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SOROZNAK!
Országszerte megindultak a véd

erőtörvény szerint a szokásos évi 
sorozások. Nemsokára városunkban 
is sor alá állítják a sorrakerült fia
inkat és mi zokszó nélkül eleget 
teszünk az állampolgári kötelessé
geink legsulyosabbikának s lerójuk 
a véradót.

Csehszlovákiában élő magyarság 
megteszi az állam iránt a köteles
ségét. A magyarság bármily hely
zetben volt, mindig tisztelte a tör
vényt s becsülettel teljesítette a reá 
rótt nehéz, súlyos és sok esetben 
türhetetlenségig elviselhetetlen köte
lességeket, mert igy tanulta a becsű- | 
letes, egyenes léleknek a törvényt 
tisztelni, a törvénynek engedelmes
kedni kell. Kötelességek teljesítése 
előtt a magyarság soha sem akart 
s nem akar kibújni. Az útja mindig 
a becsületesség útja.

Nem mondjuk, hogy az emberek . 
örülnek a katonáskodásnak. A nagy 
világháború rettenetes szenvedései 
belevéste az emberi lélekbe a katonai 
szolgálattól való félelmet. A szülő, 
ha nincs is véres háború, félti gyer
mekét és az .alkalmas" sem örül a 
gyöngy életnek, a magyar anya 
pedig megkönyezi, megsiratja, mesz- 
sze idegenek között katonáskodó 
fiát. Ez azonban nemcsak ma van 
igy, igy volt ez a régi időkben is. 
A katonának bevált fiú dalolt, mert 
ez szokás volt, mert ez virtus volt 
és — a hozzátartozók pedig sírtak. 
A magyar gyerek a hivatalos sta
tisztika szerint legjobb, legmegfele
lőbb anyag, a sorozó bizottságok 
úgy látszik ezt tudják, mert arány
talanul sokkal több válik alkalmassá 
a terhes, egész emberi szervezetet 
és fizikumot igénybe vevő katonai 
szolgálatra, mint a köztársaság más 
nemzetiségű népeiből. Mi nem is a 
miatt szólalunk fel, mert ez minden 
állampolgárnak kötelessége, h; ieria 
csupán azért, mert a sorozásnál i em 
igen vizsgálják, a hatóságok által 
kiállított illetőségi bizonyítványokat, 
hanem akit az elöljáróság odavaló
nak ítél, az mérték alá is jön s'ha 
alkalmas, katona lesz belőle.

Tehát, a mikor az illetőségből 
ennyinek igazolása elegendő ahhoz, 
hogy valaki a köztársaság katonája 
legyen, elégnek kell lenni ahhoz is, 
hogy az illető állami alkalmazást, 
tanítói, hivatalnoki alkalmazást nyer
hessen, mert csak ez az egyenlő 
elbánás, amelyben az állam minden 
polgárának egyformán kell része

sülnie. Ép itt van a hiba, hogy ezt 
a kérdést nem kezelik egyformán 
és mai napon ott vagyunk, hogy 
senki sem tudja, hogy mikor mond
ják neki hivatalosan, hogy te nem 
vagy ezen köztársaság állampolgára 
még akkor sem, ha adót fizettél, 
vagy katonai szolgálatot teljesítettél. 
Ezt a kérdést a lehető legenyhébben 
és leghumánusabban kell kezelni, 
mert nálunk a nemzetiségek a ro
konság, beházasodás következtében 
annyira össze vannak keveredve, 
hogy az egyik nemzetiségen ütött 
sebet megérzi a másik is, s egy- 
egy rosszul elintézett illetőség egy 
egész generáción üt sebet.

Alijuk a sorozást, a véradót; 
de kérjük, hogy bennünket is úgy 
kezeljenek, mint a köztársaság 
egyéb polgárait, hogy a mint a 
katonai mundurban nincs különbség 
katona és katona között, ne legyen 
a hivatali kinevezéseknél és válasz
tásoknál sem, mert csupán ez az 
igazi demokrácia.

A világ-eseményekből
Az 1924 re lefoglalt szántóföldből Cseh

országra 105 000, Morvaországra és Szilézi
ára 29 600, Szlovenszkóra 57.040 és Ru- 
szinszkóra 13 360 hektár esik.

A budapesti nyomdászok és munkaadók 
vasárnap délben megegyeztek egymással. A 
megegyezés értelmében a munkások azonnal 
megkezdették a munkát. A hétfői reggeli 
lapok valamennyien megjelentek, valamint 
a többi lapok is, miután a belügyminiszter 
visszavonta a lapbetiltó reudeletét.

A német választásokon a mérsékeltebb 
pártok győztek, a német nemzeti párt oly 
erővel került ki a választásokból, amilyen
ről nem is álmodott A fajvédők nem érték 
el a remélt eredményt. Minden valÓBzinüség 
szerint a német nemzeti párt alkotja majd 
a birodalmi gyüléí legerősebb pártját. A 
második helyet a győző pártok között a 
kommunisták érték el, akik alaposan meg- 
ritkitották a szociáldemokraták sorait. A 
szociáldemokraták mandátumaiknak körül
belül a felét elveszítették.

Magyarország nem lesz kénytelen föl
venni a százmilliós kölcsönelöleget, mert 
junius közepén, vagy legkésőbb julius elején 
megkapja az egész külföldi kölcsönt.

A sziriai benszülöttek és francia csapa
tok közötti összeütközések egyre nagyobb 
arányokat öltenek és a francia-török viszonyt 
ennélfogva rendkívül kiélezte.

Az utolsó választási eredmények szerint 
a német nemzetiek a birodalmi gyűlés lege
rősebb pártja úgy, hogy az elnök valószínűen 
ezen pártnak fogja felajánlani a kabinet
alakítást Az összes cseh lapok behatóan 

foglalkoznak a németbirodalmi választások 
eredményével és a szélső jobb és bal szárny 
megerősödését állapítják meg. Kifejtik azon
ban azon reményüket, hogy az eddigi 
kormánypártoknak, a szociáldemokratákkal 
élükön, sikerülni fog a mérsékelt külpolitikai 
irányt megtartani.

Túljegyezték a Magyar Nemzeti Bank 
részvényeit. Az óriási érdeklődés miatt a 
jegyzés határidejét valószínűleg meghosszab- 

( bitják. Húsz százalékos túljegyzésre számí
tanak.

Politikai körökben, különösen a liberáli
sok köreiben azt állítják, hogy Rómában uj 

I középeurópai hatalmi csoportosulás alapját 
vetik meg, mely Francia-, Olaszországot, a 

i kis entente-t, Magyar- és Lengyelországot 
i foglalná magában.

Németországban 300000 bányamunkást 
zártak ki, mert vonakodtak hét óránál tovább

1 dolgozni
A III. internacionálé végrehajtó bizott

sága a németországi kommunista pártot 
táviratilag üdvözölte a választás alkalmából 

1 és e táviratban kijelentette, hogy a kapitalista 
rendszert a kommunista rendszerrel nem 

i lehet választás, hanem csak polgárháború 
utján fölcserélni.

A spanyol hadügyminiszter elrendelte a 
repülőhadosztály teljes legénységének állan
dó készültségét, hogy a szükséges anyagok- 

, kai felszerelve Marokkóba induljanak. Vala- 
■ mennyi szabadságolt katonát behívták.

Romániából érkező hirek szerint a 
lakosság izgalma egyre növekedik, mert a 
határ közelében jelentékeny bolsevista csapa
tot vonnak össze és a Dnjeszter mentén 
sietve emelnek erődítéseket. Ruszcsukból 
érkező telefonjelentések szerint román csapa
tokat is szállítanak Besszarábiába. A román 
lapok egész nyíltan írnak a román—orosz 
háború veszélyéről. Ezek a hírek, különösen 
az ország keleti részében okoznak aggodal
mat. Május 3-án éjjel a Dnjeszter mentén 
a román és orosz őrsök között összeütkö
zésre került a sor. Danzigból érkező jelen
tés szerint Trockij hadügyi népbiztos Kame- 
nev kísérletében május hó 3-án Kamenec- 
Podolskiba érkezett, hogy szemlét tartson a 
román határ mentén levő szovjetcsapatok 
felett.

A „Daily Express" szerint a francia
török feszültség háborús bonyodalommá 
szélesedik. Május elején Angorában a törö
kök haditanácsot tartottak, melyre a bajor 
Reichswehr volt parancsnokát, Lossow 
tábornokot is meghívták. A haditanácson a 
sziriai francia megszálló csapatok ellen 
indítandó hadjáratot beszélték meg. A kül
földiek menekülnek török területről, mert a 
török kormány ellenséges intézkedéseitől 
tartanak.

Benea olaszországi útja alkalmával május 
15 én Veldesben találkozni fog Nincsiccsel, 
Jugoszlávia külügyminiszterével.
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A megyei ellenzik panaszai.
A zólyomi nagymegye legutolsó gyülé- . 

■óról részletesen beszámoltunk. Az ellenzék 
különösen két kérdésben foglalt el erős, egy
séges álláspontot. Az egyik, hogy a határo
zatok a megye hivatalos lapjában a kisebbség 
nyelvén is tétessenek közzé, a másik, hogy 
a 11 darabont kinevezését vonják vissza, 
mert ennek semmi törvényes alapja nincs, 
mert ez a tizenegy csinált szavazat meg 
bamisitja a valódi népakaratot. És a nagy
megye gyűlése tényleg ezen 11 szavazat 
segítségével elutasitotta az ellenzék kíván
ságait. Az ellenzék azonban nem nyugszik 
bele ezen határozatokba, hanem azok meg
semmisítése miatt, panasszal fordult a leg
felsőbb közigazgatási bírósághoz.

Az ellenzék beadványa szerint a zólyomi 
nagymegye gyűlése elhatározta, hogy a me
gyebizottság összes érvényes határozatait köz
zé tegyék a vármegyei hivatalos lapban, de 
2 szavazat többséggel elvetette dr. Gyapay 
Ede megyebizottsági tagnak azon indítványát, 
hogy a határozatokat ne csak államnyelven 
tegyék közzé, de a 20 százalékot meghaladó 
magyar kisebbségi nyelven is.

A XVIII. Garam menti (Zólyom) várme
gyének 632 községben összesen 514 042 la
kása van, ezek közül 120.379 fő, tehát 40 szá
zalék magyar anyanyelvű. Minthogy a megyei 
határozatok közérdekű határozatok és a megye 
közgazdasági, pénzügyi és közérdekű ügyek
ben hoz érvényes határozatokat, melyek a 
területén lakó bármily nemzetiséghez tartozó 
egyénekre egyaránt kötelezőek, közérdek az, 
hogy ezen határozatokat ne csak az állam
nyelvet biró lakosok és egyének tudják és 
értsék meg, hanem szükséges, hogy a hatá
rozatokat az államnyelvei nem beszélő magyar 
kisebbségű nemzetiséghez tartozó megyei la
kosok is megértsék, minél fogva szükséges, 
hogy ezeket magyar nyelven is közzé tegyék. 
Csak az esetben várható a határozatok pon 
tos betartása és végrehajtása, ha ezt a ma
gyar nemzeti kisebbséghez tartozó egyének 
is megértik.

Tehát állami és megyei érdek, hogy a ha
tározatok ne csak államnyelven, de a kisebb
ségi nyelven is közzététessenek. Ezt célozza 
az 1924 évi január hó 31-éről kelt kormány
rendelet is, mely az 1922. évi október hó 
26-án kelt T. R. Gy. ében 310 szám alatt ki
hirdetett kormányrendelet alapján szervezett 
megyei képviselőtestületek nyelvhasználatát 
rendezi, mert az 1. cikk 2 alpontja szerint a 
20 százalékot meghaladó kisebbségi nemzeti
séghez tartozók a megyei képviselőtestületek 
tárgyalásain a saját anyanyelvűket is használ- ' 
hatják, indítványokat, panaszokat, kérvénye- . 
két a saját anyanyelvükön adhatnak be és az ' 
1. cikk 6. pontja alapján a zsupán az ilyen 
nemzetiségi kisebbségek nyelvén benyújtott 
írásbeli kérdésekre, panaszokra és kérelmek
re nemcsak államnyelven, de a benyújtó 
nyelvén készült nyelven fordítás alakjában 
köteles válaszolni. (

Az előadottak alapján, mivel Zólyom vár 
megye közgyűlésének Gyapay Ede dr. indít
ványát elvető határozatát megváltoztatni kérik.

A másik panasz és felebbezés bejelenti 
a közigazgatási biróságnak, hogy a belügy- } 
miniszter 1923 évi november hó 26 án kelt 
24866/1923. számú rendeletével az 1920 évi 
február hó 29 én kelt 126. Sb. Z. a N. 12 §■ 
nak 2. pontja alapján a XVIII. Garammenti 
Zólyom vármegyében 11 megyebizottsági ta- 1 
got nevezett ki.

Mivel a kinevezés ténye az igazoltatási 
eljárás folyamán vált köztudomásúvá és a 
zsupáni kihirdetéssel adatott a vármegyei 
képviselőtestület tudomására, a vármegyei 
képviselőtestület nyomban tiltakozást jelentett 
be azon törvénytelenség ellen, hogy a belügy
miniszter az 1920. évi február hó 29 én kelt 
126 számú törvény 12. §-ának 2. bekezdése 
alapján a XVIII. vármegyébe 11 képviselő
testületi tagot nevezett ki, holott a törvény
ben megállapított előfeltétel fenn nem forog, 
mert ezen megyebizottsági tagok kinevezését 
rendkívüli viszonyok kívánatossá nem teszik. 
Ennél fogva a kormány által kinevezett 
képviselőtestületi tagok megbizása nélkülözi 
a törvényes alapot, azért kérik a kinevezés 
megsemmisítését.

A tűnő város után.
Izzó köved, furcsa érccsodáid, 
hiányomat holnap nem érzik, 
város, ég veled, lelkem vérzik 
a harangszavas falusi estet áhit.

Vájjon szivemet mi tépi jobban ? 
Milliós életed pórölyös zaja, 
lávás folyása liláidnak, vagy a 
nap szikrás játéka a porban, 
vagy duzzadt felhők ha úsznak, 
örlidz harangja ha szól 
s üzennek álmot a föld alól 
erdők manói a városi fiúnak. 
Mi tépi jobban?

A te sikolyod, 
arcod közönye, lágyékod langya, 
céda unalmad undok varangya, 
mely mellemre ül, vagy fátyolod. 
ó falusi hajnal, zengő kolompos, 
vagy rögös parasztok esti beszéde, 
ha a ló muzsikája zenél e, 
vagy a szél, mely vemhében viharokat hordoz. 
Mi tépi jobban ?

Nehéz kocsik,
ha grániton jutnak, autók tülökje. 
vagy kondás kürtje ha riad a csöndbe, 
vagy vizen ha siklik halk ladik.

Város, menekül nyütt fiad előled, 
ne fájjon, látsz majd siratva megint, 
falvak vérszegény élete int, 
mennem kell, most irtózom tőled 
Majd eljön az ősz, itt temetés lesz, 
nótákat zeng az erjedő avar, 
s lelkem újat, tüzet akar 
s megérkezem újra a városi révhez

ZILAHY MIKLÓS

A TÜKÖR.
Ki ne ismerné, kedvelné — különösen 

a nőnem osztályából — a nélkülözhetetlen 
házibarátot a tükröt I Mint legelső cseretár
gyat, már a régi időben az európaiak a 
szegény vadaktól, a legértékesebb dolgokat, 
aranyat, ezüstöt, gyöngyöket, drágaköveket 
és fűszereket vásároltak. A fényes francia 
budoirokból, hol a drágaságok a legkülöm- 
bözőbb alakban és nagyságban képviselve 
voltak, a legutolsó cigánysátorig, ahol csak 
a töredéke látható, feltaláljuk a tükröt. 
Ezen közismert általánosságánál fogva nem 
tartjuk feleslegesnek eredetét kutatni.

Még a történelem előtti korban élt Ázsi
ában egy igen hires fejedelem, kinek hábo
rúja volt ellenfelével. A hsdikocsik és a had
sereg már készenlétben voltak, de a fejedelem 
még mindig késett. Pajzsát sehol föl nem 
találván, mérgesen neje osztályába rontott. 
Hát mit látott I Neje hölgyeitől körülvéve 
a fényes pajzs előtte és öltözékét rendezi 
benne. A férj ki akar törni, de a nő oly 
bájosan és esdően nézett férjére, hogy emez 
szépen megbocsátott. Amidőn győzedelmesen 
visszatért a hadjátatból, nejének még külömb 
pajzsot készíttetett, hogy ne legyen oka a 
félreértéseknek.

Az első tükrök tehát ércből valók voltak. 
Ciceró szerint ennek feltalálója Aeskulap. 
Később ezüst sőt aranyból is készitették eze- ' 
két. Ezek feltalálója Praxiteles volt. Még 
későbben drágakövekkel rakták ki. Seneca ' 
állítása szerint a tükrökkel oly pazarlásokat 
csináltak, hogy némely tükör meghaladta azon 
összeget, melyet a senátus Scipió leányainak 
kifizetett.

A következő korszakban a tükrökkel a 
lakosztályok falait is ellátták, az ételhordó 
tálcák sőt serlegek, ivó és evőeszközöket is 
tükrökkel díszítettek.

Érdekes, hogy ezen tükrök még mindig 
csak ércből valók voltak, habár már jóideje 
ismerték az üveget, sőt mi több; Scaurus 
senátor színpadának emeletei üvegből voltak 
és Anadus sziget temploma tisztán üvegből 
készült.

Hogy mily időben kezdték az üveget a 
tükörhöz használni, nem tudjuk. A legelső 
és legjobb tükörüvegek Sidonban készültek. 
Ablakoknak csupán kő és orosz üveget hasz
náltak. A kegyetlen Nero császár midőn ezt 
megtudta, aranyházában egy templomot készít

tetett, melynek falai ilyen üvegből készültek. 
Domicián császár ki mindig félt valamitől, 
palotáját szintén ily üvegből készíttette, hogy 
minden oldalról lássa, hogy mi történik vele. 

| XIV. Lajos korában egy művész a király
nak mutatott egy tükröt, melyből, bizonyos 
távolságban a királyt kérte meg, hogy álljon 
oda és húzza ki kardját. A király teljesítette 
kívánságát, azon percben úgy látszott, mint
ha neki szegezné valaki kardját. Elsikoltotta 
magát és futásnak eredt. A művész tudta, 
hogy baj van, sajnálta a dolgot — de hiába 
Másnap örökre száműzték az udvarból és 
végül gilolín alá került.

i A 60 as években Londonban a kiállításon 
egy tükröt állítottak elő, melynek csodájára 
jártak az emberek. Ha közel állt az ember, 
3-szorcs nagyitásban látszódott, ha vissza
lépett fordított képét látta meg benne. Ha 
valaki 5—6 méterre állott a tükörtől, többé 
nem a tükörben, hanem közte és önmaga 
közt látta képmását. Ezen jelenetek egész 
vigalmakat keltettek a nézőben.

Mint nélkülözhetetlen tárgy, egyre töké
letesebb lett és készitése gyorsan és az 
egész világon elterjedt. Leghíresebbek lettek 
a velencei tükrök, melyeket Muránó és Bura- 
nóban készitenek a mai napig is.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete pénteken este közgyűlést 
tartott. Dr. Tóth Sándor városbiró bejelen 
tette, hogy a lefolytatott városi pénztárvizs
gálat alkalmával minden rendben találtatott. 
Breuer Géza napirend előtt azt javasolta, 
hogy a legfelsőbb közigazgatási biróságnak 
az illetőségi kérdésben hozott ismeretes dönt
vényével szemben, mivel ez számos régi 
városi lakos illetőségét tenné kétessé, a köz
gyűlés foglaljon állást. A közgyűlés az ügyet 
kiadta a jogügyi bizottságnak és a tanács
nak javaslattétel végett, melyet azután a 
következő közgyűlésen tárgyalás alá vesz. 
Ezután a főszámvevő beterjesztette a város 
1924 évi költségvetési előirányzatát, mely 
szerint az összes bevétel 2,000,521 K. 20 
fillér; összes kiadás 2,732,962 K. 05 fillér; 
fedezetlen hiány 732,441 K 05 fillér, minek 
fedezésére a tanács 281 százalékos pótadó 
kivetését javasolja. A közgyűlés elhatározta, 
hogy a költségvetés általános tárgyalását 
másnap folytatja Az előcsatározásokból ítélve, 
igen mozgalmas tárgyalásra van kilátás.

— Póstai figyelmeztetés. A bratis- 
lavai posta éa táv. igazgatóságnak szigorú 
rendelkezése kapcsán — a posta által kéz
besített pénzküldemények .postautalványok 
és sek utalványok* nyugtázását illetőleg ér
tesítem a város közönségét, hogy ezentúl a 
postautalványok és sek utalványok csak 
tintával vagy tinta irónnal Írhatók alá és 
csak a teljes névvel tehát vezeték és kereszt
névvel — eszközölt aláírások fognak érvén
nyel bírni, közönséges ironnal, színes ironnal 
eszközölt aláírás vagy csak vezetéknév kiirása 
nem elegendő. A levélhordók ezen rendel
kezésnek megfelelőleg kioktattak. Felkérem 
ezek után a város közönségét, hogy alkal
mazkodva ezen új rendelkezéshez — kézbe
sítés alkalmával a levélhordóknak nehézsé
get ne támasszon, annyival is inkább — mert 
a pénz küldemények kézbesitése fent jelzett 
követelmények teljesitéséhez van kötve.

— Hangverseny. A barsi ref. egyház
megye által a magyar tanitóképző javára, f. 
hó 18 án rendezendő hangverseny minden 
jel szerin sikerültnek Ígérkezik. Az egész 
környéken nagy az érdeklődés az estély iránt. 
A próbák már befejeződtek, dalárdáink oly 
készültséget mutattak a próbák alatt, hogy 
az estélyen megjelenő hallgatóságnak ritka 
művészi élvezetben lesz része. A dalhang
versenyen részt vesznek az alsó és felsö- 
szecsei, a nagypeszeki, hontfűzesgyarmati és 
hölvényi énekkarok. A meghivók a napokban 
lesznek kibocsájtva. Jegyek kaphatók Nyitrai 
és Társánál. Jegyek ára: Ülőhely 10 K., 
állóhely 5 K. Műsor megváltás 5 K. kötelező.

— A gimnázium műsoros estje. 
A lévai állami gimnázium f. hó 17-én este 
8 órakor a városi vigadóban jótékonycélu
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műsoros estélyt rendez a tanári kar védnök- 
sége alatt. Többek között előadják a Cerlov 
mlyn“ című vígjátékot. Egyes számok közölt 
a gimnáziumi zenekar játszik. Rendező Koidu 
tanár. Jegyek kaphatók Grófnál. Ezt az es 
télyt nem csak a tanulók szüleinek hanem 
általában a nagy közönségünk is szives figyel
mébe ajánljuk.

— Eljegyzés. Ilencfalvi Sárkány Miklós 
m. k. huszárörnagy eljegyezte garamveszelei 
Kazy Líviát, özv. Kazy Lászlóné nagybirlo 
kosnö leányát, Nemesorosziban.

— Eljegyzés Gyepes Dezső, vadkerti 
állami tanító a héten váltott jegyet Bakos 
Margit urleánnyal, Bakos István tanitó és 
neje Pély Vilma leányával, Pély István lévai 
polgártársunk unokájával Budapesten.

— Eljegyzés. Martinkovic János elje
gyezte Belházy Ilonkát Láván.

— Lóval szerző premierje volt ápr 
10 én Bratislavában, mely egyúttal az első 
szlovák operettnek premierje volt Erópában. 
Az operett cime : ,A szerelmesek", szerzője 
Walló Albert a lévai ref reálgimnázium ta 
nára. A darabot a Szlovenszká L'ga műked
velő társulata mutatta be a minisztérium 
palotájának színházában A primadonna sze
repét Toöfond tanítónő és Bachlet a szlovák 
nemz, színház tagja játszottak s siiülök 
mintegy 30 szereplő buzgólkodott az operett 
diadalra juttatásában, melyben a 30 tagból 
álló zenekarnak is része volt precíz játé
kával. A darabot rokonszenvesen fogadta a 
közönség. Három telt ház volt egymás után. 
A főpróba a katonaság és diákság részére a 
,YMCA“ egylet színházában játszódott le. 
Az utána következett két előadás teljes er
kölcsi és anyagi sikerrel perdült le, s a lapok 
a legszebb kritikában emlékeztek meg a lévai 
szerző sikeréről s mi sem hallgathatjuk el e 
köztünk élő szerző sikerét. Waiió tanár már 
régóta forgatja a tollat. Első cikksorozatát a 
színekről és jelentőségükről a .Dunántúl* 
cimü hetilapban tette közzé az 1907. évben í 
Szombathelyen. Egy értékes nyelvészeti tanul
mányát dr. Simonyi Zsigmond, budapesti 
egyetemi tanár adta ki a „Nyelvészeti Fü
zetekében. Az alkoholizmus degeneráló hatá
sáról irt értekezését pedig a budapesti orvos
egyetem magántanárai közölték „Az Egész
ség" cimü szaklapban. A .Szerelmesek* c. 
operett megírásánál a szerzőt Lessing .Minua 
von Barnhelm'1 cimü vígjátékénak azon 
alapgondolatából indult ki, hogy egy porosz ■ 
őrnagy a hét éves háború folyamán (1756— ' 
1763 ) azt a megbízást kapta, hogy a poro- i 
azok által megszállt Szászországban a hadi- í 
sarcot behajtsa. Feladatat kíméletesen hajtja 
végre és ezzel megszerzi egy gazdag szász , 
árvalánynak a szerelmét. El is jegyzi öt. 
Időközben azonban az a gyanú merül fel ; 
ellene, hogy meg van vesztegetve a szász ; 
rendektől. Hadbíróság elé kerül Am mint 
gentleman nem akarja belekeverni bajába 
menyasszonyát, azért lemond a kezéről. A 
hadbíróság előtt tisztázza magát és a sze
relmesek egybekelnek. Természetes, hogy a 
szerző egy érdekes bonyodalommal fokozza 
a hatást, melyet számos zenei és táucbetét, 
meg ballett ügyesen tarkit. Az érdekesen és 
előkelő irodalmi tónusban megirt szövegen 
kivül a zenét is maga Walló tanár szerezte. 
A zene könnyű, fülbemászó, igazi operett 
zene, milyen a Leháré vagy Kálmáné Bár a 
szerző azt mondja magáról, hogy csak dilet
táns hegedűs, maga a dalai az első hallásra 
megnyerték a közönség tetszését. Hogy a 
közönség mennyire gyönyörködött bennük, 
igazolják a spontánul mognyilatkozott tapsok 
és újrázások A darab előkészületen van 
most Zsolnán az ottani műkedvelő szintár 
sulatnál. Teljes katonai zenekar kíséretében. 
Felmerült az eszme, hogy az egész ensemble 
más városokban is eljátszaná az operettet 
s igy be fogják mutatni az újbányái műked
velők is.

— Felhívás a közönséghez. Egy 
szegény szerencsétlen születése óta vak fiatal 
ember egy kis üzletet, trafikot szeretne be
rendezni a vidéken, azonban a berendozés 
hez a hozzá való anyagi eszközöket nélkü
lözi, mert teljesen vagyontalan. Zólyom vár
megye területére könyöradomány gyűjtésre 
engedélyt kapott, azonban mint világtalan

a gyűjtést nem tudja maga elvégezni s igy 
a lapunk utján kéri a jószivü embereket, 
hogy akik hajlandók csekély adományaikkal 
egy becsületes lelket megélhetéshez juttatni, 
adományaikat a kiadóhivatalunknál adják be, 
a kiadóhivatal készségesen eljuttatja a segélyt- 
kéröhöz. A budapesti vakok intézetében a 
zongorahangolási is kitanulta s ha valaki 
ilyen munkálatait igénybo venni óhajtja szí
vesen áll rendelkezésére.

— Kiállítás. Báusághi Vince és Bayer 
■ Ágost festőművészek a városi színházban f. 

hó 10-én és 11-én képkiáilitást rendeznek. 
Minden szépért, nemesért lelkesedő közön
ségünk reméljük szívesen és örömmel fogja 
látogatni a művészi körökben is elismert 

, neves művészeink nagyszerű és művészi tekin- 
; tetben a legnagyobb igényeket is kielégítő, 
j tökéletes kiáliitását.

— Szülői értekezlet. Folyó hó U-én 
d. e. 11 órakor, a helybeli ref. reál, gimná
zium rajztermében szülői értekezlet lesz 

í szlovák nyelven, melyre az igen tiszteit szü- 
löket az igazgatóság ez utón is meghívja.

— Jótékonyság. A helybeli csehszlo- 
. vák áll gymn. magyar osztályainak tanulói 
í a húsvéti ünnepek alatt 1127 K 20 f-t 

gyűjtöttek, mely összegből Grál Jenő VIII. 
o. t 300 K t, Szél Sándor VIII. o. t. 300 K-t, 
Géczy Károly VII o. t. 200 K-t és Magyar 
Béla VI o. t. 327 K 20 f-t kapott segélyül.

— Gyászhlr. A mosszo távolból vesz- 
szük a megrendítő gyászhirt, mely gyászba 
borított egy köztiszteletben álló barsi csalá
dot. Csiby Kálmán magyar kir. honvédszá 
zados neje szül. Guttmarin Ilonka úrasszony, 
április 26 án Szegeden, 31 éves korában 
tiíuszban elhunyt. A szép, életerős fiatal 
asszony Szegedre látogatóba ment rokonai
hoz, hol hirtelen rosszul lett, a gyorsan elő 
hivott orvos a tífusz súlyos tüneteit áilepi- 

| tóttá meg, mely a leggondosabb ápolás dacára 
pár nap alatt kioltotta ifjú életét. Holttestét 
ott helyezték örök nyugalomra nagy részvét 
mellett. Két kis árvája maradt, kik most 
egyetlen vigasztalása mélyen sújtott férjének, 
ki a leggyöngédebb hitvest veszítette. Gutt- 
marni Károly nagysallai földbirtokos, Nagy 
salló község pénztárnoka és neje szeretett 
leányukat gyászolják beune Áldás emlékére.

— Gyászhir. Mély részvéttel vettük a 
hirt, hogy Tarkovich József dr a magyar 
miniszterelnökség nyug, államtitkárja f. hó 
4 én 82 éves korában Budapesten elhunyt 
A kiváló államférfiu halála annál is inkább 
érdekel bennünket, mert Újbányán született 
1841-ben bhol atyja városi főjegyző volt. 
Középiskoláit Körmöcbányán, főiskoláit Buda
pesten végezte el. 1864 ben miniszteri tit
kárnak, 70 bon osztálytanácsosnak 71-ben 
pedig miniszterelnökségi főjegyzővé nevezték 
ki. 75 ben miniszterelnökség főnöke, 86-ban 
címzetes, 1892-ben valóságos államtitkár lett 
Nyugalombavonulásakor 1897-ben titkostaná
csosi rangot nyert el és az Osztrák Magyar 
Bank alkorrnányozójává nevezték ki. Teme 
tése nagy részvéttel ment végbe. Nyugodjék 
békében !

— A kerékpározók az utóbbi időben 
nagyon elszaporodtak Léván és őrült iram
ban szeldesik keresztül kasul a város utcáit. 
Vasárnaponkint nagy előszeretettel kerekez
nek neki a sétálók legsűrűbb tömegének 
mulatságot keresve azok ijedt szétrebbené- 
sében. Persze néha baj is támad, de mire 
a rendőr odaérkezik, akkorára a vidám ke
rékpározó már az ismeretlenség homályában 
karikázik. A kerékpárokat célszerű lenne a 
rendőrségnek számokkal ellátni, ilyon módon 
az ellenőrzés lehetőbbé válna és a kerékpá
rosok magatartása bizonyára lényegesen és a 
közbiztonságra előnyösen megjavulna.

— Magyar zarándoklat Rómába.
A délszlovenszkói kath magyarsága f. óv ) 
szeptember hó 8 án két hétre terjedő zarán
doklatot tervez Rómába, amelyre a régi Bars- I 
vármegye kath. lakosságát is felhivja, tudván 
azt, hogy e vidékről a múltban tömegesen 
jelentkeztek. A zarándoklat szeptember hó j 
8 án Bratislavából indul gyors vagy külön 
vonattal Rómában egy hétig fog tartózkodni. 
Az utazás költségei (útlevél, jegyek, élelme
zés, elszállásolás és kocsikkal beleértve) III. 

osztályú 1500 Ké, II osztályú 2500 Ké, 500 
Ké. a jelentkezéskor okvetlen befizetendő. 
Jelentkezéseket elfogad , Uj szív kiadóhiva
tala” Bratislava, Kalapos utca 1. Útirány : 
Bratislava, Wien, Pádua, Róma, Assisi, Ve
lence, Piacé, Wien, Bratislava.

— A lévai áruiegallapltó bizott
ság február óta május 2 án ült össze ismét. 
A bizottság egyes élelmi cikkek árait leszállí
totta. Marhahús I oszt. 12 K, II. oszt. 10 
K, borjúhús 13 K, sertéshús 15 K, birkahús 
9 K. lett. A zsir 17 K, háj é3 nyersszalonna 
17 K, kilogrammonkint. A liszt árát 20 fillér
rel csökkentették A vendéglői árakat a hús
árak arányában szállították le A csökkenés 
husadagonként 50 fillér. A kávéházakra nézve 
a szántói savanyuviz árát is szabályozták. 
Egy feketekávé 1 K 50 f, hozzá egy pohár 
szántói 30, külön rendelve pedig 50 fillér 2 
decís pohárral. A fogyasztó közönség a bi
zottság működésével elégedetlen ; a gazdák 
körében is kifogásolják azt, hogy a bizottság 
ritkán üli össze A vágómarha ára a takar
mányhiány következtében már régebben le
szállón az állatvásárokon, ilyen esetekben a 
bizottságnak gyorsabban kellene határozni a 
mészárszéki uj árak fölött s ebből a célból 
gyakrabban kellene üléseznie.

— Hajnali idill a Kálvin palotá
ban. Visárnap hajnalban a Kálvin palota 
egyik lakója a selmeci búcsúra készült indulni, 
amikor az épületben gyanús zörejt hallott. 
A zörej a Freund-féle vendéglőből eredt. 
Freundekat felkeltette. Ekkor a vendéglőből 
egy nő a kapun keresztül kapaszkodva, me
nekülni igyekezett, de megfogták a lábait és 
lehúzták. A nő mintegy 1600 korona érték 
ben élelmiszereket, italokat, ruhaneműt és 
valamelyes pénzt szedett össze Freundéknál, 
amit elakart vinni. A nő este elrejtőzött és 
bezárta magát a vendéglőbe. Átadták a ren
dőrségnek. Az illető özv Papp Gyuiáné, szül. 
Bircsák Paula, állítólag komáromi szárma
zású 35 éves szakácsnő, aki Freundéknál 
egy időben hat hónapig alkalmazásban állott, 
A rendőrség átadta a bíróságnak.

— Különös halál N agy kain án- 
Nagykálna községben f. hó 2 án reggel 6 
órakor relytélyes körülmények között istálló
jában halva lelték özvegy Gimmer Józsefné, 
Szűcs Ágnes 71 éves asszonyt. Gimmerné 
házában a falu szegénye, egy 72 éves öreg 
ember szokott szolgálatokat végezni naponta. 
Ez az ember úgy adja elő a dolgot, hogy a 
jelzett napon is szokás szerint megjelent a 
házban, ahol az asszonyt nem találta. Azu 
tán az istállóban ment, amelynek ajtaja be 
volt zárva Rosszat sejtett s az ajtót betörte, 
ekkor az istállóból ismeretlen fiatalember 
ugrott ki, aki az öregembert mellbevágta és 
elmenekült A lévai járásbíróság bizottsága 
szombaton kiszállt Nagykálnán Szkicsak dr. 
járásbiró vezetésével, megtartották a hely 
szini szemlét és az orvosok a halottat fel
boncolták. A halál okául szivszélhüdést álla
pítottuk meg s küleröszak nyomait a hullán 
egyáltalán nem fedeztek fel, egy zuzódáson 
kivül, melyet az esése következtében szerzett. 
Illetékes helyen akként vélekednek a dolog 
felől, hogy a kiszolgáló ember a jelzett napon 
a szokottnál későbbi időben jelent meg a 
házban, amin Gimmerné fülbosszankodott s 
szivszélhüdést kapott, amitől az öreg ember 
megijedt és kitalálta az előadott mesét így 
a rablógyilkossági eset, melyről széltében- 
hosszában beszélnek, összezsugorodik. A ható
ság azonban a vizsgálatot tovább folytatja.

— Talált CBeoaemö-hulla. A gényei 
cselédek ma egy hete vasárnap délután a 
Porecz patak mentén fekvő konvenciós föld
jeiket mentek megnézni Az egyik cseléd a 
part mentén a vízben egy nagyobb fehér 
csomagot talált, amelyet kihalásztak a vízből 
és felbontották. Rémülten nézték, hogy abban 
egy 8—9 hónapos teljesen kifejlett csecsemő 
hullája van fehér vászonba csavarba. A furcsa 
leletről azonnal jelentést tettek a hatóságnak, 
mely hivatalos orvosi vizsgálat utján meg- 
állapittatta, hogy a gyermek élve jött a vi
lágra s köldök zsinórja elvágás után nem 
lett lekötve s igy a csecsemő valószinüleg 
elvérzett. A nyomozás megindult annak meg
állapítása végett, hogy ki az anya s hogyan 
került a patakba a gyermek hulla.
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— ▲ salnhás Jövő heti műsora: 
Hétfőn: „Gül Baba* operett, a Lili bárónő
ben nagy vihart aratott Galetta Ferenc ven
dég felléptével. A művész, Gábor diáit szere
pét énekli ami ritkasság számba megy, 
miután ezt a szerepet rendesen nő énekli. 
Leilát Papp Manci énekli. — Kedden: .Süt 
a nap." A budapesti Nemzeti színház nagy 
újdonsága. Vígjáték. — Szerdán: „Három 
a kis lány* operett, Papp Manci és Oláh 
Gyula jutalomjátéka. — Csütörtökön: „A 
lengyel zsidó." Zenés színmű. Földessy 
Sándor búcsufellépte. — Pénteken : „A csere
gyerek* (Debrecenbe kéne monni). A szín
társulat búcsuestélye.

— öngyilkosság. A lévai 7-es ezred 
10 ik századjában szolgált Rakus József, f. 
hó 5.-én agyonlőtte magát. Tettének oka 
ismeretlen.

— Szélhámos oigányasssony. Lé
ván legutóbb egy cigányasszony tűnt fel, aki 
sorba látogatta azokat a házaspárokat, ame
lyeknél elmaradt a gyermekáldás és felaján
lotta az ö tanácsait. Hogy ezt nem ingyen 
tette, az természetes. 300 koronát azonnal 
kellett fizetni, 300 korona pedig akkor vált 
volna esedékessé, ha a nagy esemény bekö 
vetkezik. A derék asszonyság csak az asz- 
szonyokkal tárgyalt, átvette a 300 koronát 
és még egy hajzattincset is kért, amelyet
— mint mondotta — ki kell vinnie majd 
holdtöltekor a keresztutra, ahol mindentélo 
ceremóniák között elégeti. Már egész nagy 
vánkosa volt a különböző hajtincsekből, 
amikor a rendőrség figyelmessé lett a dolog
ra és bekisérte. A vánkost lefoglalták, a 
nyomozást megindították, de az illető gyer
mektelen asszonyok nem hajlandók vallani 
A dolognak híre terjedt a városban és most
— mint a rossz nyelvek suttogják — nem 
egy férj kutatja, hogy nem hiányzik-e tincs 
élete párjának hajzatából ... De aligha 
fog valami kiderülni és a cigányasszony 
bizonyára más tájakon fog áldozatokra szert 
tenni, mert sokfelé az a baj, hogy a leg
nagyobb kincs: gyerek nincs, de akad bőven 
tincs és sajnos, gyakran válik be az a mon 
dás is, hogy hosszú haj vagy tincs — 
rövid ész.

Kálnlozky Margit oki. tánctanárnő 
folyó hó 8 án tánckurzust nyitott a Kaszinó 
termében. Tanittatnak az összes modern tán
cok, különös tekintettel a Java, Shymmi, Fox 
és Taugomilongára. Mérsékelt dijazás. — 
Jelentkezni lehet Zöldkert utca 9. és este 
az órán. — Órák : Kedden, csütörtökön és 
szombaton este 8 ’/< órai kezdettel

Színház.
Múlt Csütörtökön Farkas Imre , Rózsika 

lelkem* cimü operettje ment. A budapesti 
kültelki kávémérések romantikájából és búr 
leszk komikumból van a darab összeállitva. 
A zenéje melódikus és precízen fülbemászó 
s könnyedén vidám, mint a miniszteri tiszt
viselők fütyürészése, mikor a poros hivatal
ból a napsütéses utcának indulnak. Fenyő 
Irmának és Faludinak jutott a vezető szerep, 
melyben eredeti vonásokkal és jóizü humor
ral ábrázolták a városliget ismert típusait, 
Somogyi, Oláh szintén kacagtattak. Parányi 
Piroska, Sándor Aranka és Weszely voltak 
még az előadás erősségei.

Pénteken „A postás fiú és a húga* c. 
kacagtató bohózat került szinre Faludi juta
lomjátékául. Népszerűségét bizonyítja az, 
hogy a darab zsúfolásig telt ház előtt ment. 
Faludinak ebben parádés szerepe van, csi
nált is olyan jóizü figurát Felhő Mukiból, 
hogy a közönség jobbra-balra dűlt a kaca
gástól. Klárit Fenyő Irma adta azzal a tűzről 
pattant mozgékonysággal, mely játékát jel
lemzi. Sándor Aranka egy szinésznőt játszott 
pompás komikai készséggel. Krammer Mici, 
Weszely, Czeglédi és Oláh harmonikusan 
beilleszkedő játéka a teljes siker útjára ve
zette az előadást, amit legjobban bizonyított 
a gyakran felhangzó tapsvihar.

Szombaton és vasárnap „Pompadour* 
Falt Leó diadalmas utón járó operettje volt 
műsoron. Mindkét előadást nagyszámú kö
zönség nézte végig. A társulat a darabot 
most adta elő első Ízben: a szombati elő

adáson ez észrevehető is volt. Kissé döcö
gött még, de a vasárnapi igen szépen ment. 
A címszerepet Papp Manci adta, plasztiku
san érzékeltette meg a francia király kedve
sét, játéka, éneke csupa női háj és kellem 
volt. Pompás toallettjei Fedák mintára Léván 
készültek. Renét Várady énekolto szép siker
rel. A költőt Békeffi az ő örökös vidámsá
gával játszotta és táncolta. Fenyő Irma, 
Parányi Piroska, Faludi, Somogyi, Gzeglédy 
és Oláh működtek még hatásosan közre a 
szépen megrendezett előadás sikerén. A zene 
nagyszerűen érvényesült Donáth karnagy 

■ szakavatott vezetésével
Hétfőn Békeffi julalomjátékául Hervé 

1 régi, kedves operettje, a Nobántsvirág mont 
1 Danisét Papp Manci a zárdában nevelődő 
l lányok elfojtott pajzánságának olykor ki-ki 

törő temperamentumával és sok egyéni grá- 
' cióval játszotta. Sajnáltuk azonban, hogy 
t erősön rekedt volt. Celestint Békeffi szokott 
; vidámságával kacagtató figurává festotte. Oiáh 
: Gyula a zordon őrnagyból csinált jó alakot, 
i Faludi őrmestere zamatos humorával, sajátos 
I színeivel kiváló alakitásl nyújtott. Weszely 
I elegáns és szeretetreméltó hadnagy volt, egy 

színésznő kisebb szerepében Krammer Mici 
| kedvesen makrancos jelenség volt. Zöldy Elza 
I valamint a többiek Donáth mesterrel szin

tén dicséretre tarthatnak számot. A nem túl
ságosan kevés számú közönség igen jól mu
latott.

Kedden A vén gazember, Mikszáth ki
tűnő regényéből készült színjáték ment a 
sziniévad egyik legsikerültek előadásában. A 
szinpadról a vidéki udvarházak múlt század
beli speciálisan magyar levegője áradt. A 
pusztuló nemesi kúria fölött tornyosuló sötét 
fellegeken keresztül, mint a napsugár tűzött 
át Mikszáth aranyos humorának meleg derűje, 
lágyan körülcirógatva a hallgatóság szivét. A 
címszerepet Faludi játszotta. Borby kasznárt 
a magyar jellemnek ezt a ragyogó alakját 
az ő gazdag színskálájának legmelegebb ár 
nyalataival fostette meg. Azokkal a gyönyörű 
magyar színekkel, melyeket úgy látszik szülő
helyén a délibábos nagy magyar alföldön 
szivott magába. Egyszerű és finom volt ala
kítása és mégis csillogó kidolgozású legap- 
rólékosabb nüánszában is, tökéletes művészi. 
Az elismerő óvációk nagyobb része neki 
szóit. A jeles szerepekben Zóldy Elza, Kram
mer Mici, Sándor Aranka, Fóldcsy, Somogyi, 
Oláh tehetségük javával járultak hozzá az 
est meleg erkölcsi sikeréhez. De a kisebb 
szereplőkről, valamint a jó rendezésről meg
feledkezni, hálátlanság lenne

Szerdán a Szulamit volt műsoron, Do 
náth Ede jutalomjátékául, 25 évos jubileum 
alkalmából. A városszerte népszerű Donáth 
bácsi ma üuuepi kabátban állt a karmesteri 
pulpitus előtt éles szemekkel tekintve végig 
ez alkalomra megerősített zenekarán. A nyi
tány után a szépszámú közönség szinte 
szűnni nem akaró tapsokkal üdvözölte Donáth 
mestert, a temperamentumos dirigensi és 
önnek a gyönyörű melódiaju zsidó operett 
zenéjének egyik komponistáját. Majd felgör
dül a függöny és felhangzik a kórus éneko. 
Most azt is megerősítették a zsidó templomi 
énekkar fiatal tagjaival. A színpadon, mint 
vendéget ott láttuk Lévai Károly tanítót, aki 
a főpapot stílusosan énekelte. A címszerepet 
Papp Manci énekelte és játszotta keleties 
melegséggel. Fenyő Irma, Parányi Piroska és 
Békeffi pompás táncait a lelkes tapsok után 
megkellett ismételni. Absolont Oláh, a Köl
nidre betétét a színfal mögött Várady énekelte 
a szokott hatással. A kérők szerepében Faludi, 
Gzeglédy és Weszely derült színekkel dol
goztak, (még a szereplőket is megnevettették.) 
Somogyi és a többi szereplők simuló játéka 
biztosította az előadás sikerét.

Csütörtökön Fenyő Irmának volt juta
lomjátéka, Bródy—Lajthay „Asszonyok bo
londja* operett ment. A cim többet sejtett, 
mint amennyit a darab mond, melynek cse 
lekménye az operettek sablonos utján halad 
konvencionális zene kíséretében A vezető 
női szerepeket Fenyő Irma forró tempera
mentumával, Parányi Piroska molegséget 
árasztó női kedvességgel játszotta. Békeífivel 
lejlett tánctriójuk vastapsokat juttatott nekik 
Weszely diszkrét játéka, Faludi mindég 

' egyéni és friss humora, Sándor Aranka 
mulattatón sikerült nagynéni alakitása állan

dóan vidám hangulatban tudta tartani a 
nézőket, akik ennek következtében az ügye
sen rendezett és kiállított darabnak előadá
sán egészen jól szórakoztak.

Szerkesztői üzenetek.
Újbányái cikk jövő héten lesz közölve. — 

Névtelenül küldött kéziratok nem közölhetők, kül
dött pénzzel rendelkezni tessék.

Köszönet nyilvánítás.
Az Árvaházat fentartó „Lévai Nőegylet* 

a következő adományokat vette :
Bób László 3‘/2 kg dió, 6 kg bab, 22 

tojás, 10 kor. N N. 11 kg bab, 3 kg libazsír. 
Szt. Antal persely Grsztgyörgy 10 kor. Puksa 
László Zsemlér 4>/2 kg, liszt Kömley László 
tanító úr gyűjtése 42 kg, bab, 33 kg, liszt, 
23 kg, lencse, 2‘/a kg, dió, 6*/2 kg, borsó 
2*/a műk, iékvár, szalonna, kolbász, 90 
drb, tojás, 30 kor. Vaszaráb Józsefné Gruj- 
falu 23 drb, tojás, l*/2 kg, mák. Vojnarovszky 
Gyula 25 drb, tojás, 2 kg, czukor 2 fiú 
kalap 1 pár czipö. Tonhaiser Mihály Nagy- 
salló 100 drb, tojás. N. N 20 kor. Medvegy 
Lajos Léva 72 drb, sütemény. Ondrejkovics 
Testvérek 3 kg, borjúhús. Greskó Antalné 
3 drb, kalács l‘/z kg, lekvár. N. N. kalács 
és sütemény. Névnapi asztaltársaság 30 kor. 
N. N. 1 kenyér. N. N. 500 kor.

Fogadják a nemesszivű adakozók jóté
konyságukért az árvák nevében köszönetünket.

Árva; Józsefné. 
elnöknő.

Köszönet nyilvánítás.
N. N. a lévai izraelita nöegyletnek 30 

Kort, küldött az egylet céljaira. Fogadja a 
uemeslelkü adakozó az egylet leghálásabb 
köszönetét.

Dr Priszner Gyuláné
elnök

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. május hó 4 -töl — május hó 11-ig

Születés.
Weiterschűtz Antal Cserei Anna leány Márta 

Mária — Spisák János Gregorics Borbála leány 
Ilona — Újlaki Mária fiú József — Németh György 
Horváth Erzsébet leány halva született — Kovács 
Károly Kiszela Mária leány Borbála Mártha — 
Medzihradszky József Dohány Gizella fiú József 
László — Braun Lajos Róth Nelly fiú halva 
született.

Házasság.
Robács Gyula Komlósi Anna ref rkath — 

Verebes Sándor Mihálka Erzsébet ref rkath
Halálozás.

Kosziba Ilona 1 éves tüdőgyulladás — Berger 
Ignácz 74 éves végelgyengülés — özv. Glász 
Samuné Róth Ilani 64 éves szélhüdés — Josef 
Rakus 22 éves öngyilkosság szívbe lövés

Gabonaárak:
Levice, 1924. május hó 10-én

Búza — — 100 kgr. 104 - 166
Rozs — — „ - 145
Árpa — — . 155 - 158
Zab — — . - 135
Kukorica — . 140 - 150
Bab — — . 230 - 240
Köles — — . - 100
Lóheremag — . 500 - 650
Lucornamag . 550 - 600

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank Levice, jelentése
Devizák : xxxá.j*u.s xxxá.j-a.«

1-éxx: S-Axx:
Magyar kor. átutalás 1 Kó 2825 — 2850.—
Német-osztrák „ . 2030.- 2020. -
Lei , 5 35 5 61
Lengyel márka „ , 294.000.— 298500 —

Valuták :
1 angol font - • Ki 151C0 152.20
1 amerikai dollár , 84.20 84-

100 svájci frank , 618.50 613.50
100 francia frank , 222 75 216.30
100 belga frank - • . 188.40 178 75
100 svéd kor. - - - . 905.- 904 —
100 dinár - . . . „ 43.25 42.90
100 lei .................... „ 18.30 17.50



Pozvánie.
Zatnovickej Úvernej Banky úc. 

spolocnosti ct. úcastinári uctive sa 
povolávajú na: Mimoriadne shro- 
mazdenie, ktoré sa vydrziávat’ bude 
dna 25 mája 1924. po obede o 4. hód. 
v spolkovej miestnosti v Zarnovici'

Porladok:
1 ) Utvorenie mimoriadneho shromazdenia 

a vyvolenie uhodnovernovatetov zápisnice.
2. ) Uzavretie o liquidácii ústavu.
3. ) Volba liquidatorov.

V Zarnovici dna 26 aprila 1924,

SPKÁVA.
Uctive prosime ct. úcastlnárov, ktori hlasu- 

vácié právo uplatnit si ziadajü, aby svoje úcastiny 
do pokladnice násho ústavu alebo do pokladnica 
Tekovskej l.udovej Banky v Leviciach alebo jej 

. ... najneskorsie do 24. mája oproti uspokoike 
ulozit (deponovat; rácili

Jótékonyság. i
Egy magát megnevezni nem akaró úrinö 

30 koronát adományozott a tüdőbeteg gon
dozó intézetnek. Fogadj t a nemesszivü is
meretlen intézetünk hálás köszönetét

Gang Adolfné úrnő 20 koronát adó 
mányozott a tüdőbeteg gondozó intézetnek. 
Hálás köszönet I

özv. Dukesz Lipótné úrnő 10 koronát 
adományozott a tüdőbeteg gondozó intézet
nek. Köszönjük szépen.

Dr. Frommer Ignécz

Irodalom és művészet.
Uj diák ás cserkészlap.

Május hó 15.-én .Ifjúság" címen havon
ként egyszer megjelenő diák és cserkészlap 
indul meg Pozsonyban. A folyóirat célja a 
szlovenszkói és ruszinszkói magyar ifjúság irá
nyítása, nevelése, tanítása, szórakoztatása; 
egyszóval a lap az ittélő magyar ifjúságnak 
nélkülözhetetlen és valóban jó barátja lesz. 
Munkatársai között vannak a szlovenszkói 
Írók, művészek és pedagógusok legjelesebbjei, 
akiknek nevei élő garancia a lap változatos 
és értékes tartalmát illetőleg. A kiadók is 
mindent elkövettek, hogy a lap gazdagon 
illusztrált és Ízlésesen kiállított legyen. 
Előfizetési árát a legalacsonyabbra határoz
ták meg és igy módjában áll majd a lapot 
kivétel nélkül minden magyar ifjúnak járat
ni. A lap fő- és felelős szerkesztője Dr. 
Aixinger László, szerkesztője Floch István. 
Kassán pedig Dr. Sziklai Ferenc Eyyslöre 
szines borítékban 16 oldal terjedelemben 
fog megjelenni és egy szám ára 250 Ke. lesz az első szám a következő tartalommal: 
Aizinger László dr. (Beköszöntő) Páll Miklós : 
(Köszöntővers.) ÁldorlTay Banedek: (Májusi 
lélekfakadás ) Tamás Lajos : (Elbeszélés ) 
Dr. Mészáros György: (Bevezetés az aviati
kába.) Kersék János dr. : (Vers) Tichy 
Lajos: (Elbeszélés). Farkas Gyula: (A ber
lini magyar iskolában.) Gánóczy Sándor: 
(Állatmesék.). Sík Sándor: (Cserkész.vers) 
Amicus: Tábor tűz mellől. tCserkészközle- 
mény) A szlovenszkói magyar cserkészek 
ről. — ifjúság közleményeivel foglalkozó „Fakadó rügyek*, valamint bélyeg-, sport
rovat, valamint fejtörők egészítik ki a sikerült 
számot.

Pozvánie.
Na Mimoriadne shromázdenie 

Zarnovickej L’udovej Banky uc. 
spolocnosti, ktoré bude vydrziavanie 
v nedelu dna 25 Mája 1924. popo
ludni o 5 hodine v spolkov^ch mi- 
estnostiach v Zarnovici.

Denny Poriadok;
1. ) Vyvolenie uhodnovernovatetov zápisnice.
2. ) Uzavretie o liquidácii ústavu
3. ) Votba liquidatorov.

V Zarnovici dna 3 Mája 1924
SPB.1VA.

Uctive prosime ct. ucastinárov, ktori blaso- 
vácié právo uplatnir si ziadajü, aby svoje úcastiny 
do pokladnice násho ustavu alebo do pokladnice 
l ekovskej Ludovej Banky v Leviciach, aleb > jej 
filialok najneskorsie do 24, mája oproti uspokojke 
ulozit (deponovat) rácili

Lavice város elöljáróságától,
ad 8537—1923 szám.

Hirdetmény.
Levice város közgyűlése 8537 —923. sz 

határozatával, amelyet a kerületi hivatal 
2216 — 1924 sz. a. jóváhagyott, elrendelte a 
hullaház rendbehozatalát, melyre ezennel 

pályázatot hirdet.
A munka részletes leirása a városi 

iktató hivatalban (emelet 12 sz.) megtekinthető.
Pályázati határidő május hó 19 ig.
Levice, 1924. évi május hó 8.

Koralawsky s. k. Klain Ödön s k.
vezető jegyző. h. városbiró.

928—1924. szám.

Hirdetmény.
Az 1923 évre átalány összegben kive

tendő forgalmi adót illetőleg u pénzügyigaz- 
gatóságnak 16498/11 — 1924 sz. rendeletéből 
folyólag felhivalnak mindazon földtulajdono
sok, kiknek földbirtokuk a 100 kát. hold t 
meg nem haladja, hogy amennyiben a for
galmi adójukat nem óhajtják átalány összeg
ben megállapittatni, — kötelesek az ezen 
adó kivetéséhez szükséges vallomásukat f. é. 
május hó 31 ig benyújtani

Levice, 1924 év május hó 9
Városi adóhivatal.

A legszebb fényképek, 
legszebb fénykép nagyítások; 
Első áldozást felvételek!

Gyönyörű alkalmi háttérrel, 
jótállás mellett készülnek 

ifj. L.AUFEH QÉLA 

fényképészeti műtermében 
LÉVA, POSTA U. 10.

= APRÓ HIRDETÉSEK.
T7ál fÖA öl flC hin,6> íó karban leTÖ *rős, “ wAACllvlCd hörtedeles hatúr hintó 
jutányosán eladó Cim a kiadóhivatalban. 436
TV a A A al'g használt fűkaszáló jutányos 

áron. Bővebbet KOSTYEK
JÓZSEFNÁL Láva. 353

TT0'Y7rifi'l?R+ (képviselőt) keresünk.
Benzin olaj kocsikenőcB 

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

| kérjük. 430
T’fl'rr üzletnek megfelelő házat elcserél- 

ném vagy eladnám. Megtudható 
Kohári ulcza 3 488

Qepyslx 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 Fölerakat Léva és környé
kére SMOGROViCS Á. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

TTiYtt 4. TTB gőzcséplö garnitúra 
“bJ *• • Hofer-féle teljes föl
szereléssel eladó ST0SZEL MIHÁLYNÁL, 
Garamszentbenedek (Brrsmegye). 465

TT<*yyA« kézi lányokat felvesz BACHÁH 
MARGIT, Zúgó utca 33.

TZaparaIv óvadék képes elszámoló
XXtílUwüJX icést. LACZKÓ vendéglő

Jó családból felvétetik kosztal.
ADLER kávéház. 455

Farkaskutyák fS.
kiadóban 454

Gyermekkocsi jutányosán eladó.
Cim a kiadóban. 4St

TCöiárÁ löánrr kerestetik HonvédAcJalQ löJHy utca 30. Jelentkezni
délutánonkint 4 órakor. 457

171 ö A A 6 HP. fekvő Holcsuk b nzinmotor. AXOiUU GÁPEL ANDRÁS, Barsendréd.

Régi ajtók és ablakok
eladók. SZAUER építési vállalat, Kákái 1út.

Farkaskutyát,
vétélre. Cim a kiadóban. 461

171A A A e87 nagy Wertheim szekrény
Bővebbet : az Alsópéli Hitel- 

szövt tkezet Elnökénél. 449

Répabogarak ellenül
A t. c. gazda urak figyelmébe!

Chlorbarluurot bármilyen mennyi
ségben azonnal szállítok tapol 
osányi gyári lerakatból a leg

olcsóbb napi árban.
ABNOLD NEUMANN

gyári vezérképviselet, V. TOPOLÖANY

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

Tavaszi Tijd.on.BáigolE 1 Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összes rövidárú cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, keztyü, legújabb modelü 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben.

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.



6 K B 1924 mijua 11,

Molykár ellen 
szőrme bundákat, garni
túrákat és téli ruháikat 
biztosítás mellett, nyári 
gondozásra elvállalja:

SEIF SAMU
siűcsmester

levice Léva, Báti utcza 20.

FIGYELEM!
Felhívom a n. é. vásárló közönség b. figyelmét az uj'onnan érkezett 

férfi, női és gyermek különlegességekre. U. m.:
Férfi és női gummitalpu teniszcipőkre valamint szandálokra, sport, lakk, 

antilop, bőr stb legdivatosabb és legjobb kivitelű cipőinkre 
Női strapa félcipők 30— Kő tói feljebb kaphatók.

KNAPP NÁTHÁN, divat és cipő áruháza LEVICE.

I Irwii i őri urm mi oa il !■! I ■ I í UUI DEa j

fii Autó fuvarozás! B
Egy kísérlet meggyőz!!
„Erzsábet-Liliom tej crém* 
minden arcot széppé tesz! 

Szeplöt és minden arcztisztátlanságot 
megszüntet 1 tégely éra K 8 — 
Hozzávaló Liliom tej szappan K 5.— 

Eg-yedül Ocaplxató : 

KNAPP IGNACZ 
Fehér Kereszt Drogériájában LEVICE—LÉVA.

Ugyanitt fehér Liliomvirég minden 
mennyiségben megvétetik.

Dr. SPITZER arckenőcs és szappan
valódi minőségben állandóan raktáron.

Őíslo : 780—1924. exek.

Licitacny óznám.
Pudpísany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák. él. z r«ku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku komáromskej sedrie őíslo P 84/10 
r. 1924 k dobru Guggenberger Ella zastupovaného 
skrze pravotára Dr zXrtur Laufer, oproti do vysky 
10000 Kő a ) rísi. cestou zabezpeőovacej exekúcie 
prevedenej dna 23. júne 1923 zabavené a na Kő 
1000 odhadnuté následovné movitosti a t<>; a riatc 
drzicby, zuby, na verejnei licitácii sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného sűdu őíslo Pk./233 do 
vysky 6000 Kős. poziadávky na kapitále, tejze 
5*/»-ové úroky odo dna 1 júna 1921. poci tané, 
*/»o/o provízia a útraty doposial v 2008 Kő. 90 hal. 
ustalené na byte obzalovaného v Leviciach urcená 
je őo lehota 8 hodina dopol dna 24 mája 1924. a 
prípadní kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa 
zmienené movitosti v smyste 107 a 108 §-u LX 
ől z r. 1881. pri platem liotovymi najviac slubujú- 
cému v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú.

Nakorko by drazbe urőené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali a supersekvestrovali a na ne 
uhradzovacie právo obdríali, táto licitácia sa v 
smysle 120. §-u LX. zák ől. z r. 1881. aj k debru 
tycbto nariaJuje.

Dáné Nová-Bana, dna 2. mája 1924.
Artúr Tóth

súdny exekútor

Clslo 275—1924 exek.

Licitacny óznám.
Podpísany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák. ől. z roku *881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku levického okresného sűdu őíslo 
24/r 1924 k dobru Fa. L. Pischinger a syn zastu
povaného skrze pravotára Dr. Bedricb Löwi oproti 
do vysky 156 Kő 80 hal. a prísl. cestou zabezpe- 
őovacej exekúcie prevedenej dna 10 jan 1924 za
bavené a na Ke 1000 odhadnuté následovcé mo
vitosti a to : steláze na verejnej licitácii sa roz
predajú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu císlo Pk. 24/24 do vysky 
156 Ke 80 hal. joziadavky na kapitále, tejze 8*/0- 
övé úroky odo dna l./V. 1923 pocítavé, */a°/a Pr0‘ 
vízia a útraty doposiaí v 117 Ke 48 hal. ustálené 
na btye obzalovaného v l eviciach urőená je co 
lehota 12 hodina dopol- dna 16 máia 1924 a prí- • 
padní kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa 
zmienené movitosti v smysle 107. a 108. § u LX. 
ől. z r. 1881 pri platení hotovymi najviac srubujú- 
cemu v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú.

Nakoíko by drazbe urőené movitosti ui aj 
iní boly sekvestrovali a supersekvestrovalii a na . 
neuhradzovacie právo obdrzali, táto licitácia sa v 
smysle 120 §-u LX zák. cl. z r. 1881 aj k dobru 
tyento nariaduje.

Dánt NovA-Baha, dna 22 aprila 1924.
Artúr Títh 

sudny exekútor.
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Elvállalok bármily távolságra, autón és 
bútoros kocsin átköltözéseket — felelősség 

mellett — jutányos áron.

BLDMENFELD szállító, LEVICE.
I^LSi icznmai paml | Ionnal | lamanRlriinEnEinainöri ionnal nanafl liallllüll

fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében
Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon az. 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEHI EG EÁRU K 1! 1
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek — Nsponta friss .Glória" pörköltkávé 
kü'önlegesség. — E'sőrendü asztali, csemege- és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Ssját lefejtésü somiéi és móri borok.

Virág-, Icoxi-y-lialeérti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUT1INER féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak 1 — 
Angol és olasz perje, pízsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic — —------

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaedányek éa az összes modern háztartást cikkek.

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

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

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

f^jyképészsti °lkkek! Kerékpár alkatrészek, gummlk. 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózainór, gyutacs 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lsrskata —

Nyitrai éa Társa könyvnyomdája Leriaa—Léva.
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