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Pünkösd napján 
a tüzes nyelvek képében alászállott 
szentlélek az együgyű, jámbor tanít
ványokat hitvalíó, vértanuságra kész 
apostolokká tette, ki egyszerre álta
lunk nem ismert s nem hallott nyel
veken kezdették hirdetni a Mester 
által tanított eszméket. Péter, aki 
egymaga egy éjjel háromszor meg
tagadta a Krisztust bátran, semmi
től sem félve, az isteni tanok örök 
igazságában bízva kiállott a fórumra 
s hirdette, hogy a Megváltó, a ki I 
meghalt mindnyájunkért, feltámadá- | 
sával és menybe menetelével fejezte i 
be küldetését s hogy mindannyiunk 
szent kötelessége felvenni az ö ke
resztjét s az ö nyomdokain haladni.

Péter apostol kétezer év előtt i 
elhalkult szava visszhangzik a fülem- , 
be ma, Pünkösd ünnepén, mert i 
piros Pünkösd a szeretet ünnepe és ’ 
az emberek ma tán még kevésbbé 
szeretik egymást, mint kétezer év , 
előtt. A nagy világfelfordulás az 
emberi szivekben a legnemesebb 
érzéseket támadta és bénította meg ; 
az ember még most a béke ötödik 
évében sem tért vissza a krisztusi 
tanokhoz s úgy a közéletben, mint 
a magán körökben oly eszmék és 
irányelvek uralkodnak, melyek nem 
hogy közelebb hoznák, de eltávolít- , 
ják az embereket egymástól.

A pünkösdi szentlélek vétele 
után a tanítványok elszéledtek a 
világba, hogy különböző nyelveken, 
különböző népeknek hirdessék az 
egy keresztény igazságot, melyet 
János apostol reprodukál legszebben 
evangéliumában, mikor megírja, 
hogy Krisztus utolsó szavai voltak 
hozzájuk : Úgy szeressétek egymást, 
amint én szerettelek titeket. Ez az, 
a mit elfelejtettünk, a mire többé 
nem emlékezünk. Különböző nyel
veken, különböző igazságokat hir
detünk, csak abban az egyben 
egyezünk meg, hogy mindegyikünk 
első akar lenni, ha mindjárt mások 
holttestén és boldogságának romjain 
keresztül

Egymás minden szavát kételke- ' 
déssel és bizalmatlansággal fogadjuk, 
mert tudjuk, hogy mi magunk is, 
ha lehet, becsapni óhajtjuk a mási
kat. Nem keressük a helyet, hol 
mindnyájan a közérdek ápolásán 
közreműködhetünk, hanem tüleke
dünk a hatalomért, a koncért, mely 
ha kiesett kezünkből, a legnagyobb 
dühvei és erőfeszítéssel iparkodunk 
azt visszaszerezni. Panamázunk min
den téren, segítjük a közerkölcsöket 

a züllés utján. És az, aki talán egy 
kéznyujtással megmenthetné ember
társát a fertőből, nemcsak hogy nem 
teszi, de kárörvendve még beljebb 
taszítja.

Nemcsak nemzetek ellenségei 
egymásnak, de a nagy kavarodás 
meg van egy nemzetiségben is. 
Látjuk a nagy dobosokat, hogy 
kiabálják tele a világot saját fajuk, 
saját nemzetük piszkával. Látjuk a 
nyilvános gyűléseken és társas össze
jöveteleken, hogy még egy község
ből valók is farkasszemet néznek
egymással s csak kis szellőre vár 
a rejtett zsarátnok, hogy lángra 
lobbanjon.

Mintha nem mindegy volna, 
hogy a nagy és szent célokat ki 
valósítja meg, ki viszi hamarább a 
boldogulás útjára a népet, a fő az, 
hogy a célt elérjük, magunknak és 
utódainknak jobb létet teremtsünk, 
mért ordítoznak a gyűlölet hangján 
azok, akik a közös cél eléréséért
való közös munkában oly szépen 
részt vehetnének ? Vagy talán ők 
jobban értenek a dologhoz, mint 
mások ? Kötve hiszem, mert az ő 
lármájuk és kiabálásuk szolgáltatja 
a legnagyobb bizonyítékot az ő jó
akaratuk és tehetségük mellett.

Hibás maga a társadalom is, 
mely felül az álprófétáknak és ál
apostoloknak. Sutor iám ultra esepi- 
dum. A mig a fórumon hivatásos 
vezetők voltak, mondja egy elkese
redett polgártársunk, mindnyájan 
szidtuk közös egyetértéssel a veze
tőket, de legalább meg volt a békes
ség, most mi ülünk — hol egyikünk, 
hol másikunk — a nyeregben és 
hajbakapnak minden csekélységen. 
Tülekedünk a fórumon, de nem 
dolgozunk.

Pünkösd vasárnapja. Ispilangi 
rózsa. Szentlélek 1 Őseink lomtárába 
való fogalmak lettek, mert hiszen 
minden nemes ideálra rátaposott a 
kegyetlen élet. Ha valaki fel is veszi 
Krisztus keresztjét, csak azért teszi, 
hogy embertársát agyoncsapja véle. 
Az Istent nem keressük, de kerüljük.

Pünkösd napján leszállóit tüzes 
nyelv ihlesse meg lelkeinket, hogy 
megtudjon nyílni a megváltó és meg
bocsátó szeretetnek. Magyarok, min
dig ősi erényünk volt a vallásosság, 
melynek talaján nyílik a szeretet 
világa. Szimbólum a kereszt és szent 
könyv a biblia. Azt hirdették az 
első pünkösd napján az apostolok, 
hogy mindnyájan egy atyának va
gyunk gyermekei, hát miért nem 
tudjuk egymást testvérként szeretni.
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Azért mert én magyar vagyok, 
a másik szlovák vagy német? Azért 
mert én ehhez a felekezethez tar
tozom, a másik meg amahhoz ? 
Azért mert én a toliammal, a másik 
meg kapával keresi kenyerét ? Sze
gény, nyomorgó gyönge lelkek, 
kik izekre töredeztek a pünkösdi 
tüzes nyelvek megerősítése nélkül.

Emberek vagyunk, természe
tünknél fogva gyöngék és önzők; 
de lehetünk erősek és teli ember
szeretettel, csak nyissuk meg szive
inket őseink nemes eszméinek, a 
szeretetnek és humanizmusnak.

Csak legyen bennünk annyi ön
megtagadás, hogy a jó, jó marad 
akkor is, ha történetesen nem mi 
valósítjuk meg.

A vlláq-eseményekböl
A román fővárosban a katonai raktá

rak telepén, a cotroceni királyi palota köz
vetlen közelében tűz keletkezett, amely 
hihetetlen gyorsasággal terjedt tova. Délután 
öt órára megtörtént a borzalmas katasztrófa. 
A katonai lőszerraktár épületei egymásután 
repültek a levegőbe óriási detonációval. 
Románia nehéz tüzérségi muníciója csaknem 
teljesen elpusztult 150 vagon egyenruha, a 
bukaresti hadtest egész élelmikészlete a tűz 
martaléka lett A kár a milliárdot is meg
haladja.

A bécsi déli pályaudvarra érkező Seipel 
dr. kancellár ellen egy liatal munkás revol
vermerényletet követett el. A kancellár sebe
sülése, súlyos cukorbajára való tekintettel, 
igen komoly, de nem életveszélyes. A 
merénylőt, aki elfogatása pillanatában ön
gyilkosságot követett el, súlyos sebesülésé
vel a bécsi közkórház sebészoti osztályára 
szállították, ahol meg fogják operálni.

Besszarábiában az ottani helyzet rend
kívül feszült és minden jel arra mutat, hogy 
belátható időn belül háborúra kerül a sor. 
Jelenleg csöndes háború folyik a Dnyeszter 
partján, do közel lehet az a pillanat, ami
kor a vörös hadsereg befejezi ezt a csöndes 
háborúságot és amikor Besszarábia völgyei
ben az ágyuk bömbölése hallatszik majd. A 
román vezérkarnak biztos értesülései vannak 
arról, hogy a szovjetkormány külügyi politi 
kája egy hajszálnyit sem tér el a cári 
Oroszország politikájától.

Japánban hatalmas mozgalom indult 
meg, amely Amerika ellen irányul a beván
dorlási törvény miatt. Komoly japán ténye
zők felhívják a nemzetet arra, hogy ne 
törődjék többé a Nyugattal, de forduljon Ke
let felé s gyűléseket tartottak, melyen propa
gálták az ázsiai népek egyesülését és az 
amerikai áruk elleni bojkottot.

A kis entente prágai értekezletének fő- 
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programmpontját a magyar kérdés fogja al
kotni. Magyarországnak a kis ententeba való 
belépéséről van szó, ami Benesnek az óhaja. 
Nagy szerepet fog játszaoi a konferencián a 
besszarábiai kérdés. Bratianu román minisz
terelnök még egyszer meg fogja kísérelni, 
hogy biztosítsa Románia részére Jugoszlávia 
és Csehszlovákia támogatását.

Albániában a forradalmi hangulat tető
pontjára hágott. A felkelők Tirana elé vonul
tak, hogy a várost elfoglalják.

Budapest fölött olyan orkánná fokozó
dott felhőszakadás haladt el, amelyhez hason
lóra a legutóbbi húsz év alatt nem emléke
zünk. A felhőszakadásnak számos sebesültje 
és egy halottja van

Herriot programja. A rendeleti utón 
életbeléptetett törvényeket megszünteti, a 
vatikáni képviseletet feloszlatja, a katonai 
szolgálati időt csökkenti és áttér a milicia 
rendszerére. Külpolitikai téren a népek béké 
jére fog törekedni. Minden népnek a Nép
szövetség tagjának kell lennie. Az Oroszor
szággal való normális kapcsolatok helyre- 
állitandók.

Magyarország 250 milliós külföldi köl
csöne biztositva van. A római, londoni és 
newyorki pénzpiacokon sikerült a magyar 
megbízottaknak kitűnő eredményeket elér
niük.

Mivel a szenátus demokratikus balpárt
jai, tehát az abszolút többség tegnap Miile- 
rand ellen foglaltak állást, a francia köztár
saság elnökének sorsa meg van pecsételve. 
Valószínű, hogy Painleve, vagy Domuergue 
lesz az uj köztársasági elnök.

A török sajtó elkeseredése Olaszország 
ellen óriási. A Rhodos szigeti csapatössze
vonáson kívül azt is szemére vetik Olaszor 
szágnak, hogy a török partokat halászcsóna
kokkal figyelteti A török sajtó több korosz
tály behivását sürgeti.

Central News értesülése szerint Averescu 
tábornok ötvenezer paraszttal bevonult Buka
restbe és a Bratianukormányt visszalépésre 
kényszeritette. A Reuter-ügynökség szerint 
a londoni román követség erről semmit 
sem tud.

Léva állásfoglalása az Illetőség 
kérdésében.

A legfelsőbb közigazgatási bíróságnak 
az illetőségi ügyek tekintetében hozott s 
egész Szlovenszkó közvéleménye által kifo
gásolt jogfosztó döntésével szemben Léva 
képviselőtestülete is állást foglalt. A szóban 
forgó döntvény számos egyén illetőségét két
ségessé teszi s városunkban is most van 
folyamatban az illetőségek revisiója.

A keddi közgyűlés hozott ugyan egy 
határozatot, melyben eltiltja a városi elöljá
róságot attól, hogy ezen döntvényt az illető
ségi ügyek elbírálásánál tekintetbe vegye, 
ennek azonban gyakorlati haszna nem lesz. 
Ugyanis az állami jegyző nyomban felebbe- 
zést jelentett be ellene, miért is a határozat 
inkább azt a célt szolgálja, hogy a felsőbb 
fórumok figyelmét ráterelje a helyzet tartha
tatlan voltára.

A közgyűlés e kérdésben egyébként 
egyenesen a Köztársaság Elnökéhez fordul 
Egyhangúan elfogadta a Csekey Vilmos ny. 
főügyész által kidolgozott feliratot, mely a 
következőket tartalmazza :

Mélyen tisztelt Köztársasági Elnök üt /
A legfelsőbb közigazgatási biróság 1923. 

évi december hó 28 án 16.455 — 923 sz. a 
conckrét ügyben, talán nem is általános 
érvényre szánva hozott Ítéletével azt mon
dotta ki, hogy az 1886. XXII. magyar t. 
cikknek Slovenskón és Podk Russon érvény
ben levő 10 § át akként kell érteni, hogy az 
említett területeken fekvő városokban, köz 
ségekben a szakadatlan 4 évi helybenlakás 
s a községi terhekhez hozzájárulás a község, 
város, közbeeső kifogásolása nélkül sem álla
pit meg — hallgatólagosan, authomatice, ipso 
facto — községi illetőséget, csak erre vonat
kozó igényt, mely joggá csak akkor s azzal 
válik, ha a község kifejezetten, határozatilag 
elismerte az alapon az illetőséget, s az illető 
egyént a község kötelékébe határozatilag 
felvette.

Az Ítélet a törvényszakasz ily értelme
zésének alapos voltát igazolandó, magának 
az 1886 XXII. t. cikknek egyéb némely 
szakaszaira hivatkozik.

Mi — Levice város képviseleti közgyű
lése — úgy az Ítéleti döntést, mint annak 
indokolását — alkalmaztatása esetében tö
méntelen békés családnak, honpolgároknak, 
hazátlanokká, tönkretételére alkalmas — téve
déseknek találjuk s álláspontunkként meg
állapítjuk, hogy az 1886 XXII t. c. 10. 
§ ának helyes értelme az, hogy a más köz
ségbe áttelepülő kifogás nélküli szakadatlan 

helybenlakással s a község terheihez hozzá
járulással — mennyiben a törvényszakaszban 
részletesen megemlített kivétel nem forog fen, 
— jelentkezés, kérelem s a község határo
zati hozzájárulása nélkül, tehát hallgatag, 
ipso facto automatice megszerzi az uj köz
ségbeli illetőséget.

Elvi álláspontunk részletes jogászi bon
colásába, indokolásába nem bocsátkozunk : 
megtette ezt, hogy másokat ne említsünk — 
Komárom város ez ügyben, mélyen tisztelt 
Elnök Úrhoz intézett feliratában Midőn ama 
felirat álláspontját magunkévá tettük, magun 
kévá tesszük annak jogi indokolását is; ismét
lésével m t Elnök Urat terhelni nem kíván
juk ; csupán azt emeljük ki,

hogy az 1886. XXII. t. c 10 §-a vilá
gos és határozott félre magyarázhatlanul azt 
statuálja, amit mi álláspontunkul megjelöl
tünk. Ezt statuálja, midőn kimondja, hogy a 
község kifogásolása nélkül lefolyt 4 évi hely
benlakás a községi terhekhez való hozzájá
rulás folytán a települt az előbbi község 
kötelékéből kilépettnek s ezen község köte
lékébe tartozónak (ahová települt) tekintetik, 
t i tekintetik, bármikor, mindenkor, akkor, 
midőn e .tekintésnek" bármi okból alkalma 
adódik, — s minden más tevékenység hozzá
járulása nélkül tisztán a törvény imperativ 
rendelkezésénél fogva. — Ez a határozott és 
világos rendelkezés kizárja a magyarázásnak 
nem csak szükségét, de minden jogosultsá
gát is

Ezzel a jogkérést magunk részéről befe
jezettnek kellene tekintenünk. Nem is rész
letezünk. De ügyünk szempontjából talán 

I még sem vétkezünk, ha a teljesen világos és 
1 határozott törvény szakasz magyarázása még 

is megtörtént, a magyarázás ellen sok oldal
ról felhozott ellenbizonyitékokat, mintegy 

' összegezve, azoknak egy könnyen áttekint
hető, rövid vázlatképét, ha esetleg fölösleg- 

' bői is adni megkisére jük — Ily célzattal 
rámutatunk az 1876 V. t. c 6. § ának, mint 
még törvényjavaslatnak, úgy az abból fejlő 

| dött 1886. XXII. t. cikk 10. §-ának szintén, 
mint törvényjavaslatnak a kormány által a 

’ törvényjavaslat szövegekkel együtt a törvény 
hozás elé terjesztett indokolásaira, melyek 
tudomásul vételével a javaslatok törvényekké 

; váltak s mely javaslatok a laikusok által is 
megérthetés céljából szószerint megmondja, 
hogy a törvénnyé vált törvényjavaslatok — 
az idézett szakaszok — azt célozzák, hogy 
a 4 évi nem', kifogásolt, qualificált helyben 
lakás illetőség szerzést szüljön hallgatólag, a 
községnek megfelelő határozata nélkül is; 
ipso jure, authomatice megteremje a községi 
kötelékbe felvételt:

Egyszer megyek az erdőre.
Egyszer mentem az erdőre, 
Tavasz is volt, meg ibolya, 
Fák daloltak, karcsú szellő 
Lenge hintát játszott velők 
És szivembe nótát pengett: 
Mily jó élni, csak nyugodtan, 
Mint egy patak folydogálni, 
Bámészkodni és megállni 
Egy szin előtt, semmiségen 
Eltűnődni órák hosszat 
S úgy ülni a vacsorához 
Mint az Adám almafához 
Szép nyugodtan.

Egyszer mentem az erdőre, 
Ketten mentünk mendegéltünk 
Fel a hegyre, le a völgybe, 
Csókot szedve, csipegetve 
Egymásból a boldogságot, 
így szítottuk a nagy lángot 
Leikeinkbe gyilkos lánggá, 
Fájt a szivünk, haragudtunk 
Semmiségen, butaságon, 
Még is nékünk úgy volt az jó, 
Ahogy meg volt, ahogy lángolt, 
Forrt a szivem — kért a szivem 
Lelkedböl is.

Egyszer mentem az erdőre, 
Magam mentem, magam voltam, 
Akár a vad úgy futottam, 
Hej a bánat rámcsőrditett 
Kint pattogó ostorával,
Csak úgy porzott a nagy csönd is 
És az erdő, a nagy erdő 
Kedvet nékem nem kerített
Se a fákról s ibolyáról, 
Fü szálakról és hangyákról, 
Néma volt az erdő titka, 
Bennem feküdt eltemetve 
A nyugodság, élet — béke 
Kirabolva.

Egyszer megyek az erdőre
Tele sírni keszkenődet 
Könny ülésnek balzsamával, 
Akkor talán meglelem majd 
A nyugalmat s régi kedvet 
A nagy erdőn, a fűszálon, 
Mint jaj régén, amikor még 
Bámészkodtam és meg álltam 
Egy szin előtt, semmiségen. 
Még is még is félek menni 
Tele sírni keszkenődet, 
Hátha akkor találom meg 
Temetőmet.

LÁSZLÓ MIHÁLY.

VIRÁGFAK ADÁSKOR
Irta: FARKASNÉ, SIPOSS EHZSI.

ügy szeretnék ilyenkor — most tavasz- 
szal az emberek leikébe látni. Szeretném 
tudni vájjon az ő lelkűkben is úgy e! csitul-e 
minden rossz indulat, minden rossz szenve
dély e nagy virágba borulás láttán, mint az 
én lelkemben ?

Azt mondja Wilde: Jónak lenni nem 
más, mint harmóniában lenni önmagunkkal.

Igen, ez az 1
Ez a halk szavú imádságos lelki béke, 

mely elaltat bensőnkben minden rossz aka
ratot és megtölti a lelkünk nagy, mindent 
megbocsájtó ember szeretettel.

De haliga I A városból ide a Kálváriára 
vezető utón két elegánsan öltözött asszony 
jön fel erre.

Hirtelen egy virágos bokor mögé állok; 
kiváncsi vagyok, vájjon miről beszélhetnek 
olyan mélyen, elmerülve

Szeretném tudni, hogy az ő lelkűkből is 
olyan érzéseket vált-e ki a természet ezer 
változatban mognyilatkozó nagy szépsége, 
mint az én lelkemből ?

Mert nem tagadom, sokszor állok meg 
néma csodálattal eltelve emberi kezek alkotta 
műremekek előtt, hanem egy virágos fa mel



1924. janiul 8 H. B 8

további fölöslegből hivatkozunk kormá
nyunknak 13989—921 számu , Tájékoztató” 
rendeletére, mely álláspontunkkal egyezőleg 
megállapítja nyíltan, kifejezetten, hogy a kifo
gás nélkül való 4 évi qualificált helybenlakás 
által hallgatólag — ipso jura — megszerez
tetik a községi illetőség a nélkül, hogy azért 
a községhez folyamodni kellene ;

hivatkozunk az állandóan következetes 
judicaturára

s a közigazgatási jog legjelesebb jogtu
dósok által magyar sőt legújabban szlovák 
nyelven művelt bő irodalmára,

melyek mind azt a jogelvet hangoztatják, 
hogy a kifogás nélkül eltelt, qualificált, 4 évi 
helybenlakással vonatkozó kérelem és a köz 
ség határozata nélkül is megszereztetik a 
községi illetőség;

rámutatnak arra a földkerekség minden 
jogállamában élő, megingatni soha és sehol 
meg nem kívánt jogelvre, mely szerint min
den jognak megszerzése, vagy meg nem 
szerzése, azon jogelvek szerint ítélendő meg, 
melyek ott és akkor voltak érvényben, hol 
és mikor a kérdéses jog megszerezhető volt, 
illetve megszereztetett.

Jog, élőjog, mélyen tisztelt Köztársasági 
Elnök Ur Slovenskón és Podk. Russon a 
hallgatag, ipso facto, authomaticus illetőség
szerzés I Ezt egy tollvonással nemlétezővé 
tenni, megsemmisíteni, megváltoztatni, egy 
tévedésből eredett tollvonással nem lehet 1

Az a bíróság, melyet mély tudása, igaz 
ságérzete s mellékdolgokra soha sem tekintő, 
pártatlan igazságos volta miatt mindnyájan a 
köztársaság minden polgára a legmélyebb 
tisztelettel veszünk körül, distinctiojában ez 
egyszer tévedett, mert errare hamanum est. 
Ez a tévedés jóvá tehető s következményét

— hogy sok sok ezren földönfutókká 
legyenek, kiket a Csehszlovák köztársaság 
kiűzne, más állam be nem fogadhatna, gyer
mekek és felnőttek, fiatalok és aggok, nők 
és férfiak a legnagyobb nyomor á dozataiva 
dobassanak csak azért, mert az élő jog köpe
nyébe burkolva biztonságban érezték és érez
hették magokat és családjukat és oly védelmi 
eszközökről, melyek soha el nem gondolha
tott veszélyei ellen a jövő időknek megvéd
jék, nem gondoskodhattak —

el lehet hárítani.
Mélyen tisztelt Elnök Urnák s a kor 

mánynak leikéhez, érzéséhez, igazságerzeté- 
hez folyamodunk; Önökhöz, kik a tévedést 
belátni fogják, kik ismerik Csehország tör
ténetét, kik ismerik II. Eerdinand korát, s 
megemlékeznek arra a 36000 cseh családra, 
kiket nevezett király uralma alatt irgalmat
lanul kiűzték hazájukból, kik úgy ama csa

ládok nyomorát, mint ama érdekelt sok ezer 
család aggódó lelki állapotát átérezni tudják : 

megvág-, unk győződve, segíteni fognak, 
A felmerült aggodalmakat eloszlatják.

Mélyen tisztelt Köztársasági Elnök Ur 
az előterjesztettek alapján mi is kérjük,

hogy a Legfelsőbb közigazgatási bíróság 
fent megjelölt döntésének — akár a bíróság 
teljes ülése, akár törvényhozási intézkedés 
utján, vagy bármi más utón leendő megvál
toztatása s az 1886. XXII. t. c. 10 §. eredeti 
álláspontunkkal megegyező értelmének meg
állapítása végett a szükséges intézkedéseket 
megtenni kegyeskedjék

Bátorkodunk megemlíteni, hogy felira
tunk egy-egy példányát a Köztársaság Mi
niszterelnökéhez, Belügyminiszteréhez és Sio- 
venskó teljhatalmú miniszteréhez is felter
jesztettük.

Kelt Levice város képviseletének 1924 
junius hó 3-ik napján tartott közgyűlésében.

Hogyan szerezhetünk magyar 
vízumot ?

A prágai magyar királyi követség a Ma
gyarországba szándékozó közönség tájékoz
tatására a következőket közli:

Mindazon cseh szlovák utlevél-tulajdo 
nosok, akik a Magyarországba való beuta
zásra jogosító láttamozást (vizűm) óhajtják 
elnyerni, a grazi egyezmény 14 pontja értel
mében ezen kérelmüket személyes jelentkezés 
utján kötelesek előterjeszteni.

A prágai magyar királyi követség a 
közönség érdekében különös kivételt tesz 
akkor, amikor a személyes jelentkezés köte
lezettségétől eltekint és a megbízott vagy a 
pósta utján bemutatott útleveleket lattamoz- 
za Ez a közönség érdekében tett könnyítés, 
különösen a pósta utján beküldött útlevél 
láttamozás eseteiben, a követség munkájá
nak oly nagymérvű megnehezítését jelenti, 
hogy az ilyen kérelmek gyors elintézését 
csak az esetben biztosíthatja, ha a közön
ség a maga részéről pontosan alkalmazkodik 
az itt közölt tájékoztatáshoz.

Minden egyes útlevél külön, egészen 
röviden és szabatosan megfogalmazott bélyeg- 
telen kérvénnyel, pontos címmel ellátott 
bélyegtelen válaszborítékkal s a megfelelő 
pénzösszeggel együtt pénzeslevélben küldendő 
be. Akik többszöri útra jogosító láttamozást 
kérnek, azoknak 76 koronát, akik egyszeri 
útra jogosító láttamozást kérnek, azoknak 41 
koronát kell kérvényükhöz készpénzben csa- 
tolniok. A pósta utján előterjesztett kérelmek
nél tehát a 70, illetve 35 korona illetéken 

felül nyomtatvány és postaköltség fejében 
útlevelenként még 6 korona fizetendő.

A szükséges pénz feltétlenül az útlevél
lel együtt, nem külön póstautalványon kül
dendő, mert a láttamozás a pénz beérkezése 
előtt semmi körülmények között sem adható 
meg. amiből egyúttal az is következik, hogy 
a láttamozási illetéket a követség nem után- 
vételezi.

Különös nyomatékkai hívja fel a követ
ség a közönség figyelmét arra, hogy min
denki a saját neve alatt küldje be az útleve
lét és a csoportos beküldéstől tartózkodjék, 
mert ez utóbbi mód a kérelmek elintézését 
nagy mértékben hátráltatja.

Azok a köztisztviselők és családtagjaik, 
akik a grazi egyezmény értelmében díjtalan 
láttamozás iránti kérelem előterjesztésére jogo
sultak, köztisztviselői minőségük igazolásán 
kivül, a fentebb részletezett módon bekül
dött útlevelükkel egyidejűleg olyan hatósági 
bizonyítványt is tartoznak beküldeni, amely
nek az illetők kereseti és vagyoni viszonyait 
feltüntető adatából az illetékmentességre való 
jogosultság megállapítható. Az ily módon fel
szerelt láttamozási kérelmekhez csak 6 koro
na csatolandó.

Ugyancsak 6 korona küldendő be azok 
részéről is, akik az illetékmentes láttamozást 
szegénységi bizonyítvány alapján kérik.

Az egyszer díjmentesen megadott látta
mozás nem szolgál alapul újabb díjmentes 
láttamozás megadására.

Atutazási láttamozást csak azok nyer
hetnek, akiknek útlevelére azon ország beu
tazási láttamozása, amelynek területére Ma 
gyarországon keresztül utazni szándékoznak, 
már rá vezetve. Ez a láttamozás Magyaror
szágon való tartózkodásra nem jogosít. Cseh
szlovák útlevélre adott átutazási láttamozás- 
nak illetéke, nyomtatvány- és postaköltsége 
fejében az útlevéllel együtt pénzes levélben 
13 korona küldendő be

Egyidejűleg felhívja a követség a ma
gyar állampolgárok figyelmét arra, hogy' az 
Eszakamerikai Egyesült Államok területére 
érvényes magyar útlevelet a fejkvóta betelte 
miatt egyáltalán nem állít ki, a lejártakat 
pedig nem hosszabbítja meg A kivándorlá
sok újbóli megnyitása s a vonatkozó tájé
koztatások annak idején a sajtó utján közzé 
fognak tétetni. Előjegyzések stb a jövő 
kvótába nem fogadtatnak el. A magyar állam
polgárok saját érdekükben felhivatnak, hogy 
az újságokban időnként megjelenő és az 
amerikai kivándorlásra vonatkozó közlemé
nyek közül csak a prágai magyar királyi 
követség által kiadottakat tekintsék iránya
dóknak.

lett úgy érzem magam, mintha templomban ’ 
lennék :

És a pici zaj, oda lenn a lárma,
Ide fenn, mintha mind imádsággá válna,

És mély áhítattal, szinte öntudatlanul . 
tör ajkamra a szent, a világot megváltó ige : , 

.Fiacskáim szeressétek egymást 1“
t

Ennek a két asszonynak is azt szerettem 
volna mondani, mikor olyan mély gyűlölettel 
eltelve beszéltek egy harmadikról, akivel . 
pedig egy órával ezelőtt együtt láttam benn 
a városban. De ime lassan minden pad meg
telik körülöttem; de engem már uem érde
kel, miről beszélgetnek. Menekülök az utolsó 
padra az én hü egyetlen barátomhoz, akiben ; 
tudom, nem fogok csalódni soha: a könyv- , 
höz. Mert embertársaim gondolat világát 
nyomtatásban tudom csak igazán élvezni.

És amint nagy lelki gyönyörrel olvasom 
Györfyné Megyeri Ella szép szines riportját 
a jó pár évvel ezelőtt lezajlott király gyakor
latokról ; egyszerre úgy el fog a honvágy 
szép szülömegyém után; mig könnyekkel 
telik meg a szemem. És ime a kép egy
szerre megváltozik; a hegy, mely ott kéklik 
a távolban előttem, már nem a Szitnya, 
hanem a Szanda, a Karancs. Lenn a zöldelö 
réteken ezüst szallagként megcsillanó fehér

ség már nem a Garam, hanem az Ipoly, a 
kedves Ipoly. Aztán az emlékezés szép himes 
pillangója visz-visz messze, oda az ipolyparti 
felvidéki város Madách utcájába. Ott üllők a 
kertben, kezemben Madách: Ember tragé
diája. Vidáman csengő gyermek kacaj zavar 
meg az olvasásban s a kerítésen átnézve egy 
fehér ruhás bájos kis lányt látok egy nagy 
alvó babát becézgetve : Megyory Ellát azt, 
aki olyan eleven színekkel tudta megörökí
teni a királyt látó város akkori izgalmait.

Lehet gondolni, hogy ha az ö, akkor 
még csak gyermek fantáziáját olyan élénken 
tudták foglalkoztatni az akkori események, 
milyen izgalmas napjaink voltak nekünk na
gyoknak.

Mintha csak most is látnám az akkor 
országszerte híres úri bandérium felvonulását 
Zubovich Fodor vezetése mellett. És hogy 
megmosolyogták az ünnepi díszbe öltözött 
falukról beözönlött piros csizmás paraszt 
lányokat, akik mély hódolattal, párosult kí
váncsisággal ültek a híres vármegyeház előtt, 
hogy láthassák a királyt s akiket a kiséret 
fényes öltözetű tagjai közt vélték látni Nem 
akarták elhinni, hogy az egyszerű katona 
köpenybe burkolt szelíd arcú öreg ember a 
király.

Igen a király, aki jóságos mosollyal 

ajakén fogadja a város, a megye mély hódo
latát, abban a teremben, melynek karzatáról 
annyi viharos megye gyűlést hallottam lezaj
lani. Majd egy híres alispán választást és 
ogy még híresebb főispáni installatiót. Ebben 
a teremben hallottam Reményi Edét is he
gedülni.

És milyen örömmel csomagoltam otthon 
Sajgón a király asztalára szánt szöllőt. Nem
sokára meg is jött érte a király köszöneté 
édes apám nagy örömére.

Aztán jött a lefújás.
Ott zajlott le az utolsó felvonás a var

sányi temető mellett egy lankás domb olda
lon. Mi távcsövekkel felszerelve néztük végig 
a szöllönkböl az egészet.

Dörögtek az ágyuk, ropogtak a fegyve
rek, ott volt a király is fényes kisérettel.

Aztán mint mikor egy hangyabolyt meg
zavarnak, óriási kavarodás. Lefújtak, vege I 

Elhallgatnak az ágyuk, el a fegyverek, 
felharsan a katona zenekar és vidáman da
lolva indul Mády Kovács győztes serege 
Szécsény felé . . .

, . Valaki befogja a szemem és ime
egyszerre eltűnik a szép szines kép, el az 
ipolyparti város és a mindennapi élet szűr 
keségébe visszaesve lassan haladok haza
felé . . .
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Különfélék.
— Városi közgyűlés Szombaton 

folytatta és kedden fejezte be a képviselő
testület rendes közgyűlését. Szombaton az 
egyesült magyar ellenzéki pártok bejelen
tették, hogy dr Tóth Sándor városbiró man
dátumát az ellene intézett támadások miatt 
visszavonják és egyben beterjesztették a vá
rosbiró írásbeli lemondását, amit a közgyü 
lés tudomásul vett. Az elnöklő Klain Ödön 
ezután elparentálta Bódogh Lajost, Léva 
utolsó választott polgármesterét, aki Buda
pesten meghalt. Az ö csak nem 25 éves 
lévai közszolgálata alatt tette meg a város 
fejlődésének legnagyobb útját. A képviselő
testület a Budapesten tartózkodó Borcsányi 
Béla képviselőtestületi tag által koszorút he
lyeztetett ravatalára és részvét táviratot in
tézett Ezután letárgyalták a villamostelep 
költségvetését és zárszámadásait, a vezető 
ségnek köszönetét szavaztak Elhatározták a 
villamos áramnak 45 fillére való leszállítását 
és a személyzetnek öt százalékos fizetés 
emelést szavaztak meg egyhangúan. Hatá
rozatot hoztak, mely szerint a villamos tele
pet eltiltják attól, hogy az iparosoknak kon
kurenciát okozva, szerelési munkát vállaljon 
a vidéken. A nappali áramról is tárgyaltak 
s azt határozták, hogy az igénylőket újból 
jelentkezésre hívják fel. Füzesgyarmat állat
vásár tartására irányuló kérelmét nem támo
gatja a város. — A lévai hat országos állat 
vásár mellé még további hat állatvásár tar
tására kér a közgyűlés engedélyt a minisz
tériumtól, úgy hogy minden hónapban 
tarthasson Léva egy állatvásárt. A költség
vetésbe beállított aszfaltjavitásra 250,000 
koronás tiz évi amortizációs kölcsön felvé
telével a közgyűlés az elöljáróságot megbízta. 
Földessy Sándor délszlovenszkói magyar 
színigazgatónak kérelmére 3500 korona se
gélyt szavazott meg. A határozat ellen Boros 
Gyula felebbezést jelentett be. Szerinte eléggé 
támogatta a város a szintársulatot azzal, 
hogy ingyen termet és ingyenes színpad
használatot engedélyezett. Végül illetőségi 
ügyeket tárgyaltak: 54 illetőséget elismert, 
négy illetőség iránti kérelmet elutasitott a 
közgyűlés. Az állami vezető jegyző bejelen
tette, hogy Heckmann István káutortanitó és 
Dús Ilona óvónő állampolgárság iránti kérel
mét a minisztérium elutasitotta.

— A lévai j áráéi Iskolák raja- ée 
kézimunka kiállítását folyó hó 4 én nyi
totta meg a szlovák áll. el. iskola összes 
termeiben, (Tanítók Háza) Hrúz Samu áll. 
tanfelügyelő elnöklete alatt. A megnyitáson 
jelen volt a pozsonyi minisztériumtól Suchy 
orsz. tanfelügyelő, min. biztos, a nagymegye 
részéről Jóska áll. tanf. Jelen volt 100 nál 
több tanitó. Beszélt Hrúz szlovákul-magyaiul, 
továbbá Huszár Károly magyar tanítók járási 
elnöke. A kiállításra 93 iskola küldte be 
dolgait: 3 polg. és 90 el. isk. Nevezetesen : 
Léva áll. polg. isk, zárda, rk, ref. ov, izr, 
zárd, ov, zárd. el. isk, all. el. isk, áll. el. 
ov. Bakabánya áll. polg. Agó ref. Alsó Al
más rk. Felsőaimás ov. Bajka áll. Bát rk, 
ev. Bielovce rk, ref. Bohunice ev. Bori ref. 
Kálna borfö rk Csank ev. Csata rk. Csejkő 
áll. Gr. Damasd rk. Dalmad rk. Derzsenyo 
ev, Füzesgyarmat ref, Alsó Fegyvernek ref. 
Hölvény ref. Ilorhi áll, Gr.-Keiecsény rk. 
Nagy-Kálna rk. Kis Kálna ref Nagy Koszmály, 
rk. Kis-Koszmály ref. Gr.-Keszi rk. Kerek- 
udvard priv. Kiskér rk, Nagykereskény rk 
N. Tekov. Lekér rk, izr. Gr. Lök rk, ref. 
Lontóv rk. Vámosladány rk, ref. Málas áll. 
el. Gr. Mikola ref. Nagyod ref. Nadosány rk. 
Nyír rk. Gi.-Ujfalu rk. Oroszi rk, ref. Oroszka 
közs., áll. Endréd rk. Pásztó ref. Pecsenic 
rk. Podluzsany rk. Pukanec áll. Gr.-Szöllös 
rk. Alsó-Szecse ref. Felső Szecse ref. Sza- 
kállos ev, rk. Szódó ref. Garamszentgyörgy 
rk, ref. Nagy-Sáró ref. Kis-Sáró rk. Nagy- 
Salló rk, ref, izr. Kis-Salló ref. Salmos rk. 
Ó-Bars rk. LJj-Bars ref. Tőre áll. Tolmács 
rk Övár ref. Felső Várad ref. Varsány ref. 
Gr-Vezekény ref. Alsó Zsemlér rk, ev. Zseliz 
rk, ref, priv. izr. Alsó Várad ref. — Nem 
mulaszthatjuk el a látottak felett elismerésün
ket nyilvánítani, mert úgy a kézimunkák, 
rajzok, mint az Írásbeli dolgozatok igazán 
bámulatos szorgalomról s eredményről tettek 

tanúságot. A gyönyörű dolgok egész kincs 
tára tárul a belépő elé, kinek még fokozza 
bumulatát, mikor arról értesül, hogy az ösz- 
szes beküldött dolgokat helyszűke miatt ki 
sem állíthatták. Aki még nem nézte meg, 
az a pünkösdi ünnepek alatt még megnéz
heti. — E helyen értesítjük Léva város és 
vidéke közönségét, hogy a rendező bizottság 
határozata folytán a pünkösdi ünnepekre 

I való tekintettel az elemi és polgári iskolák 
rajz és kézimunka kiállítása (Zöldkert-utcza. 

I régi Tanítók Háza) f. hó 9 ig hosszabbittatott 
meg Belépti-díj nincs.

I — Gyászhir. Bódogh Lajos, Léva 
I városának legutolsó magyar polgármestere 

Budapesten, a múlt héten 72 éves korában 
elhunyt. Léva város közönsége 1896. évben 

; választotta meg Máriássy István akkori polgár 
mester mellé 1. tanácsnoknak a kinek rövid 
idő múlva utóda lett a polgármesteri szék 
ben, amelyet azután a prevratig megtartott. 
Kecskeméti származású, szegedi ügyvéd volt; 
a kunsági magyarok jellegzetes kiejtése 
beszédén meglátszott mindig. Nehézkes be-

i szédü, de pontos és szorgalmas hivatalnok 
’ volt, aki mindig minden dolgát pontosan el

végezni iparkodott és a város érdekeit min-
1 danütt a körömszakadtig védte. Keményfejü, 
1 kunsági magyar volt, ki meggyőződéséből 
I nem igen engedett s véleményét úgy fent, 
I mint lent mindig nyiltan, leplezetlenül ki- 
í mondotta Hivataloskodásának ideje alatt 

építették 1901—1902 években a városházát, 
1909—1910 évben a városi vigadót, csinál
ták a keramit utat és a városi villamos
telepet ; tehát emlékét maradandó alkotások 
őrzik a város történetében A háború után 
beállott változás állásából elmozditotts, ami 
annyira lehangolta, hogy itteni házát eladta 
s Budapestre költözött, hol igen szűk anyagi 
viszonyok között élt. Léva város képviselő
testülete a legutóbbi közgyűlésén 2000 K. 
segélyt szavazott meg részére, másnap az
után halál hírét vettük. Léván sok jó barátot 
szerzett, kik őszinte részvéttel vették a 
szomorú hirt eihunytáról. Halálát neje Bó
dogh Lajosné szül Váray Vilma gyászolja, 
ki hűségesen követte férjét az önkéntes 
száműzetésbe, s ki utolsó napjait gondos 
ápolásával igyekezett elviselhetőbbé tenni. 
Holttestét a távolba szakadt ismerősei és 
honfitársai mély részvéte mellett helyezték 
örök nyugalomra. Áldás omlékére.

— A Lévai Keresztény Munkás 
egyesület folyó hó 8 án este fél 8 órakor 
előadandó darabjának — Molnár Ferencz: 
,A millió" — szereplői: Michel, festő Balázs 
László, Prosper, orvosnövendék Vörös Mátyás, 
Champenbert, ujságiró Mátéffi Béla, Crochard, 
párisi betörő Kosztolányi József, Sopranelli 
énekes Turpinszky József, Tubiso, rendőr 
lönök Zsiak Géza, La Bécotterie betörő 
Kabáth József. Benjámin, rendörőrmester 
Doleg Lajos, Van Hoyspott, uzsorás Baranya 
Béla, Alfréd, segéd rendőrtiszt Hrashmann 
János, Egy orvos Kuzbert Jenő, Egy apacs 
Hegedűs Tibor, I. rendőr Krizsmanek Imre, 
II. rendőr Balint Endre, 111 rendőr Konta 
László, Hordár Kronka István, Moszkvai 
rendőrkapitány Kronka Sándor, Beatrice, 
zongora tanárnő Vörös Mariska, Francine, 
Michel barátnője Boób Mariska, Mariette, 

, szobalány L'herik Juci, Egy kis chasseur, 
Sopranelli inasa B. M — Rendező : Kovács 
István. Súgó : Konta Zoltán. Belépti-dij : 
I. hely (1—5. sor) 8 K, II. hely 5 K. Műsor
váltás (3 kor.) kötelező. E mulatságos és 
végig humorral teli előadásra és az utánna 
tartó tánezra újólag felhívja a nb. közönség 
figyelmét a rendezőség.

— Rajzklállltás. A lévai állami ref. 
reálgimnázium növendékei junius hó 15—17. 
napjain az intézet rajztermében kiállítást 
rendeznek saját rajzaikból, amelyre lapunk 
utján is felhívjuk a tanügy iránt érdeklődő 
nagyközönség figyelmét.

— Ipariskolai bizottságok meg
alakítása. A városi közgyűlés megalakította 
a tanonciskolák felügyelő bizottságait. A 
szlovák iparos tanonciskola bizottságába a 
következőket választották: Hruz Samo, Koprda 
Stefan. Czibulka Rudolf, Vrba Karol, 
Balog Matias, Hloska Samo, Sírba Ján, Ko- 
vácsik Martin, Rohács Jozef. — A magyar 
egyesült iparos és kereskedelmi tanonciskola

bizottságába : Szakács Viktor, Bándy Endre, 
Blumenthál Jónás, Borcsányi Béla, Boros 
Gyula, Csákányi Sándor, Éder Kálmán, An- 
talicz Vendel, Ghjmessy Mihály, Goldstein 
Henrik, Guba János, Horatsik János, Kreskó 
Nándor, Kostyek József. Kern Oszkár, Quitt 
Sándor, Presztolánszky Béla, Kis Géza, Ma- 
czák István, Szauer Izidor.

— Átomország. Múlt számunkban 
már jeleztük, hogy a lévai irgalmas nővérek 
intézetének polg. leányiskolája és kisded 
óvója június hó 15-én és 16 án (vasárnap 
és hétfőn) d ul 5 órakor kivonul a városi 
vigadó színpadára, hogy nehány kellemes 
órát szerezzen a k. szülőknek és gyermek
barátoknak, s ez alkalommal előadják Kersék 
Jánosnak: ÁLOMORSZÁG látványos mese 
játékát, 3 felvonásban, egy elő- és egy utó
játékkal. A darab zenéjét Heckmann István, 
a r. k. egyház karnagya szerezte. Szin : Az 
eiő- és utójáték Katóék lakása. — I. felv. 
Tüudérország. — II. felv. Az ördöghegy. — 
III. ielv. A menyország előcsarnoka A mese
játék főbb szereplői a következők : Mamuska 
Szmetanovics Mária, — Kató, kis leánya 
Nyiredy Mária, — Őrangyal Beyer Ilona, 
Éj Lutter Elvira, — Csend Szedlacsek Irma, 
Béke Éder Olga, — Álom Fenyvesi Júlia, 
Rossz szellem Róth Erna, — Tündérkirályné 
Jánoss Klára, — Tündér királykisasszony 
Ghimessy Erzsébet, — Udvarhölgy Bresz- 
tyenszky Mária, — Udvarmester Fendt Edit, 

| Kukta * , * — Bohóc Adamcsa
Ilona, — Irigység Glasz Olga, — Nagyra- 

I vágyás Steiner Erzsébet, — Hazugság Osvald 
' Eszter, — Tékozlás Oroszi Klára, — Tor

kosság Droppa Margit, — Lustaság Tóth 
i Júlia, — Gyűlölet Wertheimer Olga, — 
; Katona Vida Etelka, — Vak muzsikus Guba 

Margit, — A leánya Frankó Ilona, — Búcsú 
i sok vezetője Dely Ida, — Búcsújáró asszo- 
1 nyok: 1 Palenik Máris, 2. Bóna Erzsébet, 
i Főangyal Rothnagel Erzsébet. — Hajnal 

Kriek Valéria, — Beszélő angyalok : Pekarik 
Gizella, Ferenczy Magda, Koralevszky Ilona, 

I Csorba Kata, Kónya Ara > ka, Labancz Ida, 
Papp Olga, Éder Mária, Schneider Cecilia. 

I Ezenkívül szerepelnek még éneklő angyalok 
. Kis angyalok. Búcsúsok. Manók. Baglyok. 

Denevérek. Boszorkányok. Ördögök. Banda. 
' Pincérek. Törpék. Lakájok. Udvarhölgyek. 
' Virágtündérek. Pillangók. Szentjánosbogarak. 
' Összesen 222 szereplő. Gondolhatjuk, mily 
■ nagy fáradtságot és előkészületet igényel a 
! rendezés munkája. A jelmezek és a díszletek 
I pedig nagy tetszést fognak kelteni. Helyárak : 

1 hely 10 kor. II. hely 6 kor. Állóhely 3 kor. 
I Nagy páholy 100 kor. Kis páholy 60 kor. 

Az érdeklődés már oly nagy, hogy a jegyek 
i elővételben fognak valószínűleg elkelni.

— Áthelyezés. Strinzl József, a lévai 
i (Zöldkert utcai) szlovák áll. elemi iskola 

igazgatója a zólyomlipcsei polgári iskola igaz 
I gatójává neveztetvén ki, helyébe Hrncsár 

Lajos bakabányai származású tanitó nevez 
' tetett ki

— Kinevezés. A komáromi törvény- 
i szék Laufer Oszkár oki. mérnök lévai lakost 

a törvényszék területére állandó bírósági 
szakértőnek nevezte ki.

— Nagyaallói harangazentelés. 
t A nagysallói róm. kath hívek egy igen rég 

óhajtott kivánsága ment teljesedésbe május 
. 25 én vasárnap, amidőn a háborúba elvitt 
| harangjai helyet újakat szerzett be. Nem 
I mindennapi gyönyörű ünnepségben volt ré- 
, szűk a nagysallói hiveknek. Az ünnepély 

reggel 7 órakor kezdődött. A három szép 
harangot virággal dúsan feldiszitett kocsin 
hozták be az állomásról. A négy pompás ló 
által vont kocsin koszorúba álltak a sallói 
magyar lányok. A menet élén nagyszámú 
kerékpáros haladt, majd utánna magyar ruhá
ba öltözött lovas legények következtek. A 
menet végét nagyszámú vidéki és helybeli 
vendég díszes kocsisora egészítette ki. A 
lélekemelő bevonulás a templomudvarban 
felállított virágokkal gazdagon diszitett dia
dalkapu előtt fejeződött be, ahol a helybeli 
r. kath. kis iskoláslányok szívhez szóló ked
ves énekkel üdvözölték a régvárt harango
kat. Nánai Ilonka tanulóleányka kedves 

| közvetlenséggel mondotta el versecskéjét A 
elhangzott énekek és vers után Móczy András 
helybeli templomatya emelkedett szólásra,
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aki igazán alapos készültséggel éa szivetrázó 
magas lendületű beszédével a jelenlevőket 
annyira meghatotta, hogy szem alig maradt í 
szárazon. Móczy András beszéde mindenki- I 
ben maradandó emléket hagyott. D. u. 2 
órakor kezdődött a harangok beszentelése. 
Az ünnepi beszentelést dr. Fekete Vince 
zselizi esperes plébános végezte dr. Bargár 
György és Tonhaiser Mihály barsenerédi és 
nagysallói plébánosok segédletével. A be
szentelést ünnepi litánia követte, amely után 
dr. Bargár György az ünnepély fényéhez 
méltó kedves beszédben méltatta a haran
gok jelentőségét. A minden szivet megindító 
beszéd után megszólaltak a kedves hangú 
szép harangok, amelyek hangjukkal minden 
szivet betöltötték.

— Előadás az Ifjúság részére Az , 
érettségiző s igy már a mindennapi életbe 
kilépő ufjuság részére dr. Gergely Fülöp 
Léva város tiszti főorvosa junius hó 2 án ; 
tanulságos előadást tartott a nemibetegségről, 
melyek az életerős nemzedéket alattomosan I 
támadják meg és teszik tönkre. Hosszú és j 
gazdag tapasztalatain átszűrt életigazságokat 
tárt fel az ifjú nemzedék előtt, akik a jöven
dőt képviselik, óvó és jóságos atyai intő i 
szavakkal figyelmeztette az ólálkodó vészé ; 
lyekre, amelyek már — különösen a mai 
időben — jobb családokat is megfertöztettek 
Szívből jövő s az ifjúság nemes szeretetéről 
tanúskodó előadása mély hatást tett a haliga- ' 
tóságra. ,

— A lévai Kereskedelmi Csarnok 
dr. Laufer Arthur elnöklete alatt f. évi junius 
hó 1. napján tartotta meg évi rendes köz 
gyűlését saját helyiségében. A közgyűlésen 
nagyszámmal jelentek meg a csarnok keres [ 
kedő és iparostagjai. Az elnök a közgyűlést | 
megnyitó beszédében rámutatott a kereske- , 
delem mai válságos helyzetére, melynek 
föokát abban látja, hogy az államhatalom. ' 
amelynek kötelessége lenne az adózók hely- i 
zetének javulását előmozdítani, rendszerte- j 
len és kíméletlen adórendszerével elvisel
hetetlen terheket ró az adóalanyokra. Reá- , 
mutat a kereskedelmi testületek országos 
szövetségének pőstyéni közgyűlésén elhang- l 
zott panaszokra, ahol az illetékes körök 
tudomást szerezhettek a kereskedelem bajai- 1 
ról. Az adóterhek ellen folytatott küzdelem- . 
mel foglalkozik a titkári jelentés is, amely , 
az 1923. évi testületi tevékenységet részle- ■ 
tesen ismerteti. A közgyűlés a titkári, pénz- [ 
tári és számvizsgáló-bizottsági jelentéseket 
egyhangúlag elfogadta, dr. Műnk Károly i 
ügyész-titkárnak és Weisz Ignác pénztárnok- | 
nak ügybuzgalmukért jegyzőkönyvi köszöne- i 
tét szavazott. A titkári jelentés kapcsán 
meginduló vita során a tagok panaszolták , 
az 1922. évi sérelmes forgalmiadó kivetése
ket, az útlevelek kiadásánál a pénzügyigaz- , 
gatóság azon eljárását, hogy a folyó és jövő ; 
évi adónak, valamint a dézsmáuak ingóbiz- . 
tositékát követeli az adózó kereskedőktől, [ 
holott a kereskedők részére a pénzügymi
nisztérium bizonyos könnyítéseket engedélye- 
zett. Végül tárgyalta a kereskedő tanoncok 
intenzivebb oktatását célzó indítványokat és . 
ezeknek illetékes helyen leendő szorgalma- i 
zását határozta el

— Eljegyzés. Chalupa József elje
gyezte Schiitz Gizikét Léván.

— Kertmeguyltó ünnepély Az 
Érsekujvári Római Katholikus Kör a saját 
helyiségében 1924 junius hó 8-án, pünkösd 
vasárnapján tartja a modernül átalakított, 
rossz idő esetén teljesen lefedhető kerthelyi
ségének műsoros estéllyel és táncvigalommal 
egybekötött zártkörű kertmegnyitó ünnepé
lyét. Kezdete este 8 órakor. Belépti-díj sze
mélyenként 6 korona.

— Lóklállltáe- és lóverseny Ké- ménden. Május hó 25-én a Nyitramegyei 
Gazdasági Egyesület Kéménden lókiállilást 
és versenyt rendezett gazdák részére bzebb- 
nél-szebb állatokat láttunk a kiállításon. A 
behozott állatállomány megmutatta azt, hogy a magyar kisgazdák rövid néhány év alatt 
milyen szakértelemmel javították, illetőleg 
tenyésztették ki a háború alatt leromlott ' 
anyagot. Voltak szép angol félvérek, gyö
nyörű Furiózok és Nort Star k, nyugodtabb 
Noniuszok, néhány jó megjelenésű gidrnáy,

láttuk továbbá az eddig nagyon divatos mura
köziek egy-egy példányát. Ez utóbbit igen 
helyesen kezdik kiküszöbölni a lóállományból 
A kiállítás és verseny úgy látszik politikai 
célt is szolgált. Erre engedett következtetni 
Stodola Kornél nemzetgyűlési képviselő poli
tikai jellegű megnyitó beszéde, amelyben elis
merte a gazdatársadalom sérelmeit s meg
állapította, hogy a jelenlegi köztársasági poli
tika nagy súllyal nehezedik a főkép földmi- 
veléBsol foglalkozó magyarságra Hangoztatta 
továbbá, hogy a gyárak és kartellek oly nagy 
nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy ez 
kénytelen az ipari cikkeket magas vámokkal 
védeni. Ami a rendezést illeti, az sok kifo
gásra adott okot. Az állások dróttal voltuk 
összetákolva s oly gyengék voltak, hogy igen 
könnyen a legnagyobb szerencsétlenség követ
kezhetett volna be, ha egy-egy tüzesebb mén 
elszabadul 8 óra helyett a megnyitás csak 
10 órakor történt meg. A csikós kancák el
bírálása rendes lefolyású volt, de már az 
anyakancák elbírálásánál bizony lanyhaság 
volt észlelhető. A családok elbírálását már 
úgy kellett kikényszeríteni, itt már a bizott
ság egyes tagjai nem is voltak jelen, az egy 
és két éves méncsikókat meg egyáltalán meg 
se nézték. Délután volt a versenyfutás. A 
pályát nem hozták rendbe s hiányzott a nél
külözhetetlen kordon, a közönség a verseny
pályán futás alatt keresztül-kasul járt, befo
lyásolta ez úgy a lovasokat valamint a lova
kat is. Eme rendszertelenségnek meg is lett 
a gyümölcse, mert ogy ló futtatásban a lábát 
törte, szerencsére a lovasnak semmi baja 
som történt A kárvallott lovas részére 1300 
K-t gyűjtöttek, ezen felül a bizotlság további 
6000 K kiutalását ígérte be.

— Kirándulás a Székács féle mag- 
nemesltö-telapre. Az Országos Magyar 
Kisgazda, Földmives és Kisiparos Párt már 
a múlt évben rendkívül jól sikerült tanulmány
kirándulást rendezett a Tótmegyer mellett 
levő Székács féle magnemesitö és kísérleti 
telepre. A párt ezen kirándulását ez évben 
is meg óhajtja ismételni, melyhez a telep 
vezetője Elek Béla földbirtokos a legnagyobb 
készséggel adta beleegyezését és mint a múlt 
évben örömmel vállalta a kirándulók kalauzo 
lását. Tekintettel a növényzet elmaradására 
a kirándulás junius hó második felére van 
tervezve, de az előzetes intézkedések meg
tétele végett már előre is felkérjük az érdek
lődőket, hogy részt vételüket alulírott köz 
pontnál mielőbb jelentsék be. A kirándulás 
pontos dátumát a lapokban közölni fogjuk. 
Ismételten felkérjük a gazdatársadalmat, hogy 
ezen a tanulmányúton lehetőleg minden 
községből egy-két gazdatárssal képviseltesse 
magát, meri a régi nagyhírű Székács fajta 
nemesitett termények megtekintése, különös 
tekintettel a legújabb fajtákra, valamint a 
mütrágyázási kísérletek tanulmányozása és a 
modern gazdálkodás megismerése egyik leg
fontosabb feladatunkat kell hogy képezze, 
mert ez egyik legfőbb eszköze, hogy népünk 
jövő boldogulását biztosíthassa. Jelentkezé
sek az Országos Magyar Kisgazda, Földmi
ves és Kisiparos Párt központi irodája címére 
Komáromba küldendők.

— Tubarln Léván Erdős Andor 
igazgatása mellett egy kis tabarin társulat 
érkezett városunkba, melynek bemutató elő
adása szolid családi műsor keretében teg
nap este volt a városi szálloda külön e célra 
berendezett helyiségeiben A tabarin műsora 
igen értékes számokból áliott. Felléptek : 
Mária Farra ki egy angol és egy keleti tán
cot lejtett el. Annié Fiari egy Baly táncot 
és egy Shimy fantáziát táncolt igen nagy 
művészettel. Mont Méri Európa szerte ismert 
nagy kvalitású táncosnő két szenzációs tánc 
számával aratott nagy sikert. Miskolcy Béby 
partnerével legújabb Mondain táncokat mu
tatta be, igen nagy művészettel Dernay Erna 
Chanson énekesnő magyar és német nyelvű 
chansonokat énekelt igazán művészi stílben. 
Az együttes férfi Btarja már a lévai közön
ség előtt ismert táucoskomikus Fodor Frici, 
aki szenzációs kupiéval és táncszámaival 
teljesen magával ragadta a közönséget. Mű
sorban szerepelt még Kővári Gyulának kis 
bohózata a Biztosítási ügynök Dernay Ernával 
és Fodor Fricivel Végül a föatrakció képpen 
megemlítjük Chaplint, kinek komédiája telje

sen diadalt aratott. Őszintén szólva nagy és 
tartalmas műsorban volt része s minden 
egyes szám újabb és újabb meglepetést ho
zott s e mellett az egész műsor teljesen 
családi jellegű volt Sok elismerés illeti meg 
Erdős Andor igazgatót a szépen és művészi 
érzékkel összeválogatott műsorért és együt
tesért. Mint értesülünk, a műsor nyolc napon
ként változik és belépő dij nélkül, egy fekete 
kávé elfogyasztása mellett végignézheti a 
lévai közönség.

— A. mozi a pünkösdi ünnepek alatt 
igazi művészi Hímekkel fogja szórakoztatni 
a közönséget. Vasárnap, junius hó 8 án egy 
Jackie Coogan filmet fog a mozi lepergetni, 
melynek címe Az utcai gyerkőc. Ez a ö fel
vonásos, meghatóan kedves film dráma he
tekig izgalomban tartotta az amerikai közön
séget, s bizonyára nálunk is teljes diadalt 
fog aratni. Egyébként a kis Jackie Coogan- 
nak nem kell külön reklám, mert aki egy
szer látta őt, soha többé nem felejti el 
játékát. — Hétfőn, junius hó 9-én Haupt- 
msnn Gerhart hírneves „Fantom*-}* kerül 
bemutatóra, melyben Melitta szerepét Lya 
do Putty, a világszép mozi színésznő játsza. 
Hiiuptmann regényo annak idején a Berlini 
lllusztrirte Zeitungban nagy feltűnést keltett, 
de filmen még szebben érvényesülnek nagy 
arányú kvalitásai.

— Kálnlczky Margit oki. tánezta- 
nárnő pünkösd vasárnap este 8 */* órakor a 
kasinó termében táncösszgyakorlatot rendez. 
Folyó hó 14 én szombaton este 8 l/'i órakor 
pedig ugyanott tartja táncvizsgáját. Érdeklő
dőket mindkét estere szívesen lát.

— Údülöottlion Kremuioa. Szlo- 
venszkó legolcsóbb üdülő és gyógyhelye. 
Ellátás napi 6 szőri komplett étkezéssel, 
lakás, fűtés, világitás, orvosi gyógykezelés 
(beleértve esetleg injektiót is) — napi leg
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 
felett, körülvévo hatalmas fenyves erdőkkel, 
az erősen ozondus és tiszta levegője által 
igen alkalmas tüdőcsucshurutban, idült hörg
hurutban, vérszegénységben stb. szenvedők 
részére. Hízó és fekvőkurák. — Lég és nap
fürdők. Hydrotherapia. Villanyvilágítás. For- 
rásvizvezeték. — Nyitva május hó 15-től. 
Közelebbi informatiót nyujtdr. Kiéin Kremnica

A közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Mindazon jóbarátainknak és ismerőse 
inknek, kik megboldogult feleségem illetve 
édesanyánk elhunyta alkalmából részvét
nyilatkozatukkal megkerestek benuünket, ez
úton is balás köszönetünket fejezzük ki.

Kaizer Mihály és családja.

Köszönet nyilvánítás.
A helybeli áll. r. r. gimnázium által 

május hó 17-én rendezett estélyén felüllize- 
tés, ill. jegymegváltás cimén a következő 
adományok folytak be : Denk J 200, Városi 
hivatal 150, dr. Szilárd Samu 50, dr. Zosták 
A. 20, Vida J. 20, dr. Liebermann Leó 15, 
Urbán J vendéglős 20, dr. Liebermann Jakab 
15, Stransky szálloda tulajdonos 35, Knapp 
Gyula 50, dr. Baska 50, ModveJ L. 12, Wetz- 
ler A 8, Nagy Artúr, 5, Adler L. 5, Hló;ka 
S 30, Weisz Kálmán 15, Knapp Géza 15, 
X 5, Y. 8, Kotora J. 10, llulják J. 5. Hla 
vaty J. 5 Schulcz ignácz 45, összesen 783 K.

A múlt iskolai évben és ez idén rende
zett estélyek tiszta jövedelmét a tanári kar 
következőképen osztotta fel : ifjúsági könyv
tárra 1000 K, rajzkiállitás költségeire 100 K, 
kirándulásra segélyképen 350 K, ének és 
zenealapra 1628 91 K

Úgy a felülfizetöknek, mint a többi részt
vevőknek a gimnáziumi ifjúság nevében hálás 
köszönetét mond a rendezőség.
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Köszönet nyilvánítás.
Az Arvaházat fenntartó Lévai Nőegylet 

a következő kegyes adományokat vette :
Riedl Ernő Grdamásd 60 kor. N. N 

4 kenyér. Loserth Mancika 20 kor. Berényi 
Albert 6 kabát, 4 nadrág. N. N. ’/» kgr. 
zsir, */s kgr mák, 1 kgr. bab, '/t kgr. töpör
tyű, 5 kgr burgonya. Egy tarokk társaság 
10 kor. Agárdy Sándorné 50 kor.

Fogadják a nemesszivű adakozók jóté
konyságukért az árvák nevében köszönetünket.

Árvay Józsefné. , 
alelnöknő.

Jótékonyság.
Éder Kálmán úr bádogos a tüdőbeteg

gondozó intézetnél felmerült bádogos munkát 
ingyen teljesitette, mit ezennel hálásan 
megköszönünk.

Dr. Frommer Ignácz

Tanügy

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 felvilágositást az , 
igazgatóság. (Bratislava, Apácapálya 13). 1 
Megjegyzendő, hogy mindkét kereskedelmi 
iskolában nem számíthat felvételre oly polg. ' 
iskolából jövő tanuló, kinek bizonyítványában 
elégséges van.

F 
Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.

1924. junius hó 1.-től — junius hó 8-ig j
Születői.

Klapste Ferenc Zsabka Gizella fiú Wiastimi) j 
— Pákozdy Lajos Miskalek Mária leány Lenke I 
Petronella. — Deutsch Elemér Reitmann Biry t 
leány Ágnes Eszter. — Baroska János Vida Margit - 
fiú Ernő János.

Házasság.
Szvetlánszky István Dobroviczky Mária rkath. •

Halálozás.
özv. Dohány Istvánná Kis Zsófia 83 éves ‘ 

agyvérzés — Jób Györgyné Jancsok Erzsébet ’ 
84 éves végelgyengülés — ifj. Dohány István * 
4 hó hörghurut. — Német Boldizsár 40 éves tüdő- . 
gümőkór.

5292—1924 szám.

Hirdetmény.
Felhivatnak a tűzoltói szolgálatra köte

lezett 20-tól 45 éves korú levicei lakosok, 
kik eddig a sorozáshoz meg nem jelentek, 1 
hogy a folyó év junius, hó 9-én, vagyis | 
pünkösd hétfőjén reggel 7 órától délelőtt ! 
9 óráig tartandó tűzoltói sorozáshoz a város- 1 
háza közgyűlési nagytermében annál inkább I 
jelenjenek meg, mert az elmaradottak alkal
masoknak fognak minősíttetni.

Levice, 1924. évi junius hó 6-án.
Névery Bilcsek

h városbiró. tűzoltó parancsnok.

ad 5075—1924 szám.

Árlejtési hirdetmény.
A városi rendőrlegénység és szolga

személyzet részére
14 nyári mosó öltöny
14 drb sapka és
14 pár cipó lesz beszerezve.

Értesítem tehát mindazon levicei iparo
sokat, kik ezen ruházat elkészítését vállalják, 
részletes ajánlataikat anyag és szövet min
tával mellékelve, zárt bontókban folyó hó 
15-ig adják be a városbirói hivatalban.

Levice, 1924. junius hó 6.
Kitin Ödön s. k. 

b. városbiró,

Gabonaárak :
1924. junius hó 

100 kgr.

Levice,
Búza — —
Rozs — — 
Árpa — —
Zab — —
Kukorica — 
Bab — —
Köles — —
Lóheremag — 
Lucernamag

7-én

140 - 142 kor.
- 140 „

138 — 140 .
- 130 .
- 150 .
- 230 .
- 90 .

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank Levice, jelentése.

Devizák:
Magyar kor. átutalás 1 Kő 
Német-osztrák „ ,
Lei , ,
Lengyel márka „ ,

május

2680 —
2020.—

6.38 
148568.—

5-éxi:
2650.— 
2020.— 

6.30 
149250 -

Valuták :
1 angol font - - Kő 150 60 149.80
1 amerikai dollár , 34.10 34.40

100 svájci frank , 614.50 613.50
100 francia frank 182 90 180 40
100 belga frank - - , 159,25 156 25
100 svéd kor. - - - , 918.- 901.—
100 dinár - - • - ■ 42.37 42.05
100 lei - - - - - „ 15.90 14.60

Cisl, 814/1924 grk.

Vytah licitacneho oznamu.
V exekucnej zálezitosti exekventa Dr. Oskara 

Steinera proti exekvovanému Vendelovi Török 
pozemnoknizná vrchnost nariadila exekuőnu lici
taciu cielom vymozenia 583 kor. 50 hal. poziadavky 
na kapitále a jej prislnsnosti na nemovitost nac- 
hádzaju sa na üzemi levického okr sudu obsazenu 
v póz. kn. protokolle obee Cata őisl. 179 pod A I, 
1 r c 107 m. ő obsadene ho domu cisl. 93/c na 
menő Török Vendela pod B 18 v 1|8 őiástke zne
juci podiel vo vykricnej cene 800 kor.

Licitaeia sa prevedie o 10 hodine predpolud- 
najsej dna 23-ho júna 1924 v obecnom dome obee 
Cata,

Pod licitaciu spadajuca nemovitost nemoze sa 
lacnejsie odprodat, ako za dve tretiny vykriknej 
ceny.

Ti, ktori chcu licitovat, povinni su slozit ako 
odstupné 10®|c-ov vykriknej ceni v hotovosti, alebo 
v cennych papieroch, ku kaucii sposobilich, poci- 
tannych dia kursu urceného v 42 §-e cl.z. LX. 1881 
osobe póz. kn vrchnostou vyslenej, alebo tejze 
odevzdat stvrdzenku o predbeznom ulozeni od- 
stupneho do sudneho depositu a licitacionálne 
podmienky podpisat.

Ten, kto za nemovitost viacej slubil, néz 
vykrikná cena őini, jestli nik viacej neslubuje po- 
vinny je dia percenta vykriknej ceny urőené od
stupné po vysku práve takého percenta nim slu- 
benej ceny hned doplnit.

v Leviciách, dtia 14-ho marca 1924 Dr. Skycák 
v. r. okr. sudea.

Za hód overnost vydania
HOFFMANN, 

správ. póz, knihy.

Cislo 122 1924. exek.

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

LX. zák. cl. z roku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku novobanskéko okresného súdu 
cislo 2650|r. 1922. k dobru Ján Pataky zastupova
ného skrze pravotára Dr. Henrik Biedermann 
oproti do vysky 560 Kő. a prísl. cestou zabezpe- 
őovacej exekúcie prevedenej dna 19 júna 1922 
zabavené a na Kő. 400 odhadnuté následovné 
movitosti a to: bicikel, na verejnej licitácii sa 
rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
novobanského okresného súdu císlo 1498/1922. 
do vysky 560 Kcs. poziadávky na kapitále, tejze 
—%-ové úroky ;odo dna pocítané, ’/,% provizia 
a útraty doposiaf v 180 Ke. 50 hal. ustálené na 
byte obzalovaného v Zarnovici urőená je co lehota 
16 hodina dopol. dna 17 júna 1924. a prípadní 
kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa zmie
nené movitosti v smyste 107 a 108. §-u LX. 
cl z r. 1881. pri plateni hotovymi najviac shibujú- 
cému v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú.

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

Dáné Nová-Bana, dna 18. mája 1924.

Artúr Tóth 
súdny exekútor.

T—-J Ó n a vagy műteremnek alkalmas 
1xUQ>cLAawJX két utcai szoba zárt folyo
sóval kiadó. Bővebbet NYITRAI és TÁRSA 

könyvkereskedésében.

I 
I

I

T?l'vraeii»a++ egy ’öfför igazolvány, meg- JJfl V vSZvtw találó illő jutalomban 
559 részesül. Cim a kiadóban.
T^a__Házak és ingatlanok XXviu V sUib.ö, vételét és eladását, laká
sok szerzését Lsvicén és vidékén legelönyö- K 
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ 
LÁZÁR keresk. ügynök Levice Zöldkert u. 1L

T7a 11 • 1 zeneileg képzett hölgy zongora 
V 0.110,1 órákat. Cim Zöldkert utca 9. sz

Eladó használt bútor.
Bővebbet ENGEL SÁNDORNÁL az üzletben.

Jíkartin levő
552 hivatalban.

T'mvr trö e kazalozó, 32 colos daráló 
“Ö J ’ —és faszén generátor 16 ló
erős motorhoz eladó. Cim a kiadóban. 554

Azonnal beköltözhető es£n
újonnan épített ház, nagy gyümölcsös és 

. konyhakerttel, vasúton Lévától 20 percnyire, 
, családi okok miatt jutányosán eladó Cim a 
i kiadóban. 549

'1 - 300 holdas keres okleveles
gazdász, azonnalra vagy szeptemberre. — 

I „BARS* jeligés ajánlatokat a kiadó továbbit. 
, 653

(

|
i T <a Író CÓTsf takarítást vállalok. Cim JOfiUlaúCÁ L kiadóban

T71 n J A Ts A n Damjanich utca 10 szAiaCLO naz. húz eladó. — Azonnal
568 beköltözhető lakással.

i a
6S9

Tá Ír A bVAI leány tanulónak fel-JQ JiaoDUl vétetik KOHN RÓZSI 
hölgyfodrász, Kossuth utca 3.

I

A Mácsai-íéle i sBzátay- £
eladó. Értesítést lehet kapni özv. dr. DÓMJÁN 
LAJOSNÉNÁL ugyanott. 565

Helybeli jóforgalmú;e?Xö
polgárias berendezéssel, sürgősen eladó. 
Cim a kiadóban. 572

T71j>AA Léván egy legjobb fekvésű ház, JJldiUU melyben egy lakás azonnal el
foglalható. — Ertesitést ad e lap kiadó
hivatala. 522

SrPTllfi mitesser, ránc, májfolt, arc- és Wow^JlU, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes ,CoraIl“ készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SM0GR0V1CS A. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

Tej mérésemet
1. szám alá helyeztem át. További szives 
pártfogást kér özv. GRAPKA JÓZSEFNÉ.

i TamaM-Q JLlLUX'n LKL XaLUJLIB>

KÁRPITOS MŰHELY!
■ Elvállalok minden e szakmába vágó
■ új munkákat, úgy mint: díványok, ! 

sezlonok, matraczok és mindennemű t
: <118 bútorok párnázását, úgy szintén ! 

régieknek a faidolgozását, a legjobb i 
! kivitelben. Függönyök feltevését a lég- B 
- Ízlésesebb kivitelben, kívánatra házhoz -
■ megyek, díványok készen kaphatók - 
j Kérem a t. közönség szives pártfogását, j

Tisztelettel
; SCHWARCZ IMRE i

' ' kárpitos-mester LEVICE Szepesi u. 3. ez. ' 
^tTs nut rTrmerr rrsnrn i tr, u w > W7 m-iro
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jóminőségü zsákok, linóleum 
és mindenfajta kenderspárga, 
dohányzsineg, szövöfonal és 

malomheveder gyári áron kapható: 

Kaiser Gézánál lm, Mártonfy u. 4

EST©13 MIF©2LZL© W©23
Vasárnap junlvis 8-án, aste 8 órakorUtcai gy er k ő c.

6 felvonásban — J A C K I E COOGAN főszerepben

Műhely megnyitás.
Tisztelettel értesítem a n. érdemű 
közönséget, hogy Zugó utcza 
---  15. szám alatt ■---- 
bútor és épület asztalos 

műhelyt nyitottam.
Elvállalok e szakmába vágó bár 
milyen kivitelű munkákat, antik 
bútor javítását és billiard asztal 
áthúzását. Kérem a n. é. közönség 
b. pártfogását. Tisztelettel

ifj. Gráner Károly
bútor és épület asztalos.

ELétfőrx junius 9-én, este 8 órakor 

FANTOM.

8 felvonásban. — Lia de Putty és Alfréd Ábel főszerepben

ÍRÓGÉPEK: —==—=
Nagyon Olcsón eladó egy vak irásu 
jókarban levő „REMINGTON“ írógép.

Vadonat uj „UNDERWOOD11 írógép, gépszallagok, 
Garbón-papir a legolcsóbb napiáron kaphatók :

könyvkereskedésében, LÉVÁN.

Gépszijjnk,

--------- —;

ÍBÉRKOCSI ------- ®
bármely időben VI dékre és vasúthoz J
megrendelhető a Városi Szálló portásánál, j

Bea ---- nr-^1

legjobb minőségben

RÁCZ HÜGÓ utóda
GÖZEKEGARN1TURA FX lány, elsőrendű 
üzemképes karban, teljes felszereléssel jutányos áron eladó. 
A gép a mai földbirtokreíorm viszonyainak, nagyságánál fogva, 
igen alkalmas Bővebb felvilágosítással szolgál:

SZŰCS ALADÁR fögépész, IPOLYSÁG.

bőrkereskedésében
— LEVICÉN —
Városi Vigadóval szemben.

KOVÁCS MIHÁLY 
tűzálló agyagbánya, fedélcscrép 

és téglagyár tulajdonos
------ FÖLTÁR =

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

Ami olcsó és ami jó
====== c s a. k:

Szemerénél kapható!
és pedig: Különféle csövek, fogas- és szijkerekek. vasúti és iparvágányé sínek, 
vasoszlopok, traverzsek, viz tartány, 150 lt. rézüst, csavarok, tüskésdrót, tenge
lyek. vasredőnyök használt here szóró, aratógép és egyébb használt géprészeket, 
továbbá vesz minden használt és leszerelt gépeket — Minden, ami uj volt, itt 
kapható. — Veszek csontot, rongyot, ködmöndarabot. adok érte Cs. valutát, 

méterenként több koronkát

SZEMERE ÁRMIN ócskavastelepe Kálnai-u. végén.
-------------  Levice—Léva. ■—

"Mom rűlzlam hanem valósággal minden vásárló egyszeri 
IN 6X11 1 öli.Idill, —vásárlással meggyőződhet. =====

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

Valamint Férfi fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék.
Bébé kelengyék minden minőségben —- 1 Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÍTLÖP. J
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Szenzáció! TÁBORIN. Szenzáció!
1924. Junius hó 7.-től kezdve a VÁROSI VIGADÓBAN *"W0NAGY KABARÉ MŰSOR.
Fellépnek: Dernay Erna, Eiari Anny, Farra Mártha, Fodor Frici, Sárai Juci

CHAPLIN vendégfelléptével.
Belépti dij nincsen. Kezdete este 10 órakor.

L— Műsor után parkett tánc Kórody Gyula csárdáskirály zenekisérete mellett, fö 
ch_ .............     -líöEg^i

Muj tölgyfa rigli el-
> adó, 3 m. hosszú 

314v vastagságban faragva. 
Darabja 10 K - Ugyanott 
15 db. használt, de teljesen 
jókarban levő tölgyfa osz
lop 125—140 cm. hosszú
ságban és 5/6 v vastagság
ban ; darabja 15 K. 
Plébánia Hontbesenyöd. p. Bát

Valódi Selmeci pipák Bruerfa csi- 
bukok. Bőr, fém dohány és cigaretta 
tárcák, mindennemű szivar és ciga
retta szipkák és az összes dohányzó 
kellékek. Levél és mindennemű papí
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 felvételnek. 
Útlevél vízumokat legkésőbb 4 nap 
alatt 17‘— kor. dijjért megszerez 
D0BR0 V1TZKY JÁNOS 
hirlapiroda, dohány es dohányzó kellékek, 

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

4.— kor árban kaphatok

VASÚTI UJ MENETRENDEK — könyvalakban 
kaphatók \'YI l’RAI és TÁRSA könyvkereskedésébe.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatira- és vasnagykereskedésében

Alaplttatott 1881. LEVICE-Lf VA. T.l.fon az. 14,
Legjobb FŰSZER- és CSEMEG E Á R U X !!!

„Tibi" 
kész őrölt kávé 
= a legjobb = 
kapható minden j óbb 

üzletben.

Ha egyszer mcgízleli 
so se ad gyermekének 

más kávét.

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

és mezőgazdasági magvak.
mammut és sarRa eckendorfi takarmány répamag — Valódi 

MAUTHNER féle virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I _ 
Angol és olasz perje, pázsittümag. raffiaháncs, rézgálic. — —____

Legolcsóbb VASÁRUK és K0NYHAFELS7ERELÉSI CIKKEK.
Konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek.

GazdasBgi olkkek : Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző- 
ol ó, ojtóviasz, ojtókés, ágfürész, ojtógummi, permetezőgép 
alkatrészek, szelepgummik, szénkénngezőgépek — — _

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

kerítés fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum.

Nyitrai és Társ# könyvnyomdája Lsvím—Léva.


