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A megye központok 
megalkotásánál hajdanában is, most 
is politikai szempontok vezették az 
irányadó kormányhatóságot s igy 
sokszor nem váltak be. A nagy
megyék létesitésével is uj megye, 
sőt uj járási székhelyeket csináltak. 
Régi, bevált gócpontokat ignoráltak, 
területeket és községeket csoportosí
tottak csak úgy gondolom formára, 
uj megyei székhelyeket létesítettek. 
Most, amikor elkeltett volna követ
kezni a konszolidációnak is, ép ezen 
a téren történt operáció után azt 
látjuk, hogy egy vélemény kezd 
kialakulni, hogy nem vált be a 
nagyzsupa, mert a közigazgatás 
nem lett olcsóbb, sőt sok helyen a 
megyei székhely sem. Nem akarok 
e téren a szepesiekre utalni, kik 
nem tudnak belenyugodni régi szék
helyük elvesztésébe, csupán magunk
ról, a XVIII. vármegyéről akarok 
egyet-mást mondani

Léva városa, a melyet ügy a 
volt magyar kormány, mint a köz
társaság kormánya, a megyei köz
pontok alkotásánál mindig mellőzött, 
tudja, hogy bármennyire predesti- 
nálja őt íekvése, kultúrája, hogy 
egy megyének székhelye legyen, 
tudja, hogy ezt most már úgy sem 
fogja elérni, bár célszerűbb lett vol
na a honti részek s Esztergom vár
megye maradványát ide csatolva, 
egész Garam- és Ipolyvölgyét oly 
nagymegyébe egyesíteni, amelynek 
központja Léva lett volna. Most 
tehát, mikor hozzászólok e kérdés
hez, teszem azt nem mint lévai 
polgár, hanem a XVIII. megye 
egyik lakosa.

Tudjuk, hogy Zólyom város lett 
a megye székhelye. Sem Marót, 
sem Besztercebánya, sem Ipolyság 
volt székhelyek, sem más talán na
gyobb kultúrájú városok figyelembe 
nem jöhettek. Tudjuk azt is, hogy 
Zólyomban van a zsupáni hivatal, 
de annak egy részét mégis csak 
Besztercebányán kellett elhelyezni. 
Hogy ez mennyire a közigazgatás 
hátrányára van, azt felesleges han
goztatnunk. De most azt halljuk, 
hogy a zsupáni hivatalokat mégis 
csak Besztercebányán fogják elhe
lyezni, mert másként nem lehet a 
kérdést helyesen megoldani. Ezzel 
eljutottunk odáig, hogy ennek a 
vármegyének a területén is érlelődik 
egy óhaj, mint másutt, hogj a me
gyei törvényt novelláris utón módo
sítani kell, mert az nem felel m> g 
kitűzött céljának.

Nincs kétség a felöl, hogy a 
besztercebányaiak még ma sem nyu
godtak bele a székhely elvesztésébe ' 
s a ki ismeri a besztercebányaiak 
szilárd eltökéltségét, az bizonyára 
azt is tudni fogja, hogy a beszterce
bányaiak meg is fogják céljuknak 
nyerni a megyei bizottság tagjainak 
többségét, mert az által, hogy szék
helyi jellegét elvesztette, elvesztette 
virágzásának és további fejlődésének 
előfeltételeit s ezáltal benne a fel
vidék egyik legszebb városának 
jövője lett eltemetve.

Zólyom mellett annak vasúti 
kedvező fekvését hozták fel érvnek, 
de hogy mellette nem csupán ez 
döntött, azt tudjuk. Zólyom egy 
szűk, keskeny völgyben fekszik, 
úgy hogy a besztercebányai vasút 
kénytelen volt a várost ketté sza
kítani. Már pedig arra még nem 
volt példa, hogy oly város, melynek 
a vasút szakgatja szét annak belső 
egységét, valami nagyon kifejlődött 
volna, igy Zólyomból sem lesz soha 
természetes gócpont s dacára annak, 
hogy most nagyobb építkezés folyik 
ott, oly mindegy hogy Beszterce
bányán vagy Zólyomban van-e a 
megye székhely. Az az egy azon
ban bizonyos, hogy Besztercebánya 
nem érdemelte meg, hogy pusztu
lásra Ítéljék Zólyom miatt, amely 
anyagi kárt egyáltalán nem szen
vedett volna, ha csak járási szék
hely maradt volna ez után is.

Beszélik, hogy legalább egyidőre 
a zsupáni hivatal egészen Beszterce
bányára lesz kénytelen költözni, ha 
ez igaz, úgy igaz az a megállapítás 
is, hogy Zólyom nem vált be me
gyei központnak, amint az más 
nagyzsupában is megtörtént.

Jobb sorsra érdemes városokat 
tettek skartba, pedig a természet 
rendje ellen meddő minden küzdelem. 
A megyei központok megalkotásá
nál a természeti gócpontokat nem 
lett volna szabad mellőzni, de főleg 
tekintettel kellett volna lenni arra, 
hogy melyik város képes fejlődni s 
a reá ruházott nagy állami és me
gyei feladatoknak megfelelni. Rá
fognak jönni, mert rá kell jönniök 
a megyei törvény revíziójának szük
ségességére. Most már a gyakorlat 
megmutatta a hibákat s nem sza
bad engedni, hogy a hibák nagyra 
nöjjenek, hanem azokat akkor kell 
helyrehozni, mig kisebb operációval 
lehetséges a helyzet szanálása Egy 
jó novella az egész megyei rend
szert helyes kerékvágásba zökkenti.

A világ-eseményekből
Szíriában kiélesedett a francia—török 

konfliktus Eddig csak Szíriában, most pedig 
más török területen is folyik a harc.

Franciaországban a kormányváltozást 
komoly belpolitikai válság fogja bevezetni, 
líerriot eltökélt szándéka, hogy nem töri 
Millérand beavatkozását az uj kormány pénz
vagy külügyi politikájába.

Macdonald személyesen résztvesz a 
népszövetség munkálataiban és expozét fog 
adni az angol külpolitikáról.

A német fajvédők követelései a követ
kező pontokat tartalmazza: 1 Uj birodalmi 
elnök választandó. 2. A köztársaság védel
méről szóló törvény hatályon kivül helyezése 
3 Az 1918 iki forradalom bűnöseinek vád 
alá helyezése. 4 Az 1918 óta bevándorolt 
zsidók vagyonának részleges elkobzása.

Jugoszláviában monarchia vagy köztár
saság ? — ez most a legfontosabb kérdés. A 
szerbek és horvátok között, úgy látszik, csak 
akkor jöhet létre megegyezés, ha előbb 
megegyeznek a, „monarchia vagy köztársa
ság" kérdése felett

Általános az a nézet, hogy a Románia 
és Oroszország között Besszarábia miatt 
támadt konlliktust okvetlenül meg kell oldani 
és azért Románia érdeke inkább megköve
teli a Besszarábiáról való önkéntes lemondást, 
mint hogy több évig várjon és végre nyílt 
konfliktusban elveszítse

A magyar bankjegyforgalom emelkedése 
nemcsak hogy megállt, de az utolsó héten 
34 milliárddal csökkent.

Franciaország valóságos miniszterelnö
kének ma már mindenki Herriot-t, a radi
kális szocialisták vezérét tekinti.

A szovjet föltétlenül szükségesnek tartja 
a németországi proletár-forradalom meg
gyorsítását s mindent elő kell készíteni arra, 
hogy a német proletáriátus aktív beavat 
kozhassék.

Visszaálitják Magyarországon a kétkama
rás rendszert. A nemzetgyűlést ország
gyűléssé alakítják és visszaállítják a mai 
idők szellemében átdemokratizált főrendi
házat is.

A lengyel parlamentben Krolikovsky 
kommunista képviselő követelte, hogy a 
hadseregben állítsák föl a katonatanácsokat. 
Ez óriási vihart keltett A folyosón egy 
szocialista képviselő felpofozta a kommu
nista szónokot.

A német birodalmi elnök Marx dr. eddigi 
kancellárt bizta meg a német kormány 
alakításával. Marx a megbízatást elfogadta.

Az angol delegáció tegnapi ülésén el
határozta, hogy a háború előtti orosz adós
ságoknál nem fogják azok teljes és azonnali 
lefizetését követelni.

A török kormány tizenhat repülőgép meg
vásárlását határozta el.
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A keresztény világszövetség képviselői 
Léván.

A keresztény világszövetség, mely junius 
1—3. napjain tartja felekezetközi konferen
ciáját Pozsonyban, előzőleg képviselői utján 
a kisebbségi nemzetiségek sérelmeiről tájé
kozódást akart szerezni magának, miért is 
meglátogatták Szlovenszkónak csaknem min
den nagyobb városát. Lévára kedden délután 
2 órakor érkeztek Nyitráról autókon.

A bizottság tagjai voltak : sir W. Die- 
kinson a világszövetség elnöke Londonból, 
dr. Ramsay főtitkár, a kiknek kíséretében 
volt dr. Balogh Elemér pozsonyi ref. püspök, 
Jurkovich Vladimír pozsonyi esperes, továbbá 
Boér Elek dr. budapesti volt egyetemi tanár 
és Ruppeldt I'edor zsolnai ev. lelkész, akik 
tolmácsul is szerepelték Megjelent Szlávik 
György dr zólyomi zsupán is.

A bizottság a lévai evangélikus lelkész
lakon szállott ki. Itt Medveczky Sándor egy- 
házfelügyelö üdvözölte, majd Bándy Endre 
barsi föesperes ismertette a bizottsággal a 
magyar evangélikusok sérelmeit. Az adatokat 
dr. Oyapay Ede Írásba foglalva nyújtotta át 
a bizottságnak.

Az evangélikus templom megtekintése 
után, a bizottság a kaszinóban gyűlt össze 
barátságos ebédre, melyen a világszövetség 
küldötteit dr. Oyapay Ede üdvözölte, han
goztatván, hogy keresztény világnézeti alapon 
a béke és szeretet jegyében keressük a vitás 
kérdés k megoldását. Majd dr. Kersék János 
a lévai ref. egyház és a barsi traktus gond
noka szólalt fel, hogy nem hibáztatnak egyes 
személyeket, de a világfelfordulás uj eszmé
ket és rendszereket vetett fel, melyeknek 
sok kérdése vágott a magyar szivekbe s ott 
érzékeny sebeket ejtett. Barátokat, ismerő
söket tett ha nem is ellenségekké, de ellen
felekké, ha jóakaratulag kezelnék sebeinket, 
hamarább megértenök egymást. Nagyon há- I 
lásak lennénk a bizottságnak, ha reá vezet- , 
nének arra az útra, hol gyógyulást találnánk ; 
s nyugodtan fejleszthetnék tovább saját nem- ' 
zeti kultúránkat s dolgozhatnánk jobblétünkön. 
Hivatkozik arra, hogy a magyar kultúra 
semmivel sincs alantabb a nagy nemzetek 
kultúrájánál s egy müveit magyar ember 
annyival tud többet, hogy ismeri a nagy 
nemzetek kultúráját, mig minket eddig alig 
hogy észre vettek. Majd dr. Balogh Elemér 
püspök mutatott e szavak nyomán arra, hogy 
bennünk meg van a jóakaratu készség a 
tárgyalásra, de eddig még ez a másik oldal
ról meg nem nyilvánult. ÍRamsay titkár vála
szolt a beszédekre s biztositotta a magya-

rókát az allianee jóindulatáról. Sir Dickenson 
hozzátette még azt, hogy azért jöttek, hogy 

; őszintén tárja fel előtte a magyar kisebbség 
' sérelmeit, hogy megtalálják az orvoslás mód- 
J ját. Még dr Boér Elek köszönte meg dr.

Szlávik György zsupán meleg érdeklődését, 
i hogy hivatalos teendőit megszakítva a bizott- 
' ság munkájában részt vegyen. Dr. Szlávik 
; hangoztatta, hogy maga is protestáns pap 
' fia, mindig melegen pártfogolta a keresztény 
í eszméket és szívesen jött a keresztény világ- 
! szövetség üdvözlésére.

Ebéd után a bizottság átment a ref. 
iskolába, hol a presbitérium élén dr. Kersék 

' János főgondnok üdvözölte s előterjesztette, 
; hogy papjaik s tanitóik egyre fogynak, a 

kormány nemcsak nem gondoskodik után
pótlásról, hanem az illetőségi kérdés bolyga
tásával, régi öreg tanítókat is felfüggesztenek 

I s eltiltanak a tanítástól. Bemutatja Dús Hona 
! óvónőt, ki 1911 évtől van alkalmazva, még- 
I is másfél éve eltiltották a tanítástól s meg- 
i vonták fizetését, holott letette a hüségesküt, 
I s a nosztrofikációs vizsgát. Szlávik zsupán 
1 a legnagyobb jóakarattal Ígérte meg ez ügy- 
■ ben támogatását. Több más sérelmet is 
j panaszolt, a melyeket Írásban fog elöterjesz- 
; teni. Junius 1—3. napjain felekezetközi kon- 
, ferencia lesz Pozsonyban, hol az előterjesz

tett sérelmeket fogják részletesen megtár- 
‘ gyalni.
f ■— ——-----—

„LÁNYÁLOM-.
Irta: DEÉR LENKE.

Virág illat, édes álom. 
Szép tavasznak mosolya, 
A leánysziv első édes vágya, 
Minden álma csak feléd száll: 
Mesebeli szárnyon,
Minden vágya hozzád simul: 
Reménnyel telt vágyón, 
Te vagy minden álma. 
Te vagy fehér vágya, 
Szivének édes álma, 
Lelkének ideálja.

Egy leánysziv akit szeret: 
Boldogtalan nem lehet.
Egy jó lánytól kap a költő: 
A dalához ihletet.
Ideális férfi szívnek boldogsága, vágya: 
Hűséges nő oldalánál beteljesül álma. 
Te vagy minden álma, 
Te vagy minden vágya, 
Szivének édes álma, 
Lelkének ideálja.

Levél Amerikából.
New-York, 1924. március 22.

Abban a kitüntetésben részesültem, hogy 
dr. Winter Károly new-yorki magyar fökonzul 
meghívott lunch-re, délebédre, hol igen kel
lemesen telt el pár órám. De még nagyobb 
kitüntetésnek vettem, hogy amerikai tartóz
kodásom alatt imé már 4 szer szerepelhetek 
nagy nyilvánosság előtt, a 69-ik utcai tem
plomba hivtak meg böjti áhitatot tartani, 
szerdán este. Még a témát is kiosztották. 
Előttem egy héttel: „Egy éjszaka Babilon
ban- címmel tartott böjti beszédet egyik 
lelkipásztor, nekem : .Ninive bűne és rom
lása' címmel kellett beszédet tartani. Az 
Ur megáldja a lelkeket, hogy mindent jól és 
alkalmas időben szóljanak.

A templomból az élet forgatagába viszem 
kissé az olvasókat Valóban forgatag a nagy 
világváros élete. És úgy látom nem kényel
mes, felette nehéz, terhes, munkás élet. A 
megélhetési viszonyok, a béke időkhöz ké
pest, rosszabbak lettek, felette megdrágultak, 
csaknem háromszorossára emelkedtek. Az a 
szerencse, hogy a munkás megtalálja meg
élhetési lehetőségét, igy megelégedett és 
boldog A milyen mértékben emelkedtek a 
ruha, élelmiszer árai, olyan mértékben emel
kedtek a munkások bére is.

Hazai viszonyainkhoz mérten itt minden 
3-szor drágább és mégis megél mindenki 
pompásan, urasan. Egy pár cipőért itt 7—12 
dollárt fizetnek. Egy öltözet kész bolti ruha 
20—120 dollár. Egy női harisnya 2—3 dollár, 
egy férfi zokni 60 cent 1 dollár közt válta
kozik, vagyis kétszer drágább mint nálunk. 
És igy megy minden vonalon. Minden három
szor drágább mint odahaza.

Az élelmiszer is sokkal drágább. Ameri
kai font 45 dekának felel meg. Egy font hús 
(marha) 25—40 cent, disznóhus 20—30 cent, 
borjúhús 25—40 cent. Egy font zöldség 8 
cent, egy font horgonya 4 cent, egy narancs, 
citrom 3—4 cent. Egy heti ellátás 9—15 
dollár, csak lakás heti 4 dollár magánházban, 
szállodában ennek dupláját számítják.

Minden drágább, mint otthon. Az ame
rikai munkás azonban megtalálja számítását, 
mert a kézi munkát jól megfizetik, heti 
22— 45—50 dollárig. Nem igy a szellemi 
munkást. Ez nem tud keresni többet heti 

l 12—40 dollárnál. Egy banktisztviselő, városi, 
állami alkalmazott, pap jó, ha havi 100—150 
dollárt tud keresni, persze vannak kivételek 
is. Ezért aki Amerikába kijön, mind kézi 
munkás lesz, mert ez jobban kifizeti magát.

Emerka a templomban.
Irta: FARKAS ISTVÁN.

Emerka néni a szegények házában mór- 
zsolgatta az olvasóját. Fülét kitárta a szó
székről alágördülő szent szavaknak, a lelke 
csendesen átszunnyadt abba a nagy boldog
ságba, amit már csak az igazán hívők érez
nek, amikor közel érzik magukhoz az Istent.

Hogy a prédikáció is elmúlt és az or
gona dirmegö hangján bevezette az éneket, 
Emerka néni egyszer már befejezte a szent 
olvasót.

— Nem ver meg tán az isten — járt 
öreg fejében, — ha egy kicsit előbbre tekin
getek, hiszen úgy is hátul ülök, ahová már 
nem lát senki . . .

Nekimeresztette szemét a tömegnek. 
Lám 1 Az a Kispali Borcsa milyen vigan 
gyászolja az urát. Csak a farsangon temet
ték, aztán a böjti misére már barna fejkendőt 
kötött magára.

Ej, ej I Furcsán fordul a világ, amikor 
ilyet szégyenkezés nélkül tesz meg egy 
özvegy asszony.

. . . Fazekas Palya lopva átkacsintgat 
az asszonyok padjára. Kelemen Marcsát 
akarná elvenni, az egyik elvált, a másik 
özvegy, összeillenének, de mindmáig nem 
tudtak egymással jóra jönni.

A , Vidi ai|uam“-ba ö is beleénekelt. 
A gondolata még nem tért vissza a tem
plomba, elnyújtotta az utolsó szót, úgy, hogy 

I hátrafordultak páran nagy mérgesen.
Arra észrejött és összehúzta magát. Be- 

: gombolyodott a pádon és belekezdett a 
második olvasóba

Julis Rózsi kifordult a templomból. El- 
I sápadt az arca, látszott minden porcikáján, 

hogy levegőre vágyakozik.
Az első Üdvözlégynél abbahagyta.
— Nőné I — Tűnődött magában, — 

hisz' csak nyárra lesz várandós I Vagy ki 
tudja, lehet, hogy nem is az uráé a gyerek, 
azér' titkolja annyira az idejit.

A fejével is nekihimbált.
— Hm, hm. Az a Peti jó régen nem 

vót idehaza.
Visszatért az ujja az olvasóra. Pergette 

egymásután a kopott szemeket, az ujja any- 
nyira megszokta már esztendők alatt, hogy 
egyet sem téveszt belőlük.

A persely csengőjére ébredt fel az imád
ságból. A belső szoknyazsebből elő kaparta 
a hatost, amit még otthon kikészített

Nyújtja már a persely felé.
A harangozó — nem hiába, hogy jóval 

innen van még az ötvenen — észreveszi 
ám, hogy plébgomb az, amit Emerka néni 

a kezében tart, nem hatos, odaszól neki 
halkan :

— Pézt aggyék, ne gombot, abbul van 
már otthon egy halomra való!

Emerka néni nézi A fejét csóválja.
— Ládd-el A huncut gombjai Ej, ej? 

No máj' másszor duplán adom.
A csengetyü továbbhalad
Emerka néni elszégyenkedve kezdi az 

új Üdvözlégyet . . .
A festett ablaktáblákon keresztül jó

kedvű, tavasztól fogantatott napsugár vibrál, 
az öreget körülenyelgi meleg tekintetével.

Az evangeliomra föláll.
Egy kicsit álmos, reggel jókor kelt a 

fejőshez, a menye a piacra ment.
No, vége lehetne már . . .
. . . Még egy tized hiányzik az olvasó

ból. Nem akar menni. Valami időváltozás 
készül, mert a pilláit nem tudja vízszintesen 
tartani.

Az unokája most viszi a bort meg a 
vizet a papnak. Félig a nép felé fordul, 
hadd lássák, hogy ö az első ministráns 
máma. Emerka néni máskor elgyönyörkö
dött benne.

De most nem látja, mert ujjaival az 
utolsó tized golyóit markolva, elaludt.

A napsugarak szeliden körülcsókolják ...
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És Amerikában nem kérdezi ser ki, van e 
oklevele, van-e mesterbizonyitványa ? I Itt 
csak tudjon, értsen ahhoz a raibe belefogott 
alkalmazzák. Gépészmérnök ismerősöm kuller- 
gyárba dolgozik, bankhivataluok suszteréiban 
tüdzelö, otthon kovács, itt piccoló ; suszter 
böl kömives, vagy lakatos lesz. Átalakulnak 
az emberek máról-holnapra, megtanulnak egy 
mesterséget mesés gyorsasággal. Fő a::, hogy 
dolgozzék mindenki, mert a ki itt nem dől 
gozik, elpusztul könyörtelenül. A dologtalan, 
rossz munkás iránt nincs könyörület, nincs 
humanismus. Ezer és ezer nyújtja kezét egy 
helyére, szünet nélkül forog a munka kereke.

Lebzselni, könnyen élni akarni, ide ne 
jöjjön senki, erre otthon bővebb talaj nyiiik.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képvisötestülete szerdán este kezdte meg 
évnegyedes rendes közgyűlését. Mindjárt az 
ülés elején a szociáldemokraták éles táma
dást intéztek a városbiró ellen. Breuer Gaza, 
a multi rezsim városbirája interpellációt ter
jesztett elő, mely szerint egy munkást este 
10—11. óra között egy csendőr és egy vá
rosi rendőr, állapotos beteg felesége mellől, ’ 
a rendőri szobába akart kisérni, hogy az I 
illető a kifizetni elmulasztott közmunka vált- i 
ságát másnap ledolgozza. A bekiséréstöl ■ 
később elálltak Az interpelláló azt indít- ' 
ványozza, hogy az illető, akinek parancsára ' 
ez az eset megtörtént, sajnálkozását fejezze- 
ki a történtek felett. Az elnöklő dr. Tóth 
Sándor városbiró vizsgálat lefolytatását he
lyezte kilátásba, ezzel szemben az inter
pelláló az ügynek azonnali elintézését kívánta. 
A közgyűlés többsége is elitélte a szokatlan 
eljárást, de az előzetes vizsgálat megejtése 
nélkül nem akart határozatot hozni. Szenes 
Ignác szociáldemokrata, a városbiró ellen 
fegyelmi eljárás megindítását javasolta. Ami
kor erre nézve megkezdték a szavazást, 
Bartys Vladimír csehszlovák szociáldemok
rata kifogásolta azt, hogy a titkos szavazás
hoz kiadott papírlapokra nekik kell ráírni az 
.igen* vagy „nem4 szócskát, s szerinte eb
ből meg lehet tudni, hogy a csehek és szio 
vákok hová szavaztak. Ekkor olyan zenebona 
tört ki, hogy a gyűlés vezetését közben át
vevő Klain Ödön h. biró a közgyűlést fel
függesztette, mert a képviselők már a nagy 
lármában szóhoz sem tudtak jutni. Megálla
pítható, hogy a lévai közgyűlések esetről - 
esetre mind szenvedélyesebb mederbe tere
lődnek és a megértés helyébe a személyes
kedés lép, aminek csak a közérdek vallja 
kárát. Végre meg kell kísérelni az érdekek és 
felfogások összeegyeztetését A szünet után 
megkezdték a titkos szavazást a fegyelmi elren 
delése felett. A szocialista—kommunista
csehszlovák pá'tiak blokkja s a Hiinka párt 
a szavazásban nem vett részt, ellenben 
Breuer Géza kijelentette a szavazás után, 
mely a fegyelmi eljárást elejtette, hogy mivel 
a szavazólapok nem voltak előre elkészítve 
a titkos szavazáshoz, a szavazást törvény
telennek tartja, s ezt jegyzőkönyvbe foglalni 
kéri. Szenes Ignác pedig nyomban felebbe 
zést jelentett be a szavazás oilen. Ez az 
ügy ötnegyed órájába korúit a közgyűlésnek, 
mely a végeredményben is azt a határozatot 
hozta, hogy az interpellációra a jövő köz
gyűlésen válaszol a városbiró. Ezután áttér 
tek a tárgysorozatra. Bódogh Lajosnak, Léva 
városnak a magyar rezsim alatt volt utolsó ; 
polgármesterének, aki jelenleg ma nyug' tj • 
nélkül Magyarországon nyomorog, két ezer > 
korona segélyt szavazott meg a közgyűlés. 1 
A multi városi rezsim birajának a közgyűlés , 
nem szavazott meg reprezentációs költsége., 
amit szocialista részről mi gfelebbeztek. A . 
zsupán a felebbezést elutasította. Léva vá- 
rosa egy régebben hozott határozatával a I 
munkásbiztositó intézetnek székház és ambu- , 
latórium céljára ingyen telkit adományozóitt.
A határozatot felebbezés folytan a kerületi , 
hivatal megsemmisítette, du s munkásbz- 
tositó felebbezésére a zsupán a város hatá
rozatát jóvá hagyta. Az állam a város tulaj
donát alkotó, de elrekvirált gimnázium epu 
létén 50,000 koronás tatarozást eszközöltetett, 
amit a várossal akart megtéríttetni. A köz

r

gyűlés kimondta, hogy az eddig járó négy 
évi bérösszegből csupán 32,000 K.-t, a múl
hatatlanul szükséges javítási munkálatokra 
enged levonni az államnak. A közgyűlést az 
idő előrehaladott voltánál fogva, ezután elha
lasztották. — A város annálesei nem jegyeztek 
még fel olyan hatalmas vihart, amilyen a 
pénteken folytatódó közgyűlésen száguldott 
keresztül, fenekestül felforgatván a tanács
kozás rendjét Napirend előtt Boros Gyula a 
kisebbség felé fordulva arról beszélt, hogy 
órák hosszáig kibeszélik az időt személyes
kedésekkel és nem a város ügyeiről tárgyal
nak indítványozza, hogy egy szónok öt perc
nél tovább ne beszélhessen. Az indítványt a 
tanács elé uta.ták, Breuer Géza kijelentette, 
hogy klotürt sem fognak tűrni, Boros javas
lata törvényellenes. Az előadó a villamos 
telep ügyeiről kezdte meg roferádáját, mikor 
a folyosóról bejövő Breuer Géza izgatottan 
megakasztja az előadást és azt mondja, 
hogy itt nem lehet tárgyalni, mert a szom
széd szobában két fegyveres rendőr van, 
akik arra a kérdésére, hogy micélból vannak 
odaállítva, megtagadták a felvilágosítást. Breu- 
érnék erre a bejelentésére óriási lárma tört 
ki a kisebbség oldalán. A gyűlés tagjai föl
ugráltak és izgatottan kavarogtak a teremben; 
az elnök az óriási lármában fölfüggesztette 
a gyűlést Az izgulom némi lecsillapodása 
után újból megnyitották a gyűlést, mikor is 
felelősségre vonták a városbirót a rendőrök 
miatt. Tóth Sándor városbiró kijelentette, 
hogy rendőrök csak mint hallgatók jelentek 
meg. Breuer azt mondja, hogy a rendőrökkel 
terrorizálni akarják őket. A városbirót érdé- 
metlennek tartja a bírói szék betöltésére és 
zárt ülés elrendelését kéri kijelentésének 
megindokolására. Frasch Józset azt indítvá
nyozza, hogy négy tagú bizottság küldessék 
ki, mely a rendőrök ügyében a vizsgálatot 
azonnal lefolytassa. Ktnoskó Béla felszóllalá- 
sában azt mondja, hogy ö mindég a sza
badság barátja volt, úgy ö, mint barátja 
sohasem tűrnék el azt, hogy a túloldal meg
félemlítésére rendőröket hozzanak ide. Frasch 
javaslatát pártolja. Breuer Géza Kmoskótól 
és a kisgazdapárttól bocsánatot kér, de fen- 
tartja állítását, hogy a rendőrök ide lettek 
rendelve. A közgyűlés tagjai szerinte érdé 
kelt felek, a vizsgálatban nem vehetnek részt, 
ellenben majd az illetékes hatóság fogja azt 
elintézni, javasolja, hogy 48 óra alatt köz
gyűlés hivassák egybe, ahol bizonyos kije
lentéseket kíván tenni. Szilárd Samu azt 
fejtegeti, hogy burkolt formában vádakat 
vetnek fel, melyeket tisztázni kell; a város 
és a nyugalom helyreállítása érdekében csat
lakozik az indítványhoz. Kmoskó Béla vala
mint a többségi pártok képviselői a ielvetett 
kérdésnek azonnali tárgyalását kívánják. A 
közgyűlés azonban az állami főjegyző vitája 
után az ügy tárgyalását másnapra halasz
totta. Ezután nyugodtabb hangulatban indult 
meg a napirend további tárgyalása. A lévai 
uradalom átiratot intézett a villamos telep
hez, melyben azt mondja, hogy az uradalom 
épületeiben levő árammérő órák az 1921. 
évben az uradalom kárára szándékosan lettek 
beállítva s ebből kifolyólag 14,000 korona 
visszatérítését követeli. A jogügyi bizottság 
véleménye alapján a közgyűlés kimondta, 
hogy a követelt összeget nem téríti meg, és 
utasítja a villamos telep vezetőségét, hogy 
az át.rat aláírói ellen a levélben foglalt gya
núsító kitételért, rágalmazás miatt a meg
torló eljárást folyamatba tegye.

— ÁJouiország. A Lévai Irgalmas 
Nővérek Intézete az idei tanév bezárását 
egy látványosság számba menő gyermek-darab 
előadásával készül megünnepelni. A darab 
cimo „Álomország". 220 szereplő vonul fel 
benne gyönyörű képekben váltakozva. Most 
vannak a próbák Magáról az előadás nap 
járói és a darabról legközelebb referálunk.

— Érettségi vizsgálat. A helybeli 
áll. reálgimnáziumban az érettségi vizsgálat 
Írásbeli réize május hó 15—17-én folyt le. 
l ásbeli tételek a magyar nyelvből a követ 
kezők voltak: 1) Jókai és Mikszáth regény
írói művészete (Párhuzam). 2) Szlovenszkó 
nemzetiségi viszonyainak fejlődése 3) Miért 
a legideálisabb onergiafaj az elektromosság ? 
A szóbeli érettségi vizsgálat junius hó 12. 
és 14 én lesz JanéoviC Ferenc, a bratislavai 

magyar gimn. osztályok igazgatójának elnök
lete alatt Komáromban, junius .16. és 18-án, 
Novézámkyban, junius 23 és 25 én lesznek 
szóbeli érettségi vizsgálatok. A ievicei áll. 
tanítóképzőben junius lő. és 21 én Simák 
<Jt igazgató elnöklete alatt.

— Tanügyi kiállítás A Ievicei Ins- 
pekturátushoz tartozó összes elemi és polgári 
iskolák a miniszter rendeletéből kifolyólag 
folyó év junius hó 4—6 ig járási tanügyi 
rajz- és kézimunka kiállítást rendeznek, miért 
is felkérik az összes iskolák hatóságait, tan
ügyi barátokat, illetékes köröket, politikai 
hatóságokat — főleg szülőket — hogy ezen 
csekélységnek látszó, de fontos és érdekes 
paedagógiai kiállításon minél nagyobb szám 
bán megjelenni szíveskedjenek. A kiállítás 
színhelye szlovák állami elemi népiskola. 
Zöldkert utcza. Régi Tanítók Háza. Belépti 
dij nincs. A kiállítás naponta 8 — 12. és dél
után 2—4-ig megtekinthető. Ezúttal tudomá 
Sára adjuk az érdekelteknek, hogy ennek 
befejeztével a nagymegyei kiállítás Zvolen 
(Zólyomban) junius 15—18-ig lesz az áll. 
polg. iskolában. Végül az országos kiállítás 
Bratislavában junius végén tartatik meg.

— Kérelem Láva és vidéke nagyér
demű közönségéhez. Nagyod 180 lelket szám
láló református vallásu kis gyülekezet a 
XVIII- ik században épült templomát a Min
denható Isten iránti szeretetből újjá épitteti. 
Az idők viszontagságai is megemésztették 
ugyan már az ősöktők reámaradt e szent 
örökséget, de összedülését elősegítette az 
1919. évi forradalom, amikor egy ágyulöveg 
tetőzetét szétrombolta, falait megingatta. A 
kis gyülekezet s jó Isten eme szenthajléka 
rendbehozására évről-évre gyűjtögette az 
anyagi erőt, de a haza iránti szent szeretet 
töl is hevitve : az e célra egybe rakosgatott 
tőkéjét — rövid időre miként az Ígérve volt 
— hadikölcsönbe fektette. Elveszett, mint 
sok egyéb. A Mindenható Isten iránti lán
goló szeretettől ösztönöztetve újból minden 
erejét megfeszíti a szenthajlék felépítésére, 
de még is gyönge, mert kevesen vannak. 
Az Isten és az Ur Jézus parancsa szerint 
felebarátait szerető, könyörületes szivü társai
hoz fordul segedelemért. Zsupáni engedéllyel 
egyelőre csak a vármegye területén, a szent 
czél érdekében gyűjtésre indul. A szives 
adakozást szereti az Isten és a jutalmazásról 
meg nem feledkezik.

— Értesítés. Munkások rokkantse- 
gélyzö- és nyugdijegyletének lévai 78-dik 
fiókja junius 8-ka helyett, junius 15-én tartja 
a befizetést. Az elöljáróság.

— A Lévai Kereskedelmi Csarnok 
folyó évi junius hó 1. napján, vasárnap dél
előtt 10 órakor a csarnok saját helyiségében 
tartja évi rendes közgyűlését, amelynek tárgy
sorozata a következő: 1) Elnöki megnyitó, 
2) titkári jelentés, 3) számvizsgáló-bizottsági 
és pénztári jelentés, 4) a jövő évi költség
vetés megállapítása, 5 esetleges indítványok.

— Válogatós betörők. Varsányban 
a napokban betörtek a jegyzői irodába, ahol 
az egyik Íróasztal fiókját finoman felfeszitve, 
onnan mintegy 80 koronányi összeget ellop
tak. Érdekes, hogy a fiókban levő aranygyű
rűket otthagyták. Ugyanezen az éjszakáu 
betörtek Uiamant varsányi vendéglősnél is, 
ahonnan trafikot és italt loptak el. Ugyan
csak >n éjjel a közeli Csuda pusztáu is 
betörto* ott meg éppen az ékszereket vitték 
el, ezer korona értékben és a sokkal nagyobb 
értéket képviselő ruhaneműt otthagyták.

— Értesítés. A helybeli iparos tanonc
iskola tantestülete junius hó 29-én és 30-án 
a róm. kath. elemi fiúiskola IV. osztályú ter
mében a tanulók munkáiból kiállítást rendez. 
Ez okból kéri az iparos urakat, hogy tanon- 
caiknak módot és alkalmat nyújtani szíves
kedjenek, hogy azok a szakmájukba vágó 
munkákkal a jelzett határidőre elkészülhes
senek.

— A Lóval Keresztény Munkás 
egyesület 1924. évi junius hó b án vasár
nap az egyesület udvarán szinielőadással 
egybekötött tánczmulatságot rendez. Belépti- 
dij: Személy-jegy I. hely 8 K, 11. hely 5 K. 
Müsorváltás 3 korona kötelező. Kezdete este 
fél 8 órakor. Az előadás kedvezőtlen idő 
esetén is, fedett udvar lévén, meg lesz tartva.



4 S Jk. R B 1924. junius 1.

jóval több volt annak nívójánál, mely sokszor 
i nem egyébb, mint egyszerű elmondása az 
i előadott darab szövegének De a főérdem a 
i darabok betanitásáért Csapó Lajos agilis re- 
t formátus tanító érdeme, ki fáradságot nem 
i nézve, minél tökéletesebbet akart mutatni, 
i Fáradozása meg is hozta a maga gyümölcsét 

Szép siker — anyagi és erkölcsi — koro 
i názta fáradságát, melyet a jelenlevők tapsai 

is jutalmaztak. Az előadás után a jó kedvű 
ifjúság reggelig ropta a csárdást.

— Táncmulatság Zsalisen. Zselizi 
Iparos Ifjúság 1924 év junius 9-én Pünkösd 
hétfőjén Heringer-fóle vendéglő kerthelyisé
gében kabaréval, dijkuglizással és lepény
evéssel egybekötött zártkörű táncmulatságot 
rendez. Belépti dij : Személyenkint adóval 
6 korona- Dijkuglizás kezdete 3 órakor, táncz 
kezdete 4 órakor, lepényevés kezdete este 7 
órakor, kabaré kezdete fél 8 órakor.

— Klstrafikok nyitvatartásáról. : 
Reggel fél 8 órától déli 1 óráig és délután 
2-től este 7 óráig. Vasárnap reggel 8 tói 
12-ig nyitva tartandók. Ezen rendelet kizá
rólag a nyári hónapokra szól.

— Kérvényezul kell a hid-átlé- . 
pást Párkányban. A Párkány és Eszter
gom közötti hídon való határátlépési cnge 
délyek megszerzését az eddigi rövid és gyors 
eljárás helyett, úgy módosították, hogy 
mindazoknak kik a Dunahidon Esztergomba 
akarnak átkelni, az átkelés előtt legalább is 
bárom nappal egy kellőleg indokolt kérvényt 
kell benyútaniok a rendörbiztossághoz az 
átkeléshez szükséges igazolványért.

— Templonirablás. Istentelen betö
rök a múlt héten a nagykereskényi templo
mot rabolták ki. A melyről múlt számunkban 
megemlékeztünk. Egy 200 éves ezüst szent
ségtartót, ugyancsak egy ezüst miséző 
kelyhet vittek el. Az elsőt a tubernaculunból 
a szentséggel együtt, a másikat a sekrestyé
ből. A megfelelő helyiségek kulcsai el voltak 
rejtve, de a gazok felkutatták és megtalálták 
s gonosz cielekedetök után mindent bezár 
tak s a kulcsokat helyökre tették. Elvitték 
még a szegények kenyerét gyűjtő sz Antal 
porselyét is, kb. 70 kor. tartalommal, a 10 
filléres pénzdarabokat azonban kiválogatták 
és a földre szórták. A gonoszoknak nincs 
nyoma, a gonoszság azonban nagy szomo
rúságot okozott. I

— Templomépltés. Nagyod reform, 
kis gyülekezet temploma építését 6 pályázó 
közül Boldoghy Gyula komáromi építész, a 

, komáromi ipartestület elnöke kapta meg. 1
— Változások a pénzügyi igaz- I

I gatásba. A pénzügyminisztérium 1924 
i április 23 án kelt hirdetménye értelmében a 
j komáromi és alsókubini pénzügyigazgatósá- 
i gok hatásköre megszűnők A pozsonyi pénz- 

ügyigazgatóság területe kiterjesztetett a 
galgóci komáromi, pöstyéni, senicei és 
szakolcai adóhivatalok területére. Ugyanúgy 

, a nyitrai pénzügyigazgatóságok területe meg 
' nagyobodott a párkányi adóhivatal területé- 
i vei, továbbá a trencséni pénzügyigazgató- 

ság az alsókubini és námesztói adóhivatalok 
, területével Végül a liptószentmiklósi pénz

ügyigazgatóság hatásköre kiterjesztetett a 
késmárki, szepesófalui és ólubloi adóhivatalok 

' területére Az egyenesadóügyek, (kivéve a 
i nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 

kereseti adóját) továbbá a vagyondészma és 
a forgalmi adóügyek intézésével a delegált 
hivatalnokok lettek megbízva és pedig a 
pozsonyi pénzügyigazgatóság területén : 1) 
Galántán a galántai adóhivatal területére. 2) 
Nagyszombatban a nagyszombati és bazini. 3) 
Szakolczán a szako'cai és szenicei. 4) 
Komáromban a komáromi és dunaszerda- 
helyi. 5) l’östyénbeu a pöstyéni és a galgóci 
adóhivatalok területére. A nyitrai pénzügy
igazgatóság területén: 1) Párkányban a
párkányi adóhivatal területére. A trencséni 
pénzügyigazgatóság területén : 1) Alsó Rubin
ban az alsókubini és námesztói. 2) Nagybit- 
sén a bitsei adóhivatal területére. A beszterce 
bányai pénzügyigazgatóság területén : 1) •
Losoncon a losonci és Kékkői adóhivatal 
területére, és végül a liptószentmiklósi 
pénzügyigazgatóság területén : 1) Késmárkon 
a késmárki, szopesófalui és ólublói adóhiva
talok területére. Mindezen változások 1924 
május 15-én léptek életbe.

— Gyáazhlr. Kaizer Mihály lévai ke
reskedőt pótolhatatlan veszteséggel sújtotta 
a kérlelhetetlen sors keze, amennyiben neje 
Kaiser Mihályné szül Knapp Sarolta e hó 
29-én 66 éves korában elhunyt. Családjának 
élő jó édesanya, szerető hitves társ volt s 
háza a szegények számára is mindig nyitva 
állott. Halálát férjén kívül négy iia, köztük 
dr. Kaizer Lajos lévai ügyvéd, fivére Knapp 
Dávid lévai gépkereskedö gyászolják. Holt
testét pénteken délután helyezték örök nyu
galomra a lévai izr. temetőben nagy részvét 
mellett. Béke poraira I

— Ismét templomi betörés. Hétfő
ről keddro virradó éjszaka ismeretlen tette
sek betörtek a báli katolikus templomba. A 
lévai csendőrség a báti vásárról Lévára ér
kező oláhcigányokat megakarta motozni, de 
azok a közeledő csendőrök láttára elmene
kültek. Mert a cigányok lolkiismeretét mindég 
nyomja valami, ha más nem, hát takarmány
lopás egészen biztosan. A csendőrség Bars 
endródig üldözte őket s a húsz cigány közül 
hetet sikerült elfogni, de semmi gyanúsat 
nem találtak náluk.

— Nyári mulatság. A lévai ref. 
ifjúsági ogyesület ina vasárnap, junius 1 én 
a Halászcsárdában a saját könyvtára és a 
ref. iskola felszerelésének javára nyári mulat 
Ságot rendez, melyre vendégeket is szívesen 
látnak. Belépő dij : Személyenkint 5 K. A 
mulatság már délután 4 órakor kezdődik.

— A budapesti mintavásár. Ez idén 
is május hó 31-töl, junius hó 10 ig lesz 
megtartva. Igazolványokat a kamara ad 20 
Kó ellenében. A kamara az érdekelteknek 
prospektusokat is bocsát rendelkezésre A 
vásári igazolványok alapján 1924. május 
20-tól, junius 10-ig ez összes magyar vasu
takon és hajó utakon, úgy a gyors, mint a 
személyvonatokon a rendes menetdijnál 50 
% kai olcsóbban lehet utazni. Május 30 tói, 
junius 10 ig a magyar kir. külképviseleti ható 
Ságok a vásárigazolványok alapján 50%-kal 
olcsóbban láttamozzák a látogatók útleveleit, 
sőt ezen időközben a határ, nem láttamo- 
zott útlevelekkel is átléphető, ilyen esetben 
azonban az útleveleket a határon elismervény 
ellenében elveszik és már láttamozva a vásár 
irodájában visszaadják A vizűm utólagosan 
a vásár területén is beszerezhető féláron.

— Pedagógiai kiállítás városunk
ban. A jövő hónap első napjaiban egy 
nagyarányú pedagógiai kiállitás nyilik meg 
városunkban. E kiállításon a lévai és a 1 
zselizi járás egy részét magába foglaló tan < 
kerületnek több mint száz elemi népiskolája | 
és polgári iskolája fog részt venni. A kiál- * 
litáson rajzokat, festményeket, kézimunkákat, I 
batikolást, slöjd, himzést és sok számtalan ' 
szép dolgot fognak bemutatni. Június köze- ' 
pén hasonló kiállitás lesz Zólyomban, melye- ' 
ken a nagymegye iskolái fognak részt venni. 
A hónap végén pedig Pozsonyban országos 
kiállítást fognak rendezni.

— A lebélyegzett bankjegyek visz- ' 
Bzaadáea. A pénzügyminiszter a lebélyeg- ' 
zett bankjegyek visszatartott felerészének 
szabaddátétele kérdésében egy interpellációra ' 
azt a választ adta, hogy a visszatartott bank
jegyekről szóló vytah-ok az 1920. ápr. 8 án | 
kelt törvény szerint vagyondézsmafizetésre j 
felhasználhatók. Egyébként csak abban az 
esetben tehetők szabaddá, ha a félre vagyon- I 
dézsma kivetve nincsen, vagy ha igazolja, 
hogy vagyondézsmáját befizette A kérvényeket 
a pénzügyminisztérium soron kivül intézi el

— Szlnlelöadás Fegyverneken. 1 
Eolyó hó 25 én a hontfegyverneki műkedvelő 
ifjúság az iskolájuk felszerelésére szánt jö
vedelemmel szép sikert aratott szinielöadást 
rendeztek táncmulatsággal egybekötve Ez 
alkalommal szinre hozták Tichy Lajosnak 
rZsuzsika rózsája* cimü 3 felvonásos nép
színművét Ez a népszínmű egy pályadijat 
nyert izig-vérig magyar, a falusi nép életéből 
vett színdarab. A másik darab, amit szinre 
hoztak az egy egyfelvonásos vigjáték volt. 
Murai Károly: ,Virágfaksdás* cimü finom 
stylü és mindvégig jó izü humorral telt vig- 
játéka volt. A szereplő műkedvelő ifjúság 
valóban dicséretet érdemelt e nehéz darabok 
sikeres alakitásáért Az előadás sikere a vi
dékről megjelent intelligencia ítélete szerint

— ÜdOlöottUon Kremnioa. Szlo- 
venszkó legolcsóbb üdülő és gyógyhelye.

1 Ellátás napi 6 szőri komplett étkezéssel, 
lakás, fűtés, világitás, orvosi gyógykezelés 
(beleértve esetleg injektiót is) — napi leg- 

I feljebb 37 Kés gyógy és egyébb dijak nem 
' lesznek felszámítva, fenti összegben tehát 

benfoglaltatnak az összes kiadások. A gyógy 
hely 620 méternyire fekszik a tenger szine 

1 felett, körülvéve hatalmas fenyves erdőkkel, 
j az erősen ozondus és tiszta levegője által 

igen alkalmas tüdőcsucshurutban, idült hörg- 
i hurutban, vérszegénységben stb. szenvedők 
i részére. Hízó és fekvökurák. — Lég és nap- 
1 fürdők. Hydrotherapia. Villanyvilágítás. For- 
1 rásvizvezeték. — Nyitva május hó 15-töl.

Közelebbi informatiót nyújt dr. Kiéin Kremnica 
I -------------------- . ---------------------

Nyilvános köszönet.
A barsi református Egyházmegye által 

' a felállítandó magyar tanitóképzö javára, 
rendezett hangversenyen felülfizettek : Dr. 
Damény Gyula verebélyi ügyvéd 200 K, 
Rázgha Ernő, Holló Sándor, Harcsa András 

I nagysallai lakos 100 — 100 K, Huberth Vil- 
' mosné, Patay István nagykálnai lasos 85— 

85 K, Dr. Kmoskó Béla, Szabó Zsigmond 
55—55 K, Neumann Adolf felsöfegyverneki 
lakos, Zilay István, Forgács Mihály, N. N. 
Bátból, Halász István, Dr. Bolemann János, 
N. N, Kern Oszkár, Dr. Laufer Arthur, 
Blazsek Ferenc nagykálnai lakos, Dr. Tóth 
Sándor, Nyári Ignác és Antal, Vida Jónás 
40—40 K, Juhász Pál, Dr. Kaizer Lajos, 
Boros Gyula, Dr. Balog Sándor, Schlesinger 
Leó, Ondrejkovits Testvérek 35—35 K, Kazy 
Lászlóné nemesoroszi, id. Váczy Jónás, 

. Liebermann Jakab, Lányi Árpád füzesgyar- 
mati, Horváth Pál, Dr. Szilárd Samu 30— 
30 K, Schöpflin Róbert, Kovács Sándor, Dr. 
Laufer Lipót, Medvegy Lajos 25 - 25 K, 
Lovász Kálmán plébános nemesoroszi, Boross 
Kálmán lelkész Kamocse, Éder Kálmán, 

. Kugler Manó, Pap József, Berecz József 
nagypeszeki, Rónay Lipót, ifj. lleydrich zselizi 
Pásztor Elek zseliz, Schwarczer Sándor, N. 
N. Bátból, Tripiska Béla, Pap Elek, Nagy 
András, N. N , Gulisz Endre, Nagy Sándotné 
felsőszecsei, Galambos Árpád alsóváradi, 

. Dóka István, Dr. Gyapay Ede, Steiner Sándor 
, 20 - 20 K, Szauer Zoltán, N. N., Sümeg 

Lajos, Umsfíidter Mór felsővárad, Frasch 
József, Sárhegyi János igazgató tanító 15 —15 
K, Dr. Műnk Károly, Koprda István, Blau 

. Zsiga, Pap Ferenc, Hadnagy Gyula, Brnák 
i József, Prachár István, Alsó Szecsö Lajos 
1 nagypeszeki, Pólya András óvári, Galambos 

Károly felsöváradi, Nagy Lajos, Csekey Dávid, 
Pompos János, Zilay Sándor, Schwarcz 
Ferenc, Fornay Géza, Lengyel Béla, Timár 
Irma zsarnóczai, Smogrovics Árpád, Bernáth 
Adolf, Csernák Izidor, Guttmann János, 
Ghymessy Mihály. Tatár István 10—10 K, 
Györgyi Lajos, Rázga földműves, N. N, 
Szobi János, Nagy Árthur, N. N, Ozsvald 
Ernő, Mészáros Sándor, Strasser Mór, N. N., 
N N., N N., Vecsey Viktor, Dóka Károly, 
Szabó Zsigmond, Ördögh Gyuláné, Kiss Pál, 
Ábrahám Pál, N. N., Korpás István, Konta 
Károly, N. N., László Jónás felsőszecsei, 
Földváry Sándor nagykálnai, Dubovszky 
János, Molnár M , 5—5 koronát.

Úgy a felülfizetöknek, mint a szereplők
nek, dalárdáknak és vezetőknek s mindazok
nak kik az estély sikerét közreműködésükkel 
előmozdítani kegyesek voltak, ez utón mond 
köszönetét az egyházmegye nevében.

Léva 1924 május 29.
Patay Károly

, ___ ________________ esperes.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazon jóbarátok, ismerősök és roko

nok, kik szeretett férjem, illetve édes atyánk 
nagyapánk elhunyta alkalmából mélységes 
bánatunkban osztoztak, ez utón mondunk 
hálás köszönetét.

Izsák család.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazon jóakarómnak és ismerősöm
nek, kik a tűz esetnél segítségemre voltak, 
hálásan köszönöm szives fáradozásukat.

Kohn Jenő, árás és ékszerész.
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Jótékonyság. i
Egy magát megnevezni nem akaró 20 

koronát adományozott a tüdőbeteg gondozó 
intézetnek. Fogadja a jólelkü ismeretlen 
intézetünk hálás köszönetét

Dr. Frommer Ignácz

Gabonaárak:
Levice, 1924. május bó 31-én.

Búza — — 100 kgr. 150 — 152 kor.
Rozs — — n — 145 n
Árpa — — ■ 148 — 150
Zab — — • - 130
Kukorica — ■ — 140
Bab — — • - 230 n

Köles — — • - 90 •

Lóheremag — ■ — V
Lucernamag r — n

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.

Devizák :
Magyar kor. átutalás 
Német-osztrák „ 
Lei ,
Lengyel márka „

22-én :
1 Ke 2515.— 

, 2025.—
. 5.86

xxxá.5txs 
2©-éxx:

2680.—
2020.—

6.38 
148568.-

Valuták :
1 angol font - - Kö 152.70 150.60
1 amerikai dollár , 34.35 34.10

100 svájci frank . 616.— 614.50
100 francia frank , 195.75 182 90
100 belga frank - , 165.70 159.25
100 svéd kor. - • , —•—•— 918.—
100 dinár - - - „ 42 84 42.37
100 lei - - - - „ 16.35 15.90

Cislo 254/1924 exek.

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

LX. zák. cl. z r«»ku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku levického okresného súdu cislo 
2149/r. 1923 k dobru Fejér Samu zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Karéi Műnk oproti do vysky 
252 Ké. a prísl. cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedenej dna 11/XH. 1923 zabavené a na Ke 
410 odhadnuté následovné movitosti a to: zrkadlo, 
pohorke, kredenc, na verejnej licitácii sa rozpre
dajú. '

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
Levického okresného súdu cislo 6011/1921 do 
vysky 252 Kcs. poziadávky na kapitále, tejze 
5%-ové úroky odo dna 15 aug. 1922 pocitané, 
*/»°/o provizia a útraty doposial v 39 Ke. 50 hal. 
ustálené na byte obzalovaného v Leviciach urcená 
je co lehota 10 hodina dopol. dna 7 júna 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 síubujú- 
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 obdrzali, táto licitácia sa v 
smysle 120. §-u LX. zák. cl. z r. 1881. aj k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 15. mája 1924,
Artúr Tóth

súdny exekútor.

Levice város elöljáróságától. .
5078 — 1924. szám.

Hirdetmény. I
Közhírré tétetik, hogy Levice város 

pénzügyi bizottsága f. évi május hó 27.-én 
tartott üléBében ad 5078-1924. sz. a. ho
zott határozatával Levice város háztartási 
alapjának, valamint összes többi alapjainak 
1923 évi zárszámadását, valamint 1923. évi 
vagyonleltárát és mérlegét elfogadta és jóvá
hagyta.

Ezen zárszámadások, valamint a vagyon
leltár és mérleg f évi május hó 29.-töl — 
junius hó 12. ig a városi számvevőség 
hivatalos helyiségében (városház 10 szám 
alatt) közszemlére vannak kitéve, ott a hi
vatalos órák alatt megtekinthetők és az 
esetleges nehézmények szóban, vagy írás
ban beadhatók

Levice, 1924. május hó 28.
Koralewsky a. k. Dr. Tóth a. k.

vezető jegyző. városbiró.

Tanügy.
Beiratkozás. A levicei áll. ref. reálgim

názium I. osztályába csakis a nagyszünidő 
előtt lehet beiratkozni. Jelentkezni kell szülők 
vagy gyámok kíséretében az igazgatóságnál 
jun 28 án 9—11 óráig, junius 30 án és julius 
1 én 8—10. óráig és elő kell terjeszteni a 
tanuló születési, látogatási (frekventacné vys- 
vedeenie) és honossági bizonyítványát. A 
jelentkezés után következnek írásbeli és szó
beli fölvételi vizsgálatok a szlovák nyelvből 
és számtanból. E fölvételi vizsgálatra csak 
azon tanuló bocsáttatik, aki folyó évben be
tölti 10. évét — A 11—Vili, osztályba való 
fölvételi vizsgálatok junius 28 és 30 án tar
tatnak meg. Kivételesen le lehet tenni e 
vizsgálatokat az iskolai év elején is, de ezért 
julius 10-ig az igazgatósághoz kell folya
modni Ugyanezen napig kötelesek a más 
intézetből átlépő tanulók is az igazgatóság
hoz fölvételért folyamodni s ha a múlt isko
lai években látogatott intézet más tantervű, 
kötelesek ez év elején vizsgálatot tenni a 
különbözeti tárgyakból. — Intézetünk növen
dékei már most junius 28-án kötelesek bei
ratkozni II—Vili, osztályba, a beiratási dijat 
azonban csak a jövő tanév elején kötelesek 
megfizetni. — Más intézetből átlépő tanulók 
bizonyítványai távozási záradékkal látandók 
el A magántanulók beiratkozása és fölvétele 
ugyanolyan feltételek mellett történik, mint a 
nyilvános tanulóké. — Idegen honosságiak 
kötelesek idejekorán a közoktatás és neve
lésügyi minisztériumtól engedélyt szerezni 
tanulmányaiknak intézetünkben való végzé
sére, illetőleg folytatására.

Igazgatóság
Beiratások a bratislavai áll. keresked. 

akadémia magyar párhuzamos osztályaiba 
Beiratások csak 1924. junius 30-án eszkö 
zölhetők. Az intézet tagozatai: a) négy éves 
kereskedelmi akadémia és b) a két éves | 
kereskedelmi iskola. A felvételi vizsga köve
telményeire, valamint a leányinternátusra vo
natkozólag készséggel ad felvilágosítást az 
igazgatóság. (Bratislava, Apácapálya 13). 
Megjegyzendő, hogy mindkét kereskedelmi j 
iskolában nem számíthat felvételre oly polg. 
iskolából jövő tanuló, kinek bizonyítványában | 
elégséges van.

Od notáriátu mesta Levic.
Cislo: 1484-1924

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

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

Vsetci ti, ktori sa v Leviciách nenaro- 
dili musia priniest krstny list taktie/. do- 
movsky list.

Kto tomuto vyzvaniu zadosf neucini, 
bude prisne potrestany.

Levice, dna 16. mája 1924.

Ma, vasárnap este 8 órakor 
NAGY SLÁGER FILM’

Szerelem tragédiája.
XT- rész.

Irodalom és művészet.
A Komáromi Jókai Egyesület 

pályázatai.
A komáromi Jókai Egyesület lókai Mór 

születésének százados évfordulója közeled
tével pályázatot hirdet:

1) lókai Mór élet- és jellemrajzára.
A pályamű terjedelmi 8—10 nyomtatott 

iv. A pályaművek gépírással, a papirosnak 
csak egyik oldalára írva, összefűzve, lap
számozva a szerző nevét rejtő jeligés levél 
kíséretében az egyesület elnökségéhez (Ko
márom, Kultúrpalota) küldendők. A pályázat 
határideje 1924. október 31. Pályadij 1000 
(egyezer) K. A pályadijat nyert pályamű a 
Jókai Egyesület tulajdonát képezi; a pálya
dij csak abszolút irodalmi becsű műnek 
adatik ki.

2) A /ókai emlékünnepen előadandó 
alkalmi költeményre.

Pályadijuk : I. dij 300’ K, II. dij 200 K, 
III. dij 100 K. A pályaművek gépírással, a 
papirosnak csak egyik oldalára Írva, a szerző 
nevét jelentő jelirés levél kíséretében nyúj
tandók be a Jókai Egyesület elnökségéhez 
(Komárom, Kultúrpalota). A pályázat határ
ideje 1924. október 31.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. május hó 25.-től — junius hó 1-ig

Születés.
Knapp Géza Sonnenschein Margit leány 

Marian Jozefin — Horváth Károly Major Anna 
fiú halva született — Micyan János Planocka Anna 
fiú János — Szoby András Galambos Rozália leány 
Lenke.

Halálozás.
Izsák András 79 éves aggaszály — Lucsánszky 

János 77 éves végkimerülés — Zachar Mártonné 
Mituch Mária 55 éves tüdőgyulladás — Bóna 
Mária 10 éves általános gümökór — Kazár Ilona 
6 hó tüdőgyulladás — Kaizer Mihályné Knapp 
Sarolta 66 éves vesegyulladás — Jancsika ístvánné 
Majtán Julianna 72 éves végelgyengülés.

Betörés-lopás elleni biztosítások 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA* Ált. Biztositó R. T. 
Levice (Léva) főügynökségénél Honvéd 
utcza 2. sz. Telefon 60.

Hirdetmény.
Az 1921. évi julius hó 28-án kelt 269. 

számú törvény értelmében felhívom mind
azon 1903, 1901 és 1905 évi születésű fér
fiakat, kik esi. állampolgárok és jelenleg 
állandóan Levicén tartózkodnak, hogy sorozási 
összeirásuk ügyében, az állami jegyzői hiva
talnál (Városház, földszint 3.) 1924. május 
hó 25.-töl 1924 junius hó 15.-ig délelőtt 
9—12 óra között jelentkezzenek (kivéve 
vasár- és ünnepnapokat).

Mindazok kik nem levicei születésűek, 
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.
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Őíslo 269/1924 exek
Licitacny óznám.

Podpisany súdny exekútor v smysle 102. §-u 
LX. zák cl. z roku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku komáromskej sedrie őíslo P. 3818/ 
r. 1923. k dobru J. Róth a syn zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Oskár Steiner oproti do vysky 
4088 Kó a ptísl. cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedenej dna 21. júla 1922 zabavené a na Kő. 
1160 odhadnuté následovné movitosti a to : rúry 
na vodovod, na verejnej licitácii sa rozpredaiú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku le 
vického okresného súdu őislo 3469/1922 do vysky 
1688 Ke. poziadavky na kapitále. tejze 5% övé 
úroky odo dna 24, júla 1924. pocitané, ‘/s’/o Pro" 
vlzia a útraty doposiaf v 479 Ke. ustálene na byte 
obzalovaného v Leviciach urcená je co lehota
9 hodina odpol dna 7. júla 1924. a prípadní kupci 
sa poivú s podotknutím toho, ze sa zmienené mo
vitosti v smysle 107. a K8 §-u LX. cl z r 1881 
pri plateni hotovymi naiviac slubujúcemu v pádé 
potreby aj pod odhadnou cenou rozpredaiú

Nakoíko by drazbe urcené movitosti-uí aj ini 
Loli sekvestrovali a supersekve .trovali a na ne 
uhradzovacie právo obdrzali, táto licitácia sa v 
smysle 120. §-u LX. zak cl. z r. 1881 aj k dobru 
tychto nariaefuje.

Dáné Nová-Bana, dna 15 mája 1924
Aríúr Tóth,

súdny exekútor.

í^íslo 457/1924 exek.
Licitacny óznám.

I’odpísany súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX. zák. cl. z roku .881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku levického okresného súdu císlo 
5863/r. 1923. k dobru Knapp Dávid zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Oskár Steiner oproti do vysyky 
8850 Ke a prísl. cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedenej dna 2,/lV. 1924 zabavené a na Ke 
1200 odhadnuté následovné movitosti a to : sejácí 
stroj, na verejnej Jicitácii sa rozpredaiú

Na prevedenie licitácie. následkom vyroku 
Levického okresného súdu císlo 1707/1924. d > vysky 
3850 Ke. poziadavky na kapitále, tejze 5*/0-ové úroky 
odo dna 1. sept 1923. pocítavé, */,% provízia a 
útraty doposiar v 563 Ke 50 hal. ustálené na byte 
obzalovaného v Ondrejovciach urcená je co lehota
10 hodina odpol. dna 2. jűna 1924 a prípadní 
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.

Nakofko by drazbe urcené movitosti uz aj 
iní boly sekvestrovali a supersekvestr<>vali a na 
ne uhradzovacie právo obdrzali, táto licitácia sa v 
smysle 120 §-u LX zák. cl z r. 1881 aj k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dha 2 májaa 1924
Artúr Tóth

sudny exekútor.
Císlo 381/1924 exek.

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

LX. zák. él. z roku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku levického okresného súdu cislo 
264l/r. 1923, k dobru .Jozef Kostyek zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Oskár Steiner oproti do vysky 
1564 Ke 15 hal. a prisl. cestou zabezpecovacej 
exekúcie prevedenej dna 27/IX. 1923 zabavené a 
na Ke 950 odhadnuté následovné movitosti a to: 
stroje, zelezo, na verejnej licitácii sa rozpredajú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku le
vického okresného súdu cislo 4623/1922. do vysky 
1564 Ke- 15 hal poziadavky na kapitále, teize 
5°/0 öve úroky odo dna 31/V. 1923 pocitané, ’l,®^ 
pmvízia a útraty doposiaT v 287 Ke. ustálené na 
byte obzalovaného vo Vám -Ludanoch urcená je 
co lehota 18 hodina dopol dna 6 júna 1924. a prí
padní kupci sa pozvú s podoiknutím toho, ze sa 
zmienené movitosti v smysle 107 a 108 §-u LX. 
cl z r. 1881 pri plateni hotovymi najviac sTubu- 
júcemu v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú

NakoFko by drazbe orcené movitosti uz aj iní 
boli sekvestrovali^ supersekvestrovali a na ne 
uhradzovacie pfávo obdrzali, táto licitácia sa v 
smysle 120 §-u LX zák. cl. z r 1881 aj k dobru 
tychto nariaJuje.

Dáné Nová-Bana, dna 15 mája 19?4.
Artúr Tóth,

súdny exekútor.

Zsindelyes tető Bővebbet
KNAPP drogériában Levice.

If, 1 kvm Malékoamalovce község garami 
malma folyó év julius 6 án 

\ d. u. 3 órakor, — árverésen — G évre bérbe 
adatik, feltételek az ottani Elöljáróságnál 
megtekinthetők.

Két utcai szoba irodának vagy 
mixeremnek kiadó. Bővebbet NYITRAI és 
TÁRSA könyvkereskedésében

Eladó házR4kőczi tér 4-S2&m w
ü. ‘kAnVen ajánlkozik jól főzőX api JláZJlOZ szakácsáé
525 Káksi u 30/a. szám.

Búza ocsu
utca 24 szám alatt

kapható zsákonként
5 Ke tői feljebb Báti- 

Weisz Józsefné. 541

HH-.... | a xZ.'-Á felveszek STEINER 
XúLlllXkU XlllU ERNŐ üvegkereskedö.

t AHAr A^f 9Z°ba konyha haszná- 
LL LUx vZw w w lattal, vagy anélkül kiadó.

Zách utca 5 sz. 534

2 drb ruhaszekrény kSY 
teljesen jó állapotban eladó. Cim a kiadóban.

540

Monsieur Jourdan 1S8
órákat. Jelentkezni lehet Ötvös u 1. 531

Örömmel adom a mélyen tisztelt vásárló közönség szives tudo
mására, hogy az OROSZ KAI LISZTEK olcsóbbak lettek!

Kis zsákokban 0. liszt ismét kapható
Naponta friss teavaj, liptói túró, körözött, Sv. Ementhali, Roquefort, 
Trappista, Romadour, Tejszínes, Elisohauer, Kammenbert és dobo
zos Ementhali, felvágottak, magyar szalámi, tormás, prágai sódar, 

halak, konzervek stb. a legolcsóbb napiárban.
— — Málna, narancs ős citrom szörp. — —

Egyben tisztelettel értesítem, hogy gazdasági cikkeket, u m. kékkő, 
raffia. Benzin, olajok, kenőcs ős tavotte, a legversenyképesebb 
árakban bocsátók az igen tisztelt Vásárló közönség rendelkezésére.

Szives pártfogásukat kérve, ajánlom magamat 
kiváló tisztelettel

Fbérkocsi =7— Z
bármely időben VI dékre és vasúthoz 

R megrendelhető a Városi Szálló portásánál.=-- ---- íö

VASÚTI UJ MENETRENDEK — könyvalakban 
kaphatók NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedésébe.

mitesser, ránc, májfolt, arc- és 
ÖZeplQ, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a .Gorall" créme és szappan. Az 
összes .Gorall" készítmények raktáron. Fő
lerakat Gsehszlovákia részére .Vörös rák" 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS A. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

Hl • ■»> k .4 lakásomon Eötvös18] mérésemet (Lakatos) utca
1. szám alá helyeztem át. További szives 
pártfogást kér özv. GRAPKA JÓZSEFNÉ.

61/. magyar hold szántó ós 
úseiizeu 593 □ öl beltelek >/g házzal 
sürgősen e'adó Bővebb felvilágosítást nyújt 
az eladással megbízott: Dr. MŰNK KÁROLY 
ügyvéd Léván. 482

JA Léván egy legjobb fekvésű ház, 
Jjld<U.U melyben egy lakás azonnal el
foglalható. — Értesítést ad e lap kiadó
hivatala. 522

+ irodában, vagy vasalást
X GLxxfikAlwdww uriházaknál el'ogad. 

528 Gim a kiadóban.

P’éYiwilep munkák javítását — vala- 
XXUfipiüUú mint elkészitését elsőrangú 
kivitelben vállalom. — STEINER JÓZSEF 
kárp és butorkeresk Levice, Bá’hy-u. 1. sz.

530

T7rnrr 4- TT"P gőzcséplö garnilura 
“BJ “• • Hofer-féle teljes föl
szereléssel eladó STOSZEL M1HÁLYNÁL, 
Garamszentbenedek (Bsrsmegye). 466

;ILES?

"NTPYH TPlzlQYYI hanem valósággal minden vásárló egyszeri
XTI 01X1 1 ÜAiaiLL. ----- vásárlással meggyőződhet. -

Tavaszi újdonságok 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. 
W Valamint Férfi fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék 
Bébé kelengyék minden minőségben - Szolid és pontos kiszolgálás.

 Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.



Mely fájdalomtól lesújtva értesítjük barátainkat, hogy felejt
hetetlen főnökünk

Ing. Hartmann Richárd úr
a Schoeller és Társa r. t. cukorgyárainak vezérigazgatója 
május ho 30-án 5 ’ 2 órakor, élete delén, rövid de súlyos betegség 
után váratlanul elhunyt.

A kegyetlen sors elvitte benne tőlünk a leggondosabb főnö
köt, ki minden szükségünkkel szemben atyai megértéssel viseltetett.

Fájó szívvel válunk tőle s emléke örökke élni fog bennünk.

A Garamvölgyi Cukorgyár R. T. 
cukorgyári és gazdasági tiszt
viselők és alkalmazottak kara 

Oroszkáu.

..... ................................................................................................. F.. Ili'..... .

SZÉPIRODALMI KÖNYVEK 
IFJUSÁÓI IRATOK 
IMAKÖNYVEK 
LEVÉLPAPÍROK

UNDERWOOD IRÓáÉP
Friss Írógép szallagok. Carbon papir stb. dús választékban kapható

NYITRAI ÉS TÁRSA
könyv és papir kereskedésében Léván.



8 » B 1924 juniui 1
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Műhely áthelyezés!!
Értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy műhe
lyemet Petöfi-u. 8. sz. alá 
helyeztem át. — (I Ialász- 
:—: féle ház.) :
Kérem a nagyérdemű közönség szives 
pártfogását. Maradtam kiváló tisztelettel 

MEDZIHRADSZKY JÓZSEF 
szűcsmester.

Szőrme megóvást jótállás mellen vállalok I á
E gcisa: --....... - — -.kj .

Gépszijjak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda 
börkcrcskcdésébcn 

-----  LEVICÉN-----  
Városi Vigadóval szemben.

Valódi Selmeci pipák. Bruerfa esi- 
bukók- Bőr, fém dohány és cigaretta 
tárcák, mindennemű szivar és ciga
retta szipkák és az összes dohányzó 
kellékek. Levél és mindennemű papi 
rok, képeslapok, játékkártyák nagy 
választékban és a legolcsóbb napi 
áron szerezhetők be. Könyvek és 
divatlapok állandóan raktáron — 
Hirlapiroda hol hírlapokra hirdetések 
s előfizetések eredeti áron felvétetnek 
Útlevél vízumokat legkésőbb 4 nap 
alatt 17-— kor. dijjért megszerez 
DOBHO V1TZKY JÁNOS 
hirlapiroda, dohány és dohányzó kellékek, 

papíráru kereskedése
LEVICE—LÉVA, Bástya utcza 2. 
Legújabb vasúti menetrend 8 50 8 , 6-, 

4— kor árban kaphatók1aUEEESmii h~ itnrwTj iuv- isOTr.nt; > ’

Van szerencsém a tisztelt j, 
vásárló közönségnek b. : i 
tudomására adni, hogy ; ' 

órás és ékszer ; i
"■ üzletem “■ i

újra megnyitottam. •
Kérem szives pártfogásukat, ; 

tisztelettel

KOHN JENŐ
ó r & 8. 5

. ■ ... - - JBIÖEE33I] IHEKggXI MKinaaTTg? (B 7

KWötél és vízmentes poiijva 
jóminöségü zsákok, linóleum 
és mindenfajta kenderspárga, 
dohányzsineg, szövöfonal és 

malomheveder gyári áron kapható: 

Kaiser Gézánál levice, Mártonfy u. 4.

KOVÁCS MIHÁLY 
tűzálló agyagbánya, fedélcserép 

és téglagyár tulajdonos
———P O L T A R. =

Azonnali szállításra ajánl I. rendű Stein- 
brücki kis és nagy hódfarkú cserepet, 
tűzálló téglát minden méretben, tűzálló 
és kályhás anyagot jutányos áron

-- -------- 1

Ma és minden este "WH &

világhírű „MIGNON" művész quartett
£L

„STRÁNSZKY" kávéházban
hangversenyez.

Számos látogatásért esedezik
STRÁNSZKY B. tulajdonos.

— - ——. - .........tP

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedésében 

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. T.i.ron ,z u.
Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 111

Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss .Glória" pörkö'tkávé 
kü'önlegesség.^ — E sörendü asztali, csemege- és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtésé somlói és móri borok.

\Z irég-, konyHakerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag — Valódi 
MAUTHNER féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje, pázsitfümag, raffisháncs, rézgálic. — —____

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

Gazdasági cikkek : 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 fedéllemez, karbolineum, 
kátrány, motorbenzin, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — — 

fényképészeti cikkek I Kerékpár alkatrészek, gummlk 
Robbantó anyagok : Dmamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs 
Műszaki ás elektrotechnikai cikkek gyári lerskata —

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Lsvím—Léva.


