak fogadják mindnyájan egyesüle
tünk hálás köszönetét. A jó Isten írja fel 
könyvébe nemes cselekedetüket.

Léva 1924. március 24.
Arvay Józaofné, 

elnöknö.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon k. rokonoknak, ösmeröseink- 

nek és jóbarátainknak kik boldogult édes 
anyánk temetésén megjelentek és részvét- 
nyilvánitasukkal fájdalmunkat enyhítették, 
ezúton mond köszönetét

Fried család.

2877 924. szám.
i Felhívás.

Felhivatnak az összes hadiözvegyek és 
hadiárvák, hogy a holttá nyilvánítási eljárás 
folyamatba tételét igazoló törvényszéki vég
zésüket a városházán emelet 15. sz. hivata
los helyiségben haladéktalanul nyújtsák be, 
mert aki ezt nem igazolja, nyugdija beszün- 
tettetni fog.

Koralewsky
I vezető jegyző.

> Az anyakönyvi hivatal be]egy?áse.
» 1924. március hó 28.-tól — március hó 30-ig

SzD letét.
’ Szabó Lajos Slehér Erzsébet fiú Lajos Jó

zsef. — Daru József Stefko Ilona leány Ilona, — 
Hugyecz Mária leány Mária. — Tóth Sándor 
Gracza Gizella leány Magdolna.

Halálozás.
Özv. Fried Józsefné Deutsch Mária 70 éves 

szerviszivbaj. — Lakatos Sándorné Wágner Apol
lónia 32 éves tüdővéez. — Szőcs Albert 5G éves 
agyvérzés
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Színház.
Szombaton, március 22-én mutatkozott be 

a délszlovenszkói magyar színtársulat Zer- 
kovitz : Az aranymadár cimü operettben, 
melynek szövegét Harmath Imre irta Tóbb 
régi, kedves ismerősünkkel találkoztunk a 
minden tekintetben egybevágó, jól sikerült 
előadáson. Itt van Faludi Kálmán, kiváló 
komikusunk, a szlovenszkói magyar színé 
szét egyik büszkesége. Itt van Somogyi Ká
roly, mindig előkelő, mindig rutinos jellem- 
szinész. Most kiváló alakitást nyújtottak: 
Fenyő Irma és Parányi Piroska a társulat 
két énekesnője, szintén jó ismerősünk. Mi
óta nem láttuk, azóta művészetük nagy ha
ladást mutat. A közönség sokat tapsolt 
nekik. Békeffy Reville marki szerepében 
ügyes tehetségnek bizonyult. Oláh Gyula 
Niokaj, kinai szerepét kreálta eredeti, kitűnő 
felfogással. A többiek is jók voltak A kar 
is elég gyakorolt, ami nem csoda, mert a 
kitűnő karmester Donath Ede, aki maga is 
illusztris zeneszerző, minden mozdulatra 
ügyel. A rendezés Faludi kitűnő kezét dicséri.

Vasárnap délután Mágnás Miska ment; 
este ismét újdonság a Szerencse tánc, 
Stolz operettje került szinre. Faludi páholy- 
nyitogató szerepéből pompás figurát csinált 
s állandó derültségben tartotta a közönsé
get Szívélyes ovációban részesitette a kö
zönség Fenyő Irmát, Parányi Piroskát, So
mogyit és Weszely Kálmánt. Sajnos, hogy 
vasárnap is csak az állóhely volt tele, mig 
elől a terem kongott az ürességtől. Pedig 
sem az előadás, sem a műsor ellen nem 
lehet panasza a közönségnek.

Hétfőn a drámai együttes mutatkozott 
be Raszkolnyikov-ban (Bűn es bünbődés). 
Volt virág, taps ; őszinte, de megérdemelt. 
Végtelenül sajnos azonban, hogy nagyon sok 
szék üresen meredt bele ebbe a szép szín
házi estébe, mely igazi élvezettel szolgált 
azoknak, akik becsülni tudják az irodalmi 
értékeket. A közmondássá vált Dosztojevszky 
mélységek nyiltak meg előttünk a szereplők 
jó előadásában. A címszerepet a saját, be
teges filozófiájának áldozatává vált orosz 
diákot igazi realizmussal érzékeltette meg 
Földessy igazgató. Minden részletében átgon
dolt szerepét a művészet egyszerű, de éppen 
azért mindég valódi eszközeivel alakitotta 
plasztikus tökéletességűvé. A bánattól gyö
tört édesanya szerepében Zöldy Elza finom 
stilusu játéka, Somogyi fölényes biztonságú 
és szarkasztikus vizsgálóbirája, Reményi fia
talos lendülettel és páthosszal telt diakja 
tetszéssel találkozott. A meg nem érkezett 
Bogdán Erzsi helyett Dunja nem nagy szere
pét Krammer Mici szép sikerrel jétszotta. 
Nem kisebb tetszést keltett Oláh Gyula hig
gadt orvosa, valamint Sándor Aranka, a te
nyeres-talpas cselédleány szines alakításában.

Kedden délután a közönség részvétlensége 
miatt elmaradt az előadás. Este, a megelőző 
napinál elevenebb érdeklődés mellett ment 
A kis kadét, Farkas Imrének kedves zenés 
operettje. A címszerepet Weszely Kálmán 
vitte. Fiatalos üdeség a játéka. Sokat Ígérő, 
fejlődésben levő tehetség. Fenyő Irma tem
peramentumos elevensége, partnerével Falu- 
dival állandóan fogva tartotta az érdeklődést. 
Több táncot meg kellett ismételniük a táp 
sós követelésekre. Faludi ezernyi mókájával 
talán még a halottakat is kacagásra késztetné, 
ha egyszer lejöhetnének a bátipartról a 
színházba. Egyébként társszerzőnek is be
válna, annyit rögtönöz ez a kiváló komikus. 
Somogyi, a régensherceg szerepében nagyon 
jóizü figura volt. Parányi Piroska sok bájjal 
adta a szerelmes, fiatal leányt. Békeffy és 
Oláh, valamint a kiváló karmester Donáth, 
érdemel elismerést. i

Szerdán A zsivány, Angelo Cena, olasz 
bohózata került szinre Már a szinlap ' 
is jelezte, hogy felnőtteknek szól a darab, 
de bizony az előadáson résztvevő kevésszámú 
felnőttek is gyakran fejcsóválva néztek ősz- 
sie az egyes párbeszédeknél. Testi szerel
mek, pillanatnyi szerelmek és szerelmeseknek 
kritikus helyzetekben tudtukon kivüli össze- 
kuszáltsága által előidézett bonyodalmak 
szolgáltatták a darab erotikus témáját. Maga 
az előadás igen jó volt. A szereplők közül 
különösen Zöldy Elza szines és helyenkint 
izzó asszonyiságával, Békeffy Lajos termé

szetes közvetlenségével tűnt ki. Krammer 
Mici, Czeglédy Béla, Reményi János, We
szely Kálmán és a többiek kiválóan illesz
kedtek az együttesbe. Az itt ott felcsattanó 
tapsok bizonyára csupán a szereplőknek vol
tak cimezve . . .

Csütörtökön A hamburgi menyasszony 
ment szép számú közönség előtt, igen jó 
előadásban. A pompás összjáték, a darab 
magyaros motívumokból szőtt dallamos mu 
zsikája, az ügyes rendezés, általános tetszés
sel találkozott. Valóban meleg est volt, sűrű 
tapsokkal, sok újrázással. A közönség bizo
nyára kezdi méltányolni a társulat igyekeze
tét és nagyobb melegséget mutat ezentúl. 
A címszerepben Fenyő Irmának, továbbá 
partnerének Oláh Gyulának volt megérde
melt sikere. A többi főszerepet Parányi, 
Faludi és Somogyi játszotta, nekik szintén 
nagy részük van a fényes sikerben. Termé
szetesen a kisebb szereplők ügyes beillesz
kedése, valamint a kar és a karnagy telje- 
sitménye sokban hozzájárult a darab szép
ségeinek kidomboritásához.

Pénteken este Rostand hatalmas lendü
letű történelmi drámája: A sasfiók került 
szinre. A kitűnő előadás megérdemelte azt 
a nagy közönséget, mely jelen volt.

A színház heti műsora: Vasárnap dél
után Szerencsetánc. Vasárnap este Marinka 
a táncosnő Hétfő: Trónörökös. Kedden: 
Levendula. Szerda: Válóperes hölgy. Csü
törtök : Sztambul rózsája. Péntek . R. U. R. 
Szombat: — —

Levice város elöljáróságától.
2822—1924 szám

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Levice város 

pénzügyi bizottsága f. évi március hó 22-én 
tartott ülésében 2822—1924. sz. a. hozott 
határozatával Levice város háztartási alap 
jának, valamint összes többi alapjainak 1922. 
évi vagyonleltárát és mérlegét elfogadta és 
jóváhagyta.

Ezen zárszámadások, valamint a vagyon 
leltár és mérleg f. évi március hó 24 töl 
április hó 7 ig a városi számvevőség hiva
talos helyiségében (városház 10. szám a.) 
közszemlére vannak kitéve, ott a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők és az esetleges 
nehézmények szóban, vagy Írásban be 
adhatók.

Levice, dúa 23 ho marca 1924.
Koralewizky Dr. Tóth
ved. notár. starosta.

vezető jegyző városbiró.

Levice város birájától.
3003—1924 szám

Hirdetmény.
Felkérem az Ördögárok mentén fekvő 

földterületek tulajdonosait, hogy f. hó 80 án 
vasárnap d. e. 11 órára a városháza köz
gyűlési termében j ’lenjonek meg. Tárgy : 
sz Ördögárok kitisztítása.

Léva, 1924 évi március hó 27.
Dr Tóth
városbiró

Okresny Urad v Leviciaoh. 
2355—1924. szám.

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Taub Lipót utóda 

zálogházában Levicén elzálogosított mind
azon tárgyak (részvények, sorsjegyek, érték
papírok, arany, ezüst és ruhanemüek) melyek
nek kiváltási határideje 1923. évi december 
31-én lejárt

1924. évi április hó 14. én délelőtt 8 
órai kezdettel a zálogház helyiségében meg
tartandó nyilvános árverésen eladalni fognak.

Ezen tárgyak jegyzéke a zálogházban 
megtekinthető.

A zálogtárgyak a fentmegjelölt határ
időig visszaválthatók vagy lejáratuk meg
hosszabbítható.

v Leviciach, dfia 20 ho marca 1924.
Dr. Zofit’ák, v. r.
okresny náéelnik.

kerületi főnök. ‘

468—1924. szám
Hirdetmény.

Az aranyosmaróti péuzügyigazgatóság 
6810/1V—1924 számú rendelete alapján az 
1924. évi III. oszt kér. adó kivetéséhez 
szükséges vallomások beadási határideje 
1924 évi április hó 15 — Miért is felhi
vatnak az erre kötelezett adózók, hogy val
lomásaikat a városi adóhivatalnál kapható 
nyomtatványon a jelzett határnapig adják be.

Vallomást tartoznak beadni a kereske
dők, iparosok, nagyobb földbérlők, orvosok, 
ügyvédek, ügynökök, vállalkozók, építészek, 
kőműves mesterek, piaci árusok, bérkocsi 
tulajdonosok, molnárok, stb.

Bővebb felvilágositás a városi adóhiva
talnál nyerhető, valamint az egyes helyeken 
kifüggesztett szlovák és magyar szövegű 
hirdetményekből.

Levice, 1924 március hó 25.
Városi adóhivatal.

Gyümölcsfa oltványok!
Alma, ringló, szilva, barack, cseresznye, 
ribizli, óriás földieper, spárga gyökerek (éves) 
Ugyanott elsőrendű széna és lennek eladó. 
FARKAS GYÖRGY, műkertész.__________260
A lám biczikli eladó.Alig Hasznait Ladányi u. 27 sz.

TerillA leányokat felvesz HAVASNÉ
X M.11UXU" Ladányi u 27. 309

Nagyobb hivatal “
szlovák—magyar gépirónőt keres. Cim a 

kiadóban. 291

Hölgyek és urak ajánlom a 
legújabb női kabátok, kosztümök, valamint 
férfi ruhákat a legjutányosabb árban készit: 
CSUVARA LÁSZLÓ, Kereszt u. 3.

P.lflflA Ifi A? Mángorló utca 5 szám. 
mIaIAU Udiá Érdeklődni lehet ugyan

ott a házban. 289
171 Orbánban eladó 1 hold kiültetett 
•■AöU szőlő, hajlék és épített pincze.
Bővebbet a tulajdonosnál ÖRDÖGH MÁTYÁS-
NÉ, Bottka u. 11. szám. 292

ifj. Laufer Béla műtermében 
készülnek a legszebb fénykép nagyítások 
jótállás mellett I Léva, Posta u. 10. Ugyanott 
egy tanuló állandó alkalmazással felvétetik.
Vl a A A &z őrhegyen idősb Gaál János- 
AÜAwllUa féle két darab szölőtalaj és a 
közös legelőben egy tehénre legelő illeték. 
Érdeklődni lehet GAÁL JÁNOSNÁL és TÓTH 
SÁNDORNÁL. LÉVA._____________ 296

p1» uj felmaradt modern ablak olcsón
U-A U eladó CZIBULKA REZSŐ épitési 

________________ irodában. 302
Halló 1 Halló 1
Minden vasárnap és ünnepnapon 20% Táp
sör csapolás BARTOS vendéglős, Koháry 

utca 27. szám.
TI A n eladó Léván, szép üdülő helyen.

Perecz u. 12

Qpl^ÓTll úti vendéglőmet április elsején 
WA UAAAA megnyitom. Tisztelettel özv. 

 ERTINGERNÉ.
a A A egy szobaberendezés és n» ; 

4JA4UU Singer varrógép. KALAPO.
 JÓZSEF, Garamszentgyörgy.

TtaAüÍ állást keres, volt hivatalnoknő.
AXWUa>1_______ Cim a kiadóban. 288

Jégszekrény .WT/pKícs
____________ •_________ füszerüzletében.

Fiatalemberek
tői Cím a kiadóban. 299

Eladó Tflóllfil? 6—8 méhcsalád el- 
■“laUÖ UL8AA8K adó UHRINCSATY 
 JÁNOS csizmadia, Bát.

TTpiITYITiIÍ ksPh»tó Mészáros utca 2 
XXX UfiÁJÍAl Levice. Tenenbaum ven

déglő mellett. au
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TTflOTTfifíf Házak és ingatlanok 
XxUa V w wl Lvö. vételét és eladását, laká
sok szerzését Levicén és vidékén legelöoyö 
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SP1TZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 11

Varró leányokat fi6e izv“
313 Maié Yourdam RÜTOROK:

Egy tanuló felvétetik MEDVEGY 
czukrászda. 228

Nyári barack
oltványok eladók. MILE KÁROLY Damjanich 
utca 30 szám. 268

Lévai közős köbánja-társuiat 
tagjait értesítjük, hogy a kiküldött szám
vizsgáló bizottság befejezte munkáját, 
melyről f. évi március hó 30-án — 
vasárnap — d. u. 2 órakor, a ref. 
iskola tanácstermében megtartandó köz
gyűlésen fog beszámolni.

Felkérjük a társulat t. tagjait, hogy 
ezen a közgyűlésen okvetlenül meg
jelenni szíveskedjenek.

Számvizsgáló bizottság.

Cfslo: 241—1924. exek.

Lícitacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v sm^sle 102. § u 

LX. zák. cl. z roku 1881 tynito oznamuje, ze nas 
ledkom vyroku Komaromskej sedrie císlo 5106/922. 
k dobru Kóth 1. syn zastupovanélio skrze pravo- 
tára Dr. Karéi Műnk oproti do vysky 8 935 Kcs. 
60 hal a prisl. cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedcnej dna 27. jan. 1923. zabavené a na Kés. 
3.600-— odhadnuié nasledovné movitosti a to: 
kone, voz na verejnei Jicitácii sa rozpredajú

Na prcvedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresneho súdu éíslo — do vysky 
8.935 Kis. 60 bal. poziadávky na kapitale, tejze 
8%-ové úroky odo dna 1. jan 1922. poéitané, ‘/s°/0 
provízia a útraty doposial v 769 Kcs. ustálené na 
byte v Leviciach uréena je co leliota 16 hodina 
odpol dna 7. aprlla 1924 a prípadní kupci sa pozvú 
s podotknutím toho, se sa zmienene movitosti v 
smyste 107 a 198 § u LX él z r. 1881. pri pla- 
teni hotovymi najviac slubujúcému v pádé potreby 
aj pod odhadnou cenou rozpredajú.

Nakorxo by drazbe uréené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali a supersekvestrovali a na ne 
uhradzovacie právo mali, tato licitácia sa v smysle 
120. §-u LX. zak cl. z r. 1881. aj k dobru tychto 
nariaduje.

Dáné v Novej Báni, dna 18. marca 1924.

Artúr Tóth 
súdny exekútor.

Elfogadok mindennemű zongora 
javításokat, úgyszintén hangolá
sokat, helyben, mint vidéken, 
nagyobb javításokért — jótállást 

vállalok.
DOHNÁNYI ERNŐ világhírű zon
gora művésztől sajátkezű levelében 
mint elsőrendű hangoló elismerve.

POKORNY V.
zongora készítő.

Előjegyzéseket elfogad : Nyitrai és Társa 
könyvkereskedése.

SZÉT^lö mitesser, ránc, májfolt, arc- és 
orrvörösség legbiztosabb ellen

szere a ,Corall“ crénie és szappan. Az 
összes „Gorallu készítmények raktáron. Fö- 
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös ráku 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SMOGROV1CS A. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

Háló, ebédlő, konyliaberendezéíek, kész 
díványok, pamlagok, matracok, ágybe
tétek, sodronyok, vas- és rézbutorok. 
I ! Szolid, á.x'baurx Ira-plxatólr I I 
Kárpitoa JA VITÁSOK elfogadtatnak. 

Tisztelettel : ADLER JÓZSEF.
’CTg'ya.xi.ott tanuló felvétetik.

LÁMPÁSSAL sem találhat 
jobb bevásárlási forrást

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedesénél

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. Tslsfon sz. I4,

Legjobb FŰSZER és C S E M E G E Á R U K 1!!
Állandóan friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. Svájczi 
ementáli és különféle belföldi sajtok. Legjobb minőségű 
rizsek és kávék „Glória* pörköltkávé különlegesség. Datolya, 
füge, mandarin, narancs, malaga szőlő, maróni. Angol és 
orosz teák, teasütemények, jamaika rum különlegességek. 
Saját töltésű Hsztali borok. Csemege és gyógyb> rok, likőr,
— — — cognac, pezsgő stb. — — —

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

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

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

Villamos IZZÓLÁMPÁK, ZSEBLÁMPÁK, ELEMEK.
Fényképészeti kellékek 11 Vadászati cikkek 1 I

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

GYÖRGYI LAJOS szíj- és kocsi gyáros.
Ajánlom saját készitményű és mintájú kocsiaim, amelyet messze 
vidéken is lemérnek és utánoznak, azonban ezek sem formára, 
sem jóságra nem hasonlíthatók össze gyártmányaimmal, miért is 

saját érdekében 
óva intem a 
vevőket az után
zókkal szemben. 
Kocsi alkat
részek külön is 
kaphatók. Kész 
kocsik és lószer
számok állandó
an raktáron és 
a legolcsóbban 

kapható.

Nem reklám, hanem valósággal minden vásárló egyszeri
— vásárlással meggyőződhet. ■

Tavaszi újdonságok 1 Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összes rövidáru cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnetnüekben, harisnya, keztyü, legújabb modelü 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben.
■<- Valamint Férfi fehérnetnüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék. 
Bébé kelengyék minden minőségben, ■■ Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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Felhívás.
Felkérem azon hölgyet, aki március 

22. (szombaton) a színházi megnyitó 
előadáson jelen volt s tévedésből más 
esernyőt kapott kézhez, nagyon kérem, 
hogy nekem az kicserélés végett át
adná.

Kobn Mihály
ruhatáros

Állandóan- és jutányos áron kapható 
kalapcsomagoló zacskó

100, 500- és 1000 darabonkint kivá 
natra cégnyomással is Árajánlattal és 

mintával szolgai :

DOBEOVITZKY JÁNOS
dohányzó kellék és papíráru kereskedése

Ugyanitt hírlapokra hirdetések- és előfizetések 
eredeti áron felvétetnek Útlevél vízumok 
legkésőbb 4 nap alatt lesznek megszerezve

LEVICE, Bástya-u. 2.

Rózsa krumpli 
- valódi vágmelléki - 
jövő hét folyamán 2 Yaggon 
érkezik, vetéshez már 
most lehet előjegyezni.

W1LHE1M G.
cégnél, LEV1CE.

7™
MŰTRÁGYA.
SUPERFOSFÁT 18'4, TOMASALAK, 
kálisó az*/., kéns. ammóniák, 
MÉSZNITROŰÉN 18CHILEI 
SALÉTROM állandóan raktáron, 
eredeti plombáit zsákokban —

■-------- Gyári árak. ■

SZÉNKÉNEGRE
előjegyzést felveszünk.

BERNÁTH és FENYVESI
DR. MOLNÁR-FÉLE HÁZBAN |

BÚTOR 
nagy választékban és 
mélyen leszállított ár
ban kapható : ■ 

STEINER JÓZSEF 
bútorkereskedő

IjbiV ICE, JS&ti n. 1.
(Kaszárnya mellett.)

ORLICSKA JOLÁN

B.1W

— - 1 ■■ 1 1 I
Iparművészeti munkák 
tervezését és készítését vállalja: 

Selyemkelme festése a legfantasztikusabb 
mintákkal, apacskendők, sálak festése, bati
kolás, tűfestés, bársony égetés. A legbájosabb 
húsvéti ajándék tárgyak selyemből, ratiából stb. 
Megtekinthető naponta 12-3 közt és este 6-tól.

Megérkeztek a 1AVASZI újdonságok.

LINK BERNÁT
úri és női divatáru üzletébe — LE ld, Kálvin ház.

Női és leányka szövet ruhák. 
Női mosó delain ruhák K 
Női „ , blousok „
Női nyers selyem „ „
Férfi és női fehérneműek. 
Teljes baba kelengyék.
Legújabb ruha kötények lüszter és 

mosó anyagból.

NAGY VÁLASZTÉK: Férfi
H >»

•M)

ESI

Női kötött mellények.
n
n

selyem jumperek. 
mousiin harisnyák 

minden színben.
, strapa harisnyák 

Gyermek patent harisnya 
la női bőr kesztyű 
„ „ czérna kesztyű

kalapokban K 45 -töl kezdve. 
Selyem magánkötő nyakkendők K 11 —

45.-től
32.- „
72-,

K

n 

r> 

TI

15 -tő!

5.-6-
4.-től

30 -„
10.-,

Táp- és kivitelisör csapolás!
I^/ÚIixicLon. vasár- és ünnepnapon 

Budweisi 20°Porter és 14°kiviteli világos sör 
Szombat és vasárnap este SÁRAI zenekara hangversenyez.

Városunk anyagi gondokkal küzdő zenészeinek pártolását kérve 

kiváló tisztelettel H R D I N A LAJOS 
vendéglős.

El

Tisztelettel bátorkodom a mélyen tisztelt vásárló közönség szives 
tudomására hozni, hogy a Húsvéti ünnepek alkalmából nagyobb 
mennyiségű Likőr, Cognac stb. küldeményt kaptam, melyet feltűnő 
olcsó áron bocsájtom rendelkezésükre :

LIKŐRÖK . Gessler, Zwack, Wantoch, Kaffka palackonként 
Ke l0‘— feljebb.

COGNAC: Marty, Stock, Keglevich '/», 'h 18.— feljebb. 
Húsvéti tojások, cukorkák és parfümök reklám áron!!

Állandó raktár OROSZKAI lisztekben:
Felhívom a m. t. vásárló közönség szives figyelmét az oroszkai 

malom különlegességére 1 zsák 8 ■/, kg. nettó rétes és sütemény 
liszt Ke 27.—

Húsvéti sonkák 2 kg. — 5 kg.-ig.
Előjegyzéseket élő dunai halakra már most elfogadok. 

fogásátKérCm 8 mélyen tisztel1 vásárló közönség további szives párt-

Kiváló tisztelettel
LACHKY ELEK.

Nyitrai és Tárra könyvnyomdája Lórira—Léva.
S S


