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Késiratok rima nem adatnak

felelős szerkesztő i Dr. KKHSKK JÁNOS.
Magjaién 

vasárnap raggal.
* klrdstésskst, sllflislésskst a a raklamdaldkai 

kiadóhivatalba kirítt stssltsal.

A lap kiadója NYITBAI és TÁH3A.

Az állampolgárság és 
az illetőség.

Szlovenszkóban élő kisebbség-, 
különösen pedig- a magyarság szem
pontjából nincs jelenleg jelentősebb 
és aktuálisabb kérdés, mint az állam
polgárság és az illetőség kérdése. 
A szlovenszkói magyar sajtó tele 
van ennek a fogas kérdésnek meg
világításával és a kérdésnek nem
csak a kisebbség szempontjából, 
hanem az általános emberi szem 
pontból is helytelen és sérelmes 
jelenlegi állapotából származó sérel
mek tömeges felsorolásával. Ma 
teljes bizonytalanság és káosz ural
kodik az állampolgársági és illető 
ségi törvények és jogszokások alkal
mazása körül.

Ezer és ezer ember, közöttük sok 
száz olyan, ki évtizedek óta itt 
lakik, talán itt is született, községük 
életében maradandó értékes műkö
dést fejtett ki, sőt olyanok is kiknek 
ősei évszázadok óta itt éltek, retteg
ve élnek a bizonytalanságban, a ki
utasítás rémével a fejük felett. A 
káosz egyre nő, az elkeseredettek 
tábora egyre szaporodik. A prágai 
legfelsőbb közigazgatási bíróság az 
ismert 16451 —1923. számú határo
zatával, mely úgy a törvény, mint 
az eddigi évtizedes joggyakorlat 
szellemével ellenkezik, a mostani 
sötét és bizonytalan helyzetet csak 
rosszabbftotta. Ha e téves határo
zatot gyakorlati alkalmazásba veszik, 
az itt lakók tízezreit fogják meg
fosztani nemcsak politikai jogaiktól, 
de megélhetésüktől is. Tisztviselők 
elfogják veszteni állásukat, nyugdí
jasok, özvegyek nyugdijukat, diplo
más embereket meg fognak fosztani 
praxisuktól, iparosoktól, kereskedők
től és munkásoktól elveszik a kere
setüket és a rég óhajtott konszoli
dáció és megnyugvás hosszú évekre 
elodázódik.

A helyzet megérett a döntésre 
és rövid időn belül dönteni is kell 
az illetékes tényezőknek benne. Ma 
úgy állunk, hogy minden vitás ezen 
a téren, vitás vájjon a saintgermani 
szerződés, amely minden korlátozás 
nélkül cseh-szlovák állampolgárok- , 
nak ismeri el azokat a volt magyar 
állampolgárokat is, akik a szerződés 
hatálybaléptének napján itt illető- ■ 
séggel vagy lakással bírtak, irány- 
adó-e, vagy pedig a trianoni szer- , 
ződés és a cseh-szlovák állampolgár
sági törvények, amelyek azoknál, 
akik 1910 január 1-je után szereztek 

illetőséget, a cseh szlovák hatóság 
kénye-kedvétől teszik függővé az 
állampolgárság elnyerését. Ezt a 
vitát kiküszöbölni csak úgy lehetne, 
ha a magyar és a cseh-szlovák 
állam méltányos egyezményt kötne; 
eldönteni pedig csakis a hágai állan
dó nemzetközi bíróság Ítéletének 
kiprovokálásával lehet. Vitás azután
— nem ugyan a magyar közigaz
gatási jog, de a prágai legfelső 
közigazgatási bíróság joggyakorlata 
szempontjából — a magyar községi 
törvény illetőségi szakaszainak ma
gyarázata is. Vitás, hogy vájjon a 
limine ki van e zárva a cseh szlovák 
állampolgárságból az a munkás, v. 
tisztviselő, aki tisztán azért nem 
szerezte meg a községi illetőséget, 
mert adót fizetnie nem kellett. Vitás, 
hogy az illetőség megszerzéséhez 
elegendő e, ha valaki egy község
ben négy évig lakva, ez idő alatt 
egyszer hozzájárult a közterhekhez
— amint mi vitatjuk — vagy pedig 
szükséges, hogy mind a négy esz
tendőben fizette az adókat. Vitás 
végül a községi törvény szomorúan 
híressé lett 10. szakaszának magya
rázata, amelynél a közigazgatási 
bíróság a községi kötelékbe való 
kifejezett fölvételt követeli meg, a 
mely fölfogásnak — nézetünk szerint
— nincsen törvényes alapja.

A minisztérium úgy látszik el
fogadja a legfelsőbb közigazgatási 
bíróságnak az említett téves hatá
rozatát, mert egymás után adja ki 
rendeletéit, hogy az eddig megálla
pított iiletőségeket, a közigazgatási 
bíróság határozatában foglalt uj jog
elv alapján, újra telül kell bírálni 
és ez által ugylátszik minden neki 
nem tetsző elemet ki akar söpörni, 
lehetetlené akar tenni. Pedig a L. 
K. B. határozata téves, mert dönt
vény nem érinthet szerzett jogokat, 
egy tollvonással nem semmisíthet 
meg négy évtizedes bírói gyakor
latot, nem lehet a döntvény vissza
ható ereje olyan, hogy negyven 
vagy ötven éves illetőségeket semmi
vé tegyen és nem semmisülhet meg 
évtizedek óta ezen területen lakó 
családok leszármazóinak illetősége, 
tehát szerzett joga.

Az illetőség kérdésben egy ép 
oly súlyos közéleti egyéniség, mint 
jeles jogász Dérer Iván dr., kiről 
mindenki tudja, hogy a kormányt 
támogatja és a csehszlovák állam
eszme hive, a »Právny Obzor« cimü 
csehszlovák jogi folyóiratban a 
magyar állásponttal teljesen meg
egyező nézetét fejtette ki. Az ala

pos és nagy szaktudással, irodalom 
és judicatura teljes ismeretével meg
irt cikkében mondja :

„Lehetetlen, hogy az akkor ér
vényes törvény szerint egyszer már 
megszerzett jogok és igények most, 
utólag, a törvény más értelmezése 
miatt megszüntettessenek. Ha az 
egyszer megszerzett jog, azt csak 
törvény szüntetheti meg, azonban 
sohasem bírói prakszis."

Később pedig erre a fontos meg
állapodásra jut:

„Kétségtelen tehát, hogy ha va
laki az államfordulat előtt Szlovén- 
szkó vagy Ruszinszkó valamely köz
ségében a 10. §. szerint nyert honi 
illetőséget, L K. B vagy egyéb 
hivatal nem semmisítheti meg (ki
véve az 1920. évi 236. t.-c. 9. §-ának 
említett eseteit) “

Az igazság mellettünk van. A 
sajtó rengeteget irt már erről a kér
désről. Megtette a maga kötelessé
gét. Most már a községeknek saját 
maguknak kell az ügyet a kezükbe 
venniök, mint ahogy megtette a 
kezdő lépést Komárom. — Intézze
nek az összes községek feliratot az 
illetőségi sérelmek miatt a köztár
saság elnökéhez és a legfelső közi
gazgatási bírósághoz. Ha Komárom 
utána többi magyar községek, sorba 
mind felszólalnának és feliratot in
téznének a köztársaság elnökéhez, 
lehetetlennek tartjuk, hogy süket 
fülekre találnánk és ne nyernénk 
orvoslást égető sebünkre.

A vllág-esemányekbffl
Hollandia elismerte Szovjetoroszorszá- 

got. Hollandia egyik feltétele az, hogy az 
orosz kereskedelem Hamburg helyett inkább 
a rotterdami kikötőt használja.

A newyorki pénzügyi körök ötvenmillió 
dolláros kölcsön kibocsátását várják Magyar
ország számára, amelyet május havában 
folyósítanának

Írországból érkező hírek szerint a hely
zet rendkívül kritikus. Az ir radikálisok min
den eszközzel lehetetlenné akarják tenni az 
angol-barát ir kormány helyzetét Legújabb 
tervük arra irányul, hogy Ultsterrel konflik
tust idézzenek elő, hogy ezáltal konpromittál- 
ják az ir szabadállam kormányát. Írország 
észuki határán erős csapatokat vonnak össze, 
hogy betörjenek Ulstern tartományba.

A budapesti nyomdászok a sztrájk foly 
tatása mellett döntöttek. — A kormány vá
laszul a munkásság döntéséro a belügy 
miniszter utján betiltotta a Budapesten 
megjolcnö összes .dösznki lapok megjelenését 
és terjesztését
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A német parlamenti választásokon 23 
politikai párt fog résztvenni.

Franciaország a legnagyobb katonai ha
talom a világon, mely Angliát felszerelésben, 
repülőgépben és modern fegyverzetben régen 
túlszárnyalta, mig ezzel szemben Német
országnak mindene hiányzik, amivel egy 
modern háború lefolytatható.

Franciaország elszigetelt állapotba kerül, 
ha Poiocaré nem fogja elejteni kívánságait.

Megállapítást nyert, hogy csak Buda
pesten körülbelül ötezer olyan ember él — 
és fényesen megél — kizáróan csempészés
ből, akiknek semmi egyéb foglalkozásuk nincs.

Macdonald az angol miniszterelnök 
hangoztatta, hogy Franciaországnak nincs 
Angliában jobb barátja, mint ő s amelyben 
annak a reménynek adott kifejezést, hogy 
Franciaország be fogja látni, hogy Angliá
val föotartandó barátsága adhatja vissza 
egyedül Európa békéjét.

Jugoszlávia Radics kiutasítását kéri 
Ausztriától amiatt, hogy Radics a nemzeti 
kisebbségek konferenciáját kívánja össze
hívni. Radics egy újságíró előtt kijelentette, 
hogy ez a híradás igaz s hogy nemcsak 
Jugoszlávia, de az egész kisantant követeli 
Ausztriából való kiutasítását.

A szovjetkormány mindaddig, amig az 
angol konferencia végleges elintézést nem 
nyer, nem hajlandó engedményeket tenni.

A német kommunista izgatás és terror 
következtében a bányamunkások bérmoz
galma igen komoly formát ölt. A Ruhr-vidé- 
ken is általános bányászsztrájk fejlődik ki.

A francia — belga tanácskozás elhatá
rozta, hogy a Ruhr-vidék gazdasági kiürítése 
semmiképen sem vonhatja maga után a 
francia és belga csapatok visszavonását. A 
meghatározott kontingens mindaddig a Ruhr 
vidéken marad amig Németország nem telje 
sitette kötelezettségeit.

Román részről a román—cseh szlovák 
határon egy hét előtt szigorított határ és 
vámvizsgálatot rendeltek el, de ez főként a 
kommunista agitátorok beözönlésének mega
kadályozására történt.

Megmaradtak a francia frank esésének 
nyomai, a francia ipar versenyképessége 
erősen csökkent az angol és német ipar 
lehetőségeivel szemben

A jóvátételi kérdésnek németországi 
szakaszán jelentősebb esemény volt Strese- 
mann külügyminiszternek magdeburgi beszéde 
amelyben kijelentette, hogy a szakértőknek 
az a megállapítása, hogy Németország az 
első három esztendőben nem fizethet, mert 
minden fizetés veszélyeztetné a német pénz
egységet.

Kallog londoni amerikai követ kijelen
tette, hogy az angol—amerikai barátság be
fejezett tény. Sohasem volt ez a barátság 
az amerikai nép körében oly áltálános, 
mint ma.

A budapesti nyomdászsztrájk tovább 
tart és egyre jobban elmérgesedik. A kor
mány közvetítése eredménytelen.

Trockij, a moszkvai szovjet ünnepi ülé
sén kijelentette, hogy, ha az angol munkás
kormánynak bátorsága lenne, akkor oly 
szerződést kötne velünk, mely felborítaná az 
egész világtörténelmet. Az orosz munkásság 
összeköttetése az angol munkásággal a béke 
alapját alkothatná. Macdonald nem győzheti 
le a nagy Lenin által fölépitett vörös Moszk
vát, Az az ember még nem született meg, 
aki győzhetne a vörös Moszkva fölött.

Keresztányszoclállsta pártgyűlés.
A lévai keresztényszociálista párt lévai 

körzete, valamint a lévai párt vasárnap délben 
tartotta meg évi közgyűlését a katolikus kör 
nagytermében. A gyűlés a szlovenszkói ma
gyarság kulturális és gazdasági életében nagy
jelentőségű kérdésekben hozott határozatokat, 
melyeknek keresztül vitelét a párt nemzet
gyűlési képviselői által fogja szorgalmazni

A gyű'ést dr. Gyapay Ede elnök nyi
totta meg; indítványára a gyűlés az országos 
párt elnökét, dr. Lelley Jenő képviselőt táv
irati utón üdvözölni határozta Ezután be
terjesztette jelentését, mely egy küzdelmes év 
eredményeit tárta fel a gyűlés előtt. De mi
vel a végcél elérése még messze van, további 
vállvetett munkára hívta fel a párt tagjait a 
közjó és embertársaik érdekében.

Ezután azt fejtegette Gyapay elnök, hogy 
az Országos Keresztény Szociálista párt már 
zászlóbontása alkalmával Szlovenszkó magyar
ságának a védelmét, anyagi és erkö'csi ere
jének a kifejlesztését, — megtartását és fej
lesztését vette programmjába, ezt mind a mai 
napig meg is tartotta és a szlovenszkói ma
gyarság, erkölcsi, kulturális és anyagi javaiért 
küzdött kezdettől fogva, — de fél utón meg- 
állnunk nem lehet, követelnünk kell:

1) a magyar népiskolák,
2) a magyar középiskolák és pedig

a) polgári iskolák,
b) főgimnáziumok,

vissza- és helyreállítását és ezek szaporítását 
a népesség számarányához képest.

3) magyar tanítóképző iskola,
4) magyar papnevelő intézeteket,
5) magyar főiskola,
6) alsó, közép és felső ipar-isko'ák,
7) gazdasági szakiskolák,
8) kereskedelmi iskolák,
9) vidéken kosárfonó és szövő tanfolya

mok felállítását,
10) községi és közkönyvtárak létesítését.
Miután azonban egy nemzet és egy nem

zetiség nemcsak gazdasági téren kell hogy 
érvényesüljön, hanem a nemesebb kulturális 
életben is kell hogy részt vegyen, dalegyesü
leteinket, dalárdáinkat, irodalmi és szinpártoló 
egyesületeinket is támogatni és fejleszteni 
kell, szükség van tehát egy irodalmi és szin
pártoló egyesület megalakítására És pedig 
helyenként, városonként, melyek azután egész 
Szlovenszkó területére egy egységes egyesü
letbe forrnának és olvadnának össze.

Istápoljuk tehát a dalt és irodalmat, a 
szinművészetet, ez utóbbinál nemcsak a hiva
tásosat, hanem a műkedvelőt is, mert csak 
igy egybevetve működésünket és tehetségün
ket minden irányban kifejtve leszünk képesek 
magyarságunkat, magyar fajunkat, a magyar 
kultúrát és a magyar erkölcsöt fenntartani.

A magyarság szempontjából állandóan 
és kitartóan követelnünk kell a magyar nyelv
nek az érvényesülését és érvényesítését a jog
szolgáltatás és közigazgatás terén.

De mindezeknél még fontosabb és lénye
gesebb a vallás erkölcsi nevelése, ez magyar 
lelki pásztorok utján létesülhet és érvénye
sülhet a lelki pásztorok vezetése és irányítása 
mellett

Ezért és épp ezen oknál fogva szükséges, 
fontos és nélkülözhetetlen a szlovenszkói 
magyar katholikusság részére magyar katho- 
líkus püspökség felállítása még pedig:

Gyerekvftrás . . .
Irta: FARKAS ISTVÁN.

Szomorúan huldogál a tél fehér ajándéka.
Kószáló szellő elkerget belőle néha pár 

gyengébb pelyhet, a többi nagy sietséggel 
kapaszkodik a földhöz.

A föld meg, mint valami türelmes édes
anya szelíden öleli őket magához, szeretettel 
várja őket ványadt mellére.

Épen olyan szeretettel, mint ahogy Kis
maréi Borcsa várja haza a katonafiát.

Reggeltől iBten tudja hányszor topogott 
ki az ut közepére, úgy nézegette türelmes 
és mégis aggodalmas tekintettel, mikor buk
kan elé az erdőből a várva-várt zöld katona
ruha. I

Napestig elsirdogálnak egy huszkrajcáros 
levelezőlap fölött, amit huszonötért hoz el a 
posta, egy idegen nyelvtörő hangzású messze 
városból.

Utána pár napig a — legalább is a 
legközelebbi postáig — türelmes megadással 
viselik a sorstól reájuk mért kemény életet 1

Ceruzával Írott sorok vigaszt és vigas- ' 
ságot hoznak eldugott falucskákba.

... Dél felé járt az idő. A ködből mél
tóságteljesen pompázott elé a nap nagy sárga 
korongja, a harangozó már pépára gyújtott, 
hogy harangozni baktasson, de a fiúnak se 
hire se hamva

Pedig pontosan megirta az időt, amikor 

jönni fog, a kalács tegnap estétől ott vár a 
fehér abroszkendő alatt, kolbász, sonka ott 
sistereg a masinán nagy bosszúságára a 
gyerek kedvenc macskájának: a Cirmosnak...

Lassacskán délutánnak fordult az idő, 
majd súlyos ködgomolyok takarták el a le
bukó napot, épen akkor, amikor a búcsút 
venni készült.

Estére is elkongatták az Ave Máriás 
takarodót, de senki . . .

Borcsa rosszat sejtve szaladt a biróhoz. 
Az szecskát vágott az ünnepekre, lám

pafény mellett.
— Aggjon Isten jóestét koma I
— Aggj' Isten I De ki van melegedve.
— Jaj, nagy az én bajom, hallja e. Nem 

gyött meg a Jancsi, pedig mára irta.
— Nem e ?
Kíváncsian ömlött a szó, a biró szájá

ból A munkát is abbahagyta.
— Hm ... — Csóválgatta a fejét — 

hát hogyan lehet a’ ?
— Nem tóm én, az Istenke tudja csak

— sopánkodott Borcsa néni.
— Hátha beteg lett 1 ? Vagy szógálatba 

tették I Nem tudod te azt, mi s mi baja tör
ténhet a katonának I

Borosának sírásra görbült a szája.
— Nem . . . nem ... Ki tugya nem 

ütötték-e agyon I Annyi idegen ember között 
szóhatott valamit, osztán meszszurták.

A biró fölnevetett.
— Nem olyan könnyen megy a’ koma

asszony I Duplán kijár a verekedőnek a bün
tetési.

Kissé bizonytalan hangon toldta hozzá:
— Bár most magam se tudom mint van, 

hogy van 1 ?
. . . Borcsa néni hazafelé tartott.
Fekete szomorúság nehezedett a szive- 

tájára. A férjét negyvenötesztendös korában 
adta oda a hazának. Bár igaz, hogy akkor 
még magyarok voltak; a fiát meg másfél 
esztendeje kívánta el tőle az idegen nép, 
az Isten meg ne bocsássa nékik . . .

Egyedül busul, egyedül jár-kel; hej, 
pedig milyen vig lenne a ház tája, ha Jancsi 
szabadulhatna.

. . . Ahogy sebesen szaladgáló gondo
lataival a ház elé érkezett, ép akkor jutott 
oda a postamesterék Lojzija.

Borosának ijedtség szakadt a fejére.
Jézusom 1 Csak nem hozzá tart. Ahol a 

Lojzi megfordul, sírás, átok jár ott a nyo
mába’. Igen sürgős dolgokat szűköt csak fel- 
hordogatni.

Lojzi pedig megörvendett a látásán.
Lám a házba se kell bemennie, egye

nest fordulhat vissza.
Megbillentette a kalapját
— Aggy' Isteni
— AggyonI Hozzám hél?
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1) Keletszlovenszkó részére, — a máso
dik püspökség pedig nyugatszlovenszkó ré
szire. Az ezirányu követelésünket, kérelmün
ket nemcsak a kormánynál, hanem a Szent
széknél is érvényesíteni kell, mert a szlo 
venszkói magyarság kiérdemelte és megérde
melte, a maga részére ama legegyszerűbb és 
kézen fekvő kívánalmat, hogy lelkiek tekin
tetében saját anyanyelvű püspöke legyen — 
Mert hisz a legfőbb lelkipásztor is azt taní
totta, hogy minden néven nevezendő népnek 
és nemzetiségnek a hitét a saját anyanyelvén 
kell tanítani és ennek okszerű folyománya 
az, hogy a magyarságnak magyar püspökei, 
lelkipásztorai legyenek.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után, 
a beérkezett indítványokat vette tárgyalás 
alá a gyűlés és kimondta, hogy miszerint a 
a párt képviselői utján szorgalmazza a kor 
mánynál:

a) a közadók és közterhek leszállítását,
b) a szlovenszkói közterheknek a törté

nelmi országokban levő közterhekre való le
szállítását és azonossá tételét,

c) a forgalmi és fényűzési adó el törlését
d) a hátralékos gabona kontingens után 

bírságok behajtását, mert hisz ezeknek a be
hajtását a legfelsőbb közigazgatási bíróság 
is törvénytelennek minősítette

2) A földbirtokreform törvény alapján 
első sorban az illető községben élő őslakos 
Ságnak osztassák ki a föld, ha ezek igényei 
ki vannak elégítve, akkor a szomszéd köz
ségbeli lakosoknak és a helytelen telepitési 
akcióval a kormány hagyjon fel.

3) A szlovenszkói ipar a történelmi or
szágok nagyipara által teljesen tönkre lett 
téve. A gyárakat bezárták, az eddigelé lelki
ismeretesen dolgozó gyári munkás a kenye
rétől van megfosztva, dologtalanul és kereset 
nélkül áll és csak kétféle választása van, 
vagy vándorbotot venni a kezébe és kiván
dorolni, avagy pedig éhen pusztulni.

Ennek egyedüli orvosszere, tegyék sza
baddá a határokat, hogy a munkások más 
országba is mehessenek munkát vállalni és 
töröljék el a védvámokat, tegyék teljesen 
szabaddá az ipart és kereskedelmet

Kisiparosaink helyzete ugyancsak kétség
be ejtő. Megélhetésük forog kockán és a 
jövőjük van veszélyeztetve. A tulmagas és a 
sok fajta adót már nem bírják fizetni, vagyon- 
dézsma, értéknövekedési adó, egyenes állami 
adó, forgalmi adó, liszt adó, műtrágya adó, 
munkásbiztositó pénztár és nyugdíj alap és 
a városi pótadó oly terheket rónak a válla-

— Kiédhez. Sürgönyt hoztam vóna, most 
adta le a telegráf.

— Nekem ?
— Klednek hát . . . Írja itt alája, hogy 

megkapta, mer' sietős az utam.
Ceruzát nyomott a kezébe.
Borosa maga sem tudta, mit ir, hová ir, 

reszketett a megrágott ceruza a kezében.
Dj Lojzi nem bánta. Összekapta a 

noteszát, szalutált
— Aggyon Isten jóccakát I . . .
Hogy sikerült hamar végeznie, elége 

delien vágta fel a csizma orrával a havat.
Borosa nem merte felbontani a táviratot.
Égette a keblét, ahová bedugta, a féle

lem legyőzte benne a vágyat, amelyik már 
majdnem lölbontatta vele

Végre mégis csak felszakitotta.
Olvasta élűiről, olvasta hátulról; egy 

mukkanás sem sok : annyit sem értett belőle
— Csehü' van e’ Szüzanyám I - járt a 

fejében, — most már ki tuggya elóvasni...
Sírásra lopakodtak a könnyei
. . . .Jajjaj, még agyonütte az az ide

gen népség az én jó fljamat . . •*
Megrázta a sirás, székre döntötte.
Elfásult az agya, bambán meredt maga 

elé, a könnyein keresztül igy nézte néze
gette a ceruzával rótt idegen sorokat.

— Most má' mi lesz no? Honnan ve
szek én ollyan embert, aki ezt elóvassa 
nékem I ?

ikra, hogy ezt elviselni nem képesek és e 
meLett a kormány az összes közszállitásokat 
nem a kisiparnak és legkevésbbé a szlo
venszkói iparosságnak juttatja, hanem a cseh 
nagyiparnak. Ezért felhívandó a kormány a 
vagy ondézsma leszállítására vonatkozó javas
lat megtételére, az igazságtalan forgalmi adó 
eltörlésére, az adók általános mérséklésére, 
mi csak úgy érhető el, ha a hadügyi terhe 
két és a céltalan hadügyi kiadásokat mérséklik.

4) Követelendő a hadikölcsön rendezése 
és megoldása, ami öt év óta húzódik, hogy 
a kötvény tulajdonosok végre valahára az 
ellenértéket megkapják.

5) Követelni kell a városok önkormány
zatának visszaadását és újból való életbe
léptetését.

6) A vasúti és a postadijak leszállítását.
7) A nagy munkanélküliségre való tekin

tettel az államnak munka alkalmakat kell 
teremteni és ezek a munka alkalmak önma- 
guktó! kínálkoznak :

a) vasutak fejlesztése,
b) a teljesen elromlott állami és megyei 

utak helyreállítása és karban tartása,
c) iskolák építése,
d) kórházak építése,
e) és árvaházak építése
Ha ezen szociális kérdéseket a kormány 

megakarja és óhajtja oldani nyomban lesz 
munka és munkaalkalom.

8) Követelni kell a közélet tisztaságát, 
hogy végre valahára a sok panama és vesz 
tegetés szűnjön meg, ami csakis akként old
ható meg és érhető el, ha a törvény legtel
jesebb szigorával fogják az ez ellen vétőket 
sújtani.

9) A lévai gimnázium visszaállítása ügyé 
ben dr. Zosfák András járási főnök akkori 
po'gármester 1922 év október 6 án fellebbe
zést adott be a zsupáni rekviráló végzés ellen. 
A felebbezés a teljhatalmú Minisztériumhoz 
lett intézve és a városi póstakönyv tanúsága 
szerint 1922 év október hó 8 án 4497/t922 
szám alatt a zsupáni hivatalhoz lett elküldve 
tovább kü'dés végett. Ez ügyben dr. Tóth 
Sándor városbiró eljárt a zsupáni hivatalban, 
és akkor ama meglepő szóbeli informátiót 
kapta, hogy az ügyre vonatkozó összes iratok 
14866/1924 szám alatt a Technicky Oddeleni 
Bánská Bystricai, vagyis a besztercebányai 
építkezési kirendeltséghez lettek áttéve, egy 
oly hatósághoz, amely hatóságnak ez ügyben 
semmi néven nevezendő beleszólása nincsen, 
— helytelen hatóságokhoz küldetvén el a 
felebbezés, az mind a mai napig érdemi el-

A szive sebesen kalimpált a mellében, 
mázsányi keserűség majd, hogy ki nem sza- 
kajtolta . . .

Elaludt a széken
Az álom tündérei mogszánták. Körül

cirógatták, körültopogták, mosolygós örömre 
késztető szavakat sugdostak a fülébe

Borosa megértette álmában azt. amit 
ébren kerékbetörve sem értett volna meg: 
a távirat tartalmát.

Az lehetett benne, hogy: beteg vagyok 
most édesanyám, de egy hét-kettő múltán 
terített asztallal várhat.

. . . ügy is volt. Beteg volt a gyerek, 
nem valami komoly, nyögdécselő beteg, csak 
a lóról esett le s egy kicsit nehezebben fe
küdt az oldalára.

Jópajtását küldte a postára, az adta 
volna a postára szegény magyarul, de ha 
magyarul nem vették ; mert arra fölfelé nem 
sokan értik az „ázsiai" nyelvet, meg ha ér
tenék is, de nem nagyon szeretik.

. . A szék álmokkal ringatta körül, 
békésen szép gondolatokkal, puhán, melegen, 
mint ahogy egy óceánjáró milliós magán- 
yachtot körülcirógatnak udvariasan a fodros 
habok.

... A gyerek meg a vaságyon he
verve sóhajtva gondolt a zsírosra sült kol 
bászra, meg a mákoskalácara . . .

intézést nem nyert. Ezen felebbezéssel is úgy 
vagyunk, mintha a jogkereső egyén jogainak 
megszerzése és elismerése végett a sóhiva
talhoz küldötték volna el. Ez ügyben felter
jesztéssel kell élni a zsupáni hivatalhoz, hogy 
a felebbezési iratokat a technické oddeléntöl 
elkérve Szlovenszkó Teljhatalmi Minisztériu
mához terjessze fel és kérni kell úgy a zsu 
páni, valamint a technicky oddeleni hivatal
noka ellen a fegyelmi eljárás megindítását, 
akik akár tudatlanságból, akár rosszakaratból 
a felebbezés elintézését ilyetén módon kés
leltetik.

A közgyűlés állást foglalt a helytelen 
illetőségi kérdésben hozott prágai legfőbb 
Közigazgatási Bíróságának 16455/23 számú 
döntvénye ellen, mely teljesen önkényesen és 
visszaható erővel a törvény szelleme és a 
joggyakorlat ellenére értelmezi az 1886. évi 
22 t. ez 10 §-át, amidőn is ha valaki egy 
községbe letelepedett, négy éven át ott lakott, 
a község terheihez hozzájárult, ellene kifogás 
nem merült fel és igy kizáró ok nem merült 
fel és igy hallgatólagosan minden külön kére
lem nélkül az illető községben illetőséget 
szerzett és szerezhetett.

A 16455/23 sz. döntvény teljes jog
bizonytalanságot teremtett és ez a döntvény 
hármas célt szolgál, megfosztani egy csomó 
embert szavazati jogától, a netán kellemet
lenkedő elemeknek a kiutasítása és nyugdijak 
megvonása

Kérnünk kell és követelnünk kell, hogy 
ezen minden jogi alapot nélkülöző jogfosztó 
döntvény, egy teljes ülési határozattal hatá
lyon kívül helyeztessék.

10) Követelnünk kell hogy a konsolidáció 
ötödik esztendejében végre valahára szűnjön 
meg a republika rendőr állam lenni, hanem 
demokratikus jogállammá fejlődjön, szűnjenek 
meg az egyéni zaklatások, a kereskedelem 
és ipar érdekében is, de még főként a határ
menti gazdálkodás céljából az útlevelek és 
határátlépési igazolványok terén könnyítés 
tétessék.

11) A nagymegye beosztás a szlovensz
kói viszonyoknak nem felel meg és az ős
lakosság érdekeit semmiféle tekintetben nem 
elégíti ki. Miért is kérnünk és követelnünk 
kell a régi megyék visszaállítását és a nagy- 
megyék eltörlését.

12) Felhívandó a közgyűlés és annak 
minden egyes tagja, hogy Kopernicky Ferenc 
dr. pozsonyi nagyprépost által kezdeménye
zett és indítványozott fogadalmi magyar 
zarándoklat Rómában, hogy ezen minél töb
ben részt vegyenek

A közgyűlés az indítványokat határozati 
erőre emelte s a központhoz való továbbítás 
céljából az elnökséget megbízta.

A közgyűlés kötelességévé teszi a meg
választott pártvezetőségnek, hogy a párt által 
megválasztott városi, járási és megyei kép
viselőtestületi és bizottsági tagok működését 
ellenőrizze. Hogy vájjon a tagok elvállalt 
kötelességeiknek pontosan és lelkiismeretesen 
eleget tesznek e. és amennyiben megtörténne 
az a szomorú eset, hogy az egyes tagok 
kötelezettségeiknek pontosan eleget nem tesz
nek, úgy ez az elnökségnek bejelentendő, az 
elnökség a bejelentés után az ügyet a választ
mány elé vinni és kivizsgálni tartozik.

A pártvezetőség felhatalmazást kap arra 
nézve is, hogy a megválasztott községi bírák 
működését ellenőrizze.

Ezután, mivel a pártvezetőség megbíza
tását letette, elrendelték a választást. Frasch 
József pártvezetőségi tag beszéde után, mely
ben a lelépő elnök dr. Gyapay Ede érdemeit 
méltatta, egyhangú felkiáltással őt a gyűlés 
újból elnökké választotta.

A pártvezetőséget a gyűlés a következő
kép alakitotta meg:

Elnök Dr. Gyapay Ede, alelnök Kreskó 
Nándor és Klain Ödön, titkár — — —

Pártvezetőség : Dr. Gyapay Ede, Kreskó 
Nándor, Klain Ödön, Dr Belcsák Sándor. 
Tagok: Kiss István, Borcsányi Béla, Guba 
János, Frasch József, Schubert Tódor, Dr. 
Kersék János.

A lévai keresztényszociálista párt választ
mányi tagjai:

I. Hölgyek : Jozsefcsek Gézáné, Dr. Gya
pay Edéné, Dr. Kmoskó Béláné, Dr Kersék 
Jánosné, Dr. Tóth Sándorné, Klain Ödönné,
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Csorba Jenőnő, Tury Nagy Jánosné, Frasch 
Józsefné, Grimm Györgyné, Kostyek József
né, Bakos Lajosné, Bercelly Miklósné, Dr 
Vicsek Ferencné, Hoftmann Arpádné, Öffer- 
mann Gusztávné, Janicsek Károlyné, Borosa- 
nyi Béláné, Dr. Boleman Jánosné, Néder 
Ferencné, Taby Lajosné, Gultmann Jánosné, 
Stugel Béláné, özv. Uhrik Sándorné, Dávid 
Jánosné, Csernák Izidorné, özv. Mészáros 
Mihályné, özv Kaczián Józsefné. id. Mordinyi 
Agostonné, özv. Mracsna Jánosné

Leányok : Reindl Janka, Kmoskó Erzsé
bet, Kmoskó Irén, Csernák Juliska, Szilassy 
lncsi, Koskó Erzsébet.

Urak : Dr. Kersék János, Szakács Viktor, 
Dr. Tóth Sándor, Klain Ödön, Nyiredy Géza, 
Névery Sándor, Kreskó Nándor, Dr. Belcsák 
Sándor, Belcsák Andor, Jozsefcsek Géza, 
Frasch József, Guba János, Kostyek József, 
Grimm György, Stugel Béla, Boob József, 
Schvarcz Ferenc, Schubert Tódor, Bojsza 
József, Ghimessy Mihály, Tulassay József, 
Záhorszky István, Szecső Sándor, Gépel 
Sándor, Boob László, Brauner Károly. Cser
nák Izidor, Borcsányi Béla, Vida Jónás, 
Prazsák Ernő, Vojatsek István, ifj Nyiredy 
Géza, Bakos Lajos, Suhala István, Kipke 
Árpád, Korpás István, Bucsek Lajos, Kovács 
Jenő, Mágory István, Hagony István, Bella 
Antal, ifj. Agárdy Zsigmond, Zsiak Endre, 
Lehoczky Béla, ifj. Teszák József.

Vigalmi bizottság:
Grimm György, Frasch József, Frasch 

Béla, Belcsák Andor, ifj. Horváth Imre, Taby 
Lajos, Silmegh Lajos, ifj. dr Kersék János. 
Grimm István, Grapka Mihály, Bucsek Lajos.

Vig. biz hölgyek: Dr. Boleman Jánosné, 
Jozsefcsek Gézáné, Dr. Gyapay Edéné, Wei- 
szer Róbertné, Dr. Tóth Sándorné, Bakos 
Lajosné, Csorba Jenöné, özv. Tóth Ferencné, 
Offermann Gusztávné, Hoffmann Arpádné, 
Reindl Janka, Kmoskó Erzsi, Kmoskó Irén, 
Csernák Juliska, Korpás Juliska.

A szövetkezett ellenzéki pártok részéről 
a közös irodalmi és szinpártoló egyesületbe 
a következő tagok jelölendők:

Dr. Kersék János, Dr. Karafiáth Máriusz, 
Szabó S. Zsigmond Bajka, Dr. Boleman 
Jánosné, Farkasné Sipos Erzsébet, Érnyei 
Pál Kereskény, Lic. Fizély Ödön, Weiszer 
Róbertné, Haiczl Kálmán Magyarszölgyén, 
Farkas István, Csaposs Géza Alsópél, Herceg 
Szerémi Odeszkalky Artúr Körmöcbánya, 
Végh István Vámosladány, Kántor István 
Valkháza, Pál Imre Tőre, Kálnay Károly 
Kismánya, Bányai Rezső

Pénztáritok: Prazsák Ernő.
Ellenőr: Bojsza József.
Számvizsgáló bizottság: Schubert Tódor, 

Jozsefcsek Géza, Janicsek Károly.
Körzeti tisztikar.
Körzeti elnök: Dr. Gyapay Ede Léva. 
Társelnök: Szedlacsek János Zseliz 
Pártvezetőség tagjai: Dr. Fekete Vince 

Zseliz, Tonhaiser Mihály Nagysalló, Csaposs 
Géza Alsópél, Jónás Imre Alsógyöröd, Schöp 
Ilin Róbert Zseliz, Jozsefcsek Géza Léva, 
Dr. Kersék János Léva.

Pénztáros: Bojsza József Léva. j
Ezután Bittera Zsigmond és Ondrik, a ! 

pozsonyi hadirokkant egyesület kiküldöttei 
a hadirokkantak, özvegyek és árvák ügyével 
foglalkoztak beszédeikben Bittera felhivta a 
pártot, hogy támogassa a rokkantegyesü'etet 
abbeli törekvésében, h.gy azt a 16—18 mil
liónyi összeget, amit kegyes szivek annak
idején összeadtak s a .prevrat* alatt eltűnt, 
felkutathassák.

Vallásos világszemlélet.
Azok az előadások, melyeket Fényes 

Samu dr. tartott Léván leginkább az izraelita 
híveket érdekelték. A hallgatóság 90 %-a az 
ő soraikból került ki. Az uj világnézetnek 
mintha az ő körükből akadna legtöbb köve
tője. Az uj világnézet szembe helyezkedik a 
vallásos világnézettel, mert Istenről vagy mit 
sem akar tudni, vagy annyira háttérbe szo
rítja, hogy voltaképpen nélküle akarja meg
oldani az élet problémáit.

Jól eső érzéssel hallottuk azért azt a 
hatalmas beszédet, melyet az izraelita hit
község tudós rabbija, a húsvéti ünnepek alatt 
tartott, melyben a vallásos világnézet erejéről, 

az isteni törvények hatalmáról, embert, társa
dalmat megváltó értékeiről szólott. Nem a 
tudomány ellen beszélt, melynek vívmányai, 
eredményei előtt meghajolt, hanem az ellen 
az atheista világnézet ellen, mely a teremtett 
dolgok mögött nem tudja meglátni a teremtő 
Istent és beleesik a modern bálványimádásba. 
Mert tudás alatt nem csillogó tudást értünk, 
mely felületesen Ítél és dönt, hanem azt a 
tudományt, mely magasba száll, az igazság 
felé tör és át van hatva attól, hogy azok a 
kérdések honnét, hová, mióta, meddig, mivé, 
minek .... megfejthetetlen kérdések, mert 
az emberi elme Veges. Ha a végtelenhez 
közeledünk, akkor Dávid királlyal kell el 
mond -nunk, Urunk és Istenünk neved mily 
hatalmas mindenütt a földön. Példákat hozott 
fel arra nézve, hogy a tudományos világ
nézet, a tudomány eredményei is mily válto
zásnak vannak kitéve, hány féle korrigáláson 
mentek keresztül. A matematikában EukHdes 
tételét, mely évezredeken keresztül megdönt
hetetlen igazságnak látszott, korrigálta a ma 
gyár Bolyai A fényt egyidőben a nap ki
sugárzásának tartották. Hughes szerint étheri 
rezgés, Einstein szerint ismét valami más. 
Hivatkozott Kantra, kinek születése kétszá- 
zados évfordulóját ünnep i a művelt világ, 
aki a tapasztalati világ fölé helyezte a termé 
szét fölötti világot, hol megszűnik a tudás és 
kezdődik a hit ... . s aki hirdette, hogy 
természet fölötti szükségletek nélkül az em
ber nem lehet meg Hivatkozott Zuckerkandl 
ra a híres anatómusra, aki őszintén megval
lotta, hogy a létnek rejtélyeit nem ismerjük, 
legújabban az energia törvény hirdetésével 
akarják a világ problémáit megoldani, de 
ebben a törvényben is igen sok az ellen- 
mondás. A chemia és fizika terén érvényesül 
ez a törvény, de az egész világ lényegét 
nem képes átfogni. A természet erőit hatal
munkba hajthatjuk, de a természet lényegét 
nem ismerjük. Az orvos olyan, mint a gépész 
aki az emeltyűt mozgásba hozza, de az 
apparátust csak a mérnök (Isten) érti A 
kultur történet szerint az emberi elme sok
szor tévedett. A nagy gondolkodók bele 
fáradtak a kutatásba, az őrület homálya bo
rult elméjükre. Pythagúrás öngyilkos lett s 
a hullámokba vetve magát igy szólt: „Fasse 
nicht wenn ich dich nicht fassen kann*. 
Lombrozó szerint pedig a lángész és az őrület 
közel van egymáshoz, határos.

Bibliai idézetekkel s a régi bölcsek mon 
dósaival erősitgette azt az igazságot, hogy 
csak Isten és a szent Írás fog'alja magába 
azt a melegséget, mely ha áthatja az emberi 
szivet, szép lelki virágot terem és értékes 
gyümölcsöt érlel. Ne ingassuk meg a hitet, 
ne hintsük a hitetlenség eszméit az ifjúság 
leikébe, mert hit és vallás nélkül nem lehet 
nemzedéket nevelni, mert akkor az az erkölcs
telenség mélységébe zuhan. Se a zsidóság, 
se a kereszténység elveit ne ingassuk meg. 
mert ezen az alapon 720 millió embernek a 
nyugalma és lelki élete nyugszik.

Különfélék.
— Május elsején a rügyfakasztó 

tavaszt először is a cigánybaudak zenéje 
köszöntötte Léván, már kora hajnalban. 
Délelőtt a magyar szociáldemokrata part a 
csehszlovák szociáldamokrata párttal együtt 
ünnepelt a városi színházban. Az ünnepélyt 
a színházi zenekar vezette be, a Marsailiest 
játszotta. Szenes Ignác, a magyar szcc dem. 
párt szervező bizottságának nevében rövid 
beszédben megnyitotta a gyűlést. A cseh 
szlovák szoc dem párt részéről Zippe Bog
dán képezdei tanárt, a magyar szoc. dem. 
párt részéről Kiss Géza iparost a gyűlés 
elnökévé választották, akik anyanyelvükön 
üdvözölték a gyűlést. Ezután Miklósi Béla 
szavalta el Ady Endrének a .Május szabad" 
cimü költeményét, majd Danek nyitrai kikül
dött, szlovák nyelvű beszédet mondott, mely
ben május ünnepének jelentőségét méltatta 
és a politikai helyzettel loglalkozott. A zene
kar a .Föl, föl rabjai a főidnek,* kezdetű 
éneket játszotta ezután. Majd Kosutzky Dezső 
hadirokkant Adynak .Álmodik a nyomor* 
című költeményét szavalta el Ezt követte 
Török Gábor, volt lévai párttitkár, jelenleg 
pozsonyi központi titkár beszéde, melyben 

az osztályharc történelmi fejlődésével foglal
kozott a Fáraók gúlákat építtető korától kezdve 
napjainkig 1 Szatirikus hangon emlékezett 
meg a szélsőséges szocialisták politikájáról. 
Azt mondja, hogy Nagy Gyula, Svralla és a 
többi politikus felhúzták a nagy csizmát és 
most nem arra mennek, amerre akainak, 

I hanem ahová a csizma viszi őket. A prole- 
táriátus a Fáraók udvarából jött s a nép 

’ köztársaság felé halad s a népek szövetsé- 
géhez kíván eljutni. De az ut odáig nem 

I kásahegyen visz keresztül, m< lyen át kell 
i enni magukat, hanem erős sziklán, melybe 
; alagutakat kell vágni. Végül Zippe tanár 
l együttmunkálkodásra hívta fel a munkásságot.

A kommunista párt is megünnepelte a május 
1-ét Reggel 9 órakor vöröslobogók alatt 
gyülekeztek a vásártéren, majd innét a teme
tőbe mentek, ahol az 1919-ben elesett kato
nák sírjainál emlékbeszédekot tartottak és 
megkoszorúzták a sírokat. A temetőből a 
főtérre vonultak fel, ahol népgyűlést tartottak. 
A uépgyűlés szónoka Vargha Gyula pozsonyi 
kiküldött volt, ki a nap jelentőségéről, a 
jelenlegi politikai s gazdasági zilált helyzetről 
és a folyton növekedő nyomorúságos munka
nélküliség okairól tartott éles hangú beszédet. 
Délután a Kucsera-féle vendéglőben táncmu
latságot tartottak.

— Hangverseny. A barsi ref. Egy 
házmegye a felállítandó szlovenszkói magyar 
tanitóképzö javára 1924 évi május hó 18 án 
az alsó és felsöszecsei, hont üzesgyarmati, 
hölvényi és nagypeszeki ref. énekkarok köz
reműködése mellett Láván, a városi szín
házban tánc nulatsággal egybekötött hang
versenyt rendez Belépti dil: Ülőhely 10 K, 
állóhely 5 K. Műsor melynek váltása köte
lező 5 K Felülfizetéseket a nomes cél javára 
köszönettel fogadnak. Az egész környéken 
nagy az érdeklődés a minden tekintetben 
kitűnőnek Ígérkező hangverseny iránt. A 
meghívók a napokban lesznek szétküldve. 
Az estély műsora : 1) Kersék János : .Magyar 
dal.* Prológ Szavalja Balogh Micike 2) 
Beethoven: .Isten dicsősége.* Előadják az 
egyesült énekkarok. 3 Patay Károly esperes 
megnyitó beszéde 4) Pazár Károly : .Dalár- 
versony induló." Előadják az alsószecsei 
énekkarok 5) Kersék János—Zmertych Edit : 
„Az öreg hegedős.* Melodráma Előadja Tolnay 
Lenke, zongorán kiséri Kmoskó Irén. 6) Gaál 
Ferenc: .Népdalegyveleg.* Előadja a höl- 
vényi énnekkar. 7) Söröss Béla: .A lélek 
kardja* 8) Szügyi József: ,A tihanyi echo- 
hoz." Csokonai dal. Előadja a hontfüzes- 
gyarmati énekkar. Szünet. 9) Csokonai : 
, Megkövetés." Páros dal. Előadják Dóka 
Sándor és Guba Lenke, zongorán kiséri 
Kmoskó Irén. 10, Szabó S. Zsigmond : .Régi 
mesgyén.* 11) Dürner: .Viharban.* Előadja 
a nagypeszeki énekkar. 12) Dr. Agyagássy 
Sándor: Marosvásárhelytől Rómáig gyalog.
13) Lányi: .Régi nóta." Előadja a felső 
szecsei énekkar. 14) Huszár Károly, a tanító
egyesület elnökének záróbeszéde. 15) Deák 
Gerő : Előadják az egyesült énekkarok.

— ▲ kiutasítások jogtalanok! A 
legfelső közigazgatási birősáz elvi jelentőségű 
döntése. A K N. Írja: A prágai legfelső 
közigazgatási biróság nagyérdekességú és 
igeu fontos döntést hozott a közelmúlt na 
pókban, amelynek elvi jelentősége van. Egy 
pozsonyi ügyvéd panaszt adott be a közi
gazgatási biróságnál ügyfele képviseletében, 
akit 14 évi pozsonyi tartózkodás után a szlo - 
venszkói teljhatalmú minisztérium nemrégi
ben mint magyar állampolgárt kiutasitott. A 
legfelső közigazgatási biróság a pozsonyi 
minisztérium döntését megsemmisítette és 
a kiutasitott panaszának helyt adott. Az indo 
kolásban a legfelső biróság kimondja, hogy 
olyan rendelkezés, amely a külföldi tartóz
kodását különösen engedélyhez kivánja kötni, 
minden törvényes alapot nélkülöz. A Szlo- 
venszkóban érvényes jog szerint külföldiek 
bármely községben tartózkodhatnak minden 
különös engedély nélkül. Szlovenszkó minisz
terének e tárgyban 1920-ban kiadott 55 sz. 
rendeletét az 1921. junius 9. én kelt kor
mányrendelet már hatályon kívül helyezte. 
Miután a kiutasítások ügyében több hssonló 
vonatkozású panasz fekszik a legfelső bíró
ság előtt, azoknak sorsa sem lehet kétes e 
döntés után.

k
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— Szülői értekezlet. A f. hó 4-én 
délelőtt 11 órára összehívott szülői értekezlet 
Stefánik ünnepély miatt fél 10 órakor kez
dődik. A gimnázium igazgatósága.

— Stefanlk-ünnepály. A lévai kato 
nai helyőrség az állami tanítóképző intézet 
a csehszlovák közönség részvételével dr 
Stefánik Milán, Szlovenszkó legnagyobb fia, 
a köztársaság első tábornoka és hadügymi
nisztere, a csehszlovák közösség megterem
tője tragikus halálának, 5. évfordulója alkal
mából a lévai városi színházban ma 1924. 
május 4-én délelőtt fél 11 órakor műsor 
emlékünnepélyt rendez.

— Dr. Fényes Satun előadása 
Einstein elméletéről. Múlt hó 28 án esto 
8 órakor tartotta előadását dr. Fényes Samu 
Einstein elméletéről. A városháza tanácstér 
mét elég szép számú közönség töltötte meg, 
mely megérdemelt érdeklődéssel hallgatta 
meg a késő éjjelre benyúló, mindvégig élve
zetes előadást. Előadó világos, szemléltető 
módon törekedett a nagy német géniusz 
relativitás tanát a fizikában nem képzett 
hallgatósággal is megértetni. Ennek tudható 
be, hogy előadása némely helyen túlságosan 
részletező volt. E'öadását a relativitás taná
nak megértéséhez szükséges fizikai fogalmak 
elmagyarázásával kezdte, majd lépcsőről- 
lépcsőre vitte a hallgatóságot a térnek és 
időnek a relativitás tanában megállapított 
elválaszthatatlanul egyesitett fogalmáig s a 
téridőig. Az előadás figyelmes végighallgatása 
azoknak is élvezetül szolgált, akik már ismer 
ték a tant, mig azokkal, akik még nem ismer
ték, ha nem is értette meg teljesen, de min
denesetre közelebb hozta őket hozzá.

— Az idő- és gyermekei cimü dr. 
Kersék János allegórikus játékát, melyet múlt 
évben Léván is többször és Szencen kará
csonyi ünnepek alkalmából nagy sikerrel 
szinrehoztak április hó 27 én és május 1-én 
Érsekújváron is előadták. Kitünően sikerült 
szinelöadás szakszerű és aifogástalan ren
dezése a Simor intézeti .őrangyal társulatot*, 
de különösen annak vezetőjét P. Janzsó 
Dömötör terencrendi áldozárt dicséri

— Katonai gyakorlatok. A Léván 
állomásozó tátrai 7. gyalogezred zászlóalja 
vasárnapról hétfőre virradó éjrzaka a bevo
nult tartalékosokkal gyakorlatra indult. A gya
korlatok Verebély tájékán folytak le, ahol a 
különböző fegyvernemek és csapatok össze 
jöttek A gyakorlatokon részt vett Kadlec 
tábornok, hadosztályparancsnok és a kis 
ántánt több tisztje. A gyakorlatok több napig 
tartottak.

— Elloptak egy postahivatalt. 
Ipolypásztón hétfőről keddre virradó éjszaka 
ellopták a postahivatalt. Különösen hangzik, 
de úgy van, hogy az egész hivatalt ellopták, 
mert elvitték a másfél métermázsa súlyú vas 
pénzszekrényt, mintegy három ezer korona 
összeggel, elvitték a hivatalos bélyegzőt, 
levélbélyegeket és végül leszerelték a posta 
hivatal épületéről a levélgyűjtő szekrényt és 
elvitték a levelekkel együtt. A posta egy egy
szerű falusi házban volt elhelyezve, melynek 
ajtaját könnyű szerrel törték fel.

— Visszajöttek a lévai clgány- 
sonéssek. Lapunk egyik márciusi számában 
megírtuk, hogy kedvelt cigányprímásunk La
katos Gyula és jóhirü zenekara, mivel nem 
kapott helyiséget, ahol játszottak volna, kény
telen volt szülő városából elmenni Most 
azonban az Adler kávéház tulajdonosa eleget 
akart tenni a közönség óhajának, visszaho- , 
zatta a lévai eigányzenekart és május 1-étol 
Adler kávéházban szórakoztatják a zenét , 
kedvelő közönséget. A városunkban már 
több különféle cigányzenekarok játszottak és 
elismerjük, hogy a közönség igényeit játéka- , 
ikkal kielégítették, de egyúttal azt is meg- . 
állapítottuk, hogy Lakatos Gyula zenekara j 
művészi játék szempontjából semmivol sem j 
marad mögötte a többi zenekaroknak. , 
messze vidéken ismert Gyula prímásról pedig 
a hozzá értő zenészek is megállapították, 
hogy a Szlovenszkó egyik legjobb muzsikusa | 
és szólistája. Örömmel vettük a hírt, hogy , 
ismét városunkban játszik és reméljük, hogy . 
a közönség régi szeretetével pártolni fogja 
kedvelt muzsikusait,

Kálulozky Margit oki. tánctanárnö 
folyó hó 5-én tánckurzu-t nyit a Kaszinó 
termében, taníttatnak az összes modern tán- '• 
cok különös tekintettel a Jáva Shymmi Fox 
és 1 angomilongára, a legújabb figurák tani 
tása modern rendszer mellett, mérsékelt 
díjazás, d u. 2 5 ig. Különórák folyamán. ; 
Jelentkezni lehet a tánctanárnőnél Zőldkcrt ’ 
u. 9. sz.

Olvasóink figyelmét .felhívjuk a Franck 
Henrik Fiai cég mai szines mellékletére, ( 
melyen a rég bevált ládiku a jelenlogi spe
ciális csomagolásban látható.

Színház.
A múlt hét péntekén Hans Müller német I 

Írónak „Tüzek* cimü drámáját adták. Té
mája a nagy város mélységeiből, a sötét 
utcák rejtelmes életéből van merítve. Egy 
utcai leány a darab főhőse, akibe belesze
retett egy művész. A leánynak vérében ural
kodó ösztöne és a tiszta szerelem által fel
támasztott jobb akarata között folyó harcot 
festi a szerző markáns színekkel, némely 
helyen megindítón. Az ösztön és akarat kö
zött folyó izgalmas küzdelemben végül is 
az ösztön kerekedik felül, ami a leányt a 
tiszta szerelemből ismét az utcára kergeti, 
mire ez látva akaratának bukását, a halálba 
menekül a tisztesség nélküli élet elöl. A tár- 1 
sulat jó előadásban hozta szinre a darabot; j 
történt ugyan egy kis kisiklás, egyes színek > 
rikító alkalmazása az ábrázolásnál, ez azon ’ 
bán nem rontotta meg az összbenyomás 
hatását. Így a vezető női szerepben Bogdán 1 
Erzsi, aki egyébként sok realitással és ere
deti színnel alakított, némely részben mimi
kájával túlzón fejezte ki a szituációnak meg
felelő érzelmeket Partnere Reményi volt, 
akinek észrevehető képességei mellett néha 
hatásrontók karakterisztikussá vált gesztusai. 
Sándor Aranka a kvártélyos asszonyt találó 
jellegzetességgel adta ; kár, hogy a sütemény
evés jelenetében ö is túlzott Czeglédy a tőle 
megszokott szinpadi iutinnal játszotta meg 
szerepét. Zöldy Elzának az utolsó jelenetnél 
több érzésnek kellett volna hangjában rezegni. 
Parányi Pirinek volt még alkalma játékkész
ségét csillogtatni. Az irodalom kedvelő kö
zönségnek a darab is tetszett s gyakran 
hangzott fel a taps.

Szombaton és vasárnap este „A diadal- , 
más asszony" cimü operett kerü't szinre. Az 
orosz miljöben játszódó, történelmi reminesz- 
cenciákat felölelő darab, Csajkovsky lendü
letes ritmusú muzsikájával igazán pompás 
benyomást keltett a nagyszámú közönségben. 
Az ügyes rendezés és jó összjáték csak ' 
emelte a hatást A vezető női szerepet Papp 
Manci énekelte és játszotta azzal a megkapó 
melegséggel és közvetlen bájjal, mely szin
padi sikereinek dús forrása. Szeuvedélyes 
tánca nagy sikert vont maga után Partnere 
Váradi Ede volt, ö az, aki az előadások 
legfontosabb, de egyben leghálátlanabb sze
repkörét látja el, akinek hangját halljuk (ha 
elől ülünk), de nem látjuk öt magát s a 
tapsok soha nincsenek hozzá címezve . . . 
liyen a kegyetlen sors I De ezen az estén a 
igazgatóság bemutatta a közönségnek Váradit, 
mint énekest is. Erőteljes, Bzép tenorja van, 
egy kis rekedtség azonban most enyhén fá
tyolozta hangját. Van játéktudása is. A kö
zönség szivesen tapsolt neki, mert pompásan 
megállta helyét. Fenyő Irma maga volt a 
forró nyár és Békoffivel sok kacajt keltett. 
Faludi egy alkoholos orosz generális jelleg 
zetos figuráját nagyon mulatságosan festette. 
Reményi cárja is jellegzetes volt. A kart és 
a zenét Donáth mester a szokott figyelem
mel és ismert képességével vezette.

Hétfőn a csekély érdeklődés miatt nem 
tartották meg az előadást.

Kedden, Kardos—Kulinyi Nándor .Ba
bavásár* operettje ment Hiába öntötték bele 
lelkűket a szereplők, a vérszegény darabot 
nem tudták megmenteni. Egyedüli szépsége 
kedves zenéjében rejlett. Parányi Piroska 
jutalomjátéka volt, aki most is oly kedvesen 
táncolt, mintha ebben a borús, esős tavaszi 
időben’a napnak egy Bugára tévedi volna a 
színpadra. A fő női szerepet Fenyő Irma 
játszotta, táncolta és énekelte bravúrosan. 
Oláh szépen énekelt, Faludi és Békeffi jóked

vűen játszották a nagyobb férfi szerepet. 
To'doztak, foltoztak rajtuk, hogy csak több 
elevenséget vigyenek a darabba. A megle
hetős számú közönség hellyel-közzel jót ka
cagott, de csakhamar unalmas közönybe 
merült. Igazán nem a szereplők hibájából.

Szerdán A vörös malom, Molnár Ferenc 
szenzációs színjátékét adták elő. Fantasztikus 
alkotás ez, melyről a budapesti kritikusok 
hasábokon keresztül ellentétes véleményeket 
fejtegettek. Az egyik felemelte, a másik, de 
a legtöbb, elejtette, — a közönség meg tó
dult az előadásokra, mert a szerző a kép
zeletet felcsigázó, fantasztikus s a szinpadi 
technikában ezideig még szokatlanul újszerű 
eszközök igénybe vételével adja elő mondani
valóját. Hogy mit akar mondani, kifejezni? 
Bizony azt nehéz dolog precizen meghatá
rozni. Azt is mondhatnók róla, hogy egy 
modern Ember tragédiája. Értelmét a szim
bólumokból kell kihámozni. Azt látjuk, hogy 
a darabban mindenkit az ördögök akarata 
vezet s látjuk azt, hogy a nő milyen aljas
ságokat tud elkövettetni a szerelmes férfire 
gyakorolt hatásával Azzal a férfivel, aki az
előtt a világ legtisztességesebb embere volt. 
De végül mindezek felett, mint a nap, ott 
ragyog a megtisztító szeretőt egy másik nő, 
az édesanyja iránt. A férfi által halálra szánt 
démoni nőt egy szál ibolya menti meg a 
kinyilt szemű szerelmes bosszújától, az a 
szál virág, melyet a nő egyidöben a férfi 
anyjának küldött. A fiúnak az anyja iránti 
szeretet hirtelen feltámadó emléke oly ha
talmas erőt kölcsönzött, mellyel szemben az 
ördögök további praktikái tehetetlenekké vál
tak. — Sokan arra voltak kiváncsiak, hogy 
ezt a hatalmas szinpadi apparátust igénylő 
darabot miként fogjak tudni itt előadni. 
Mondhatjuk, hogy a technikai rendezést iga
zán ötletesen oldották meg s nem beszélve 
a kihúzásokról, általában szép előadás kere 
tében ismertették meg a lévai közönséggel 
ezt a nehéz darabot. Hibákat ha nagyon 
keresünk, természetesen találhatunk Neve 
zetesen illusiót rontó volt, hogy az egyik 
diszletet, molyét több Ízben kellett volna 
vá.tani, nem cserélték fel. Jánost az ördögök 
az erdőből vitték el s ő darab végén ott 
ébredt fel, ahol közben még az esküvőjét is 
tartotta De ezt megbocsátjuk az előadás 
gördülékenységéért. Hiszen igy is csodáltuk 
a gyors átöltözéseket. A vezető szerepekben 
Zöldy Elza és Földessy figyelemre méltón 
játszottak. Parányi Piroska ügyesen keverte 
a szentimentálizmus színeit. Reményiből 
bámulatosan áradt a szavak özöne. Czeglédy, 
Krammer Mici, Faludi, Somogyi és a többi 
szereplők mind alapos munkát végeztek A 
Rex I ifernus torz maszkja bámulatos volt. 
Az előadás olyan tempóban ment, hogy a 
közönségnek nem is volt ideje tapsolni, csu
pán a befejezés után.

Gabonaárak :
Levice, 1924. május hó 3-án

Búza — — 100 kgr 162 — 164 kor.
ROZS — — n — 145 „
Árpa — —
Zab — —

158 — 160 .
185 .

Kukorica — . 140 — 150 .
Bab — — • 240 — 250 .
Köles — — — 100 .
Lóheréimig — » 450 — 700 „
Lucernamug 500 - 600 .

Deviza és valutaárfolyamok 
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.

Devizák : ét-pillis 
2*^-éxx: 1-éxx :

Magyar kor. átutalás 1 Ke 2280.— 2325 —
Német-osztrák „ , 2025.— 2030.-
Lei 5.31 5 35
Lengyel márka „ , 285000 - 294.000.—

Valuták :
1 angol font - - Kd 149.30 151 60
1 amerikai dollár , 34.— 34.20

100 svájci frank , 606.50 618.50
100 francia frank , 223 25 222.75
100 belga frank - • . 189 25 188.40
100 svéd kor. - • • , 900 — 905.—
100 dinár - • • • „ 48.05 43.25
100 lei . - - - - , 18.10 18.30 í
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Köszönet nyilvánítás.
Mindazon kedves ismerősöknek, kik 

mélységes fájdalmunkat részvétükkel enyhí
teni szívesek voltak, ezúton mond köszö
netét.

Léva, 1924. április hó 30.
Géczy család

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon ismerősök és jó barátok, kik 

felejthetetlen férjem illetve édes atyánk el
hunyta alkalmából, szives részvétükkel mély 
fájdalmunkat enyhítették, fogadják ez utón 
hálás köszönetünket.

Levice, 1924 április hó 27
Hirschler család

Jótékonyság.
A tüdövész ellen védekező lévai egye

sület tagjai közül felülfizettek: Dr Sterner 
Arthur Körmöcbányáról 40 koronát, Schlüss 
ler Gyu'a Nsgymálas 30 K, Wertheimer 
Izidor Garam-Szt.-Benedek 10 K., Wertheimer 
Vilmos Varsány 10 kor. Fogadják n"meslelkü 
vidéki tagjaink, gondozottjaink nevében is 
intézetünk halas köszönetét és elismerését

Dr. Frommer Ignácz

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1924. április hó 27.-tól - május bó 4 ig

Születés
Gordik János Magyar Mária fiú Károly — 

Kasparek József Valacb Ilona fiú József Sándor 
— Schvarcz Imre Engel Berta leány Vera — 
Varannay Lajos Juhász Margit leány Irén — Weisz 
János Tótit Gizella leány Gizella

Házasság.
Gritsch Imre Varhanylk Mária rkadt — 

Szabó András Szolcsánszky Ilona rkath.
Halálozás.

özv. Nehnevaj Ferencné Janovsky Mária 87 
éves végkimerülés — Géczy József Sándor >7 éves 
bashártya gyulladás — Csfk Mihályné I’opellár 
Erzsébet öl éves liashártyarák.

Hirdetmény.
Az érdeklődőket értesítem, 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%-ára nyom
ban 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.

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

caSdttmoggondnok

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon rokonnak, jóbarátnak és isme 

rősnek kik felejthetetlen jó feleségem elhunyta 
alkalmával részvétükkel fájdalmunkat enyhí
teni szívesek voltak ez utón mondok hálás 
köszönetét.

Csik Mihály és családja

r MAGYARADI fürdő vendéglő 
—— megnyitása május 11-én. —

0 **1 « Fürdőző és kiránduló vendégek szives tudomására hozom,
H F l-1 k 
P R 
P S

5 n<
Jd
Jd

hogy a MAGYARADI fürdő vendéglőt átvettem és a mai
kor igényeinek megfelelően berendezve, a T. vendégeknek á E a íj3 -Ö7 ° rendelkezésére bocsájtom. P hP gJ M1 * Állandóan szolid árak mellett jó étkezés, jól kezelt borok és n E3 te frissen csapolt sörök kaphatók. ® 8

P
2 o> A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam ® !1— L3 tisztelettel STRBA GÁBOR

JWi
vendéglős.

■uM LPei km m au ctklact w n’ur'i' -b’wlmittiot u « un umt/fm m n .MarBwn

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatára- és vasnagykereskedésébsn

Alaplttatott 1881. LEVICE-LEVA. Telefon sz. 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 111
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek — Naponta friss ,Glória" pörköltkávé 
különlegesség. — E'sőrendü 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 
MAU1HNER féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak! — 
Angol és olasz perje, pázsitfümag, raffiaháncs, rézgálic — —------

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

Gazdasági oikkek: Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, caákány, fűrész, metsző
olló, ojtóviasz, ojtókés, ágfürész, ojtógummi, permetezőgép 
alkatrészek, szelepgummik, szénkénegezögépek — — — 

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

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

Fényképészeti cikkek I Kerékpár alkatrészek, gummlk. 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerekata —

Köszönet nyilvánítás.
N. N a lévai izraelita nőegyletnek 600 

kort adományozott. Fogadja a nemeslelkü 
adakozó az egylet iránt tanúsított jószívű
ségért annak leghálásabb köszönetét.

Dr Prlszner Gyuláné
elnök
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Hirdetmény.
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.

a APRÓ HIRDETÉSEK. ==

Egy kísérlet meggyőz 1!
.Erzsebet-Liliom tej órám” 
minden arcot széppé teszi 

Szeplöt és minden ercztisztátlanságot 
megszüntet. 1 tégely ára K 8.— 
Hozzávaló Liliom tej szappan K 5.— 

Eg-yed-ill Isaplxató : 

KINhAhPJ? IGNAOZ 
Fehér Kereszt Drogériájában LEVICE—LÉVA.

Ugyanitt fehér Liliomvlrág minden 
mennyiségben megvétetik.

0r. SPITZER arckenőcs ós szappan 
valódi minőségben állandóan raktáron.

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 
Bay Anna 

Ladányi utca 3. szám.

nyers diófát, száraz v. nyers 
V Gdú&Ja. kőris, akácz, cseresznye, 

topoly, javór, körtefát LACZKO vendéglő. 447 ni
LORENZ-féle motor cséplőgép

ed garnitúra eladó. Cim a kiadóban 448
Autó fuvarozás!

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

S2°b», konyhnhasználat-
XmlUXUáUUb tál va(!y ané|kö| kiadó 
401 Zách utca 5.

al'K használt fókuszáló jutányos
JJ1OALU áron. Bővebbet KOSTYEK 
JÓZSEFNÁL Láva. 353

TTrPTZTá fil?fif (képviselőt) körösünk 
*6/ AAUüvu Benzin olaj kccsikenőcs 

szakmában a ki Léva és környéki uradal
mak, malmok és más gyár telepeken bejá
ratos. Leveleket 0. F jeliige alatt a kiadóba 
kérjük.________ 430

+ hölcsÖDhasználatra keresek. 
AUXLgUAak Bővebbet: KERN cégnél.

Elvállalok bármily távolságra, autón és 
B- bútoros kocsin átköltözéseket — felelősség 

mellett — jutányos áron.

BLUMENFELD szállító, LEVICE.
Sdíl lanDl I írüniai I innnni I inmlMlöBTÉriaTnöi i ionnal i Irnriini i tálai ií

&

Nem kiéli rossz bőrből CZIPÖT hordani, 
m ért

SrPTlI fi mitesser, ránc, májfolt, arc és 
orrvörösség legbiztosabb ellen 

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

7 / 
7/777 1 jevicén 

kaphatók 
minden számban és fagonban vászon czipők

29-
T'flpSfií' és vas szakmába tanonc keres- 
£ USáDá telik. KEMPFNER IZIDOR
Levice-Léva. 446

Kérjük a vevőközönséget szükségletét beszerezni, mert később 
hiány lesz ■■■■ Javító műhelyünket figyelmükbe ajánljuk.

jó karban levő kerékpár ELADÖ
Léva, Honvéd utcza 30 441Egy

üzletnek megfelelő házat elcserél- 
“Oi/ ném T88Y eladnám. Megtudható 
Kohári utcza 3 488

T^öTraeoí1 használt eredeti „Sioger” XXoVeSBl szabó és egy karikahajós 
sülyesztö varrógép eladó. Zugóulcza 33 445 ÉRTESÍTÉS I

TH« J X szöllő Őrhegyen rosta, vaseke, 
■llwllQ mázsa, daráló és szerszám. 
Megtekinthető Schöller-utcza 2 437

jó fejős-kécske eladó Léván,
“oJ Nyitrai sor 6 szám 433

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

WF 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.

'Túfafnpolgárnak k'biéifess’egéf’ő erős,
— -*S**S»W Q C,''..n. t Ó

jutányosán eladó. Cim a kiadóhivatalban 436

A n é közönség becses pártfogását kérve, maradtam szolgálatukra készen 

NAGY ANDRÁS, gőzmalomtulajdonos 
NAGYSALLÓ.

J 11

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

L

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.



Valódi és ritka

PERZSA SZŐNYEGEK
nagy kiállítása 

Léván a Városi Szállóban.
Közvetlen keleti import! Megtekintés vételkéDyszer nélkül!

Garabet Mazakian, török.
Nagy választék I

Mü-jég
=^=^= állandóan kapható —

LÖWY LIPÖT
bor- és sörnagykereskedő müjéggyárában.

W

SZÉPIRODALMI KÖNYVEK 
IFJÚSÁGI IRATOK 
IMAKÖNYVEK 
LEVÉLPAPÍROK _jl.

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

NYITRAI ÉS TÁRSA
könyv és papír kereskedésében Léván.


