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Szlovenszkói magyar irodalom.
Akármennyire hangoztatják is, 

hogy Szlovenszkóban, csak úgy mint 
a többi utódállamokban lehetetlen 
az önálló magyar irodalom, mert 
sohasem lesz képes a központ támo
gatását nélkülözni, annak befolyása 
alól szabadulni, mind a melleit már 
odaát is kénytelenek konstatálni, 
hogy a szlovenszkói magyarság 
az árván maradt, elhagyott Gyermek 
teljes életösztönével kapaszkodik 
mindabba, ami nyelvének, nemzeti 
és faji tulajdonságainak érvényesü
lését, fejlődését s igy fennmaradását 
elősegíti. Gyermek a szlovenszkói 
magyar irodalom, de ez a Gyermek 
már a talpára állott és megindult. 
Ma még botorkáló, ügyetlen a já
rása, groteszkek a mozdulatai, de 
én tudom, hogy ez a gyermek 
életképes és jövendője van.

Vörösmarty, Kisfaludy s Arany 
János idején az egyetemes magyar 
irodalom volt ilyen és senki sem 
esett kétségbe, hanem az Írók és 
költők egymás bátorításával, buzdí
tásával iparkodtak a magyar kultúra 
szekerét a műveltség nagy ország 
utján előbbre juttatni s most az 
ébredező szlovenszkói magyar iro
dalom szinte megdöbbenéssel nyitja 
ki szemét, mert testvértelen ma
gyarságában a saját tűzhelye mel
lett sem találja azt a jó akaratú 
biztatást, atyai útmutatást. E helyett 
ismeretlen alakok, önmagukat te
kintéllyé kinevezett műkedvelő kri
tikusok lecsepülik, lesajnálják a 
helyett, hogy maguk megmutatnák, 
hogy miképen is gondolják ők a 
szlovenszkói uj, magyar irodalmat. 
Kritikát Írnak anélkül, hogy azt 
meg is indokolnák, a nélkül, hogy 
megmutatnák, hogy az amit ezek 
csináltak nem jó, hanem azt igy 
kellene csinálni.

Én azonban azt látom, hogy itt 
is a régi, fanatikus kozmopolitizmus 
vezeti a kritikus tollát, mely any- 
nyira benne van a beteg, önmagá
val viaskodó modern titánok harcá
ban, hogy maga is kénytelen azok 
harsonáját fújni, mert különben őt 
is kidobják a bandából. Azt látom, 
hogy náluk is a kritika ugyan azt 
a hibát akarja elkövetni, mit odaát; 
megfosztani a magyar irodalmat 
minden nemzeti és faji érzésétől és 
sajátságaitól, hogy azt úgy kivet- 
kőztetve megfertőzze vele a még 
egészséges, ellenállásra képes szlo
venszkói magyarság lelkületét, er
kölcsét és ízlését. Üres harangot 

kongatnak s kongatják oly erővel, 
hogy más ne is értse mellette saját 
szavát. Ha hiba van itt ott, ha még 
nem helyes irányban tévelyeg is a 
szlovenszkói magyar irodalom, az 
még nem olyan nagy hiba, mert 
idővel majd csak rátalál az igazi 
útra, de, hogy olyan pocsolyába 
akarják vezetni, hol barmok állják 
körül az olympusi forrást, s érthe 
tetlen butasággal nagy dobon akar
ják megszólaltatni a magyar nép 
legszebb érzéseit, ez már nem is 
annyira rossz akarat, ez már go
noszság.

Ezek azok, akik Párisba tévedve 
a Grande-Caféban a magyar cigány 
nótája mellett undorral gondolnak a 
zsirós, gatyás parasztra s nem tud
ják felfogni, hogy mi van azon 
sírni való, mikor a „kondorosi csárda 
mellett — gulya ménes ott delelget" 
felcsendül az ezüsttükrös kávéház
ban messze idegenben sok száz 
kilométernyire a Tiszától. Ezek azok, 
akik a iegvakmeröbb terrorral dob
ják a nagy hangú szavakat s min
dent lecsepülnek, ami nem az ő 
általuk kultivált degenerációs mun
kát szolgálja.

Igenis, mi hirdetjük és hisszük 
is, hogy van és lesz szlovenszkói 
magyar irodalom mindazok ellenére, 
amit a modem titánok csinálnak. 
Lesz itt Szlovenszkóban is irodalom, 
amely magyar lesz, amely magyar 
nemzeti és faji tulajdonságaink hű 
kifejezője lesz. Vannak még és lesz
nek, akik arra törekednek, hogy az 
egyszerű, romlatlan magyar népét 
az ő nyelvén szólva a magyar mű
veltség berkeibe vezessék. Vannak 
még és lesznek mindezek dacára, 
akik nem csak magyar nyelven ír
nak, de Írnak magyaros szeretettel, 
magyar érzéssel akképen, hogy azt 
mindenki megértse, akinek ép és 
egészséges érzéke van s mindenki 
meg is szeresse, akinek magyar 
szive van.

Látjuk, hova fajulna a szlovensz
kói irodalom is, ha ilyenek nem 
volnának. Olvasunk verseket, ame
lyeket a kutya sem ért, mintha 
kínai nyelven volnának Írva; olva
sunk novellákat, értekezéseket, is
meretterjesztő közleményeket, me
lyek olyan színben tüntetik fel ezt 
a megtépázott magyarságot, hogy 
aki nem ismeri, az idegen undorodva 
fordul el tőle. Egyik-másik jobb 
ízlésű úri ember tiltakozott is az 
illető lapok szerkesztőinél az ilye
nek közlése ellen, mely valóságos 
merénylet a magyar irodalom ellen, 

de ennek dacára oly nagy közöttük 
az egyhangú üvöltés, mint a vörös 
terror riadója, hogy a szerényebbek 
és jobb izlésüek megfélemlítve te
szik le a tollat.

De ennek az ideje elmúlt. Mi 
személyesen ismerjük ezek legna
gyobb részét, tudjuk mit érnek s 
tudjuk azt is, hogy soha az életben 
nem volt céljuk a szlovenszkói iro
dalom megteremtése, ép azért mi 
is felvesszük a harcot, majd meg
látjuk, hogy ez a jóra való, egész
séges gondolkozásu magyar népnek 
nem lesz-e annyi ereje, hogy ezt a 
kozmopolita hadat ki ne seprüzze 
Helikon berkeiből.

Lesz szlovenszkói magyar iro
dalom, ha még gyönge és erőtlen 
is, de már jár és élni fog. De en
nek az irodalomnak a magyar nép 
nyelvének édes anyatejével kel táp
lálkoznia, hogy megerősödhessék. 
Benne kell lennie faja, nemzete 
minden jó tulajdonságainak, hogy 
Istentől nyert ősereje tündököljön 
minden sorban.

Lesz szlovenszkói magyar iro
dalom és mindennek dacára virulni, 
fejlődni fog, csak tartsuk meg 
mindazt a speciális magyar erénye
ket, amelyeket hitvalló, becsületes, 
hazához és nemzetségéhez ragasz
kodó őseink szenteknek tartottak s 
ereklye gyanánt adták át nekünk, 
utódainknak.

A világ-eseményekből
Az orosz— romén konferencia első ülé

sén a szovjet Besszarábia okkupációját erő
szakosnak tartja.

Besszarábia népe az önrendelkezési jog 
alapján hivatott dönteni arról, vájjon a szov- 
jetköztársasagok tagja akar-e lenni, Komá
méhoz kiván-e csatlakozni, vagy önálló szu
verén államot akar alkotni.

l’oincsre programnyilatkozata a kama
rában igen hűvös, a szenátusban pedig hatá
rozottan hideg fogadtatásra talált. A Poin- 
caré programbeszédét befejezte, a kamará
ban alig harminc-negyven képviselő tapsolt, 
mig a szenátusban egyáltalán nem volt tet
szésnyilvánítás.

A német néppárt a császárságot köve
teli. A párt a régi fekete-fehér-vörös szinek 
alatt küzd és hisz abban, hogy a német 
hatalom és nagyság újra föléled a német 
népcsászárság alatt.

A lengyelországi árvizkatasztróta mér
lege szörnyű. Az eddigi becslések szerint a 
kongresszusi Lengyelországban több mint 51 
községben pusztitott az ár.

A szovjetkormány külügyi hivatala a 
Magyarországgal való kapcsolat ujrafelvéte-
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lére előkészíti az anyagot. Moszkvában való
színűnek tartják, hogy a kezdeményező lépé
seket Budapest teszi meg.

A Hitler perben Ludendorffot felmen
tették, Hitlert, Webert és Kriebelt 5—5 évi 
várfogságra, valamint 20Ű aranymárka pénz
büntetésre Ítélték.

A jugoszláv ellenzék Zágrábban ellen
parlamentet szervez, ez az akció abban ál
lana, hogy az ellenzéki blokk elhagyja Bel- 
grádot és Zágrábba teszi át működési helyét, 
ahol mint többség népképviseletet szervez 
és tekintet nélkül a szkupstinára önálló hatá
rozatokat hoz.

A Bodrog vize Bodrogszentmária köz
séget teljesen elpusztította, Bodrogmezőt az 
áradat teljesen elöntötte.

Megszakadtak az orosz—román tanács
kozások. Miután a két delegáció alaptételei 
nem hozhatók egymással összhangba, a to
vábbi tanácskozást megszakították és a kon
ferenciát eredménytelennek nyilvánították.

Nagy meglepetést hozott az antantszak
értők határozata, mert a szakértői vélemény 
úgy alakult ki, hogy vissza kell állítani Né
metország gazdasági egységét és a kölcsö 
nők fejében lefoglalt zálogok dacára fenn 
kell tartani Németország szuverenitását.

Németország és Oroszország között egyez 
ség jött létre, hogy egymás nélkül egyik állam 
sem lép be a Népszövetségbe.

Párisi jelentés Bzerint a szakértők javas
latát nyilvánosságra hozzák. A német telje 
sitőképesség fölbecsülése különösen az ame
rikai szakértők munkája nyomán történt. A 
német birodalmi vasutak szervezetére vonat
kozó javaslatok egyrészt a kölcsön, másrészt 
az aranykibocsátó bank létesitésére_ biztosí
tékként tekinthetők. Németországtól minden
esetre követelnek áldozatot, de a német 
szuverénitás érintetlen marad A monopóliu
mok nem lesznek oly magasak, amint azt 
eredetileg terveztél.

A tudomány nevében . . .
Néhány hónap óta kéthetenkint meg

jelenik városunkban Fényes Samu dr. és 
érdekes tárgyú előadásaival gyűjt maga köré 
szépszámú hallgatóságot. Előadásait kezdet
ben az izraelita hitközség tanácstermében 
tartotta. De Fényes radikális nyilatkozatai 
után, — melyek a vallást, az Istent sem 
kímélték — az izraelita hitközség tovább 
nem bocsájtolta a helyiséget rendelkezésére 
Azért a Stranszky-féle szálloda egyik termé
ben jöttek össze az érdeklődők, akik azt 
legtöbbször szinültig megtöltötték.

Mik voltak az előadások témái ? Egy- 
párszor végighallgattuk s a mikor róluk be
számolunk, nem tehetjük, hogy némi meg
jegyzést ne fűzzünk hozzá

Egy alkalommal az anyagról beszélt. 
Elmondta mindazt, amit erről illik tudni egy 
intelligens embernek. Beszélt az atomokról, 
elemekről, az atom nagyságáról, súlyáról.

Sokkal érdekesebb volt az a lira, amit 
azután hozzáfűzött

Helytelen dolog az anyag és a szellem 
szembeállítása Az anyagnak rossz hírét köl- 

i tötték : A matéria a bűn fertője. Pedig az 
anyagra semmi rosszat sem foghatunk. Akik 
ellenségei a tapasztalatnak ráfogták, hogy 
bűn és eléje tolták az Istent. Pedig a maté
ria csak lélekből van felépítve. Az anyag 
tanulmányozásának a tanúsága, hogy csak 
a tudomány, a tapasztalat által ellenőrzött 
igazságokat kövessük.

Más alkalommal arról beszélt, hogy 
anyag nincs, csak erő megnyilatkozás Ismer
tette a rádiumot, a háromféle rádió sugara
kat. Az építő kő nem más, mint energia 
összetevés Anyag nincs, csak energia meg
nyilatkozás. Test sincs, az is erő megnyi
latkozás

Itt is jött a lira és pedig a következő
képen.

Helytelen az olyan különbségtétel, hogy 
test és lélek. A tudomány rájött, hogy csak 
lélek van. A test éhes volt és azt mondták: 
Nem lehet csak lélekkel jólakatni, a testnek 
a vágyai bűnös anyagból valók; azokat el 
kell nyomni és prédikálták a testiség elnyo
mását, hogy a lélek erős legyen. A tudomány 
szerint a test megszólalása a lélek megszó
lalása. Az éhség a lélek megszólalása Rá
nyomták vágyainkra legszentebb érzéseinkre 

a bűnt. Rajta van a szerelmen. S a túlvilág
ra helyezték az egész súlypontot. Vissza 
kell adni a testet a természetnek Mi lélek 
vagyunk, minden isteni, minden láng és tűz. 
Erre csak a természet tanulmányozása képes 
megtanítani.

Harmadik előadása az energiáról szólt.
Születnek, meghalnak naprendszerek, de 

állandóan megmarad az a kicsi apró részek 
tömege, melyből a naprendszerek összeeső 
mosódnak. Az egész világ energiából van 
felépítve Minden csak energiának különböző 
formában való megnyilatkozása. Az energia 
sűrűsége nem egyforma a világ különböző 
helyein Az energia örökkévaló. Se fogya 
téka, se szaporulata nincs. A csoda energia 
termelés, tehát nincs Az energia második 
törvénye a munka. Említette az energia halál 
lehetőségét, mely majd félszázadig tartotta 
magát a tudományban.

Az energiáról szóló előadásból is levonta 
következtetéseit a világszemléletre

Erkölcsi alaptörvénynek nevezte üswald 
után : Takarékoskodj az energiával Akkor 
leszünk erkölcsösek, ha a természet szerint 

1 élünk. A tudomány képesít arra, hogy az 
energiából mentül többet lefoglaljunk. Ha 
tízszer annyi energiát foglalunk ie, akkor 
mindenkinek tudjuk biztositani a jólétet, az 
életörömöket s akkor lesz erkölcsös élet is. 
Nem a világon kívül való akarat hárított 
reánk nyomorúságot, hanem csak a saját 
vakságunk. Nincs csak emberi gondviselés, 
nincs semmi átok, csak az emberi átok. A 

' megszüntetésének a lehetősége a felvilágo 
I sodás. A rettenetes gyűlölet a tudatlanságból 

fakad. A természettudományi világszemlélet 
a helyes útmutató

Ezek az előadások a tudomány nevében 
hangzottak el.

Akiket érdekelnek azok a kérdések, hogy 
mi az atom, rádium és egyéb természet 
tudományi dolgok, azok itt sok érdekest 
hallottak. Nem csak azok, akik talán először 
hallottak életükben ilyen előadásokat, hanem 
azok is, akik mindazt tanulták az iskolában, 
de talán már elfeledték.

De még is! A tudomány ilyen népsze
rűsítésének nincs nagy praktikus jelentősége. 
Fényes Samu dr hangsúlyozta, hogy az 
energiából mentül többet kell lefoglalni, akkor 
jobb lesz az élet, több az öröm és erköl
csösebb a világ. A tudománynak ilyen nép

De jó volt Veled Anyám!
Síivembe markol sokszor
Éles körmével az Élet-
Számomra minden búja bánat, 
Engem minden sebe éget 
Ott fagy meg a könnyem,
Ahol koldús tenyér 
Kékre fáz' üresen.
Hol a mindennapi kenyér 
Ima csak kérges kezeken, 
Ahol nincsen részvét
Szenvedő sikolyra,
Ahol rúgni tudnak 
Véreső elbukóra.

Érzem én is néha
— Hideg, éhes kis szobám — 
De Jó volt Véled Anyám.

Ifj. FORGÁCS MIHÁLY.

VISSZATÉRÉS.
Irta : BÁLINT SÁNDOR.

Tél volt; hideg, kegyetlen decemberi 
fehér reggel. A csendes téli nagy álmát 
szunyadó földet vastagon boritotta be szűzi 
fehér szemfödöje a hó. A dérvirágos erdős 
hegyek között jajgató szél-leányok sikongat
tak és a fák dermedt kórusokat énekeltek 
velük. A hegyek tövében húzódó erdei utón 
lankadatlan erővel egy ifjú törtetett előre a 
téli hajnal homályában megbújva szunyadó 
falucska felé, melynek csak a magas, kar
csú tornya ébredezett és kedves hivogatás- 
sál üdvözölte a korai vándort. Ki űzetve a 
vágytól megkettőztette lépteit. Szivében szép 

érzések, a régi, nem felejthető forró sze
relem muzsikált. Mit törődött ő most az idő 
vadságával, a zuzmarás kegyetlen téllel. Neki 
feszitette mellét sziklaszilárdan a vadul csap
kodó havas szélnek, dacolva velük töreke
dett célja felé a feneketlen érintetlen hóban.

Az ismerős táj ezernyi édes emléket 
keltett életre lelkében. — Valamikor de sok 
boldog órát s csókos napot élt át ezen a 
kedvet vidéken Más volt akkor minden, ő 
is más volt . . . ifjú volt és bohó gyerek. 
Most pedig, magöregedve és szenvedésekkel 
telt lélekkel látja viszont szép, gondtalan 
múltjának játszóhelyét, első édes szerelmé
nek termő földjét. — Csaknem gyermek volt 
még, mikor jött a fékevesztett emberiség 
haláltánca a nagyháboru, mely elragadta 
s elsodorta messze idegenbe, nehéz rabságba, 
koserves fogságba. Végre a sok álmatlanul 
átfetrengett csóksóvár éjszakák után vissza
tudott nagy nehezen, sok küzdés árán ke
rülni az áldott anyai földre, első útja ked
veséhez vitt.

Ugyanekkor a faluszéli kökereszt bús 
Megváltó képe alatt egy szőke fürtű leány 
állt bánatosan. A lelkét ezernyi édes és fájó 
emlékek szántották. Évforduló napja volt ez 
a nap. Évfordulóé, melyen évekkel ezelőtt ' 
első szűzi tiszta szerelmétől elvált, kit a bősz i 
forgatag elragadott tőle. Oly nehéz volt tőle i 
elválni, mennyit sirt utána rejtve, titkon ... 
Később ugyancsak ezen a napon tántorodott 
el igaz hitétől és lett hűtlen igaz szerelméhez.

Minden évben az évforduló napján ki

jött e szép, szomorú bucsuhelyre lelkét 
mardosó késői fájdalmára enyhülést keresni. 
Maga sem tudta megérteni, hogy lehetett 
hűtlen ahoz, akit szeretett, s kit soha sem 
tud elfelejteni. Hiszen a csábítóját nem hogy 
szereti, de gyűlöli . . . Talán simulékony, 
hízelgő, csábitó szép szavak A vádló lelki
ismeret gyötörte . . . Könnybe lábadt nefe
lejts kék szemeit könyörögve emelte fel a 
bús keresztre s halk, titsos imával kérte a 
szomorú enyhülést a beteg lelkére és hogy 
végre legyen ereje bátran Bzembe szállni 
megrontóiával s megalázza és elkergesse öt. 
Gyönge lelkű volt s elhagyta magát ragad
tatni a hizelgő csábitástól és a csábitóé 
lett. De azért mindennek dacára szivében 
mindég csak az első felejthetetlen szép sze
relmének, halottnak vélt Jancsijának képe 
vol kitörölhetetlenül belevésve. S sajgó lel
kének kitörő panaszai sóhajokba törnek 
ajkán . . . Térdre roskad a késői bánat 
terhe alatt a hideg kökereszt tövén.

Az ifjú nagy nehezen átvergődve az 
őrjöngve tomboló viharos utón a faluszéli 
kökeresztnél meglepetten állott meg. Öröm
teljes sóhaj röppen el ajkairól. Megpillantva 
rég nem látott szép kedvesét térdre borul- 
tan, ki nem is sejti az érkezőt, kiáltani, 
hozzá futni szeretne, de hang nem jő szere
lemtől lázas, forró ajkaira s lábai szinte 
gyökeret vertek e csodaszép, kedves lát
ványra. Olyan istenien gyönyörű és remek a 
kép. Ily fogadtatásra nem is mert gondolni. 
Talán épen ö érte, ki másért is könyörögne 
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szerűsitése ezt nem segíti elő. De ha pld. a 
földmivelő _ olyan ismereteket kapna, hogy 
jobban művelné a tőidet, a mesterember, 
hogy ügyesebb, életrevalóbb legyen, akkor 
csakugyan eljöhetne az a jobb világ. Annak 
a tudása, hogy az atom egymilliomad milli
méter nagyságú, ide még nem vezet el. A 
munkanélkülieket ez nem boldogítja.

Tiszteletreméltó a tudomány szomjúho 
zása. Ha az emberek tanulni akarnak szük
ségük van mesterre, oktatóra. S ha meg
találják követni fogják. Úgy sem lesz addig 
békességük, mig az igazit meg nem találjak.

De a tudomány nevében szó fér Kényes 
Samu dr. előadásaihoz A természettudományi 
alapon álló világnézet a természeti törvény, 
a kausalitás hatalmát hirdeti. Ezért nincs 
ebben a világnézetben helye az Istennek, itt 
nincs szükség hitre, itt nincs gondviselés, ha 
csak nem az emberi, nincs átok, ha csak 
nem, amit emberek forralnak egymás ellen. 
E világnézet szerint a legnagyobb hazugság 
a bűn, a mit kitaláltak azok, kik járszallagon 
akarják vezetni az emberek millióit. Csak 
azért, hogy őket sötétségben tartsák.

Ezen az alapon nincsen más konzek
vencia, mint hogy mi emberek a természeti 
törvénynek vagyunk a játékai. Nincs lehető
ség, mert a kausalitás hatalma alatt all min
den élet megnyilatkozás, legyen az lelki, vagy 
testi megnyilatkozás Sőt az is hamis beállí
tás, mintha test és lélek volna. Csak ener
gia van.

S mi ez az energia ? Itt Fényes Samu 
dr. megáll s egy néma vallomást tesz, hogy 
sohasem fogjuk a maga egészében azt meg
ismerni. Csak néhány megnyilatkozását ismer
jük. De hirdeti a világról, ami nem más, mint 
energia hogy örökkévaló, hogy soha el nem 
múlik. Nem kell mást csinálnunk, csak az 
energia helyébe az Istent tennünk s ott va
gyunk a vallás területén. A vallás is azt 
mondja, hogy az Istent a maga egészében 
nem ismerhetjük meg. Léted világít, mint az 
égő nap. De szemünk bele nem tekinthet. 
Azt mondja Istenről, hogy örök: Mi előtt a 
hegyek lettek volna s formáltatnék a föld, 
mindöröktől fogva Te vagy erős Isten.

A természettudományi világszemlelet ha 
őszintén beszél, ugyanazt mondja, amit a 
vallás hirdet. A névben van csak különbség, 
az pedig nem fontos.

A vallásos ember hódolattal, tisztelettel 

áll meg az Isten előtt. Mint Mózes Hóreb 
hegyén : Oldjad meg saruidat, mert szent ez 
a hely. A természettudományi világnézetet 
hirdető embernek kínos dolog ajkaira venni 
a bűnt. E helyett azonban örökké halljuk a 
tudatlanságot, vakságot emlegetni Itt olyan 
naivak, hogy szinte él, lángol bennük az a 
hit, hogy a tudás fegyverével befolyásolhatják 
a természeti törvényt is, megváltoztathatják 
a kauzalitást is. Csak akarnunk kell s bol
dogok leszünk.

Csak az a kis jóakarat I Persze ha a 
tudással parallel haladna a jóakarat, akkor 
megtalálták volna már a bölcsek kövét. De 
nem tételekhez igazodik az élet, hanem meg 
fordítva.

De a valóság az, hogy gyarló, bűnös 
emberek vagyunk. Nagy a különbség a között 
a mik vagyunk és a miknek lennünk kel
lene. De ép itt van az alapja minden hala
dásnak, jobbá levésnek. Fényes Samu dr. 
szeretné az embereket jobbaknak látni, de 
természettudományi szemléletéből kizárja a 
bűnt. Miért legyenek jobbak, ha nem érzik 
a hiányt. Miért, ha minden megy a maga 
útján a természet törvényei alapján és a 
kausalitás szerint.

Fényes Samu dr. is bele esett abba a 
hibába, amibe olyan sok népboldogitó, hogy 
a tudás fáját az élet fájának látta és hirdette. 
Tévedett, mikor természettudományi igazsá
gokból és tételekből világnézetet, erkölcstant, 
vallást akart adni.

A tudomány igazságai előtt meghallunk. 
De hitünknek is vannak igazságai. S bár
mennyire értékeseknek is mondjuk a tudo
mány vívmányait, hitünk igazságairól nem 
akarunk lemondani.

Intésül és bátorításul ide Írjuk Byron 
ezt a nehány szavát:

A tudás fája nem az élet fája

Különfélék.
— Varost közgyűlés. Léva város 

képviselő testületé múlt hét szombatján rend
kívüli közgyűlést tartott dr Tóth Sándor 
városbiró vezetésével. Breuer Géza a napi
rend tárgyalása előtt szóvá tette a város 
úttesteinek rossz állapotát és arról beszélt, 
hogy az utcák piszkosak A háztulajdouosok 

a járdákat nem tisztogatják rendszeresen. 
Szóló kéri a városbirót, hogy rendelje el a 
város alapos megtisztítását; ha a meglevő 
erő nem elég, akkor itt vannak a munka
nélküliek. A járdák tisztasága feletti foko
zottabb felügyeletre pedig utasítsák a rend
őrséget. Szenes Ignác arról beszél, hogy a 
mészárosok makulatúra papirosba csomagolják 
a húst és hivatalokból kikerülő régi aktákba, 
melyek némelyike olyan dolgokat tHrtalmaz, 
ami egyesekre nézve oknélküli kellemetlen 
beszédeket idézhet elő Be is mutat egy ilyen 
iratot s kéri, hogy ezeket a papirokat ezen
túl égessék el. Breur Géza a jelenleg itt 
működő magvar sziutársulat fokozottabb tá
mogatására hívja fel a közönséget. Ezután 
Stern Sándor előadó beterjeszti a városi fais
kola bérbeadására vonatkozó ügyet. A zó
lyomi nagymogyében az állam három nagy
szabású faiskolát tervez felállítani ; a kerü
leti főnök az egyik állami faiskolának helyéül 
Lévát szeretné jelöltetni. A városi faiskolát 
a varos Farkas György városi kertésznek 
adta bérbe, kát. holdankint két métermázsa 
búza napi árfolyamának megfelelő bérösszeg 
ért. A városi pénztárban 1919 évben ötven 
darab olyan ezres bankjegy volt, melyet 
továbbitás alkalmával a postahivatal hamis- 
bélyegünek minősített s visszatartott Ebből az 
ügyből kifolyólag az állam és a város kö
zött per indult meg, melynek bírósági tár
gyalására a város képviseletében dr Szilárd 
Samu ügyvéd küldetett ki. Kéménd község 
állatvásarait szaporitani kívánja, ehez kéri a 
város támogatását. A közgyűlés kizárólag 
csupán az állatvásárok számának szaporítá
sához járult hozzá A képviselő testület 
egyik előző közgyűlése határozatot hozott, 
melyben kimondta, hogy a .családi házakat 
építő csoport" épületeit akként kell építeni, 
hogy a járda és épület között 2—3 méter
nyi térköz maradjon, mely kertté alakítandó. 
A csoport tagjai kérték e határozat meg
változtatását, mert ez a szegényebb épít 
tetőket érzékenyen érinti anyagilag. A köz
gyűlés most a tanács javaslatára egyhangú
lag kimondta, hogy az első határozatot ha
tályon kívül helyezi vagyis nem teszi köte
lezővé a kertek alakítását

— a. tanítóképző jubileuma. A 
lévai csehszlovák á'lami tanitóképzö tegnap 
és ma április 5. és B án ünnepeli fennállá
sának öt éves évfordulóját. Tegnap a városi

a Megváltó keresztjére borultan. Ez a nem 
várt viszontlátás az ő megedzett, a háború 
kegyetlen haláltáncában megacélosodott lel
két is meghatotta s egy forró könnycsepp 
gördült le sápadt, barna arcára. Katókám I 
— tört ki nagysokára az öröm belőle s le
borult a leány mellé s kökereszt lábához, 
hol a sok visszafojtott csókjai mohón itták 
fel örömsikoltásban kitörő kedvesének köny- 
nyeit. A leány nem sejtett, váratlan viszont
látás hatása alatt feledni látszott lelkét tép- 
desö bánatát s örömmámorosan szorittá 
szivéhez a vándor napsugaras, boldogságtól 
tündöklő visszatért arcát.

Majd féltő gonddal Jancsi köppenyébe 
burkolva édes terhét ölébe kapta. A leány
nak eszébe jutott hűtlensége és a lelkiisme
ret újra kettőzött erővel bántani kezdte. Az 
erős férfi mellhez szorosan odabujva, könny
ben úszó szemeit elrejteni iparkodott. S 
Bánffy János mintha tavaszi veröfényben 
járna nem sejtve semmit, halad vele haza a 
zimaokós tél közepén • • •

Mind a kettőt otthon a sok emlékkel 
telt házban csodálkozó kedves örömmel fo
gadták. Kérdést-kérdésre halmozva körül
fogták a legényt:

Jancsika, hát nem igaz az, hogy maga 
ott veszett ? . . . Úgy sajnáltuk s úgy meg 
sirattuk. Hát csakugyan él ? I . . • Ue sokat 
emlegettük a mi vig kedélyű Jancsinkat 
csendes magányunkban, ki úgy hiányzott 
nekünk De legjobban szegény hugocskám- 
nak hiányzott. Hányszor sirvafakadt, mikor 

magáról beszélgettünk. Alig tudtuk megvi
gasztalni. Hála az Istennek, csakhogy nem 
igaz a kósza beszéd, mit egyik bajtársa ho
zott. Csakhogy ismét ittvan, de szegény 
milyen ál'apotban.

Bánffy csak nehezen tudott felelgetni e
1 sok reázuduló kérdésre. Tőle volt lelke, 

szive boldogsággal s örömmel. Sugárzó barna 
szemei csillogó élénkséggel és nagy szere
tettel beszéltek, szinte kérő imádattal csüng
tek a kék szempáron, melyek sokszor nem 
bírták kiállani a tiszta szeretettől tündöklő 
barna szemeket s fájón megrebbenve az 
önvád súlya alatt kerülni igyekeztek az 
erős nézést.

Végre magukra tudtak maradni. Bánffy 
érezve, hogy valami bántja szerelmét, maga 
mellé vonta gyöngéden s kérő becéző szó
val, simogató tekintettel megkérdezte :

Katókám, mondd, miért nem mersz a 
szemembe nézni ? Valami bánt téged s ez 
fáj nekem. Valamikor oly bátran kiálltad 
nézésem s feleltél. Oly sokat tudtunk mi 
igy beszélni s most kerülöd az én szemeim 
beszédes tekintetét. Pedig oly sokat kellene 
beszélgetnünk a szerelmünkről, jövő boldog
ságunkról. Vájjon nem szeretsz már úgy, mint 
akkor ?

A leány könnybe fürdő szemeit ráveti 
Jancsijára, ráborult s zokogva suttogta, hisz 
szeretlek, tiszta szivből szeretlek. E nem 
várt könnyzáporra Bánffy megrémült s dé
delgetve, simogatva csititani igyekezett a 
leányt. Ki csak akkor tudott kissé lecsilla

pulni, mikor nővére bejött, aki asszonyi 
tapasztalataival az örömnek tulajdonitotta 
Kató könnyeit. A napot vig beszélgetésben 
törekedett eltölteni. De Bánffy Jancsit valami 
nagyon bántotta s csak az ö homloka lett 
egy árnnyal borusabb, csak az ö napsugara 
elé vonult egy kis bárányfelhő, mely el 
akarta födni az ő visszaszenvedett boldog
ságát.

Az est a jól befütött barátságos meleg 
szobában találta őket, gondtalan beszélge
tésben. Már-már Jancsi homlokáról is eltü
nedeztek volna a borús redök, de nem 
akartak sehogy sem elmúlni, mivel Katóján 
valami nyugtalan bizonytalanságot vett észre. 
Mintha valakit várt volna, mintha valamitől 
félne, rettegne. E szorongó érzések hatása 
alatt a leány, mikor egy pillanatra magukra 
maradtak félve ölébe bújva remegve kérdi 
Bánffytól .

Jancsikám, úgy e szeretsz nagyon ? Ugy e, 
nem tudnál már engem elhagyni ? Ugye-e jó 
leszel hozzám, bármi jöjjön is ? És ha ne
talán valaki jöune ér . . .

De nem tudja befejezni, mert valaki 
erősen kopogtatva belépett. Egy elegánsan 
öltözött idegen férfi volt. Kinek megpillan
tásakor a leány halálsápadtan hátra ha
nyatlott székében s ijedt tágra nyílt szemek
kel remegés fogta el.

(Folyt, köv)
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színházban az „ősi hegedű" cimü alkalmi 
színdarabot adtak az intézet növendékei, ma 
pedig a tanító képző intézetben ünnepélyes 
gyűlés lesz, melyen az érdeklődő közönsé
get szivesen látják

— A prot. leányok Il ik vallásos 
•etje ma egy hete március 30-án folyt le I 
a ref. iskola nagytermében. A szépen össze
állított műsor ékes bizonyságot tett ezen 
estek nemes céljáról s az egybegyűlt közön
ség a legnagyobb elismeréssel adózott a 
bátor, hitvalló leányoknak. A műsort Gutrai 
Lenke Szabolcika „lma“ cimü költeményével 
nyitotta meg. mely szép előadásában utat 
talált a szivekhez. Majd a gyülekezet a .Jövel 
Szent-Lélek" kezdetű éneke után Kiss Ferenc 
fögimn. tanuló szavalta Kersék János .Maria 
menekül* cimü bibliai tárgyú költeményét 
drámai lendülettel és nagy hatással Ezután 
Vécsey Viktor h. lelkész tartott beszedet az 
ifjúságról. Egyszerű, nemes tónusu, eszmék
ben gazdag beszéde igazi mintaképe volt a 
magyar stylnek. Felemelt és magával raga
dott mindenkit, még sokáig a hangulat hatása 
alatt állott a közönség. Utána Mihályka 
Irénke szavalta Szabolcska .Hegyi beszéd" 
cimü költeményét igen kedvesen. Ezt Demeter 
Eszter, Faragó Józsa, Nagy Emma és Tolnay 
Lenke szépen összetanult éneke követte, 
kik a vallásos énekek egyik legszebbjét: 
.Mester a bősz vihar dühöng* cimü szép 
melódiáju éneket énekelték. Nagyon kedves 
volt Guba Juci szavalata, ki a „Hugómhoz* 
cimü előadásával azt mutatta meg, hogy a 
legegyszerűbb vers is megragadja a szivet, 
ha értelmes és lelkes előadóra talál A mű
sorban igen előkelő helyet foglalt el Korpás L. 
fögimn. tanuló, ki Kersék Jánosnak .Krisztus 
Pilátus előtt* cimü költeményét adta elő 
mély érzéssel és helyenként megrázó drámai 
erővel. Pompás szavalatának hatását fokozta 
Tóth István kántor diskrét orgona-kíséreté, 
mely ügyesen alkalmazkodott az előadás 
menetéhez. A közönség zajosan tapssal vi
szonozta a nyújtott élvezetet. Végül a leány
kar egy szép vallásos énekkel fejezte be az 
előadást. A pompás összhangban működő 
fegyelmezett énekkar, mely mar a múlt elő 
adáson biztosította magának a közönség ro 
konszenvét, hivatásának magaslatán áll 
Balogh Mici, az énekkar szervezője és kar
mestere úgy szólván semmiből teremtette 
ezt a kedves énekkart, mely a műsorban 
oly szépen emeli a vallásos hangulatot s 
kellemes akkordjai szinte kopogtatnak szive
inken, hogy emelkedjék a lélek a földi hét 
köznapok felett a Mindenható trónjához 
Elismerés és köszönet illeti minden tagját 
ennek a kis leány koszorúnak s fáradtságuk 
legszebb jutalmát már is láthatják, hogy si
került felkelteniük a nagy közönség érdeklő
dését. A legközelebbi est április 13 án lesz

— Dalverseny Alsószeosén. Élve
zetes és tanulságos percekben volt részünk 
Alsószecsén március hó 30.-án, vasárnap 
délután. Három énekkar Alsó, Felső Szecse, : 
Hölvény gyülekezetek énekkarai tartottak ; 
közös próbájukat, a barsi református Egy- ’ 
házmegye által a tanítóképző intézet javara i 
Léván, május 6 an rendezendő ünnepélyhez. 1 
Mindenkit meglepett az a biztosság, önálló
ság, az összhang, mely a közösen előadott 
énekekben megnyilvánult. Csaknem hihetet
lennek látszik, hogy egyszerre minden hiba 
nélkül oly tökéletesen, harmouikus egység 
ben énekeltek, mintha mindég közösen ta 
nultak volna. Külön előadott énekdarabja
ikkal is nagy precizitást tanúsítottak es álta- : 
lános tetszést szereztek A bemutatott próba 
előadás biztos záloga az ünnepély, a hang- . 
verseny sikerének. A megjelenteknek, az 
énekkarok vezetőinek az esperes mondott : 
az Egyházmegye s maga nevében köszönetét. 
Az elismerést pedig a testvéri szeretettel 
hivott ünnepi közönség fogja megadni nekik 1 
Hontfüzesgyarmat és Nagypeszek énekkarai ' 
a távolság s rossz idő miatt külön fogják a 
közös próbájukat együttesen megtartani.

— A Kaszinó felolvasó estélye. 
Április 1-én tartotta a lévai kaszinó az idei 
téli szezonban utolsó felolvasó estélyét, mely 
lyel ismét gyarapitotta érdemeinek számát a 
magyar kultúra terjesztésében. Ez alkalom
mal egy bájos kis lány ült a felolvasó asz 
tálhoz, Helzer Márta mondotta el gondolatait

a magyar nőirók két legkiválóbbjárél, Kaffka 
Margitról és Tormay C°cilröl s ezek három
három munkájáról Fokonként növekedő bá
mulattal hallgattuk a szép előadást s önkény
telenül is be kellett ismernünk, hogy ennek 
a kis lánynak szép szemei nem csak néz
nek, de látnak is és amit látott, oly szépen 
tudja lelkén átszűrve előadni, hogy még ott 
is kénytelenek vagyunk vele rokonszenvezni, 
ahol nézeteit egyébként nem osztjuk. Bátor, 
és szókimondó hölgy, aki uj és ismeretlen szem
pontból bírálta a két nöiró legszebb mun 
káit Megérdemelte a tapsot, amivel elhal
mozták Utána Bándy Endre ev. föesperes a 
teozófia köréből vett témákkal foglalkozott. 
Egyszerű, könnyen érthető, tipykusan magya
ros előadásában az Istenség fogalmának meg 
ismeréséről értekezett s valóban a teljesen 
elvont fogalmakon épült témát is egyszerű, 
keresetlen szavukkal Bzinte szenilélbetövé 
tette. Neki is elismeréssel adózott a közön
ség, mely a legkellemesebb benyomással távo
zott az estről Itt is külön kifejezzük a kö
zönség háláját a kaszinó érdemes vezetősé
gének azért a megbecsülhetetlen kulturmun- 
káért, amit az előkelő nívón álló felolvasó 
estelyek rendezésével végzett.

— Vallásos eiinlelöadas. Ezen a 
ciinen már megemlékeztünk a Lévai Férfi 
Mária Kongregáció vallásos jellegű előadá
sáról, mely f. e. márc 6-án, vagyis ma va 
sáruap d. u. 6 órakor lesz előadva, „/adás 
árulása" Oberuyik Károlyuak „Messiás* cimü 
5 felvonásos drámájából van átdolgozva Az 
átdolgozás Stefauyi Jenő mélységes vallásos 
érzületét és művészi tollát dicséri. Az I. felv 
előjátéka Jeruzsálemben játszódik le, a vál
tozás Kajfás főpap kertjét hozza szemeink 
elé. A 11. felv. I színe Kajfás főpap házá
nak előcsarnoka Az I. változás az olajfák 
hegye, a II változás ismét Kajfás háza, a 
Ili. az oiajlak hegve éjjel. A III. felv. I színe 
Kajfás háza, az I változás Golgothara ve 
zeiö ut, a II változás és utójatek ismét Jeru 
zsalum A szerep osztás a következő : Jézus : 
Vanger János. Maria: Köncsok Juci, Kajfás 
főpap : Kovács Jenő, Eszter, Kajfas leanya : 
Kandik Annié, Júdás Iskariotes: Kliucsok 
Gyula, János : Vanger Mihály, Péter : Guba 
József, Annás főpap : Akacs József, angyal: 
Koskó Bözsi, Sátán : Bucsek Gyula, Malkus: 
Kahat József, szolgák: Lovas Béla, Búzák 
István, Boldis Imre, Poroszlók: Szarka Gyula, 
Bacsa Béla, angyalok, apostolok, fegyveresek, 
gyermekek, nép stb. A változások alatt vetí
tett képek fogják mintegy az események 
folytatását képezni Tekintve, hogy ez mű
vészi harmónium, karének, és hegedű szóló 
kísérettel történik, már előre fogalmat alkot 
hatunk az egész előadás nagyszerűségéről. 
A darabot a .Kereszt diadala" élőkép zárja 
be. Feszült várakozással nézünk az előadás 
elé, hiszen akikbe n még a vallásos érzület 
ki nőm halt, bizonyara megrezdülnek a lélek 
húrjai. Lelkünk szárnyain visszaszállunk a 
hslalkintól vergődő, vért izzadó Istenember 
világot rengető tragédiájához Nemcsak szép, 
de dicső vállalkozás az ilyen sziniolöadások 
rendezése. A vallást ilyen módon belevinni 
a társadalomba, hozzá még a jótékonyság 
nemes eszméje, igazán megérdemlik, hogy 
céljuk elérésében a legmesszebbmenöleg tá 
mogassuk, a mi kedves kongreganistáiukat.

— UJ doktorok. A lipcsei tudomány 
egyetemen március 2.-án avatták fii. mát 
doktorrá IVe/sz László, okleveles gazdaszt, 
Weisz Kálmán lévai földbirtokos fiát. Márc 
29-éti pedig a prágai német egyetemen avat
ták orvos-doktorrá Weisz Gtula orvosszigorlót, 
Weisz Adolf lévai kereskedő fiát I Az uj dók 
toroknak, mint földinknek szívből gratulálunk.

— A pozsonyi Toldy-Kör ma va 
sárnap, április 6 án egész napot betöltő 
ünnepség keretében üli meg fennállásának 
félszázados évfordulóját Az ünnepség d e. 
11 órakor a Vigadó nagytermében rendezett 
matinéval veszi kezdetét, Délután 4 órakor 
a Kör megkoszorúzza alapítójának dr. Vut- 
kovich Sándornak sírját a pozsonyi Szent 
András temetőben Este 8 órakor a Vigadó 
kis termében jubileumi díszvacsora. A Toldy- 
Kör az ünnepségre meghívta az összes 
szlovenszkói magyar egyesületeket, olvasó
köröket s irodalmi társaságokat. A Lévai 
Kaszinó képviseletében Schubert Tivadar

aligazgató s a lévai Reviczky-Társaság képvi
seletében dr. Kersék János főtitkár fognak 
részt venni az ünnepségen, akik a tegnap 
esti gyorsított személyvonattal el is utaztak. 
— Itt említjük meg, hogy ebből az alka 
lomból a komáromi Jókai Egyesület egy 
Magyar Irodalmi Szövetség megalakítását 
tervezi ezen a pozsonyi kultur ünnepen, e 
célból meghívta Szlovenszkó területén mű 
ködő mindazon irodalmi, tudományos és 
kultúrális célú egyesületeket, amelyek iro 
dalnii és tudományos törekvéseink, tehát 
kulturális munkánk egységes szervezetben 
való egyesítése céljából a Magyar Irodalmi 
Szövetség felállításának gondolatával rokon
szenveznek, hogy delegátusaikat küldjék ki 
s hatalmazzák fel a szövetség megalakításá
hoz A szép és nemes törekvést minden 
esetre siker fogja koronázni.

— Az ölet mélységeiből mondunk 
el egy Dosztojovszky tollára méltó esetet, 
melyet azonban maga a rideg élet irt meg. 
Vagy két Réttel ez előtt a lévai nöegyesület 
alelnökéhez, Árvay Józsefné úrasszonyhoz, 
kinek féltő gondját képezi a nőegylet által 
fenntartott árvaház. beállít egy még elég 
fiatal ember, ki kézen fogva hoz egy kis 
fiúcskát s elmondja: „Nevem Szobi Sándor, 
felsöszecsei szegönyember vagyok. Özvegy 
s egyetlen gyermekem ez a kis fiú. Magam 
évek óta. halál jegyese vagyok, érzem, hogy 
nem viszem sokáig. Ez a kis fiúcska anyja 
halála óta, ki szinte tüdővészben halt el, 
velem lakik, velem egy ágyban alszik. En 
magam kotyvasztottam az ételt, úgy hogy 
tudtam, de mivel erőm fogy, már keresni 
nem tudok, mert a tüdővészes embernek 
munkát is nem szivesen adnak Tegnap este 
megfőztem egy kis rántott levest, zsir nélkül, 
de ez is az utolsó vo.t, s érzem, hogy gyér 
mekem velem pusztul, ha nem könyörül va
laki rajta s nem veszi magához. Itt van a 
községi bizonyítványom Az Isten irgalmára 
kérem vegyék az árvaházba ezt az árvát, 
mert maholnap már igazán senkije se lesz". 
A jOszivü elnöknö eleget tett a beteg ember 
kérésének, aki arcán a tüdővész sárga-piros 
rózsáival hálálkodva távozott. Otthon mar 
maga is ápolásra szorult, de mivel nem volt 
senkije elment Érsekújvárba, hogy ott a kór
házba vétesse Jel magát: Ott azonban elu
tasították, mert iratai nem voltak rendben. 
Visszajött tehát étien szomjan, lélekben és 
testben összetörve. Az életösztön feltámadt 
azonban gyenge testében s mert a vonatra 
nem volt pénze, gyalog indult Lávára, hogy 
itt felvétesse magát a kórházba. Nagyokat 
fújva, köhögve ballagott a szitáló havas eső
ben ; az északi szél arcába vágta a csapa
dékot úgy hogy elfúlva kénytelen volt az 
utszéli árok partján leülni, hogy megpihenjen. 
Vaiami nagy álmosság vett rajta erőt, letette 
maga me le vandorbotját és leült. 0 Istenem I 
Merre vagy ? Nem is vette észre, hogy a 
mindent meggyógyító halai zsibbasztó ujjai
val rongyos kabátja alá nyúlt s egy gyen
géd nyomassál megállitotla a szivét, elnyomta 
rozzant tüdeje köhögését, szemeit lefogta s 
lelkét felkapva átvitte az örökké való Atyá
nak trónusához. Akik jöttök utána a pirkadó 
hajnal fénye mellett ott találták az árokban 
átszellemült arccal, mindennel megbékülve 
hideg fehéren. A kis fiút pedig hétfőn mutat 
ták be a nőegyesület választmányának Ked
ves, jó fiúcska, do a szanatóriumban kezelik, 
mert kezdődő betegség tünetei mutatkoztak 
rajta. Oly szépen megmondja a nevét: Szobi 
Ernő s oly megható, mikor elénekeli, hogy 
„kelj fel anyám, kelj fel a te sírodból, nézd 
csak mi lett a te szegény, kicsi, árva fiadból.* 
A jó szivü nénikék elhalmozták cukorral, 
hogy feledtessék vele az élet keserűségét. 
S az áldott jó tisztelendő nővérek ápolásá
nak hatása már is meglátszik rajta, mert nő 
és fejlődik az életnek s ki tudja milyen nagy 
és nemes célnak.

— A Lévai Sport Club rendes évi 
közgyűlését vasárnap délután tartotta meg a 
városháza tanács termében Jánoss Jenő al- 
elnök vezetése mellett A jelentések beter
jesztése után megejtették a választást, mely
nek eredménye szerint tiszteletbeli elnök 
dr. Mautner József lett, alelnök Jánoss Jenő, 
igazgató Havass Jenő, titkár Boros Béla, 
pénztáros Knapp Géza, jegyző Szauer Zol- 
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tón, háznagy Belcsák Andor, ellenőr Kovács 
Jenő, pályagondnok Blumenfeld Ármin in
téző Barta Mór, ügyész dr. Műnk Károly 
orvos dr. Adorján Hugó. (Az elnöki tisztet 
egyelőre nem töltötték be.) Számvizsgálók- 
Boros Gyula, Rónai Emil, Schulcz Ignácz 
Választmány: Dr. Balog Sándor, dr. Bole- 
maiin János, Brüuer Jónás, D-mtsch Sándor, 
Gróf Rudolf, Halász Lipót, Harczfeld Bela^ 
Kurucz László, dr. Laufer Lipót. Madarassy 
István, Müller István, Nagy Sándor, Nagy 
Arthur, dr. Pártos Vilmos Pick Eudíe, Po 
lák Rózsi, Pokoray János, dr. Simek István, 
Singer Rózsi, Weisz Gyula.

— A lóval kőműves-, építőmesterek- és vállalkozót egyesületének tagjai 
folyó hó 2 án tartott gyűlésükön elhatároz
ták, hogy tervek és költségvetések készítését 
csupán a megállapított díjszabás eileueben 
vállalják. Az elnökség.

— Közgyűlés. A Közös Kőbánya 
Társulat március 30-án tartott rendkívüli 
közgyűlésén az uj tisztviselő-kar a követ
kezőkép lett egyhangúlag megválasztva : 
Elnöknek Tonhaiser Ferencz, jegyzőnek Hla- 
vács József, pénztarnoknak Dubovszky János, 
ellenőröknek Koncz József és Tolnay András. 
A választmány a regi maradt.

— A Garaui megáradt a hirtelen 
jött hóolvadástól és nagy területen kiöntött. 
Több községben az utcákat is ellepte, de 
kedden a viz megkezdte visszavonulását a 
mederbe s ma már mint egy félméterrel 
apadt a Garam. A Zsitva is megáradt és a 
Láva—Nagysurány vonal töltését megrongálta. 
Több száz munkás dolgozik helyreállitasan.

— A gyógyszerész tarifa uj tervezete. A közélelmezési minisztérium in
dítványt dolgozott ki az uj gyógyszerész 
tarifáról és azt megküldte az érdekelt mi 
niszteriumoknak jóváhagyás végett. Ebben 
követeli az annak idején a fogyasztók an
kétjén feláilitott követelések megvalósítását. 
Ezek a követelések a következők: 1) A 
gyógyszerészipar szabaddá tétele (Vizsgázott 
gyógyszerészeknek lehetővé tennék gyógy
szertárak felállítását, ahol azok szükségesek )
3) Gyógyszertárfelügyelők szervezése, Issek 
nem orvosok, hanem állami hivatalnokok és 
vizsgázott gyógyszerészek felülvizsgálására.
4) A betegsegélyzö pénztárak saját gyógy 
szertárakat állíthatnak fel.

— Az ui 50 koronások klbo- 
osátása. Az uj 50 koronások nyomása 
már folyik és nagyobb menyiség mar készén 
is van. Az uj államjegyeket, mihelyt a kellő 
menyiség elkészült, előreláthatólag május 
végén vagy junius elején bocsátják forga 
lomba. Az uj 20 koronások es uj 10 koro
nások előkeszitö munkálatai is folynak már, 
de ebben az évben meg aligha kerülnek 
forgalomba.

— A színház iövőhetl műsora. 
Ma vasárnap délután Hamburgi menyasszony 
operett. Este Hazudik a muzsikaszó operett, 
Papp Manci felléptével. Hétlön : Fekete gyé
mántok, drama, Jókai regenye után Kedden : 
Offanbacb operetté, Papp Manci felléptével. 
Szerdán : Az ördög, vígjáték. Csütörtökön: 
Táncos grófnő operette, Pénteken Faust, 
dráma, Bogdán Erzsi felléptére! Szombaton: 
Bajadér operette, Papp Manci felléptével.
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Deviza es valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentese

máro. április
2e-ir.: -i-ézi:Devizák :

Magyar kor átutalás 
Német-osztrák „ 
Let ,
Lengyel márka „

Valuták :
1 angol font
t amerikai dollár 

100 svájci frank 
100 francia frank 
100 belga frank -
100 olasz lira - •
100 dinár - - -
100 lei . - - •

1 Ke 2300 -
. 1950 -

5 25
’ 240.000.—

2260.—
2000.—

5.47
235.290 —

Kó 150— 148 05
84.75 34.45

604.'/, 604 -
195.'/, 19836
150 - 162 25
152.’/, 154.25
84 24 42 85

* 18.’/. 17.05

Színház.
Múlt hét péntekén, mint azt már rövi

desen említettük, Rostand monumentális 
történelmi drámája : A sasfiók, került szinre. 
Mind a híres darab, mind annak kitűnő elő
adása méltán megérdemelte azt a nagy 
közönséget, mely lélegzetét visszafojtva fi
gyelte kínos vergődését a szabadságról, 
dicsőségről, magasba szárnyalásról álmodozó 
,sasfióknak“, kinek növekedő szárnyait azon
ban Metternich kihuzogatta. A címszerepet 
Czegledy Béla játszotta. Egyes jeleneteknél 
mintha megnőtt volna és lendületes volt. 
Rajta keresztül sajnáltuk a szerencsétlen 
reichstadn herceget. A hatalmas szerep 
azonban fizikumát próbára tette, vége felé 
már lankadóban volt heve és ereje. Fóldessy 
az öreg gránátost meggyőzően és meghatón 
adta. Somogyi, mint Metternich, mindvégig 
hideg és ellenszenves volt. Oláhról és a 
többi epizódszereplőkről is elismerően em
lékezhetünk meg. A közönség sokat és ki
tartóan tapsolt.

Szombaton majd nem teljesen telt ház 
várta az nj primadonna, Papp Manci bemu 
tatkozását. A fogadtatás meleg volt. Marinka 
a táncosnő, az orosz emigráció életéből me
rített operette címszerepét adta sok meleg
séggel es vonzó bájjal. Kár, hogy rekedt 
volt, ugyiátszik az utazás alatt meg hűlt, 
emiatt hangja nem érvényesülhetett tel 
jesen. Partnere, Weszoly, éneke és játéka, : 
Parányi és Faludi táncai viharos tapsokat ; 
váltottak ki. Reményi, Somogyi és Béketi , 
voltak még részesei a sikernek.

Vasárnap délután a Szerencsetáncot 
ismételték meg, de elnagyolták. Este újból 
Marinka, a táncosnő, ment Azonban Papp 
Manci betegsége miatt a címszerepet Fenyő 
Irma vette át, aki ezt eredetileg is játszotta. 
A közönség kezdetben kissé zsörtölődött a 
váratlan változás miatt, de az előadás alatt ' 
megbékült és a darabot Fenyő teljes 
sikerre vitte.

Hétfőn Vajda Ernőnek, a szlovenszkói 
származású Írónak A trónörökös cimü drá
mája került szinre, kevés néző előtt. A da 
rab tartalma izgalmas, mint egy modern 
szenzációs riport, .hiszen magvát a homá
lyos mayerlingi tragédiának feldolgozása al
kotja, mely a fantázia szines köntösébe van 
öltöztetve Da nagyobb irodalmi kvalitások nél
kül. A vezető női szerepet Zöldy Elza ját
szotta, élénk belső dinamikával érzékeltetve 
meg a nagyra törő asszony lényét Kivüle 
meg Földessynek és Reményinek volt na
gyobb szerepe, amit erőteljesen adtak So
mogyi a sima, udvari embernek volt kitü
nően sikerült kópiája A körülményekhez 
képest szép rendezés az igazgató kezének 
nyomait mulatta.

Kedden április 2 án Szilágyi és Liptai 
diadalmas énekes játéka a Levendula ment, 
amelyben Kamilla szerepet Papp Manczi 
játszotta, ki őzt a szerepet a darab premier- 
jeu Budán is kreálta Szép megjelenésű, 
csöngő hangú énekesnő s külső előnyei mel
lett még ének tudása és alakitó tehetsége is 
első rangú helyet biztositanak számára a 
primadonnák sorában. A közönség sokat 
tapsolt neki Fenyő Irma is nagyon kedves 
volt Dériné szerepében, éneke, tánca és elő
adása kifogástalan volt s sokszor, megérde
melt tapsban volt része. Oláh Gyula játszotta 
Szentpeterii, jó hangú énekes, rokonszenves 
játékos. Faludi utolérhetetlen volt. Jóízű 
humora, mint aranypor, csillogott minden 
szaván Jobb Megyerit el se lehet képzelni, 
mint ö volt. Parányi Piroska ez a bájos, 
csepp Lottika, törülmetszett kis budai pék
lány volt. Sleiger Flórian szerepét rutinnal 
játszotta Békelfy A legjobb komikák egyike 
Sándor Aranka, ki Hitzüsgerné szerepében 
eks-cellált De egyébként a többiek is meg
álltak helyüket s a zenekar kifogástalanul 
működött. A szereplőket elhalmozta a kö
zönség rokonszenvével.

Szerdán A valóperes hölgy, Vajda Ernő 
vigjatéka ment. Franciás könnyodségú da
rab, de azok vaskos frivolitása nélkül Tet
szett is a jelenlevő kis számú közönségnek, 
mert kellemesen szórakoztatott. De hatása 
rövidesen el is mosódott. Az előadókat há
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lás feladat megoldása elé állította a szerző. 
Kevés szerepet irt, Így tehát a főszereplők 
annál inkább érvényre juttathatják tehetségük 
javát. Ezt a helyzetet ki is használták Papp 
Manci valóban szeretetre méltó volt a cím
szerepben ; finoman találó színekkel ecse
telte a férjébe szerelmes asszonyt ugrató 
praktikáival. Czeglédy a válóper-specialista 
ügyvédet kiváló rutinnal játszotta meg, ba
rátját Reményi jóizüen ironizálta. Békefi, 
°gy ügyvédi Írnok félszeg figuráját mulattató 
komikummal adta. A többi szereplőknek és 
a színpadi rendezésnek is elismerés

Csütörtökön a Kék mazur, operettet 
adták. A cselekményt az operetteknél nem 
szoktak komolyan venni, rendszerint hason
lítanak egymáshoz. Legfeljebb egyiknek 
szebb a librettója, jobb a zenéje, mint a 
másiknak De a Kék mazur meg éppen a 
legűresebbek közül való, oly vérszegény, 
hogy még Lehár muzsikája sem tudott lel
ket önteni bele. De hát itt újdonság, be kell 
mutatni a közönségnek, mely azonban nem 
túlságos érdeklődést mutatott. Az is csaló
dottan távozott az előadásról. A vezető 
szerepet Papp Manci énekelte hatásosan. 
Hatalmas kosár virággal lepte meg valamely 
tisztelője. Partnere, Oláh Gyula, ma hideg 
és kedvetlen volt. De szépen adott elő egy 
magánéneket. Fenyő és Faludi táncait 
megismételtették s majdnem agyon kacag
tatták a közönséget.

Irodalom és művészet.
Hasis: Faludi Kálmán könyve Faludi 

Kálmánról eddig csak azt tudtuk, hogy a 
legjobb magyar komikusok egyike, ki a régi 
jo Megyeri, Vízvári, Bokody nyomdokain jár 
Most egy könyvön olvastam Faludi nevét. A 
könyv cime: Hasis. Erről már lapunk is 
megemlékezett egyszer. Most, hogy a szin 
pádon láttam, újból elővettem kis könyvét s 
ujbOl átolvastam. Három csodás történet van 
benne, de úgy megírva, hogy realitása a 
szivekbe markol s könnyet csal az olvasó 
szemébe Pedig Faludi nem is hatás vadá 
szó eszközökkel dolgozik; Írása egyszerű, 
mint a mese mondó beszéd, tiszta forrás
ként, gyöngyszemekként pereg ajkáról az 
egyszerű, magyar szó, amelyet mindenki 
megért. A Hasisban ennek a borzasztó, még 
az ópiumnál is erősebb bóditó méregnek 
hatását ecseteli megrázó erővel A Zsobok- 
vár cimü novellájában a magyar ajkú ruthén 
kivándorlók szomorít sorsat rajzolja oly meg
ható módon, hogy mikor ez egy budapesti 
lapbau annak idején megjelent, szálló igévé 
lett a mondás : mentsük meg a ruthéneket. 
A harmadik novella cime: Tamuta. A grúz 
királyok egyik szépséges munkájának bájosan 
szomorú szerelmi idolját írja le költői szép- 
ségekneu gazdag Írásában. A kötet epilógu
sában elmondja, hogy mint kóborolta keresz
tül a föld tekét és hogy lett szinész, s miként 
figurázza ki esténként a vele ingerkedö sor
sot Aki istneri a színpadon Faludit, az meg
ismeri ebben a könyvében is ás ha megis
merte, meg is szereti, mert ép oly ügyesen 
forgatja tollát, mint amily ügyes szinész. 
Amit előad, azon rajta van az ö mindnyá
junknak kedves egyénisége.

Sziklay Ferenc : Hangzatka A közeli 
napokban hagyja el a sajtót Sziklay Ferenc 
Írónak Hangzatka cimü regénye. A regény 
hőse Csermák Auta>, a XVIII század végén 
és XIX. század elején élt nagy magyar zene
költő, akinek fájdalmas élettragédiája csodá
latosan belevág a mi korunk életébe is. A 
regény a magyar zene apotheozisa s az ébredő, 
uj időket sejtő, romantikus levegőjű kor ele
ven festése Jellomrajza élethü és művészi, 
cselekvénye érdekfeszitö. A regény a berlini 
Voggeureiter Verlag magyar osztályának kia
dásában fog megjelenni Ízléses kiállításban 
művészi címlappal, melyet Bodzásy István, 
Berlinben élő magyar festőművész rajzolt. A 
regény minden szlovenszkói köuyvkereske 
dósban kapható lesz 10 ék.-ás árban. Az 
előfizetők 8 koronás árban kapják a könyvet, 
előjegyzéseket elfogad a szerző. (Kosice, 
íder-utcza 9 )
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A közönség köréhői.
meghívó.

keresztény szociálista párt és 
keresztény szociálista párt lévai 
évi rendes közgyűlését Léván

Őtátny notariát mesta Levic

A lévai 
az országos 
körzete az 
1924. évi április hó 27-én d. e 11 órakor 
a Kath. Kör helyiségében tartja meg.

Tárgysorozat:
1) Évi jelentés.
2) Elnöki beszámoló.
3) Tisztujitás megejtése.
4) Folyó ügyek tárgyalása.
5) Esetleges indítványok
Kérem a keresztény szocialista 

tagjait, valamint a párt iránt érdeklődőket, 
hogy minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjenek

Lévai, 1924 március hó 24.
Tisztelettel:

Dr. Gyapay Ede
elnök

párt

2359-924. szám

Hirdetmény.
Figyelmeztetnek az épiteni szándékozók, 

hogy a vármegyei szabályrendelet érteimé 
ben a hatóság előzetes engedélye 
bármely építkezést vagy átalakítást 
zölni tilos.

Ezen rendelet be nem tartása 
büntetést von maga után.

Hivatalos közeg, csendőrség, rendőrség 
felszólitására köteles épittető 
gedélyt felmutatni.

Levice, 1924 április 1.

nélkül 
eszkö-

szigorú

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1924 március hó 3ü.-tól — április hó 6 ig

Szeletét.
Miklósi Vilmos Klacsmányi Gizella fiú Sán

dor. — Iviéic Václav Csernák Janka fiú Vlastimd, 
Bedrich, .taromir. — Teszak József Harangozó 
Mária fiú Gusztáv, Emil. — Mihályka Géza Pigler 
Mária leány Margit. — Reindl Károly Antek Róza 
leány Zsuzsanna, Anna, Elvira.

Halálozás.
Stampovszky Pálné Vajda Ágnes 66 éves 

agylágyulás.

az építési en-

Sebő
st. notár. 

áll. jegyző.

APRÓ HIRDETÉSEK.
vagy ilyen hasonló kis 

Isd, OtwáuAXw asztalt jó karban 
megvételre keresek. Cim a kiadóban.

Köszönet nyilvánítás.
Hálás köszönetét mondok a „Bars“ Léva 

mélységeiből című cikkéért, továbbá azoknak 
a jószivű adakozóknak, akik súlyos helyze
temben segítségemre siettek és gyermekeim
mel egyUtt enyhitettek rajtam

Tisztelettel:
a Kálnay-utcza 6 sz. alatti özvegy.

T?la A A HÁZ beköltözhető lakással, 
JdlftUtU Koháry utcza 26. Érdeklődni 
lehet ugyanott. 331

lakó román

2760 - 924. szám.

Hirdetmény.
Felbivom az összes Levicén 

illetöségüeket, hogy statisztikai célból az áll.
jegyzői hivatalban Levicén (városháza II. 
számú ajtó) legkésőbb 1924 április 10 éu 
déli 12 óráig törvényes következmenyek terhe 
alatt föltétlenül jelentkezzenek.

Levice, 1914 április 2.

öséMMAAQw eladók: Szekrények, 
W Ül ágyak, sezlon, asztalok,
székek jó karban. Cim a kiadóban. 338

egy szekrény fehérneműre és 
XaiXatXU ruhára, egy ágysodrony lóször 
madraczal Honvéd-utcza Vidor ház. 339

Le vice város birájítól.

Sebő
st. notár 

áll. jegyző.

Okresny Urad v Leviciach.

TI! f A t. vevőközönségJ? Így 618IH! figyelmébe ajánlom,
hogy mint eddig, most is húsvéti (sel pesach) 
dolgokat, úgymint cukor, kávé stbbi fűsze
reket fogok árusitani. N. é. vevőközönség 
szives pártfogását kérve maradtam tiszte
lettel : özv. WETZLER 1MRÉNÉ. 336

I
|

I

I

I

ad 3101 — 1924 szám.
Köszönet nyilvánítás.

A lévai izr. nőegylet 200 koronát kül
dött címemre adományként a város szegé
nyei részére ; amidőn az összeg átvételét 
nyugtatom egyidejűleg fejezem ki hálás kö- 
azönelemet az adományban részesülők ne
vében az izr nöegylet nemes szivü vezető
ségének.

Levice, 1924 április 2.
Dr Tóth 
városbiró.

Jótékonyság.
Strasser Sámuoé úrnő 20 koronát ado

mányozott a tüdőbeteggondozó intézetnek, 
mit ezennel hálásan megköszönünk.

Dr. Frommer Ignácz

ÓZNÁM.
Elektrická centrála mesta Levic 

oznamuje, ze v smysle uzavretia mests- 
kého zástupitelstva so dna 29 febr. 
1924 pod őislom 1463/24. dodavanie 
denného elekrichého prúdu znovu mi- 
eni zaviest.

To ale aj pri najvacsej hmotnej 
obetye len vtedy möze uskutocnit, 
kedze na célé trvanie casu stálé zais- 
tené bude 35—50 KS.-vé zt’azenie.

Vyzyvam interessantov, ktori elek- 
trické motory ntajú a také zaobstarat’ 
miéna aby búd’ slovom, alebo pisanne 
u správa mestskej Elektrárfie hlasili, 
kol'ko prúdu a na aké trvanie by 
potrebovali.

PoznamenAme, ze jednotné cena 
priemyslového prúdu stanovená je v 
ke. 3.— zo KWh.

D’alsie obyanénie podá kancelária 
elekrickej centrály.

Levice dna 4. apr. 1924.

2355 -1924. szám.

Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Taub Lipót 

utóda zálogházában Levicén elzálogosított 
mindazon tárgyak (részvények, sorsjegyek, 
értékpapírok, arany, ezüst és ruhaneműek) 
melyeknek kiváltási határideje 1923. évi dec 
31 én lejárt

1924. évi április hó 14 én délelőtt 8 órai 
kezdettel a zálogház helyiségében megtar 
tandó nyilvános árverésen eladatni fognak 
Ezen tárgyak jegyzéke a zálogházban meg
tekinthető

A zálogtárgyak a fennt 
időig visszaválthatók vagy lejáratuk meg- 
hosszabbitható.

v Leviciach, dna 20 ho

megjelölt határ

marca 1924
Dr. Zoát’ák, v. r.
okresny nácelnik. 

kerületi főnök.

Hirdetmény.
Léva város villamostelepe közhírré 

teszi, hogy a városi tanács t. é. febr. 
29.-én hozott 1463/24 sz. határozata 
érteimében a nappali áramszolgáltatást 
újból felvenni óhajtja.

Ez azonban csak akkor volna még 
anyagi áldozatok mellett is lehetséges, 
ha legalább 35—50 HP állandó ter
helés biztosíttatnék a nappali időtar
tamra.

Felkérjük tehát az érdekelteket, 
akik villamosmotorral bírnak, vagy ilyet 
beszerezni óhajtanak, hogy szóban 
vagy Írásban a villamostelep vezetősé
génél jelentsék be, mily árammennyi
séget és üzemidőt garantálnának.

Megjegyezzük, hogy az ipariáram 
egységára KWőránként 3.— ke.

Bővebb felvilágosítással a 
mosmü irodája szolgál.

Léva, 1924. apr. 4.
Ing B0B0MZ8ZA.

Meitaká Elektráren Levioe. — Léva város villamostslspa.

I

villa-

I
l

i

Ti családból való fiút molnár tanoneznak 
v 0 felveszek gőzmalomban FARKAS 
JÁNOS molnár-mester Garamujfalu. 318

minőségű húsvéti kóser bor 
XXXwUXlw 10 és 12 koronás árban 
kapható : HEIMANN MÓR vendéglősnél. 333

ELADÓ Mángorló utcza 23 Levice.

kosarak eladók Levice,
A^áX&XbUll Deák Ferencz-utcza 10 327

TTaÍ+A-l?nr«í elsőrendű gyártmány, 
XXdtJ LU JXUvdX ..alig használt, nagyon 
szép eladó : BOTKA ÖDÖNNÉL Nemőiüany- 
ban (Nemcsényben.) 316

Tj. zamatu kóser húsvéti bor 1 Itr. 10 kó 
• 0 kapható : B A R T 0 S vendéglősnél 
Koháry-utcza 27. 817

ZetfiTnlM'fiYt egy ház’ me*y411 két 
4btiXXXXcXUJX szoba, konyha, kamra, 
istálló, pincze és pajtával nagy telken eladó 
Bővebbet DVORSKY GYÖRGYNÉL ott a 
házban

vízmentes ponyva 3X5 ELADÓ 
Perec-utca 11. Levice. 819Egy

Eladó ház és építő telkek.
A Nyitray hagyaték tárgyat képező Ladányi 
utcza 5 és 7 sz. alatt egy lakóház és 2 drb. 
építő telek eladó. Bővebb értesítést nyújt 
CSORBA mérnök, Ladányi utca 7. 249

Elsc-Oléván
nich-utcza 4 szám.

fleiAn 9 meífnyilt. Számos látó-usQiiaKazas gatá9t kér mészáros 
LAJOS vendéglős Levice Léva. 324

Kacsai tojások ^mészáros
LAJOSNÉNÁL Levice-Léva. 325

"F.l A A László utca 13. számú ház. 
JüXwlXw Bővebbet Rákóczi ut 13. 342

SflTWACinn kerestetik, bármily üres he- 
lyiság rövid időtartamra 

leraktarozás végett, jó díjazás mellett. Cim 
a kiadóban. 343

k
Gyermekkocsi ‘6^"ZŐ.
Levice, Kálnai-utcza 35. 844
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Irodai áll4st í®r6s- T01t hi»«‘alnoknö. *"Cím a kiadóban. 188 

Hölgyek és urak Jj** 
legújabb női kabátok, kosztümök, valamint 
férfi ruhákat a legjutánvosabb árban késeit • 
CSUVARA LÁSZLÓ, Kereszt u. 3

SpPTtlfi "“teaser, ránc, májfolt, arc ea WAOJJXW, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a ,Corall“ créme és szappan Az 
összes ,Corall“ készítmények raktáron. Fő 
lerakat Csehszlovákia részére Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS A. „Korona" gyógy
szertára Léva, Főtér Postán utánvéttel. 8 

Pia A A Az őrhegyen idősb Csál János- 
XIAaAAUb télé két darab szőiőtalaj es a 
közös legelőben egy tehénre legelő illetek 
Érdeklődni lehet GAÁL JÁNOSNÁL és TÓTH 
SÁNDORNÁL. LÉVA.

JB ^4 IB 7

Legújabb tavaszi Női 
kész model kosztümök 
— olcsón kaphatók: — 
KOPRDA ISTVÁN

női és férfi szabó
TELEK.Y U. 14.

Pályázati hirdetmény.
A lévai közös kőbánya társulat 

üzemét nagyobbitani akarja azért 
kővágásra pályázatot hirdet Írás
beli ajánlatok a □ öl vágási ár 
megjelölése mellett - e hó 15-ig, - 
Hlavács József társulati jegyzőhöz, 
Posta u. 16 adandók be.

Megérkeztek a 1AVASZI újdonságok.

LINK BERNÁT
LÉ VA, Kálvin ház.wn és női divatáru üzletébe

A LEGSZEBB

FÉNYKÉP FELVÉTELEK,
A LEGSZEBB

FÉNYKÉP NAGYÍTÁSOK
jótállás mellett

ifj. LAÜFER BÉLA
fényképészeti műtermében készülnek

Fosfa U-

Kárpitos műhelyem 
■■ áthelyeztem! mi 

Honvéd utca 1 sz. alól, 
Szepesi utca 3 sz alá.

(Közvetlen GELBER IGNÁCZ czlpész mellett.) 

Uj munkákat minden igényeknek 
megfelelően, úgyszintén javításokat 
elsőrangú kivitelben készítek. Kész 
díványok raktáron. Szives pártfogását 
kérem a nagyérdemű közönségnek. 

SCHWARCZ IMRE kárpitos
Levice, Szepesi utca 3. sz.

Alkalmi vétel
Porcellán árukban
óriási választékban 
mig a készlet tart.

Női és leányka szövet ruhák.
Női mosó delain ruhák K 45.-töl 
hői „ „ blousok „ 32.- „
Női nyers selyem „ „ 72- „
Férfi és női fehérnemiiek.
Teljes baba kelengyék.
Legújabb ruha kötények iüszter és 

mosó anyagból.

NAGY VÁLASZTÉK: Férfi

Női kötött mellények, 
selyem jumperek. 
mousiin harisnyák 

minden színben, 
strapa harisnyák

Y)

r> K 15.-től

" <-fó7

„ 30 ~ r 
70.-„ 

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

Gyermek patent harisnya 
Iá női bőr kesztyű 
„ „ czérna kesztyű

r

s Üzleti jelentés!
KUGLERTÖL, Bati u. 8. sz.

8

A húsvéti ünnepekhez nagymennyiségű RUM, COGNAC és LIKŐR, árut 
szereztem be és ezt igen jutányos áron bocsájtom a t. vásár'ó közönség rendel- 
kezésére. --------------- Dlkőrök 1Z4 és ’/a !. üvegekben 9’— Kc-től kezdve

Élő DUNAI PONTYRA előjegyzéseket elfogadok.
Húsvéti ezukor tojéLsoki 111

Fűszerárukban kérje árjegyzékemet és meg fog lepődni jutányos áraimon. 
KERTI és VIRÁGMAGVAK 1 Fűmag: Angol és olasz pernye. Réti (Teinot- 
heka fűmag. — Marbarépamag megérkezett, azon tisztelt vevőim, kik elő

jegyeztek átvehetik

Kiváló tisztelettel KUGLER MANÓ.
tÜÖH . . IteE?

= NAGY HÚSVÉTI VÁSÁR 1 = 
110LZMANN ÁRUHÁZ, LEVICE.

Raktáron 5000 kalap és sapka.
Gyapjú kalapok — 39 — Sapkák — — 10-— Hó tól.
Nyakkendők — 10— Ingek — — 26 —

Tavaszi felöltök — 200— Comanasi delén 10— „
Selyem Jumperek — 49 — Gyapjú kelme 29 —

Nagy választék szőnyeg cs függönyökben.

OLCSÓ ÁRAK!L —
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Nem reklám, hanem valósággal minden vásárló egyszeri
— vásárlással meggyőződhet. .......

Tavaszi újdonságok 1 Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összas rövidáru cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, keztyü, legújabb modelü 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben. 

Valamint Férfi fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék.
Bébé kelengyék minden minőségben. — Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.

Értesítem a nagyérdemű közönséget, 
hogy úgy mint minden évben ez idén is 
— — — mindennemű — — —
kóser húsvéti áruval 
szolgálhatok. Kérem a nagj b. közönség 

szives támogatását.
Tisztelettel

HIR80HLER HERMÁN
TELEZT T7.

DRLICSKA JOLÁN

Bottka

Iparművészeti munkák 
lervezéöet és készítését vallatja: 

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

Elfogad vámörlést. - -

Ajánl a napi áron a malom 
helyisét! eiben kicsinybeni el
adásra készpénzfizetés mellett

Kilogrammonként :
dara . . . 280
fogós búzaliszt 2 50
főző . . . 2 30
fehér kenyér . 210
kenyér liszt . o-_
takarmány í 20
korpa . . . 1-—

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség becses tudomására adni, 
hogy Léván, Bottka utca 

39. szám alatt 
lakatos műhelyt nyitottam 
melyben elvállalok vaskapuk, kerítések, 
fazon ablakok, szesz és víztartályok 
készítését és az összes « szakmába 

vágó munkák szakszerű javítását
Kérem a nagyérdemű közönség becses 

pártfogását.
VARANNAI BÉLA

laksitOB.

NAGY HÚSVÉTI VASÁR!! =
KERN TESTVÉREK

fűszer-, gyarmatáru és vasnagy ker e skedé séban
Alaplttatott 1881. LtVICE-LÉVA. Ttlsfon az 14.

plŰTRÁóyA.
SUPERFOSFÁT l8°/o, TOMASALAK, 
kálisó 4i°/o, kéns. ammóniák, 
MÉSZNITROáÉN 18 Vs °/o, CHILEI 
SALÉTROM állandóan raktáron, 
eredeti plombáit zsákokban. — 
-------- Gyári árak. -■ 

SZÉNKÉNEGRE 
előjegyzést felveszünk.

BERNÁTH és FENYVESI
| DR. MOLNÁR-FÉLE HÁZBAN-^J

Naponta friss felvágottak, garamvölgyi teavaj. Liptói csemege juhturó, székely túró, 
ementáli, grojer, trappista romatour, imperial, camembert maidenburgi, Voquelort 

és egyéb csemegesajtok.
Friss nyers és főtt prágai HÚSVÉTI SONKÁK I

Szardínia, lazac, oroszhal, koronahal, kelettengeri, göngyölt és füstolt hering, 
pisztráng, angolna, caviár, kaperli, szarvasgomba, pástétom fűszerek, Ziebig hús’ 

kivonat és mindennemű csemege kttlöniegességek
Citrom, narancs, kaliforniai alma, boszniai sziiva, cukrozott déligyümölcsök, be- 

nyűmölcsizek. karlsbádi tortalapok. Sütőpor, poudingpor, cilronád, vanilia. 
Különféle főző és étkezési csokoládék, cacaó, tisztított dió. akácméz, mák, mogyoró 

mandola, mazsola és az összes lüszerárúk legolcsóbb áron. ’ ’
Húsvéti tojások, nyálak, bárányok, tojásfesfestékek, parfümök
nagy választékban. — Különféle elsőrangú gyártmányú

húsvéti dessert cukorka különlegességek legfinomabb COGNAC és LIKŐR KÜLÖNLEGESSÉGEK, c-emege- és gyógyírok 
^^Valódi—Maulhner féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I------

A Nagy hét en friss élő dunai és balatoni halak!! |
(E'öjegyzéseket mar most kérjük feladni I)

Vasáruk és konyhafelszBTelési cikkek.
A!lLmin'v'n "'ltkel kl’nyhaedények és az összes modern háztartási és konvhafelszerelési 
cikkek. Kern és mezőgazdasági szerszámok, gazdasági kellékek, épilésl anyagok, villamossági, 

vizvezeíéki szerelési anyagok és egyébb műszaki cikkek. 
Kerékpárok és alkatrészek • Fényképéizeti cikkek.
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Nyitrai ét Tárta könyvnyomdája Ltviat—Léva.


