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Gyönge jellemek
mindig akadtak a közéletben, de 
soha annyit nem produkált ez a 
megtévesztett, rossz utón járó tár
sadalom, mint most. Az erény, a 
jó erkölcs ma már nem az a tiltó 
gát, amely a rossz cselekedetek elé 
áll, hanem csak egyszerű útban álló 
göröngy, amelyet fel szoktak rúgni 
minden lelkifurdalás nélkül. Az apa
csok korában — igy fog majd a 
történetiró írni — ritkaság számba 
ment olyan jellem, mely kemény és 
tiszta volt, mint a gyémánt, melyet 
meg nem karcolt a bűn, be nem 
szennyezhetett az erkölcstelenség.

Ma azt kellett látnunk, hogy még 
a legmagasabb pozíciókban is szá
mos gyönge jellem akad, melyek 
megtántorodtak a bűn első érinté
sére, melyeknek lelkiismeretét köny- 
nyen elhallgattatta az arany csen 
gése. A korrupció majd nem minden 
vonalon felütötte fejét, úgy hogy 
végre a kormány is megsokalta a 
lapok által pellengére állított gyönge 
jellemeket és a húsvéti szünet előtt 
törvényjavaslatot nyújtott be a tiszt
viselők megvesztegetéséről, mert 
nem tartotta elég szigorúnak azt a 
rendelkezést, mely az osztrák és 
magyar büntető törvénykönyvekben 
van a megvesztegetés bűntettére 
nézve. A tisztviselői tekintélynek, 
az államérdeknek, a köztisztességnek 
annyira sérelmére és rovására voltak 
a felmerült korrupciós esetek, hogy 
a kormány az epidémia további el 
harapózásának meggátlása céljából 
kénytelen volt ilyen szigorú törvény
nyel alátámasztani az egyes gyönge 
jellemek ingadozó lelkiismeretét s 
megfenyegetni a legszigorúbb bün
tetéssel.

Ehhez volna nekünk is szavunk. 
Egyik laptársunk betegnek mondja 
a társadalmi organizmust s ez a 
törvényjavaslat olyan receptnek néz 
ki, amelyet külön specialista irt, a 
kit a rendes kezelő orvos mellett az 
aggódó hozzátartozók hívtak a be
teghez. Hát ez igy is van. Aggód
nunk kell az egész szervezet miatt, 
mert a betegség már minden vona
lon átterjedt és ha nem sikerül meg
gyógyítani magát a szervezetet, a 
járványt nem fogja meggátolni 
semmiféle drákói intézkedés.

Hiába lesz a kormánynak eltö
kélt szándéka, hogy a korrupciót 
kiirtsa, hiába fog jogerőre emelkedni 
a törvény, ha magában a hivatal
noki intézményben nem fog munkál
kodni az élő lelkiismeret. Ez a tör

vény lehet jó és üdvös, talán ope
rációs késsel ki is vágja a hivatalnoki 
szervezetből a fertőzött részeket, de 
azt hisszük ezzel az egész szanálása 
még nem fog sikerülni, mert azok 
a megvesztegetési esetek, melyek 
napfényre jutnak, csak kis részei az 
uralkodó kórnak s azok közül is 
igen gyakran csak a kisebb esetek 
jutnak napfényre, mig a nagyok 
ügyes köntör falazás által mindig 
eltussolják a dolgot és csak ritkán 
bizonyítható ellenük valamelyes bűn
cselekmény.

A közelmúltban kipattant korrup
ciós esetek közül nem lehetett mind 
megállapítani; jóllehet, hogy ezek 
egy egész listát alkotnak, mégis azt 
lehet következtetni, hogy a felbuk
kant esetek egy nagyobb betegség i 
szórványos tünetei, mert sokkal töb- [ 
ben vannak azok, akik a sötétben j 
maradnak, akikre semmit sem lehet j 
bizonyítani, mert minden nyomot j 
eltüntettek, vagy úgy intézték a dől- ' 
got, hogy ők maguk névleg ne is 
szerepeljenek a kérdéses ügyleteknél 
melyekből a jogtalan haszon titok- I 
bán folyt az ő zsebükbe. És mindig ' 
voltak és lesznek bűnösök, akikkel j 
szemben a köztisztességet törvénnyel ! 
sem lehet megvédelmezni.

Itt áll elő a társadalom feladata. I 
A jassz erkölcs helyett vissza kell ' 
állítani a régi, becsületes közszelle- ■ 
met, mely gyémánt jellemeket adott ' 
az életnek. Magának a társadalom- ‘ 
nak kell a szérumot megtermelnie 
saját betegségének kiirtására. Becsű- ‘ 
letes embereket kell nevelnie, mert 
ezeket nem lehet megvesztegetni, 
mert ezek élő lelkiismerete páncél , 
minden kisértés ellen.

Elismerjük, hogy azért voltak és j 
lesznek minden testületben, s igy a 
hivatalnoki karban is gyönge jelle- ! 
mek, de ezek fehér holló számba ; 
fognak menni, ha minden egyes ' 
esetben maga a társadalom védi ( 
meg a közszellemet az által, hogy ; 
a maga megvetésével fogja sújtani ■ 
a bűnösöket. A tisztviselői kar, az ( 
ő óriási szervezetével, egy élő köz
szellemet képvisel, mely nemcsak a ■ 
jő példa erejével hathat minden j 
egyes tagjára, hanem egyúttal szi
gorú ellenőrzést gyakorolhat a gyön
gébb jellemek felett. A tisztviselőt a 
saját szervezete figyelmeztesse arra, 
hogy mivel tartozik a közszellemnek, 
mely nem tűr semmiféle ballépést. 
A saját szervezete figyelmeztesse 
arra, hogy a tisztviselőnek önzet- > 
lennek kell lenni s tisztának mint 
az aranynak, mellyel megakarják 

vesztegetni, főleg pedig arra, hogy 
a tisztviselői pálya inkább nobile 
ofíicium, amelyből meggazdagodni 
hirtelen nem lehet.

Az állam pedig biztos ekziszten- 
ciát teremtsen minden alkalmazott
jának, hogy ne legyen kénytelen 
keresnie szükségleteinek pótlását 
máshol. Ez a legbiztosabb szer a 
megvesztegetés ellen. A tisztviselőt 
ne bántsák az anyagi gondok, mert 
akkor ö sem képes gondozni a reá- 
bizott hivatalt.

Erős, önlábán álló, lelkiismeretes, 
a saját lelki erejére támaszkodó hi
vatalnoki karban nem lesz általános 
jelenség a korrupció. De ilyeneket 
csak jó erkölcsű, józan felfogású 
társadalom nevel. Az egész társa
dalomnak éreznie kell, ha a hivatal
noki szervezetben felbukkan egy- 
egy korrupciós eset, hogy ö is bűnös 
ebben és felelős az egyén megtéve- 
lyedéseért, ép ezért az egész társa
dalomnak kell összefognia, hogy a 
közszellemet rontó erkölcstelen és 
léha felfogás abból kiírtassék.

A vllág-eseményekböi.
A baloldali pártok győztek a franciaor

szági választásokon. A radikálisok és szociális- 
ták kartellje, a kerületeknek meglehetősen 
nagy számában győzött.

Poincaré benyújtja a kormány lemon
dását, mivel Poincaré politikája szorosan 
összefügg Millerand elnök elveivel, elnökvál
ság is bekövetkezhetik. Poincaré bukása 
következtében az angol közvélemény kezd 
fellélogzeni. A megtisztult légkör kedvezni 
fog a rugalmasabb politikának, amely meg
könnyíti a Ruhr-megszállás enyhítését és 
fokozatos megszüntetését.

„Neue Freie Presse* értesülése szerint, 
budapesti politikai körökben élénken foglal
koznak a Besszarábia miatt keletkezett orosz 
román konfliktus kérdésével Egyik reggeli 
lap tegnap azt a feltűnést keltő hirt hozta, 
hogy Románia hét volt magyar vármegye 
visszaadását igérto meg a magyar kormány
nak, ha Magyarország orosz-román konflik
tus esetében semleges marad.

A kommunista párt az uj kamara ösz- 
szeülésekor indítványozni fogja először a 
francia csapatok visszahívását a Ruhr-vidék- 
röl, másodszor a Szovjet-üroszországgal való 
diplomáciai viszony ujrafelvételét, harmad
szor általános amnesztiát a politikai elítél
teknek.

Washingtoni Reuter jelentés szerint a 
japán bevándorlás korlátozásáról szóló tör
vényt a mai formájában fogja a parlament 
mindkét háza elfogadni s e hét végén Coo- 
lidge eluök elé terjesztik. Washingtoni diplo
máciai és politikai körűben a helyzetet igen 
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komolynak látják. Általánosan az a nézet, 
hogy Coolidge elnök nem tehet mást, mint
hogy jóváhagyja a törvényt. Japán állítólag 
elégedetlenségének jeléül vissza fogja hívni 
követét. — Havas jelentés szerint a kong
resszus egybehivását junius 7-ére elhalasz
tották.

A szovjet közölte, hogy mindaddig, mig 
a berlini orosz kereskedelmi delegáció ügyé
ben támadt konfliktus nincs elintézve, nem 
tárgyal Németországgal gazdasági kérdé
sekben.

A Rádió-ügynökség a különböző híresz
telésekkel szemben hosszabb, láthatólag sugal
mazott közleményben hangsúlyozza, hogy 
Millerand köztársasági olnöknek esze ágában 
sincs lemondani.

Anatol Francé az „Oeuvre** ben cikket 
irt, amelyben üdvözli a baloldal győzelmét 
és kijelenti, hogy Franciaország kinyilatkoz 
tatta békeakaratát. Végül felszólítja Francia
országot, hogy egyengesse a béke útját. .

Marsai pénzügyminiszter elmondta a 
,Matin“ munkatársának, hogy milyen intéz- ] 

gyezte, hogy a kormány hivatalos működé- 1 
sének utolsó napjáig fogja folytatni a franc , 
védelmet, teljes együttműködésben a Francia I 
Bankkal, amely rendezésére adja a szüksé- ' 
ges készleteket.

i

Szülői értekezlet.
Folyó hó 4-én, vasárnap a helybeli cseh

szlovák áll. ref. reálgimnázium rajztermében 
a magyarajku szülők részére értekezlet tar
tatott. Tomaj János igazgató ur rövid elő
adásban ismertette a szülői értekezletek cél
ját. A beszédéből, amelyet az összegyűlt 
szülők nagy ügyelemmel és érdeklődéssel 
követtek a következő lőbb momentumokat 
emeljük ki.

A szülői ház és az iskola együttműkö
dése a nevelés céljának elérésére múlhatat
lanul szükséges, mert egyesitett munkájukkal 
a gyermeki lelket folyton egy irányban veze 
tik és igy ismereteit, valamint jellemét egy 
tökéletes egésszé fejlesztik. A szülői ház és 
az iskola szembehelyezkedése azonban le
rombolja a gyermek szemében mindkettő 
tekintélyét, zavart idéz elő a gyermeki lélek
ben, minden eszményképet leront benne és 
nem egy a társadalomba szervesen beillesz
kedő produkáló munkást, hanem egy oly pol
gárt nevel a gyermekből, aki — alap termé
szete szerint — vagy a társadalom kizsák
mányolására törekszik, vagy pedig a létért 
való küzdelemben elcsügged és gyakran ol 
is bukik.

Ezt az együttműködést különösen most 
kell föleleveniteni és növeszteni, mert a mai 
tanulónemzedék a háborús évek alatt élte 
legzsengébb korát és a háború által a tár
sadalomban előidézett bomlások és egyen
súly változások mérgező hatással voltak a 
gyermeki kedélyekre.

A forradalom után az egyensúly nem 
tudott rögtön helyreállni és bár az iskolák 
megfeszített munkával törekedtek és töre
kednek arra, hogy e kívülről kapott káros 
hatásokat ellensúlyozzák erre egymaguk, a 
szülők segítsége nélkül nem képesek.

A szülők azonban bár az ö gyermekük
ről van szó az iskola munkája iránt közöm
bösek, ha ép nem ellenségesek. A gyermek 
haladása iránt csak akkor érdeklődnek, csak 
akkor keresik föl az iskolát, amikor az év 
vége közeledik. Ezt sem teszik azért, mintha 
legalább ekkor fölébredne bennük a gyerme
kük lelkifejlődése iránti érdeklődés, hanem 
csakis azért, mert gyermekük esetleges meg- 
bukása anyagi károkkal jár reájuk nézve, 
ilyenkor aztán könyörgéssel akarják elérni 
azt, amit évközben egy kis érdeklődéssel az 
ö gyermekük munkája iránt játszva elér
hettek volna.

Ha egy ily közömbös szülő azután látja, 
hogy gyermeke megbukott, a hibát csak is az 
iskolában keresi. Ekkor már látja, hogy az 
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ö gyermekéről van szó, amelyben ö azonban 
hibát látni vagy nem tud, vagy nem akar. 
Ha a gyermek szép eredményt ér el, akkor 
az természetesen csak az ő gyermekének 
érdeme, hogy az iskola is hozzájárult a gyer
mek lelki fejlődéséhez, azt természetesen 
nemMsmeri el.

Igaz, nem lehet állítani, hogy az iskolák 
és a tanítás tökéletesek volnának, de a szü
lők csakis az iskolák hibás és tökéletlen 
eredményét látják. Reformok után kiáltanak, 
de konkrét javaslatokkal nem állanak elő. Ezt 
nem is tehetik, mert nem is tudják, hogy 
tanuló gyermekeik mit tanulnak és hogyan 
tanulnak és igy nem láthatják a tanítás és 
iskolai nevelés hibáit és orvoslásukhoz nem 
járulhatnak hozzá Egyelőre fogadják el 
tehát azt az üdvös reformot, hogy ők is 
érdeklődjenek az iskola munkája iránt és 
támogassák azt. Ez legalább módot fog nekik 
nyújtani az iskola munkájának megismeré
sére és talán az egész tanítás üdvÖB refor
málására vezethet.

Az együttes munka különösen fontos az 
erkölcsi és jellembeli nevelés szempontjából, 
mert csak is ez tudja föntartani a gyermek 
előtt az iskola és a szülői ház tekintélyét. 
Tekintélyekre pedig a gyermeki léleknek 
szüksége van, hogy egy irányban helyesen 
fejlődjék.

A tiszta jellemre nemcsak az egyénnek, 
hanem a társadalomnak, az államnak is van 
szüksége. Montesquieu szavai szerint a köz
társaság törvénykönyve polgárai szivében 
van. Es minél szigorúbbak a törvények a 
polgárok szivében, annál enyhébbek lehetnek 
a külső életet szabályozó törvények A szív 
törvénykönyvét pedig a nevelés irja meg és 
igy a nevelés tökéietesitése szükségszerűen 
maga után vonja a társadalom tökéletesedését.

A szülői nevelés egyik legfontosabb föl
adata az, hogy helyes világításban mutassa 
be a pályaválasztás előtt álló gyermeknek 
az egyes életpályákat. Ne a külső rang az 
ez idő szerinti társadalmi tekintély vezesse e 
fontos kérdés eldöntésében. Minden pálya 
társadalmi tekintélyét többségének egyéni 
kiválóságai fejlesztik ki. A kereskedelmi és 
ipari pályák valójában ép annyi, sőt gyakran 
több szellemi munkát követelnek, mint sok 
hivatalnoki pálya és hogy gyakorlásukhoz 
nem kívánnak határozott fokú magasabb 
műveltséget, az csak azon korok maradványa, 
amelyekben a munkát megvetették. A mai 
korunk azonban arra van hivatva, hogy min
den pályára minél több magasabb müveit 
ségű egyént állítson és igy vezessen a lelki 
demokráciához Törekedni kell a neveléssel 
az egyént és a családot nemzetgazdaságilag 
és szociális szempontból önálló alapokra fek
tetni, hogy a müveit polgárok nagyobb része 
ne törekedjék hivatalnoki karierek elérésére, 
hanem függetlenségre.

Ezen előadás befejeztével Tomaj János 
igazgató ur azt a kérdést intézte az össze
gyűlt szülőkhöz, hogy nincs-o a tanulóknak 
valami méltányos panaszuk, vagy a szülők
nek valami óhajuk a tanításra vonatkozólag.

A szülők a tanulóknak ama panaszát 
tolmácsolták, hogy a tanórák, különösen a 
rajtórák száma túl nagy, oly annyira, hogy 
a tanulók túl vannak terhelve, a gyér szabad 
időre pedig sok házi feladat és rajz van 
kiszabva.

A szülők továbbá azon óhajukat fejez
ték ki, hogy a német nyelv intenzivebben 
tanittassék, esetleg iné4 külön csoportokban 
is az erre jelentkező tanulók részére.

A szlovák osztályokat látogató tanulók 
szülői pedig kérték a cseh nyelvű tanköny
vek mielőbbi pótlását megfelelő szlovák tan
könyvekkel, mivol különösen az alsóbb osz
tályokba járó, a szlovák nyelvet gyöngébben 
beszélő tanulók a cseh tankönyvek egyes 
kifejezéseit képtelenek megérteni és hogy 
egyes ritka fogalmak neve a gyermek anya
nyelvén is közöltessék, különösen az első 
osztályban.

Az igazgatóság és a tanári kar e pana
szokat és óhajokat további fölterjesztésre 
tudomásul vette.

Ezután az értekezlet föloszlott, azzal a 
megállapodással, hogy a jövő tanév elején 
újra összegyűl, hogy a szülök mindjárt a 
tanév elején megismerkedhessonek az inté

zet rend- és fegyelmi szabályaival, abból a 
célból, hogy a szülök tanuló gyermekeik köte
lességeit pontosan megismerjék és a tanári 
karral együtt a rend és fegyelmi szabályok 

1 egyes diszponibilis pontjait a helyi viszo-
■ nyokhoz alkalmazzák.
| Örvendetes jelenség, hogy a közös ne

velés gondolata már több visszhangra talált 
a szülők köreiben, mint a múlt tanévben 
Kívánatos volna azonban, hogy minden egyes

1 tanuló szülője ott legyen, mert az ott fejte
getett kérdések minden szülőre egyaránt 
vonatkoznak.

Egy résztvevő.

Városi közgyűlés.
A múlt hét péntekén kezdődő közgyü- 

' lésről röviden már megemlékeztünk. A to- I vábbi tudósitást a következőkben közöljük.
A tanács és a pénzügyi bizottság jegyző 

; könyveinek felolvasása után pénteken már 1 kitört a vihar. Ugyanis a főtételek, a bevétel 
! és kiadási főösszegek felolvasása után az 
’ elnöklő városbiró feltette a szokásos kérdést,
■ hogy általánosságban kíván e valaki hozzá- 
' szólni. Ezt azonban a zajban nem hallották

a képviselők s amikor a városbiró elakarta 
' rendelni a részletes vitát, szocialista részről 
I erősen megtámadták és a szocialisták blokkja 
í elakarta hagyni a tárgyalás termét. Elintéz- 
' tetvén a dolog, az elnök az általános vita
■ kezdetét másnapra halasztotta el

A költségvetéshez elsőnek Breuer Géza
■ szociáldemokrata szólt hozzá és egy órás 
' beszédben támadta azt, kifogásolta, hogy a

múlt évi költségvetéssel szemben most a bevé- 
' telek 170 ezer koronával csökkentek, holott 

a bevételeket kellett volna fokozni. Bekellett I volna hozni a lakrészek megadóztatását 
Minden három szobásnál nagyobb lakáBt 
progreszsziven megadóztatni, miáltal a pót
adó csökkent volna Ez az adó a város teher
bíró lakosságát megterhelte volna ugyan, de 
evvel szemben a szegényebb lakosságot nem 
érintené. Az egyházak segélyezési alapját 
igazságtalannak mondja. Azt állítja, hogy pl.

■ a katolikus népiskolát a többi egyházak ro
vására 25 ezer koronával támogatja a város

I lnditványozza, hogy ezt az összeget a gyűlés 
i törölje és a város mondjon le az iskola fen- 

tartásról. Az egyház vegye meg a várostól 
az iskolai épületet és hitoktatóit is maga 
fizesse az egyház. Továbbá a szegény ügy 
ellátását birálta. Azt mondta, hogy a havi 
30 koronás segélyek kifizetése helyett a sze- 

‘ gényház lakóinak adjanak teljes ellátást és 
szüntessék meg a koldulást. A költségvetés 
szerinte irreális s azt nem fogadja el.

Szilárd Samu dr. a zsidópárt képviselője 
szerint a pótadót csak végső esetben szabad 

, emelni. Törvény van, mely a városok jőve- 
I delmi forrásainak megnyitását lehetővé teszi. 
| Ilyennek tartja a lakrészek adójának beho

zatalát, de a költségvetést azért nem utasítja 
vissza. A felekezetek segélyezésének kérdését, 
mivel ez Léván évtizedek óta fenn áll, kikap- 
csolandónak tartja, mert itt előbb ismerni 

1 kell azt, hogy milyen jogokon alapul a segé- 
I lyezés.

Szakács Viktor plébános kijelenti, hogy 1 a katolikus iskola fentartását az 1852. évi 
. Canonika Vizitáció teszi a város kötelessé- 
I gévé, mely mindkét félre kötelező.

Knioskó Béla dr. kisgazdapárti reflektál 
1 Breuer beszédére. Szóvá teszi azt a hangot, 1 mely újabban a közgyűlés termében megho- 
I nosodott, amióta itt pártszempontból tárgyal

nak. A lakrészadóról szóló indítványt por
hintésnek nevezi, mert annak behozatala, 

, vagy a pótadó emelése egyre megy. A vá
rosi szegény ügy rendezését szintén szüksé
gesnek tartja a mai fejlett életben

1 Stern Sándor előadó ismertette ezután 
. a költségvetést nagyobb általánosságban.

Több benne a bevétel, de több a kiadás is. 
Szociális és kulturális téren addig mentek, 

. amig lehetett. Nagyobb összegek visszatérí
tése és a keramit-aszfalt javítás tételoi idézik 
elő a 65 %-os adó emelést.

I A tárgyilagos kritika előtt meghajlik, de 
az irrealitás odadobott vádja ellen tiltakozik. 

Sorner Károly képezdei igazgató, cseh
szlovák párti az egyházak segélyezése ellen 
beszél. Szenes, Boros és Kiss Géza vesznek
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még részt a vitában, mely sokszor erősen 
személyes térre sodródik. Három képviselőt, 
Dóka Istvánt, Szenes Ignácot és Breuer i iézát 
rendreutasitotta az elnök.

Az általános vitát hétfőn zárták le és 
áttértek a költségvetés részletes tárgyalására j 
Este 8 órakor a többségi pártok köréből ' 
indítvány tétetett a gyűlésnek megszakítására i 
és másnapra halasztására. A szocialisták, , 
kommunisták és csehszlovák pártiak ezt elle- ' 
nézték, a gyűlést tovább kívánták folytatni, ' 
majd kivonultak a teremből és másnap nem i 
jelentek meg a gyűlésen, minek következté- ’ 
ben határozatképtelen volt s nem tarthatta 
meg a tárgyalást.

A költségvetés részletes vitáját szerdán 
folytatták. Ekkor már megjelentek a gyűlésen 
a szocialisták is és több tételnél módosító 
indítványt terjesztettek elő. Többek között a 
Városi Vigadó rendezetlen állapotát és a 
közegészségügyre káros viszonyait követelték I 
megjavítani s erre a célra százezer korona 
beállítását kérték a költségvetésbe. Továbbá 
a városi alkalmazottak státus rendezésének 
végrehajtását kívánták. A közgyűlés többsége 
a városi épületek rendbehozatalára, melynél I 
főként a Vigadó jön tekintetbe, elegendőnek , 
találta a költségvetésben előirányzott 65,000 ! 
koronát. A státust endezést pedig későbbi 
időben fogják szőnyegre hozni.

Dr. Kmoskó Béla azt kérdezte, hogy 
ezekkel a megszivlelésro méltó dolgokkal 
miért csak most jönnek elő, mikor azok a 
multi rezsim idejében is fennállottak.

Breuer Gáza erre a múlt rezsim műkö
dését ismertette s kijelentette, hogy annál 
többet már a rendelkezésükre álló rövid idő 
miatt nem tehettek.

A szocialista blokk később aztán azzal 
az indokolással, mivel az általuk beterjesz
tett módositó indítványokat a többség amúgy 
is leszavazza, a részletes vitában tovább 
részt nem vesznek, ellenben módositó indít
ványaikat továbbra is fenntartják. A blokk 
a tárgyalásnál jelen volt, de a szavazásban 
részt nem vett.

A többség a 281 százalékos pót adót 
tartalmazó költségvetést elfogadta. A szoci
alisták felebbezést jelentettek be.

A gyűlés elején az elnök Breuer Gézát 
közbeszólásai miatt rendre utasította s mivel 
ezért az elnökkel polemizált, még kétszer 
egymás után, továbbá Szenes Ignácot is, aki 
tiltakozott Breuer rendreutasítása miatt, szin
tén rendre utasitotta.

Az öt napig tartó közgyűlés, melynek 
mozgalmasságát az előjelekből Ítélve, a múlt 
héten bejelentettük, szerdán este véget ért.

Különfélék.
— Hangverseny a magyar tanító

képző javara. Ma tartja meg a városi 
szioházban a barsi ref. egyházmegye nagy 
szabású hangversenyót a felállítandó magyar 
tannyelvű tanítóképző javára. A rendezőség 
mindent elkövetett, hogy valami szépet, rend 
kívülit nyújtson a közönségnek A hangver
senyen öt énekkar vesz részt. Külön külön 
és együtt is szerepelnek a műsoron. Rend 
kívüli élvezotet fog nyújtani a 200 tagból 
álló együttes énekkar, ki Beethoven „Isten 
dicsőségeit és Deák Gerő dalindulóját lógja 
előadni. A műsor egyéb számai is kitünően 
vannak összeállítva A hangverseny után tánc 
lesz, melyen Kórody Gyula a híres és neves 
cigányprímás, a bpesti csárdáskirály fogja a 
talpalávalót játszani a táncolók nagy örö
mére. Az egész környéken n-igy az érdek
lődés és készülődés a mai sikeres estélyre. 
És mi hisszük is, hogy a terem kicsinynek 
fog bizonyulni és senki se fog közülünk hiá- 
nyozni a magyar tanítóképző javára rende
zett hangversenyen. Az estély kezdete este 
8 órakor.

_ a városi számvevő választás. 
A lemondás következtében megüresedett fő
számvevői állásra négy pályázat érkezett az 
elöljárósághoz. A tisztújító közgyűlést csütör
tökön tartották meg, de a képviselőtestület 
a pályázók közül egyet sem jelölt, hanem 
elhatározta újabb pályázat kiírását lo na
pon belül.

— Akadémiai tanári beiktatás. 
Forgács Gyula péceli református lelkészt, 
városunk szülöttét, Forgács Mihály anya- í 
könyvvezető fiát a sárospataki ref. theológia 
tanárául hívták meg és az ünnepélyes beik
tatása a tanári székbe ma volt. Forgács 
széleskörű műveltségével, nagy képzettsé 
gével méltán reá szolgált e szép kitüntetésre 
és meghívásra. Főiskolai tanulmányait Pesten, 
Edinburgban, Skóciában végezte. Tanul
mányai befejeztével a péceli ref. egyház lel
készévé választotta, ahol a mai napig nagy 
arányú kulturális és vallásos munkásságot 
fejtett ki. Forgács, mint Író is nevet szer
zett magának. Számos tanulmánya még kül
földön is ismertté tették nevét, ezenkívül 
sok lapnak állandó munkatársa volt.

— A lévai járási választmány 
május 21-én délelöt 1/210 órakor a lévai 
városháza közgyűlési termében ülést tart, 
molynek tárgyát a rendes folyó ügyek s a 
községi bérletek, költségvetések képezik.

— Interpelláció a mohl-1 refor
mátus lelkész megtagadott á’larn- 
polgársága ügyében. Szent Iványi József 
nemzetgyűlési képvisolö és társai a belügyi 
és szlovenszkói teljhatalmú miniszterhez ’ 
Boldizsár György mohii lelkész konrét esete ■ 
kapcsán, akinek állampolgárságát a belügy- ■ 
miniszter nem ismerte el és igy állandóan 
a kiutasítás veszedelme fenyegeti, inter- ‘ 
pellációt intéztek a szlovenszkói református I 
lelkészek állandó zaklatása tárgyában I 
Hangoztatják, hogy autonómia értelmében | 
az egyházközségnek joguk van arra, hogy I 
lelkészeiket életfogytiglan válasszák meg. 
így még abban az esetben is, ha egy idegen t 
állampolgárt választanak meg lelkésszé köte- j 
lessége a megválasztott lelkésznek állomás
helyén maradnia. Miután itt nem egy esetről, 
hanem a szlovenszkói ős ruszinszkói refor- 
mátus lelkészek jelentős részének üldözésé- . 
röl van szó, a képviselők fölemelik tiltakozó 
szavukat a református egyház autonóm i 
jogainak megsértése ellen és orvoslást köve . 
telnek i

— Műsoros estély. Tegnap folyó hó 
17 én a lévai áll. ref. reálgimnázium nagy 
sikerű müvész-estélyt rendezett a Városi 
Színházban.

— Léva város hamis bélyegű 52 
darab sarasé. 1919 évben Léva város 
házi pénztára nagyobb összegű péuzt kapott 
hadisegélyek kifizetésére az állami adóhiva
taltól. A pénz ezros bankjegyekben érkezett. 
A város akkori pénztárosa a bankjegyeket, 
mivel kisebb pénzre volt szüksége, a posta
hivatalban felváltatta. A posta kincstár ké
sőbb pert inditott Léva város ellen, mert a 
felváltatott ezresek közül 52 darabot hamis 
bélyegünek találtak. Az ügyet a napokban 
tárgyalta a komáromi törvényszék, ahol a 
várost Szilárd Samu dr. ügyvéd, Léva város 
képviselőtestületének tagja, képviselte. A tör
vényszék az alperes Léva város védekezé
sének helyt adott és kimondta, hogy mivel 
a pénztáros csupán csak kifizetéseket jogo 
sült teljesíteni a város nevében, vagyis a 
város csak ilyon osetekben felolös a pénz
táros ténykedéséért, de a jelen esetben a 
pénztáros a váltást mint magán ténykedést 
végezte, igy a város nem felel érte, miért 
is a postakincstárnak Léva városával szem
ben támasztott követelését elutasította.

— Házasság Demény Elemér m. kir. 
csendőrfőhadnagy, városunk szülötte április 
hó 30 án örök hűséget esküdött a csépi ref 
templomban Glatz Sárikának, Glatz Viktor 
m. kir. honvédezredes kedves leányának.

— A lévai ipartestttlet. Szlovenszkó 
teljhatalmú minisztériumába felterjesztett 
alapszabályai magán értesülés szerint már 
jóváhagyatott s legrövidebb idő alatt a lévai 
kerületi főnökséghez leérkeznek. Kilátás 
van tehát arra, hogy az ipartestülot ezek 
után most már rövid idő múlva megkezd
heti működését városunkban is.

_ ViUámosapás a lévai adóhiva
talba. Múlt szombaton reggel fél 9 órakor 
a villám lecsapott a várkastély épületébe. 
Az adóhivatal egyik hivatali szobájának 
mennyezete leszakadt és ráesett az éppen 
ott dolgozó vezető tisztviselő asztalára. A 

’ villamos vezetékek az adóhivatalban és a

szomszédos épületekben elégtek és több csillár 
leszakadt. Az adóhivatalban mintegy félszáz 
egyén várta ügyénok elintézését, igy a villám
csapás nagy konsternációt idézett elő, de 
szeroncsére az ijedtségen kivül más baj nem 
tört nt. Mintegy 4—5. év előtt egyszer már 
lesújtott a villám az adóhivatalba. Amint 
halljuk a házigazda Lévai Uradalom ezek 
után villámháritóval készül felszerelni a kas
télyt

— Értesítés. A lévai róm. kath. isko
laszék minden ellenkező híreszteléssel szem
ben figyelmezteti a hitközség tagjait, hogy 
a hitközségi pótadó járulék befizetése min
denkire uézve kötelező s annak nem teljesí
tése esetén közigazgatási utón fog behajtatni, 
A pótadó járulék befizetése vasárnaponként 
délelőtt 9—12 ig kath fiúiskola irodájában 
eszközölhető. Rám. kath. iskolaszék

— Haláleset. Herzka Zsigmond fake- 
reskedö, mint részvéttel értesülünk, 1924. 
évi május hó 12 én életének 57-ik, boldog 
házasságának 35 ik évében hosszú szenvedés 
után elhunyt. A boldogult csak pár éve köl
tözött városunkba, de e rövid idő alatt ná
lunk is tisztelné tette nevét. Holttestét f. hó 
13 án kedden helyezték örök nyugalomra 
nagy részvét mellett. Halálát neje Herzka 
Zsigmondné szül. Spitz Lujza, leánya Hayn 
Aledárné szül. Herzka Janka, unokája és ki
terjedt rokonság gyászolja Áldás poraira I

— Kedvezményes vasúti jegyek 
a fürdőkbe. A szlovenszkói fürdők fellendí
tése érdekében a vasutigazgatóság elhatároz
ta, hogy 33 százalék kedvezményű jegyet 
bocsát minden szlovenszkói fürdőbe utazó 
külföldi részére. E harminchárom százalék 
kedvezményt minden állami alkalmazott ős 
hozzátartozója is megkapja, aionkivül minden 
olyan belföldi lakos, aki orvosi bizonyítván
nyal igazolja, hogy fürdőt használnia kell és 
szegénységi bizonyitványt csatolt. A kedvez
mények a II. és a Ili. osztályra vonatkoz
nak. Legalább hat napot kell a fürdőben 
eltölteni, hogy a kedvezmény a visszautazás
nál is érvényes legyen. A kedvezményes áru 
jegyek kiszolgáltatását a vasutigazgatósá- 
goknál kell kérelmezni.

— Üzleti tűz. Csütörtökön délután 
; kevéssel két óra előtt Kohn Jenő órásnak a 
< lévai uradalmi malom mellett levő üzletében 
í tűz támadt. Az üzlet még zárva volt, a tulaj- 
j donos még nem volt ott, lakatossal kinyit

tatták és az utcai járó kelők a szomszédok
kal mentéshoz láttak. Az üzletből mindent 
kihordtak. Közben természetesen a tulajdo- 

1 nőst értesítették, aki megjelent. A tűzoltók 
: is kivonultak. A tűz valószinü eldobott égő 

cigarettavégtöl keletkezett. Ugyanis a napok
ban az üzlet redőnye javítás alatt volt s 
éjszakára nem készült el, akkor a tulajdo- 

i nos ott aludt az üzletben s ebből az idö- 
! bői egy szalmazsák volt még ott, ez fogott 
( tüzet. Nagyobb kár nem történt. A kihordott 
! dolgokból, a közönség dicséretére legyen 
■ mondva, semmi sem kallódott el. De a kira

kat üvege oltás közben összetörött.
— Jötékonyoélu szlnlelőadást ren

deznek a fegyvernoki műkedvelők folyó hó 
25 én Fegyvamokon a Koharik vendéglőben. 
Színre kerül Tichy Lajos „Zsuzsika Rózsája“ 
cimü 3 felvonásos népszínműve és Murai 
Károly 1 felv. vigjátéka a „Virágfakadás*. 
A tiszta jövedelmet az iskolai felszerelések 
beszerzésére fordítják.

— Szezonzárás a lévai színházban. 
A lévai sziniévad, mely március 22-től május 
16 ig, tohát nyo'c hétig tartott, befejezést 
nyert. Az utolsó napok műsora ez volt: 
Múlt pénteken Martos — lluszka kedves ope
rettje a Lili bárónő ment, melynek vezető 
férfi szerepét Galetta Ferenc, a pozsonyi 
magyar színház bonvivánia játszotta nagy 
sikerrel. A kiváló vendégszereplő mintha 
csak magával ragadta volua a többi játéko
sokat is, oly szép előadást produkáltak. 
Szombaton és vasárnap A három grácia 
került szinre, melynek értékénél nagyobb a 
hire. Színpadi trükkök halmozásával kelt 
hatást, zenéje azonbau Lehár. Hétfőn a már 
egyszer itt előadott Tangókirálynő ment 
ismét Galettával. Kedden Zilahy Lajos tisztu 
magyaros levegőjű vigjátéka : Süt a nap volt 
műsoron. A darab Magyarország mai életé-
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bői ad egy képet. A háborús konjunktúra 
következtében zsiro-ra hízott gazdag paraszt 
önzését, a tisztviselő osztály vigasztalan anyagi 
helyzetét, a szellemi tehetség vergődését a 
uincstelenség homályában tárja elénk a darab, 
melynek megható színei fölött süt a nap, a 
szerelem, mely mégis édességet ad ennek 
az életnek. Szerdán Három a kislány került 
szinre. Schubert behízelgő zenéje és a bájos 
darab tetszést keltett ma is és azoknál is, 
akik már látták. Csütörtökön egy igen régi 
dráma, A lengyel zsidó mont, az igazgató 
bucsufelléptével, mely alkalmat adott neki 
újból nagyobb szerepben bemutatni kiváló 
alakitó képességét. Bucsuelőadásul pántokén 
Farkas Imre kedves operettje a Gsoregyerek 
került előadásra. A szerző, aki hajdan iglói 
diák volt, a Szepességben azelőtt divó szo
kást, a zipszer gyereket magyar vidékre ad 
ták magyar szóra és kölcsönösen, — dol
gozta fel egy vidám szero'mi történetbon. A 
nagyszámú közönség bucsuzásul melegen 
tapsolt utolsót ebbon a szezonban a szerep
lőknek, azik másnap már Érsekújváron nyit
ják meg a szezont Mariska a táncosnő ope
rettel, az ottani D;ák téri mozgó helyiségé
ben Tegnap a lévai gimnázium sz'ovák 
színdarabja mont a városi színház színpadán. 
Ma, vasárnap esto pedig ismét magyar dal 
és zengő magyar szó száll a színpadról. 
Május 27-én a prágai orosz színház együt
tese tart egy vendég előadást. Gogol Nősülés 
cimü vigjátékát adják. A darab hőse egy 
tipikus orosz hivatalnok; agglegény, aki nem 
mer megnősülni, mert attól fél, hogy a gye
rekek megzavarják a nyugalmát. A színpadra 
ezután nyári csend ború1, melyet csak a 
mozi vetitőgépének halk berregése fog élén
kíteni.

— Fehér galamb Losoncon. Far
kas István lapunk munkatársának sikerült 
népszinmüvét a .Fehér galamb‘-ot, a jelsőci 
műkedvelők f. hó 18-án Losoncon a vigadó
ban fogják bemutatni.

Meghívó. Minden jó barátot és isme
rőst tisztelettel moghivunk Sári leányunk 
Rozenfeld Zoltán úrral e hó 22.-én d. u 
1 órakor saját lakásunkon tartandó esküvőjére 
Halász Mór és neje.

— A Városi Vigadó terrasza egész 
nagyvárosi szinnel gazdagitotta városunk 
központi részét. A bérlő anyagi áldozatokat 
nem kiméivé alakitolta azt át, hogy a közön 
ség számára kényelmesebbé tegye. Esténkint 
Kórody Gyula, az ismerlnevü bpesti csárdás
király szórakoztatja a közönséget gyönyörű 
magyar nótáival. Esténkint szép társaságok 
gyűlnek össze a kávéházban s nagy élve 
zettel gyönyörködnek Kórody pansszosan 
siró, majd zengőn kac-jgó nótáin, melyekből 
többet ö maga szerzett. Most, hogy a magyar 
szintársu'at eltávozott városunkból, a közön
ség bizonyára itt fog esténkint találkozni

— Mozi. Szi. eszoink elmentek, helyet
tük a színházba a szórakozni vágyó és mozit 
kedvelők nagy örömére a rég uélkülözöt- 
mozi vonul be Az első előadás csütörtökön 
f. hó 22-én lesz. .Ifjú Medardus" cimü nagy
szabású izgalmas bimbóra fiimát fogják 7 
felvonásban bemutatni. A film érdekességét 
és értékét emeli a nagy magyar mozi-szinész 
Várkonyi Mihály szereplése, ki a darab fő
szerepét játsza. A női szerepet Ágnes D. 
Eszter alakította.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. május hó 11-től — május hó 18-ig

Születés.
Josef Moucha a Maria Senkova fid Milosláv

— Valuska József Fránya Anna fiú József János
— Kuszi Mihály Matulányi Jolán fiú Mihály Lajos
— Molnár Sándor Lenthár Erzsébet leány Valéria 
Ida — Jankovics János Borsuk Zsuzsanna fiú 
Milán — Magyar Zsigmond Oszlanecz Katerin 
leány Ella — Kabcsay Ferencz Sinkovics Margit 
leány Margit Anna — Csuday József Kmett Mária 
leány Mária,

Házasság.
Bállá Lajos Simon Rozália rkath.

Halálozás.
Weisz Gizella 10 napos veleszületett gyönge- 

ség — Kaluzsny látván 66 éves vcsegyulladás — 
Herczka Zsigmond 57 éves gerinezvelőrák — 
Schvarcz Vera 17 nap s veleszületett gyengeség
— Federics József 39 éves agyvérzés — Grausz 
József 36 éves tüdőgümökór.

A közönség köréből.
Újbánya város a jegyzője ellen.
Az állam 1920. évi április hó 15-én 

kihirdetett 211. számú törvény alapján a 
közhangulat ellenére vezető jegyzői minőség
ben került Újbányára Krsiak Vendel, ki az 
államalakulás óta Geletneken, azelőtt Felső
árvában egy kis falucskában tisztviselősködött.

A város polgársága a kinevezést hidegen 
fogadta, de ellene nem tehetett semmit, mert 
a kinevezés törvényes volt.

Krsiak Vendel lehet az államhatalom 
részéről megbízható ember, de Újbányán 
való működését rövid tartózkodása alatt 
megörökítette az utókor számára

Az uj járások alakításakor Újbányán is 
járási székhelyt szerveztek Ezen hivatal 
részére helyiségek kellettek, ezeket megszer
zendő a városi hivatal a tulajdonát képező 
Mária királynő korában épült városháza má
sodik emeletéről a földszintre került, hol 
kevés helyiség lévén, az ott elhelyezett év
százados városi levéltárt Krsiak Vendel sua 
sponte minden felsőbb hatósági jóváhagyás 
nélkül nyilvános árverésen, tekintet nélkül a 
történeti értékre, az iratokat a legújabb korig 
csekély kivétellel, mintegy 7 — 8 métermázsa 
súlyban per q 100 korona értékben a hely
beli szatócsoknak és mészárosoknak mint 
értéktelen ócska papirost eladta, mert az 
állítólag magyar volt, pedig 95 % bán latin 
és német.

Lehet, hogy országos érdekű ritkaságok 
és okiratok a levéltárban nem voltak, de 
mivel Újbánya a hét bányaváros egyike volt 
s a múltban jelentékeny szerepet játszott, a 
levéltárban úgy a városra, mint a vidékre és 
az 1075-ben alapított Szt.-Benedeki apátság 
és az azzal folytatott viszálykodásra, szóval 
a korra vonatkozó iratok okvetlen érdekesek 
voltak.

Krsiak Vendel azonban a társadalmi 
téren sem kereste a polgársággal való meg
értést. Ennek folyománya volt az, hogy a 
városi képviselőtestület f évi április hó 29 én 
egy rendkívüli közgyűlést tartott, hol egy 
szavazat kivételével, a képviselőtestület el 
határozta, hogy Krsiak Vendel áthelyezését 
Zsupán útján a Ministertől fogja kérelmezni.

A határozat indokai a következők :
II Szolgálati képtelenség, a po'gárság 

érdekeinek meg nem védése
2) A városi évszázados levéltár önké

nyes eladása.
3) A városi háztartásban és a pénztár

kezelésnél észlelt nagyfokú mulasztás.
A határozatot egy 6 tagból álló küldött

ség fogja a Zsupán úrnak átadni.
Amint a levéltár eladása illetve tönkre

tétele a Műemlékeket fenntartó bizottság 
tudomására jutott, a Zsupán és a járási 
főnök utasitására, az eladott okiratok össze
gyűjtése elrendeltetett. Az iratokból mintegy 
négy szekérre való visszakerült összevissza 
hányva, azok ideiglenesen egy kevésbbé tűz- 
mentes helyiségben helyeztettek el, hol a 
rendezésüket várják.

Mennyi értékes és soha nem pótolható 
okirat pusztult el. Sic transit glória mundi 1

Újbányái

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jóbarátunknak és ismerősünk

nek, kik felejthetetlen boldogult férjem, 
illetve apánk temetése alkalmából részvé
tükkel fájdalmunkat enyhítették és utolsó út
jára elkísérték, fogadják hálás köszönetünket.

Levice, 1924 május 15.
Herzka Ztlgmondné és családja.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jó barátok és ismerősök kik 

felejthetetlen férjem illetve édes atyánk el
hunyta alkalmából fájdalmunkat részvétük
kel enyhíteni és utolsó útjára elkísérni szívesek 
voltak, ez utón mondunk hálás köszönetét.

Léva 1924 május hó 16
Barger család

Gabonaárak:
Levice, 1924. május hó 17-én

Búza — — 100 kgr. 160 — 162 kor.
Rozs — — » — 140 n
Árpa — — ■ — 150 •
Zab — — * — 9

Kukorica — , 130 — 140 •
Bab — — , 130 - 135
Köles — — V — 95 M
Lóhere mag — • — *
Lucernamag n

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank Levice, jelentése.
Devizák: zxiá.5-u.s

G-án:
2350.— 
2020.— 

5.61 
298500 —

lS-ézx:
2455-
2030.—

5 60

Magyar kor. átutalás 
Németosztrák „ 
Lei .
Lengyel márka „

1 Ke

Valuták :
1 angol font - - Kö 152.20 151 67
1 amerikai dollár 34.— 34.40

100 svájci frank 613.50 616.50
100 francia frank - 216 30 206 25
100 belga frank - - 178.75 171.25
100 svéd kor. - - - 904 — 923 -
100 dinár - - - - 42.90 42 70
100 lei - - - - - 17.50 16.80

Cisl. 815-1924. grk.

Vyfah licitacného oznamu.
V exekucnei zálezitosti exekventa dr. Ale

xandra Ballogha proti exekvovanej Stefanovi Szarka 
a jeho manz rod. Gizelle Vrana pozemnoknizná 
vrchnost nariadila exekuenu licitaciu cielom vymo- 
zenia 1035 kor. poziadavky na kapitále a jej pris- 
lusnosti a nemovitosti nachádzajuce sa na üzemi 
leyickeho okresnebo sudu obsazenu v póz. kn. 
protokolle obee Lekierovce óisl. 36. pod A ± 5 
r. 6. 931/a m. c. obsadeneho vinohradu na menő 
Szarka Stefanovej rod. Vrana Gizelly pod B. 12 
v 1/2 őiástke znejuci podiel vo vykriónej cene 80 
kor. v hárku ő 37 pod A I, 2 r. 5. 230 m. é. obsa- 
denej róla na menő tej istej pod B 8 v 1/2 őiástke 
znejuci podiel vo vykricnej cene 112 kor. v hárku 
5. 358 pod A ± I r í 931/b m. ó. obsadeneho 
vinohradu na menő tej istej pod B 6 v 112 ciástke 
znejuci podiel vo vykricnej cene 28 kor. v hárku 
é. 334 pod A I 1 r ő 118|c m. c a v hárku ő. 
335 pod A I 1 r ő. 118 b m. c obsadeneho dóm 
cisl. 111. na menő tej istej pod B 6 v 1|2 ciástke 
znejuci podiel vo vykricnej cene 2000 kor. v hárku 
c. 296 pod A ± I r. c 885 b m. c obsadeneho 
vynohradu pod B 5 v 12 ciástke znejuci podiel 
vo vykricnej cene 14 kor. v hárku c 180 pod A 
1 4 r. c. 503|c m. c. obsadenej luky na menő tej 
istej pod P 9. v J |2 ciástke znejuci podiel vo 
vykricnej cene 37 kor. v tóm istom hárku pod A 
± 3 r. c. 931/c m. c. obsadeneho vinohradu na 
menő tej istej pod B 9 v 1/2 ciástke znejuci podiel 
vo vykricnej cene 28 kor. a v hárku cisl. 118 pod 
A I 3 r. c 336/c m. c. obsadenej luky na menő 
tej istej pod B 13 v 1/2 ciástke znejuci podiel vo 
vykricnej cene 1 kor s podrzanim na tyto nemo
vitosti vyrokom c 2724—1912. v prospech vdove 
Szarka Stefanovej rod Muzslai Julié a na nemovi* 
tost v hárku 87 obsadenu vyrokom c 274—1898 
v prospech vdove Szarka Antonovej rod. Bazsó 
Róze intabulovanych vdovskych práv, v tóm pádé 
ale, jestly by sa tyto nemovitosti sudom ustáleny 

• 9520 kor. obnos sa neutrzil, licitacia sa bezohla- 
duna vdovske právo vyrokom c. 2724—912. inta- 

| bulovane bned pokracuje a vlastne táto nemovi- 
I tost sa bez tohoto práva hned pod licitaciu pusti, 
I a s podrzanim právo doiivolneho byvania na 

nemovitosti v pozk hárku obee Lekierovce c. 
358 385 pod A i I r c 931/b m. c. a pod A I 1 
r. c 118/b m. c. obsadenu v prospech Szarka 
Stefana intabulovaneho.

Licitacia sa prevedie o 10 hodine predpo- 
ludnajéej dda 5 ho jurta 1924. v obecnom dome 
obee Lekierovce.

} Pod licitaciu spadajuce nemovitosti nemoíu 
sa lacnejsie odprodat, ako za dve tretiny vykrik- 
nej ceny.

Ti, ktori chcu licitovat, povinni su sloíit ako 
odstupné 10 %-ov vykriknej ceny v hotovosti, 
alebo v cennych papieroch ku kaucii sposobilych, 
pccitanich dia kursu urccného v 42 § e zák. cl. 

I LX 1881 osobe, póz. kn. vrclinostou vyslanej, 
alebo tejie odevzdat stvrdzenku o predheinom 
ulozeni odstupneho do sudneho depositu a licita- 
cionálne podmienky podpisat.

Ten kto za nemovitost viacej slubil, néz 
, vykrikná cena cini jestlinik viacej neslubuje, 

povinny je dia percenta vykriknej ceny urcené 
i odstupné po vysku práve takélio percentanim 
, slubenej ceny hned doplnit.

v Leviciach, dáa 14-ho marca 1924.

Dr. SKYc'ÁK v. r. okr. sudea 
Za hodnovernost vydania.

HOFFMANN
správ. póz. knihy.
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Od notáriátu mesta Levic.
Cislo: 1484-1924

V y h I á s k a.
V smysle § -u 16. zákona őis. 269 sb 

zák. a nar. z roku 1921. vyzyvam v meste 
Leviciach nateraz zdrzujúcich odvodom po- 
vinnych esi. státnych obcanov narodenych 
v rokocb 1903, 1904 a 1905 aby sa za 
úcelom súpisu v státnom nőtársként úrade 
(mestsky dóm, prizemia c. 3.) v dobé od 
25. V. do 15. VI 1924. vyoimajúc nedelu 
a sviatok predpoludnom od 9 do 12 hód. 
prihlásili.

Vsatci fi, ktori sa v Léviciách nenaro- 
dili musia prinieaf krstny üst taktiez do- 
movsky üst.

Kto tomuto vyzvaniu zadost neucini, 
bude prisne potrestany.

Levice, dúa 16. mája 1924

Levice váróé elöljárós*gától.

3533—1924 szám.

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Levice város 

képviselőtestülete f év május hó 14 én 
tartott ülésében megállapította az 1924 évi 
községi közmunka mérvének és váltságdíjá
nak nagyságát.

Ezen közgyűlési határozat f. évi május 
hó ,19.-től junius hó 3 -ig a városi iktató 
hivatala helyiségében (városház emelet 12 
sz.) közszemlére van kitéve, ott a hivatalos 
órák alatt megtekinthető és az esetleges 
nehézméuyek ellene szóban, vagy Írásban 
beadhatók.

Levice, 1924 évi május hó 15

Koralewsky «. k. Dr. Tóth s k
vezető jegyző. városbiró.

= APRÓ HIRDETÉSEK, ==
TtaAstííjV TRgy műteremnek alkalmas 
11 UlLalLatt, két utcai szoba zárt folyo
sóval kiadó. Bővebbet NYITRAI és TÁRSA 

könyvkereskedésében.

Férfijelöltő Széchenyi u. 8.

ATTÍT 1 */a magyar hold ős
Vdrl alAbl a Siklós alatt »/4 m. 

hold szántóföld eladó, özv. FÉJA KÁLMÁNNÉ 
Schoeller utca 26 486

Libák Iáddal eladók, Léva Kálnai u'en
35. szám

6 */t maey«r hold szántó és 
■ósöllavll 593 □ öl beltelek '/, házzal 
sürgősen eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt 
az eladásául megbízott: Dr. MŰNK KÁROLY 
ügyvéd Léván. 482

TJIflAA % A 9 Mángorló utca 5. szám. 
láildÁlU Aáwa Érdeklődni lehet ugyanott.

Lábon álló széna
478

kapható 
HOLLÓS 

mérnöknél.
17] a 4 A 6 HP. fekvő H .lesük b nzimnotor. 
AÁOtUQ GÁPEL ANDRÁS, Bsrsendréd

Hirdetmény.
Az 1921. évi julius hó 28 án költ 269. 

számú törvény értelmében felhívom mind
azon 1903, 1901 1905 évi születésű fér
fiákat, kik esi. állampolgárok és jelenleg 
állandóan L*3vicén tartózkodnak, hogy sorozási 
összeírásuk ügyében, az állami jegyzői hiva
talnál (Városház, földszint 3) 1924 május 
hó 25-től 1924 junius hó 15 ig délelőtt 
9-12 óra közölt jelentkezzenek (kivévo 
vasár- és Ünnepnapokat).

Mindazok kik nem lev.cei születésünk, 
hozzák el magukkal születési anyakönyvi 
kivonataikat (keresztlevél) és illetőségüket 
igazoló okmányaikat.

Akik ezen felhívásomnak eleget nem 
tesznek, szigorúan meg lesznek büntetve.

Koralewsky
ved. notár 

vezető jegyző

3654—1924 szám.
Hirdetmény.

Közhírré tétetik, hogy Levice város 
közgyűlése f. évi május hó 9. én, 10.-én, 
12 -én, 13. án ős 14.-én tartott üléseiben 
3654 — 924 sz. a. hozott határozatával Lsvica 
város háztartási valamint nyugdíj- és sze
gény- alapjainak 1924. évi költségvetési 
előirányzatát elfogadta és a költségvetési 
hiány fedezésére 281°/O azaz Kettőszáz- 
nyolcvanegy százalék községi pótadó kiveté
sét elrendelte.

Ezen költségvetési előirányzat f. évi 
május hó 15 -töl — 29.-ig a városi szám
vevőség hivatalos helyiségében városház, 
emelet 10. ajtószám alatt közszemlére van 
kitéve, ott a hivatalos órák alatt megtekint
hető és az esetleges nehézmények ugyanott 
szóban, vagy Írásban beadhatók.

Levice, 1924 május hó 15
Koralewsky Dr. Tóth

vezető jegyző városbiró.

Leégett malom. égett malmomat 
bérbeadnám oly vállalkozónak, aki azt ujó 
lag berendezné saját költségén. Bővebbel : 
MÁRTON SÁNDOR Felsöfegyverneken 47t

Egy butorozatlan egy konyhát
keres, gyermektelen házaspár, junius 1 étül. 

Cim a kiadóban. 477
]71 a J A ]*An Mángorló utca 23. szám. 
fiÁwUiU Vétel esetén beköltözhető.

_________________________________ 476

Park megnyitás zenekarával.
Elismert jó konyha, valamint elsőrendű italok.
Számos látogatást kér : KUCSERA JÁNOS 

vendéglős.
Olyaril fi mitesser, rárc, májfolt, arc- és 
WuwUlQ, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a .Corall" créme és szappan. Az 
összes .Corall" készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák" 
gyógytár Pozsony. Fölorakat Léva és környé
kére SMOGROV1CS A. .Korona" gyógy
szertára Léva, Főtér Postán utánvéttel. 8
T7í*rr /I TW gözcséplö garnitúra ■“BJ * Hofer-féle teljes föl
szereléssel eladó STOSZEL MIHÁLYNÁL, 
Garamszentbenedek (Barsmegye). 465

Malom bérbeadás.
Hontfüzesgyarmati volt úrbéresek 

tulajdonát képező turbinás malom 
6 évre 1924 Junius 29-én nyilvános 
árverésen bérbe adatik. Bővebb 
felvilágosítást ad az úrbéresek elnöke 
Hontfüzesgyarmaton.

r=== hanem valósággal minden vásárló egyszeriAI em r6Kl&ni? ----- vásárlással meggyőződhet. --------

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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Vytah licitacného oznamu.
V exckucnej záezitosti exekventa dr. Oskára 

Stcinera proli exekvovanému Alexandrovi Molná
rovi pozemnoknizná vrchnost nariadila exekucnu 
licitaciu cielom vymozenia 3139 kor. poziadavky 
na kapitále a jej prislusnosti na nemovitosti nac* 
hádzajuce sa na üzemi levickeho okr. sudu oboa
zene v póz. kn protokolle obce ..eliezovce cisl.
III. pod A I 4. 1. 2. 13. r. c. 454.1000-1069. m c. 
obsadenych roly na menő Alexandra Molnára pod 
B 27 v 2/12 ciástke znejuci podiel vo vykricnej 
cene 60 kor. a v liárku cisl. 644 pod A I 1 r. c. 
obsadenej pasienkovej patricnosti na menő toho 
isteho pod B 12 v 4/48 ciástke znejuci podiel vo 
vykricnej cene 600 kor. s podrzanim vdovskelio 
práva vyrokom cisl 1195/918 v pr'•spécii vdove 
Molnár Stefanovej rod Mészáros Rozalie intabulo- 
vaného.

Licitacia sa prevedie o 10 hodinc predpolud- 
najSej dfia 6 ho juna 1924. v obecnom donié obce 
Zeliezo/ce.

Pod licitaciu spadajuce nemovitosti nemozu 
sa lacnejsie odprodat, ako za dve tretiny vykrik- 
nej ceny.

Ti, ktori chcu liciiovat, povinni su sl< zit ako 
odstupné 10’|0-ov vykriknej ceny v hotovosti alebo 
v cennych papieroch, ku kaucii sposobilycli, poci- 
tanych dia kursu urceného v 42 §-e zák cl LX 
1881 osobe póz. kn. vrchnostou vys’ane5, alebo 
tejze odevzdat stvrdzenku o predbezn-im ukzeni 
odstupneho d<» sudneho depositu a licitacionálne 
podmienky podpisat.

Ten, kto za nemovitost viacej slubil, neá vyk- 
rikná cena cini jestli nik viacej neslubtije, povinny 
je dia percenta vykriknej ceny urőené odstupné 
po vysku práve takého percenta nini slubenej 
ceny hned doplnit.

v Leviciach, dna 15-ho marca 1924.

• PIL Z E N I SÖR
egyed/iili kimérés 1 — Állandóan csapolva 1

HALÁSZ vendéglő,
== VÁSÁRTÉR. —— ,

0 sósa
Csütörtökön 8 órakor

Moziba megyünk.
Bemutatásra kerül: IFJÚ MEDARDUS 7

Főszerepben: Yárkonyi M. és Ágnes D. Eszter.

Dr, SKYÖÁK v. r. okr, sudca. 
Za hodnovernost vydania 

HOFFMANN, 
správ. póz. knihy.

Cislo: 878—1924. exek.

Licitaény óznám.
I’udpísany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák. cl. z r<>ku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku levického okresného súdu cislo 
5916/r. 1928 k dobru Vojtech Fülöp zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Karéi Műnk oproti do vysky 
838 Kő a j rísl. cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedenej dna 1. marca 1924 zabavené a na Ke 
1000 odhadnuté následovné movitosti a to .• osipaná 
na verejnej licitácii sa rozpredajú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu cislo 1410/1924 do 
vysky 833 Kcs. poziadavky na kapitále, tejze 
5%-ové úroky odo dna 12 decembra 1928. poci 
tané, ’/,% provízia a útraty doposial v 276 Ke. 
ustálené na byte obzalovanélio v Leviciach urcená 
je co leli óta 17 hodina odpol dna 24 mája 1924 a 
prípadní kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa 
zmienené movitosti v smyste 107 a 108 §-u LX. 
cl. z r. 1881. pri plateni hotovymi najviac sftibujú- 
cému v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú.

Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boli sekvestrovali a supersekvestrovali a na ne 
uhradzovacie právo obdriali, táto licitácia sa v 
smysle 120. §-u LX. zák. cl. z r. 1881. aj k dubru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 29. aprila 1924,
Artúr Tóth

súdny exekútor.

Őlslo 380-1924 exek.

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

LX. zák. cl. z roku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku levického okresného súdu cislo 
5917/r. 1923 k dobru Vojtech Fülöp zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Karéi Műnk oproti do vysky 
512 Ke a prisl. cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedenej dna 1. marca 1924 zabavené a na Ke 
1000 odhadnuté následovné movitosti a to : osi
paná, na verejnej licitácii sa rozpredajú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu cislo 1411/1924, d > vysky 
512 Ke. poziadavky na kapitále, tejze 5‘/0-ové úroky i 
odo dna 12. decembra 1923. pocitavé, ’/,% pro- j 
vízia a útraty doposial v 197 Ke. 50 hal. ustálené • 
na btye obzalovaného v Leviciach urcená je co 
lehota 17 hodina odpol dna 24 mája 1924. a prí
padní kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa 
zmienené movitosti v smysle 107. a 108. § u LX. 
cl. z r. 1881 pri plateni hotovymi najviac sfubujú- 
cemu v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú.

Nakoíko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boly sekvestrovali a supersekvestrovali a na 
ne uhradzovacie právo obdrzali, táto licitácia sa v 
smvsle 120 §-u LX zák. cl. z r. 1881 aj k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 29 aprila 1924.
Artúr Tóth

sudny exekútor. •

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUKÜ!

fűszer, gyarmatáru és vasnagykereskedésében 
Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon sz. 14.

Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss ,Glória" pörköltkávé 
különlegesség. — E sörendü asztali, csemege- és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefsjtésü somlói és móri borok.

Yirég-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös maromul és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje, plzsitffimag, raffisháncs, rézgálic — —____

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

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

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

kerítés Fonat, tüskés huzal, kátrány fidéllemez, karbolioeum.
. kátrány, motorbenzin, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — __

®8z9°lkkekl Kerékpár alkatrészek, gummik 
Robbantó anyagok : pinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerskata —

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Lsvies—Léva.


