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FELTÁMADÁS.
Ma a legszebb, legörömteljesebb 

ünnepét ünnepli az emberiség. Ilalle- 
luja zug át az egész világon, meg
rendülnek a hegyek, völgyek és a 
feltámadt Eszme hittel telíti meg a 
kétkedő, reményt is veszteni látszó 
emberi szivet. A husvét ünnepe 
egy gyönyörű világot átfogó és az 
emberiség örök óhaját kifejező ün
nep, a megértés, a íelebaráti szere
tet ünnepe.

Husvét a feltámadás szent napja. 
Feltámadás . . .! Milliók és milliók 
hite és bizalma csúcsosodik ki eb
ben az egyetlenegy gondolatban, 
ebben az egyetlenegy szóban. Rémé 
nye ez a sorsüldözöttnek, vigasza 
az elnyomottnak, felemelője a porba- 
sujtott, megtépett halandóknak Ho
mály és sötétség itt járnak közöt
tünk, ahová csak fordulunk űrt és 
veszteséget látunk és mégis ma a 
Husvét meggyujtotta lelkűnkben a 
hit mécsesét.

Csodálattal tölt el a Husvét fen 
séges ünnepi szimbóluma. Az Igaz
ság a sírjából kitör és eget kér. 
Hengerithetünk mérhetetlen köveket 
a koporsójára, állíthatunk százával 
őröket melléje — hasztalan. Az 
Igazságot megölni nem lehet. Meg
maradt, megtépett hitünknek vezérlő 
csillaga ez a húsvéti szimbólum, 
ebben a minden tekintélyt, minden 
tiszta szándékot, minden nemes em
beri érzelmet kigunyoló, gyűlöletet 
terjesztő hitetlen korban.

Megszólaltak a harangok. Hirde
tik, az Ige él. A zsendülö tavasz 
mutatja, van feltámadás. Az eszmék 
forrongása hirdeti: az Eszme nem 
halt meg. Igen, feltámadt ma az 
örökké való Eszme, amelynek nincs 
halála s amelynek halála is élet. 
Az Eszme, amely, hogy nem hal 
meg a földön senki, semmi, el nem 
múlhat ez árnyékvilágból egy pará
nyi fénypont sem, úgy hogy nyoma 
ne maradjon, hogy a kioltott fény 
apró észrevehetetlen hullámrezdü
lései tovább ne rezegjenek itt, körü
löttünk a levegőben, az éjszakában 
Óh ember higgyél, rendületlenül 
higgyél a húsvéti igazságban, 
boldog leszel.

Feltámadunk, ez az egy szó 
elegendő ahhoz, hogy megértesse 
velünk miért és hogyan lett a keresz
tény hit az emberiség vigasza és 
legerősebb támasza, a legvéresebb 
küzdelmek, a legkönnyesebb évszá
zadokban is.

A tavasznak, a megújhodásnak, 
az ujraébredesnek, az újjászületés
nek magasztos ünnepe a Husvét. 
Es csakugyan, minden bizonnyal 
feltámad az Eszme. Ebben a csodá
latos, édes, mámoros, elringató ta
vaszi sugárzásban ugyan ki merne 
mindent tagadni, — ugyan ki mer
né tagadni ?

Husvétkor a lélek, a szív meg
telik fénnyel, megtelik dallal, meg
telik illattal, megtelik bizalommal 
és hittel.

Krisztus a halhatatlanság, a fel
támadás hitét köztudattá emelte, 
valamint a szeretet elvét is ő vitte 
diadalra. E két elvben kell meg
születnie és újjászületnie az emberi
ségnek ! Oh emberek, kik küzdőtök 
az igazságért, erősítsétek lelketeket 
az Igével, mely a sírból is életre 
kel és az egekre kiállt.

Halleluja ! Zugnak a harangok. 
Hálaadó ének zendül meg az ajka
kon, mert van tavasz, van természet 
újra támadása, van élet újjászületése. 
Halleluja, mert van feltámadás.

A világ-eseményekből.
György kirá'y Brassóból küldte el táv

irati proklamációját a görög néphez, amolyben 
kijelenti azt, hogy a görög trónhoz ragasz
kodik és amelyben újból, hangsúlyozottan 
kifejezi Görögország és a görög nép iránt 
érzett szeretetét és ragaszkodását.

Franciaország európai akciójáról kell 
tartani a besszarábiai ügyben, mely a vele 
függésben levő államokat Románia oldalára 
akarja Állítani

A görög nép ítélt a királyság fölött. 
A népszavazás eredménye szerint körülbelül 
a szavazatok nyolcvan százaléka a köztár
saság mellett esett.

Trockij a külpolitikai helyzetről szólva 
kijelentette, hogy a szovjetköztársaságok soha
sem lógnak hozzájárulni ahhoz, hogy a 
besszarábiai munkások és parasztok Romáoia 
vaskezében maradjanak.

A bánya és kohómüvok r.-t. tulajdonába 
tartozó karwini „Gabriella” nevű tárnában 
hatalmas robbanás történt, amelynek tizenöt 
bányász esett áldozatául.

Belgrádban megkezdték az előkészítő 
munkálatokat a királyi pár még ez évben 
végbemonö koronázási ünnepségéhez. A ko
ronázási ceremóniák megrendezésére egy 
bizottságot küldtek ki, amely a régi szerb 
és horvát királyi udvarok koronázási ünnep
ségeit fogja mintául fölhasználni munkájánál.

A rendőrség három anarchistát fogott 
el, akik merényletet akartak elkövetni Horthy 
Miklós kormányzó ellen. Minhárman beisme
résben vannak. Elmondották, hogy a kor

mányzóval a magyar- olasz futballmérkőzé
sen akartak végezni, de a kormányzó nem 
jelent meg azon. Sztáron kijelentette, hogy 
meggyőződéséé anarchista és ha esetleg 
kisz;badul, nem fogják eltéríteni szándéká
tól, hanem lelövi a kormányzót.

A bukaresti jugoszláv követ a román 
kormánynak erélyes jegyzéket nyújtott át 
Pardány és Modos községek kifosztása miatt. 
A jugoszláv kormány az elrabolt tárgyak 
azonnali visszaadását követeli és amig ez 
meg nem történik, nem adja át Romániának 
Hatzfeld városát.

Poincaré tanácskozása Dúca román kül
ügyminiszterrel és a párisi román nagykö
vettel megnyitója volt hosszas politikai tár
gyalásnak, mely párisi felfogás szerint francia 
— román szövetségi szerződésre fog vezetni.

Az angol—orosz értekezleten Rakovszki 
kijelentette, hogy a szovjetkormány nem 
szándékozik hóditó politikát követni. A béke 
megszilárdításának első feltétele a versail- 
lesi és az ezzel összefüggő békeszerződések 
sürgős revíziója.

Amerikában a képviselöház tengerészeti 
bizottsága jóváhagyta a kormány javaslatát, 
hogy nyolc, egyenként 10000 tonnás gyors 
cirkálót építsenek Egy cirkáló 11,100000 
dollárba fog kerülni.

Azon a napon, amelyen Keleteurópa 
békéje veszélybe kerülne, a háborút mega
kadályozni szándékozó hatalmak akciója csak 
Románia területén keresztül sikerülhet. Európa 
nagyon sok meglepetéseknek lehet kitéve, ha 
Lengyelország csak a bizonytalan és veszé
lyeztetett danzigi és memeli utakkal volna 
összekötve a Nyugattal.

Amerika visszautasitotta Japán tiltako
zását a kivándorlás korlátozása ellen. A 
szenátus ezzel szentesítette azt a törvény
javaslatot, amely szerint japán ember egyál
talán nem mehet ki Amerikába. Valószínű, 
hogy Japán megszakiija a diplomáciai ösz- 
szeköttetést az Egyesült Államokkal és 
visszahívja diplomáciai megbízottját.

A karvini bánya tűzben álló föld alatti 
tárnája legalább tiz évig fog égni. Cement
fallal elválasztották a veszélyes tárnát. A 
kar 20 millió korona.

A japán közvélemény hangulata igen 
izgatott és a japán lapok követelik, hogy a 
japán kormány minden rendelkezésére álló 
eszközzel tiltakozzék az amerikai határoza 
tok ellen.

Macdonald még májusban lemond, mert 
a politikai helyzetet a konzervativek és libe
rálisok bizonytalan magatartása miatt igen 
kedvezőtlennek tekinti. Lemondása esetén az 
alsóházat alkalmasint feloszlatják és junius 
közepén választanak.

A német birodalmi kormány értesítette 
a jóvátételi bizottságot, hogy elfogadja a 
szakértői bizottságok javaslatait a további 
tárgyalások alapjául.
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Saskő vára.
Garamszentkereszttől, az ősrégi Kereszt- 

úrtól északkeletre, a Garam fölé meredeken 
emelkedő sziklaormon láthatók Saskő várá
nak romjai. Eredete s elnevezése körül több 
féle nézet viaskodik egymással. Bél Mátyás 
és Kachelmann János, német neve Sachsen- 
stein után Ítélve a várnak építését a beván
dorolt szász bányászoknak tulajdonítják. 
Ipolyi is a Szászkő név mellé szegődött. 
Knauz Nándor a feltevést megcáfolva inkább 
ama nézet felé hajlik, hogy Saas személy 
név s a vár is nevét innen kaphatta. Neve
zetesen felhozza Miklóst és Ivánt Saas fiait, 
akik Tirmanussal Arnold fiával és Lipóttal s 
ennek selmeczi társulatával a XIII. század 
vége felé a garamszentbenedeki apátságnak 
a soso'i kerületben fekvő két birtokát bérel
ték Határozott véleményt nem mond és csu 
pán annyit említ, hogy Saskő vára 1336 bán 
szerepel először.

Lássuk e kérdést közelebbről.
A terület, amelyen Saskő vára épült, 

1075-ben, a garamszentbenedeki apátság ala 
pitásakor még lakatlan volt. Erre vall Gécse 
király alapítólevelének ama kitétele: „dedi 
autem et terram in susolgi cum siluis, uena- 
cionibus, aquis, piscacionibus et fenetis", azaz 
csak földterületnek nevezi. Határait is leírja, 
még pedig a Garam folyót, Tepla és Rad- 
mera patakokat és a Wydrizki hegyet. A 
várat azonban nem említi, ho'ott az egyik 
föld, mind alább látni fogjuk, éppen a vár
hegy alatt feküdt Világos tehát, hogy a vár 
1075-ben még nem létezett.

Gécse király e terü'etet Susolgi, a ké 
sőbbi okmányok Susul, Zusol, Susol, Sosol 
néven nevezik. Knauz, azt állítja, hogy a 
susoli terület neve — úgy látszik — a ha
sonnevű vártól eredt, mert az 1253 évi 
határjárás okmánya azt mondja: „proalia 
uero terra, que iacet sub catto Susol". Mint
hogy azonban 1075-ben a vár még fenn nem 
állott, a feltevés is elesik. A kérdéses ok
mányban különben a Susol szó ki van tö
rülve, amiből következik, hogy a várnak igazi 
neve nem ez volt. Az okmány annyit min
denesetre bizonyít, hogy 1253-ban e területen 
már vár állott, melynek Saskő várával való 
azonosságában kételkednünk nem lehet.

Abból a körülményből, hogy-e terület 
határai gyanánt említett Tepla és Radmera 
patakok és Wydrizki hegy nevei szlávok,

arra kell következtetnünk, hogy a hegyek 
közt a királyi család szláv szo'gái laktak. 
Maga a Susol, Sosol név is inkább szláv 
hangzású, bár a szlovák s a vele rokon szláv 
nyelvekben nem találjuk. Hogy már most a 
Kereszturon letelepült magyarság a terület 
nevét a szlávoktól vette e át, vagy pedig az 
ott megfordult avarok, bessenyők stb. nyel
véből származik e, esetleg az ős magyar 
nyelvnek maradványa e ? nyilt kérdés marad 
továbbra is

Minthogy Magyarországban a tatárjárás 
előtt vár, vagy megerősített város alig volt s 
a Garam völgyében a zólyomi vár az egyet
len, mely a 11 században épült — ennek 
is őrizetére s fentartására még 1218-ban is 
a honti vár népeit kellett a királynak kiren
delnie, annyira lakatlan volt a Garamnak 
felső völgye — : Saskö várának építése a 
tatárjárás utáni évekre tehető, mely években 
épült Léva és Hrussó vára is Barsmegyében 
Kétségkívül királyi vár volt, de hamarosan 
gazdát cserélhetett, mert már 1253-ban birto 
kosaiként Vanchai Vince és Péter ispánok, 
Vanchai István esztergomi érsek fivérei sze
repelnek, akik a várral egyetemben a felső 
Garam völgyében egyéb birtokokat is kaptak 
a királytól adományba.

Ugyanezen évben Mihály sárosi ispán 
és Mihály, Mikó fia, zólyomi ispán a király 
rendeletére a garamszentbenedeki apátságnak 
a sosoli kerületben lévő Apáti birtokának 
határait jelölték ki ,cuius méta ascendit ad
Soulomku et inde descendit ad fluuium Tepla, dig 
et inde adit ad fiuuium Grana' Ugyanezen 
terület fölött látták Vince és Péter comesek, 
a néhai érsek fivérei szolgáinak házait is. 
Nyilván tehát ugyanazon területről és várról 
van szó, a melyekről tárgyalnak, sőt ugyan
azon okmányról, melyben alább a már Knauz 
által idézett szöveg: rpro alia uero terra, 
que iacet sub castro Susol' olvasható s a 
Susol szó törülve van Persze, miután a vár 
igazi nevét már fentebb beírták s ez Sou
lomku azaz Sólyomkő. Csodálatos, hogy 
Knauz ezt észre nem vette.

A kérdés ezzel igen egyszerű megoldást 
nyert A vár eredeti s igazi neve tehát sem 
nem Szászkő, sem nem Sáskő, hanem Só
lyomkő, majd később Saskő, ami az előbbi 
vei azonos. Elnevezték pedig a sólymokról, 
melyek e vidék szikláin fészkeltek s ame
lyektől a szlovák Jastraba s a német Blau 
fuss községek nevei is származtak. Hiszen a

vadászsólymok a középkorban nagy keres
letnek örvendtek és tudjuk, hogy Mária ki
rályné azokat még Belgiumba is e vidékről 
szállíttatta Hogy Saskő vára az okmányok
ban a Saskw, Saskexv és Sasku mellett 
Saaskw, Zaazkw, Zazkew, vagy Zazkw né
ven is szerepel s a selmeczi németség, mely 
e várnak birtokosaitól oly sokat szenvedett, 
későbbi századokban a Sachsenstein névvel 
ruházta fel, a dolog lényegén már mitsern 
változtat.

Saskő várának mozgalmas történetéből 
röviden az alábbiakat emeljük ki.

A Vanchai ispánok kezeiből a királynak 
birtokába került vissza. Várnagyai közül 
nagyobb nevezetességre tettek szert Selmeczi 
János comes Soaznak fia és Bechei Imre 

I fia lett várnaggyá, aki 1351-ben, mint miles 
aute Domini Regis szerepel. Résztvett Lajos 
király nápolyi hadjáratában s ő volt az, aki 
1348 január 23-án Károly durazzói herceget 
lefejezte s hulláját ugyanazon ablakon át, 
melyen Endre herceg holttestét kidobták, a 
kertbe vetette 1352-ben Selmecz város ösz- 
szes helyiségeit elfoglalta.

Vesszös utóda Köbölkuthi László, Zo- 
bonya fia, aki a birtokaik visszafoglalására 
induló selmeczieknek seregét 1352-ben Kér- 
lingennél súlyosan megverte s a községet a 
lángok martalékává tette. A helyet, hová 

[ a selmecziek nagyszámú halottjaikat elte- 
, mették, legújabban is »zu den todten Gebe- 

inén" nevezték. László 1361-ben még min- 
Saskő várnagya, 1365—1367-ben po

zsonyi gróf Utóda testvéröccse János mester, 
1 szintén Zobonya fia.
, 1390. körül Zsigmond király Saskő
. várát zálogba veti Jlsvai Eusták nádornak, 
! aki 1396-ban a nikápolyi csatában török fog

ságba esett, s ott meg is halt Ugyanazon 
j évben a király a várat a Csetnekieknek adja 
1 cserébe Sáros váráért. A csere ama fölté-
• fellel történt, hogy ha a király, vagy utódai

Hrussó várát, (mely 1388—1393-ig Csetneki 
' György és Mihály birtokában voit és 1393- 
| bán ugyancsak Sáros váráért cserében Zsig- 
' mond király kezeire került) a Csetnekieknek 
' visszaadják s a ráadás összegét, 3100 arany

forintot is visszafizetik, a Csetnekiek is köte
lesek lesznek Saskő várát a királynak visz- 
szaadni 1404-ben a vár még mindig a Cset
nekiek, azaz György fiának Zsigmondnak van 
birtokában 1413 táján azonban Zsigmond 
király birtokába kerül vissza, aki azt cseh

Mi a kereszt ?
Mi a kereszt? Egy méltóságos emlék, 

Fönséges alázat testvérölelése.
A lét áll benne és eldől a nemlét, 

Láttára gyorsabb szivünknek verése.
A félelem, bú, gyötrelem s halálnak 
Szellemei ott egységet találnak,

De rajta túl az üdvösség honában 
Virághozó tavasz s gyümölcsös nyár van.

Mi a kereszt ? Drágább a koronánál, 
S megszégyenít minden gőgöt s hatalmat.

Ki hordja az előbb áll a királynál,
És nyer annál százszor több diadalmat. 

De nem az ez, mit díszruhákra tesznek 
Azoknál, kik még alig hogy születnek,

Már is több „rend" fölérdemelt vitézi, 
S a szolgaság őket csudáivá nézi,

Mi a kereszt ? Mártírok ékessége; 
Váll görnyed és szív megreped alatta,

De vittének magasztaltság a vége,
És nem hal meg ki rajt' lelkét kiadta, 

Szegek tűzzék hozzá a megtört testet, 
Ha ártatlan, kétségbe soh'sem eshet,

Mert győz az ige, eszme, győz a szellem 
Minden gyülölság, vád s Ítélet ellen.'

Mi a kereszt ? A honfiság határán 
Intő jele az elvi tiszteletnek.

Békéltető a vallások viszályán, 
Gát azoknál, kik földbe konkolyt vetnek 

A testvérség s szabadság hirdetője, 
Armánykodók s hitszegük verője.

Egyenlítő törvény-, igazság- s jogban, 
Mentő a hont elsülyesztö habokban.

Hódoljon hát előtte minden ember, 
Akárhogy ad hálát az ég Urának.

Éljen szárazon vagy hordozza tenger,
És szivét lakja öröm vagy a bánat.

Mert a boldogság véle kelt e földön,
És véle halad sok száz emberöltőn,

S a hol ledül és többé fel nem állhat. 
Uralma lesz ott kárhozat s halálnak.

TÓTH ISTVÁN.

Húsvéti harangszó . . .
Kisimrei Józsi félórája izzadt már a 

csizmafényesitésben, minden nyálát elékaparta 
száraz torkából a nyelvével, mig a saját, 
borzas fejét megpillanthatta benne.

Akkor már jól van. Nem kell szégyen
keznie a templomdombon a vizslaszemü cim 
bórák előtt, akik mind jobban ráérnek, mint 
ö; és mégis csak a szegény napszámos em
ber az első céltábla kutató szemeiknek.

Dehát ilyen az élet a falun. A városi 
templomba elmehet rongyosan, foltosán, épen 
úgy meg nem nézik alulról fölfelé meg nem 
figyelik, mint a legelőkelőbb urakat, de itt 
. . . itt olyanok mint Pilátus, csomót keres 
nek még a szentiéleken is.

Hogy ezek a gondolatok felburjánoztak 
mérges haraggal egyszerű agyában, vette a 
borotvát és hozzálátott az önnön borbély
kodáshoz.

A templom a kertje végében állott, egy 
jó macskaugrásnyira, az udvari ablakból szo- 

• morúan búsult alá a rozsdás tornya.
Józsi hozzákezdett a szappanozáshoz. 

Össze vissza mázolta magát, mintha csak a 
felesége meszelné a ház falát.

Aztán egyszer-kétszer végighuzta a borot
vát posztónadrágján, hogy jobban fogjon.

— No Jézus segíts 1 — fohászkodott fel, 
amint az első karco'ásra emelte a borotvát.

Simán ment, mintha csak a borotva is 
érezte volna, hogy ünnepre készül a gazdája.

Már lehullt a szőr a fölfeléről Épen az 
ajkak alatt kaparászott a borotva hegyével, 
amikor neki kondult a harang.

El volt merülve önmagával a tükörben, 
I- hirtelen érte a harangszó.

Egy kicsit összerezzent.

Nrm nagyon, de a borotva mégis kár-
, örvendve vágott a tilosba.
, Hirtelen buzdult benne a harag, nem 

tudta: mit csináljon.
A vágás nyomán felserkent a vér, szem

telenül, pirosán hivalkodva szaladt a nyakába.
— Az annya istenit az apjának 1 — 

ordított a tükörbe; félkézzel hátradobta a 
borotvát, hogy az zenélve szállt az ablaknak 
és nagy csörömpöléssel tört ki egy táblát.

— Azt a keserves Jézusát — dühöngött 
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őrséggel rakta meg. Várnagya is I’an Mychk, 
egyúttal zólyomi főispán, kétségkívül cseh 
volt. 1424-ben a király nejének Czillei Bor
bálának adományozta. Albert király trónra- 
léptével azonban — úgy látszik — Saskő 
vára újból a király kezeire került és Borbála 
özvegy királynő azt később sem kapta vissza

Ez időben Kouer (Kolar alias Sáfár) 
Péter volt Saskő királyi várnagya 1441-1447 ig 
aki később Revistye várát kapta adományba.

1461 ben Szapolyai Istvánt találjuk Saskő 
várának főkapitányi tisztjében, majd 1465 
körül Upori Lászlót, akit engedetlensége miatt 
Mátyás király ostrom alá vett, Saskö várát 
elfoglalta s Uporit onnan kiűzte. Később ki
békült vele, mert 1469 ben ismét Saskő vá 
rába találjuk.

Mátyás király halála után özvegye Be
atrix Saskő várát nagylucsei Dóczi Orbán 
egri püspök, kir. kincstartónak és testvére
inek Balázs és Jánosnak és e János fiainak 
Dömjén és Kelemennek adományozta. Doni
ján nagybátyjával, Dóczi Ferenccel a zólyom- 
lipcsei várban megosztozván, a Lipcsei nevet 
vette fel A Dócziak Revistye várát is meg
szerezték. 1563 bán a család kettévált és 
Revistyét a Dócziak, Saskőt pedig a Lipcsei
ek birták azóta. 1626 bán Lipcsei Miklóssal 
a Lipcsei ág kihalt, özvegye Kubinyi Mag 
dolna pedig 1628-ban Saskőt Dóczi István és 
Mihálynak engedte át.

Dóczi Zsigmond és neje Kaiser Fruzsina 
éppen Zsarnoczán tartózkodtak, amikor a 
török csapatok 1647 nyarán a Garam völ
gyét pusztították. Zsarnóczára is törtek, a 
várost felgyújtották s a lakosság egy részét 
Jekaszabolták. Dócziék a kastélyba zárkóztak, 
melyet azonban a tűzveszedelem és a to
vábbi vérontás meggátlása végett fel kellett 
adniok. A pasa Dóczit vasra verette, felesé
gét több száz fogollyal együtt Konstantiná- 
polyba vitette. Dóczi felesége sorsában osz
tozni kívánt, ámde betegsége miatt a törő 
kök magukkal vinni nem akarták Erre ön
ként a halált kívánta s a pasa aug 4 én a 
város piacán lefejeztette. Tetemét bátyja a 
mindszenti templomban helyeztette el. ahol 
címeres emléktáblája is látható e felírással : 
Spectabilis et Magnificus Dominus Dominus 
Ligismundus Dóczy de Nagy Luczye, Liber 
Bars Arcium Saskő et Revistye, in Virovitz, 
Gálos, Baar et Sarfia Dominus, qui in horri- 
bili Zernoviensium a saevissimo Turca depó 
pulatione captus, una cum uxore Eufrosyna

rugdalva a falat és rángatva a bajuszát, — 
hát éppen most köll annak lenni l

A csörömpölésre beugrott a felesége 
Összecsapta a kezeit :
— Nem szégyellj magát. Húsvét nagy

□apján csinál komédiát ? 1
Szörnyülködve hajlott az üvegcserepekért 
— Menj ki innen 1 — üvöltött rá az 

ember — mer' még te is inegkeserülöd I
— Én e? Meg van kend bolondulva? 

Hát oka vagyok én a maga ügyetlenséginek ?
— O«a ám a húsvétoddal együtt Hogy 

az a kutya Poncius Pilátus vágja el a torkod! 
Ha húsvét nincs, oszt’ nem szól a harang, 
meg nem vágom magam I

— Ne beszéllyek I Bepálinkázva mér’ 
indul a borotválkozásnak?

— Én? . . . Hát vótam én a kocsmá 
ba’, te ördögfattya 1

— Különben tudott vóna ügyelni magára I 
A nyelvelés meggondolatlanná tette a 

Józsit.
Fölkapta a pemecset, — kilőtt patrónba , 

dugott lószőr — üvegestől, szappanostól az 
asszonyhoz dobta.

— Itt van a bér, te nagyszájúi Eriggy 
oszt papold el a papodnak I

Az asszony már föl volt öltözve, a 
szürke, szappanos lé csúnya patakot rajzolt 
az ünneplő ruhájára.

Nem tudta sirjon-e, nevessen-e.
Egészen megállt az esze. 
Józsi vérszemet kapott.

Kayzerin, illa quidem ablata ipse etiam au- 
ferri mire tentat, veram infiirmitate gravatus, 
post ablatam vitae sociam et amissas facul- 
tates etiam vitám sibi auferri brachio turcico 
ultro generose expostulavit. An 1647. die 4 
aug. ectatis snae 45. Cui mestus fráter, natu 
senior, offigi curavit. S A. M. D. D. M D.

Dóczinét néhány napig Esztergomban és 
Budán tartották, majd Konstantinápolyba szál
lították, ahol 7 évig raboskodott. Két fivére 
Kayser Márton és György mindent elkövettek 
az özvegy kiszabadítására. Végre két szebel- 
lébi ember, Krnisovszky András és Spisák 
Mátyás vállalkoztak a nagy útra. Sok visz:n- 
tagság után Konstantinápolyba értek és a 
6000 tallér váltságdíj lefizetése után Dóczinét 
1654-ben hazahozták.

A Dóczi birtokokon ez alatt a rokonság 
osztozkodott. Dóczi Menyhért és Lász'ó a 
gr.-szentbenedeki konvent kiküldöttei: Szent- 
györgyi Ferenc prefektus és Radossényi Mik
lós kanonokok előtt 1648. január 21-én, 
azután február 17 én Saskő várában Saskö 
várát tartozékaival együtt és pedig Ladomér, 
Podhragia, Felső- és Alsó Trnauka, Jelna, 
Bessene, Kelecen, Mocar, Tepla, Zekely, 
Repistie, Pesereny, Teplica, Prochod és Jhrac 
birtokokat Barsban, továbbá Kolpachot, Sirg- 
het és a Kys Szibeli kúriát nagy Hontban, 
nemkülönben a kiüti és chelesteői részbir
tokokat, a bodobari és felsőszázdi nemesi 
kúriákat, a kondorcsi és beskethházai (Po
zsony m ), azonkívül Gálos városban és Gös- 
töncön levő birtokokat Mosonban, valamint 
Kyskemle, Nyarad és Rodouan részbirtoko
kat és Kys Szabót Győrmegyében minden 
egyébb tartozékaikkal és irományaikkal zom- 
bori Lippay Gáspárnak örök jogra eladták. 
Maytheny Mihály pedig ugyancsak Szent- 
györgyi Ferenc prefektus és Hacman Pál 

. konventualista előtt ugyanazon évben vallja, 
hogy-e napokban Lippay érsekkel, Lippay 
Gáspár képviseletében Saskő vára és birtokai 

, ügyében egyességre lépett, mely szerint a 
! várról való minden jogáról Lippay Gáspár 

javára lemond s az e jogra vonatkozó iro
mányokat is átadja neki Lippay Gáspár 
ezért a már előbb átadott 2000 frlon felül 
még 8000, összesen 10000 irtot fizet Lemond 

; továbbá ama jogáról is, mellyel a Lipchey 
család hátramaradt részével együtt Lipcse, 
(Zólyom) várában birt, vagy bírni remélt. Az 
okmányt Kistapolcsányban állították ki.

A Lipchey-család nőági leszármazottjai 
i ________________ _________ _________ _
|

— Mars ki I — üvöltött rá és már a 
i tükör röpült az asszony felé.

Az asszony — maga sem tudta mit 
cselekszik — bambán indult kifelé.

A lármára jött az anyósa is. Az ajtóban 
beleütközött a lányába

— Szentséges Atyám I Mi a baj ? — 
rémüldözött, ahogy a szobát látta.

A veje szóhoz sem engedte.
— Mars ki mami, mer’ leszedem még 

az Istent is az égbül, aki kutya teremtési van 1
Az öreg ijedten szorult vissza.
Józsi egyedül maradt. A csizmákra esett 

a pillantása.
Már kevesebb haraggal, fölvette őket és 

kidobta a pitvarba.
— Eriggyetek helyettem is a templom

ba ? I — kiáltotta utánuk.
A csizmák gurultak a lejtős udvaron, 

ki a kapun.
Sós Péter bácsi emelte fel őket.
Vitte befelé.
Az ablak alatt megállt. Énekhangok szi

várogtak ki a szobából, ahogy egy kicsit 
nekibátorodva jól odakukkantott, Józsit látta 
a szobában táncolni, smint mezitláb veri a 
taktust valami fura énekhez, ami templom
ról is szól meg miegymás.

Csakugyan az hallatszott ki a szobából: 
.Templomjáró sosem voltam . . .*
Az öreg megijedt. Letette a csizmákat 

és sietve kapaszkodott a templomba . . .
Firka* István.

Saskő várához való negyedjogukat 1500 frton 
szintén Lippay Gáspárnak adták el. Ugyan- 

Íazt teszi Milajkovics Miklós is, de az össze 
get nem említik

így nullázták ki Dóczi Zsigmond özve
gyét mindenből, mialatt török rabságban 
sin'ődött. Sőt ruháit, amelyeket Bossányi 
András őrizetére bízott, sem akarták kisza
badulása után visszaadni, miként azt az öz
vegy a garamszentbenedeki konvent előtt 
elpanaszolta.

A Lippayak után Saskő vára tartozékai
val egyetemben a 17. század végén a kincs
tárra háramlóit, melynek birtokában van ma is.

Dr Benedek

A magyar anyákhoz !
A magyar nö sohasem volt rabszolga 

sorában, sohasem volt tehetetlen bábja a 
történéseknek, de segítő társa a férjének jó
ban, rosszban. Feleség volt I Ez a név jel
lemzi legjobban a magyar nő helyzetét a 
családban. Nemes veretű, mély értelmű név, 
melyhez fogható nincs egy nép nyelvében 
sem 1 Minden időben férje oldalán állott, 
munkában és küzdelemben, miben a magyar 

' nép élete kimerült. Igen, munka és küzde
lem volt a magyarság osztályrésze ezer éven 
át, munka a megélhetésért, küzdelem az 
egész világ ollen. S mig a férj munkában 
izzadt, küzdelemben vérzett otthon a család 
védőangyala a feleség maradt, hogy gyerme- 

l két méltóvá nevelje az apához. — Ezer év 
alatt anyi csapás szakadt reánk, hogy csoda 
a mi életünk maga is, s ennek a csodának 
egy a nyitja, egy a megoldása: a magyar 

' nö lelke
Magyar nők, magyar anyák, legyetek 

I méltók ma is arra a névre, mellyel édes 
anyanyelvűnk megtisztelt benneteket, vegyé- 

í tok vállalókra ma is a ránk nehezülő súlyos 
i élet fele gondját, fele kötelességét.

Ma nem kívánja tőletek a sors, hogy 
i páncélt, fegyvert öltve elkísérjétek férjeite- 
I két gyilkos, véres háborúba, azt se követeli 
! a végzet, hogy mig uratok messze jár, gyön- 
I ge kezetek véresre törjön az eke-szarván, 

kapa kasza nyelén, békés munkára hiv el a 
■ kötelesség, a csu , lezüliött élet ellen meg- 
1 védeni gyermekeitek lelkét. A ti gyermekei- 
, tok lelkét, kiket fájdalommal szültetek és 
; fájdalomra szültetek I
, Tudjátok e, mi fenyegeti a gyermekei- 
i leket s bennük a magyar jövendőt ? Össze- 

fogott ellenünk minden, hogy kiirtson. A mi 
vállunkra ólomsullyal nehezül a megélhetés 
gondja, ha két karunk inaszakadtig dolgozik 
is, alig elég a munkánk arra, hogy hiába 
ne ostromolják az eget a mindennapi kenyé
rért. A gyermekeinktől el akarják venni 
ráadásul még azt a tudatot is, ami a mi 
izmainkat szivóssá acélozza, hogy magyarok 
vagyunk I

A magyar öntudat iskolája a magyar 
történelem Van-e még egy nép, mely annyi 
követendő példaképet, a nemesség, lovagias
ság, önfeláldozás, jellemerösség, hősiesség 
példaképeit tudná a gyermek elé állítani, 
hogy általuk maga is nemessé, jellenessé, 
hőssé legyen ?

És ezeket a történelmi nagy alakokat 
elsikkasztják életünkből, eltitkolják gyerme
keink elöl, sőt hamissá torzítják őket, hogy 
a gyermek gyűlölje meg apáit, megvesse 
nemzetéti — Hogy legyen a gyermek el 
szigetelt árvája, magát meg nem becsülő 
porszeme az ország épületének, melyet nem 
köt össze társával az együvé tartozás, a 
magyar öntudat érzete, s peregjen le a sárba, 
pusztulásba az első kis vihar szelétől.

Itt van a ti könnyű, de végtelen nagy 
fontosságú hivatásotok, magyar anyák I — A 
ti kötelességetek a gyermekeitek lelkében 
ébren tartani a nemzeti öntudatot, ezt a 
mocsoktalan, örökké égő szent Vestatüzet, 
melynek tüze világosította meg a lelkeket, 
melynek forróssága olvasztotta egy erőbe a 
nemzetet ozer éven át, hogy állatai tudja a 
harcot az idők viharával 1

Pihenő órákon, játék közben idézzétek 
magatok elé a magyar nemzet történetének 
nagy alakjait a meséljetek róluk szeretettel 
a gyermekeiteknek, amint a Ti magyar szive
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tek súgja. Kérdezzétek ki őket, mit tanultak 
az iskolában s ha észreveszitek, mert észre 
fogjátok venni, hogy hamisság az amit a 
magyar nemzetről tanítanak, tépjétek ki 
lelkűkből a gyomot, mielőtt gyökeret verne 
ott s ültessétek helyébe az igazság, a nemzet 
és önbecsülés virágait

Még soha ilyen nagy próba nem szakadt 
a magyar nép nyakába, mint ma. Az élet 
vagy halál kérdőjele van elibénk Írva s az 
élet vagy halál kérdésére a feleletet rátok 
bizta a sors I Magyar anyák, ha nem teljesiti 
tek most a kötelességeteket, örök időre meg 
lesztek bélyegezve a nemzet itélőszéke és a 
népek atyja, a legnagyobb, örök Biró előtt I

És tiétek lesz az utókor hálája, emléke
tek örök időkre szent marad, ha magatokra 
vállaljátok ezt a csekély munkát, nem is 
munkát, de gyönyörűséget, mert a magyar 
történelem a leggyönyörüségesebb virágos 
kert, mely telistele van a legpompásabb, 
legillatosabb embervirágokkal I

Válasszatok, magyar anyák, átok és ál
dás között, megvetés és szeretet között, mely 
gyermekeitekben valósul meg asszerint, amint 
méltók, vagy méltatlanok lesztek a magyar 
anya, a magyar feleség nevére I

Különfélék.
— HÚSVÉTI HARANGSZÓ csendül s 

mint szárnyat öltött imádság száll a magas 
menybe és zörget, hogy hallgassa meg az 
Isten egyszer ennek a sokat szenvedett népnek 
imádságát Húsvéti harangozás hirdeti: Fel
támadunk 1 A véres Golgotán újból kiderül, 
virág nyílik a vérrel áztatott talajon és az 
emberi szivekben gyökeret ver a béke és az 
Istenhez emelkedő hit. A szeretet és a remény
ség összefonódó virága és zöld ága hirdeti, 
hogy nem örök a megsemmisülés, az élet az 
örök, mely kezdettől fogva volt és a halál 
után is lesz. Magának, az örökké való lénye
gének egy álomja él az emberben, amit mi 
léleknek nevezünk. Ami soha meg nem semmi
sülhet, ami él örökké, mint az Isten. Húsvéti 
harangszó hirdeti nekünk: jézus feltámadott! 
Az Elet győzött a Halálon A mindennapi 
élet harcában összegyűrt ember egész hitével 
és reménységével kapaszkodik a Megváltó 
által hirdetett és hálával is megpecsételt emez 
igazságba. Ezért cseng a húsvéti harangszó 
szebben, boldogabban, mint máskor, mert 
hiszen ebből a diadalmas feltámadás Halle- 
lujája csendül Ezért a Husvét oly kedves 
ünnepünk, mert az élet a tavasz derűje ara
nyozza be napjait. Mi is boldog örömmel 
köszöntjük olvasóinkat e napon s kívánunk 
boldog ünnepeket. Csendüljön meg sziveink
ben a húsvéti harangszó, hogy tudjunk hinni 
és bízni Istenben, a ki a kínos kereszthalált 
halt jézus Krisztust feltámasztotta halottaiból.

— A nöegylet közgyűlése. A lévai 
árvaházat fenntartó nöegylet, mint lapunk
ban jeleztük, április 24-én csütörtökön dél
után 5 órakor tartja az árvaházban évi ren
des közgyűlését, melynek tárgyai a titkári 
jelentés, a pénztáros beszámolója, a választ 
mány kiegészítése és a netán beadandó indít
ványok. Az elnökség ez utón is felkéri a 
nőegyesület tagjait, hogy minél számosabban 
jelenjenek meg.

— A kis árva gyermek barátai. 
A lévai árvaházban ápolt kis Szobi Ernő 
szomorú sorsát megirtuk a múlt számunk
ban. Az eset nem egy könnyet csalt ki a 
nemes emberbaráti szemekből s ahol csak 
olvasták, mindenütt részvétet ébresztett a 
könyörülő emberszivekben Kömley nagysallói 
reform, tanitó ur is a múlt héten az árva
házak célját és berendezését magyarázta 
elemi iskolás kis tanítványainak s ennek 
kapcsán felolvasta a Bars említett tudósítá
sát a kis Szobi Ernőről, ami úgy mégha 
tóttá a minden jóra és szépre fogékony gyér 
mek lelkeket, hogy nyomban elhatározták, 
hogy gyűjtést rendeznek maguk között s az 
összegyűjtött adományokat személyesen fog
ják behozni az árvaháznak húsvéti ajándé
kul. A kis barátok meg is valósitolták ter
vüket. összebordtak, mint fürge méhecskék : 
babot, lencsét, tojást és sok mást, ami egy 
gazda házánál kikerül és az egész iskola, 
leánykák és fiúcskák, Kömley tanitó ur veze- 

k

tése mellet a héten, nagycsütörtökön bejöttek 
Lévára, az árvaházba, hol szives szeretettel 
adták át adományaikat az árvák részére, de 
mivel látogatásuk főkép a kis Szobi Ernőnek 
szólt, kérésükre a tisztelendő nővérek bemu 
tatták nekik a kis fiúcskát, aki nekik is oly 
bátran és szépen elénekelte, hogy ha kime
gyek a temető árkába, ráborulok édes anyám 

I sírjára . . . Nem maradt szem könny nélkül 
I s az apró gyermekbarátok elhalmozták sze- 

retetük minden jelével a kis árvát, kitől oly 
I megható módon vettek búcsút. Az árvabáz 
■ nevében Árvay Józsefné, nöegyesület elnöke 

köszönte meg a nemesszivü gyermekek ked 
vés adományait. A látogatás után a gyerme
kek Léva városát tekintették meg kedves 
tanítójuk vezetése mellett. Mint a fecskék 
csicseregtek egész utón s bizonyára lesz 
mivel dicsekedni otthon a derék magyar 
szülőknek, akiknek jósága szerezte meg 
mégis kicsinyeik részére ezt a jótékony 
örömet. Mi csak gratulálni tudunk a derék 
tanitó urnák, aki nemcsak ismeretekre, de 
hitre és szetetetre is tanítja a hozzá ragasz
kodó növendékeket.

— Hangverseny a felállítandó 
magyar tanítóképző javara. A barsi 
ref. egyházmegye által a magyar tanitóképző 
javára május 6-ra tervezett nagy hangver
senyen résztvevő dalárdák közül a hontfü 
zesgyarmati és peszeki dalárdák fegyverneki 
iskolában köz próbaelőadást tartottak, melyen 
a jelenlevő közönség hálás elismeréssel adó
zott a dalárdák nagyszerű felkészültségének 
Egyébkéut nagysikerűnek Ígérkező hangver
seny kitünően összeállított műsorát f. hó 
14-én állapította meg a vigalmi bizottság és 
a meghívók a jövő héten lesznek kibocsájtva.

— Vallásos estély. A lévai protes
táns lányok ma egy hete, virágvasárnapján 
tartották ez idei Ili vallásos estélyüket. Gyö
nyörű, kedves leányprogram volt az, amit a 
nagy közönségnek előadtak, minden szív 
megtelt örömmel. Tolnay Lenke egy meg- 
kapóan mély érzésű imával nyitotta meg az 
estet, melynél igazán alig tudtuk megmon
dani, hogy a szöveg voit e szebb, vagy az 
egyszerű, szivekbe rezgő előadás. Utána a 
közönség énekelte A nagy király jön, ho
zsánna, kezdetű nép virágvasárnapi éneket. 
Majd Winklet Sándor szavalta Ketsék János 
nak Tamás cimü bibliai tárgyú költeményét 
mély érzéssel, erős drámai lendülettel. Birchta 
Gizi, egy kedves kis leány szavalta ezután 
Szabolcska Mihály Virágvasárnap cimü köl
teményét igen kedvesen Az est fénypontját 
képezte Bándy Endre ev töesperes beszéde, 
ki az Isten kultuszának fejlődését fejtegette 
meggyőző érvekkel. A közönség szivélyes 
ovációban részesitette a köztiszteletben álló 
föesperest. Ezt a leányok szépen összetanult 
karéneko követte, melyet Balogh Miéi, a 
leány karnagy igazi rátermettséggel dirigált. 
Megható volt Koncz Gizi szavalata, ki egy 
meleg érzéstől duzzadó a Szeretet cimü bajos 
kis verset adott elő mélyen átérezve. Ezután 
egy nagyon szép és még erkölcsi vonatko
zású egy felvonásos Álom és Valóság cimü 
allegória következett, melyben Beyer III (Olga), 
Madarász Ida, Pekarik Rózsi, Vida Etus (I 
II. III holdsugár) és Varrannay Margit (szó 
balány) ügyes játékukkal egyszerre meghó
dították a közönséget. Majd egy közös ének 
fejezte be a pompás műsort A lányok névé 
ben pedig Faragó Józsa meleg szavakkal 
köszönte meg a közönség szives érdeklődé
sét. Végül dr. Kersék János, a ref egyház 
fögondnoka fejezte ki a közönség háláját és 
elismerését a leányoknak, kik megtalálták az 
utat, hogy miként kell a háború által leron
tott világban visszavezetni Krisztus nevével 
Isten útjára a lelkeket és további működé
sükre Isten áldását kérte. Ez után már csak 
az őszi idény alatt lesz vallásos est

— A barsi ref. egyházmegye veze
tősége a napokban fejezte be az április l én 
megkezdett egyházlátogatását. Ezzel egyi- 
dőben az iskolafelügyelőség is megtartotta az 
iskolák látogatását. Ez alkalommal azt is 
tapasztalták, hogy az elemi népiskolák három 
alsó osztálya a háborús idők következménye
ként feltűnően néptelen — egy-egy osztály
ban mindössze egy-két tanuló van, sőt szá
mos község első és második osztályában 
egyáltalán nincsen tanuló.

— Jubileumi előadás. A helybeli 
csehszlovák állami tanítóképző intézet f. hó 
5 én Sorner Károly tanitókézö intézeti igaz 
gató és dr. Zosfak András kerületi főnök 
védnöksége alatt ünnepelte meg 5 éves év
fordulóját. Ez alkalommal a színházban mü- 

í kedvelők és a tanitóképző intézeti növen
dékek közreműködésével előadták Jaromir 

1 Rudolf egyik hires énekes népszinmüvét „Az 
i öregapa hegedűjét0. Zenéjét Emilian Stary 
i irta. A darab meséje kedves : Egy molnárnak 

van egy leánya, ez beleszeret egy vándor 
muzsikusba. Az apa nem akarja a lányát 
egy kóbor hegedűsnek adni, de a leány sze
relme nagyobb és győzedelmeskedik. Az öreg 
molnárt Muszil Ferdinand, nagy megértéssel 
adta, Hanka leányát Htuz Zeimira fiatalos 
hévvel alakitotta. Nehéz szerepében nem 
várt szépet nyújtott. Kellemesen csengő 
hangja, kitűnő hanghordozása minden dicsé
retet megérdemelt. A vándormuzsikust Psenka 
intézeti növendék jellemzőn jól alakitotta. 
Mint iskola-igazgató Strinczl Károly régi, ki
próbált műkedvelő kiforrott tudással ala
kitotta, nemkülönben kitűnő volt felesége 
Zippe Blazsena is. Falusi szabó szerepét 
pompás humorral játszotta meg Stuller inté
zeti növendék. Kellemes énekükkel sok tap
sot kaptak Bielek és Gajdos int. növendékek. 
A többi szereplő is mind jó volt, mint Pro- 
hászka, Hluboczky, Zippe Blazsena (10 éves 
kis leányka) Pribik, Maral, Nemei, lansova 
A darab jó rendezése Zippe tanár érdeme 
Zenei részt, az énekek betanítása és veze 
tése Malik tanár ügyes kezét dicséri. Az 
egész előadás jó volt és a közönség hálás 
elismeréssel tapsolt az ügyes szereplőknek. 
Tiszta jövedelmét jótékonycélra fordítják, a 
szegény tanuló növendékek felsegélyezésére

— EzOatlakodalom. Dezséri Rud- 
nyánszky János és nejo szül Nagylónyay és 
Naményi Lónyay Theodora a barsfüssi házi 
kápolnájukban szűk családi körben, folyó hó 
11-én ünnepelték 25 éves ezüst lakodalmukat.

— Nyugdilazás A barsi ref. egyház
megye bíróságának időszaki tanácsa e hó 
14-én Patay Károly esperes elnöklete alatt 
Birtha József lévai ref. lelkész ügyét tár
gyalta s miután öt év óta lelkészi funkciót 
nem teljesit s egyházát elhagyta, őt szol
gálatképtelenség indokából nyugdíjazni ren
delte. Ez esetben tehát a lelkészi állás meg
üresedvén pályázat, avagy meghivás utján 
lesz betöltendő, ha ezt a határozatot az 
egyház kerületi- és konventi bíróság is hely
ben hagyják. A lévai gyülekezetnek nagy 
kárára van az, hogy immár ötödik éve ren 
des lelkész nélkül van az egyház ; különösen 
most, amikor a nagymérvű lelkészhiány miatt 
az esperes adminisztrátort sem lúd kapni. Itt 
emlitjűk meg, hogy a jelenlegi adminisztrá
tort, Vecsey Viktort az esperes vissza helyezte 
Ipolypásztóra a gyengélkedő lelkész mellé.

— UJ adóhiv. tisztviselő Oszaczky 
György adóhivatali föellenőr Turóczszentmár- 
tonból Lévára helyeztetett át adóhivatali föin- 
tézővé Itt a vagyondézsma ügyeknél nyert 
beosztást

— Eljegyzés. Özv. Márton Ernöné 
Rotmistr Birner József jegyesek.

— Vallásos előadás a zárdában. 
E hó 6. án és 13 -án nagyszámú közönség 
elölt adta elő a Férfi Mária Kongregáció a 
„Júdás árulása* című 3 felvonásos vallásos 
darabot A darab beleillett a nagyböjt peni 
tenciás, szomorú haugulatába, s nagyban 
emelte a közönségben azon érzelmeket, ame
lyeknek minden keresztény lelkét el kell töl
teniük a nagybőjti időben. A szereplők ki
próbált régi és uj erők jól játszottak. Vanger 
János játszotta Jézus szerepét, alakja, be
széde és taglejtése, hűen megszemélyesítette 
azon nemes személyt, akit alakitott. Koskó 
Erzsébet Mária szerepében jó választás volt, 
s ámbár csak egy nappal előbb vette át 
szerepét, nem lehetett látni, hogy nem volt 
ideje beleélnie magát szerepébe. Kaifás fő
papot Kovács Jenő, igazi rátermettséggel kitü
nően alakította. Randik Anna, Eszter szere
pében, valódi keleti jelenség volt, jól játszott. 
A darab legjobb alakja, s akinek egyúttal a 
legnagyobb szerepe volt Klincsok Gyula, 
Jildást játszotta, minden tekintetben kifo
gástalanul. Jól játszottak Vanger Mihály,
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Akáca József s Guba József, akit nagyobb 
szerepekben többször láttunk jól játszani. 
Bucsek Gyula is jól játszotta szerepét miut 
rendesen. A többi szereplők is bár kicsiny 
szerepüknek jól megfeleltek. A rendezők 
alapos munkája is meglátszott a darab jó 
sikerében. A darab igazi szépségét nagy
ban emelte az ének, amelyet a dalárda né
hány tagja adott elő.

— .Vén bakanosos- 6b fia a hu
szár" FelsösieoBén. Felsöszecse község 
ifjúsága 1924 április 21 én, husvét hétfőjén 
a református iskolában a ,harangalap“ javára 
szinielöadást rendez. Szinre kerül : „Vén 
bakancsos- és fia a huszár" Szigeti József 
hires népszínműve. Előadás után táncmulat
ság lesz, melyre csak az ülőhely jegyei érvé- 
nyesek.

— Színházból a tolonoütra. A lévai 
színházban a Faust előadása alatt u legelső 
oldalszéken egy jól öltözött ismeretlen fiatal
ember ült. A pincejelenet utáni felvonásköz
ben a jegyszedönő kihivta az illetőt, akit a 
színházterem ajtajánál a rendőrség várt. Elő
állították öt, egy a társaságához tartozó 
nővel és férfivel együtt. A szállodában, ahol 
szobát béreltek, hamis nevet jelentettek be. 
A szinházban szórakozó fiatalember kasszu- 
furásért már büntetve volt. Illetőségi helyükre 
toloncolták őket.

MEGHÍVÓ.
A lévai keresztény szociálista párt és 

az országos keresztény szociálista párt lévai 
körzete az évi rendes közgyűlését Léván 
1924. évi április lió 27-én d. e 11 órakor 
a Kath Kör helyiségében tartja meg.

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

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

Léva, 1924 március hó 24.
Tisztelettel:

0r. Gyapay Ede
elnök

Színház.
Földessy Sándor színigazgató társulatá

val egész klasszikus drámai ciklust rendez, 
azonban irodalmi és művészi célokat követő 
vállalkozásának nincs mog a kellő méltány
lása. A drámai előadásokat a közönség alig 
látogatja, pedig azok igazán színvonalon állók.

így nagyon kis közönség előtt folyt le 
pénteken Üőthe „Faustjának előadása. A 
címszerepet Földessy igazgató adta, ismert 
kiváló színjátszó képességének sikeres latba- 
vetésével. Reményi Mefisztója a szereplőnek 
egyik legszebb alakítása volt, azok közül, 
melyeket eddig tőle láttunk. Széles gesztusai, 
hanghordozása, mimikája mind kifejezők 
voltak. Nem célzatosan hagytuk hátra a 
Bogdán Erzsiről szóló megemlékezést. Családi 
kapcsolatok révén ő itthon van Léván, s 
mint ilyen régi ismerősünk. A háború előtti 
időkben gyakran tapsoltunk neki a Reviczky 
Társaság estélyein, ahol akkor énekelt, ma 
pedig a drámai hősnő szerepkörét tölti be. 
Egészségi okokból kénytelen volt abba hagyni 
az éneklést, amint mondják Azonban mint 
fejlődésben levő drámai színésznő is biztató 
jelenség. Van skálája az érzelmek kifejezé
sére, kifogástalan beszédhangja, tiszta kiej
tése biztosítani fogja számára a sikert a 
színpad világot jelentő deszkáin. Az előadás 
elején kissé elfogódolt volt, amit talán az 
első széksorok üres ásítása okozott. Azonban 
ez rövidesen elmúlott és éleire kelt előttük a 
szerelmében felolvadó, majd csalódásában 
örülésig kétségbe eső Margit. Alakítása külö
nösen a lírai részletekben volt finoman pom- 
tirozott és benső érzelmekről tanúskodó de 
drámai kitöréseiben megcsillant a szenvedély 
tüze. Az előadás végén a tapsok négyszer 
szólították a lámpák elé. Sándor Aranka s 
• többi epizódszereplők igyekezete és a j 
rendezés hozzájárultak a sikerhez.

í

Szombaton elsőrangú élvezetet szerzett 
a közönségnek Kálmán operettjének a Bajadór
nak előadásával Mondhatjuk, hogy a pozsonyi 
társulat sem adja jobban. A szereplők ele
mükben voltak s a zenekar kifogástalan volt. 
Oláh Gyula a lahorai herceg szerepében 
legjobb tudását, Papp Manci Odette szerepé
ben mindenkit meghódított Elegáns, kedves 
volt és jó kedvvel játszott, szépen csendült 
minden dala. Faludi Kálmán (Napóleon) csak 
úgy szórta jó kedve kincseit, humora élénken 
sziporkázott s a közönség tapsolt és kacagott. 
Kitűnő partnere volt Funyö Irma s igy nem 
csoda, ha minden táncukat megujrázták. 
Béke Il y (La Tourette) szerepében igazán jó 
pofika volt. Veszély (Armand), Szentiványi 
(Parker), Maár, Reményi, llunfalvy mind ru
tinnal játszottak Egy tüneményes, szép, tisz
tán csengő hangot hallottunk a színfalak 
mögött, melynek erőteljes csengése a stak- 
katok legnehezebb részeit is játszva énekelte 
minden vibráció nélkül. A közönség zajosan 
megtapsolta. Ezen az estén a társulat teljes 
sikert aratott.

Vasárnap újból a Bajadér ment a teg
napihoz hasonló sikerrel, majnem telt ház előtt

Hétfőn .Hamlet" került szinre. Ám a 
britt szellemóriás sem keltette fel a közönség 
élénkebb érdeklődését. A címszerepet Földessy 
játszotta alapos kidolgozással, erőteljesen és 
nagy természetességgel. Oféliát Bogdán Erzsi 
adta, különösen az atyja halála utáni jelene 
tében keltett hatást. Liliomarcu és törékeny 
Ofélia volt, a halál lehelete lengett körülötte 
s finom, halk beszéde megéreztette, hogy 
lelkének ereje elfogyott, mint a holdnak 
fénye Reményi játékát sugárzó eröteljesség 
jellemezte Czeglédy kiváló alakítása belső 
és külső hatásában teljesen illúzió keltő volt. 
A kisebb szereplők játéka jól simult. A ren
dezés, diszletezés kifogástalan. így a darab 
dekoratív hatásában is nagyszerűen érvénye
sült. A nagy angol költő müvének szép elő 
adása melegebb érdeklődést érdemelt volna.

Kedden a Tangó királyné, operett ment 
üres ház előtt, ügy látszik, hogy már Lehár 
önmagát variáló cukros muzsikája sem vonz 
A darab burleszk komikumán azonban nem 
csak a pár néző, hanem a szereplők is jól 
mulattak, minek hatása alatt bocsássuk meg 
egymás bűneit.

A darabban Fenyő Irma és Parányi 
Piroskának volt érvényesülésre alkalmas sze
repe, amiben szépet produkáltak. Mig a fér
fiak közül Faludi, Weszely játéka és Békeffy 
táncai érdemeltek volna tapsokat, ha lett 
volna, aki tapsoljon De ehhez elsősorban 
közönség kell.

Szerdán Szép Frnö szerelmes históriája: 
A lila akác került szinre, melyben egy fiatal 
pesti ,varronett‘‘ szerelmét festi öt képben. 
Palettáján aranyos derűt és lágy szentimen- 
tálizmust kevert el a szerző, melyből aztán 
egy pasztellkék májusi égbolton úszó rózsa
színű felhő kerekedett. Legalább ezt a be 
nyomást kelti a nézőben a darab. De a 
befejezése, az aztán szomorú. Szép Ernő 
nem csupán szórakoztat a darabban, meleg 
és hamisítatlan pesti levegőben, hanem az 
ö tudatos naivságával fogja az ecsetet, fekete 
festékbe mártja és befejezésül egyetlen hú
zással átfesti a rózsaszínt s elénk idézi a 
szegény magyar lányok háború előtti gyászos 
problémáját: a „vengerka" sorsot. Ezzel a 
befejezéssel az egyébként felszínesnek látszó 
darab most már nyomot vág lelkűnkben s 
nem egykönnyen mosódik el emlékezetünkben. 
Megható a vég, mikor a darab szerelmes 
hősnője Oroszországba megy ki kenyeret 
keresni a családjának A darab befejezése 
ilyen módon nem oly poétikus melegségü, 
mint az eleje, ahol egy fiatal ember egy fürt 
lila akácot nyújt át a ligetben a leánynak, 
aki most sirva kel útra. — A szereplők cso
dálatos jó kedvvel és szívből fakadó meleg
séggel játszottak — az ürességtől kongó ház 
előtt. Parányi Piroska adta a szerelmes le
ányt, a játékából kisugárzó közvetlenül ható 
melegséggel. Czeglédy volt a partnere, aki 
az ideális szerelemért hevülő, napsugaras 
tisztaságú ifjút rokonszenves vonásokkal sze 
mélyesitette. Krammer Mici egy szeparé 
hölgyet játszott találó, pajzán színekkel és 
kedvderitö humorral. Sándor Aranka az élv
vágyó pesti asszonyt komikai vénájának 
pompás érvényesítésével alakította.

Csütörtökön Szilágyi és Liptai rendkívül 
bájos, biedermayeres levegőjű operettjét : 
A kék postakocsi-t adták elő. Mozgalmas 
cselekmény, pompás librettó és a darabbal 
teliesen harmonizáló zene, párosulva a jó 
előadással és szép rendezéssel, meleg han
gulatba ringatta a nagyszámú közönséget, 
különösen az első két felvonás volt kitűnő, 
a harmadikban a szereplők már engedmé
nyeket tettek a tömegizlésnek. A darab a 
múlt század romantikáját varázsolta elénk. 
Némely részében szinte ellágyitott, a tompí
tott, lágy zene és ének emlékeket támasztott 
fel s mindez úgy rezgett a szivekben, mint 
ringó levendula-illat a levegőben. A tüzes 
csárdás, a finom menüett látására letűnt 
idők kedves hangulata ölelt körül. A szerep
lők közül Papp Manci szines egyéniségének 
varázsával játszott és énekelt, Fenyő Irma 
lüktető temperamentumának teljes készségét 
öntötte szerepébe. Faludi és Sándor Aranka 
mintha csak egy bársonykötésü, régi album
ból léptek volna ki a színpadra, kedves bi- 
dermayeres hangulatot árasztani. Oláh éne
kével, Békeffy táncaival tűnt ki. Természetesen 
a kisebb szereplők ügyeskedése is hozzájárult 
a tapsviharos est sikeréhez.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. április hó 13 -tól — április hó 20-ig

Születés.
Skaliczky István Uhlárik Mária leány halva 

született. — Dudás Rozália fiú András. — Surányi 
Gyula Iván Irén fiú Mihály, György. — Hrúz Pál 
Lachky Anna leány halva született. — Rónai 
Aurél Tauber Ella fiú Róbert. — Danis András 
Csernák Szidónia fiú József

Halálozás
Galbavy Rudolf 27 éves általános gümőkór. 

— Kukucka Lajos 7 éves tüdőgümőkór. — Iván 
József 65 éves aggaszály. — Hlavacsek József 44 
éves szervi szívbaj.

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván k. vendégeinek és 

ismerőseinek
URBÁN JÁNOS vendéglős.

Gabonaárak :
Levice, 1924 április hó 19-én.

Búza — — 100 kgr. 155 — 158 kor.
Rozs — — n — 140 n
Árpa — — ■ 155 — 160 n
Zab — — • — 140 n
Kukorica — V 140 — 150 •
Bab — — • 250 — 260
Köles — — • — 110 ■
Lóheremag — 5U0 — 700 »
Lucernaman 550 — 650 •

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése

Devizák :
Magyar kor. átutalás t Ke

á.pxi'iis
11-éaa.:

2300.—
17-én:

2250 —
Német-osztrák „ 2020.— 2000.—
Lei s 5.45 5.40
Lengyel márka „ • 294.980 — 280.000.—

Valuták :
1 angol font • Kd 147.92 148.30
1 amerikai dollár —.— 34.80

100 svájci frank 601.— 616.50
100 francia frank 206 — 220 25
100 belga frank - 178.25 187.25
100 olasz líra - • 903 — 157.25
100 dinár - - • 42.87. V, 42.87
100 lei . - - - 17.72.’/. 17.25

Tekepálya megnyitás.
Ezennel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy tekepályámat a 
mai napon megnyitottam. "W
Kittinő borok, naponta frissen 
osapolt sör és ételek kaphatók.

Kiváló tisztelettel
SZTOLÁR MIHÁLY

vendéglős.
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Jótékonyság.
Breznay Pálné úrnő 30 koronát adomá

nyozott a tüdöbeteggondozö intézetnek. Halás 
köszönet I Dr. Frommer Ignácz

Hirdetmény.
Az érdeklődőket értesíteni, hogy ; 

v. b. Weisz Salamon és neje Immer- 
blum Janka csődtömegéhez tartozó 
a lévai 3595 sz. tkvben A + 1—4 
sor 906/a. 2. 906/b. 2 905 a/3. és 
905/b/3 hrzi sz. a foglalt ingatlanok 
a rajta lévő épületekkel és gőz
malommal valamint a bíróság által 
felvett leltárban 1—49 tétel alatti 
tartozékok f. évi május hó 14-én d. e. 
10 órakor a lévai telekkönyvi hatóság 
hivatalában bírói árverésen fognak 
eladatni. A megállapított becsérték 
650.000 K.-át a bánatpénz pedig 
65.000 K.-át tesz ki. A bánatpénz a 
megajánlott vételár 10 °,o-ára nyom 
bán az árverés alkalmával kiegészí
tendő.

A venni szándékozók megtekint
hetik a malmot és annak berende
zését valamint egyéb épületeket is, 
alulírott csődtömeggondnok közben- 
jöttével az árverés napjáig bármikor 
a hivatalos órák alatt. A tartozékok
ról felvett leltár pedig a lévai telek
könyvi hatóságnál 423/923. sz. a. 
tekinthető be.

Egyéb árverési feltételek a bíró
ság által kibocsátott és a tömeg
gondnoknál megtekinthető árverési 
hirdetményben foglaltatnak.

Léván, 1924. április hó 15 napján.
Dr. Szilárd Samu ügyvéd

csődtömeggondnok

Levice város elöljáróságától
3577-1924

Hirdetmény.
Folyó hó 22-töl 26.-ig azaz kedden, 

szerdán és szombaton, — nemkülömben 
május 3.-tól minden szombaton, hét'ön, ked 
den és szerdán e«ész nap megkezdődnek a 
katonai lövőtéren az éles golyóval való lövő
gyakorlatok. — Felhívom a város lakosságát, 
hogy ezen napokon a lövőtér körül ne tar
tózkodjon

Levice, 1924. április 18.
Dr Tóth Sándor s k 

városbiró.

V y h I á s k a.
Notá 1 mozu do 1 mája 1924 pisobné . 

offerti podat k hoiu ohámorskému nőtárs- 
kému úradu na slozenia obecnych uctov obce 
Píla z roku 1919 — 1923 Obec dá len pe- 
nazriy honárov a uéty sa ciastocne sostavené.

Notár,
Horné Hámry.

== APRÓ HIRDETÉSEK. s
Tz zamatu kóser húsvéti bor 1 ltr 10 kő 

W 0 kapható: B A R T 0 S vendéglősnél 
Koháry utcza 27. 317

Ház eladás. A Ladányi utcza 8 
számú házat önkén

tes bírói árverésen a lévai járásbíróság a leg
többet Ígérőnek f. évi május hó 5-én d. e. 
10 órakor adja el. Bővebb felvilágosítással 
dr. BELCSÁK SÁNDOR ügyvéd szolgálhat.

349

2 drb.
Cim a kiadóban.

ruhaszekrény keményfából, 
teljesen jó karban eladó.

370

*14 a Léva-KistBpolcsányi or- 
JlilVeSZeVt száguton 1928 november 
25 én egy .Szojka Vendel* névvel ellátott 
vasári ponyva, aki tud róla vagy megtalálta 
200 kő jutalomban; részesül. Értesítést kér 
Szojka Vendel Léva, Horváth utca 4. uua

Francia és német órákat ad uriasszony.
Cim a kiadóban. 376

! sertés ól és egy sparhelt
“dJ “J ÍutánT0S ár<)n oladó a Gambri- 

nusi vendéglőben. 378

Eladó ház. Damjanich uta 10- 
számú ház beköltözhető 
lakással eladó. 385

rrÍara 8. számú ház szabad Lá£ZlC-UtCZ& kézből eladó. 
Bővebbet a kiadóban. 384

Léván megvételre vagy bérbe 
JrXvX wSBÜ 2 nagyobb, esetleg 3 kisebb 
szobás, magában álló, jókarban levő lakást. 
Cím a kiadóban 377

Jó fin szobafestő tanoncznak felvé
tetik LAUFER BÉLA szobafes

tőnél, ruházattal és teljes ellátással. Levice,
Posta utcza 10. 360

TÍ’.+iíwa minőségű húsvéti kóser bor 
■IXILLLUU 10 és 12 koronás árban 
kapható : HEIMANN MÓR vendéglősnél. 333

Eladó
lehet ugyanott.

HÁZ beköltözhető lakással, 
Koháry utcza 26 Érdeklődni

263

Q’Vanlfi mitesser, ránc, májfolt, arc és 
Q, orrvörösség_. legbiztosabb ellen

szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes ,Corall“ készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva ős környé
kére SM0GR0V1CS A. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér. Póstán utánvéttel. 8

ÉRTESÍTÉS !

Levice város elöljáróságától.

3654—1924 szám
Hirdetmény.

Közhírré tétetik, hogy Levice város 
pénzügyi bizottsága f. évi április hó 15 és 
16-án tartott ülésében 3654—1924. szám 
alatt hozott határozatával Levice város ház
tartási alapjának, valamint nyugdij, és sze
gény alepjainak 1924. évi költségvetési 
előirányzatát elfogadta és a költségvetési 
hiány fedezésére 281°/0 községi pótadó kive
tését hozta javaslatba

Ezen költségvetési előirányzat f évi 
április hó 17-töI — május hó 1.-ig a városi 
számvevőség hivatalos helyiségében Város 
ház 10. sz alatt közszemlére van kitéve, 
ott a hivatalos órák alatt megtekinthető és 
az esetleges nehézinényok ugyanott szóban, 
vagy Írásban beadhatók.

Levice, 1924 április hó 17.
Koralewszky s. k. Or. Tóth s k

vezető jegyző. v Áros bíró.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy

RT MALMOMAT
a mostani verseny fejlődése miatt a 
legtökéletesebb gépekkel felszereltem.

Minden tekintetben a pontos és gyors kiszolgálás mellett tekintetbe vévo ezt, 
hogy LISZTJEIM a környékben a legjobb minőségűek, azon törekszem, 
hogy őrlető vendégeim minden tekintetben a logjobban legyenek kiszolgálva.

A n é közönség becses pártfogását kérve, maradtam szolgálatukra készen 

NAGY ANDRÁS, gözmalomtulajdonos 
NAGYSALLÓ.

RENDŰ NŐI FODRÁSZTEREM?
jj-=- ■ r --- . ------ ■■ . . ——- .1.1

Ondóiéi, fécül, hajmosást villany8záritA88al, manikűr arc masszás éa haj
festések Hennával. Különféle hajkészitéat elvállalok. — Női és férfi 
parókákat kikölcsönzök. —------ N. b közönség szives pártfogását kéri :

KOHN RÓZSI hölgyfodrász. Léva, Kossuth-u. 3i.
Elsőrangú kiszolgálás. Elsőrangú kiszolgálás

Viszont elárusítók és vendéglős urak figyelmébe!
Van szerencsém a fent nevezett helybeli és vidéki urakat értesíteni, hogy Lévén, Főtér 

9. szám alatt, a mai kor igényeinek megfelelően, modern gépekkel villamos erőre

-- hentes áru üzemet rendeztem be. ■■==5

A melyből a magam készítésű különféle felvágottakat, u. m.: töltött láb, sonkás szalámi, parizer, 
krakói, páros debreceni, virsli, nyári szalámi, disznósajt és különféle finom felvágottakat a lég mérsékeltebb árak 
mellett bocsájtom a n. é. közönség és az igen t. viszont elárusítók és vendéglős urak rendelkezésére.

Viszont elárusítók és vendéglős urak magas árkedvezményben részesülnek.
Megrendeléseket IVÁNYI ANDRÁS hentes üzletében lehet eszközölni.
Minden héten kétszer kedden és pénteken vendéglőkbe és üzletekbe kihordó megy

Pontos és szolid kiszolgálás. Szives pártfogást kér, tisztelettel HULLEY JÁNOS, hentes.
k
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MW* Rlzllngl bor kimérése "^gj

Tudomására hozom a nagyérdemű 
közönségnek, hogy a sör csapo
lást megkezdtem. Állandóan 
12 % világos, 20 % Porter barna 
és 16 % BavérUt (barna) sört 
csapolok. — A húsvéti ünnepekre 
jó zamatu R1ZI.INGI BORT á 
literjét 7 — koronáért kimérem.

Tisztelettel 

BARTOS vendéglős 
Koliáry utca 27. szám

— Állandóan friss sör csapolás —

X>
2"

M 
o

Molyk»r ellen

szőrme bundákat, garnitu 
rákat és téli ruháikat 
biztosítás mellett nyári 

gondozásra elválalja:

SEIF SAMU
szűcsmester

Levice-Ljéva. Bátl-utcza 20.

P” .
MŰTRÁGYA.
SUPERFOSFÁT 18%, TOMASALAK, 
kálisó 42%, kéns. ammóniák, 
MÉSZNITROCÉN 18’/z0 o, CHILEI 
SALÉTROM állandóan raktáron, 
eredeti plombáit zsákokban — 
-------- Gyári árak. --------- 

SZÉNKÉNEGRE 
előjegyzést felveszünk.

BERNÁTH és FENYVESI
PR. MOLNÁR-FÉLE HÁZBAN >

Veail -II &

Císlo: 277—1924. exek.

L'citacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák. öl z roku 1881 tymto oznamuje, ie nás 
ledkom vyroku Levického okresneho súdu cislo 
5435,-r 9?3. k dobru Ludevit Braun zastupova- 
nélio skrze pravot’íra Dr. Lúd. Keiser oproii 
do vysVy 4000 Kcs. a prisl. cestou zabczpeéo- 
vacej exekúcie prevedenei dna 11. dec. 1323 
zabavené a na Ke 7000 odbadnuté nasledovné 
movitosti a to: klavir, pusky, ni verejnei Jicitácn 
sa rozpredajú ... , .

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu chlo Ik 4 1.-. 
do vysky 4000 Kés. poziadávky na k’Pllá'®' '®Jze 
8»/„-ové úroky odo dna 1 ok,o,ber 
'/,«/. provízia a úiraty doposial v 398 Ke. 60 hal. 
ustalené na byte ''bzalovanéll'J V Leviciach uréena 
je io leliota 9 Aod/na dopol dna 2 maja 1924. a 

prlpadní kupci sa pozvú s podoiknutim tobo, ze sa 
zmienené movitosti v smystc 10i a 1. v . A 
él z r. 1881. pri p'ateni hotovymi 1^iviae b 
című V pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rOZPrNakot'líO by drazbe uréené movitosti uz aj 
int boli sekvestrovali a super.ekvestrovali a na n 
uhradzovacie právo obdrzali, ,k,° llc k .iohru 
zmy.le 120. §-u LX. zak. él. z r. 1881. ai k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 14. aprila 1924.
Artúr Tóth 

súdny exekútor

JJS-KA. Szakértők kerékpárja.
Egyedüli elárusító :BAROSKA JÁNOS mtícli.'1. nik u.s és

puskeműves
Lőpor-áruda. —— LEVICE, Szepesi utca 16. sz

Gummik és alkatrészek az összes gyártmányú 
kerékpárokhoz.

’V arrógépek, tűk, olajok és a többi alkatrészek
"V a cL é e z f e g y v e r e Ír, lőszerek és 

■vadászati cikzlcek-

jOSF* Szakszerű javító műhely.

A Moldavia-Generali és az 
Assicurazoni Generáli 

biztositó társaságok levicei főügynöksége, 
tisztelettel értesíti t Ügyfeleit, hogy irodahclxiségcit 
május hó 1-től kezdve Széchényi utca 3. szám 
alá (Postahivatallal szemben) helyezi át, ahol 
már előzőleg is évtizedeken keresztül fejtett ki 

működést.

Ami olcsó és ami jó
' 1 --- : C 8 a Le — =

Szemerénél kapható!
és pedig különféle csövek, fogas és szijkerek'k. vasúti és iparvágányú sínek, 
vasoszlopok, Iraverzsek. viz tartány, 150 It. rézüst, csavarok, tüskésdrót, tenge
lyek, vasredőnyök, használt here szóró, aratógép és egyébb használt gépreszeket, 
továbbá vesz minden használt és leszerelt gépeket. — Minden, ami uj voit, itt 
kapható. — Veszek csontot, rongyot, ködmöndarabot, adok érte Cs. valutát, 

méterenként több koronkát.

SZEMERE ÁRMIN ócskavastelepe Kálnai-u. végen
■ Levice—Léva. •

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 hasonlíthatok 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 raktál on és 
a legolcsóbban 

kapható
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SZŐRME megóvás !>
Úgy mint ez ideig is, az össz«B 
szőrmenetnű dolgokat nyári 

megóvásra elvállalom.
A javításokat, kikészítést és festést 
a nyári hónapok alatt pontosan 

és a legololcsóbban készítem.
Tisztelettel

Bay Ignác utóda Gregorné
Bay Anna

Ladányi utca 3 szám.

FÉNYKÉP FELVÉTELEK,
A LEGSZEBB

FÉNYKÉP NAGYÍTÁSOK 
jöt&ll&8 mellett 

ifj. LÁÜFER BÉLA 
fényképészeti műtermében készülnek 

| Léva, Posta u- 1O. |
 — - —-iw'

Pilzeni sör. Pilzeni sör.

Vásártér
Halász vendéglő 

újonnan átalakítva. 
Külön éttermek.B i 11 i á r cl.

500 személyre
Fedett nyári helyiség, 
gyűlésekre, mulatságra 

alkalmas.
Nyári színpad!

Naponta csapolás.
Pilzeni sör. Pilzeni sör.

TÁP- ÉS KIVITELI SÖR CSAPOLÁS!
Minden vasár- es ünnepnapon

Budweisi 20° Porter es 14° kiviteli világos sör.
Kiváló tisztelettel HRDINA LAJOS, vendéglős.

NAGY HÚSVÉTI VÁSÁRI! =
KERN TESTVÉREK

fűszer-, gyarmatáru és vasnak ykereskedésében 
Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. T.l.fon íz. 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 11!
Naponta friss felvágottak, garsmvölgyi teavaj Liptói csemege juhturó, székely túró, 
ementáli, grojer, trappista romatour, imperial, camembert, maidenburgi, Reque őrt 

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

Szardínia, lazac, oroszhal, koronahal, kelettengeri, göngyölt és füstölt hering, 
pisztráng, angolua, caviár, kaperli, szarvasgomba, pástétom fűszerek, Liebig hús 

kivonat és mindennemű csemege különlegességek
Citrom, nsrancs, kalilorniai alma, boszniai szilva, cukrozott déligyümölcsök, be
főttek, gyümölcsízek, karlsbádi tortslepok. Sütőpor, poudingpor, citronád, vanília. 
Különféle főző és étkezési csokoládék, crcaó, tisziftott dió. akácméz, mák, mogyoró, 

mandola, mazsola és az összes fűszeráruk lego’csóbb áron.
Húsvéti tojások, nyúlak, bárányok, tojásfesfestékek, parfümök
nagy választékban. — Külün'é e elsőrangú gyárlmányú

húsvéti desse't cukorka különlegességek, 
legfin mabb COGNAC és LIKŐR KÜLÖNLEGESSÉGEK, c-emege- és gyógyborok 
----- Valódi Msuthner féle virág . konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I---------

A N agy héten friss élő dunai és balatoni halak!!
(Előjegyzéseket mar most kérjük tel«din !/

AT" a s á. r úk és konyhai el szerelési cl lelt ele. 
Alumínium és nikkel konyhaedények és az összes modern háztartási és konyhafelszerelési 
cikkek. Kerti és mezőgazdasági szerszámok, gazdasági kellékek, építési anyagok, villamossági, 

vízvezetéki szerelési anyagok és cgyébb műszaki cikkek. 
Kerékpárok és alkatrészek. - Fényképészeti cikkek.

Tekintse meg ti n s -v é + J IciAllitó Búnkat 11

'NT^YYÍ Y'plzldlYI hanem valósággal minden vásárló egyszeri
vili 1 — - vásárlással meggyőződhet. ...

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

L.. Tisztelettel GEETLER FÜLÖP.
Nyit ai é« Táraa könyvnyomdája Lsvisa—Léva.


