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KOLDUSOK,
kéregetök mind nagyobb tömeggel 
lepik el városunkat. Nem nmük el 
nap, hogy közülük egy csomó ne 
kopogjon alamizsnát kérve ajtónkon. 
A könyörületes emberi szív minden
kor szívesen segít a szegény, nél
külöző munkaképtelen embertársai 
sorsán. Ha van valamije, valami 
csekélységet, miből adni tud, örö
mest ad nekik pár fillért. Nincs 
nemesebb tett, nincs emberségesebb 
cselekedet, mint a szegénység ruhá
ját foltozni, az éhség kínját enyhí
teni és a nyomorúság könnyét fel
szántani. Azonban segíteni, támo
gatni észszerűen kell és csak azokat 
szabad, akik erre valóban reá is 
szorulnak.

Ma azonban a koldusok képe 
egészen mást mutat, mint régen. 
Kétes, ismeretlen, álkoldusok rajok
ban egymásnak adják át a kilincset 
és tolakodó szemtelenségükkel az 
emberi szánalmat is kiirtják a szá
nakozó emberi szívből. Kénytelenek 
vagyunk tiltakozni a ma szinte 
divatossá vált koldulás ellen és ezt 
tesszük azért, hogy az emberek 
nemes áldozatkészségét azok részére 
biztosítsuk, akik a segélyezéseinkre 
valóban rászorulnak.

Elismerjük igen sokan rászorul
nak arra a pár fillérre, alamizsnára, 
amelyet nyújtunk nekik. Ezeket a 
valódi koldusokat szívesen és min
denkor segítsük is. Azonban élet
erős, munkaképes embert segíteni 
oktalanság és butaság. Ezeknek 
nem könyöradományt kell adnunk, 
hanem munkát, munkaalkalmat kell 
számukra teremteni. Minden munka
bíró embernek saját magát el kell 
tartania. Elnézem a hozzám beko
pogó koldusokat, majdnem minden 
harmadik életerős egészséges ember. 
Ezek felsegitése céltalan, mert elő
ször is koldulás által minden fárad
ság nélkül könnyen jutnak meg
élhetéshez s ezáltal a munkától 
teljesen elszoknak, a dolog nehezük
re esik, a társadalom nyűgeivé vál
nak és a mihaszna lumpok tömegét 
növelik, másrészt káros ezek fel
segitése, mert az ezeknek nyújtott 
segélyeket elvonjuk azoktól, akik 
arra valóban reá lennének szorulva. 
Tehát a hatóságoknak kötelessége, 
hogy amikor kéregetésre engedélyt 
adnak, az engedélyek kiadásánál a 
folyamodók megélhetési lehetőségét 
szigorúan vizsgálják felül, ez által 
nagyban elősegíti egy egészséges 
teremtő társadalom kifejlődését.

Munkára kell szorítani mindenkit, 
aki munkára képes.

Könyörületesség szabálya az, 
hogy mindenkin kell segíteni, aki 
arra rávan szorulva, de senkitől 
sem lehet többet követelni, hogy 
adakozzon, mint amennyire anyagi 
helyzete megengedi. A háború és 

fazt követő nyomorúságos életviszo
nyok annyira megnövelték a könyör- 
adományokra igazán rászorulók 
számát, hogy az ember minden 
segélyre szorulót nem tud hatható
san támogatni. Elsősorban azt se
gélyezem ha van miből, aki hozzám 
legközelebb áll, tehát a községem, 
városombeli és csak azután a többi
idegent. A törvény maga is ezt 
Írja elő, amikor kötelességévé teszi 
községeknek, hogy minden község
hez tartozó kereset-, munkaképtelen 
és vagyontalant köteles eltartani.

Mindenekelőtt azonban magának 
az államnak kellene segítséget nyuj 
tani. Nem tudjuk megérteni, hogy 
tudja elnézni, hogy nem önhibájából 
munkaképtelen, szerencsétlen, hadi
rokkantak koldusbottal a kezükben
járják a falukat falura és keserves 
panaszos alamizsnákból tengessék 
nyomorúságos életüket. Ha nincs 
elég menház, építsen az állam. Hi
szen a kereső polgárok leróják az 
adójukat az államnak. Az állam 
nyújtson valamit ennek ellenében a 
társadalom terhei könnyítésére, az 
egyes községeket pedig szigorúan 
szorítsa arra,. hogy szegényeit em
berségesen tartsa el. Ha a község 
szegény a támogatásokra, vegye 
az állam a kezébe az ügyet.
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A mi városunkban annyi a sze
gény és a segélyezésre reászoruló, 
hogy ezek eltartása is elég teher 
a városunk közönségének. Velük 
szemben, mi szívesen megtesszük a 
kötelességeinket, örömest megoszt
juk velük azt, amit megtudunk osz
tani, amit nélkülözni bírunk. És csak 
ha az ő sorsukon segítettünk, se
gíthetünk az idegeneken. Minden 
oldalról általános a panasz a sok 
idegen, kétes alak özönlése ellen. 
Elvárjuk a hatóságainktól, hogy 
tokozott figyelemmel csak a leg
ritkább esetekben az arra igazán 
reászorulóknak és csak alapos kére
lem esetében adja meg idegeneknek 
városunk területén az engedélyt a 
könyöradományok gyűjtésére és a 
koldulásra.

A világ-eseményekből.
Ostromállapot Romániában. A román 

kormány ismét kihirdette az ostromállapotot 
mindazokra a területekre, amelyeken 1924 
áprilisában érvényben volt.

Római jelentés szerint a jugoszláv 
külügyminisztérium egyik osztálytanácsosát 
letartóztatták. A letartóztatott osztálytaná
csost azzal vádolják, hogy tagja volt egy 
társaságnak, amely Sándor király és Pasics 
ellen merényletet akart elkövetni.

őszig elnapolják a londoni konferen
ciát ? Az angol sajtó felfogása szerint a 
konferencia legnagyobb nehézsége a francia 
delegáció és a bankárok véleménye között 
fennálló nagy nézeteltérésben keresendő. A 
bankárok semmiesetre sem hajlandók részt- 
venni a pénzügyi műveletekben mindaddig, 
amig Franciaországnak vagy valamely más 
hatalomnak joga van Németországgal szem
ben olyan szankciókat alkalmazni, amelye
ket valamennyi szövetséges nem tart feltét
lenül szükségesnek.

A Magyar Nemzeti Bank főtanács ülé
sén l’opovics Sándor a jelenlevők zajos 
éljenzése közben bejelentette, hogy a magyar 
koronát sikerült stabilizálni.

Friedrich István új pártot alakitott 
„keresztény nemzeti néppárt" címmel.

Magyarországi terméskilátások A hiva
talos vetés-jelentés szerint 11,680 000 méter 
mázsa búzatermés várható, vagyis közel 
négy millió métermázsával kevesebb a tava
lyinál ; rozsban, árpában, szőlőben is középén 
aluli termés várható. A bor ára literenként 
5 ezertől 12 ezer koronáig fog terjedni.

Lengyel-Sziléziában az ipari munkások, 
sztrájkba léptek. Egyelőre 34 ezer munkás 
hagyta abba a munkát.

Hughes külügyi államtitkár közölte Her
riot val, hogy amennyiben a Dawes terveze 
tét végrehajtják, a német kölcsön sikerül és 
Amerika nemcsak Németországnak, hanem 
Franciaországnak és más európai államok
nak is nyújt hitelt.

A londoni konferencia plenáris ülése a 
jogi szakértők véleményének megfelelően 
Németországnak mint teljes jogi félnek meg
hívása mellett foglalt állást a ezzel egyide
jűén meghívta a jóvátételi bizottságot is 
Londonba.

Leverték a brazíliai forradalmat. A 
kormánycsapatok San-Paolo bevételénél sok 
lázadót foglyul ejtettek, azonban a forrada
lom vezetői elmenekültek. A kormányesapa- 
tok győzelmét ünnepük.

Magyarországon sikerrel kecsegtet a 
belföldi kölcsön. Az előjelekből biztosan arra 
lehet következtetni, hogy a Magyarország 
lakossága ezzel is tanúbizonyságát adja annak, 
hogy minden orejével kívánja az újjáépítést 
és a kölcsön jegyzése a belföldön is lega 
lább olyan sikerre fog vezetni, mint Angliá
ban vagy Olaszországban, ahol tudvalévőén 
sokszorosan túljegyezték a kölcsönt.
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A londoni konferencia a következő há
rom fontos határozatot hozta : Stiláris mó
dosítással elfogadták a Ruhr vidék gazdasági 
kiürítését célzó javaslatot. A konferencia 
Németországnak a konferenciára való meg
hívása ügyében hozzájárult a jogászok javas
latához és megbizta Macdonaldot, hogy a 
meghívást a neki alkalmas időben eszközölje. 
A konferencia jogászbizottságot küldött ki, 
amely testületnek az a feladata, hogy ma
gyarázza a Dawes tervezetet végrehajtását 
és esetleg módosítson rajta.

Romániában feloszlatták az összes kom
munista szervezeteket.

A londoni konferenciára kiküldendő né
met delegáció megalakult A delegáció 50 
tagot számlál.

Mexikó kormánya elismerte az orosz 
szovjet köztársaságot

Ahol a Zephyr lengedez . . .
A Szikince völgye Horhinál. — A sziklába 
vájt barlang- ée kút. — A eziklatömbök.

Nagykereskény, 1924. július.
Van úgy néha, hogy megállapíthatatlan 

szorongást érez az ember, van úgy néha, 
hogy nyugtalan vágy lepi meg, melynek nem 
tudja az értelmét, van úgy néha, hogy szo
morú a vasárnap délután s az ember nem 
képes kiválasztani azt a helyet, ahol lelke
sítő békére lelne, mikor az örök kéri ú mar
cangolja a lelkét: miért is vagyunk L .

Az az ember ne tétovázzék s minden 
teketória nékül keresse föl a horhi-i völgyet, 
e völgyben kanyargó szőke Szikincét.

De sokan nem tudják, hozy a környék
nek ez a legszebb helye I

* • 
«

Lassan bandukolunk az utón a fullasztó 
melegben, de türelmesen viseljük a hőség 
kellemetlenségeit, mert a szép után vágyódó 
reményünk biztat. Nemsokára a kereskényi 
malom fáradt zakatolását halljuk. Úgy hang
zik ez a zakatolás, mint a nagy lére eresz
tett beszéd, mely körülményesen akarja meg
értetni velünk, mihez tartsuk magunkat. Sie
tésre fogjuk a dolgot, hogy a malom zaka
tolása ne sejtessen mindent, maradjon valami 
nekünk is közvetlen tapasztalásra.

A malomból két kutya szalad elénk s 
mi elfelejtjük a malom fecsegését a völgyről, 
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mert védelmi állapotba akarunk helyezkedni, 
mire azonban a tulajdonképeni védekezéshez 
hozzáfognánk, a molnár hívó hangja abba
hagyatja a kutyákkal az ugatást s azok fark
csóválva sompolyognak vissza.

A molnár egy kis szívélyes beszélgetés 
után előzékenyen útbaigazít bennünket. Csak 
az a kérdés, merre menjünk ? Azt mondja :

— Jobbra föl, némi kapaszkodás után ■ 
gyalogösvényre akadnak, az közvetlen a szikla 
tövében visz el. A sziklában egy barlangot I 
találnak, érdemes megnézni. Vagy mehetnek j 
erre a kürtén, a malomárok mellett.

Mi az előbbi útirányt választjuk. Főlka- ' 
paszkoduuk a Kojta közepe tájáig s a meg- , 
talált gyalogösvényen haladunk tovább a í 
hegy derekán. Galagonya, — csipkebokrok , 
sűrűn borítják ezt a hegyoldalt s igy több
ször kell lehajolnunk, vagy kezünkkel elhá- j 
ritanunk az alkalmatlan ágakat. De csügge- ( 
detlenül megyünk előre. Egyszer csak azt 
vesszük észre, hogy sötétségbe értünk. Meg- 
állunk. A napnak alig-alig valami nyomát i 
tapasztaljuk. Fölfelé tekintünk, hát Uram, , 
Isten, majd megaludt bennünk a vér: hatal- j 
más sziklafal mereszti ránk komor képét. ' 
Önkéntelenül is eszébe jut az embernek: 
nem szakad ez le ? És sietünk tovább latoi-* 
gatva magunkban a lönsegesnek ezt a hatá
sát. Majdnem figyelmen kivül hagyjuk azt a 
fekete nyílást, amely jobb oldalról mosolyogva 
tátogatja a száját felénk. Hohó, hiszen ez 
az a bizonyos barlang 1 Megbátorodunk s 
belépünk. Érdekes, a barlang emberi kezek 
ulkotása. A bejárat szabályos négyszögü ki
vágás, amely pár lépés után egész teremmé 
szélesedik ki. Elég alacsony s csak lekonyult 
fejjel járhatunk benne. Ablaka is volt vala
mikor. Hogy melyik időből való s mi célból 
készült, nem lehet megállapítani futó pillan

1

tás nyomán. Annyi bizonyos : jó régi lehet. 
Mikor kiérünk, akkor villan meg az agyunk- ' 
bán újra, hogy milyen ördöngös helyen is 
járunk és loholunk tovább a keskeny ösvényen.

Egy kis hegyszakadékon átmenve ráa- ‘ 
kadtunk llorhinak háromszáz esztendős kút- j 
jára. Közvetlen a Szikince patak mellett egy 
sziklaüregben van ez a kút. Ma már azon- < 
bán senki sem merít belőle vizet. Sürü sarga 
réteg vonja be a vizet, ha e réteget meg- i 
zavarja az ember, alatta lilásszinü sávokat ' 
vesz észre, a sávok alatt azonban kristály
tiszta víz van, mintegy méternyi mely. Az 
üregnek faboltozata van, melynek korhadt 
gerendái már fölmondták a szolgálatot.

Odahagyjuk a régi meséket suttogó ku
tat s csakhamar a Szikincéhez érünk. Gáz t 
________  I

lón átmegyünk a másik partra s már is elér
jük a horhi-i utat. Leheveredünk az utmenli 
Mária-kép körül u gyepre és a nagyszerű 
árnyékban némi falatozást akarunk véghez
vinni. És most vesszük észre igazán a szik
lás hegyet velünk szemben. Ha véletlenül 
nem Mária-kép mellől nézzük a csodát, úgy 
bizonyára babonás bit szállott volna meg, 
mikor szemünkbe verték fönséges szürkés
fekete ábrázatukat a hatalmas sziklatömbök, 
mert mintha csak valami ősi, régi alakok 
álltak volna oda aboz a hegyoldalhoz, hogy 
velünk incselkedjenek. És e zord tömegek 
alatt gyermekes nyugalommal, egykedvűség
gel csobog a szőke Szikince vize. Olyan ez 
a kép, mint mikor az őszszakállu nagyapó 
hallgatja az ölében ülő unokája édes csacso
gását.

Ki ne felejtené el ilyenkor a nyomasztó 
sorsot, ki ne kiáltana fel: érdemes élni, mert 
szép a világ.

Lehetne tovább menni, Horhin túlra, 
ahol egészen összeszűkül a Szikince völgye, 
mindkét oldalról meredek sziklás hegyolda
lak bámulnák a siető patakra, de eljárt az 
idő, vissza kell térni. Majd máskor. És meg
erősödik az emberben a vágy, hogy máskor 
is lelki-testi üdülést nyerhessen e természeti 
csodák közelében.

Szlrkó.

Különfélék.
— Léva közgyűlése a háboiu év

fordulója alkalmából. A képviselőtestüle
tet a város elöljárósága a szocialista blokk kí
vánságára kedden este hét órára rendkívüli 
közgyűlésre hívta egybe. A közgyűlésen Breuer 
Géza szociáldemokrata két inditványt ter
jesztett be. Az egyik azt tartalmazta, hatá
rozza el a képviselőtestület azt, hogy intéz
zen kérelmet az iskolaügyi miniszterhez 
aziránt, hogy a lévai iskolákban a munka és 
béke szellemében neveljék a növendékeket s 
erre hetenkint meghatározott számú külön
órák tűzessenek ki. A másik javaslat tizezer 
koronás városi alapitvány létesítését indít
ványozta, melynek kamatai a hadirokkantak, 
özvegyek és árvák javára szolgálnának. Hosz- 
szabb eszmecsere után s az állami tanfel
ügyelő felvilágosító szavai után, mely szerint 
az iskolákban az oktatás már is a béke szel
lemében történik, a közgyűlés akként hatá
rozott, hogy a béke szellemében való okta
tásnak intenzivebb formában való művelését 
fogja kérni. De elfogadta a közgyűlés a ke-

SANY1 HALÁLAKOR.
— dr. Kmoskó Bélának küldöm szeretettel.

Bús éjszakádnak van-e csillaga ? . . .
• — Aggódva kérdtek én, a liü barát, — 

Hisz ellened a Sors támadt maga, 
Ádáz viharját dühvei szórta rád . . .

Meleg sziveddel ápolt kerteden
Mint forró Számum szántott át vadul. . . 
Apa vagyok és sorsod fáj nekem, 
Gondok árnyéka én rám is zudul . . .

Rózsákat, tölgyet, ciprust ültetünk. 
Hogy sivár földünk egyszer szép legyen. 
S óh szörnyűség a Végzet is velünk 
Mindig, szünetlen egy utón megyen . . .

És sokszor épp - nem sejti ember ész, - 
Virágos bokrunk már gyümölcsre vár: 
Tavasz sugára komor őszbe vész, 
Nyomába fájó szívtelen halál . . .

Te kerteden is rútul át csapott. 
Lelépte törzsöd legszebb vesszejét? 
Nyomába ma mélységes seb van ott, — 
Fájdalmas, vérző, mérhetetlen, setét.

De hogyha, mégis, vigasz itt akad, 
Ha balzsamot még Gileád terem, 
Ne add a búnak, gondnak át magad, 
Van rosszabb is már, mint a sirverem . . .

Bús földi létünk — tüskével rakott.
Vihar tépázza legszebb álmaink, 
Nagy gond kerülget minden kis lakot 
És nincs oáz, amelynek árnya int . . .

Es nincsen forrás, melynek hüs vize 
Ajkunkra hintse enyhe harmatát . . . 
Ha kérdem mégis lelked, hogy hiszek: 
Tudom bizonnyal, vár — öröm reád.

! Szived fészkéből bárha Egy lehullt,
A többik nőnek és nyomukba majd t
Foszlánnyá válik, meglásd, mind e mull, 
S benned a béke berke — még kihajt . .

SZABÓ S. ZSIGMOND. ‘

A KÉT SZÍVŰ.
Irta: NAGY GYULA.I

„Megesküszöm százszor: Szeretlek, imádlak!
; Megmondhatod Rózsám az egész világnak:
, jÍ Bizonya leszel egy szép, gazdag udvarnak,

S:aradra két szolga, két szolgáló hallgat! . .« 
„Ne kisértsen, hagyjon, az egekre kérem! 
Becsületes legény jegyesem van nékem !

• Eh — becsületes 1 Mit ér az ha szegény I f .. 
Ismerem, hisz nálam szolgál rég a legény! •

„Menjen haza kelméd, hagyjon engem itten, I
! Már most is vétkezem, meg ver a jó Isten ! |

Hátha őt megcsalnám f. ,* „Engedj a szép szónak!
Tenyeremen hordtak, mindentől megóvlak !• ‘

„Nem, nem - én úgy félek I Menjen, Isten áldjál ' 
„Térj eszedre szegény özvegy asszony lánya!

Csak egy szó - egy intés - amire úgy vágyom : 
Egy csókodért tiéd összes gazdaságom!“ |

„De jegyesem szeret!* „ó lesz majd a szolgád 1
1 <S nem terheli lelked semminemű önvád!

Merthogy nem hitvese; Gazdasszonya leszel,
A földhöz ragadtai majd sok jót tehet el I

Még áldani is fog — két fizetést kapván: 
Segítve lessz nagyon özvegy édes anyján: 
Majd elfeled lassan . . . Még meg is hálálja 
Hogy hűtlen lett hozzá fiatal mátkája . ,/“

A leány tántorog: „Ah - hogy szédül fejem . .. 
Gazdag leszek tehát. . ? Híres lessz a nevem . . .
— Uram vagy! Szeretlek! Csakúgy , . mint Te engem 
Tégy ahová akarsz — Tiéd testem, lelkem!“

„Piciny szád csókoljon! szép szemedet vesd rám!" 
„Gyermekeim félek! . „Ugyan édes anyám!* 
„Lányom jól gondold meg !• Ne búsuljon kelméd!* 
„Te másnak esküdtél sírig hű szerelmet!*

Kint zörren az ajtó: „Nyisd ki szép virágom! 
Fel sikolt az asszony: „Végünk van leányom l*
Szolgám!* „Fiami" „Jaj-jaj .. 1“ — de már mind- 

[hidba:
Pisztoly dördül el a csendes éjszakába.

Verő fényes nap van. Távol zeng az ének; 
A nagy útca mentén mintha temetnének. 
Bús siratás hallik: eredj, Isten véled . . . 
Jaj annak a lánynak, — annak a legénynek!

Lánc csörrenés hallatszik: Egy gyilkost kísérnek; 
Az anyja kesereg, — fáj szive szegénynek,
— Édes anyám ! „Fiam !• - s keze keresztet hány: 

„Gazdád volt a bűnös, meg a két szivű lányi ,

Rácsos kapu nyillik, szép lány lép ki rajta, 
Látja a koporsót, s az éneket hallja ;
Jegyese is ott megy, — vasban keze-lába, 
Imádkozik értük az útca porába;

„Nagy Isten — könyörgöm, esdve kérlek Téged : 
Adj e holtnak nyugtot, Örök üdvösséget!
S ama rabnak erőt, kitartást, bizalmat, 
Nekem pedig csendes lelki nyugodalmat I . .

mrmi 
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resztényszocialista és magyar kisgazdapár
toknak azt az indítványát is, miszerint en
nek az oktatásnak bevezetését Szlovonszkó 
összes iskolái részére kérelmezni fogja az 
iskolaügyi minisztertől. Végül a hadirokkant 
és árva alapra húszezer koronát szavazott 
meg egyhangúan a közgyűlés, melyen a szo- 
ciál demokraták demonstratiós háboruellenes 
beszédeket mondtak. Az alapítvány idők múl
tával, amikor már hadirokkantak, özvegyek 
és árvák nem lesznek, a városi szegényalap 
hoz csatoltatik.

— A lévai polgári Iskola elhelye
zése. A magyar—szlovák párhuzamos ősz 
tályu állami polgári iskola, melynek első osz
tálya a múlt iskolai évben nyílt meg itt, 
elhelyezése a megfelelő helyiség hiánya miatt 
nagy gondot okozott a város elöljáróságának. 
Már arról volt szó, hogyha a város a jövő 
tanévben megnyíló második osztályt nem 
tudja elhelyezni, akkor megszüntetik a ma
gyar osztályokat. Végre is a református egy 
ház és az izraelita hitközség segített a város 
szorult helyzetén azzal, hogy felajánlotta egy- 
egy tantermét közös használatra a polgári 
iskolának. így most a második magyar osz
tály a református, a szlovák osztály pedig 
az izraelita iskolában lesz elhelyezve

— Nemzetközi teuniszveraeny. A 
lévai sportegylet és a lévai sport club Révay 
Simon ur és neje Szapáry Ilma úrnő véd
nöksége alatt ligeti és ladányi úti pályáikon 
folyó évi augusztus hó 15-1617 én nemzet
közi tenniszversenyt rendeznek. Versenyszá
mok : 1) Női egyes. 2) Férfi egyes a LSE 
vándordijáért, védi: Göncz Lajos (MAC). 3) 
Férfi páros. 4) Vegyes páros. A versenyen 
résztvehet bármely bel- avagy külföldi sport
egyesület (amatőr) tagja. Nevezési határidő 
1924. augusztus 12. Nevezési dij egyes ver
senyben 15 Ke, páros versenyben 10 Ke. A 
verseny elömérközései agusztus 15-én kez
dődnek A versenyzők elszállásolásáról a 
rendezőség készségesen gondoskodik.

— írassátok be fiaitokat a komá
romi földmives iskolába. Áthatva azon 
meggyőződéstől, hogy magyar népünk jövő
jének a gazdaságilag való megerősödés egyik 
legfőbb biztositéka, elhatároztuk, hogy a 
mezőgazdasági szakképzés emelése és a 
kornak megfelelő gazdálkodás elsajátítása 
végett a gazdálkodók és kisiparosok gyerme
keinek a komáromi állami földmives iskola 
magyar nyelvű évfolyamain levő tanulását 
elősegítjük és anyagilag is támogatjuk. A 
magyar gazdaközönség áldozatkészsége foly
tán sikerült ezen célra megfelelő összeget 
biztosítanunk, melyre mindazon szegényebb 
sorsú földmives vagy kisiparos szülők igényt 
tarthatnak, kik gyermekeiket a földmives 
iskolába beíratni óhajtják azon célból, hogy 
majdan az atyai gazdaságban gazdálkodja
nak. Tekintettel anyagi eszközeink korlátolt 
voltára, a jelentkezők elbírálásánál a szülök 
anyagi helyzetét fogjuk mérték adóul venni, 
mely célból kérjük a hozzánk beküldendő 
jelentkezéssel együtt a szülők anyagi hely
zetéről szóló községi bizonyítványt is bekül
deni. Elsősorban a jelentkezések beérkezését 
alapul véve, azon szülőknek fog a segély 
megitéltetni, kiknek anyagi helyzete ezt 
szükségessé teszi. Országos Magyar Kisgazda 
Földmives és Kisiparos Párt Komárom, Jókai 
u. 16. sz.

— Németh István ref. püspök 
meghalt. Szlovenszkónak az a része, mely 
jelenleg a dunáninneni ref. egyházkerületet 
képezi, azelőtt a magyarországi dunántúli 
ref. egyházkerülethez tartozott, s melynek 
püspöke a komáromi lelkész, legutóbb Né
meth István volt, aki 1920. évig Komárom
ban is lakott, de azután, mivel innen egy 
házkerületét igazgatni nem tudta, átment 
Magyarországra s a komáromi lelkészi állá
sáról lemondott. Nyomban a Balaton kenesei 
egyház hívta meg nagy lelkesedéssel, s ö a 
meghívást szivesen fogadta, mert élete utolsó 
éveiben igazán meleg és barátságos otthont 
nyújtott a kiváló főpapnak, ki méltó utóda 
volt hirneves elődeinek: a jeles Nagy Mi
hálynak, Papp Gábornak és Antal Gábornak. 
Szelíd lelkű, elmélyedő főpásztor volt, ki 
egyházának hü munkása, híveinek igazi atyja 
volt s komáromi hívei őszintén fájlalták 
távozását. Régi vesebaja dacára teendőit a 

. legnagyobb lelkiismeretességgel végezte; azon
ban baja legutóbb annyira előre haladt, hogy 
a székesfehérvári kórházban kellett magát i 
gyógykezeltetni De már az orvosi tudomány 
sem tudta tovább életét megtartani s ott 
julius 29-én 74 éves korában elhunyt. A 
szlovenszkói reformátusok is meg fogják 
őrizni áldott emlékét a hagyományoshoz ra- ' 
gaszkodó, puritán életű főpapnak, ki bár 
tőlünk messze elszakadt, de a távolból is 
utolsó lehelletéig aggódó figyelemmel kísérte 
a köztársaságban maradt református magya
rok sorsát. Nyugodjék békében,

— A Lévai Férfi Mária Kongre
gáció julius hó 27-én körmenetileg adott 
kifejezést szt. Anna, Mária anyja iránti tisz
teletének, mikor is meglátogatta a nagyke- 

i reskényi templomot, melynek szt. Anna a 
■ védőszentje. Impozáns körmenetüket az alatt 
i a zászló alatt tették meg, melynek fölszen- 

telése alkalmából a nagykereskényi hívek 
: bezarándokoltak Lávára. A kongregáció most, 
; mintegy viszonzásul jelent meg, hogy részt 

vegyen kereskényiek szt. Anna tiszteletében. 
A kongregáció tagjai szentmisét hallgattak 
s hogy active is résztvegyenek, ministrán- 
sokkal és gyertyákkal is szolgáltak. A kongre
gációnak mise utáni hazamenetelét kissé 
megzavarta s elodázta az eső.

— Meghívó. Az Országos Magyar 
Kisgazda, Földmives és Kisiparos Part 
országos választmánya Rimaszombatban a 
„Tátra" szálló nagytermében f. évi augusz
tus hó 10 én délelőtt 10 órakor választmányi 
ülést tart, amelyre az országos választmány 
igen tisztelt tagjait tisztelettel meghívja a 
párt vezetősége.

— Eucharisztikus kongresszus. A 
vasutminisztérium a kongresszus összes részt
vevőinek Szlovenszkó területére 50% utazási 
kedvezményt engedélyezett. Ezen kedvez
mény igénybevételére jogosító igazolványo
kat a plébánia hivatalok utján a kongr. 
központi irodájából Pozsony, Káptalan utca 
2, lehet rendelni.

— Szüreti mulatság. A lévai asz
talos, lakatos, bádogos ipartársulat szüreti 
mulatsága az idén nagyszabásúnak Ígérkezik 
Az agilis rendezőség már most mindent el
követ, hogy a szüreti mulatság jó hírét meg
duplázza. Az estélyen a lévai kitüuő müked 
velő gárda elő fogja adni Kálmán Imre 
világsikert aratott operettjét a „Csárdás 
királynét". A darab rendezését Adler László 
vállalta magára.

— Tanító-választás. Mákos Manci 
tanitónőt a kisujfalui ref. egyház iskolájához 
tanítóul megválasztotta.

— Amivel nagyon sietnek. „Vet
tük a következő panaszos levelet." A lévai 
pékek a kenyér árat már napok előtt har 
minc fillérrel, a sütemények árát ötfillérrel 
felemelték. A gabona és iisztárak csökkenése 
alkalmával a pékek bezzeg nem voltak olyan 
gyorsak az árak leszállításával, mint most 
az emelésével. Valóban kiváncsiak vagyunk 
arra, hogy vájjon az az áremelés a hatóság 
és az árszabályozó bizottság tudtával és 

’ beleegyezésével történt-e 7 A liszt ára is 
napról napra emelkedik. A komaromi ható
ság már bejelentette, hogy az árdrágítókkal 
radikálisan fognak elbánni A szélesen ter
peszkedni készülő spekulációt nagyon üdvös 
lenne Léván is hasonló hideg zuhannyal 
figyelmeztetni és a sovány fogyasztókat a 
kövér spekulánsokkal szemben megvédelmezni 
Adjuk minden megjegyzés nélkül, mert az 
élelmi szerek megállapítása mégis csak köz
érdekű dolog.

— A kegyesrendi templom reno
válása. A katholikus iskolaszék, mely a ke- 
gyesreudiek épülete és temploma fölött a 
felügyeleti jogot gyakorolja, elhatározta, hogy 
a templomot a toronnyal együtt megreno- :■ 
váltatja. A költségekre 14000 koronát irá
nyoztak elő.

— Elemi károk felbeoslóse a lávái 
p. ü. kirendeltség területén. Az itten , 
újonnan feláilitott pénzügyi kirendeltség a 
hatáskörébe tartozó lévai, zselizi- és báti 
politikai járásokban megkezdte a mezőgazda- i 
Ságokban történt elemi károk felbecslését, ' 
mivel a károsultak adóelengedésért folya- , 
modtak.

— A Léva- és vidéke vendéglő
sök, kávésok- és szállodások lpartár- 
sulata csütörtökön délelőtt tartotta meg 
rendes évi közgyűlését a vigadó nagyter
mében Stránsky Bernát vezetése mellettt. Az 
elnök kegyeletes szavakkal parentálta el az 
ipartársulat legolső volt elnökét, a napokban 
elhunyt Tokody Imrét. Ezután a lemondott 
vezetőség helyébe újat választottak. Elnök 
lett Ördögh Gyula, alelnök Denk János, 
jegyző—titkár Adler László, pénztáros Je
szenszky István, ügyész dr. Ravasz Viktor 
Választottak még 12 választmányi tagot is. 
A város által szedett vigalmi adó leszállítása 
vagy esetleges megszüntetése érdekében meg
bízást adott a közgyűlés a vezetőségnek, 
hogy ezirányban lépjen érintkezésbe az ille
tékes fórumokkal. Az országos vendéglős 
iparszövetség pozsonyi kongresszusára Denk 
János alelnököt és Szenesy Kálmán választ
mányi tagot küldték ki.

— Eljegyzés. Ivanovits Dezső tisztvi
selő, Ivanovits Titusz polgártársunk fia, Buda 
pesten eljegyezte Süctlberger Erzsiké úrleányt.

— Eljegyzés Grich Géza (Plesivec), 
eljegyezte Melk Mancika úrleányt Szliácson 
julius hó 27 én (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Esküvő. Tóth Győző lévai kisbir
tokos lvany Zsuzsikával f. hó 10-én tartja 
esküvőjét a vágfarkasdi ref. templomban.

— A Lévai Keresztény Munkás
egyesület f hó 24 én szinielőaaással egy
bekötött nyári táncmulatságot rendez. Szinre 
kerül: „Az ingyenélök" 3 felvonásos nép 
szinmü, amelyre a próbák már is serényen 
folynak.

— Német János szlovenszkói kör
úton. Nemet János, a Polgár társulat volt 
jónevü tagja, aki legutóbb Nyitrán vendég
szerepelt, szlovenszkói körútra indult. Német 
opera-áriákat, szlovák dalokat és magyar 

I népdalokat énekel. Az önálló estéknek külön 
I érdekességük, hogy Német János önmagát 
j kiséri rézsipokkal ellátott orgonán, amely 
‘ egy teljes zenekart helyettesit Német János 

kamaraenekes Bratislava, Zsidó utca 3 szám 
alatt kisebb — nagyobb mulatságok rende
zése alkalmával a műsor emeléséhez leg
melegebben ajánlható.

— Egy lévai flu kalandos vállal
kozása Amerikában. Rio de Janeiro kü- 

; lönböző nyelvű lapjai még Amerikában is 
, négy szenzációt keltő, rendkívül merész és 
; kalandos vállalkozásról közölnek hasábos tu- 
I dositásokat. Két magyar és l ét német arra 
I vállalkozott, hogy Rio de Janeirótól New- 

Yorkig, a több ezer kilométeres utat, mely 
sok helyen kulturátlan vidéken vezet keresz
tül, lohátou teszik meg. A merész vállalko
zás tervezője és szervezője Karcag Lajos 
magyar zeneszerző, tagjai pedig Rolf Ilcse 
festő, Hans Bung szobrász, mindketten né
metek es Barta Simon, szlovenszkói szárma 
zásu 25 éves fiatalember, Wilheim Béla lévai 
kereskedő fia, aki kalandvágytól tüzelve, 
tavaly utazott ki Brazíliába. Barta Simon az 
expedíció titkára, mert a kalandos útnak 
kettős célja van. Elsősorban is a művészek 
tanulmányozni akarják útközben az Ama- 
zouásban lakó indiánoknál és Mexikó ősla
kóinál az őszenét, ösfestészetet és ősszobrá- 
szatot, szóval régi művészetüket. Ezenkívül 
pedig, mint izgatóan érdekes sportesemény 
ez az amerikaiak szemében. A társaság útját 
Ronton tábornok jelölte ki s azt gondolják, 
hogy félév alatt elvégzik az utazást, mely 
nem kevés veszedelmet rejt magában

— A kommunisták gyűlése Léván. 
A világháború tiz eves évfordulója alkalmá
ból a kommunisták Léván is gyűlést rendez
tek. A gyűlés szónokául Gáti dr. ruszinszkói 
kommunista képviselőt hirdették, aki azon
ban a gyűlésen nem jelent meg. A kommu
nisták első plakatjait a hatóság elkobozta. A 
kommunisták vasárnap 10 óra előtt a város 
szélén levő vásártéren gyülekeztek de a két 
vörös lobogó alatt mindössze csak 50 lévai 
és vidéki párt tag jelent meg. A kis csopor
tot Léva város képviselőtestületének kommu
nista képviselői vezették a város főterére, 
ahol a sétálók és érdeklődök által némileg 
felszaporodva 10 óra után megnyitották a 
gyűlést. Elnökké Grilnvald Ármin lévai keres-
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kedelmi utazót választották mag, aki beszé 
dében azt panaszolta, hogy a burzsoa állam 
nem törődik a hősi halottak hátramara
dottéival, a hadirokkantakkal, özvegyekkel es 
árvákkal, akik hangszerekkel a kezükben 
járják a falvakat. A világ ma is egy uj 
háborúra készül. A kommunisták tiltakoznak 
az uj háború ellen. Szemrehányást tesz a 
munkásságnak, hogy szégyeltek a gyűlésre 
eljönni, mert nagyon kevesen jelentek meg. 
Ezután Sztojka István kassai kiküldött beszélt, 
aki éles szavakban bírálta a kormány politi
káját A köztársaság munkásságának 40% 
munka nélkül áll A beígért demokráciát 
sem valósították meg es ha a munkásság 
kimegy az utcara jogait követelni, gumibo
tot és géppuskát fognak rá A vilsoni pon
tok alapján a világ és a csehszlovák köztár
saságban elő nemzeti kisebbségek jogsit sem 
adták meg. Földosztást is Ígértek, de ennek 
a végrehajtása körül óriási panaszok vannak. 
Majd Ruszinszkó községi birtokainak állami 
kisajátitását kritizálja. Ruszinszkóban a 
községi erdő birtokok elvétele ellen a nép 
erőszakos állást is foglalt és Ádámházán az 
erdők miatt vért folyt a csendőrség belelött 
a népbe. Majd a háborúról beszélt. Azt 
mondta, hogy most nagyobb a hadikészüló- 
dés, mint 1913. évben volt. Nem szabad 
eltűrni azt, hogy megint újabb katasztrófába 
kergessék a népet. A béke szerződések ki 
mondták a lefegyverezést is, a hadseregek 
létszámát békelétszámra kellet volna leszál
lítani, ezzel szemben mindenfelé újabb 
háborúra készülve erősen fegyverkeznek. 
Statisztikai adatokat olvas fel a csehszlovák 
köztársaság és az olasz állam fegyverben lévő 
hadseregének nagyságáról. És kritizálja a 
csehszlovák állam hadseregének magas lét
számát. Majd tovább azt mondja, hogy a 
háború előkészítésében, nemcsak a burzsoázia 
bűnös, hanem a szociáldemokrata párt is, 
amely Németországban is elsőnek szavazta 
meg a hadihitelt és sikraszáltak nálunk a 
hazáért azok is, akiket „hazátlan bitangok
nak" nevezett a burzsoázia. Ha újabb hábo
rúra kényszerítik a munkásságot, akkor a 
kezükbe adott fegyvert visszafogják I ordítani 
azok ellen, akik a fegyvert a kezükbe ad
ták. Rámutat Oroszország forradalmára. Ma
gasztalta a Szovjet-oroszorszagot, melyben 
a dolgozók minden igénye ki van elégítve s 
ahol ezt a nép fegyverrel vivta ki maganak. 
Ha itt a fegyvert a kezükbe adják akkor 
azt mondják elég volt az eddigi rendszerből 
s a hatalmit magukhoz lógják ragadni. Cseh
szlovákiában azok az urak, akik a munkás
ság vállain keresztül kerültek a bársony
székekbe, ha a munkásság a jogait követeli 
csendőrszuronyt küldenek ellene A mai 
rendszert gyilkos rendszer gyanánt aposztro
fálja. A munkanélküli segélyezés mai rend
jét bírálja. Azt mondja leszállítják a munka 
nélküli segélyt, de csendőrökre, rendőrökre 
és rendőrspiclikre vau pénz. Beszéde folya
mán a hatósági kiküldött, Vlkolinsky Ferenc 
dr. több Ízben mérséklésre inti a szónokot, 
aki azonban még élesebb tónusbau folytatja 
beszédét, mire a hatóság képviselője felosz
latta a gyűlést. A szónok azonban nem megy 
le az asztalról, hanem tovább beszél. Azon 
bán a karhatalom bevonulását mar nem vár 
ják be, hanem kivonulnak a főutcán kérész 
tül a Munkás Otthonba az internacionálé 
éneklése és a viléglorradalom éltetése 
közben.— A maganliAzakban megrendeléseket gyűjtő ügynökök Léván is 
panaszolták az iparosok, hogy a történelmi 
országrészek iparosainak megbízottai itt a 
városban, ahol hasonló iparosok vannak, 
megrendeléseket gyűjtenek. A kereskedelmi 
és iparkamarák központjának közlése szerint 
a Szloveuszkóban érvényben lévő törvény 
szerint bel- és külföldi iparosok és kereske
dők vagy azok megbízottai, csak olyan ipa
rosok és kereskedők körében gyűjthetnek 
megrendeléseket, kik az árut eladják vagy 
üzemükben elhasználjak Más helyeken való 
megrendelésgyüjtés — eltekintve bizonyos 
árura szóló, az iparosokhoz intézett felszó
lítástól — következő cikkeknél van megen 
gedve : 1. háziipari készítmények, 2. készü
lékek és tudományos műszerek, 3. varrógépek, 4. nagyobb mezőgazdasági gépek, 5. 
villamos áram átvitelére szolgáló és telefon

berendezések, 6 irodalmi és művészi cikkek, 
7 bélyegzők. Nagyobb mezőgazdasági gé- 

' pekre kisgazdáknál megrendelést felvenni 
• csak akkor szabad, ha erre az illetékes 
| községi hatóság engedélyt ad, Magánházak

ban fényképnagyitásokra, fényképkicsinyite- 
sekre vagy fotoemail-utánzatokra megrende
lést gyűjteni tilos. Az ügynökök kötelesek 
magukat mogfelelö igazolvánnyal igazolni. 
Erre különösen felhívják a csehországi, 
morvaországi és sziléziai iparosokat, mert 
özek ügynökeiket igazolvány nélkül küldik 
el Szlovenszkóba. A tüzetes előírásokat az 
igazolt érdekeltek illetékes kereskedelmi 

! kamarájuknál a G Z. 8776/G számra való 
; hivatkozással megtekinthetik.

— A Prágai magyar követség 
. utlevélo8ztályanak uj helyisége. A 
! prágai magyar követség utlevélosztáiya Prága, 

Ili. Serikova-ulica 1. sz. alatt lévő palotá
jába költözött és a földszinti helyiségében 
nyert elhelyezést Ezentúl mindennemű útle
vél kérelem erre a címre intézendő Az 
utlevélosztály egyúttal azt is közli, hogy 
felek részére a hivatalos órákat csupán déle
lőtt 9—12 között tartják meg és ez idő előtt 
vagy ez időn túl senkit nem fogadnak. Uj 

; útleveleket csakis délelőtt 9 —Vall óra kö- 
I zött állítanak ki és az uj útlevelek, valamint 
i a nie, hosszabbított útlevelek átvétele csakis 
, délben 12—J/21 óra között történhetik meg. 
I Ezeknek az utasításoknak a betartására 

nyomatékosan fölhívják a közönség figyelmét.
— Letartóztatás Léván : a múlt heti 

hírünkkel kapcsolatban a .Reggel" közli: 
Néhány héttel ezelőtt J.abláncon az Apponyi 
birtokon egy peres ügyben foglalást vezettek. 
A foglalásnál a felperest dr Karátsonyi 
ügyvédjelölt képviselte, aki a szobákban egye
dül járkált. Mikor a foglalási aktus véget 
ért, a gróf észrevette, hogy az egyik szobá
ból egy értékes aranyóra és lánc eltűnt. A 
gyanú Karátsonyi dr ra terelődött, mert ő 
egyedül volt a szobában, tehát ellene tették 
meg a följelentést. Az ügyvédjelöltöt letar
tóztatták es a pozsonyi ügyészségre hozták 
A házkutatás alkalmával az órát és a láncot 
nem találtak meg, ellenben több más olyan 
tárgyat találtak, amelyekről azt hi ték, hogy 
szintén az Apponyi kastélyból származnak A 
gróf azonban ilyen tárgyaknak az eltűnésé
ről nem tud és Karátsonyi ellen vissza akarja 
vonni a feljelentést. Időközben az ügyvédje
lölt szülei tizezer korona kauciót ajánlottak 
fel a vádlott szabadlábrahelyezése érdekében, 
ameiyot a vádtanács tegnapi ülésén el is 
fogadott és Karátsonyit már szabadlábra 
helyezte.

— Vasári tolvaj. Rozsnyó János 
udvardi lakos a múlt heti kóméndi vasárra 
jött s mig pár pillanatra kocsija mellől eltá
vozott, egy szemfüles tolvaj elemelte szeke
réről vadon :t uj szerszámját. A csendörség 
azonban hamarosan kinyomozta Balog József 
zselizi cigány személyében s nyomban le is 
fülelte.

— Betörés Párnádon. Farnad község
ben egymást érik a betörésük. Legutóbb 
Nagy Benő lakásába törtek be tavoiiéte 
alatt és 5000 korona értékű fehérneműt és 
felsőruhát vittek el. A gyanú Döme Sándor 
és Bíró Apollónia cigányokra irányul, akik 
megszöktek a községből.

— Bélyeggyűjtők figyelmébe. Régi 
bélyegek, teljesen friss küldemény érkezett 
s nagy választékban kapható Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésében.

Adó- és illetékűgyl iroda hirdetését 
ajánljuk t. olvasóink figyelmébe

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

A közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Hálásan megköszönöm mindenkinek a 
fiam elhunyta alkalmából velem és csalá
dommal szemben tanúsított szives részvétet.

Dr. Kmoskó Béla.

Jótékonyság.
Egy gyűjtésből kifolyólag fölmaradt 24 

koronát, lévai diákok a tüdőbeteg gondozó 
intézetnek fölajánlották, mit ezennel hálásan 
elismerünk.

Dr. Frommer Ignácz

Az anyakönyvi hivatal be|egyz«sa.
1924. julius hó 27-t<51 — augusztus hó 3 ig

Születés.
Szászky Pál Szabó Erzsébet leány Mária — 

Záhorszki Josef Solytnosi Anna fiú Ferencz — 
Nagy Béla Csikkel Margit fiú Elemér Béla — 
Koncz József Jancso Mária leány Mária — Horváth 
Ilona fiú Géza

Halálozás.
Deutsch Sándorné Wertheimer Róza 60 éves 

kimerülés myoma uteri — Kuszi Margit 2 éves 
agyhártya-gyulladás — özv. Macsuha György 81 
éves szívizom-elfajulás

Gabonaárak:
Levice, 1924. augusztus hó 2-án

Búza — — 100 kgr. 200 - 210 kor.
ROZS — — n — 175 n
Árpa — — — 200
Zab — — . — 165 »
Kukorica — - 160 9

Bab — — — n

Köles — — . — »
Lóheremag — . —
Lucernamag „ —

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyel Népbank Levice, jelentése.

Devizák: 5*0.11*0.6
2 5-éxx:

a*o.gr.
1-éaa.:

Magyar kor. átutalás 1 Ke 2125 — 2430.—
Német-osztrák „ _ 2000.— 2057.—
Lei 7.05 6.89
Lengyel márka „ , 153964.— 153139.—

Valuták :
1 angol font - - Ké 148.80 149.05
1 amerikai dollár , 33.20 33.47

100 svájci frank , 624.50 625 —
100 francia frank „ 171 20 171.40
100 belga frank - - „ 156.25 156.—
100 svéd kor. - - - , 904.— 904.—
100 dinár - - • - * 40.25 40 15
100 lei . - - - - „ 14.70

Levice város elöljáróságától.

4097—1924 szám

Figyelmeztetés.
A fürdöző közönség jogos igényeinek 

megvédése érdekében a beosztott fürdő-órák 
í minden fürdöző áital feltétlenül betartandók 
| és azon időn túl csak az illetékesek tartóz- 
i kodhatuak a fürdő épületeben.

A fürdőzés alatt minden zajos és illet 
len viselkedés szigorúan tilos.

Ezen figyelmeztetés ellen vétők a für
dőből kitiltatnak és reudészetileg felelőségre 
vonatnak.

Levice, 1924. julius hó 25
Koralawsky v. r. Klaln s. k.

ced. notár — v. jegyző. starosta - városbiró.
I _________________________________________

; 1665—1924 szám.

Hirdetmény.
A f. évre szóló ebadó és ördögárok 

' tisztítási dijak kivetése 1924 évi augusztus 
hó 4 napjától 13 ig bezárólag a városi adó
hivatal 9 sz. helyiségében betekintés céljá- 

1 ból közszemlére vannak kitéve.
Az esetleges észrevételek akár Írásban 

1 akár szóval jegyzőkönyvbe mondva ugyanott 
megtehetők.

A fonti határidő eltelte után érkező 
kifogások figyelembe nem vétetnek

Felhivatnak egyidejűleg adózók a kive 
tett összegeknek végrehajtás terhe mellett 
leendő befizetésére.

Levice, 1924 évi augusztus hó 1.
Városi adóhivatal.
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TtaA á n O lí* vagY műteremnek alkalmas 
IXUUalluiJX két utcai szoba zárt folyo
sóval kiadó. Bővebbet NYITRAI és TÁRSA 

könyvkereskedésében.
kereselt bérbe. Leveleket

V eUtieglQb „AZONNAL” jeligére a 
,Bars* kiadóhivatalába kérek. 762
TA él val0 'ábetöleg közép-
V U llo/u UUX iskolai végzettséggel fűszer 
és vasszakmára tanulónak 1 elveszünk: KERN 

TESTVÉREK, Léva. 751
TtTaoA Rlra+ zongoratanitásra elfogadok.
XXCÓU.UKÜU Cim a kiadóban. 748

Varról oá vitt h4zakhoz ajánlkozik, v arroieany vidékre is. cím a
787 kiadóban.

TTaraa+a+il? w nöi bicikli- Cim: XXwlcS vwwlK Szepesi u 20 ajtó 3.

Eladó földek.
mintegy 70 hold föld, egybe v. részletekbe 
eladó. Ugyanott különféle háztartási ingósá
gok. Érdeklődhetni JÓZSEFCSEK GÉZÁNÁL

Léván. 785 |

-fiii tanulónak felvétetik MEDÜgyes HU zihradszky JÓZSEF, 
szücsmesternél.

Üzlet helyiség kiadó.
Szepessy utca 16. 730

73.. X XÁ szoba kiadó 2 nő részére
SUWrOZOVb Galamb u. 4. az udvarban

jobbra a Il ik ajtó. 729

Eladó vagy bérbeadó 
a város legforgalmasabb útvonalán két üzlet
helyiségnek esetleg két szoba, konyhából, 
mellékhelyiségekből, nagy telekből álló lakás
nak alkalmas fél házrész. Azonnal beköltöz
hető. Cim a kiadóhivatalban. 743

A 11 i Vömet füszer üzletbe vagy
JáUlUS háztartásba egy izr 

leány. FRIEDLÁNDER JANKA, Tepla Béla.

Utcai bútorozott szoba
kiadó, külön bejárattal Léván, Galamb u. 4
ft^lö+rol? vagY irodának alkalmas
WóAÖWiva* helyiség kiadó. Szepessy 

utca 3

Gépszij jak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda 
bőrkereskedésében 

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

Tn+pllifTPtiQ fia,al leány rkath oklXUbUUlgUXLb óvónő, úri családhoz 
gyermekek mellé ajánlkozik. Cim a kiadóban.

718

Tá házból való f i u tanulónak felvétetik.• U SEIDL JÓZSEF kályhás Levice. 707 

S?PTllfi rnitesser, ránc, májfolt, arc- es 
orrvörösség legbiztosabb ellen 

szere a .Corall** créme és szappan. Az 
összes .Corall** készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák** 
gyógytár Pozsony. Fölerakat Léva és környé
kére SMOGROVICS Á. .Korona” gyógy
szertára Léva, Főtér. Póstán utánvéttel. 8

Dr. ERDÉLYI BERTALAN njuj. pü.fítanácsos

LEVICE - LÉVÁN minden szerdán Komensky 
ezelőtt (Kossuth) utca 1. szám alatt a 

Knapp drogériával szemben.
ZLATÉ MORAVCE - ARANYOS MARÓTHON 
Hvlezdoslavová 59. (a csendörséggel szentben)

TANÁCSOK és ÚTBAIGAZÍTÁSOK
az adózás minden ágazatában, | 
valamint a jövedéki kihágások I 
esetében, levélileg is, a vonat
kozó okmányok és adatoknak 
beküldése mellett Zl -Moravcéra.

■n

F MÉZET 
minden mennyiségben teszünk. 
Edényekkel rendelkezünk

| ZOLLER & Co. Mézközpont.
Bratislava, Kórház u. 3.

Üzlet áthelyezés.

augusztus hó 1.-én áthelyeztem
Városház köz 4. szám alá 

(Kálvin tér sarok).
A n. é. közönség szives támoga
tását továbbra is kérve, vagyok 

tisztelettel

KOVÁCS ÖDÖN cipész.
Cislo 602—1924. exek.

Licitacny óznám.
Podpisany sudny exekútor v smysle 10?, §-u 

LX. zák. cl. z roku 1881. tymto oznamuje, nás
ledkom vyroku bratislavskej súdnej stolice cislo 
1323/r.l924. k dobru Ludvik Gottfried zastupova- 
nélio skrze pravotára Dr. Oskár áteiner — do 
vysky 8000 Ke. a prisl cestou zabezpeéovacej 
exekúcie prevedenej dna 25 apr, 1924. zabavené 
a na 1350Kc odhadnuté následovné movitosti a to : 
skirna, sijaci stroj, bicikel, hodiny, váhy, na verej- 
jnej licitácii sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okr. sudu cislo P. k. 23411924 do 
vysky 8000 Ke poziadavky na kapitále tejze 6’/t-ové 
úroky odo dna 5 dec. 1923. pocitané, l/8°/e provízia 
a útraty doposiaí 1056 Ke. 52 hal. ustálené na 
bité obzalovaného v Lekierovciach urcená je co 
lehota 17 hód. odpol. dna 5 aug- 1924. a pripadni 
kupci sa pozvú s podotknutim toho, ze sa zmienené 
movitosti v smysle 107 a 108 §-u LX. zák cl. z r. 
1881 pri plateny hotovymi najviac slubujúcemu v 
pádé potreby aj pod odhadnou cenou rozpre
dajú.

Nakolko by drazbe urcené movitosti uz aj 
ini boli sekvestrovali a supersekvestrovali a na ne 
uhradzovacie právo obdriali, tato licitácia sa v 
smysle 120 § u XLI zák cl z r. 1881 aj k dobru 
tychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 12 júla 1924.
Artúr Tóth

sudny exekútor.

Lőpor és robbantószerek árudaja
BAROSKA JÁNOS 

mechanikus és puskamúves 

LEVICE, Kálnai utca 5. szám.
Lőpor és sörét az összes számokban 

cs bármily mennyiségben kapható.
Az összes vadászati cikkek, kerékpárok, varró

gépek, gumik és az összes alkatrészek. 
X<Te.g"y- választók 1

SZAKSZERŰ JAVÍTÓ MŰHELY!

Nem reklám, hanem valósággal minden vásárló egyszeri 
===== vásárlással meggyőződhet. -......

Tavaszi újdonságok! Úgymint: Női- és férfi divatáruban, összes rövidáru cikkekben. 
Női kötött mellények, Jumperek, női fehérnemüekben, harisnya, kezlyü, legújabb modelü 
Blúsokban, úgyszintén gyermek ruhákban és kötényekben - olcsótól a legjobb kivitelben.
•9* Valamint Férfi fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék, 
Bébé kelengyék minden minőségben. ======= Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
A



6 » 95 1994. augusztus S

Lavlcky okresny síid ako pozamnoknliná vrchnost'
Cislo 1449/1924

Vytah licitacného oznamu. ">
Na základe právoplalneho ro^súdku ketőór- 

nanskej sedrii ó 3937/8/923 na 2iadb’sf Dr. S.>mu- 
ela Szilárda ako spoluvlasrnika, cieloni zrusenia 
spoluvlastnictva pozemnoknizná vrchnost nariadila 
exekúónú novú iicitáciu s právnym uóinkom exe- 
kucnej licitácii na nemovitosti ktorá ie na územt- 
ievickeho okr. súdu obsazcna v póz. kn protukolle 
obee Velke-Kosniálovce cisl. 512. pod A I. L r. c. 
101. m. ö. obsadeny na menő Tariska Fiiipa, 1 ariska 
Jána, Dr Szilárd Samueia a Tariska Jozefovej rod. 
Svec Heleny poJ B, 1. 2. 4 5. 14. 15. 18. 22. zne- 
júci dóm óisl. 68. vo vykricnej cene 2364 kor. s 
podrzanim vyrokom c. 44/899 a 675/910. v pros 
pech vdove Tariska Stefanovej rod Krizán Marié 
intabulovaneho vdovskebo právain práva dozivot- 
neho byvania a uzivania a vyrokom Ó 3334/907. 
v prosoech vdove Tariska Jozefovej rod. Sebő 
Marié intabulovaneho vdovskebo práva

Licitaeia bude o 10 hodine dna 2 septembra 
1924 v obecnom donié obee Velke-Kosmálovce.

Pod licitaciu spadajuca ncmovitost nemoze sa 
odpredat, nize dvoch tretin vykriónej ceny

Ti, ktori chcú licitovaf, povinni sú slozif ako 
odstupné 10°|t-ov vykriónej ceni v hotovo.ti, al« bo 
v cennych papieroch, ku kaucii spoobilych, poci- 
tannych podfa kirzi urceného v 42 §-e zák. LX. 1881. 
a to slozit osobe póz kn vrchnostou vyslanej, 
alebo tejto odovzdat poistenku o predbeznom ulo- 
zeni odstupného do sudneho depozitu. Taktiez ti 
isti povinni sú licitacionalne podmienky podpisat. 
(§§ 147. 150. 170. zák. cl. LX. 1881. §. 21. zák 
ól. XL. z. r. 1908)

Ten, kto za nern>>vitost viacej stabil, néz 
vykriénú ceni, jestli nikto viacej neslubuje, po- 
vinny je podra procenta vykriónej ceny uróené od
stupné po vysku práve takého procenta nim slú- 
benej ceny hned doplnit.

Levice, dna 10/V1. 1924.
Dr. SKYÓÁK 

okr. súdea. v r
Za hodnovernost vydania 

HOFFMANN.
správ. póz. knihy.

Cislo 599-1924. exek.
Licitacny óznám.

Podpl-any súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX. zák. cl. z roku 881 tymto oznamuje, ze nás- 
ledkom vyroku bratislavského okresného súdu 
cislo 2659 r. 1924 k dobru Ludvig Gotifried zas- 
tupovanébo skrze pravotára Dr. Oskár .steiner do 
vysyky 3000 Ke. a prísl. cestou zabezpecovacej 
exekúcie prevedenej dna 25 apr 1924. zabavené 
a na 1350 Ke odbadnuté následovné movit sti a 
to; skuina, sijácí stroj, hodiny, bícikel, váha, na 
verejnei licitácii sa rozpredaiú

Na prevedenie licitacie. následkom vyr< ku 
Levického okresného súdu cislo 2450-1924. d.. 
vysky 3000 Ke. poziadavky na kapttále, tejze 
6*/0 övé úroky odo dna 5/XII. 1924. pocítané, */»°/o 
provízia a útraty doposiaf v 837 Ke 92 hal. usta- 
lené na byte obzalovaného v Lekierovciacli urcena 
je co lehota 17 hodlna dopol. dna 5 aug. 1924 a 
prípadní kupci sa pozvu s podotknuthn t«h •» ze sa 
znnenené movitosti v smysle 107. a 108. § u LX. 
cl. z r. 1881. pri plateni h tovymi najviac stabujú- 
cemu v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú.

Nakorko by drazbe urcené movitosti uz ai 
inf boly sekvestrovali a supersekvestrovali a na ne 
uhradzovacie právo obdrzali, táto licitácia sa v 
smysle 120 §-u XL zák. cl z r. 1881 aj k dobru 
tycbto nariaefuje.

Dáné Nová-Baha, dna 12 júla 1924.
Artúr Tóth

sudny exekútor.

Cislo 720—1924 exek
L’citaőny óznám.

Pudpisany súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX. zák cl. z r<>ku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku levického okresného súdu cislo 
1113/1922 k dobru Dr. Sámuel Szilárd zastupova 
ného skrze pravotára oproti Karolová Novák do 
vysky 1570 Kó. 20 hal. a prísl. cestou zabezpe- 
óovacej exekúcie prevedenej dna 4 IX 1922. za
bavené a na 1900 Kó. odbadnuté následovné movi- 
tosti a to: siiací stroj, skrino, seno, chliev na 
verejnej licitácii sa vyprcdaiú

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okresného súdu cislo 1*. k 3784/1924 
do vysky 1570 Kcs 20 bal. poziadávky na kapitále, 
tejze 5%-ové úroky odo dna 10 marca 1922 poci
tané, ‘/»°/o províziaa útraty doposiat v 279 Ke. ustá- 
lené na byte obzalovaného v Hr. Sormos urcená 
je co lehota 15 hodina odpol dna 16 aug 1924 
a prípadní kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze 
sa zmienené movitosti v smysle 107 a 198 §-u 
LX cl z r. 1881. pri plateni hotovymi najviac 
sfubujűcému v pádé potreby aj pod odhadnou 
cenou rozpredajú

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

Dáné Nová-Baha, dna 16. júla 1924.
Artúr Tóth

súdny exekútor.

PA1LAS LEXIKON
teljes 18 kötet ‘t böriötéibeo, jó kubu jitiojosn eladó:

könyvkereskedésében, LE'V A.KI.

Elsőrendű nagykereskényi darabos mész 
minden, mennyiség-ben kzapiiató- Ot méfer- 
mézBánal nagyobb rendeléseket Léván házhoz szállítunk. 
Ajánljuk továbbá jól felszerelt raktárunkat épület és haszonfában, 
friss portlandcement, cementlap, kátránypapir és elszigetelő 
lemez, stokatórnád, cserép, syenitpala és minden egyébb 

építési anyagban.

fakereskedók éa építőbí 'xr&lla.llizozólK 
aszfaloBmiihely éa scstelep.

Legjobb bevásárlási forrás !!!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. T.i.fn ». i4.

Legjobb FŰSZER és CSEMEGEÁRUK1! 1
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és gnramvölgyi 
teavaj, állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely túró, ostyepka 
és egyéb csemegesajtok — Legjobb minőségű rizsek és kávék. — 
„Glória" pörköltkávé különlegesség. — Saját töltésű kiváló asztali borok. 
— — Csemege* és gyógyborok, likőrök, cognsc és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralok vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fsgylaltgépek, 
thormosok, passairozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk. Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

Összes gazdasági cikkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó, kapa, lapát, kasza, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószij, gyanta, szíjviasz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovotte gépzsir. tömitő anyagok, rétegfémek, olajozók. benzin 
szivattyúk és kannák, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

Építést anyagok: Cemeot, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kátrányfedél- 
lemez, kátrány, karbolineum. Mindennemű szerszámok, épület és bútorvasalások. 

— — Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok._______
Fürdőszoba berendezések-. Zománc fürdőkádak, fütökályhák, foy.uce mosdó

asztalok és egyéb toilette berendezők gyári áron. 
renykepeszeti cikkek és vadászati kellékek. - Turista és vadász székek, hátizsákok, 

kulacsok. Footballok. Kerékpár alkatrészek és gummik. Tűzijátékok, lampiónok'

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Lovím—Léva.


