
XLIV. évfolyam. 24. szám. Leilce - Lévi 1924. junius 15.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.
Egy évre — — 50 K. —
Hat hóra — — 25 K. — (.
Három hóra — 13 K — f.

Egyei számok ára 1 korona. BARS
közművelődési ié’b társadalmi

HIROETÍIEK

P centiméterenként — fillér 

hyi'ttérí bérlemények garmand 
■óránként — fillér.

Gyakori hirdetik é« a velünk 
•■xeküttetésben levő hird. irodák 

árengedményben réareaülnok.

HETILAP.
* Ultrátok a itirkuitHaighti kSIdanOOk. 

Kéziratok vissza nem adatnak

felelős szerkesztő : Dr. KKHSKK JÁNOS.
Magjaién 

vasárnap reggel.
a Mrdsltsskst, sltllsstisskat ■ a rsklsalsldlsi 

kiadóhivatalba kérjek átálltáéi.
a lap kiadója: HYITBÁI és TÁBSJL.

A gyermekiélek
a legfogékonyabb, mert az első be
nyomásra reagál Ép azért minden 
nemzetnek az a tötörekvése, hogy 
a mikor a gyermek az iskolába 
kerül, ott ugyanazt a szülői szere- 
tetet pótló tanítói gyöngédséget 
találja, mely híven ápolja saját nem
zeti és faji erényeit. A gyermekiélek 
mikor öntudatra kezd ébredezni, 
kell úgy találja, hogy saját faja és 
nemzete semmivel sem alább való 
másoknál, sőt legyen büszke arra, 
hogy ő ehhez a népcsaládhoz tar
tozik. Ép ezért helyezték a nemzet
közi jog védelme alá a kisebbségi 
kultúrát, hogy a nemzeti kisebbsé
gek nyugodtan fejleszthessék saját 
nemzeti és faji erényeiket s ne kel
lessen koldus gyermek módra az 
ablakon át nézni a nagyok és gaz
dagoknak minden földi jóban való 
duskálkodását.

Minden nemzetnek Achilles-sarka 
a gyermeksereg. Minden nemzet az 
elnemzetietlenedést az iskolákban 
kezdi meg. Minket nagyokat, akik 
a magyar kultúra emlőjén nőttünk 
fel intelligens emberekké, kevésbbé 
fenyeget a veszedelem, mert mi már 
érezzük, mivelhogy a vérünkben van 
a tudat, hogy mi érünk annyit, 
mint bármely más nemzet a világon, 
még a nagy, sok milliós kultur- 
népeket sem véve ki, sőt ezek felett 
is fölényben állunk annyival, hogy 
mi nem csupán saját kultúránkat, 
de ezekét is ismerjük, amit a nagy 
népekről főleg egy angolról ezt nem 
mondhatjuk. Éenyegeti azonban a 
veszedelem gyermekeinket, akiknek 
oly könyveket adnak kezébe, amely 
bár magyar nyelven van Írva, de 
helytelen, rossz magyarsággal s tele 
elnemzetietlenitő miazmákkal.

Mintha nem volnának szakférfiak 
ebben az országban. Átnéztünk 
vagy tizenöt tankönyvet s mond
hatjuk sok épületes dolgokat talál
tunk, melyek nemcsak a valósággal 
ellenkeznek, de lekisebbitenek, ki- 
gunyolnak sok oly eszményt, amit 
mi magyarok szentnek tartottunk- 
meghurcolnak sok oly nemzeti nagy, 
Ságot, akik előtt egész Európa le
veszi kalapját. Emellett magának a 
tankönyvnek értéke is pedagógiai 
szempontból a nullával egyenlő, 
mert régi, kipróbált módszereket 
szinte megrögzött csökönyösséggel 
forgat fel, csak azért, mert talán 
még ez is a magyar éra idejéből 
való volt. Az iskolás gyermeken 
kifogásolják a magyar nemzeti vise

letét, a magyar iskolai ünnepélyeken 
a legnagyobb gyűlölettel kifogá
solják a magyar táncot, magyaros 
vonatkozású etnográfiái jeleneteket a 
kultúra szégyenére. Mindenki tudja, 
hogy ezzel nem használnak, de job
ban és jobban elidegenítik egymás
tól a már kibékült s együtt dolgozni 
óhajtó nemzetiségeket.

Ép ezért örömmel üdvözöltük a 
mozgalmat, melyet a Híradó indított 
meg, mikor magyar nyelvű tan
könyvek írására hívta fel a magyar 
Írókat, sőt arra mindjárt pályadijat 
tűzött is ki. Egyenes, tiszta jellemű, 
becsületes embereket óhajtunk ne
velni gyermekeinkből s nem veheti 
tőlünk rossz néven senki, ha meg 
is akarjuk tartani őket saját magunk, 
magyar nemzetünk számára. Épen 
ezért mi azt akarjuk, hogy ez a 
gyermek érezze lelkében, hogy ő 
tagja a magyar nyelvcsaládnak s 
nincs oka magát szégyenleni miatta, 
mert lássa meg, hogy a magyar 
kultúra immár oly fénnyel világit, 
mely nem homályosul el a többi 
más nemzetek kultúrája mellett. 
Büszke legyen a történelmi nagy
ságokra, amint más nemzetek gyer
mekei is büszkélkedve emlegetik 
saját nemzetük nagy férfiait. Aki 
saját magát megbecsüli, az kész
séggel hajol meg mások erényei 
előtt is.

Mi nem ellenfelek akarunk lenni 
az államban élő más nemzetiségek- ■ 
kel, hanem nemes versenytársak az 
állam boldogulásának és fejlődésé
nek építő munkájában. Azonban be 
kell látni úgy a hivatalos fórumok
nak, mint egyes soviniszta izgatók- 
nak, hogy ezt csak úgy tehetjük, ' 
ha nem leszünk elnyomottak, hanem I 
egyenlő jogokkal fogunk bírni min
den téren, amint kell is egy demo- j 
kratikus államban.

A magyar gyermekiélek a mienk, 
azt nem adjuk ki kezünkből, mert i 
az a mi jövendőnk, melyet a magunk j 
képére és hasonlatosságára akarunk 
formálni. Minden iskola tehát híven 
tükrözze vissza a gyermeklélek fej
lődését. Az iskolafenntartók szigo
rúan ügyeljenek arra, hogy az okta
tás folytatása legyen a szülői neve
lésnek s a magyar gyermek meg 
ne tévesztessék hazug jelszavakkal, 
hanem fejlesztessék úgy, hogy az 
megmaradjon nekünk, magyaroknak. 
Tanulja megbecsülni a vele élő, 
mondjuk a hivatalosan államalkotó 
nemzet nyelvét és kultúráját, de 
lelkesüljön a sajátjáért. Ezért tanít
sák a magyar iskolában úgy a 

gyermeket, hogy a fajtája iránt 
érzett ragaszkodása legyen jövendő 
életének vezérfonala. Tanítson úgy 
az iskola, hogy ne rontsa azt, amit 
az otthon, a család épített a gyermek
iélekben, hanem igazi kulturmunká- 
val szebbé és nemesebbé, főleg ön- 
tudatosabbá tegye.

A hatóságok pedig mutassanak 
jó indulatot a magyar iskola iránt, 
mert ezzel tanujelét adják saját kul
túrájuk megbecsülésének, ne a bosz- 
szú, de a megértés és szeretet 
vezesse intézkedéseiket, hogy lássuk, 
miszerint valóban kulturférfiakra 
bízatott a tanügy vezetése.

A vllág-esBményekbfil-
A török kormány rendelete szerint az 

egész török tengeri erő az ismidi öbölben 
összpontosul. A feszültség Törökország és 
Olaszország között nagy.

Internacionális tüntetés lesz a világ
háború tizedik évfordulóján A szociáldemo
krata munkásinternacionálé végrehajtó bizott
sága elhatározta, hogy a világháború kitöré
sének tizedik évfordulója alkalmából vala
mennyi országban tüntetést rendez minden 
háború, fegyverkezés és háborús uszitás ellen.

A románok Besszarábiában már két 
hónappal azelőtt megszigoritották rendsza
bályaikat, részben mert a bécsi konferencia 
odaforditotta az európai közfigyelmet, más
részt mert megerősödött a bolsevikek propa
gandája

A moszkvai—rigai expresszvonatot egy 
éjjel levegőbe röpítették. A szerencsétlenül 
járt utasok között több magas katonai sze
mélyiség van. A fölrobbantás valószínűen 
politikai merénylet. A szerencsétlenség szín
helyét gépfegyverekkel zárták körül és katonai 
automobilokon nyomozzák a tetteseket.

A magyar kölcsön ügye végleges megol
dás előtt áll Popovics, a Nemzeti Bank elnöke 
visszaérkezett Londonból. Ezek az eredmé
nyek várakozáson felül kielégitőek, amen
nyiben sikerült a magyar kölcsön kötvényei
nek háromnegyed részét Londonban elhelyez
ni. A még ezenfelül eleddig még jegyzetle
nül maradt kölcsönkötvényeket Zürichben, 
Párisban és Amsterdamban lógják elhelyezni,

A francia köztársaság elnöke Millerand. 
aki szombaton éjjel Marsai szenátort meg
bízta a kormányalakítással, lemondott és 
kijelentette, hogy mindkét kamara határoza
tára való tekintettel elhatározta a lemon
dását.

Az albán felkelők elfoglalták Skutárit és 
a prefektust túsz gyanánt elfogták. Üurazzó- 
val és a mögöttes országrészei megszakadt 
az összeköttetés. Albániából számosán me
nekülnek.

Tokióban folytatódnak az amerikaiak 
elleni tüntetések. Néhány mozit, amelyben 

á
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amerikai filmet mutattak be, erőszakkal lezá
ratták.

Rykov, a népbiztosok tanácsának elnöke 
beszédet tartott, melyben azon meggyőződé
sének adott kifejezést, hogy bizonyosra vehe
tő az, hogy a mostani Franciaország érint
kezésbe lép a szovjettel.

Albánia a felkelők hatalmában van. Az 
ideiglenes kormány az egész ország köz
igazgatását átvette.

A bankjegyforgalom a múlt héten 36 
milliárddal csökkent Budapesten.

Romániában Bratianu kormányzó az 
egész országban kihirdette a kivételes álla
potot. Minden nyilvános összejövetelt meg
tiltottak, a sajtót cenzúra alá helyezték. A 
külföldre menő minden levelet és táviratot 
átnéznek.

A németországi orosz monarchista egye
sületek tegnap tartották meg Berlinben gyűlé
süket, hogy állást foglaljanak Nikolajevics 
nagyherceg kiáltványához, az Oroszország 
ellen inditandó bolsevizmusellenes mozgalom 
tárgyában. Az ülés után önkéntes adakozás 
utján hatalmas összegek gyűltek össze a 
nagyherceg rendelkezési alapjára.

Japánban az amerikai — bevándorlási 
törvény miatt az elégületlenség egyre nagyobb 
méreteket ölt. Az amerikaiak egyre számosab
ban utaznak el Japánból.

Németországban vasutassztrájk fenyeget 
A bérmozgalmat a német vasutasszövetség 
majdnem egyhangúlag helyesli és állást fog
lalt szükség esetén a sztrájk mellett

Tokiói híradás szerint, Kató megalaki 
tóttá kabinetjét. Külügyminiszter Sidehara, 
volt washingtoni japán nagykövet volt.

Levél Amerikából.
Philadelphia, Pa 1924. május 24

(Amerikai képek : Világvárosok ; óriási 
áruházak; a bagózó és csungam rágó ame
rikai ; faházak; prohibitio — szesztilalom).

Amerika negyedik nagy világvárosából 
irom e sorokat. Az első New-York, hol 3 
hétig tartózkodtam, 5.621.151 lakossal. Óri-

ási méretű város, a látványosságok és tanul- 
' ságos dolgok megszámlálhatatlan tömegével, 
í Nem szép város, nem is tiszta. Inkább nagy 
• méretével imponál, 50— 60 emeletes felhö- 
i karcolóival vonja magára a figyelmet Lakos- 
' sága nagyon kevert, a föld minden nációja 
! képviselve van itt. Legtöbb az európai; köz 
' tűk mintegy 300,000 magyar. A második 
! nagy város: Chikágó 2 701 705 lakossal, a 

harmadik Broklyn : 2.022 202 lakossal és a 
negyedik Philadelphia : 1 823.158 lakossal.

Ilyen szamokról és ilyen méretekről alig 
'■ van fogalma az európai átlag embernek. Itt 
j vannak olhelyezve a Woolilworth-fé\e 5 és 
< 10 centes üzletek. Óriási mennyiségben fel- 
, halmozott áruk, mindennek az ára csak 5 

és 10 cent. Az a leleményesség, amivel az 
áruk itt felvannak halmozva, elragadó. Ama- 

1 rika legmagasabb palotája a 63 emeletes 
! Woohlworth palota épült az itt beszedett 5 
I és 10 centekből. Amerika minden valamire 

való városában van e fajta üzlet.
Elragadó látványosság a Wanamakert- 

féle nagy áruház is. Ebből csak 3 van Ame
rikában. New-Yorkban, Broklynban és itt 
Philadelphiában. Ez a cég hirdeti, hogy 500 
dollárt ad annak, aki olyat kér, arai az ö 

, üzletében nincs meg. Zsidó imádsághoz szük
séges felszerelést kért. Nem volt, kiutalták 
neki az 500 dollárt. Azóta hirdetik a nagy 

’ hangú reklámok a nyereményt, százezer 
számra forog a tömeg a 10—15 emeletes 
áruházban, mindenki keresi mi nem talál
ható, persze közbe egy két található árut 
meg is vásárol. így forog az üzlet Ameri- 

, kában.
Reklám még a bagózás és chungám 

. rágása is. Hogy beszéljenek sokat Ameri
káról, hirdessék minden felé hirét, dicsőségét, 
még a chungám rágással is.

| Pedig az csúnya, utálatos szokás. Az 
európai sehogy se tudja megérteni, amikor 
ide cseppent, miért jár az amerikai szája 

. akkor is, midőn nem eszik ? I Chungám- 
' guinmit rág. Valami édességgel telitett gum- 

mit. ügy jár a szájok, mint a kis nyulacs- 
; kának a ketrecben, vagy a kérődző juhnak 
I az istállóban Férfi, nö, leány, asszony, min 

denki rág. Otthon, — utón, séta-közben, örült
■ látvány ez idegenre. De ők már megszokták 
. és rágnak rendületlenül. És bagóznak szégyen 

nélkül; köpködnek szertelenül. Gyárilag ké- 
szitett fekete tömeget szop reggeltől estig 
az amerikai. Én hajlandó vagyok elhinni, 

, hogy ezt is a reklám kedvéért csinálják,

hogy beszéltessenek magokról az egész 
világon.

Nem kisebb érdekessége Amerikának 
lakóházai. Deszkából összerótt, kis kalibák 
ezek. Tégla épületeket csak a nagy világvá
rosokban látnak. De azért csinos épületek 
ezek a faházak. 6—15 szobásak, de a mo
dern kényelem minden vívmányával el vannak 
látva. Hideg, meleg vizvezoték, központi 
gőzfűtés, fürdő gáz, villanyvilágítás és fűtés. 
Ilyen az egyszerű munkás lakása és a leg
nagyobb űré is A különbség csak a szobák 
számában és a belső berendezés csinossá
gában, kivitelében található. Meleg, kényel
mes, csinos otthonok ezek, s ami fő, min
denütt — tiszták. Európai értelemben vett 
bérházak alig vannak. Itt Philadelphia éppen 
arról nevezetes, hogy mindenkinek magának 

. van háza. Csak a négerek laknak bérházak
ban, elkülönitett városrészekben. Ezek szá
mára még a vasúton is külön fülkék vannak 

; — a rabszolga szabcditás nagyobb dicső
ségére.

| Nem volna teljes amerikai képcsoportom, 
ha a .száraztörvény' hatásáról is nem mon
danám el benyomásaimat. Ez az úgynevezett 
prohibitió azt akarja, hogy vége legyen a 
szeszes ital árusitásnak, gyártásnak Ameri
kában. Sajnos, azonban ez csak pium desi- 
dérium, jámbor óhajtás lett. Talán a világ 
egy részében sem isznak, csempésznek annyi 
szeszes italt, mint ma Amerikában. Min
denki főz pálinkát, sört, mindenki gyárt bort 
és iszik. Ma nyilt korcsmák nincsenek, de 
vannak üzletek, amelyek tiltva is árulják az 
italt. Borbélyüzlet, hentes, fűszeres, drogeriu, 
patika, mind-mind szesz eladásával foglal
kozik. A tengeri kalózok, csempészők száma, 
óriási módon megnövekedett. Részeg utón 
útfélen található úgy az alsó, mint a felső 

| osztályban. Nem volt még olyan ház, ahol 
megjelentem, hogy borral, sörrel, pálinkával 
ne kínáltak volna; van mindenütt és min 
denkinek. Ez a prohibitió Amerikában.

A rendőrös, titkos kémek, detektívek 
' óriási tömege ellenőrzi, figyeli az amerikai 

népet. Az eredmény az, hogy iszik, csem
pész, gyárt mindenki szeszes italt. Az éret
len, tisztátalan, rosszul főzött ételek mér 
gezik, rontják a nép egészségét. Megörül, 
megbolondul sok a mérges italoktól; mind- 

i ezzel nem törődik Amerika, fő, hogy legyen: 
prohibitió — ha csak papíron is.

Gyermekeink kiállítása.
4-től — 9-ig alkalmunk lett volna gyer

mekeink tevékenységét megismerni, megfi
gyelni lelkének azon redőit, melynek meg
nyilvánulásairól csak is a keze munkája által 
szerezhetünk tudomást. Nem tettük; mondha
tom általánosságban, mi lévai polgárok nem 
tettük, ha alkalom is lett volna ez Ízben A 
kiállitást a tanítóság nekünk szülőknek ren
dezte. Célja a kiállításnak az volt, hogy 
beszámoljon az iskola azon sáfárkodásáról, 
ami a fiatal államunk első öt esztendejében 
folyt az állam legnagyobb értékével, kincsé
vel, az államjövővel a gyermekkel.

Uj viszonyok jöttek, uj áramlatokba 
sodródtunk, a levegő kicserélődött az iskola 
falai között, uj nap, uj ózon érleli a fiatal 
növényt és erről a sok újról az iskola 
be akart számolni a szülőknek, a nagy kö
zönségnek, a polgárságnak ; érezte ennek 
kötelességét, azt hitte tartozik is evvel, téve
dett ; nem érdekelt minket.

A kiállításon 93 iskola tanulói szerepel
tek munkájukkal, ez az egész lévai tanke
rület. Léva városnak minden iskolája kiállí
tott, vagyis a városnak minden polgára 
érdekelve volt, mert van-e polgártársunk, 
akinek nem volna gyermek hozzátartozója ?

A kiállitás bezárásával a kiállított anyag
ból a kiválasztott felmegy Jívolenbe a megyei 
kiállításra, ahol városunk és a hozzátartozó 

tankerület egy teremmel fog szerepelni. Ott 
j ismét alkalom lesz megfigyelésre és össze

hasonlításra a nagymegye közönségének, 
de mit reméljünk a megyei kiállításon, ha a 
polgárságot a sajat gyermekeinek munkája 
nem érdekelte, városunk kulturális fejlödé- 

> sének hőmérőjét egy pillanatra sem mél
tatta ?

Nem követjük gyermekeink keze mun
káját a bratislavai országos kiállításra, ahol 
Slovenskó minden nagymegyéje lesz képvi
selve, mert Slovenskó az mi is vagyunk, de 
Léva városa az csak mi vagyunk.

8 án délután a kiállításon követtem 3 
. fokete kendös lévai polgárasszonyt. A női 

kézimunka teremben az egyik igy : ,Te Juli, ’ 
ezt a mi időnkben nem csináltuk*, Juli 
felel: „Még csinálni sem láttuk*. A néni 
Juli: „llja halad a világ*. A harmadik: ’ 
„Kérem ezt a kis lányok csinálták*. Az ins
pekcióé tanító megnyugtatja erről és figyel
mezteti a másik teremre, ahol az van, „amit 
a fiuk faragtak". Megyek én is utánnuk.

„Látod-e, ezt faragcsálják a gyerekek*. 
„Nézd, ez eke, borona, nem hibázik ebből 
semmi, van itt minden, ami a világon van, 
itt is van*.

„Te Juli, ezt a Pista gyerek faragta és 
még, hogy szidtuk, mért forgácsol Hétfőhöz 
egy hétre lesz vásár. Biz Isten veszek a gye
reknek egy uj bicsakot, megérdemli*. És 
igy tovább.

Amott megismerem a csejkői szlovák 
menyecskék furcsa eredeti fejdiszét. Az egyik 

1 inspekciós tanító, úgy látom, minden falu 
viseletét ismeri, nem is kérdezi: „Hová 
valók vagytok*, határozottan vezeti a me
nyecske csapatot és mutatja: „Itt ez a ti 
iskolátok".

Egypár lévai szép asszony .... csak 
égy pAr, kettő darab . . . mosolyogva, ügye
sen furakodik, fessen öltözve a kék ráncos 
szoknyák között. Az egyike a szép asszo
nyoknak ... a legszebb lévai asszony azt 
a gyanúját fejezi ki a bakabányai polgaristák 
ügyes rajzai előtt, hogy a tanítójuk készi 
tette ezeket direkt a kiállításra. Az inspek
ciós tanító bizonyitgatja, hogy ez már csak 
az idő rövidsége miatt is fizikailag lehetetlen, 
hogy egy ember munkája legyen. A szép 
asszony hunyoritva betűzi az aláírást: ,1. 
polg oszt, tanuló" megjegyzi „ki kellett volna 
írni a tanulók korát, én hallottam egy lévai 
16 éves lányról, aki beiratkozott az állami 
polgári iskola első szlovák osztályába a nyelv 
kedvéért, ezt is I. polgarista kis lánynak 
számitják maguk?!"

A lévai urakat nem láttam, nem érdekli 
őket, ha grafológus rendezett volna kiállitáat 
Írásokból belépődíjjal, oda elmentek volna, 
mert az psihologia, a lélekkel és ennek meg
nyilvánulásával foglalkozik, de pedagógia, 
ennek elég egy sajnálkozó, elutasító gesztus. 
1 elepathiaval, hypnosissal és minden ilyen
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Különfélék.
— Egyházmegyei k özgyűléz. Junius i 

11-én tartotta a barsi ovang. egyházmegye 
évi rendes közgyűlését Körmöcbányán. Az 
előző nap estéjén az evang. templomban ■ 
belmissziói ünnepélyt tartottak, mely alka- ; 
lommal Fenyves Pál szlovákul, lic I-’izély 
Ödön németül, Bándy Endre esperes pedig 
magyarul beszélt a szép számmal megjelent 
ünneplő közönség előtt. A közgyűlésen Bodó 
János esperességi felügyelő és Bándy Endre 
esperes elnököltek. Az esperes jelentése hű 
képét tárta fel a barsi evang. egyházmegye 
életének. A vallásoktatásról és belmisszióról 
szőlő jelentések beszámoltak arról, hogy e 
téren is buzgó munkálkodás folyik az egy
házmegye területén. A gyűlés végeztével 
Körmöcbánya intelligenciája részvételével 
barátságos közebéd volt.

— Iparosok a sérelmes forgalmi
adó ellen. Az árdrágító forgalmi-ado kive
tése ellen a lévai iparosok szerdán este a 
városházán népes gyűlést tartottak. A gyűlést 
a lévai általános ipartestűlet hívta egybe b 
elnökévé Frasch Józsefet, jegyzőül Éder Kál
mánt választották meg A lefolyása elkese
redett hangulatú volt, mert amint előadták, 
az aranyosmaróti pénzügyigazgatóság az 
1922 évre szóló forgalmi-adó kivetésénél 
egyáltalán nem vette figyelembe az adóköte
les iparosok és kereskedők vallomását, hanem 
önkényesen „saját megbízható jelentései" 
alapján az eredeti vallomásoknak busz, har
minc, sőt sokszor ötvenszeresét is megha
ladó forgalom után vetette ki a forgalmi 
adót. Az iparosok panasz tárgyává tették 
azt, hogy a pénzügyigazgatóság ezt a kive
tést komolynak és helyesnek el nem ismer
hető adatok alapján készitette, miért is a 
gyűlés határozatiig kimondta azt, hogy ezt 
a kivetést jogtalannak tartja, ellene a leg
erélyesebben tiltakozik, memorandumban for
dul a megváltoztatás érdekében a pénzügy
igazgatóság elé, de a sérelmes kivetést egyé- 
nenkint is megfelebbezi. A kialakult vitában 
több iparos vett részt.

— Az iskolai kiállítás. A lévai tan
kerület iskoláinak kiállítása csak nem egy 
hétig volt nyitva a Tanítók Házában. Az 
Ízléssel elrendezett kiállítás, mely több termet 
vett igénybe, plasztikusan mutatta be az 
iskolás gyermekek kézügyességének és tudá
sának fokozatos fejlődését, kezdve az első 

okkult „tudományokkal" meg kell ismerkedni, 
illik foglalkozni a szellemekkel, de az élő, 
eleven, piros jövővel foglalkozni még nem 
divat. Minek is nézné át valaki l.éva város 
kulturális mérlegét. A finánc miniszter által 
összeállított mérleget megtárgyalják olyan 
hevesen a fekete kávé mellett, hogy az újság 
nádkeretével a többi kávéház — affy 
szemét veszélyeztetik, de kávéházi Pestalozzi 
még nincsen, publikuma még éppen nem 
akadna.

10-én egy elkés-tt ur érdeklődött. Már 
csomagoltak, a rendező tanítóság már térdig 
gázolt a papír, szalma, fagyapotban a lesze
gezett ládák között, az úri ember amit még 
kint talált, érdeklődéssel dicsért és sajnálta, 
hogy a többit már nem láthatja. Köszönt, 
olment, én maradtam.

Kikértem véleményüket a kiállításukról, 
a sikerről, a közönségről.

A rendezőség szerint, ha kevés számú 
látogató is volt, de lelkes és örömmel kalau
zolták, mert érdeklődést mutattak.

Ez nagyon hasonlít a régi római esetre 
a görög énekesnővel. Rómában az Arénát a 
plebs mulatságai tartották lefoglalva, mindig 
véres játékok, oroszlánokkal ős gladiáto
rokkal. , ,

Egyszer az előkelők az u. n. lovagok 
meghívtak egy híres görög énekesnőt, hogy 
igazi művészit élvezzenek. Az énekesnő az 
Arénában énekelt, a lovagok tapsolták a 
pleps fütyült és követelte az oroszlánokat. 

osztályosok primitivizmusától a felsőbb osz
tályok fejlettebb képességéig. Sok esetben 
egyszerű falusi gyermekek munkainál feltűnt 
az ügyes kivitel mellett a kombinálás ere
deti ötletessége is. Eme kiállításokkal bizo
nyára hatással fogják azt a célt szolgálni, 
hogy a nagyközönség figyelmét rátereljék az 
iskolákra, az iskolai oktatás kihatásában nagy 
horderejű kérdéseire.

— Gyaezhlr. Smogrovics Gusztáv váro
sunk köztiszteletben álló polgára, Smogro
vics Árpád lévai gyógyszerész édesapja f. 
év junius hó 11-én 87 éves korában elhunyt. 
Puritán kereskedők mintaképe volt. Egy évvel 
ezelőtt a fia megvette az egyik lévai gyógy
szertárt es ő felhagyott régi üzletével, fiával 
együtt Lévára költözött. Rövid idő alatt 
széles körben megismertette magát a váro
sunkban A családja a következő gyászje
lentést adta ki a boldogult elhunytáról: Alul
írottak az összes rokonság nevében mély 
fájdalomtól megtörtén jelentik, hogy a leg
jobb férj, atya, após és nagyapa Smogrovics 
Gusztáv Léván f. évi junius hó 11-én reggel 
fél 3 órakor munkás és áldásdus életenek 
87-ík, a legboldogabb házasságának 25 ik 
évében rövid szenvedés után jobblétre szen- 
derült. A drága halott földi maradványai f. 
évi junius hó 13-án d u. fél 5 órakor lóg
nak az ág evang. egyház szertartásai szerint 
a helybeli sirkertben örök nyugalomra he
lyeztetni. Léva, 1924. junius hó 11. Áldott 
legyen emléke I özv. Smogrovics Gusztávné 
neje. Kriitsmár Smogrovics Árpád, Neugeba- 
uer Bélaué szül. Kriitsmár Smogrovics Jolán 
gyermekei. Kriitsmár Smogrovics Árpádné 
szül. Glósz Aranka menye. Neugebauer Béla 
veje. Neugebauer Margit, ifj. Neugebauer 
Béla, Kriitsmár Smogrovics Ágost unokái.

— A Lévai Keresltén; Munkás
egyesület bevált műkedvelői pünkösd va 
sárnap és hétfőn szép sikerrel adták elő 
Molnár Fetencz fordításában „A millió" c 
3 (elv. bohózatot. Maga a darab is már ka
cagtató humorral gazdagon telítve, amelyet 
szereplőink igazán a könnyekig megnevettető 
módon tudtak színre hozni. Egy kabát milliós 
sorsjeggyel zsebében, mint vándorol kézről- 
kézre a legmulatságosabb jelenetek között, 
igazán kacagtató. Es hogy oiy fényesen meg 
oldották szerepüket már ismert szereplőink, 
ebben nagy érdeme van a rendezőnek 
Kovács Istvánnak, aki igazán rövid idő alatt 
sikeres rendezéseihez egy újabbal járult e 

A .művésznő leinti a tömeget: „Egni- 
tibus cautón — (csak a lovagoknak énekel- ' 
tem").

Halljátok szavamat lovagok 1 Itt arról 
is értesültem, hogy junius 22-én a katonai 
lövőtéren „Gyermek Napot" tartanak a lévai 
iskolák, ez a nap a gyermekeké lesz, min
dent megkapnak, ami nekik kedves.

A felnőttek élvezhetik a gyermekek ka
cagását, a zenét és büffét. Belépődíj nem 
lesz, a kiadásokat az önkéntes adományok
ból reméli fedezni a rendezőség.

Legyünk ott, lovagok, zárt frontban, ha 
rövid is lesz a front, de zárt és front

Fialka.

DÉLUTÁNI FÜRDÉS.
Badacsony felet! kóvályog a nap 
s egy rengeteg aranyhid szikrázik 
a tikkadt hegyektől át a nádig, 
hósirályok fáradtan szállónak.

Egy fiú izzadton csolnakázik, 
lányok sikongnak, hajak bomlanak.
Csillogó, fodros, furcsa vonalak 
futnak egy távozó vitorlásig

Erős asszonyok, nyáriak, barnák, 
futnak a parton, köppenyilk szétleng, 
a combjuk meztelen, fürge, pompás.

A vízbe buknak, csókját akarják.
A tó ölel most. Teljes a szélcsend.
Nehéz szárnyakkal áll a vitorlás

ZILAHY MIKLÓS.

darab betanítása által. Beatrice Vörös Mariska 
és Francine Boób Mariska kedvességükkel és 
biztos mozgásukkal hathatósan hozzájárultak 
a darab jó sikeréhez. Csak hálásak lehetünk 
nekik ez újabb sikerük alkalmából. Mariette 
szobalány L'herik Juci szintén már nem elő
ször váltja ki elismerésünket kedves játé
kával, Michel Balázs László, Prosper Vörös 
Mátyás, Chanpenbert Mátéffy Béla a három 
jó barát, akik a darab címszerepét viszik 
milliójuk hajhászása közben, elsőrangút nyuj 
toltak. Sokat kacagtunk rajtuk. Csocherd 
betörő Kosztolányi József, neki való szerep
ben jelent meg előttünk. A legkomikusabb 
alakja volt a darabnak. Játékát helyi viccek
kel fűszerezte, nagyon mulatságos volt. Társa 
Kabáth József, ugyancsak segített neki a 
hatás minél nagyobb növelésében. Soprauelli 
énekes Turpinszky József, jó hangjával és 
már otthonos mozgásával sokra fogja vinni 
a szereplés terén. Tubisz Zsiak Géza, nagy
szerűen alakította azon rendőrfőnök alakját, 
akit a kitanult betörők orránál fogva vezet
nek. Vau Hayrpott uzsorás Baranya Béla, 
aki pénzéért mindenre képes, elsőrangúan 
jelent meg szemeink előtt az ő személyében. 
Rendőrörmester Doleg Lajos, rendőrtiszt 
Hraschman János, orvos Kuzbert Jenő, apacs 
Hegedűs Tibor, Krizsmanek Imre, Bálint 
Endre, Konta László rendőrök, moszkvai 
rendőrkapitány Kronka Sándor és a hordár 
szerepében Kronka István, mind a legjobb 
tehetségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a 
főszereplők oly jól és annyira nevettető mó
don megoldottak szerepüket. Az összeseknek, 
elsősorban a rendezőnek és Konta Zoltánnak 
a súgónak ez utón is köszönetét mond az 
Egyesület Vezetősége.

— Álomország. A mint már a múlt 
' számunkban jeleztük, ma vasárnap junius 

15-én és holnap junius lG-án a városi szín
házban a lévai irgalmas nővérek intézetének 
polgári leányiskolája és kisdedóvója előadják 
Kersék Jánosnak: „Álomország" cimü látvá
nyos mesejátékát 1 elő- és 1 utójátékkal. 
A tündéri játék zenéjét Heckmann István a 
r. k. egyház karnagya szerezte. A darabban 
202 szereplő játszik A darab fordulatokban 
gazdag, változatokban szines, kedves meséje 
a gyermekkor csodálatosan szép tündéri 
világát varázsolja elénk. Az irodalmi értékkel 
bíró, látványos tündéri mesejáték előadása 
iránt az egész vidéken óriási az érdeklődés. 
Az előadás sikerét nagyban emelni fogják a 
hü és pompás jelmezek és a színpad uj 
diszletezése. Mindkét előadásra már csaknem 
az összes jegyek elővételben elkeltek.

— Adóklvetö bizottság kineve
zése. A zólyomi zsupán a lévai és körmöc- 
bányai adóhivatalok területére a jövedelmi 
és vagyondézsma adókivető bizottság tag
jaivá kinevezte Majna Pál timárt Bát, Zam- 
boj Dániel magánzót Bakabánya, Szeleczky 
Viktor kereskedőt Ipolypásztó, Csernák Izidor 
szabót Léva és Pevny Rudolf földmivest 
Jastrab községből.

— Eljegyzés. Tóth József állami adó
hivatali vezető végrehajtó eljegyezte Tulassay 

1 Ilonka urleányt Léván.
— Eljegyzés. Sebő János garamlöki 

1 róm. kath. kántor-tanitó eljegyezte junius 
| 11-én Léván Brauner Anna urleányt, néhai 
| Brauner Antal káptalani erdőtiszt leányát.

— Eljegyzés. Reitmann Lajos bor és 
• sör nagykereskedő Levice, eljegyezte Kiéin 
i Margitot, Kiéin Izidor takarmány nagykeres- 
i kedö leányát Budapesten.

— Eljegyzés. Presztolánszky László 
eljegyezte Gáspár Irénkét Érsekújvár — és 
Gyurószky András eljegyezte Gáspár Jolán- 
kát Érsekújvár.

— Kálnlozky Margit tánciskolá
jában. A teremben csengve-bongva kerin
gőznek a szines melódiák, rózsás gyermek
karok fonódnak egymásra és sok apró lá
bacska dobban ritmikus mozgásba, melyet 
mi úgy nevezünk: tánc. Áll a bál, az Irgal
mas Nővérek intézetének próbabálja. Apró 
öklömnyi gyerekek, — nagyobb leánykák, — 
bájos össze-visszaságbau. — Arasznyi kis 
baba, — egy francia nippe bókol szertar
tásos udvariassággal, „táncosának* a négyes
nél. Mint egy dáma. Aztán jön a Jáva, Bos
ton, Ohn Step és az apró kis lábak mesél
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nek nekünk sok sok szeretetteljes türelemről, 
fáradtságról mesélnek „Margit néniről". 0 is 
közöttük áll. Komolyan, szigorúan és még is 
annyi kedves, jóságos szeretettel vezényli 
őket. Csodát látunk. Csodát, melyre csak 
türelem és szeretet képes. Peng a sarkantyú, 
megdobban a szivünk, két kis leány tüzes 
temperamentummal táncolja nemzeti büszke
ségünket, a magyar táncot Alig hangzik el 
a lelkesedés által kiváltott taps, már is egy 
rózsa szinü felhő van szemünk előtt. Egy 
nagy galagonya csokor. Szőke, barna babák 
édesen, groteszk mozdulatokkal lejük a .baba 
táncot". — Ni, ott egy francia királykisasz 
szony jön az apródjával. Finom és graciőz, 
kisé ideges is, mint egy igazi királykisasz- 
szony. Szépen táncolnak. Menuette Nagy
anyáink tánca, 8 fehér ruhás kis leány lejti. 
Olyan, mint egy kis velencei csipke. Hát még 
a Faust valcer, melyet 16 fehér kis lány 
táncolt, mindmegannyi erős bizonyitéka .Mar
git néni* tudásának, képességének. A leg
nagyobb megelégedéssel, elismeréssel távo
zunk. Elismerés, mit is akarunk mi tulajdon
képen ezzel a banális szóval. Mit is akarunk 
mi a mi elismerésünkkel. A legnagyobb elis
merés az ö számára a hálás gyermekszí
vekből jött. Piros rózsa, fehér rózsa, melye
ket fürge kis kezek szedtek csokorba és 
sok-sok kis száj egyértelmű kiáltása : — A 
viszontlátásra.

— Két évi börtönre Ítélték az 
aranyosmarótl addpanamlstát. Nyitrá- 
ról jelentik: Folyó évi április elején nagy 
feltűnést keltett az a tiz milliós adópanama, 
amelyet Nechvil József aranyosmaróti pénz
ügyi főtisztviselö a jövedelmi adó előadója 
követett el. Nechvil, aki a csehországi Chru- 
dimban született, az átalakulás után került 
Aranyosmarótra, 45 éves nős ember. A Nech
vil család eleinte szerény viszonyok között 
élt, utóbb azonban szinte napról napra foko
zódott fényűzésük, pazarlásuk. A szerény 
fizetésből élő tisztviselő máról-holnapra mo
dern villát vásárolt, amelyet a legelőkelőbb 
fényűzéssel rendezett be. Családját mindig 
Prágából rendelt divatos ruhákkal látta el és 
két cselédet, kocsit tartott. Nyáron az egyik 
fürdőhelyről a másikra vonult a .pénzügy
igazgató*. Ezt a címet önkényesen ajándé 
kozta Nechvil magának 1923 nyarán, amikor 
Nechvil és felesége Franzensbadban nyaralt, 
hivatali helyettese. Petrásek, egy információt 
kérő fél kérdésére az adókivetési lajstromuk 
között keresgélve, nagy megdöbbenéssel vette 
észre azt, hogy az egyes iveken javitásokat 
végzett valaki. Megállapította, hogy három 
tucatnál több esetben sok millióra rugó leírá
sok történtek. Azonnal jelentést tett hivatalos 
felsőbbségnek, a pozsonyi vezérpéuzügyigaz- 
gatóságnak, ahonnan rövidesen vizsgáló s 
rovancsoló-bizottság szállott ki Aranyosma
rótra. A vizsgáló bizottság megállapította, 
hogy huszonegy esetben javitották ki az 
adókivetési iveken a bizottság által jóváha
gyott adóösszegeket és hogy a javitások az 
állam megkárositását célozták. Az egyes adó
iveken leirt összegek együttesen a tiz millió 
koronát is meghaladják. A gyanú Nechvilre 
hárult, akit táviratilag haza rendelték. Kihall
gatása során beismerte azt, hogy ő végezte 
a javitásokat. de azt állította, hogy ezt még 
a bizottsági tárgyalás előtt tette. Ennek az 
állításnak azonban ellentmond az, hogy az 
ilyen javitásokat a jegyzőkönyv vegén lévő 
záradékban, mint azt a pénzügyi utasítások 
előírják, nem Íratta alá az adómegállapitó 
bizottság tagjaival. Hogy ezek az utólagos 
adoleirások milyen mérvűek voltak azt né
hány eset felsorolásával példázzuk. Többek 
között Lindelloll Henrik földbirtokosra kive 
tett adóösszegekből két birtok ntán három 
millió koronát Írták le. Sandler János adó
jából 800 000 koronát, Pollák Emil adójából 
egy millió koronát, Ambrózy István és Salz
burg József földbirtokosok adójából is egy- 
egy millió koronát irt le a jótékony tündér. 
Nechvilt a vizsgálat alapján felfüggesztették 
állásától és bűnvádi eljárást tettek ellene 
folyamatba, amelynek Borán letartóztatták 
és a nyitrai ügyészség fogházába szállították 
E hó 6-án tárgyalta a nyitrai törvényszék 
Mészáros István táblabiró büntetőtanácsa a 
hűtlen államtisztviselő bűnügyét Nechvilt 
Stransky nyitrai ügyvéd védte. A vádlott 

baismerte, hogy a kérdéses adóiveket kija
vította, de azzal védekezett, hogy a javitá
sokat minden esetben a bizottsági tárgyalás 
előtt végezte, akkor pedig még ezek az adó
ivek nem voltak közokiratoknak tekinthetők. 
Anyagi haszna nem volt a korrigálásból mert 
neki fel nem ajánlották és nem is fogadott 
el senkitől semmit e munkájáért. A kihall
gatott szakértők szerint Nechvil feltétlenül a 
bizottsági tárgyalás, illetve hozzájárulás után 
javította ki a kivetett adóösszegeket. Hogy 
igy történt, azt bizonyítja az a körülmény, 
hogy Nechvil ezen a bizottsági tárgyaláso 

, kon uj rendszert ajánlott az adókivetési
■ lajstromok letárgyalására : úgynevezett .stich-

■ próba" alapján egy-egy adóivet kihúzott a 
kötegekből és ezeket vizsgálta át a bizott
ság. Kihallgatták az érdekelteket, akik egyér
telműen tagadták, hogy Nechvilt megfizették

í vagy megkérték volna adójuk leszállítására. 
| A vád- és védöbeszéd után a bíróság fel

mentette Nechvilt a megvesztegetés vádja 
alól, azonban a huszonegy rendbeli közok
irat hamisítás bűntettéért két évi börtön
büntetéssel sújtotta. Az ügyész su yosbitásért, 
a vádlott és védője a büuössóg megállapítása 
miatt fellebbezett.

— Többszörös betörés Bátban. A 
hontmegyei Bátban az utóbbi időben több- 

’ szőrös rablás történt, emiatt a lévai csend
őrség egy-két tagból álló cigány karavánt 

! elfogott, akiket e hó 11-én kisérték a besz
tercebányai ügyészséghez. A furfangos rab 
lás a következőleg történt Május 25 én éjjel 
kirabolták a Cianaky József r. k. lelkész 
éléskamráját, május 26 án pedig a r. k. 
templomot, ahonnan elvitték a kelyheket és 
az oltári szentségből a legértékesebb része
ket. Hogy a rablók mennyire biztosak voltak 
a báti rossz közbiztonságban, emellett mi 
sem bizonyít jobban, mint az, hogy amikor 
a templomrablás történt, még egyszer feltör 
ték Csanaky lelkész éléskamráját, az ott 
lévő hordóból a bort lefejtették a kamrában 
lévő üres üvegekbe, majd átmentek az isko
lába, ahol Weisz János r. k tanitó kamráját 
dézsmálták meg. A báti csendőrség tehetet
lenül állott a tényekkel szemben és ezért 
táviratilag hozatott Érsekújvárról rendörku- 
tyát, hogy a rablóbandát kinyomozza. Ami
kor azonban a rendőrkutya nyomozása is 
eredménytelen maradt, a csendörség azzal 
nyugtatta meg a felizgatott lakosságot, hogy 
.ha a kutya nem tud semmit kinyomozni, 
hogyan tudjunk akkor mi ?* A rablóbanda, 
felbátorodva az elért sikereken, junius 3-án 
éjjel a postahivatalra vetett szemet. Bahne 
Dániel postamester, aki betegsége miatt sza
badságolva van, kis leányával Bakabányára 
utazott, otthon csak a felesége maradt egy 
cselédleánnyal. A postamesterék hálószobája 
a postahivatal mellett van. Bahne Dánielné 
arra ébredt fel, hogy a postahivatal ajtajának 
kulcsa a földre esett. A rabló ugyan is előbb 
kitolta a ku'csot, hogy az ajtót ki tudja 
nyitni. A postamesternő most már éber figye
lemmel kisérte a fejleményeket. Amikor a 
rabló kinyitotta az ajtót, a postamesternő 
nem veszítette el lélekjelenlétét, hanem kiug
rott a hálószoba ablakán az utcára és a 
legnagyobb csendben felkeltette a szomszé
dokat, akik azután a csendőröket keltették 
fel édes álmukból. Amikor a csendőrök meg-

Obecny úrad v Leviciach.
Cislo : 4444.

, V y h 1 á s k a.
Na základe 8. § u zákona zo dna 19. 

decembra 1919. cislo 663. Sb. zák. a nar. 
dáva sa na vseobecnu známost, zo stále 
volicské soznamy su na dobu 8 dni, pofii- 
najuc dióm 15. juna 1924 a konciac dfiom 
22. juna 1924. k verejnému nahliadnutiu 
vylozené, a to (miestnost) velkej uradnej 
sieni v nasledujucich hodinách prcdpoludnim 
od 8—12. a popoludni 2—6.

Námietki proti tymto soznamom mozne 
podat vo vysuvedenej osmidennej lehote u 
obecného uradu.

Levice, dna 13 juna 11 
A községi

Koralewsky v. r.
v. notár — v. jegyzó. 

érkeztek, már a báti vadászok puskával ke
zükben állták körül a posta épületét. A be
törő észrevette a bajt, a padlásra szökött és 
maga után húzta fel a létrát. A bátor csend
őrök erre kutyát dobtak fel a padlásra. A 
kutya ugatni kezdte a rablót, aki látva, hogy 
fogva van, lejött a padlásról. A rablót, aki 
semmit sem akart vallani a báti csendőrség 
büszkén bekísérte Lévára. A rablófogás érdeme 
egyedül Bahne Dánielnét illeti, aki merész 
tettével közel 20 000 koronát mentett meg 
az államnak.

— Mozi. Csütörtökön junius 19 én 
, Bajtársak" c nagysikert aratva 7 felvoná
sos regényes színmüvet fogják bemutatni a 
mozgószinházban A főszerepet a kedves, kis 
moziszinész Jackíe Coogan játsza a darabban.

— Moziskeoa. Szombaton junius 21 én 
és Vasárnap junius 22-én este 8 órai kez
dettel a mozgószinházban bemutatják filmen 
és színpadon Harmath Imre és Zerkovics 
Béla világsikert aratott operettjét , Az arany 
madarat". A színpadon fellépnek: Tamás 
Benő a budapesti Blaha Lujza színház tánc
komikusa, Pintér Manci a Blaha Lujza szín
ház szubrettje, Víz Irén a kassai színház 
tagja, Rohonczy Mihály, a király szinház 
tagja. A darabban 10 sláger táncduettet tán
colnak. Eredeti Chaplin és Coogan tánc
kettőst

Ügyvédi iroda áthelyezés. Dr Műnk 
Károly lévai ügyvéd irodáját Komensky u. 
(Kossuth utca) 4 sz. aiá helyezte át. (Knapp 
drogéria mellett.)

Irodalom és művészet.
Mihal: A szlovák nyelv. Sokáig vártunk 

mig hozzá jutottunk egy oly módszer alap
ján megirt szlovák nyelvkönyvhöz, melynek 
segítségével könnyen megtanulhatjuk a mind
inkább nélkülözhetetlenebbé való szlovák 
nyelvet. A szerzőt, mint jó nyelvészt .Szlo
váknyelvi tanfolyam' cimü munkája után 
már ismerjük s nem mulaszthatjuk el ez 
alkalomból sem megemliteni, hogy a sok 
különféle hasonló munka közt ez volt a 
legajánlatosabb. Most már egy tökéletesebb 
munkát készít elő a magántanulók részére. 
— Az 1000 szó módszere minden nyelvta
nuló és tanitó előtt ismeretes. Ezen mód
szert sikeresen alkalmazza Mihál uj munká
jánál. Tény, hogy 1000 szó tudása elegendő 
ahhoz, hogy az ember megérthesse és meg
értesse magát embertársaival. Köznépünk a 
saját nyelvében is, még talán kevesebb szót 
használ és mégis minden gondolatát kife
jezheti. A szerző helyesen adja meg a célt, 
amikor azt mondja: „A ritkábban haszná
latos szavakat egyelőre hagyjuk. Hisz az 
egyszerű mindennapi beszéd, tulajdonképen 
csupa egyszerű mondatból áll. Aki megtanul 
egy pár ezret belőlük, tndni fog szlovákul.

Az előttünk fekvő első füzetben ügyesen 
vannak feldolgozva a hangtan elemei, sőt a 
főnév és személyes névmást is tárgyalja. 
Ezen első füzet alapos megtanulása által a 
többi anyaga szórakoztatóan emészthető. A 
munka mindenkinek melegen ajánlható. — 
Egy füzet ára Ke 3. — Minden könyvke
reskedésben kapható. S. L.

Községi hivatal Levice

Hirdetmény.
A törvény és rendeletek tárában levő 

1919. december hó 19-iki 663. számú tör
vény 8. §-a alapján köztudomásra adatik, 
hogy az állandó szavazati jegyzékek 8 napra 
azaz 1924. junius 15 töl, 1924. junius 22-ig 
befejezöleg, nyilvános megtekintésre vannak 
kitéve és pedig (helyiség) a városháza ta
nácstermében a következő órák alatt d. e. 
8-12. és d u. 2—6-ig.

Ezen jegyzékek elleni ellenvetések a 
fentemlitett 8 napi határidőn belül nyújtha
tók be a községi hivatalnál.

24.
elöljáró :

Edmund Kitin v. r.
starosta — v. biró.



1924 jaunis 16.

Hirdetmény.
A bratiszlavai Intendance Z. V. V. ki

hirdette az összes szlovenszkói helyőrségi 
parancsnokságaiban a széna és szalma bérbo 
adasát, és pedig 1924 október hó 1 töl 1925 
szeptember hó 30 ig szóló időtartama.

Közelebbi feltételek össze vannak pon
tosítva Intend. Z. V. V. 427. 600—int. I. 
szám alatt e hó 1 én kiadott hirdetésében 
és a bérbeadási föltételes füzetben.

Ajánlatokat a bratiszlavai Divízijny pro
viantny skiad c. 9 (hadosztály élelmezési 
raktárnál) június 23 ig 9 óráig, a nyitrai 10 
számú Divízijny proviantny sklad-uák június 
25 ig 10 óráig, a Kosicei 11 számú Divízijny 
proviantny sklad-nak június 27-ig legkésőbb 
9 óráig be kell küldeni

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1924. junius hó 8 -tói — junius hó 15 ig

Születés.
Suhala István Ziman Anna fiú István — Iván 

Imre Strba Stanislová ieány Ilona — Gyuris József 
Báján Julianna leány Julianna — Bungyi András 
Kordik Katalin leány Katalin — Zsidó Lajos Kul
csár Erzsébet fiú halva született — Csákányi 
Sándor Kiss Ilona leány Erzsébet Petronella — 
Krammer József Kéri Erzsébet leány Erzsébet 
Mária.

Házasság.
Tuhoba Lajos Hamran Julianna rkath — özv. 

Hagony István Bártfai G zella rkath.

Halálozás.
Smogrovics Gusztáv 87 éves végelgyengü

lés — Viborcsík János 80 éves aggaszály — özv. 
Jancsto György 58 éves Bélkathór — özv Licht 
ner Györgyné Falat Mária 76 éves aggaszály.

Gabonaárak:
Levice, 1924. junius hó 14-én

n APRÓ HIRDETÉSEK. =

Jo karban levő sííb.V.:i. 
i éléskamra, zárt folyosó, pince. Kohári u 3 sz.

T'T'OA 'KI n Va*tv műteremnek alkalmas XI WUaUÜ.14 két utcBi SZoba zárt folyo- 
| sóval kiadó. Bővebbet NYITRAI és TÁRSA 

könyvkereskedésében.

Ela.d.0 ^éván W legjobb fekvésű ház, 
MXO.UV melyben egy lakás azonnal el
foglalható. — Értesítést ad e lap kiadó
hivatala. 522

1 - 200 Vlfil flflC holdas bérletetX UVV ALUlU.aS keres okleveles 
gazdász, azonnalra vagy szeptemberre. — 
„BARS* jeligés ajánlatokat a kiadó továbbit. 
______________________________________553

Házak és ingatlanok 
xxvx V w wl Wvm. vételét és eladását, laká
sok szerzését Lsvicén és vidékén legelőnyö
sebb feltételekkel, sikerrel közvetít: SPITZ 
LÁZÁR keresk ügynök Levice Zóldkert u. 11.

A Mácsaí-főle 7 2 £
eladó. Értesítést lehet kapni özv. dr. DÓMJÁN
LAJOSNÉNÁL ugyanott. 565

Csütörtökön junius 19-én, este 8 órakor „BAJTÁRSAK?
7 felvonásban.

Főszerepben: J AC KIÉ CO O G A N

Monsieur Jourdan aéd.f™ía
órákat. — Ötvös utca 1. 587

*Rlí azoba azoanal kiadó.XJU.LUlUéUUü Mángorló utca 23. 586

Zongora tanítást JÍE’tX
Zöldkert utca 9. 582

Úri családnál
iskolai leány Cím a kiadóban. 581

3 — 4 szobás családi házat V GAlliwJi Levan. DANKÓ JÓZSEFNÉ
577 Plástovce, z. Zvolen

Trt való 3u tanulónak felvéUU ILdxkUUl tetik PRAÚHÁR ISTVÁN 
bádogosnál.

■p] - J Á Vargahegyen ’/a hold lóherés, XJldAXJ. >/z hold gyümö'csös sürgősen és 
olcsón eladó, özv. PRáJNERNÉ, Sporttelep. 

Üzlethelyiség Levicén a legfor
galmasabb utcában Bővebbet a kiadóban 588

ki szlovákul is beszél azonnal uALUUU felvetetik. VÁMOS MÓR

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

100 kgr.
n

n

140 - 142 kor.
- 135 „
— 140 .
- 130 .
— 150 ,

Deviza és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank Levice. jelentése

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

Valuták :
1 angol font
1 amerikai dollár 

100 svájci frank 
100 francia frank 
100 belga frank - 
100 svéd kor. - - 
100 dinár - - • 
100 lei - - - -

j-o.u.i'u.s Juniue
5-éxi: 12-éxx:

Ke 2650.— 2620. -
2020.— 2015.-

6.30 6.25
• 149250.- 149253.-

Kó 149.80 150 45
34.40 34.30

613.50 610.50
180 40 187 25
156.25 159.25
901.— 918.-

42.05 40 95
14.60 16.-

SZOMBATON 21. és VASÁRNAP 22-én este 8 órakor.
Bemutatásra kerül Harmath Imre és Zerkovitz Béla világ

sikert aratott operettje :

AZ ARANY MADÁR
filmen és színpadon. — A színpadon személyesen fellépnek : 

Tamás Benő, a budapesti Blaha Lujza színház táncoskomikusa. 
Pintér Manci, a Blaha Lujza színház szubrettje.

Víz Juci, a kassai színház v. tagja. 
Rohonczy Mihály, a Királyszinház tagja.

10 sláger táncduett. — Eredeti Chaplin és Coogan tánckettős.

BÉRKOCSI ---------------------------- -TI
bármely időben VI dékre és vasúthoz | 
megrendelhető a Városi Szálló portásánál, j 

u -------==  r-^.

j -------------- !■ ■■ ------ --------------------------- ■ ■ jiuar-

TVTz^w-i ■nnlrlom hanem valósággal minden vásárló egyszeri
IN 6XU I üKldlll, vásárlással meggyőződhet. ........

L

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP. :aJ
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MEGHÍVÓ.
A Lévai Fogyasztási Szövetkezet 

192t június 29.-én d. e. 11 órakor 
a Takarékbank üléstermében tartja 

évi rendes közgyűlését 
amelyre a tagokat tisztelettel meg
hívja. •

Tárgysorozat:
1) Az igazgatóság és felügyelő bizottság , 

jelentése az 1923 év üzleti eredményéről. .
2) A zárszámadásom megállapítása, a nye

reség felosztása és ezek alapján az igaz- | 
gatóság és felügyelő bizottság felmentése 
tárgyában való határozat hozatal.

3) Az igazgatóság és felügyelő bizottság
választása ■

4) Esetleges indítványok.
Az igazgatóság*.

CJnarylft mitesser, ránc, májfolt, arc- és 1 
orrvörösség legbiztosabb ellen

szere a .Corall' créme és szappan. Az 
összes ,Corall“ készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rak" 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SMOGROVICS A. .Korona' gyógy
szertára Léva, Főtér PóBtán utánvéttel. 8

KÉvekötól és vízmentes ponyva
jóminőségü zsAkok, linóleum 
és mindenfajta kenderspárga, 
dohányzsineg, szövőfonal és 

malomheveder gyári áron kapható; 

Kaiser Gézánál Levice, Mártontyu.4.

Mézet veszünk 
minden mennyiségben ab fel
adó állomás, utánvét mellett. 
Edényekkel rendelkezünk.

Z 0 L L E R & Co.
Bratislava, Kórház u. 8.

= MÉSZ =
Velkc Krskanyi (Nagykcreskény) mészgyárunkat 
újonnan üzembe helyeztük és a legjobb minő
ségű égetett mészszel bármily mennyiségben 
mindenkor kielégíthetjük t. rendelőink szükségletét.

Árajánlattal ab gyár és ab Levice szolgál a
Gazdasági Intézöség

Veiké Krskany.

ÉRTESÍTÉS.
A régi „GAMBRINUSZ" 
vendéglőt ezentúl én tartom 
nyitva a nagyközönség és igen 
t. vendégeim részére; étkez
dével együtt korlátlan ital
mérésemet egészséges üzleti 
színvonalon fogom vezetni. 
Az étkezdében állandó abonens 
előfizetőket jutányosán szolgá
lunk ki. - Szives pártfogást kér 

tisztelettel
SZENESSY KÁLMÁN

vendéglős.

KOVÁCS MIHÁLY 
tűzálló igyagbánya. fadélcsarép 

éa téglagyár tulajdonol
= FÖLTÁR. =

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

Gép sz ijjak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda 
börkereskedésében 

—— LEVICÉN — 
Városi Vigadóval szemben.

KERN TESTVEREK
fűezer-, gyarmatáru és vasnagykereskedésében

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

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK!!!
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardiuia oroszhal, pisztráng. — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek — Nvponta friss ,Glőria“ pörköltkávé 
különlegesség. — E'söreudü asztali, csemege- és gyógvborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb. — Saját lefejtesü somlói és móri borok.

Virág-, Jcoxi-yTialcerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag — Valódi 
MAÜTHNER féle virág*, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak I — 
Angol és olasz perje, pWtfümag, raffisháncs, rézgálic. — —------

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

Gazdasági olkkek : Aló, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtóviasz. ojtókés, ágfürész. ojtógummi, permetezőgép 
alkatrészek. szelepgummik, izénkénegezögépek — — —

összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti és tejgazdasági szetszámok.
Építést anyagos : Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

kerítés fonat, tüskés buzal, kátrány fedéllemez, karbolineum, 
kátrány, motorbenzin, gépolej, gépzsir gyári raktára. — — 

fényképészeti cikkek! Kerékpár alkatrészek, gummik 
Robban.ó anyagok : Dinamít, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs 
Műszaki és elektrotechnikai olkkek gyári lerskata —

L j*


