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Az elektromos áram
szolgáltatásunk hiányossága

Városunkban már régóta beszél
nek és széliében panaszkodnak a 
városi villamostelep áramszolgálta
tásának hiányosságáról. A nagy 
elégedetlenség oka abban van, hogy 
a villamostelep vezetősége beszün
tette a fogyasztók részére a nappali 
áramot és csak este ád. Sok vállalat 
és ipari üzem, ennek következtében, 
mivel üzletük vagy üzemük teljes 
és megfelelő üzemben tartásához 
villamos áramra feltétlen szükségük 
van, kárt szenvednek. Mivel ezen, 
az egész város közönségét érdeklő 
kérdés általános érdekkel bir és 
bennünket már számos oldalról 
figyelmeztettek, ezért szükségesnek 
gondoltuk, hogy mi is foglalkoz
zunk vele.

A villamostelep vezetősége mi 
kor a nappali áramszolgáltatást be
szüntette azzal érvelt, hogy oly 
kevés a nappali fogyasztó, hogy a 
villamostelep nappali működése nem 
hogy semmi hasznot sem hoz, ha
nem még a város rá is fizet. Ezért 
tehát beszüntették a nappali áram 
szolgáltatást és ez által az iparunk 
egészséges és örvendetes fejlődését 
részben megakadályozták, amennyi
ben egyes ipari üzemek közül, me
lyek már eleve mesterséges hajtó 
erőre, a kéznél levő villamos áramra 
rendezkedtek be, azok amelyek ren
delkeztek bizonyos tökével, átalakí
tották üzemüket másféle motorra, 
az átalakítás időt és költséget vett 
igénybe, tehát a fejlődést akadá
lyozta, azok a vállalatok pedig, a 
melyek az átalakításhoz szükséges 
tökével nem rendelkeznek, kényte
lenek voltak vissza térni a primití
vebb, teljesítmény tekintetében a 
gépek mögött messze maradó emberi 
vagy állati hajtóerőre, ami okvetlen 
az ipari fejlődés rovására megy. 
Láttunk szépen működő gép , laka
tos- és asztalosmühelyeket, melyek 
ép azért létesültek, mert annak 
idején a villamostelep vezetősége 
Ígéretet tett nekik, hogy egész nap 
áramot kapnak s igy működésűk 
elé akadály nem gördül. Es most i> 
El lehet képzelni, hogy dicsérik a 
villamos telepet. Vagy tessék a 
nyomdatulajdonosokat meg kérdezni, 
hogy mily nagy hátrányára szolgai, 
hogy nincs nappali áram úgy, hogy 
már e miatt egy idő óta munkát 
sem vállalnak. ,

A nappali áramszolgáltatás be

szüntetésénél a villamostelep veze
tőségét, elismerjük, a város érdeke 
vezette, amennyiben ezzel is a város 
kiadásait csökkenteni és az esetleges 
ráfizetéstől meg akarták kímélni a 
város közönségét. Szerintünk azon
ban a nappali áramszolgáltatás is 
meghozta volna a maga gyümölcsét 
ha nem is mindjárt, de később, mi
kor az iparunk teljes mértékben ki
fejlődött volna, minden bizonnyal.

A nappali áramszolgáltatás be
szüntetése munkás védelem szem
pontjából is érezteti káros hatását, 
amennyiben némely vállalat munká
sait a nappali munka helyett, mivel 
nappal áramot nem kap, kénytelen 
éjjel dolgoztatni, ha meg akarja 
tartani az üzem teljesitö képességét. 
Az éjjeli munka pedig káros az 
emberi szervezetre. Munkásainkat 
ettől lehetőleg óvnunk kell

A villamostelep akkumulátorai 
rosszak és nem működnek. A hiá
nyos áramszolgáltatás kérdése sze
rintünk, egyúttal az akkumulátorok 
kérdése is. A villamostelep vezető
sége azt mondja, ha a város fel
állítaná ismét az akkumulátor telepet, 
tudnának az igénylők részére nap
pali áramot is elegendő mennyiség
ben adni. Felhivjuk tehát a város 
vezetőségét, hogy ezeknek mielőbbi 
beszerzését szorgalmazza, mert a 
fogyasztók kellő elektromos áram
mal való ellátása nemcsak az azt 
igénylők érdeke, hanem az egész 
városé.

A vlláa-esemanyekbfií
Beskid Antal dr. ruszinszkói kormányzó 

tervet dolgozott ki a ruszinszkói különböző 
vallásfelekezetek között való egyeség létre
hozására. Eszerint a már meglévő temp
lomokat mindegyik községben az a telekezet 
kapná meg, amely ott többségben van. A 
kisebbség részére a közBég köteles volna uj 
templomot építtetni. Az egyházi javakat bi- 

1 zonyos kulcs szerint osztanák fel.
A szerb királyi pár párisi látogatása 

alkalmával május végén, Franciaország és 
Jugoszlávia között defenzív szövetséget fog
nak kötni

A francia román szerződés hasonló a 
francia—cseh szlovák szerződéshez, csak 
defenzív jellegű Franciaország a szerződés 
nek nem kíván Oroszország ellen irányuló 
ellenséges jelleget adni.

Mussolini a Ruhr-terület kiürítése mel
lett foglal állást és azt hiszi, hogy ez meg 
is fog történni.

A görögországi népszavazás végleges 
eredménye : a köztársaság mellett leadtak 
788 742 szavazatot ellene 325 322 szavazatot.

Trockij szabadságáról visszaérkezve, 
átvette a hadügyi népbiztosság vezetését A 
forradalmi haditanács elhatározta, hogy a 
vörös hadsereg tisztikarából eltávolítja azo
kat a kommunista tiszteket, akik a pártviták
ban az ellenzéket támogatva, résztvettek.

Az amerikai bevándorlás uj szabályo
zása szerint az európai bevándorlást évi 
160 000 lőre korlátozták.

A független munkáspárt, yorki konferen
ciáján, elhatározta, hogy ajánlatot terjeszt a 
népszövetség elé, miszerint Európa valameny- 
nyi nemzetét áz amerikai Egyesült-Államok 
mintájára egyesítsék.

Az Angol Bank buktatta meg a görög 
királyságot. Ez a bank ugyanis legnagyobb 
hitelezője Görögországnak, amely az állandó 
forrongó politika miatt veszélyeztetve látta 
a törlesztés és kamatfizetés lehetőségét. Ezért 
követelte, hogy oly kormány alakuljon, amely 
véget vet a köztársaságiak és királypártiak 
között dúló harcnak és megszilárdítja az 
ország belső rendjét.

Egy jugoszláv lap a románok kikerge- 
tését javasolja Európából: románokra nekünk 
nem lehet szükségünk, de nemcsak nekünk, 
hanem Eirópának sem és ezért őket ki kell 
kergetnünk Európából.

Három és félmillió aranyrubel értékű 
szovjetpénzt hamisítottak. A hamisítókat le
tartóztatták Azok legnagyobbrészt az állam
nyomda alkalmazottai.

Mscdonald beszéde megremegtette az 
orosz közvéleményt. Izvesztija Írja : Vasárnapi 
prédikáció köpenyébe burkolva az angol 
kormány, oly kemény követeléseket szab 
elénk, amelyeknek elfogadása az egész 
kommunista rendszer bukását jelentené.

A Bechyne iskolaügyi miniszternek Ru- 
szinszkó teljhatalmú miniszterévé való kine
vezéséről az ungvári beavatott körök tudni 
vélik, hogy kinevezése befejezett tény és a 
legközelebbi napokban várható.

Már nagyon előrehaladott állapotban 
vannak a 800 millió aranymárkás kölcsönre 
vonatkozó tárgyalások, amelyet a szakértők 
véleményezése szerint Németország rendel
kezésére kell bocsájtani Eddig már 700 
millió aranymárkát jegyeztek és pedig 400 
milliót amerikai és 300 milliót angol részről. 
A többi 100 millióra még folyik a jegyzés.

Romániát és Olaszországot is sérti az 
amerikai bevándorlási törvény mert a két 
ország eddigi bevándorlási kvótája kilencven 
százalékkal megrövidült.

Párisi politikai körökben a húsvéti ünne
pek alatt az a nézet alakult ki, hogy május 
közepe előtt nem várhutó a jóvátételi kér
désnek végleges megoldása.

Belgiumban aggodalommal látolgatják 
azt a kérdést, miképpen lehet Macdonaldnak 
és Poincarénak álláspontját összeegyez
tetni.

Macdonald kijelentette, hogy nem tudja, 
hogy a jelenlegi kormány meddig marad 
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meg hivatalában, de mindenkor csak jót 
cselekszik és a világot uj szellemi felfogás
hoz akarja segiteui.

Sinovjev, a vasúti alkalmazottak kong
resszusán az angol —orosz tárgyalásokról 
szólva kijelentette, hogy az angol követelé
sek elárulják, hogy az angol bankárok céiju 
Oroszország rabszolga sorsra való sülyesz 
tése.

Poincaré demarsot intézett Macdouald- 
boz, amelyben kijelentette, hogy ha a jóvá- 
tételi kérdés körül két esztendeig a mai 
politikát űzik, akkor nem lehet többé remény 
a békére, francia politikai körökben óriási 
föiháborodást váltott ki. Az Echo de Paris 
arról tud, hogy a francia követ Londonban 
demarsot nyújtott át Macdonaldoak, hogy a 
szankciók kérdésében tisztázza az angol 
kormány álláspontját. Macdonald válasza a 
jegyzékre állítólag kevéssé volt kedvező.

Borzalmas vasúti összeütközés történt 
Svájcban. Egymásnak szaladt két gyorsvo 
nat — Huszonégy halott, számos sebesült.

Politikai körökben úgy tudják, hogy a 
román miniszterelnök szövetséget akar létre
hozni Törökország és Románia között.

Az angol bankárok követelései Szovjet- 
oroszországban pártra való különbség nélkül 
mindenütt a leghatározottabb ellenállásra 
találnak.

Coolidge elnök a fegyverkezés korláto
zásával és a nemzetközi jog kodifikálásával 
kapcsolatban világkonferencia egybehivását 
fogja kezdeményezői.

A szovjetdelegáció egyik tagjának nyi
latkozata szerint a londoni angol—orosz 
konferencia mindenesetre sokáig, esetleg 
egy évig fog tartani

A svájci borzalmas vasúti katasztrófának 
eddig harminc halottja és £0 súlyos sebe
sültje van, kik között dr. Helllerich volt német 
minisztert is kórházba szállították.

Levél Amerikából.
New-York, 1924 márc. 15

Európai ember csak álmában látta, vagy 
a délibábos rónák ködfátyol képeiben sejtette 
azokat a méreteket, az omben alkotásoknak 
pompás épületeit, melyeket itt mindenütt a 
valóságban lát, tapasztal. A fellegeket kar
coló 40-60 emeletes bérpalota kolosszusok, 
amelyek az emberi művészet, techuika min
den kritériumait kimentik. A tengerpartokat 
6 — 7 mértföld hosszúságban a nyilt tengerrel 
összekötő vasúti hidak, kikötők, emelő-rudak, 
villámgyorsasággal haladó uszóvárost ábrá
zoló hajók; emberi fogalmat felülmúló foi- 
galmas földalatti, földfeletti, az egész várost 
át meg átszaguldó, őrült gyorsasággal haladó 
villamosok, százezer számra szágu'dó, tül
kölő autók : miud-mind rendkívüliek, almunk
ban látottak és csak Amerikában találhatók 
valóságban.

Örült sebességgel fut lót mindenki; sie 
tős a dolga mindenkinek, mert az idő: dollár, 
a világ legjobb pénze, amit csak futva érhe
tünk el. Nincs aki pihenjen, nincs aki vesz
tegeljen, itt csak a halottaké az unalom, 
pihenés. Gép minden, még az ember is. 
Automata a kézi, háziszerszám, a moziéiet, 
az imaterem. A villanyos kalauz egyedül 
vezeti őrült sebességgel rohanó vonatát, 
nyitja a ki bejáró utasoknak ajtaját, váltja 
nagy pénzeit 5 centesre, mutatja az auto
mata szelenczéjét a jegyeknek, udvariasan 
„(if jau pleaz*—) szolgálja ki, szólítja fel 
utasait. Egy ember mindenütt, az automata 
gépember És mégis rendben, fennakadás 
nélkül folyik milliók forgalma. Gombot nem 
dob senki az automatába, nem csalja meg 
senki a kalauzt készakarva. Csoda világ ez, 
nem a mi világunkból való.

Hát az nem álomkép; a kisebbség jogait 
a világ legnagyobb nemzete az Amerika el
tűri, s minden akadály nélkül engedélyezi, 
hogy az itt összesereglett magyarok március 
15-én teljes örömmel, himnusz, kurucz nóták 
éneklésével, tüzes, eleven magyar beszédek 
kel ünnepeljenek 7

A szabadság hazája, az igazi demokrácia, 
hol mindenben az érték érvényesül, — csak 
Amerikában van. Az Istentől származott 
emberi jogok az egyenlőségben, megszente- 

lődve, itt igazán érvényesülnek, érvényesiti az 
állami törvény, valóságban, nem csak a pa
píron él, világ csúfjára. Négy napos tapasz
talatnak szép képei ezek, melyek nem déli
bábok, hanem a valóságnak képei. Mikor 
jutunk mi ide, vagy egyáltalán eljutunk-e 
valaha 7 I

Meglepődve olvasom ponyva nagyságú 
lapok hasábjain : 344 East 69 A Strect alatti 
magyar templomban március 15-iki ünne
pélye műsorát, közte nevemet is. mint ün 
népi szónokét. Kiütödik meg ezen 7 Itt nem 
zavar senkit, ha elsírjuk a magyar bánatot, 
ha igen magyar hévséggel szólunk a nagy 
napról Álom ez vagy való, kérditek felvi
déki, déli és keleti magyarok 71 Való-való, 
háromszor is való —, ezt üzenem nektek.

Halljátok-e, tudjátok-e kiszól hozzátok?! 
A léleknek az ereje, a szívnek megnyilatko
zása nem ismerős nektek 7 I

Krisztust a kenyér megszegéséről, áldá 
sáuak szavairól megismerték tauitványai I I

Köszöntésem szavaival illetlek benne
teket —: legyetek jó reménységgel — a 
munkában keressétek a jövőt.

Különfélék.
— A XVIII. nagy zsupa gyűlését 

sok huza vona után végre e hó 24-én tar
tották meg dr. Szlávik György zsupán elnök
lete alatt, melyen a tagok csak nem teljes 
számmal résztvettek. .Megjelentek a kineve- 
zettek is, akik maguk is csodálkoztak, hogy 
kinek a bizalmából lettek tagjai a megyei 
közgyűlésnek. Léva városából megjelentek 
dr. Gyapay Ede, Bándy Endre a szövetke
zett ellenzék és dr. Ravasz Viktor a szlovák 
néppárt részéről. A gyűlésen dr. Petiogally 
Oszkár a szövetkezett ellenzék nevében 22 
tag á'tal (tehát több, mint a fele) javaslatot 
nyújtott be a megyei képviselő testülethez, 
hogy mondja ki a megye-bizottság, hogy a 
kormánynak az 1920. évi február 29 én kelt 
126 te. 12. § nak alapján kibocsátott azon 
rendeletét, amellyel 11 megyebizottsági tagot 
a megyei képviselőtestületbe kinevezett, tudo
másul nem veszi és mint törvénytelent pa 
nasszal támadja meg. Egyúttal kérte elren
delni, hogy a kormány kinevezése alapján

A GARAMI MALOM.
Te testvér, ott a sáros ugaron.
Idevaló vagy, hát tudod, — mond meg: 
Mért nem jár az a garami malom ?

Ni, hiányos lapátú a kerék —
S ezernyi lyuk van a zsindelytetön . . .
Vagy a molnárnak pénze nincs elég?

Csónak sincs az oldalához kötve.
Elment ugye a gazda, de mondd csak, 
Mért lóg az ablakon az a göbre?

Hogy ? Vagy úgy ! Hát haldoklik a molnár. 
Szegény molnár.' — S nem marad utána 
Más egy göbre folyó fájdalomnál . .

Szegény malom I Lesz-e még áj tetőd ? 
Fog-e még forogni az a kerek,
Nótás-vigan ép úgy, mint azelőtt? . .

ZSOLNAI TIVADAR.

Kiszörkesztés- és nyilatkozat.
— Egy siarkesit legyzatalbfil —

X.
Egy ködös, morozus napon, (néha szep

temberben is van köd) beállított a redak
cióba egyik kékmandlis, egyébként elég jó 
kinézésű atyánkfia. A szerkesztőt kereste. 
Illő bemutatkozás és elköszönés után ilyen 
párbeszéd fejlődött ki közöttünk :

— Tudja-e miért jöttem tekintetes uram 71
— Már honnét tudnám 7 Nem vagyok 

én magába látó I
— Hát megmondjam tekintetes uram 7 I
— Hát mondja, ha úgy jól, vagy esik 

jobbaD, de hamarosan, mert nekem sok a 
dolgom. Nem jut időm üres diskurálásra.

Hát az arányában jöttem . . izé . . . 
ha lenne szives a keresztkomámat, már mint 
az enyémet a zujságba kiszörkeszteni, mert 
hogy, nem lehet más a dinnyetolvaj, mint ö 
kelme. Nincs több olyan lütolvaj, mint ő 
kelme, nem hiába az én kedves keresztko 
mám 1

— Talán térnénk arra a bizonyos do
logra. Említettem már, hogy sok a dolgom, 
nagyon sok 1

— Tetszik tudni . . .
— Tetszik a f . . . nem nekem Csak 

a dologra I
— ügy esett a sor, hogy az Abrahám- 

nál iddogáltunk és fogadtunk, hogy 2 nap és 
2 éjjen át elvész 9 dinnyém, a legszebb 9 
a Porongyból egyszerre. Aztán hazamentünk, 
minekelötte megittuk a 2 liter fogadást. Én 
pihentem egy kicsit, gondolám, hiszen nem 
tudja a fogadásunkat senki, még az Abra- 
hám se, hát csak nem lopják el tüstént 
azonnal a dinnyéimet I Reggelre kelve, ki
mentem a Porongyba és ... . majd meg
ütött a guta, nincs a 9 dinnyém, a legszebb 
9 oda lett I

— Nos hát mit akar ezzel ? Oda a 9 
dinnye, elvesztette a fogadást, punktum I

— Hiszen nem a dinnyém a sajnálom 
én. Dehogy sajnálom I Volt is lesz is. Csak 
röstellem, azt röstellem, hogy a komám meg
nyert. Mert tetszik tudni, nagy lütolvaj ö, de 
én különbnek tartom magamat és mégis ő 
nyerte meg a fogadást Ez az, ami bánt 
engemet. Es emmiatt szeretném a komámat 

kiszörkesztetni, hogy tudná meg, hogy én is 
vagyok valaki I

— Hát hallja e bácsi I A kiszörkesztés 
nem olyan könnyű ám, mint a fogadás, vagy 
dinnyelopás. Sok kell abhoz I

— Hoztam kérem alássan hozzávalót is 
a nyakig Mizestül, ü nála, mondják, jobb a 
ital, mint Abrahámnál. Emmán itt is van a 
hónyom alatt

— Már mondja már, hogy mit akar I 7
— Hát csak azt szörkessze ki, hogy a 

komám már mint ö Keresztes Abris, — mert 
tetszik tudni, több komám is van nekom, — 
lopta el a dinnyéket, de nem fogadásbul.

— De ha fogadásbul, a kenddel, éppen 
a kenddel való fogadásbul s meg is itták a 
fogadás árát I

— Hát hiszen ez az, ezt kellene elki- 
szörkeszteni. Vagy talán valami fiskális féle 
is kellene hozzá 7 I

— Az mellékes. A kiszörkesztés nagy 
dolog. Megmondotta már régen a bölcs Deák 
Ferenc, hogy .hazudni nem szabadi*

Már hiszen nem hazudna a tekintetes 
ur, igazat szerkesztene, mer ténylegesen a 
komám lopta a dinnyéket.

— De hátha nem ö lopta el 7
— Hiszen nem tagadja, komám ámbár 

be sem ösméri:
— De ha rászabaditotta kelmed a foga

dás irányában I
— lgazi >gaz, de éppen emiatt akarnám 

elkiszörkeszteni I
— Nem értem, hogy mit akar I

De nehéz elméjű a tekintetes ur,
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megjelent bizottsági tagok a tárgyalási termet 
hagyják el miután az ő közérdekű saját 
különös érdekük forog szóban és igy az 
idézett §. 1 bekezdése értelmében sem a 
tárgyalásnál, sem a szavazásnál jelen nem 
lehetnek. Továbbá a tanácskozási rend 22. 
§-a és a törvény 20 és 52. §§ ai alapján 
tisztelettel kérem a szavazásból kizárni a 
zsupán ur által szavazati joggal felruházott 
tisztviselő urakat is, miután nevezettek a 
hivatalos jelentések fölötti szavazásban részt 
nem vehetnek. A javaslat felett a jövő köz
gyűlés dönt Majd a megyei választmány 
megválasztása következett : Megválasztattak 
a szövetkezett ellenzék tagja közül: dr. Pet- 
rogalli Oszkár rendes, dr. Gyapay Ede pót
tagnak, a szlovák néppárt részéről : Kalcsok 
Mihály, Kiéin Ede rendes, Elek Béla és Boris 
József póttagoknak, a kommunista párt ré
széről 1 Schwarcz László rendes Strics And
rás póttagnak, a szociáldemokrata és cseh
szlovák szocialisták közül -. Brichta Benedek 
rendes és Nespor János póttagnak, republi
kánus államalkotó párt részéről : Tvarozsek 
Ede, Pankovics Gyula, Me'ichár Nándor ren
des, Seszták Pál, Dankó János és Klatik 
Pál póttagoknak. Végül megállapították a 
rendes gyűlések minden évben március, junius, 
szeptember és december havában tartassa
nak meg

— Szülői értekezlet. F. év május hó 
4-én délelőtt 11 órakor a helybeli ref. reál
gimnázium rajztermében értekezlet lesz a 
magyar osztályok tanulóinak szüleivel és a 
szlovák osztályok tanulóinak azon szülőivel, 
akik a szlovák nyelvet nem bírják. Az érde
kelt szülőket erre az értekezletre az igaz
gatóság ezennel meghívja. A szlovákul tudó 
szülők részére május hó 11 én délelőtt 11 
órakor lesz hasonló értekezlet. Igazgatóság.

— A lóval nőegylet e hó 24-én 
csütörtökön délután tartotta m>g évi rendes 
közgyűlését az általa fenntartott „Árvaház* 
iskolatermében Arvay Józsefné alelnök voze- 
tése mellett. Az elnöklő alelnök szívélyes 
szavakkal üdvözli a megjelenteket, felkéri a 
titkárt évi jelentésének előterjesztésére. Dr 
Kersék János titkár az egylet áldásos műkö
désének eredményét látva megállapítja, hogy 
nincs ne masebb célú egyesület a lévai tár- 
sadaomban, mint ez a nöegylet, amely az 

emberi társadalom lejtőjén lefelé csúszó 
ártatlun kis lelkeket felemelvén megmenti a 
társadalom számáru. Ha visszagondolunk arra, 
hogy hány ilyen apró gyermeket állított már 
a jó Isten, a haza és a társadalom szolgá 
lataba, akik nélküle elvesztek volna a nyo
mor és bűn fertőjében, igazán büszke lehet 
minden hölgy arra, hogy ennek az egyesü 
létnek tagja lehet A jó Isten számon tartja 
működésüket és meg fogja áldani mindazo
kat, akik idejük egy részét ennek a nemes 
célnak szentelték. Kegyeletes szavakkal emlé- ' 
kezelt meg a titkár az egyesület három ha
lottjáról, az év közben elhunyt özv. Bolemán 
Józsefné, özv. Faragó Sámuelué és özv. 
dr. Vietoris Sándorné úrasszonyok elhuny
téról, akiknek az élete a jótékonyság gya- . 
korlásában találta örömét, akik kis árváink
nak áldott lelkű pártfogói, akik igazi nemes- 
szivü magyar asszonyok voltak s nemes tetteik 
által állitottak maguknak érettél maradandóbb 
emléket. A közgyűlés a derék hölgyek el
hunyta alkalmából részvétét nyilvánította és 
emléküket jegyzőkönyvileg megörökíteni ren
delte Majd köszönetét nyilvánította a köz
gyűlés az egylet fáradhatatlan elnökének, 
gondnokának odaadó buzgóságukért. Beje
lentette a titkár, hogy az elmúlt évben 3 
választmányi és 1 közgyűlést tartottak. A 
tagok száma újabb gyűjtés által tizenöttel 
szaporodott A gyűjtésben az érdem Weiszer 
Róbertné és Bercelly Miklósáét illeti, akiknek 
a közgyűlés köszönetét fejezi ki. A személy
zet köréből a jelölt beöltözés céljából Rozs
nyóra távozott, helyét az alelnöknö egy cse
lédasszonnyal töltötte be. Az árvaházban 38 
árva van gondozás alatt s 2 kap kosztot 
Jóvá hagyta a közgyűlés a kis Szobi Ernő 
felvételét s elrendelte, hogy Jancso Mihály 
két kis árvája felvétessék. Jóváhagyta a köz
gyűlés, hogy az egylet tulajdonát képező 
kötőkép üzembe helyeztessék s annak keze 
léso céljából egy lábára rokkant leány kita- 
nittassék, mert ha csak a házi szükségletet 
tudja ellátni, már megtérül minden kiadás. 
— Majd Bojsza József egyleti pénztáros ter
jesztette elő a múlt évi zárszámadásokat és 
az idei költségvetést, melyeket a közgyűlés 
vita nélkül elfogadott és a pénztárnoknak a 
felmentvényt megadva, buzgó működéséért 
köszönetét szavazott. A pénztárnoki jelentés , 

kapcsán háláját és jegyzőkönyvi köszönetét 
tolmácsolja a közgyűlés lovag Schoeller 
(ipsztáv urnák a lévai uradalom nagy lelkű 
tulajdonosának igazán fejedelmi adománya
iért, Schöpjlin Róbertné úrasszony, Weisz 
Kálmán, Wertheimer Izidor uraknak állandó, 
bőkezű gondoskodásukért. Végül a választ
mányban megüresedett helyeket a következő 
úrasszonyok megválasztásával töltötte be : 
Agárdy Sándorné, Dénes Zoltáuné, /anicsek 
Károlyné, Koralevszky Rudolfné, Hlóska Sa- 
muné és Pokorny Jánosné. A megválasz
tottak a titkár által hivatalosan értesitendők. 
A gyűlést ezután az alelnök bezárta.

— ölvedi László szerzői eetélye 
Ölvedi László a kiváló szlovenszkói költő 
szülővárosában Érsekújváron, az „Arany 
Oroszlán* szálló nagytermében 1924 április 
27-én (vasárnap) este fél hét órakor szerzői 
estélyt rendez. Az estély műsora: 1) Dr. 
Jankovies Marcell, a Toldy-kör alelnöke (Po 
zsony) tart megnyitó előadást. 2) Burgics 
Márta (Pozsony) szavalata 3) Ölvedi László: 
Irodalmi elvek. 4) Antolik Árpádné Ölvedi- 
dalokat énekel. 5) Ölvedi László : Újabb köl
temények. 6) Segesvár. Dramolett 1 felvo
násban. (A Toldy-kör pályázatán kitüntetve.)

— Gyaszhlr. Mély részvéttel vesszük 
egy köztiszteletben álló, egykor jobb napokat 
látott úrasszony haláláról. Horváth Antalné 
szül Csernák Gabriella, Horváth Antal ny. 
tanítóképző intézeti igazgató hitvese 63 éves 
korában hosszú, keresztényi türelemmel viselt 
szenvedés után e hó 22 én elhunyt. A bol
dogult a jó magyar asszonyok mintaképe 
volt, férjének hűséges felesége, ki családi 
tűzhelyének igazi őrangyala volt. Atyja ki 
Léván van eltemetve, a 60-as évek elején 
Léván működött, itt töltötte gyermek éveit, 
ez a város ringatta bölcsőjét s ez adott neki 
csendes sírhelyet temetőjében, hol e hó 24 én 
helyezték nagy részvét mellett örök nyuga
lomra. Áldott legyen emléke I

— Harangszentelés Oszlányban. 
A háború alatt eirekvirált harangok helyébe 
a róm. kath. hivek két uj 132 és 82 kg. 
súlyú harangot szereztek be. Az uj harangok 
megszentelése és a toronyba való felhúzása 
f. hő 16-án volt. Az ünnepélyes felszentelést 
L'jváry Mátyás plébános végezte.

hogy nem érti I Azt akarnám kiszerkesztetni 
az újságban, hogy a komámmal minden jótét 
lélek őrizkedjen, főleg fogadni, ne fogadjon 
vele, mert olyan ember, hogy fogadásból 
lelopja az égről a csillagot is I Legalább 
mást nem nyer meg.

— Nem szerkesztek bácsi semmiféle 
dinnye ügyet. Sajnálom, nem tehetem, na
gyon sok a dolgom.

— No én is sajná'om, de a komám 
azért nem viszi el szárazon H'ába kereszt
komám ö nekem annyit mondhatok. Majd 
kitalálom, hogy mit kell csinálnom. Isten 
áldja I

— Magát is bácsi. Csak hogy végeztünk I

II.
Más alkalommal történt. Beállított egy 

csizmadiamester Kukmérból. Hogy van Kuk- 
mér és hogy hol van ? bizony valami jó 
lexikon nélkül aligha tudnám megmondani. 
Bemutatkozik: ,Éu vagyok a Vargács Vendel 
a Kukmérbul, az első csizmadia 19 közül, 
céhmester, remekelt. Kérném szivesen nyi
latkozni akarnék.

— Hát nyilatkozzék I
— Ha tudnék._ Ha nem tud, akkor ne nyilatkozzék I
— De muszáj ám nyilatkozni. Meg

parancsolta a járásbiró ur, azzal pedig, amint 
ő is mondja, nem lehel kukoricázni. De meg
ígértem a Papucs Péternek is, akit, mint ő 
mondja megsértettem s ő azt nem engedi.

— Ahál Most már kezdem érteni a 
dolgot. No ha tudta megsérteni Papucs Pé 

tért, tudjon megfelelőképpen nyilatkozni is I 
Én ezen nem segíthetek.

— Ugyan ne rezonírozzon az Ur I Ne
kem azt mondták, hogy itt az újságíró kony
hán vagy kancelarián vagy nem is tudom 
hogy de nem igy mondták, valamiféle reda- 
kit mondtak hogy itt megcsinálják jó pénzért 
és ki is nyomtatják. Én megfizetek mindenért 
csak ezt a papucsot elintézhessem.

— Talán valami nyilatkozatot kéne meg 
fogalmazni s kiadni a „Nyílt tér’-ben, nem Vl

— Azt, azt kérem alássan, valami fogal
mat emlegettek Papucs és társai, mert hogy 
én őt a szentmihálynupi vásáron lebecsmé
reltem avval, hogy azt mondtam róla, mi
szerint nem becsületes ember amiért olcsób
ban adja a papucsokat mint én.

— Tehát nyilatkozatot akar megfogal
maztatni valami csizmadia becsület ügyben. 
Jól Vállalom, de sajátkezüleg, tanuk előtt, 
alá kell írnia. Én majd kiadom a „Harsogó*- 
ban, de soronként 15 koronába kerül. Meg 
adja ?

— Igen, igen I Megadom I Hogyne ad
nám meg, még ha egypár kordován csizmába 
is kerül.

— Tehát egy kis türelmet kérek, azon
nal megfogalmazom.

— Azt, azt mondták, fogalmazott nyi
latkozatot mondtak, amit kell adnom az 
újságban, hogy t. i. Papucs Péter van olyan 
csizmadia mint más, és elismerem hogy 
megsértettem becsületes mestersége iparában 
és engedőimet nyilatkoztatok.

— Most már értem, most már tudom, 
hogy miről van szó. Már Írom is. (Elfogott 
az ujságirói huncutság ördöge s a következő 
fogalmazványt írattam alá s adattam ki 
Vargács Vendellel a „Harsogó* hasábjain.

Nyilatkozat.
Alulismegirt kukméri lakos csizmadia 

mester ezennel megnyilatkozom és kinyilat
koztatom, hogy Papucs Péter, amint ő nyi
latkozik, van olyan csizmadia mester mint 
más, noha mindenek nem is nyilatkoznak 
igy. Engedőimet fogalmazok azokért ha őt 
nyilatkozatommal a szentmihálynapi vásáron 
megsértettem volna azzal, hogy becstelen 
ember, mivelhogy a lábbeli művészetben 
nem úgy nyilatkozik papucsa mint az enyém. 
Ámhogy nem céhbeli, nem is nyilatkozhatik. 
Én ezekért ö tüle, ezennel bocsánatkérést 
fogalmazok.

Kelt Kukméren, 1920 ápr. 1.
— Emmár szivem szerint valóan van 

megfogalmazva vagyis nyilatkozva, akarom 
mondani: megnyilazva. Ezért a rendes diur- 
numon felül talpalok az urnák egypár jó 
fejelés csizmát, ha van t. i. ilyen csizmája, 
csak tessék elküldeni. Lakom a Tulipán utcá
ban a 9. szám alatt hátulról.

A nyilatkozat megjelent, de Vargács 
uram, később megtudtam, csakhamar el
költözött Kukmérról, azzal a fogadással, 
hogy soha többé nem nyilatkozik.

V. I.



4 R H 1934 április 87

— Hangverseny. A magyar tanító
képző javára rendezendő hangversenyét a 
barsi ref. Egyházmegye május hó 18-án 
fogja megrendezni. A hangverseny művészi 
műsorát a rendezőség már összeállitotta. A 
hangversenyen szereplő dalárdák már telje
sen elkészültek s a próbákról Ítélve nagy 
élvezetben lesz része a müvészestélyen meg 
jelenő közönségnek. A hangversenyen sze 
replő öt dalárdán kivül szavalatok, ének és 
zeneszámok fogják a” kitünően összeállított 
műsort emelni

— A zsellzi járási bizottság a 
napokban tartotta meg ülését Bemutatták a 
bizottságnak a köztársaság elnökéhez, a kor
mány tagjaihoz és a zólyomi zsupánhoz in
tézett üdvözlő iratra érkezott válaszokat. 
Ezután adminisztrációs ügyeket intézett el a 
bizottság. A járás ember- és állategészség
ügyi viszonyai a beterjesztett jelentés szerint 
türhetöek.

— Házasság. Pető Imre dr., a Bars- 
megyei Népbank vezérigazgatója április 24-én 
nőül vette Znamenák Berci kisasszonyt, 
néhai Znamonák Sándor aranyosmaróti ügy
véd és neje szül. Kósa Gizella leányát, 
Aranyosmaróton

— Kinevezés. Medveczky Ernő váro
sunk szülöttje, a m. kir. földmivelési minisz
tériumba beosztott miniszteri tanácsosi cim 
és jelleggel beosztott főerdőtanácsos, való 
ságos miniszteri tanácsossá lett kinevezve.

— Színész jubélium. A szlovenszkói 
magyar kultúra egyik jelentős eseménye fog 
lejátszódni a városi színházban május 2 án 
Faludi Kálmán, a délszlovenszkói szintársu 
lat kitűnő komikusa fogja 15 éves jubile
umát tartani Faludi mögött az egyik legne
hezebb, de egyúttal talán a legszebb életpálya 
küzdelmekben és sikerekben gazdag múltja 
áll. Büszkén tekinthet vissza múltjára, mert 
sikerei nem mulójelentőségüek, hanem értéket 
képviselnek. Jelentős értéket a mi számunkra 
Szeretetre méltó egyénisége, pompás humora, 
derűs szines játéka már az első pillanattól 
megnyerte a magyar közönséget. Jubileuma 
alkalmával nem mulaszthatjuk el, hogy mi 
is ne köszöntjük szeretettel őt, a szlovenszkói 
magyar kultúra egyik legigazibb és legtehet
ségesebb zászlóvivőjét. A színházban május 
2-án „A postásfiu- és a húga* című énekes 
bohózatot fogják játszani, melynek főszere 
pét Faludi fogja alakítani. Reméljük a váro
sunk közönsége fényes megjelenésével fogja 
ünnepelni, jubiláló kedves színészét.

— Eljegyzés. Mogyoróssy Ferenc 
Nyi-rgesujfaluból eljegyezte Augusztin Mán 
cikát, Bella Antal polgártársunk nevelt leányát.

— Dr. Fényes Samu folyó hó 28-án 
(.hétfőn) este 8 órakor a Városháza nagyter
mében tart népszerű előadást, Einstein elmé
letéről. Belépti-dij: 10 K, diákoknak és mun
kásoknak 5 K.

— Házhely kisajátítási törvény 
érvényességét a parlament az 1924,-iki évre 
meghosszabbította. A törvény szerint lakóház 
vagy kisbirtokosnak szükséges gazdasági épü
letek, továbbá kisiparosnak szükséges műhe
lyek stb. épitése céljából, az olyanoknak, kik 
községi bizonyítvánnyal igazolják, hogy a 
kérelmezőnek háza, vagy építkezésre alkal
mas telke nincs, igényt tarthat ilyenre. A 
kisajátítást legkésőbb 1924 december 31-ig 
kell kérni az illetékes járási főnökségnél. 
Házhely kisajátítási ügyekben a Magyar Kis
gazda-párt titkárságai felvilágositással és köz
bejárással tagjainak rendelkezésére állnak.

— Kórody Gyula, oigányprlmás 
Déván. A híres világlátott magyar cigány
prímás Kórody Gyula szloveuszkói kőrútjába 
Lévát is belekapcsolta és egy hónapi ven
dégszereplésre hozzánk is eljön. Május 1 töl 
kezdve a városi kávéházban fogja szórakoztatni 
fülbemászó muzsikájával a zenét szerető kö
zönséget. A kiváló prímás játékát jellemzi a 
hegedű alapos ismerése, a vonó nagyszerű 
kezelése, mély érzésű, meleg tónusu, pompás 
játéka. Nagyszerűen oldja meg a legnehezebb 
zenei feladatokat is, igazi művész ő Ízig- 
vérig. Szereti a régi feledésbe ment gyönyörű 
magyar dalokat felújítani, de emellett han
gulatos uj magyar nótákat is alkotott (pl. 
Megy a kocsi porzik az ut utána, vagy Recece 
nem vagyok én kapitány). Kórody Gyula 

nem csak szülőföldjén híres, hanem már sok 
dicsőséget szerzett a magyar zenének kül
földön is. Bandájával megfordult Rio de 
Janeiróban, Buenos Airesben, hoszabb időt 
töltött Varsóban, Szentpéterváron is megfor
dult, hol a cár előtt is muzsikált. Majd Kópén- 
hágában és innét Stockholmba került, ahol 
a svéd király igen megkedvelte. Londonban 
a koronázás alkalmával rendezett hangver
senyen is fellépett zenekarával, jelenleg Ko
máromban muzsikál s onnét jön Lévára. Az 
oltani „Komáromi Lapok" igen kedvezőleg 
nyilatkozik felőle. Reméljük mi is megfogjuk 
szeretni őt.

— Pályázat a magyar nemzet 
történetének megírására. A pozsonyi 
Hiradó húsvéti számában arra való tekin
tettel, hogy a szlovenszkói és ruszinszkói 
magyar ifjúságot a magyar nemzet történe
tére vagy csak hiányosan, vagy elferditve 
tanitják, pályázatot hirdet a magyar nemzet 
történetének megírására. A lap azt szeretné, 
hogy a magyar nemzet történetét a legújabb 
időkig népszerűén tárgyaló könyv a magyar 
családok bibliájává és az ifjúság lelkesítőjévé 
váljék. A pályadíjnyertes mű jutalmazására a 
Hiradó szerkesztősége egyezer korona ősz- 
szeget tűzött ki Egyúttal gyűjtést inditott a 
lap a célból, hogy a pályanyertes müvet 
tekintélyesebben és az esetleg dicséretes 
müveket szintén jutalmazhassa A pályamun
kák beküldési határideje 1924 december 31.

— Színház jövő heti műsora: 
Hétfőn : „önagysága két férje" vígjáték, 
rendkivül kacagtató. Kedden: Parányi Piroska 
jutalom-játéka „Baba vásár". Szerdán; Mol
nár Ferenc világot járt színmüve a „Vörös 
malom". Csütörtökön : Farkas Imre gyönyörű 
zenéjű operettje „Rózsika lelkem", a Baha 
Lujza színház sláger darabja. Pénteken : 
Faludi Kálmánnak 15 éves jubileuma alkal
mából „Postás fiú- és a húga" énekes vig 
játék. Szombaton : „Pompadour márkiné* 
operett Pap Manci felléptével. Vasárnap dél
után : „A kis lord" énekes játék. Parányi 
Piroska felléptével. Este : „Pompadour* 
operett.

— Mezőgazdasági munkások után 
fizetendő balesetbiztosítási dijak. A 
mezőgazdasági munkások után fizetendő bal
esetbiztosítási dijak, melyek a „Slovenská 
pokladnica pre hosp robotnikov" Bratislava, 
Edlová ulica 3 nál a munka megkezdésekor 
fizetendők, az 1924. évre átalány összegben 
fizetendők A munkaadónak csupán az a 
kötelessége, hogy az alább részletezett ősz 
talyok mindegyikében az 1924 évben egyi- 
döben alkalmazott maximális munkáslétszá
mot bejelenti s az alábbi kimutatás szerint 
bárki által könnyen kiszámítható átalánydíjat 
befizeti. Az úgynevezett gépbiztositás továbbra 
is érvényben marad, az ez után fizetendő 
biztosítási díjak azonban a fentebbi átalány
díjba nem lesznek beszámítva s ezért külön 
fizetendők, anélkül, hogy a múlt évi vissza
térítési lehetőség fennállaua. Átalánybiztosi- 
tási dijak : Egész éven át alkalmazott mun
kás után 15, 6 hónapon túl 12, 3-6 hóna 
pig 8, 3 hónapon alul 6 koronát

— A kisgazdák forgalmi adója. 
Azoknak a kisgazdáknak, akiknek a forgalmi 
adó-pausálé alá eső földje Szlovenszkóban 
nem lépi túl a száz hektárt, a forgalmi adó
ról szóló bevallások határidejét 1924 május 
hó 31-ig hosszabbították meg.

— Vatikáni előkéasületek az 1936. 
jubileumi évre. A világháború kitörése 
óta szünetelt a Vatikánban minden nagyobb 
arányú épitkezés, jóllehet a római közön
ség hozzá volt szokva ahoz, hogy a Vatikán 
minden évben a hatalmas épülettömb kere
tei között valami monumentális alkotást lé
tesítsen A keresztény Karitasz szükségletei 
a pápai kincstárt a háború alatt és után is 
annyira igénybe vették, a fogságba esett 
katonákról, a szükséget szenvedő lakosság
ról, éhező gyermekekről való gondoskodás 
olyan nagy anysgi terheket hárított a jelen 
légi pápára és elődjére, hogy a mellett más 
gondokat igy a vatikáni építkezést is háttér
be kellett szorítani. A közeledő jubileumi év 
azonban elodázhatatlanul szükségessé tette 
az előkészületeket s a Vatikánban most 
ismét nagy arányú átalakítási munkálatok 

folynak. Az épitkezés homlokterében áll an
nak a területnek a kiépítése, ahol a jubi
leumi évben megnyitó ntissiós kiállítást fogják 
elhelyezni. A kiállításon az egész világon 
működő katholikus missiókat be fogják mu
tatni vallási, néprajzi és kulturális vonat
kozásaikban. E sőrangú kulturtény lesz ez a 
kiállítás, mely iránt a tudományos körök is 
a legélénkebben érdeklődnek.

— Mikor házasodhatnak a had
kötelesek ? A hadkötelesek 20. életévük 
előtt és sorozási kötelezettségük ideje alatt 
nem házasodhatnak, házasságkötésre csak 
egészen különös méltánylást érdemlő eset
ben kaphatnak engedélyt. Ilyen irányú kér
vényt az elsőfokú közigazgatási hatósághoz 
kell beterjeszteni és a kérvény felett a má
sodik fokú közigazgatási hatóság dönt az 
országos katonai parancsnoksággal egyetér
tésben. Besorozottak mindadig, áruig nin
csenek beosztva, tehát október 1 éig a ka 
tonai hatóság engedélye nélkül nem háza
sodhatnak A kérvény az illetékes első fokú 
közigazgatási hatósághoz nyújtandó be, a 
döntés az illetékes hadkiegészítő parancs
nokságot illeti meg. Aktív szolgálatot telje
sítő katonák és beosztott újoncok, akik en
gedélyt kaptak a tényleges szolgalat elha
lasztására, szintén csak kivételes esetekben 
házasodhatnak ; e felett csapattestük parancs 
noksága dönt.

— Nagy lt-xuslövásár ÉrsekuJ- 
várott Csaknem félszázados múltra vissza 
tekintő luxuslóvásár Érsekújváron ez évben 
is meg lesz tartva, amelynek rendezését elBŐ 
alkalommal vette kezébe a Nyitramegyei 
Gazdasági- és Erdészeti Egyesület, amely a 
felettes hatóságok támogatásával minden le
hetőt elkövet, hogy a luxuslóvásár kedvező 
eredménnyel záródjon A lótenyésztéssel fog
lalkozó és az iránt érdeklődő közönség figyel
mét a Iuxuslóvásárra felbivjuk, akik vásáron 
való részvételüket ideje korán jelentsék be 
a fent emlitett gazdasági egyesületnek Nitra, 
(állami méntelep) vagy az érsekujvári kép
viselő-testületnek, hogy a vendégek és a lovak 
elhelyezéséről gondoskodni lehessen.

Nyilvános köszönet.
Szeretett feleségem elhunyta alkalmából 

tanusitott szives részvétért, de különösen 
Léva város elöljáróságának és számos jólelkü 
barátnak és ismerősöknek a temetés rende
zéséhez szükséges nagylelkű adományaiért 
ez utón mondok hálás köszönetét. A jó Isten 
jutalmazza meg mindazokat, kik szomorú 
sorsunkban rólunk el nem feledkeztek.

Léva, 1924 april 25.
Horváth Antal 

tan. kép. igazgató.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jó rokonnak-, barátnak- és 

ismerősnek, kik felejthetetlen férjem, illetve 
édes atyánk elhunyta alkalmából részvétük
kel fájdalmunkat enyhíteni és utolsó útjára 
elkisérni szívesek voltak, ez utón is hálás 
köszönetét mondunk.

Léva, 1924 április hó 22.
Özv. Hlavacsek /ózsefné 

is gyermekei.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jó barátok- és ismerősök, kik 

felejthetetlen jó édes anyánk elhunyta alkal
mából, szives részvétükkel fájdalmunkat eny
hítették, fogadják ez utón hálás köszönetünket.

Léva, 1924 április hó 25.
Lukács család.

Köszönet nyilvánítás.
Fogadják mindazon nemes jószivü ada

kozók hálás köszönetünket, akik a lévai férfi 
Mária kongregáció által az Irgalmas Nővérek 
Intézetében előadott vallásos színdarab alkal
mával a kath. templomi harangok beszerzé
sének céljára adakoztak.

A boldogságos Szűz Anya áldását kérjük 
Mindnyájukra I

A lévai férfi Mária kongregáció 
veuUtigt.
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Jótékonyság.
Kohn Jenő ur, órás, egy fogadásból 

nyert 10 koronát a tüdőbeteg gondozó inté
zetnek adományozta, mit ezennel hálásan 
elismerünk.

Dr. Frommer Ignácz

Színház.
Múlt hét szombatján „Az ember tragé

diája* került szinre. Madách centennáriuma 
aktuálissá tette a fönséges mü előadását. Az 
érdeklődők nagyobb része az egyszerűbb 
színházi közönség sorából került ki Az első 
széksorok ritkán voltak elfoglalva. Az elő
adás általában elég nívós volt, valamint a 
színpadi rendezés is. Ellenben a szereposz 
tás nem volt valami szerencsés. (Képzeljék 
el pl. a táncos Békeffit a bizánci jelenet pátri
árka szerepében). Ádámot Földessy, Évát 
Zöldy Elza, Lucifert pedig Reményi adta. 
Kifogástalan játékuk jól dominálta és szépen 
vezette az egész előadást, melyben csaknem 
az egész szinházi személyzet és azon felül 
számos statiszta szerepelt.

Vasárnap este a „Hattyulovag*, Har
matit—Zerkovitz operettje ment vasárnapi, 
élénkebb érdeklődés mellett. A közönség jól 
mulatott. Fenyő Irma, Faludi Kálmán ilyen
kor elemükben vannak s azért száll feléjük 
a közönség kacaja. Sándor Aranka, Weszely, 
Somogyi és Reményi jeleskedtek még a da 
rabban.

Hétfőn a „Szép asszony kocsisa* Rajna 
—Kulinyi—Czobor operettje szerepelt mű
soron. Az előadás szive és lelke Papp Manci 
volt. Fenyő Irma és Békefíi sok derült per
cet szereztek a közönségnek, nemkülönben 
Faludi is. Parányi Piroska bájos derűje, va
lamint Oláh és Weszely szép énekei meg
érdemelt elismerésben részesültek.

Kedden Savoir vígjátéké ment a „Kék 
szakáll 8 ik felesége*. Francia pikantéria és 
szellem árad a vig, fordulatos darabból Az 
előadás Papp Manci és Földessy játékától 
igazán pompás szineket nyert, mig Weszely 
egy kényes, de nem kevésbé humoros jele
netnek ügyes megjátszásával keltett osztat
lan derültséget.

Szerdán a „Hollandi menyecske* volt 
soron. Stein és Jenbach operettje, mely Kál
mán Imre pompás zenéjének kedves hangu
latú keretet ad. Az előadás jól megrendezett 
szines jelenetei s mozgékonysága lekötötte 
az érdeklődést. A cimszerepet Papp Manci 
alakította A hercegnő szerepében finom nőies
sége, inkognitóban pedig kedves pajzánsága 
melegen hatott. Fenyő Irma találóbb színek
kel tudta megjátszani a cselédlányt, mint 
az udvarhölgyet. A cselédlánynál nem fel
tűnő, ha majszolgatva lép be az előkelő 
vendégek közé . . Weszely a trónörökös 
szerepében szimpatikus szerelmes volt, Békefíi 
inkább kereskedelmi ügynöknek hatott, mint 
követnek, ez azonban a karzatnak igen tet
szett. Egyébként táncai általában tetszettek. 
Faludi, mint rendesen, minden szavával ka
cagtatott. A kar- és karnagynak is dicséret.

Csütörtökön az izraelita ünnepek alkal- , 
mából „A Gólem*, Kövessy Albert zsidótár- 
gyű daljátékát adta elő a színtársulat. Mirjain 
szerepét Stáray Kamilla, ogy volt magyar 
tanítónő énekelte Erőteljes, tiszta hangjának 
ezüstös csengése, szép trillázása feltűnést 
keltett. Minden énekét hatalmas tapsokkal 
fogadta a meglehetős számú közönség. Stá
ray Kamilla mindössze egy hónapja van a 
színtársulatnál, ahol a karban foglal helyet. 
Szépen énekel, de játéktudása még teljesen 
fejletlen. Az az óváció, amivel mai bemu
tatkozását a közönség fogadta, kizáróan csak 
az énekének szólt A címszerepben Oláh 
Gyula jeleskedett. Ebben a szerepben, mint 
játékos is, kiváló volt, mert találkozott ko
moly alaptermészetével De mint énekes, ismét 
fényes sikert aratott. Somogyi rabbija stílu
sos volt, Weszely most is diszkrét finomság
gal adott egy fiatal szerelmest. Fenyő és 
Faludi jókedvű vidámsággal játszották egy 
szerelmes zsidópárt. A régi keleties moti- ■ 
vumu melódiák, hol lágyan, hol meg erőtel- . 
jesen, de mindég színesen festették alá a 
jeleneteket. Szép előadás volt.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924 április hó 20-tól — április hó 27-ig j

SiOlatót j
Buci János Vicze Eszter leány Ruzena — 

Bella János Frimberger Mária fiú Géza l’ál — 
Horváth Imre Bártfay Margit leány Julianna Kata
lin.

Halálozás.
Horváth Antalné Csernák Gdbriella 63 éves 

agylágyulás — Farkas Rudolf 23 éves Tüdőgümö- 
kór — Hirschler Hermán 69 éves végkimerülés 
— özv. Király Ferenczné Sümegh Anna 83 éves 
aggkori kimerülés.

Gabonaárak:
Levice, 1924 április hó 26-án.

Búza — — 100 kgr. 159 — 160 lor.
Rozs — — n — 140 „
Árpa — — » 157 - 160 „
Zab — — * — 140 .
Kukorica — • 145 — 155 .
Bab — — * 250 - 260 „
Köles — — • — 100 .
Lóheremag — • 500 — 750 ,
Luceruamag n 550 - 600 .

Deviza és valutaárfolyamok 
Barsmegyel Népbank Levice, jelentése

Devizák : á.pxl'is 
lr7-éxi:

á.pxilis
S-4-éxi:

Magyar kor. átutalás 1 Ke 2250 — 2280.—
Német-osztrák „ 2000.— 2025.—
Lei 5 40 5.31
Lengyel márka „ • 280.000.— 285000 —

Valuták :
1 angol font - - Ki 14830 149.30
1 amerikai dollár 34.80 34.—

100 svájci frank 616.50 606.50
100 francia frank 220 25 223.25
100 belga frank - 187.25 189 25
100 svéd kor. - - — 900 —
100 dinár - - • 42.87 48.05
100 lei . - • - 17.25 18.10

Levice város birájától.

ad 3441-1924. szám

Hirdetmény.
Közhírré teszem és értesítem Levice 

város közönségét, miszerint Léva és Vámos- 
ladány közötti, de Lévához tartozó úttest 
mentén lévő árkok és ezek partjain folyó 
1924. évben termő széna és sarjú termése 
ez év május hó 15. én d e. 10 órakor a 
városháza emelet 14 számú hivatalos helyi
ségében nyilvános árverés utján készpénz 
fizetés ellenében a legtöbbet Ígérőnek el fog 
adatni oly feltétel mellett, miszerint a termés 
letakaritása előtt esetleges árok tisztítás, 
avagy mélyítés által előidézett termés csökke
nésért, vevő semminemű kárpótlást nem 
igényelhet; bővebb felvilágosítással ez ügy- 
ben a városgazda szolgál

Levice, 1924 évi április hó 22.
Névery Sándor

városbiró li

Hirdetmény.
Az érdeklődőket értesítem, hogy 

v. b. Weisz Salamon és neje Immer- 
blurn 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 lógnak 
eladatni. A megállapított becsérték 
650 000 K.-át a bánatpénz pedig 
65.000 K.-át tesz ki. A bánatpénz a 
megajánlott vételár 10%-ára nyom
ban az árverés alkalmával kiegészí
tendő.

A venni szándékozók megtekint
hetik a malmot és annak berende
zését valamint egyéb épületeket is, 
alulírott csödtömeggondnok 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.

Léva, 1924. április hó 15 napján.

Dr. Szilárd Samu ügyvéd
csödtömeggondnok

Od predstavenstvo mesta Levic. Levice város elöljáróságától.

Císlo : 3819—1924. szám. Hirdetmény.
V y h I á s k a.

Dr Filip Gergely, hl. mestsky lekár pre 
mesto Levice stepenie osípe v roku 1924 
nasledujúce bude prevádzaf :

Dna 28. aprila 1924. (pondelok) popo 
ludni o 2. hodinách stepenie nemluvniat,

dna 29. aprila 1924 (utorok) popol o 
2 hodinách znovustepenie 11 rocoych.

Kontrolu stepenia osipok a dodatocné 
stepenie bude vydrziavaf dna 5 a 6 mája 
1924. popoludnf o 2. hodinách.

Miesto ucinkovania velsá radná sirn m. 
domu. . .

Vyiyvajú sa rodiéia a tútoria, abv horej- 
siemu vyzvániu co napresnejsie zadost uciniii.

LEVICE, dna 22-ho aprila

Koralewtzky t. k.
ved. notár.

vezető jegyző.

Hirdetmény.
Dr. Gergely Fülöp városi tiszti főorvos 

Levice város területén bz 1924. évi himlő
oltásokat a következő sorrendben eszközli:

1924 év április 28-án (hétfőn) délután 
2. órakor csecsemők I. oltása,

1924. év április 29 én (kedd) délután 2. 
órakor 11 évesek ujraoltása.

A himlőoltási revisiót és utóoltásokat 
május hó 5. és 6-án délután 2. órakor tartja.

Színhely a városháza nagyterme.
A szülők és gyámok felhivatnak, hogy 

törvényes következmények terhe mellett a 
fenti felhívásnak a legpontosabban tegyenek 
eleget.
1924.

Dr. Tóth a. k 
starosta. 

városbiró.

Nagyod reform, egyházközség 
templomát megnagyobbítani, hozzá 
tornyot emeltetni, újból bebutoroz- 
tatni határozta el. Vállalkozók a 
tervet megtekinthetik és informátiót 
nyerhetnek a lelkészlakon 1924. év 
május hó 10-ig. Vállalkozók kiszál
lása és beterjesztendő költségvetése 
dijjazva nem lesz.

Nagyod, 1924. ápril 24-én.
Az elöljáróság.

Viiéki plébániára tFgJ:
asszony kerestetik. Cim e lap kiadó hiva
talában. <31
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= APRÓ HIRDETÉSEK. = Egy ágy sodronnyal, egy sezlon, egy 
szekrény eladó Cím a kiadóban. 427

F7A„ miaviá 4 kölcsönhasználatra keresek. 
falOIlgOrSr w Bővebbet: KERN cégnél.

Eredeti Singer varrógépek 
könnyű föltételek mellett nálam nzonni>l 
átvehetők. Koháry u. 75. SZABÓ JÓZSEF.

Eladó
JÓZSEFNÁL Léva.

alig használt fűkaszáló jutányos 
áron Bővebbet KOSTYEK

353

mvvav, a* tanulókat felveszek Perzsa 
mgyCIieS szőnyeg szövéshez POPÁNÉ 

Szentháromságtér 2. 407

Jó karban levő tenisz-rakett meg
vételre kerestetik.

PÁTKAY JOLÁN, Léva. 415

őrhegyen 1 darab szőllő, egy 
kocsi, ogy rosta, egy mázsa, egy 

vaseke és borona, egy daráló. Magtekin hotő 
Schöller utca 2 sz. alatt. 416

munkára gépműhelybe fele
AwaLdlUu haszonra töke nélkül társat 

keresek : SUBA, DŐLNÉ TERANY. 398

Gazdász urak figyelmébe!
Chlor baryum gyári árban kapható. KNAPP
Drogoria, Levice. 426

13,. 4awaha44 szoba, konyha használat-JjlllOrOZOll ui vai(y anélkül kiadó.
401 Zách u'ca 5.

■p mw ügyes fehérnemű és felsőruha varró
égj nő elmenne úri házakhoz varrni 
jutányosán. A cim megtudható : MÓRICZ 
ISTVÁN, Perre utca 15 sz. Léva 404

Ügynököt
szakmában a ki

(képviselőt) keresünk.
Benzin olaj kocsikenőcs 

Láva és környéki uradal
mak, malmok és más gyár telepeken bejá
ratos. Leveleket 0. F jeliige alutt a kiadóba 
kérjük. 480

Kukorica iöH b£V«”.T
Egy uj alig használt kerékpár eladó. 

Levice, Honvéd utca 30.

J!i K T ii Ö 1 r ül o •
Van szerencsém a n. é. közönség' becses tudomására hozni, hogy

w MALMOMAT "W 
a mostani verseny fejlődése miatt a 
legtökéletesebb gépekkel felszereltem.

Minden tekintetben a pontos és gyors kiszolgálás mellett tekintetbe véve azt, 
hogy LISZTJEIM a környékben a legjobb minőségűek, azon törekszem, 
hogy őrlető vendégeim minden tekintetben a legjobban legyenek kiszolgálva.

A n é közönség becses pártfogását kérve, maradtam szolgálatukra készen 

NAGY ANDRÁS, gözmalomtulajdonos 
NAGYSALLÓ.

SZÉPIRODALMI KÖNYVEK 
IFJÚSÁGI IRATOK 
IMAKÖNYVEK 
LEVÉLPAPÍROK 

UNDERWOOD IRÓáÉP
Friss írógép szallagok. Carbon papír stb. dús választékban kapható

NYITRAI ÉS TÁRSA
könyv és papír kereskedésében Léván.

Halló!!
FARKAS BÉLA hírneves cigányprímás
Bi^őuA^vKRSEÍYEi'rt ADLER kávéházbaii. Sli^xVér

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy SÁRAI LAKATOS GYULA
és bartos lajos zenekara teljesen újonnan szervezve május 1-töl 

csténkint
az AD | CT D kávéházban 

L> I— 1— IX" muzsikál.
A n. é. közönség szives támogatását kéri 
az újonnan szervezett zenekar és KÁVÉS.
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Bútorozott szoba Máius e,lsejéreMVkbvwavuvww eíry esetleg két
fiatalember részére kiadó. WE1NRÉB, Tiszt 
viselő telep. ’ 4,g

Hitelintézeti S”-"!Í±S;
beköltözhető ház olcsón el- 

AúIMIJIOm. adói esetleg bérbeadó. — 
Bővebbet CZIBULKA építési irodájában 421 

El 3 A (5 szöllötelek az Első-Ó-Lévákon, 
AJXO>U.U részben kiültetve 3—4 éves cső ' 
mege szőllövel. Cim Ladányi u 4 417

[pnnninTlBllH I laanl lal M Pl BIBI I HUH IIHIHI IHimg

Gyors szállítás! |

QrppÁnrr >Kényü 4 polgárit és kereske- 
WáGXwUy delmit végzett leány bármi 
féle állást keres helyben vagy vidéken Ház 
tartásban szívesen segédkezik Cim : DOBRO 
V1TZKY hírlapíródéban, Levice. 419

□ 
n
H
H
Q
□

Elvállalok bármily távolságra, autón és 
bútoros kocsin átköltözéseket — felelősség 

mellett — jutányos áron.

□□

□

BLÜMENFELD szállító, LEVICE.
Francia és német órákat ad uriasszony.

Cim a kiadóban. 376

TTáiy dl 5 A Ö <5 A Ladányi utcza 8GldUátÜ. számu h4zst önkén. 
tes bírói árverésen a lévai járásbíróság a lég 
többet ígérőnek f. évi május hó 5-én d. e. 
10 órakor adja el. Bővebb felvilágosítással 
dr. BELCSÁK SÁNDOR ügyvéd szolgálhat. 
______________________________________ 349 
S7PTllfi m>tesser, ránc, májfolt, arc- és 
Wáw^JXU, 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 SMOGROV1CS Á. .Korona” gyógy
szertára Léva, Főtér. Póstán utánvéttel. 8

A hírneves cigányprímás

KÓRODY GYULA
(Bpesti caá.rcL^slcirái.l-y-)

Május hó 1.-H51 a VÁROSI VIGAGÓBAN 
naponként HANGVERSENYEZ.

!! Figyelem!!

Urak, jó házikosztot 
kaphatnak havi 360 K. 
— május elsejétől. —

Czim: PREINER ÁGNES
Eötvös utca 16

Van szerencsém a nagyérdemű hölgyközönség szives 
tudomására adni, hogy Léván, Szepesi utca 30 sz 
házban — hosszú húsz évi gyakorlat után — 

NŐI DIVAT-TERMET nyitottam.
A gyakorlati időm egy részét Budapesten töltöttem. 
Elvállalok mindennemű angol és francia munkát, úgy
mint : Kabátot, kosztümöt, ruhát, házi ruhát, gyermek 
ruhát és fehérneműt a legdivatosabb kivitelben és a 
legjutányosabb áron. - Pontos kiszolgálás.

A n. é. közönség szives meggyőződését és pártfogását kérve,
maradok teljes tisztelettel GOLDBRUNER HERMIN.

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

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

-... — hentes áru üzemet rendeztem be. —■■sa
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 arkedvezmenyben részesUlueK.
Megrendeléseket IVÁNYI ANDRÁS hentes üzlelében lehet eszközölni.
Minden héten kétszer kedden és pénteken vendéglőkbe és üzletekbe kihordó megy.

Pontos és szolid kiszolgálás. Szives pártfogást kér, tisztelettel HULLEY JÁNOS, heilteS.

Nem reklám, hanem valósággal minden vásárló egyszeri 
vásárlással meggyőződhet. -----

L,

Tavaszi ujdonsr gok 1 Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összes rövidárú cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, keztyü, legújabb rnodelű 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben. 
BV Valamint Férti fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék. "BV 
Bébé kelengyék minden minőségben ■ Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP. |
1 '* 1 1 ....... . ■ ■■ ''rrrzaz
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Malom eladás.
Mala Kalnica községben, (Garam 

folyam) egy köre és egy henger
székre berendezett vizi őrlőmalom 
szabadkézből eladó

Bővebb felvilágosítás MANCZ 
ISTVÁNNÉNÁL Mala Kalnica meg 
tudható.

Egy kísérlet meggyőz!!
„Erzsebet-Liliom tej crám“ 
minden arcot széppé tesz! 

Szep'öt és minden arcztisztátlanságot 
megszüntet. 1 tégely ára K 8 — 
Hozzávaló Liliom tej szappan K 5 —

Eg’yadül lcaplxa.tó : 

KJXT.A.FF IGHSTÁCZ 
Fehér Kereszt Drogériájában LEVICE-1 ÉVA 

Ugyanitt fehér Liliomvirág rrinden 
mennyiségben megvétetik

Dr SPITZER arckenöcs és szappan 
valódi mÍDÖsé«ben állandóan raktáron

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a közkedvelt

MASZANEK női zenekar
f. iv-t 3O-ÓX1 (tízerdén)

Búcsú hangversenyét tartja.
Számos látogatást kér STRANSZKY B.

tulajdonos.

Május 1-től a hírneves VAJGL szalon zenekar.

ÍRÓGÉPEK: ———
Nagyon olcson eladó egy vak irásu 
jókarban levő „REMINüTON" írógép.

Vadonat uj „UNDERWOOD“ írógép, gépszallagok, 
Garbón-papír a legolcsóbb napiáron kaphatók :

könyvkereskedésében, UÍS'V ÁTST.

A LEGSZEBB !

FÉNYKÉP FELVÉTELEK, 
A LEGSZEBB

FÉNYKÉP NAGYÍTÁSOK 
jótAllöB mellett 

ifj. LAÜFER BÉLA 
fényképészeti műtermében készülnek LLéva, Fosta ü_ 1O. t 

n----- -............ tbzi)

SZŐRME megóvás!
Úgy mint ez ideig is, az összes 
szőrmenemű dolgokat nyári 

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

és a legololcsóbban készítem.
Tisztelettel

Bay Ignác utóda Gregorné 
Eay Anna 

Ladányi utca 3. szám.

Magyarországi útlevél vízumokat legkésőbb
4 nap alatt pontosan megszerez 

17 — korona díjért 

DOBROVITZKY J. 
HÍRLAPTERJESZTÉSI IRODA 
Ugyanitt megjelennek : lllustriezeitung,
Jugend Miigendorfer Simpliccisiumus, Fiié- 
gende Blatt német illusztrált lapokon kívül 
magyar heti képes lapok is. u m Panoráma 
3 K. és Vasárnapi újság 2 K 50. Továbbá 
a nagy keresletnek örvendő Horváth Dani 
könyve (Regék a magyar múltból 25 K ) 
Egyéb könyvek és divatlapok állandóan 
raktáron. Hírlapokra hirdetések és elfiőze- 

tések eredeti áron felvétetnek.
LEVICE—LÉVA, Bástya utcsa 9.

Vároiházzal számbeli.

U'iT’ YMSÁlíl 18

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedésében 

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon sz. 14.

Legjobb FŰSZER és CSEMEGEÁRUK li!
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek — Naponta friss „Glória“ pörköltkávé 
különlegessé,;. — E sörendü asztali, csemege- és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésü somlói és móri borok.

Virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag — Valódi 
MAUTHNER féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje, pizsitfümag, raffiaháncs, rézgálic — —------

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek.

Gazdasági otkkek: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtóviasz, ojtókés, ágfűrész, ojtögummi, permetezőgép 
alkatrészek, szelepgummik, szénkénegezögépek — — —

Összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
Építést anyagok : Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

kerítés fonat tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineuni, 
kátrány, motorbenzin, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — __

Fényképészeti cikkek! Kerékpár alkatrészek, gummik. 
Robbantó anyagok : Dmamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs 
Műszaki ős elektrotechnikai cikkek gyári lerskata —

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Lórit*—Léva.


