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A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Az ifjúság nevelése.
(i -ő) A komoly és bizonytalan 

jelen ifjúságának nevelése eltitkol- 
hatatlan súlyos téliéiként nehezedik 
a nemzet fáját védő nagy kertésze
ink rossz sejtelmeket megérző szi
vére. Valamilyen bajba, tévutakra 
sodró vihar előszele zúg felénk, de 
jaj, ha csak kevesen érzik meg a 
bajok jövőt mételyezését.

Rossz korszak ez I A materia
lizmus sivárságán és nyerseségén 
álló századunkban nincs semmi ma
gas erény, nincs semmi ölelő ember
szeretet, nincs semmi tiszta szociális 
érzés, amely a merev önérdek kor
látjait szertezúzná és megteremtené 
a fajunk, nemzetünk és az egész 
emberiség boldogságát termelő, szo
lidaritás, szétszakíthatatlan merev 
körét Nincs talán nemzet kontinen
sünk hátán, melyben az önérdeket 
lázító individualizmus annyira sze- 
szélyszerüen dühöngene, mint éppen 
bennünk. Következménye pedig be- 
láthatatlanul szügségszerüen súlyos. 
Gyengít, sorvaszt, tespedésbe dönt 
s minden küzdelmek messzi célja 
csak a jelen. Végtelen könnyelműség, 
amikor a jövő borús mezejére semmi 
reményíény ki nem csillan szebb 
idők pirkadására, sőt egy viharnak 
közelsége aggaszt.

A szülők és pedagógusok a 
nemzet kertjének kertészei. Az ö 
őrszemeiknek kell meglátni a csábító 
mezbe burkolt rossznak kiáltó hódí
tását és romboló munkáját. Az ő 
érzelmi zsenialitásban gazdag szi
veiknek kell megérezniök a messze
ségbe lezuhogó vihart, mert szive
iknek minden dobbanása, gondola
taik minden villanása ama lázas 
törekvésben merül ki, hogy ideális 
szeretetüknek legforróbb tárgyát, a 
fajunk Ígérő reménységét, a bizony
talanságba esett ifjúságot a tévelygő 
utakról, az ősi erények szűzies for
rásához visszavezessék.

Mert a háború nyomán fellobogó 
forradalmak eredményeiként majd
nem az egész világon észrevehetően 
ferde és szélsőséges pedagógiai 
rendszerek akarják megülni az isko
lák küszöbét és erőszakolják onnan 
elvezetni a sok évszázadban kiforrott 
erények izmosító és lelket nemesítő 
forrásait. Ha ennek a téves és erő
szakos akarásnak a józan logika és 
a megfontoló észszerüség útját nem 
állja, úgy nem lesz távol azoknak 
az időknek a megélése, amikor az 
iskolák csak a puszta értelem házai 
és többé nem a szív és lélek tem

plomai lesznek. Egyedüli megdönt
hetetlen erősségként reményit még 
minket eme felforgatni készülő irány
zatban, a keresztény világnézeten 
ragyogó szülői szeretet, amely a 
titokzatos erők romboló munkájában 
még mindég képes fenntartani az 
erkölcsi józan élet megszilárdult 
talapzatát és erősíteni a legyengült 
vigasztalást

A másik erősség, a múltban és 
jelenben oly intenzív munkát kifejtő 
pedagógusok romlatlan tábora, 
nagy megpróbáltatásoknak és szen
vedéseknek néz elébe. Az egészsé
ges légkörben felébredt csira ugyan
is a családi kör üde talajából a 
külső élet mérgezett talajába kiplán
tálva, vészes bizonytalanságba^ szö
kik fel tovább és a pedagógusok 
vállain nyugszik majd az a hatalmas 
nevelési munka, hogy a sűrűn ki
nőtt vadhajtásokat lecsípjék.

Százados alkotások rombolását 
jajgató kár volna, ha a nemzet 
tradícióját átérző pedagogúsok lei
kéből az ifjúság leikébe az egoizmus 
árnyékként rohanna át és megfoj
taná a magasabb életszempontokat, 
kiszárítaná az idealizmus illatos 
virágait és elvetnék a múlt súlyos 
örökségét, a keresztény erkölcsi 
világnézetet, mely minden szociális 
érzések, gondolkodások és cselek
vések megdönthetetlen eredménye. 
Mindezen sötét aggályok felhozása 
nem a konzervatizmus visszasírása, 
hanem azon merev felíorgatások 
ellen beszélnek, melyek a lélekteli 
fejlődés magas fokára jutott embert 
a visszafejlődés útjára akarják szo
rítani.

Nagyon kietlen, kopár, reményt 
taposó és hitet ölő a jövő képe. 
Az aggodalom magvai szerte szó
ródtak az ifjúságot féltő emberi 
szivekben és komoly cselekvésre 
intenek, mert boldogulásunk jeligéje 
csak ez lehet.

Az ifjúság nevelésében rejlik a 
boldog jövő.

A viláa-eseményekből
Az egyik vezető amerikai bankár kije

lentette, hogy a német kölcsön véglegesen 
biztosítva van. A bankszindikátus vállalja a 
kölcsönt, ha a kistőkések nem is járul
nak hozzá

A görög —bolgár határon egyre élesedő 
incidensek miatt Görögország ultimátumot 
intézett Szófiába, amelyben értesíti a bolgár 
kormányt a görög vezérkar azon határozatá
ról, hogy a komitácsi bandákat egészen a 
bolgár területig fogják üldözni.

Magyarországban túljegyezték a köl
csönt. A TÉBE vezetősége kijelentette, hogy 
a jegyzés eredménye kitűnő, a lakósság túl
jegyezte a kölcsön összegét és a teljes siker 
biztosítottnak tekinthető.

Herriot miniszterelnök a sajtó képvi
selői előtt kijelentette, hogy a londoni kon
ferencia után Parisban a szövetségesek 
pénzügyminiszterei a szövetségközi adóssá
gok megbeszélése céljából uj konferenciára 
fognak egybegyülni. A párisi konferencia 
azonban csak november második felében 
ül össze.

Radics egyelőre távol marad az aktív 
politikától és nem megy Belgrádba.

A népszövetség legközelebbi, 30 ik ülés
szaka f. hó 29 én kezdődik, amelyen beha
tóan megvitatják Magyarország újjáépíté
sét is.

Magyarország kiküldöttjei az interpar-
• lamentáris unió konferenciáján. Az unió 

tanácskozásain Berzeviczy Albert a leszere
lés kérdésében kifejti Magyarország állás
pontját, a politikai kérdésekhez Apponyi 
Albert gróf szól hozzá, a nemzeti kisebb
ségek kérdését Lukács György fejtegeti, a 
gazdasági kérdésekben Szterényi József báró, 
a mezőgazdaságiakban pedig lloyos Miksa 
és Marschall szólalnak fel.

A jugoszláv és az albán kormány kő 
zött egyre feszültebb a viszony, amelynek 
okát Jugoszlávia politikai köreiben Albánia 
illojális magatartásában keresik. A belgrádi 
kormánynak megdönthetetlen bizonyitékai 
vannak, hogy az albán kormány a délszerb 
határterületeket pusztító bolgár rablóbandá
kat támogatja. Jugoszláviából jelenleg sem
miféle élelmet, vagy ipari cikket nem szabad 
Albániába vinni, amely rendszabály a gaz
daságilag gyengén fejlett és különösen 
élelmiszerek dolgában Jugoszláviára utalt 
országot bizonyára érzékenyen fogja érinteni.

Radics Zágrábban. A Radics és párthí
vei ellen megindított bírósági vizsgálat tovább 
folyik. Radics ezidő szerint nem hajlandó 
belépni a kormányba, noha pártja tartósan 
támogatni fogja a kormányt.

Szabadkáról érkező jelentések szerint a 
Davidovics-kormány a jugoszláviai magyar 
párt feloszlatásának kérdését állandóan 
napirenden tartja és ebben a kérdésben a 
végső döntést az államtanácsra ruházta. A 
kormány azonban nem akarja bevárni az 
államtanács döntését, hanem föl szándéko
zik függeszteni a betiltási tilalmat.

Kinát ismét katasztrófális áradás súj
totta. Az áradás alkalmával elpusztult embe
rek száma sok ezerre rúg. Tiencsintől 
északra es nyugatra 2000 község viz alatt 
áll. Sok ezer menekült özönlik Peking felé. 
Egyedül Kalgan vidékén körülbelül 4000 
ember pusztult el. A pusztulás egyre irtóz- 
tatóbb méreteket öl. Összesen körülbelül 
50.000 ember vesztette életét. Az anyagi 
kár sok milliárd.
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Brach Ferenc dr.-ról.
(Magamlikatés halála 10.-ik évfordulója alkalmából 

f 18*4. aug. 22.)

Kevés olyan önzetlen jó barátja volt 
Léva városának, mint néhai Brach Ferenc 
dr., vármegyei főorvos. Pedig nem is volt a 
város szülöttje. Mint kész orvos az absolu- 
tizmus éveiben jött ide át Garam-Mikoláról, 
ahol a szabadságharc leveretése után, mint 
fiatal orvos letelepedett volt.

A bécsi orvosi iskolának volt növendéke, 
annak klasszikus korában. Nagy nevű taná
rainak nem csak tudását de éles megfigyelő, 
tiszta, logikás következtető képességét és 
példás jlelkiismeretét is sajátitotta el. Ez 
alapította meg hat vármegyére kiterjedő jó 
hírnevét. Ez vetette meg és biztosította a 
fiatal orvos nagy tekintélyének alapjait 
Léván is.

Léva társadalmának akkor más színe
zete volt mint ma.

Akkor, az elnyomatás éveiben, a közös 
bánat, a közös remény hozta közel egymás
hoz a lelkeket. Az anyagi gondok súlya vi
szont nem nehezedett azokra. A megélhetés 
könnyű volt. Az egyéni érdekek ellentéte 
ritkább és kevésbbé éles mint ma. Kis váro
sunk társadalmi életét az a kedélyesség tette 
vonzóvá, amely esek ott fejlődhetik ki, a hol 
az emberek egymással való érintkezésében 
az őszinteség és a kölcsönös becsűlés az 
irányadó, nem pedig külsőség és látszat.

Brach Ferenc dl eképen megtalálta 
Léván mindazt, ami ezt a várost vele meg- 
kedveltethette. Nem csuda tehát, hogy — 
eltekintve hivatása és működési terétől — 
érezte, tudta, hogy éles eszét, nagy akarat- 
és tetterejét, szellemének a lelkeken való 
nem mindennapi hatalmát ennek a városnak 
javára kell érvényesitenie. Gyám gyermeké
nek tekintette azt, akinek jövőjéért ő is 
felelős. Es joggal.

Léva gyarapodását tehát tőle telhetőén 
igyekezett előmozdítani. Sem költséget, sem 
időt, sem testi lelki fáradságot nem sajnált 
ennek a nemes igyekezetnek tettre váltásától. 
Ezért is halt meg szegényen.

Nemes becsvágya az önönmaga elé 
szabott kötelesség hű teljesítésében talált 

megelégedést. Egyéni érdeke ekképen kapcso
lódott össze a város közérdekével. Csakhogy 
ez az egyéni érdek nem volt a mindennapi 
ember anyagi érdeke, hanem valami fen- 
költebb, eszményi, amit a mai sivár, kapzsi 
közlélek sajnálkozva ,bolond“-nak mond. Es 
ezért is volt ez a város Brach Ferencnek 
kedves, ezért szentelte annak ridegnek látszó 
szive minden dobbanását mindhaláláig.

A város jó sorsa úgy intézte, hogy Brach 
Ferencnek három, haláláig, halálukig hű 
munkatársa akadjon : Mácsay Lukács, későbbi 
polgármester, id. Leidenfrost László, a lévai 
uradalom lovagias föbérlöje és id. Mailáth 
István Barsvármegye kiváló főispánja sze
mélyében.

Vérmérséklete valamennyinek más-más, 
tán még egymás ellentéte is volt. Kötelesség
tudásban, önzetlenségben s a város érdekéért 
érvényesítendő munkakedvben azonban meg
egyeztek. Társadalmunk e kimagasló, köz
tiszteletben álló vezéralakjai körül csopor
tosult a polgárság értelmesebb része s igy 
nem is maradhatott el annak a nemes mun
kának szép sikere melylyel ők a város fej
lődését megalapozták. Megalapozták pedig 
kulturális téren a főgimnáziummal, gazdasá 
gin pedig a Párkány lévai vasútvonallal.

Sem Brach Ferenc sem társai nem 
dolgoztak látszatra. Mindig csak a dolog 
lényegét tartották szemmel, az pedig a város 
java volt, ök nem akartak a világ előtt 
maguknak érdemeket szerezni; szerénységük 
beérte azzal a jó érzéssel, hogy a várost a 
haladás utján ismét egy-két lépéssel előbbre 
juttatták.

Es mert a közéleti szereplésükben ma
guk elé tűzött cél szép és jó volt, indokolt 
volt az az erőszak is, melyet különösen 
Brach Ferenc alkalmazott, midőn mások 
rövidlátó szükkeblűségével szemben a dolgo
kat máskép ama célhoz nem juttathatta 
közelebb.

Az ellenvéleményt ez a ritka jellemű 
férfi meghallgatta s ha őszintének ismerte 
fel, még tisztelte is. De ha az őt meggyőzni 
nem birta, akkor a cselekvés terén nem 
tűrt semmi ellenkezést. Olt kész volt a vég
letekig menő erőszakhoz nyúlni. Erre egy 
példával szolgálhatok Midőn a Párkány-lévai 

vasútvonal végleges megállapítása, a Garam 
áthidalása került szóba a vasúti bizottságban 
id. Leidenfrost László, az uradalom érdeké
ben Káinénál szerette volna a vasúti hidat 
felállittatni. Brach ezzel Léva érdekét látta 
veszélyeztetve és ez okból Sárónál kivánta 
a Garam áthidalását. A döntés függőben 
maradt. De midőn másnap összekerültem az 
öreg úrral, magából kikelve azzal bízott meg, 
mondjam meg L. L nak, hogy ha tervétől 
el nem áll, tulajdonítsa magának a következ
ményeket, mert ő a lévai népet késre, fej
szére fogja feluszitani 1 — Pedig Leidenfrost 
Lászlót igen nagyra becsülte éB jó barát
ságban élt vele.

Demokrata volt és zsarnok, kicsinyes 
emberi hiúságtól ment és megvesztegethe
tetlen, de a cél érdekében képes volt igaz
ságtalan is lenni — ha az a cél a közt 
szolgálta. Ha a nagy francia forradalom 
közepette él, egy második Danton ná vált 
volna.

Pedig volt szive Akik Brach Ferencet 
szivtelennek mondták, azok sohasem tekin
tettek bele az ő lelke mélyébe, azok nem 
tudták, hogy az olyan lélek mint az övé, a 
szivet is fegyelmezi ép úgy, mint az akaratot. 
Az érzelgősséget nem ismerte, mások apró 
bajai nem indították meg, de mások nagy, 
igazi szenvedései elől nem zárkózhatott el. 
Nem egyszer hallottam részvéttől rezgő báto
rító, biztató szavát a betegágy mellett; 
láttam könyeit egyik munkatársa halálküz
delme fölött I Szerette a természetet Sze
rette az állatot, a lélektelen növényzetet. 
Gyöngéd érzelmek nyilvánitását férfihez nem 
illő gyöngeségnek vallotta ugyan, de érez
tette azokat hű kutyáival, melyek öt .soha
sem csalták meg.“ Erre csak az képes, ki
nek szive van.

Ilyennek ismertem a megélemedett Brach 
Ferencet én, aki egy évtizeden keresztül 
majdnem naponta érintkeztem vele, nem csak 
az orvosi gyakorlat szűk korlátái között, ha 
nem mint ember, az emberrel, mint az élet 
utján megindult s a világot még nem ismerő 
ifjú a tapasztalatokban gazdag, bölcs aggas
tyánnal.

Brach Ferenc mint már említettem, na
gyon szerette a természetet és ebből a sze- 

DRÁMA.
(Szeszélyes játék.)
Irta: LÁSZLÓ MIHÁLY.

Folytatás.
Nö.

Csak azt akarom még megjegyezni, 
hogy magából egy nagyon rendes ember lett 
mióta elváltunk. (Kőiben folyton körül figyel, 
stinte szimatol.) Bezzeg még együtt voltunk, 
mindent szerte hagyott a szobában, hogy 
engem boszantson. A poros cipőket az asz
tal alá, a nadrágj üt az ágy alá dobálta. 
Várjon csak. (Hirtelen at ágy koz rohan, le- 
yuyol és kiragad alóla egy csomó cipőt, nadrá 
got s hangos kacagásba tör ki A férfi össze 
sioritott ajkakkal diih'ng magában) Lelep
leztem magát kis brutális I 
FÉRFI.

(Felindultan hozta rohan fenyegetőn ) 
Elég, mert ... I
NÖ

Csak üssön meg I Egy védtelen nőt 
kunszt megütni Csak rajta — No miért nem 
üt meg ? (Farkas szemet nőinek ) 
FÉRFI.

(Homlokát simogatva bágyadtan ) Meujen 
kérem I Menjen. Ne szekirozzon ki a világ
ból Menjen ...
Nö.

(Határozottan) Nem megyek 1 
FÉRFI.

(Csodálkozva.) Miiii . . . ? Hogy tetszett 
mondani ?
Nö.

Nem megyek, mert nékem szükségem •
van magára. I
FÉRFI. j

Rám ? Hiszen az előbb bánt el velem !
kegyetlenül és mégis. 1
Nö. |

Maga fog engem, minket megmenteni

’ FÉRFI.
1 (Nem érti a dolgot) Én — Magát — 

Magukat.
NÖ.

t Maga I Mit csodálkozik ? Mondom — 
maga. Maga fog megmenteni minket. 
FÉRFI.

De kiket. Magát azt tudom — de ki 
az a Maguk ?
NÖ.

Hát a gróf — a vőlegényem. 
FÉRFI.

(Megsebezve, tihálva tigrisként) A vőle
génye ? — Hát magának vőlegénye van ? 
Es maga nem mondta meg, hogy vőlegénye 
van. (Parancsolólag) Miért nem irta meg, 
hogy elakarja jegyezni magát? Ki az? Mi 
az ? Miért megy hozzá ? Ki engedte meg, 
hogy hozzá menjen ?
Nö

Hiszen elvált asszony vagyok. 
FÉRFI.

Az semmi 1 Azért az enyém I Ami az 
enyém volt, az mindég az enyém. Én nem 
mondok le magáról soha — soha. Megfo
gom ölni, megfogom gyilkolni — megfoj
tom a gróóófot.
Nö.

[ Nem — nem teheti I Ha kicsit szeret 
engem, akkor nem teheti, akkor meg mén

’ ti a grófot Hiszen maga, maguk Írók, 
felülállanak ezeken a hétköznapi érzéseken, 
maguknak mindegy mely nö a Múzsa Mentse 
meg kérem, nngyon kérem a vőlegényemet, 
a grófot.
FÉRFI.

(Keserűen.) Jó megmentem. Legalább 
lesz egy jó témám.
Nö.

Tulajdonképen ssak azért is jöttem. 
FERI*I.

De miben legyek segítségére a grófnak?

i . —- -----
l NÖ.
i Fizesse ki a kártya adósságát I
i FÉRFI

(Kicsit gondolkodik, kutatva nézi a nőt.) 
Rendben van. — Hozom a váltót. (Az 
iróasttalhot megy, közben at ajtót kulccsal 

I becsukja, a kulcsot zsebébe rejti. Azután az 
Íróasztal fiókjából kivesti pisztolyát és a nő
höz megy vissza, hátra dugott kezekkel.) El 
készült asszonyom ? I
NÖ.

(Csodálkozva.) Én?l — Igen elkészültemI 
FÉRFI

Nyugodt a lelkiismeret ?
i NO.

Miért volna nyugtalan ?
FÉRFI.

I Nem fáj meg válni az élettől?
, NO.
I (Mosolyogva) ügy beszél, mintha meg- 
I halnék. (Estre veszi a férfi hátra dugott 

kezeit, riadtan, gyanakodva) Mi ez ? Mi van 
; a kezében ? Mit rejteget ? (Rémülten felug- 
I rtÁ. ai ajtóhoz rohan) Segítség — megakar 

ölni — segítség. (Az ajtót veri.) Bezárta — 
megöl — megöl.
FÉRFI.

Nyugodtan asszonyom, nincs senki ide 
haza, mindenkit elküldtem — nem mind- 
l^pt ®gy kicsit később, előbb elszámolunk

■ NÖ.
(Lihegve) I’azán meg akar ölni? 

FÉRFI
Mindenesetre. Én meguntam élni, én 

már régen elhatároztam a halált, még akkor 
~ a válásunk idején. Maga pedig annyira 
összekinzott, hogy megérdemli, ha meg 
állítom csalfa szivét.
Nö.

De hiszen én magát — magát — Mihály 
-— szeretem. (Melléje ül a díványra)

1 FÉRFI.
Hát a gróf, a vőlegény ?
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retetböl kifolyóan szenvedélyes kertész volt. 
Fényes bizonyítéka ennek az a pompás kert, 
melyet a Kálvária sziklás oldalán, szívós 
akaratával létesített A meddő talajba bcio- 
kényszeritette az éltető, termő erőt és a 
kert fejlődött, minden cserjéje, minden fája 
dúsásan meghálálta a rája fordított szere- 
tettelteljes gondot, árnyas örök pihenőt adott 
alkotója porladozó földi maradványainak.

Azután az ő alkotása a négy holdas 
kórházi kert is, mely később sok örömmel 
hálálta meg neki a reá fordított gondot. Mert 
Brach Ferenc orgona virágzástól őszig, min
den este ott pihent meg fülemüle dal mellett, 
virág illat közepette.

A város utcái- és egyes tereinek be- 
fásitása is Brach Ferenc e nemes szenvedé
lyének — itt ott-még élő — tanúbizonysága. 
A legkülönbözőbb diszfák változatossága oly 
szokatlan eredeti külsőt adott a városnak, 
mely az idegent kellemesen meglepte, mert 
eltért más városok sablonos, gömbakácos 
merev és unalmas egyformaságától. Mily 
szép volt például az úriutcát boltozatosán 
takaró lombsátor, számtalan szárnyas dallo- 
saival; a Flóra-, vagy akár az Ozmán tér is ! 
Pedig ezek a fásítások Brach Ferencnek sok 
költségében voltak, mert a városi költség
vetésbe e célra felvett összegek sohasem 
lettek volna elégségesek. Az ültetésre pedig 
fáraohatatlan következetességgel mindig maga 
ügyelt fel. Maga ellenőrizte az öntöztetésüketis 
s igy aztán nem is pusztultak azok el pár 
heti tengődés után.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Léva város képviselőtestülete 

tegnap, szombaton este rendkívüli közgyűlést 
tartott. Napirendjén szerepelt a drágaság 
elleni akció, valamint felirat a kormányhoz 
a börzén a gabona és liszthez való határidő 
üzlet betiltása és az eddig kötött üzletek 
érvénytelenítése ügyében. 'Továbbá az élelmi
cikkek felhalmozásának büntetése ügyében 
beterjesztett javaslatok tárgyalása. Bővebb 
tudósítást következő számunkban közlünk.

NÖ
Az egész történet csak mese, én talál

tam ki, hogy kínozzalak, hogy érezzem. 
hogy szeretsz.
FÉRFI.

Nem 1 Nem I Azért mondod ezt, hogy 
megszabadulj. Rajtam most ki nem fogsz 1 
NÖ.

(Mindég hízelgőben.) És a levelet is én 
találtam ki, én hívtam meg magamat neved
ben hozzád, mert vágyódtam utánad. 
FÉRFI.

Nem igaz. Nem igaz- Menekülni akarsz 
azért hazudsz.
Nö.

(Önérzettel daccal.) Nem hazudok, nem 
szokásom, de ha igy bán velem, akkor jó 
— legyen — hazudok . . Ölj meg, ha 
mersz.
FÉRFI , . , ,

(Félkézzel átkarolja a nőt, a másikkal a 
pisztolyt szivéhez szorítja) Számolni fogok, 
egy — kettő — három, mire azt mondom 
három, megnyomom a ravaszt s te már a 
menyországban leszel, azután én megyek a 
pokolba. Tehát egy — kettő — háá — (De 
nem tudja befejezni, mert a nő az utolsó 
pillanatban közbe szól.)
NÖ

Várj — várj még egy kicsit, hadd bújjak 
közelebb hozzád. Legalább a sziveden múl
jak ki, ha ott nem élhetek 
férfi . , . .

(Boldogan, magához engedi bújni a nőt) 
Egy — kettő — háá —
NÖ , , ,

(Megint közbe szól) Várjál kérlek. így 
se jó. Hadd üljek az öledbe. (Beül a férfi 
ölébe 8 átkarolja a nyakát, miközben a férfi 
a pisztolyt mely csokoládéból van enni kezdi) 
FÉRFI

(Előre beleharap ) Egy - kettő — háá -

— Áthelyezés. M. Schmack Alerina 
tisztelendő nővért, a lévai irg nővérek há
zának egyik köztiszteletben és szeretetben 
álló tagját, mint értesülünk, a rendkormány 
Sátoraljaújhelyre helyezte át s az ottani 
rendház föuöknőjévé kinevezte. Nem csak a 
leányiskola növendékei, de úgyszólván az 
ogész városban mélyen sajnálják a páratlan 
szorgalmú s nagy műveltségű t nővér távo
zását, aki 24 esztendőn át tanított az irgal
mas nővérek intézetében, aki szive és lelke 
volt iskolájának, melybon nemcsak klasszikus 
műveltséggel plántálta a tudományt a fogé 
kony gyermekleány telkekbe, do megtanította 
őket nyájas szigorral rendre, munkaszere
tetre, megtanította Istenfélő jámborságra, 
maga járván jó példával elöl mindenütt, ö 
volt sz iskolai előadások zseniális tervezője 
s rendezője, aminek tanúja volt sokszor az 
egész város. Hogyne fájna tehát a válás, 
melynek fájdalmát csak az a remény enyhíti, 
hogy talán nem sokára úgy is visszatér 
közénk, a mi intézetünkhöz. S ezért mi is . .
azzal a jelszóval búcsúzunk : a viszont Iá- mert útközben kisiklott a vonatjuk s nagy 
tásra. Kis városunk osztatlan hálája és sze- 
retote kiséri öt uj otthonába.

— Nemzetközi tennlezveraeny 
óriási érdeklődés mellett folyik egyidőben 5 
pályán A rendezőség a nagyszámú neve
zésekre való tekintettel a selejtező mérkő
zéseket nem öszpontosithatta egy pályára. 
A játékosok között úgy az uj Tildén stilusu 
voleyjátékosok, mint a régebbi stilusu nem 
drives játékosok respektábilis képviselőivel 
találkozunk. A műit éviekhez képest a neve
zések száma megkétszereződött. A verseny 
döntőiben rendkívül érdekes küzdelemre van 
kilátás. Kérjük a sportközönséget, hogy a 
mai Vasárnap elődöntő és döntő mérkőzé
sekre d. e 7, illetve d. u. 3 órakor a ligeti 
pályán szíveskedjék megjelenni. Az eddigi 
eredményeket helyszűke miatt csak lapunk 
legközelebbi számában közölhetjük.

— A lévai dalárda háziestőlye. 
Közkedvelt dalárdánk vasárnap este a ligeti 
vendéglőben háziestélyt tartott Kedves meg
hittség. családias meleg hangulat volt az ur 
itten. És valami különös poétikus hangulat 
borult az együvé tolt fehér teritős asztalok

— gyerünk.

jó (szepegve.) Engedj legalább az 
lecsúsztam az Öledből, (sírva) Az

NÖ.
Várjál édes. De nagyon sietsz. Még 

meg se csókoltalak, pedig úgy szeretnélek 
mi gcsókolni. (Nyakába borul, felhiizódik a 
férfi ajkaihoz s végre egy hossza csókban 
fulladnak)
FÉRFI.

(Szomorún.) Gyerünk. Siet az idő. 
NÖ.

Pedig milyen jó volna igy élni. Fiata
lok vagyunk, szeretjük egymást.
FÉRFI.

Eh 
NÖ. 
Jó — 
öledbe, -------------- -------------- , ,
én temetőmből. Ölelj magadhoz azután lődd 
keresztül a szivemet, mely mindig érted 
égett, ha veszekedtem is. (Férfi ölébe kupo
rodik, nagyot sóhajt.) Vége I 
FÉRFI

Egy — kettő — háá — 
NO.

(A szembe levő tükörből 
veszi, hogy mit csinál a férfi 
sikollyal felugrik és szembe áll 
Mi ez? Rászedett? Nem szeret? (Elájul és 
végip terül a padlón )
FÉRFI

(Megrémülve ) Babusként I Babusként I 
Szeretlek! Ne halj meg! (Letérdepel melléje, 
kezeit csókolja, szivét hallyatja. Megrendülve, 
fájdalmasan) Meghalt Most már vehetem az 
igazi pisztolyt. (Kihúz a zsebéből egy nagy 
forgót, a nő ebben a pillanatban felüli s 
átkarolja a férfi nyakát)
NÖ

(Diadalmasan.) Még is enyém az utol
só szó. 
FÉRFI.

(Magát megadva) Hála Istennek I Jöhet 
az anyakönyvvezető.

Vége. 

I

végre észre 
a nö nagy 
a férvival.)

fölé, mely mindvégig fogva tartotta a ven
dégeket. Nem a frakkba, klakkba bujtatott 
reprezentálás unalmas és fárasztó kötelessége 
vezette ide ez alkalommal az ismerősöket 
és jóbarátokat, hanem a lelkeket olvasztó, 
sziveket felemelő zengő magyar nóták szere
tető. Lebegő lángu gyertyafény mellett ültek 
a vendégek, az egész világot egyforma sze
retettel átölelve tartó szabad ég alatt. Lomb
suttogás, esti szellő, holdfény és csillagok 
sugárzása dekorálta ezt a szabad hangver
seny termet, melynek egyik sarkában ott 
állt csapraverve egy kedélyesen pocakos 
sörös hordó is. A vendégek között pedig ott 
sürgölődött, forgolódott az estély házigazgája, 
fozsefesek Gáza dalárdái igazgató. Ugyancsak 
ö üdvözölte a fehér asztal mellett szives 
szavakkal Erdélyi József földieket, a balassa
gyarmati országos hirü dalárdának itt meg
jelent karnagyát (Még eleven emlékezetünk
ben él a kiváló balassagyarmati dalárdának 
háború előtti nagysikerű lévai szereplése, 
mely majdnem végzetessé vált rájuk nézve,

i

t
♦

I

késéssel érkeztek meg a vendég dalosok) 
Túri Nagy Jáuos, a pompásan előadott da
rabok hatása alatt poharat ragadva kezébe, 
elismerő beszéddel méltatta a lévai dalárda 
tagjainak és kiváló, ambiciózus karnagyának 
lelkesedését, mellyel Léván a magyar dalt 
ápolják és fejlesztik. A spontán jövő elis
merő szavakra Heckmann István karnagy 
válaszolt. A liatalság később táncra perdült. 
Igazán nagyon kedves és speciálisan magya
ros volt ez a dalos este, mely nem az obii
gát négy fal közt zajlott le. A dalárda a 
vendéglő magasan álló terraszán foglalt he
lyet s onnan szállt, szállt a magyar dal a 
sötét égen rezgő csillagok alatt, keresztül 
lengett az ősi Rákóczi-fa terebélyes lomb
jain és úgy éreztük dobogó szivünkben, hogy 
bejárja ezt az egész tájat, melyen valaha 
Balassa Bálint, a vándor magyar dalnok 
dalolt lelkesítő énekeket s száll az ének, száll, 
mig csak eléri a zugó Garam hullámait s 
azután azok viszik, ragadják magukkal a 
melódikus hangokat, mint lobogó, fénylő mé 
esést a sötétlő magyar éjszakában . . .

— Tanltóválasztas. A kisöivedi ref. 
egyházközség a lévai egyház által megvá
lasztott Dóka Sándor helyébe múlt vasárnap 
Kiss Pál nemesoroszi-i tanítót választotta 
meg kántortanitójául. — Szarka Zsigmond 
szódói községi tanítót a zalabai ref. egyház 
választotta meg. — Paulen Irén tanítónőt a 
garamkeszi-i, Nyitray Margit tanítónőt a pod- 
luzsányi iskoláknál tanítókká választották.

— Halálozás. Amint részvéttel érte
sülünk, Holuby Adolf nagyhonti evangélikus 
alesperes f. hó 13-án éjszaka Bagouyán el
hunyt 90 éves korában. Holttestét a beszen- 
telés után Bagonyáról Csánkra szállították, 
ahol a megboldoguld 52 éven keresztül volt 
híveinek lelkipásztora. Temetése 15-én dél
előtt ment végbe nagy részvét mellett. Nyu
godjék békében I

— Műkedvelő előadás. A lévai férli 
Mária kongregáció pénteken augusztus 15-én, 
szépen sikerült műkedvelő előadást rendezett, 
mely alkalommal előadták Schuster Jánosnak 
„Tévutakon" cimü társadalmi színmüvét. Az 
ügyes szereplőknek sokat tapsolt a közönség 
mely zsúfolásig megtöltötte a zárda torna
termét. Lapunk zárta miatt a részletes be
számolót csak a jövő számunkban hozzuk. 
Ma, vasárnap augusztus 17-éu leszállított 
helyárakkal megismétlik az előadást és pedig 
délelőtt 9 órakor gyermekelöadás lesz, este 
6 órai kezdettel pedig a felnőttek számára.

— Eljegyzés. Gergely Sándor elje
gyezte Major Ilonkát Léván. (Minden külön 
értesítés helyett.)

— Szántón régi pénzeket leltek. 
Szántón, mely kiváló ásványvizéről már öt
száz év óta hires község, a napokban régi 
ezüst pénzeket leltek. Egy Liska nevezetű 
földműves a község egyik emelkedettebb 
részén, mely hely valamikor erdőség volt, 
szántott. Szántás közben ekevasa egy kőe
dényt forditott ki a földből. Az edény eltö
rött és belőle fénylő ezüst pénzdarabok 
szóródtak szerte. A szántó ember nem is 
vette észre az érdekes leletet, hanem csak 
tovább szántott. De az arra fele bogarászó 
gyerekek fedezték fel. A csendőMp? ’’ érte



4 BARS 1924. augusztus 17.

sülvén a leletről, azonnal rátette a kezét. 
Drégely várának eleste után a XVI. század 
bán Szántó községe is a török hódoltság 
körébe esett s három török ur birtokolta a 
községet, valószínű tehát az a feltevés, 
hogy a pénzt, mely két kilogramm súlyt 
képvisel, valaki azon időben rejtette el az 
erdőben, melyet később kiirtottak és szántó
földnek változtattak át s emelkedettebb hely 
lévén, az eső az emelkedést némileg lekop
tatta s hozzá ez alkalommal a szokottnál 
mélyebbre szántottak, igy került elő most a 
régi .kincs'.

— Nyári tánczmulateág. A Lévai 
Keresztény Munkásegyesület augusztus hó ' 
24-én (vasárnap), az egyesület udvarán, szi- j 
□ielőadással egybekötött tánczmulatságot ren ' 
dez. Szinre kerül : ,Az ingyenélök.' Nép
színmű 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. — ' 
Rendező : Bálik József I Személyek : Boros 
János Zsiak Géza, Mari, neje Móricz lius, 
Lujza, leánya L'herik Manczi, Weiner Vilmos, 
öccse Balázs László, Balog Pista ifj. Bucsek 
Gyula, Bódi Ferencz Gyuris József, Eszter 
Vörös Mariska, Fürge Döméné Ludvig Vilma, 
Jani, fia Hegedűs Tibor, Kiss Sári Boób 
Mariska, A .Csengő érez' dalkör tagjai : 
Kovács Katona László, Wurm Valasek Béla, 
Stark Turpinszky József, Varga Kalocsai 
Gyula, — Hordár Kronka István, Pinczér 
Gregany Mihály, Csendőr —, Johann, szolga 
—. Belépti-dij : Személyenkint 6 kor. Kéz 
dete este 8 órakor. Az előadás kedvezőtlen 
idő esetén is — fedett udvar lévén — meg 
lesz tartva. Felülfizetesek köszönettel fogad
tatnak.

— Ártatlanul letartóztatva kém
kedés gyanúja miatt. Vojnarovszky Dezső 
budapesti magyar állampolgár, Vojnarovszky 
Gyula lévai vendéglős 27 éves fia még a 
pünkösdi ünnepekre látogatóba érkezett szü
leihez, rendes magyar útlevéllel s szabály- j 
szerűen jelentkezett is az itteni hatóságnál. 
Pünkösd vasárnapján éjszaka Vojnarovszky , 
Dezsőt a csendőrség kémkedés gyanúja miatt 
letartóztatta és a besztercebányai hadbiróság- ! 
hoz kisérték, ahol két hétig volt vizsgálati fog
ságban. Innen azután vasraverve a komá
romi törvényszékhez kisérték át, ahol további 
bét hétig volt vizsgálati fogságban, mig ár- ' 
tatlausága kiderülvén, az eljárást beszüntették 
ellene és e hét folyamán hazabocsájtották.

— Agyonütötte az anyját. Dosztál 
Ernő lekéri mezei csősz, aki különben kita
nult asztalos iparos s valamikor jobb napo 
kát látott, e hó 11-éu a határból jőve, fele
ségétől pénzt sért cigarettára, aki azonban 
azt azon indokból, hogy úgy sem keres any- ' 
nyit, amennyi cigarettára elég, megtagadta. I 
Emiatt a házaspár veszekedni kezdett, mire 
Dosztál a közelben álló kisleányának kezé
ben levő fokost kikapta és azzal feleségét 
megütni akarta. Ez azonban kimenekült az 
utcára, mire Dosztál utánna dobta a fokost, 
de nem találta. Az asszony nagy lármát 
csapott s a nagy veszekedésre kijött Dosztál 
édesanyja, özv. Dosztál Pálné s fiiát össze 
szidta, hogy nem szégyenli magát utcai bot- , 
rányt csinálni. Erro Dosztál dühbe jött és 
a fokost édesanyja leié dobta és a 69 éves 
öregasszonyt oly szeroncsétienül találta, hogy 
nyomban összeesett és anélkül, hogy eszmé
letét vissza nyerte volna, pár percnyi kínlódás 
után meghalt. A megejtett hivatalos bonco
lás során megállapítást nyert, hogy a fokos 
az öregasszonyt bal füle tövén érte s áttörte 
a koponyát és megsértette az agyat s agy- | 
vérzés következtében pillanat alatt beállt a 
halál. Dosztál Ernőt a csendörség letartóz
tatta s a lévai járásbírósághoz bekísérte, ! 
mely előzetes letartóztatásba helyezte.

— Nagy zivatar villámcsapások- 
kai. Csütörtökön délután hatalmas zivatar I 
vonult keresztül a vidéken, molynek áldozata 
is van. Öbarson Koszorin Jánosnét a határ
ban agyonsulytotta a vil ám. Kiskálnán a 
református templom tornyába vágott bele s ! 
nemcsak a tornyot, hanem bent a templom
ban a padokat is megrongálta.

— Mozi Mozgó színházban az előadá
sok a nyári szüuet után a mozi látogatók • 
és kedvelők örömére ismét megkezdődtek. 
Ma vasárnap Moroso híres novellája „A ; 
Rabló’ után készült ,Nimák városa" c. 6 
felvonásos izgalmas drámát vetítik vászonra,

Ezenkívül a műsoron egy pompás 1 felvoná
sos vígjáték is szerepel, a főszerepet a 
darabban Chaplin játssza

Köszönet nyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett férjem, illetve 

édes atyánk Agárdy Zsigmond elhunyta 
miatt ért mély bánatunkat szives részvétük
kel enyhíteni kegyeskedtek, fogadják ez utón 
is hálás köszönetünket.

Léva 1924. aug. 12.
üzv. Agárdy Zsigmondné

és gyermekei.

Az iparosok figyelmébe.
Értesítem, Léva város t. Iparosait, hogy 

az ipartestület könyveinek (elfektetése céljá
ból az iparosok, sogédek és tanoncok ösz- 
szeirására Zahorák József helyben lakos 
küldetett ki.

Felkérem a t. Iparostársaimat, hogy az 
összeírást foganatosító kiküldöttünket ebbéli 
munkájában támogatni, továbbá iparigazol 
ványaikat, valamint a segédek munkaköny- 
veii kikészíteni illetve azokat távollétük 
alatt a háznépénél hagyni szíveskedjenek, 
hogy az összoirási munkálatok akadályt ne 
szenvedjenek

Halász István
ipartestületi elnök.

Tanügy
Zenetanitás. Norgauer Zseni zenetanár

nő szept. elején kezdi meg a tanitást. 
Beiratás 1-én, 2-án, 3-án délelőtt 10—12 ig 
Zöldkert u. 9.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924 augusztus hó 10-től — augusztus bó 17-ig

Születés.
Huszár Mária leány Mária — Kemény János 

Bóna Erzsébet leány Margit — Göbő András 
Mihálka Eszter fiú András — Vasek József Sztruhár 
Irén leány Erzsébet Mária

Házasság.
Baranyai István Prepelík Mária ref. rkath.

Halálozás.
Rónai Éva 5 nap veleszületett-gyengeség — 

ifj Pomekács Gyula 2 hó görcsök — özv Stypka 
Pálné Mérész Teréz 74 eves érelmeszesedés.

Od pred8taven_stva mesta Levic. 
7268—924 szám.

Hirdetmény.
1924. aug 22—26. körül lesznek Levice 

tájékán Zl. Moravce irányában a nagy had
gyakorlatok megtartva, amelyeket a köztár
sasági elnök ur és még több idegen vendég 
fog meglátogatni.

Félköréinek a gazdaságok és fogatok 
tulajdonosai, hogy loyalisan viselkedjenek, 
takarmányt és fogatokat a katonaság részére 
kellő időben adjanak, mi által a közs. elöl
járóság támogatást fog találni.

A katonai és civil bizottság által kö
zösen megállapított dijak a következők:

1. Fuvardijak (egy kétfogatu rakott kocsi) 
km.-ként Ke. 150

Fuvarok km.-ek szerint lesznek igénybe 
véve (legfeljebb 15 km.) s főleg f é. aug. 
14.-től 26.-ig Visszaútért dij nem fizettetik.

2. Kemény tűzifa ára egy köbméteren
ként — — — — — Ki. 60-80

3. Széna ára á 1 q — Ke. 30—40
4. Szalma ára á 1 q — Ke. 20—25 
Ezen árak be nem tartásé, a szükséges

fogatok avagy takarmánynak a katonaság 
részére való megtagadása, avagy ebben való 
akadályoztatás és nehézségek okozása szi
gorú büntetést von maga után.

Községi elöljáróság elvárja és reméli, 
hogy nem lesz egy sem, aki kísérletet lenned 
hogy ezen honpolgári kötelezettség elől ki
térjen.

Levice, 7 august. 1924.
Koralewaky Klaln

V. nolár. starosta.

Od át. notariatu_m98ta Levic 

Císlo: 7326-924.
Hirdetmény.

Az országos katonai parancsnokság áti
rata szerint a f. é. aug. 23 -tói 26.-áig 
tartandó nagy hadgyakorlatok alkalmával 
okozott mezei károk megállapítása és azok
nak kártalanítása céljából az 1895. évi 
XXXIX. t. c. 13. §.-a értelmében megalakí
tandó bizottság fog működni.

1 ) Augusztus 14 és 23. ika közti idő
ben központi menetelések lesznek végezve 
azon kerületek területén, ahol a nagy gyakor
latok fognak lefolyni.

i Ezen központi meneteléseknél okozott 
károk azonnal a helyszínen az arra hivatott 
tiszt által lesznek megtérítve.

2) Nagy gyakorlatok tartama alatt, 
vagyis augusztus 23.-ától aug. 26 áig oko
zott kár külön katonai bizottságokkal lesz
nek fizetve s igy minden egyes károsult 
ezen időtartam alatt köteles azonnal a köz
ségi elöljáróságnál (városháza emelet 14. 
ajtó) bejelenteni.

Levice, düa 10. augusta 1924
Koralewsky

v. notár.

Gabonaárak:
Levice, 1924. augusztus hó .6-án

Búza — — 100 kgr 200 - 207 kor.
Rozs — — „ — 170 „
Árpa — — , 150 — 185 .
Zab — — » — 160 .
Kukorica — . — 170 .
Bab — — . 200 - 210 ,
Köles — — . — »
Lóheremag — , — »

Lucernamag „ • — »

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.
Devizák: a-o-g-. 

S-éuaa.:
aiig'.

13-éxx:
Magyar kor. átutalás 1 Ke 2216 — 2150.—
Német-osztrák „ 2050.— 2130.—
Lei , , 6.75 —,—
Lengyel márka „ , 153609.—

Valuták :
1 angol font - - Ké 151.55 154.30
1 amerikai dollár 33.77 33.60

100 svájci frank , 642.50 638.—
100 francia frank - , 186.50 189.25
100 belga frank - - , 168,25 —.—
100 svéd kor. - - - , 904.— 904.—
100 dinár - - - - „ 41.60 42.15
100 lei......................... „ 14.80 14.85

Levlcky okresny sód ako pozemnoknlíná vrchnost'.
Cislo 1591/1924

Vytah licitacného oznamu.
V exekúénej zálezitosti exekventa Vojtacha 

Schimko proti exekovanému Gustavovi Deutsch 
pozemnokmzná vrchnost nariadila exekúénü lici- 
táciu cieíom vymozenia 7060 K.-poziadavky na 
kapitále aj jej prislusnosti na nemovitost nachád- 
zajú sa na üzemi levickeho okr súdu obsazenu v 
póz. kn. protokolle obee Levice cisl. 3262/a pod 
A 1—2. r. i. 3269/3287 atd. a 3299/3297. m. c. 
obsadenú na menő Gustáva Deutscha pod B. 5. 
zuejúca róla a vinica vo vykriénej cene 2400 Kor.

Licitácia sa prevedie o 10. hodina dna 11. ho 
septembra 1924 v úradnej miestnosti póz. kn 
vrchnosti.

Pod licitáciu spadajuca nemovitost nemoze sa 
lacnejsie odjrodat, ako za dve tretiny vykrik
nej ceny.

Ti, ktori chcú licitovat, povinni su slozit ako 
odstupné 10® c-ov vykricnej ceni v hotovosti, alebo 
v cennych papieroch, ku kaucii sposobilych, poéi- 
tanych dia uréeného v 42 §-e zák. él LX. 1881. 
osobe póz. kn. vrchnosíou vyslanej, alebo tejie 
odevzdat stvrdzenku o predbeznom ulozeni 
odstupného do súdneho depositu a licitacionálne 
podmienky podpisat (§§ 147. 150. 170. zák. öl.
LX. 1881. §. 21. zák cl. XL. z. r. 1908 )

I Ten, kto za nemovitost viacej stúbil, néz 
vykrikná cena, cini, jestli nik viacej neslubuje, po- 
vinny je dTapercenta vykriknej ceny urőené 
odstupné po vysku práve takého percenta nim 
slubenej ceny hned doplnit.

Levice, dna 7/VI. 1924 
Dr. SKYCÁK 

okr. súdea. v. r.
Za hodnovernost vydania 

HOFFMANN. 
správ. póz, knihy.
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Két utcai szoba "Xir,"'; 
materemnek kiadó. Bővebbet NYITRAI és 
TÁRSA könyvkereskedésében. 527

Horayak Pál fi'.in,”-;:;; 
vállalkozó. Nyitrai sor 16 Levice.

A - iskolai évre gyermekeket teljes ellá- 
tásra elvállalok. STE1NER LlPÚT 

Teleky-utca 19. 79G

Bognár mester november 1 töl 
állást keres. Cim Ladányi utcza 20. 798

VaTfAlaénTT házakhoz ajánlkozik 
V drXXUXÜdUXy vidékre. Zách utca 8.

külön bejáratú utcai szoba 1 vagy 
“5J “ személy részére kiadó. Ladányi
utcza 21. Ugyanott 2 iskolás gyermeket izr. 
családnál teljes ellátásra fölvesznek. 794

Biztos alapon uyugvó vállalathoz 
harmincezer korona körüli ősz

szeggel komoly, intelligens és békés termé
szetű társ kerestetik. Cim a kiadóban. 786

TflnnllSt azonnal felveszek. Tót nyelv
* ftU U1U U feltétlenül szükséges VÁMOS 

MÓR, Levice. 779

EO’V föd?! Pe! hintó és egy üzlet‘ 
ügy XUIXUxUb berendezés eladó.

_________ Bém utza 13. 753 

fáeánszinü olasz, fajtyuk, kitűnő 
üxawj tojó. — Cim: MAILÁTH KATA 

Kiskereskény. 764

Egészséges lakás 
ellátással!

A gimnázium közvetlen közelé
ben, tágas kerti udvarban I. és 
II. osztályú gimnazista fiukat 
teljes ellátással, anyai gondozás
sal vállalok. — Ugyanott egy 
hölgy részére bútorozott szoba 
teljes ellátással kiadó, valamint 

házi koszt is kapható.
Cim a kiadóhivatalban.

mitesser, ránc, májfolt, arc- éa 
QóU^JXU, 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

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a 
n. é. közönséget, hogy 
műhelyemet Botka-ut 2. sz. 

alá helyeztem át.
Szives pártfogásukat to
vábbra is kérve maradok 

Teljes tisztelettel

BOTKA REZSŐ
szobafestő és mázoló.

ama n bútorozott szoba Mángorló ut 
VöXüUöfliÁÁ j szám alatt kiadó. Ugyanott 
egy ól, 1 4 fiókos szekrény és 2 használt 
ágy eladó. 791

Paradicsomra "Í'S" S; 
litva TAUBINGER Tőre, Dolny-Várad. 783

A-A pAA legforgalmasabb helyén egy
V wX Uö tágas, modern üzlethelyiség 

azonnal kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban 781

TaIvaI A e< teljes ellátásra elfo-
XSKUJLaS gadok, özv. TOLNAY IST
VÁNNÁ Báti utcza 28 szám. 789

TmIvaI A a leányokat, vagy fiukat teljes
XdJXUlaS ellátásra elfogadok, TÚRI
NAGY JÁNOSNÁ Kákái-utcza 12. 799

Kárpitos műhely!
Elvállalok minden, a kárpitos szakmába 
vágó munkát, úgymint díványok, sez- 
lonok. matracok készítését és minden
nemű üllő bútorok párnázását a legjobb 
kivitelben és a legszolidabb árak mel
lett Függönyök föltevését a legizlé- 
sesebb kivitelben, kívánatra házhoz 
megyek. Díványok készen kaphatók

Kérem a n. é közönség szives 
pártfogását Tisztelettel

SC II VAR CZ IMRE
kárpitos-mester, Levice, Szepesi u. 3

Előzetes jelentés.
Van azerenoaém a n. é. közön 
ség szives tudomására hozni, 
hogy az uradalmi halastót 
bérbe megkaptam, melyet f.hó 
24 én vasárnap megnyitom. 
A n. é. közönség becses tá
mogatását várva, maradok 

mély tisztelettel
VÖRÖS JÓZSEF

vendéglős.

Dr. ERDÉLYI BERTALAN nyug. pü. főtanácsos

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

Knapp drogériával szemben.
ZLATÉMORAVCE — ARANYOS MARÖTHON
Hvlezdoslavová 59. (a csendörséggel szemben)

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

Elsőrendű nagykereskényi darabos mész 
minden mennyiségben kca.'plaa.tó. Öt méter- 
mázeánál nagyobb rendeléseket Léván házhoz szállítunk.
Ajánljuk továbbá jól felszerelt raktárunkat épület és haszonfában, 
friss portlandcement, cementlap, kátránypapir és elszigetelő 
lemez, stokatórnád, oserép, syenitpala és minden egyébb 

építési anyagban.

falcereslicecLők éa építési "Vélletllcozólc 
asztaloamühely és écetelep.

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

Tavaszi újdonságok 1 Úgymint: Női- és 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, 
■tf* Valamint Férfi fehérnemüekben, kalapokban, nyakkendőkben óriási választék. 
Bébé kelengyék minden minőségben. ■ Szolid és pontos kiszolgálás.

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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Megindult a

Nyuivölgyi malom 
mindennemű gabonát 

őröl és darálást 
vállal.

Eladó:
*2 db. tenyészképes 

mangalica kan.
Eladási feltételeket kívánatra küld :

Földmives iskola igazgatósága
K omárno

. Nemesitett őszi
• vetőmag. U. m.: 

Őszi btiza,öszi rozs,őszi árpa. 
Eladási feltételeket kívánatra küld: 

Földmives iskola igazgatósága 
Komáruo.

Modern fürdőszoba 
k berendezéseket 

lakóházak és majorok vízellátását kézi- és 
motoros hajtásra, csatornázást, melegvíz készítő 
berendezéseket, központi gőz, melegvíz és ki
pufogógőz fűtést, fűtési és vízvezeték javitásokat 
garancia mellett vállal, szakkérdésben fel
világosítást és költségvetést díjmentesen ad

KAISER ÁRMIN mérnök
Karlsbad. Bratislava.
Lovai építőéi iroda Ladányi u.. 1O-

KINŐ = APOLLO = MOZGO.
Vasárnap augusztus 17-én este 8 órakor

A NÉMÁK VÁROSA.
D r A ma 6 felv.

CHAPLIN vígjáték I felvonásban.

Jegyek elővételben a mozgó pénztáránál.

Gépszij jak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben

1 r

börkereskcdésében
------ LEVICÉN —
Városi Vigadóval szemben.

Legjobb bevásárlási forrás!!!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnag yker e skedé se 

Alaplttatott 188!. LEVICE-LÉVA. Telefon sz. 14.

Legjobb FŰSZER- és C S Elül E G EÁ R U K 1! 1
Naponta friss felvágottak, pr.lgai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
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, cognac és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülö és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedők és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk. Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
diszes 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, tovottegépzsir, tömitö anyagok, rétegféniek, olajozók, benzin 
szivattyúk és kannák, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

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

Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok.----------
Modern fürdőszoba kerendezéeek: Zománcozott öntöttvas fürdőkádak, vörös

réz fürdőkályhák, fayence mosdóasztalok és egyéb toilette berendezések gyári 
árban

Vadászati kellékek: Vadász lőpor és robbanószerek elárusító helye. Üres és kész 
vadásztöltények, sörét, fojtás, gyutacs nagy választékban Turista és vadász 
székek, hátizsákok, kulacsok

Fényképészeti cikkek, footballok, kerékpár alkatrészek és gummik — Tűzijátékok 
lampiónok. ‘ '

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Levice—Léva.


