
XLIV. évfolyam. ______ 84 szám.___________ Levice-Léva, 1924. augusztus 24.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :

Egy évre — — 50 K — f
Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 18 K. — f.

Egyes számok ára 1 korona BARS HIRDETÉSEK;
□ centiméterenként — fillér.

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként — fillér.

Gyakori hirdetők- és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMUVELÖDESI és társadalmi hetilap.
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők 

Kisírniuk vlwKsn neiu átlátnák.
Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS.

Megjelenik:
Minden vasárnap reggel.

A hlrdcténekut, előfizetéseket m a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérJUk utasítani.

i, A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Jegyzetek a munkakiállitásról.
Az Iparos Tanonciskolák kelet

kezése óta a tanulók munkáiból bi
zonyos időközönként, többnyire a 
tanév végével, kiállítások rendez
telek, melyeknek sikere az iparos 
mesterek jóakaratu támogatásától 
és a közönség látogatásától függött.

E kiállítások hasznát és jelentő
ségét elvitatni nem lehet.

Eltekintve attól, hogy szorosabb 
kapcsolatot létesítenek az iskola, az 
iparos-mester és az inas között, egy
ben áthidalhatják a tanulónak az 
iskolai és a mühelybeli előmenetele 
között mutatkozó ellentétet.

Vannak a tanulók között olya
nok, akik az iskolában gyöngéknek 
bizonyulnak, mig a műhelyben de
rekasan megállják helyüket; má
soknak viszont az iskolai előmene
telük lehet kifogástalan, sőt kiváló, 
de a szakmájukban lassúk, nehéz
kesek. Ily esetben a tanitó részéről 
— a fiú érdekében — a maga he
lyén alkalmazott egy-két jó szó, több
nyire az inas javára hajlítják a 
mérleget.

A kiállított munka elsősorban az 
inas tanítómesterének válik dicsére
tére, aki tanítványát a szakmájában 
annyira tudta képezni, hogy az már 
tanuló korában is tetszetős és jó 
munkát tudott előállítani. Az iparos
mester ez által tanítványát önmaga 
iránt mintegy hálára kötelezi, mivel 
a tanuló tudja és érzi, hogy neki a 
mestere az által, hogy őt kitanitotta, 
egész életére való kenyeret adott a 
kezébe. Sokan vannak iparosaink 
között, akik még ma is a legna
gyobb hálával és szeretettel emlé
keznek meg volt tanitó mestereikről

A látogató közönség pedig való
színűleg úgy vélekedik, hogyha már 
az inas is ily jó minőségű munkát 
tudott készíteni, milyet tudhat ak
kor ott a segéd, vagy maga a mes
ter ? És nem késnek az illetőt fel
keresni megrendeléseikkel.

A tanulók közül némelyek már 
a helyszínén többszörös megrende
lést kaptak a látogató közönség ré
széről.

Nagyon jó alkalom arra, hogy 
egymás munkáit szemlélve, nemes 
versenyre buzdítsa őket. Eltanul
hatják egymás munkájából az ala
kot, csínt, ízlést, fogásokat stbit. A 
kiállított munkák szemlélése na
gyobb tevékenységre és kitartásra 
serkentik a lassúbb tanulókat.

A Bars 27,-ik száma az igaz

sághoz híven megjegyzi, hogy a 
helybeli iparos tanonciskola tanuló
inak legutóbbi munkakiállitása 1913- 
ban volt. Tizenegy év valóban hosz- 
szu idő 1 Ha a világháború, mely 
mindent megakasztott, közbe nem 
jő, azóta bizonyára többször lett 
volna rendezve.

Különben a kiállitás rendezésé
hez is, mirft — Moltke szerint — a 
háborúhoz, három dolog kell, t. i. 
pénz, pénz és megint pénz.

Kell hozzá idő, amelyről az an
golok azt tartják, hogy pénz ; kell 
hozzá anyag, amely szintén pénzbe 
kerül, végül jutalmak, amelyek már 
készpénzben osztatnak ki.

És most kérdezzük : Ki enged 
időt az inasnak a munka elkészíté
sére ? Az iparos mester.

Ki ad anyagot a munkához ? Az 
iparos-mester.

Kiktől gyűjtik a pénzt az inasok 
megjutalmazására ?

Nagyobbrészt az iparos-meste
rektől 1

És mikor történik mindez ?
Akkor, midőn általános a panasz, 

hogy rosszul megy a mesterség.
Az ily áldozatkész iparos-osztály 

valóban megérdemli, hogy elisme
résünk zászlaját meghajtsuk és ka
lapunkat megemeljük előtte !

A jövő munkakiállitás, rendezze 
azt az ipartestület, akár az inasok 
bevonásával, akár anélkül, de hogy 
egyöntetűbb és célravezetőbb le
gyen: Kell, hogy bizonyos pontok, 
vagy szabályok szigorú betartásával 
vitessék keresztül.

Az itt közölt pontok természe
tesen csakis a tanonciskola tanuló
ira lennének kötelezők, de annak 
egyik-másik számát talán általáno
sítani is lehetne. Lássuk csak:

1) Kiállítást csak akkor rendezzünk, ha 
az ipar nem pang, vagyis a mesterség eléggé 
jól megy.

2) Minden tanuló tartozik a maga szak
májából munkát kiállítani, ha mesterségét 
egy év óta tanulja.

3) Minden tanu'ó tartozik a kiállításra 
szánt munkáját a kitűzött határidőre ponto
san elkészítve beadni.

4' A kiállitás megnyitása után senkinek 
sem lesz elfogadva a munkája.

5) Minden kiállító köteles a munkáját a 
kiállitás bezárás után következő 24 órán be
lül elvinni, vagy annak elviteléről intézkedni.

6) Tartoznak a kiállítók munkájukat ön
maguk, idegen segítség igénybevétele nélkül 
elkészíteni

7) Minden kiállító tartozik munkáját a 
bíráló bizottság Ítéletének alávetni és az Íté
letben föltétlenül megnyugodni

8) Minden tanuló tartozik szakmájából 
egy teljes egészet képező tárgyat kiállítani.

9) A kiállított munka, vagy ha az ela
datott, annak az ára a kiállító tanulóit illeti.

10) Aki munkáját a kiállitás bezárása 
utáni 3 napon sem vinné, vagy vitetné el : 
akkor az arra többé ne számítson.

E pontok mindegyikéhez lehetne 
észrevételt vagy magyarázatot fűzni, 
de a terjengőség elkerülése végett 
csupán a 8-ik és 10-ik számra tér
jünk ki.

8 Aki pl. takaréktüzhelyet ígért, 
az annak csak a sütőjét készítette el. 
Mások az előre bejelentett kabát
nak csupán az ujjávval, vagy a gal
lérjával akartak kedveskedni. Utol
jára maradt a 10. számú, vagyis a 
legszigorúbb és legérzékenyebb pont

Nos, ugyebár a kiállitás ideje 
óta nem kevesebb, mint 7 hét telt 
el, . . . de azért a kiállításkor még 
fényes lópatkókat még ma is az 
iroda szekrényének a tetején a rozsda 
marja; a rozsda marja és — nem 
ragyognak.

A lópatkók mellett gubbaszt nagy 
búsan a korona. Már t. i. a fog
korona ; fogtechnikus tanonc pro
duktuma. Mintha csak a patkók 
rágták volna oda! Pedig hány ki- 
érdemült, korona-nélküli fog várja 
epedve, hogy vele megkoronáztas- 
sék. Várhatja . . .

Sajnos, igy volt ez a tizenegy 
év előtti kiállitás után is. Volt olyan 
tárgy, amelyért 3 hónap, volt olyan 
is, amelyért fél év múlva jelentke
zett a gazdája.

El lehet képzelni, hogy micsoda 
ribbilliót csaptak volna ezek a hé- 
kások, ha ezt a választ nyerik, hogy 
perdu! Azon elveszett a becses mun
kájuk.

Valószínűleg tudták, hogy íek- 
bért nem kell fizetnök, mert külön
ben alaposan ráfizettek volna az 
üzletre

A szives viszontlátásra a jövő 
kiállításkor 1 q j.

A vllág-esemányekbOL
A Budapesten tartózkodó amerikai ban

károk e héten újabb tárgyalásokat folytattak 
a kormány képviselőivel. A tárgyalásoknak 
az a célja, hogy az amerikai tőkének a ma
gyar piacokon való elhelyezkedését lehe
tővé tegyék.

Lorofano és Castelnuova di Porto között 
a rendőrkutyák feloszlásnak indult holttes
tet találtak, amely állítólag Matteotti hullája.

Az orosz távirati ügynökség taskenti 
jelentése szerint Afganisztánban felkelés tört 
ki, amely az emir és reformpolitikája ellen 
irányul. Az angolok támogatják a felkelőket.

Befejeződött a londoni konferencia. A 
németek elfogadták a franciák feltételeit. 
Nagy az elégedetlenség Németországban A
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Dulbargában ismét 
a sor, a

forradalom.

helyzet

A forra- 
felütötte

kiüritési határidő 1925 augusztus 15 lesz. 
A szövetségközi vasutasokat a megszállt 
területekről kivonják. A megszálló hatalmak 
enyhíteni fogják a katonai megszállás 
metódusát.

Véres harcok Indiában a hindu és moz- 
lim lakosság között 
összeütközésre került 
nagyon komoly.

Terjed a marokkói
dalom már Tetuan közelében is 
fejét. A felkelők a spanyolok állásait üedlau 
völgyében és Cheuchaunban körülvették.

Matteotti holttestének feltalálása széles 
néptömegekben nagy elkeseredést idézett 
elő. Nápolyban és Róma külső részeiben, 
heves összeütközések voltak a munkásság és 
a fasiszták között.

A belgrádi lapok részletes jelentéseket 
közölnek a zágrábi szokolkongresszusról, 
amely kezdetben zavartalanul indult, amely
nek folyamán uzonban később véres összeüt
közésekre került a sor. Belgrádi hivatalos 
körökben a zágrábi események igen rossz 
hatást keltettek, különösen az a hir, amely 
szerint az összeütközésnél a cseh szlovák és 
lengyel szokolokat sem kímélték

.Pester Lloyd* jelenti, hogy Magyaror
szág és Románia között a legtöbb kedvez
mény alapján kereskedelmi szerződés jött létre.

„Vossische Zeitung* jelenti, hogy 
Németország entente kölcsönének kamatlába 
7 vagy 7.5 százalék, kibocsátási árfolyama 
93—95 lesz. Az Egyesült Államokban miha
marább 100—120 millió dollárt bocsáta
nak jegyzésre.

Á szófiai jugoszláv katonai attasé ellen 
merényletet követtek el az attasé sértetlen 
maradt. A merénylő elmenekült.

A Reuter-ügynökség jelentése szerint 
Chartumba ma reggel négy hadirepülőgép 
érkezett, másik négy pedig Atbaraban tarta 
lékban maradt Fórt Szudánban tegnap ki
lenc lázadót letartóztattak.

hamar tapasztalhatta szívműködésén, soha 
többé egy csepp kávét sem ivott s a mérgek 
közé sorozta be azt.

A dohányzáshoz azonban mindvégig hü 
maradt Szerette a sűrű deh Ínyfüstöt szobá
jában és csak a halálát megelőző napon 
tette félre kis csibukját orvostársai nógatá
sára Megadta magát — bár némi tamásko
dással — azoknak, akik mind tanitványai 
ugyan, de most orvosai voltunk. Annyira 
nagyra tartotta és óvta az orvosi tekintélyt 
még más orvosban is.

Persze Brach Ferenc főorvos idejében 
még volt nagyra tartani való orvosi tekin
tély. Nem az egyesnek személyi, hanem az 

____________ , __ összesnek kari tekintélyét értem. Mert az 
alapulók így például zsidó- és papgyülölő elsőre elvétve ma is akadnak még, mig a 
volt. Miért? azt fejtegetni hosszas volna. 
Mindig azzal a gyanúval éltem, hogy ö ezt 
a gyűlöletet, mely egyesekre nézve indokolt 

i volt, idővel mindjobban kiterjesztette az 
í összesre — indokolatlanul.

1855. ben megjeleot Németországban 
| Büchner Lajos „Erő és anyag* cimü hires 

könyve. A szerző ebben megkisérlette az 
addigi hit-bölcseleti világnézetnek természet
tudományi alapon való átalakítását A könyv 
valóságos vihart keltett a gondolkodó főkben, 
mely magával ragadta Brach Ferencet is az 
atheismusba. Atheismusa azonban elméleti 
volt, nem gyakorlati, vagyis nem lelki el 
durvultságon és viszás erkölcsön alapuló.

Brach Ferenc szeszes itallal nem élt; 
méregnek vallotta, betegeitől eltiltotta azt. 
Midőn egyszer gyógyszertári vizsgálatkor a pin
cében tokaji bort és konyakot talált a gyógy
szerek mellett, felháborodva nekitámadt a 
gyógyszerésznek, mert hogy pálinkamérést 
csinál Aesculap szentélyéből. Alig bírták le
csillapítani a gyógyszerkönyvre hivatkozva, 
mely mindkét kifogásolt folyadékot a hiva- 
ta'os szerek között sorolja fel. — Azért 
azonban, ha vendége voltam, egy palack 
mintapincei állott teritékem mellett I

Valamikor mérték nélkül itta a fekete 
kávét, mig egyszer szívmüködési zavarok 
miatt kénytelen nem volt egyik orvostársához 
fordulni. Ez figyelmeztette a túlságos fekete 
kávé élvezés káros hatására. Brach Ferenc 
egy hétre felfüggesztette a kávéivást s mi
után eme tartózkodásnak jó hatását csak-

•) Életrajzi adatok a Bars 1894 évi 34. számában.

Brach Ferenc dr.-ról. ,
(Megemlékezés halála 3O.-ik évfordulója alkalmából j 

f 1894. aug. 22) ;
Folytatás. ,

Célom nem élet- vagy jellemrajz írása, » 
j 
I

csak kegyeletes megemlékezés arról a férfiú
ról, kinek nemcsak magam, de méginkább 
városunk nagy bálával tartozunk. Ezért nem 
is nyújtok rendszeres egészet, mellőzve oly 
mozzanatokat Brach Ferenc lelkivilágából, 
melyek képének megalkotásánál mint árny
foltok hathatnának az elfogultra. *)

Tévedni emberi és nincs ember, oly 
tökéletes, hogy hibái ne volnának. Brach 
Ferencnek is voltak hibái, de meggyőződésen

másik ma ctak képzelt. Akkorában az orvos 
foglalkozásán még a hivatásszerüség az esz- 
ményiség zománca fénylett, ma többnyire az 
Üzletszerűség bűzlik rajta. Akkorában beteg
felhajtásról, szégyenteljes reklámról és ön- 
dicsérésről stb., szóval tisztességtelen ver
senyről mit sem tudtak városunk „ósdi" 
orvosai. A kari tekintély tehát, meg volt s 
e fölött őrködött féltékenyen Brach Ferenc 
főorvos.

Nemes példával ő járt elől
Midőn 1858 bán Léván letelepedett, kar

társait biztositotta aziránt, hogy nem jött a 
gyakorlatukat csorbitani. A városban csak 
járó betegeknek fog rendelni, házhoz csak 
mint tanácskozáshoz hivott orvos megy ; 
vidéki praxisát azonban, mely Esztergom, 
Hont, Komárom, Nógrád, Nyitra és Bars- 
inegyére már azelőtt is kiterjedt volt, meg
tartja. Így is maradt, mindvégig Kartársai 
soha som panaszkodhattak rá mint vesze
delmes versenytársra Később, élete utolsó 
évtizedében a vármegyei és városi közélet 
annyira igénybe vette idejét, hogy orvosi 
gyakorlatát elhanyagolta s ezzel jövedelme 
tetemesen csökkent, kartársai pedig tért 
hódítottak.

És ez a, fiatalabb korában egyre tanuló, 
az orvosi tudománnyal lépést haladó, nagy 
becsvágyu orvos magasabb korában a köz
ügyeknek feláldozta még orvosi továbbkép
zését is. Nem csuda hát, hogy a csak gór
csővel látható baktériumok jelentőségét nem 
ismerte el. A 80 as évek elején még folytak 
a tudományos viták e jelentőség mellett és

i
i
í

KÁNIKULA.
— Nyári tréfa. —

Megérkezett Kánikula.
Nem /ött véle ... meleg .., kutya ... 
Jaj! Pardont kér a szórendtől 
Rimkovács, ki tér el rendtől.
Szót csavargat jobbra-balra, s 
Pont! végire jött a kutya,

Hőhullámok nem jöttek meg. 
(Igy mondják most a meleget) 
Más vidéken csavarognak.
Tán valahol Cyklónt hánynak, 
Mert agysejtim háborognak : 
(Vers-sorim is áradoznak) 
Hő-hullámok vájj’ hol vannak? 
. . Összeszabtak sok fura szint 
(Ma/d úgy Írtam hogy: rémes-rimt), s 
Tutankámen módja szerint 
Csavargatták jobbra-balra, s 
Pont! — egy végből lett egy ruha.

. . De amiben nincs logika.
(S most jő egy gonosz praktika) 
Hogy a sellö, mely felfújja 
Sokak előtt kész dilemma.
Essencia ? Altribúta ?
Kis diákoknak nagy titka ? 
Öregebbeknek a Wolf-ja, 
Tegyük hozzá: Krisztiánja ?

Rimkovács most garral adja, 
(Lenne ez is - vagy mi! - tárgya)

Logikusan gabajgatja,
— Egy rímjének van itt híjjá.

Nocsak mondja: hogy dadogja — 
Agyafúrtan asszonálja, 
Ha kell, megaliterálja.

Hogy hát hiányos a válla,
(Ruha s nem Krisztjén van szóba:
Nincs dereka, biztos alja, 
Ráncbaesö fodra, gombja, 
Se eleje, se hatolja;
Elejét a hál letolja.
Nem a kit, a mit mutatja.
Hős Rimkovács merve Írja:
Se magyaros, se szlovákos,
Koprodáék szerint bájos,
Hiánytalanul hiányos,
Szette-vette, adta-szabta, 
Szabója megteremtette!
Még ráfogják, hogy mokányos.
. . Isten a megmondhatója
S férfiembert attól ójja,
— Halijai? Mondja, hol a slussza? 
Hol maradt a ruhaforma 
Logikája, a fogalma.
Hiszen tőle Wolf Krisztián 
Sírjában is megfordul tán. 
Avagy szegény öreg tatár 
Feleségét meg a jányát 
Ö is — negyedfélszáz éve 
Meztelenre öltöztette ?
.. Logikája ma is divat, 
De divatban nincs logika. — 
Mondom ezt úgy, mint egy úr azt 

Minap rímre jobban húzta: 
„ Kultúrában nincs iskola, 
Iskolában nincs kultúra 1“ 
Hohó! Ez már politika.

Kovács azt is kalapálja 
(Szócsatát, ha kell megállja, — 
Rím - s szóért is hátát tartja) 
Hogy nemcsak a fiatalja 
Hordja . . . hanem a Mamája. 
Kiről csínján csicseregve 
Mondják — hallom kedveskedve: 
„Hátul még leány-líceum, 
Elöl meg végig Múzeum!“ 
■ , S int iskolás ruhácskára 
Meg az ölnyi bokrétára, s 
Csavargatják jobbra-balra.

— Állítson meg I sírja oda ; 
Kimúlott az Esztétika, 
De nem Divat-politika.
Pont I — a végin itt a kutya.

„Hopp I „Csuvara- /“ Mondta Kónya 
Városunk Főkapitánya, 
(A jó Isten nyugosztalja) 
Mikor egyszer biztos kézzel 
Gondolta az akták közzül 
Az ügyfél-ét venni kézbe 
■. És egy más név jött helyébe. — 
Hopp - Csuvara! Kérdem én is 
Tisztelt Bars - úr! Akta végin 
Amit olyan biztos kézzel 
Bé. Lapjában helyezek el: 
Pont I után van még Cenzúra I

RIMKOVÁCS,
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ellene. Brach az utóbbi, a tagadó párthoz 
szegődött. Tagadta, hogy a baktérium kórt 
okozó; állította, hogy az a kór következőié- ; 
nye, terménye. S habár az 1885 ben meg
nyílt itteni közkórházban tapasztaltak lassan 
lassan gondoitkozáara birták s megtérítették í 
ö ezt a megtérést soha sem vallotta be’ í 
Ezt a, mondjuk makacsságot, azt hiszem a 
korral járó gyengeségnek kell betudnunk.

Brach főorvos felvilágosodott elme volt, ' 
babonától ment és — mégis hitt szellem
járásban. így valamikor fiatalabb korában, ' 
Kistapolcsányban a várkastélyban, ahol éjjeli I 
szálláson volt, zárt ajtó mellett megjelent 
neki az ott kísértő „fehér asszony*. Brach 
még az éjjel otthagyta a kastélyt és soha ' 
többé abban meg nem hált.

Egy másik esetet is mondott el nekem. 
Mikolán történt. Késő éjjel, sűrű szivar 
füstben, egy kancsó foketekávé mellett dől- ! 
gozott Íróasztalánál, midőn hirtelen különös > 
derengés támad a szemben levő, bezárt ajtó 
felől. Feltekint s a nyitott ajtóban látja egy j 
jó barátját, aki a szabadságharc után Ame- ■ 
rikába költözött. Brach örömében elébo siet, í
— mire az alak nyomtalanul eltűnik, Az : 
ajtó zárva volt, a kutyák nyugodtan aludtak. ' 
Ekkor jut eszébe, hogy bucsuzáskor meg- ' 
Ígérték egymásnak, hogy amelyikük előbb í 
meghal, annak lelke abban a percben fel- 1 
keresi a másikat, fis csakugyan, napok múl I 
tán idegen kézirásu levelet kap Amerikából, i 
melyben barátja akaratából tudatják vele i 
ennek ekkor meg ekkor történt halálát. Az i 
időpont megegyezett a megjelenés idejével I
— Mikor a véletlennel, káprázattal s egyébb 
lélektani érvekkel igyekeztem a dolgot meg
magyarázni, az öreg úr csak a fejét rázta, 
és azt mondta : „Amint mondtam, úgy 
történt. “

De bármilyenek voltak is Brach Ferenc 
főorvos gyengéi, Léva fejlődése körül szer
zett érdemei eltagadhatatlanok, nagyok vol
tak. A legszebb emléket ő maga emelte 
nekik a lévai közkórházzal. */

A kórház eszméje még a múlt század 
60 as éveiben érlelődött a Barsmegyei Gyó
gyászati Egyesületben. Ki vetette fel ott őzt 
az eszmét, arra nincsen adatom, de azt kell 
hinnem, hegy Brach Ferenc dr. Az az oda
adó szeretet, lelkiismeretes gondozás, céljai 
elérésére az éjjelt is nappallá tevő, fáradságot 
nem ismerő munkálkodás, melyet Brach 
Ferenc a kórház létesitésénél tanusitott; az 
az önelégült büszkeség, mellyel a már kész 
alkotásban örömét lelte; az a mindhaláláig 
kitartó hűség, mellyel ez a ritka erélyű férfiú 
nagy kora ellenére is, a nap bármely szaká
ban tanáccsal és tettel egyaránt szolgálta a 
forgalomnak átadott kórházat: föltevésemet 
meggyőződéssé szilárdította bennem, mert 
igy csak a szerető szülő viselkedhetik édes 
gyermekével szemben.

Ma, 50 évvel a kórház alapkövének le
rakása, közel 40-nol a kórház megnyitása 
után természetes, hogy Brach ezen alkotása 
már nem felel meg mindenben a kor köve
telményeinek. Da ennek nem ő, hanem a sors 
mostohasága az oka, mely nem adta Lévának 
azt a második Brach Ferencet, aki az 
elsőnek alkotását tovább fejlesztette volna.

Kevesen vagyunk már, akik Brach Fe- 
rencre emlékezünk, még kevesebben akik öt 
bensőbben ismertük, tisztelni és nagyra 
becsülni tanultunk. Ma-holnap emléke egé
szen elvész. hiszen még hant sem jelöli örök 
pihenőjét. Fái, melyeket egyre csonkítanak, 
kivágnak, idővel kipusztulnak s velük kipusz
tul utolsó emlékeztetője annak a kiváló, 
derék férfiúnak, aki midőn azokat ültette: 
szerette Lévát, szerette ennek fiait és fiainak 
még leendő ivadékait is.

Brach Ferenc szegényen halt meg, mert
— amint végrendeletében mondta — jobban 
szerette embertársait, mint önmagát.

Idealista volt materialista mezben, me
legen érző szív a törhetetlen akarat zord bur
kában. Ez emelte öt embertársai lölé, ez 
adott neki hatalmat a lelkeken, ez tette 
ittmüködését áldásossá szeretett Lévájára 
nézve.

Legyen áldott az emléke
’) Erre vonatkozó adatok a hars 1888-iki 21. 

22 és 1908 i 48. 49. számaiban
Vége.

Városi közgyűlés.
Léva város képviselőtestülete múlt 

szombaton este rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen állást foglalt a fokozódó drágaság 
ügyében is.

A közgyűlés a szociálisták indítványára 
egyhangúan elhatározta, hogy a kormány
hoz kérvényt intéz a gabona, liszt és élelmi
szerek behozatali vámjának eltörlése érdeké
ben és azoknak az országból való kivitelét 
törvényhozás utján kéri eltiltani.

Dr. Gyapay Ede minden vám eltörlése 
és a szabadkereskedelem mellett foglal állást.

A közgyűlés hét képviselőtestületi tag
ból álló végrehajtó bizottságot alakított, 
amelynek tevékenysége az árt szabályozó 
bizottsággal karöltve a drágaság lehető leküz
dése, az élelmiszerek felhalmozásának meg
akadályozása, az elrejtett élelmicikkek fel
kutatása és az illetékes hatóságnak tudomá
sára juttatása révén. A bizottság tagjaivá 
megválasztották: Mészáros Mihály, Boros 
Gyula, Szenes Ignác, Breuer Géza, Antalié 
Vendel, Bándy Endre és Kiss István 
kpv tagokat.

De a közgyűlés a tőzsdei spekuláció 
ellen is fordult. Kérni fogja a kormánytól a 
határidőüzletek és az úgynevezett papirosüz
letek betiltását azzal, hogy a már eddig kötött 
ilyen üzleteket is érvénytelenítsék és minden 
kötést a tőzsdetanácsnak be kelljen mutatni.

Szenes Ignác beszédében a spekulációt 
és a pékeket támadja, akik a régi olcsóbb 
lisztből készült áruikat már drágán árusítják. 
S azt mondja, hogy tudomása szerint a 
lévai trésorokban kb, 500 vagon „papír búza** 
van elhelyezve

A határozatot Pozsony városával is köz
ük hasonló állásfoglalás végett.

Léva varosa szükség esetén megfelelő 
mennyiségű élelmicikk beszerzéséről is kíván 
gondoskodni és evégből ha kell, 100 ezer 
koronáig terjedő rövidlejáratu kölcsönt vesz 
fel helybeli pénzintézetben A megalakított 
végrehajtó bizottság érintkezésbe lép Pozsony 
városával, hogy az élelmicikkek közös meg
szerzéssel legyenek biztosíthatók.

A határozatok közlendők Pozsony és 
Komárom városokkal, amelyeknek a drága
ság letörésére irányuló akcióját Léva köz
gyűlése helyesli.

Elhatározta a közgyűlés, hogy átiratban 
felkéri Pozsony városát arra, hogy a Váro
sok Szövetsége sürgősen hívja egybe a 
szlovenszkói városokat kongresszusra a 
drágaság letörésére irányuló teendők megálla
pítása végett.

Ezután a hajléktalanok ügyéről folyt a 
szó. Szenes Ignác az utóbbi időben történő 
tömeges bírósági kilakoltatások miatt panasz
kodik és azt kívánja, hogy a város gondos
kodjék arról, hogy a télre a hajléktalanok 
fedél alá jussanak.

Az elnöki bejelentés szerint a katona
ság hosszú tárgyalások és a hadügyminisz
ternél járó lévai küldöttség intervenciója 
után a lévai barakkokból egyet átadott, de 
mivel ez még mindig kevés, még egy barakk 
átengedését fogják kérni a vidéken lefolyó 
hadgyakorlatok ideje alatt Léván megfor 
dúló hadügyminisztertől.

Szociáldemokrata részről indítványt ter
jesztettek a közgyűlés elé munkáslakások 
építésének támogatására.

A közgyűlés az indítványt elvben elfo
gadta és kimondotta, hogy bizottságot alakit, 
amely az építeni szándékozókat összeírja és 
a már Léván működő .Családi házakat építő 
csoport“-tal és a lévai uradalommal is tár
gyalni fog a szükséges telkeknek méltányos 
áron való átengedése érdekében. Ha netalán 
a bizottság az uradalommal békés utón 
megállapodásra jutni nem tudna, akkor a 
földhivatalhoz fordul a telkek kisajátí
tása végett.

Ennek az ügynek tárgyalása folyamán 
rendkívül viharos jelenetek játszódtak le. Az 
egyik kisgazda-párti képviselő ugyanis amel 
lett foglalt állást, hogy a munkáslakások ré
szére szükséges telkek átengedését kérni 
kell az uradalomtól. A szociálisták meg azt 
mondották, hogy ők nem kérnek, hanem 
követelnek, mert erre törvényben gyökerező 
joguk van (célzás a kisajátításra). A kisgazda
párti képviselő erre felemelte kezét, mintha
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revolvert tartana és irónikusan azt mondotta : 
— Pénzt vagy életet I

A túloldal izgatottan ugrott fel, óriási 
lárma és kavarodás támadt A szociálisták 
és kommunisták azt kiabálták a jobboldalra, 
hogy : maguk a rablók. A nagy izgalomban 
már majdnem tettlegességre került a sor

A jobboldali képviselők kivonultak a 
teremből és eltávoztak. Az elnöklő városbiró 
először tiz percre felfüggesztette, majd bere
kesztette a közgyűlést, de a nagy zajban 
mindebből semmit sem lehetett hallani.

A baloldaliak közbelépésére azonban 
az elnök a gyűlést újra megnyitotta és az 
eltávozott jobboldali képviselőknek újabb 
meghívókat küldtek ki, mert a nagy fejet
lenségben senki sem tudta, hogy folytatódik-e 
a közgyűlés vagy sem. Most megint fél 
órás szünet következett, amelynek letelte 
után néhány jobboldali képviselő megjelent, 
hat képviselőt a meghívó nem talált odahaza.

A közgyűlést este 10 óra után keddre 
halasztották.

Napirend előtt Vank István kommunista 
részéről felszólalás történt egy rendőri bruta
litás miatt. Az interpelláció szerint egy rendőr 
verekedés alkalmával a tőle védelmet kérő 
megtámadott munkást többször arcul ütötte. 
Az elnöklő városbiró a vizsgálatot elrendeli.

A közgyűlés vita után elhatározta, hogy 
az építendő munkásházak utcáihoz szükséges 
telkek vásárlási költségét a város fogja fe
dezni. Az építkezéshez szükséges alapköveket 
a város bányájából díjtalanul engedi át Az 
ügyek intézésére egy bizottságot alakítottak, 
melynek tagjaivá megválasztották: Dr Gyapay 
Ede. Frasch József, dr. Szilárd Samu, Anta
lié Vendel, Bartys Vladimír, dr. Ravasz Viktor 
képviselőket s Klain Ödön városbirót, mint 
elnököt.

Ezután a drágaság elleni bizottságban 
viselt tagságukról lemondtak a szocialista 
és kommunista képviselők, azzal az indoko
lással, hogy mint a bizottság alakuló gyűlé
sén tapasztalták, a bizottság jelenlegi össze
tételében nem fejthet ki eredményes műkö
dést A közgyűlés a lemondást tudomásul 
vette és a megüresedett helyeket nem 
töltötte be.

Elhatározta a közgyűlés, hogy a háború 
előtti években Becsey Antal budapesti mér
nök által készített csatornázási és vizvezetéki 
terveknek, melyek a háború alatt elkallódtak, 
másolatait megszerzi a tervező mérnöktől.

A főügyész bejelentette, hogy az állam 
ügyészségnek és a vádtanácsnak a városi 
villamostelep állítólagos szénhiány ügyében 
hozott azt a határozatát, mely szerint nyo
mozást nem rendel el, a város az Ítélő táb
lához megfelebbezte. Az ítélő tábla most a 
város felebbezését elutasította. Ezzel az 
1922-től húzódó ügy befejezést nyert.

Kisebb jelentőségű és illetőségi ügyek 
tárgyalása után a közgyűlés véget ért.

I

Különfélék.
— A volt városi mérnök ügye. 

Csorba Jenő volt városi mérnököt, a városi 
villamostelep volt vezetőjét ezelőtt két évvel 
az akkori városi képviselőtestület állásától 
felfüggesztette. Ellene fegyelmi és bűnvádi 
feljelentést is tett. Annak idején ellene a 
városi képviselőtestületben egyesek részéről 
súlyos kijelentések történtek, amelyek követ
keztében a városi mérnök nagy anyagi s 
erkölcsi kárt szenvedett. A fegyelmi eljárás 
a bűnvádi eljárás befejeztéig felfüggesztetett. 
Csorba Jenő most kapta meg a pozsonyi 
Ítélőtáblától a teljes rehabilitációt, amennyi
ben ellene az eljárást minden irányban meg
szüntette s kimondotta, hogy Csorba Jenő 
nem csak nem követett el büntetendő cse
lekményt, de még oly mulasztás sem terheli, 
amely miatt felelősségre volna vonható. A 
rosszakarattal és nagy zajjal felfújt hólyag 
tehát szétpattant és ismét igazolva lett azon 
latin közmondás : Parturiunt montes, nascitur 
ridiculus mus. Mint értesülünk Csorba Jenő 
teljes elégtételt követel a várostól a szenve
dett anyagi és erkölcsi kárért és sajnos a 
városnak nem is lesz módjában ez elől ki
térni. Halljuk, hogy a várost a nagy perbe 
ugratók azzal védekeznek, hogy ismeretlen
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tettes ellen tették a feljelentést; azonban 
tudniok kell, hogy nem ismeretlen egyént 
mozditottak el állásából s fosztottak meg 
javadalmától, úgyszólván máról holnapra ki
dobták az utcára. A városi képviselőtestület 
bölcsességére van bizva ennek a vajúdó 
ügynek körültekintő gondossággal leendő 
megoldása. Amit az előbbi képviselőtestület 
hibázott, azt a mostaninak kell jóvátenni 
annál is inkább, mert most már sehová 
apellálni nem lehet és ha a feljelentők kő 
zött egy kis jogi érzékkel felruházott egyén 
lett volna, tudták volna, hogy a makacs 
felebbezésekkel nem csak célt nem érhetnek, 
de utóvégre is ezt formális okokból a lég 
felsőbb fórum vissza fogja utasítani. Nem 
volna üdvös dolog ezt az ügyet tovább el- 
mérgesiteni; ha hibáztunk, hibáztunk, sokkal 
szebb azt őszintén beismerni s a még jóvá 
tehetőt jóvá tenni s egy ártatlanul meghur
colt embernek az elégtételt önként megadni, 
mint sem megint a biróság húzza a városra 
a vizes lepedőt. Egy bizonyos, hogy a fele
lősség alól kibújni nem lehet.

— Haláleset. Egy megfáradt, össze
tört vándor tért pihenni az eletküzdelmei 
után, 70 éves korában Konta Dezső volt 
mohi nyug. ref. tanitó julius hó 5 én Endré
den elhunyt. Julius 7 én temeték el Barsend 
réden az egész környékbeli és a járásbeli 
kartársainak és ismerőseinek nagy részvéte 
mellett. Az elhunyt egyszerű családból szegény 
földműves szülőktől származott, saját önere 
jéből és szorgalmából szerezte meg az ok
levelét. Tanítói pályájának első állomása 
Kiskálna volt, ahol 23 éven keresztül köz
megelégedéssel töltötte be állását, és lanka
datlan kitartással végezte nehéz munkáját. 
Kiskálnáról a mohii egyház választotta meg 
a jóhirü tanitót, ahol 9 évig szintén kiváló 
eredménnyel működött a rögös tanitó pályán 
1904-ben nyugdíjazták és Endrédre költözött, 
ahol, kis birtokán gazdálkodott. Halálát fele
sége özv. Konta Dazsőné szül. Koncz 
Julianna és gyermekei Konta Gizella, nyug, 
polg. iskolai tanítónő, Dr. Koncz Imre Kisúj
szállási városi főorvos neje, Konta Dezső 
zselizi egyház lelkésze és Konta Jolán gyá
szolják a szeretett jó férjet és édesatyát.

— Férfi Mária Kongregáció f. hó 
15. és 17-iki előadása nagy sikerrel folyt le. 
A darab élénken elénk tárta, mire visz a 
vallástalan nevelés, hogy öli ki a gyermekek
ből a legszebb, legszentebb érzelmeket, s 
embert nevel, akinek lelke üres, sivár, aki
nek semmihez nincs kedve az életben s 
meghasonolva önmagával végre a leggono
szabbra vetemedik. A darab főszereplője 
Kovács Jenő volt, a község bírája, akit az 
uj eszmék egészen elbóditottak, aki szakitva 
Istennel s mindennol, amit a vallás s évszá
zadok tudós elméi mint nagy munka árán 
megszerzett kincset hagytak reánk, saját 
esze szerint, vallás nélkül neveli gyermekét. 
Kovács Jenőt sok darabban láttuk szerepelni, 
minden alkalommal elismerésünket vívta ki, 
de ezen szereplésében felülmúlta minden 
várakozásunkat. Úgy játszott, hogy azt hit
tük, hogy nem a színpad előtt, hanem a 
helyszínén egy falusi gazda szobájában va
gyunk. A magyar gazda ruhája úgy állt rajta, 
mintha ráöntötték volna. Vanger Mihály, mint 
a község plébánosa, mély gondolatu bölcs 
szavait jó természetességgel véste, a tévúton 
haladó biró és korcsmáros leikébe. Mátéffy 
Elza a gyermeke jövőjéért aggódó, de ma
kacs férjével szemben tehetetlen anyát ki
tűnő alakítással játszotta. Kabát József adta 
a biró fia szerepét, aki a vallástalan polgári 
erkölcsös nevelés hajótöröttje volt; jól ját
szotta egész szerepét, bele tudta magát élni 
a semmivel nem törődő, érzéketlen, korcs
mákat bújó, dologkerülő, sehonnai szerepébe, 
magunk előtt láttuk a börtön megtört lakó
ját, a a jó útra tért, lelki békéjét megtalált 
s élete célját maga előtt látó férfiút. Guba 
Józsika gyermeki természetességgel játszotta 
kedves szerepét. Rohács Gusztáv a komoly, 
vallásos, a nép boldogulását szivén viselő 
tanitó megtestesülése volt s szivből jött min 
den szava. Battdzi Anna a tanitó leányB, az 
•ártatlan, kedves, jólelkü falusi leány, igen 
kedvesen s természetesen játszott. Bezák 
István jól játszotta a kiraffinált városi ügy
nök szerepét. Bélik Mariska játéka utolérhe

tetlen, átmenete egyik hangulatból a másikba 
páratlan Akács József volt az uj eszmék 
második apostola, a haszonért minden áruba 
bocsátásra kész korcsmáros szerepét játszotta 
nagyszerű alakítással és nagy hatással. Ko
vács Jenő volt a hamis elveken alapuló ne
velés második szerencsétlen alakja, jól ját
szotta szerepét Az utolsó előtti jelenet mély 
benyomást tett a jelenlevőkre, valóban ugv 
éreztük, mintha a törvényszék ünnepélyes, 
komor tárgyaló termében lettünk volna. E 
hangulatot nem csak a megfelelően beren
dezett színpad keltette fel bennünk, hanem 
a jelenet szereplői is, úgy mint Stugel Béla, 
Prazsák Ernő, Guba József, Stugel László, 
llanuszka Pál, Szojka Vendel, Szepesi László, 
Slosár János és Svarba Ferenc, Guba József 
védőügyvéd, örök értékű szavai, mint má
zsáskövek hullottak ajkairól s valóban meg 
győzött mindenkit arról, hogy igen sok eset 
ben nem az érdomel büntetést akit elitéinek, 
hanem a szülök, a társadalom, amelynek 
gondatlansága, hanyagsága löki a szeren
csétlent a bűnök örvényébe Stugel Béla, 
mint a törvényszék elnöke, szintén nagy ha
tással játszolta szerepét. A darab nagyszerű 
sikerét köszönheti elsősorban a szereplők 
kitűnő játékának, másodsorban Taby Lajos 
rendező fáradhatatlan munkájának, aki min
den szerepet átélt, átjátszott s úgy plántálta 
át a szereplőkbe. Vajha ezon bölcs szavak 
s meleg igazságu tanitások nemcsak puszta 
elhangzó szavak lennének, hanem gyökeret 
vernének s meghoznák gyümölcsüket is.

— Zászlószeutelés. Az Országos 
Magyar Kisgazda, Földműves és Kisiparos 
Párt komáromi körzete, folyó hó 31-én vasár
nap tartja Komáromban zászloszentelési 
ünnepélyét Az ünnepség reggel 8 órakor 
kezdődik a dunaparton, ahonnét az ünnepi 
menet a Kossuth térre vonul, ahol a zász
lót ünnepélyes felszentelése utáu az orszá
gos pártvezetőség átveszi. Délután 3 ólakor 
a football klub kertjében „Magyar búcsút' 
tartanak, melynek sorrendje különböző 
athlétikai versenyek és pompás mulattató 
jelenetek, zsákfutás, virágcsata, boszorkány
égetés, szépségverseny, fazéktörés, öltöző
verseny, céllövészet stb. stb. és sok más 
vidám szám. Belépődíj a vigalmi adóval 
együtt 4 korona. A pártvezetőség minden 
igaz barátját tisztelettel meghívja az 
ünnepségre.

— Gyánzhlr. Lakos Imre lévai iparos 
polgártársunkat súlyos veszteséggel sújtotta 
a sors, amennyiben szeretett felesége Lakos 
Imréné sz. Szeniczky Mária e hó 21. én 63 
éves korában elhunyt. A jó anyák és gon
dos feleség mintaképe volt, ki egyedül nagy
számú családjának élt. Jámbor, Istenfélő 
asszony volt, ki 6 leánya közül négyet szer
zetesnőnek nevelt. Temetése e hó 23 án 
ment végbe nagy részvéttel. Halálát férjén 
kívül fia, hat leánya, nővére, veje Gregory 
Béla, a városi kávéház föpincére, menye és 
kiterjedt rokonság gyászolja, kik a következő 
gyászjelentésben tudatják a kedves anya el
hunytat : Lakos Imre mint férj, alulirottak és 
az összes rokonság nevében a legmélyebb 
fájdalommal tudatjuk, hogy a leggyöngédebb 
feleség és a legszerotöbb édesanya Lakos 
Imréné szül Szeniczky Mária életének 63. 
évében hosszas és alázatos türelemmel viselt 
szenvedés és a halotti szentségek ájtalos fel
vétele után 1924 aug. 21-én délután x/2 3 
órakor az Urban csendesen elszenderült. 
Drága halottunkat 1924. aug. 23-án délután 
>/, 4 órakor kiserjük a lévai róm. kath. te
metőbe. Az engeszte.ö szentmise áldozatot 
1924. aug. 25-én reggel l/t 8 órakor fogjuk 
a lévai plébánia templomban bemutatni. 
Láva, 1924. aug. 21 én. Az örök világosság 
fényeskedjék neki I Gregóry Béláné sz Lakos 
Mária, Lakos Béla, özv. Oszuska Sándorné 
sz. Lakos Erzsébet, Margit M. Lorenza, Irén 
M. MarilUc, Jolán M. Clarentia, Ilonka M 
Raymunda gyermekei. Sztrbula Lászlóné sz. 
Szeniczky Júlia nővére. Gregóry Béla veje. 
Lakos Béláné sz. Molnár Anna menye. 
Sztrbula László sógora.

— Uj magyar vámtarifa. A prágai 
magyar királyi követség közli, hogy megje
lent az uj magyar vámtarifákról szóló jegy
zék. Az érdeklődök forduljanak a budapesti 
német-magyar kereskedelmi kamarához.

_  Tele van a város — nem akácfa 
' virággal, mert az akác rég elvirágzott, ha 

nem szerteszórt dinnyehéjjal. Az idei bösé- 
• ges dinnyetermés jele mindenütt ott van az 
| aszfaltjárdán s veszélyezteti a járó kelők 
' testi épségét. A másik dolog, ami szintén a 
. közönség épségét veszélyezteti, a mar egy- 
1 szer általunk szóvá tett kerékpárok tömege 
■ Ahány kezdő biciklista van Léván az mind 

a főutcán gyakorolja magát. Vasárnap reg
gel egy biciklista előzetes csengetés nélkül 

i neki szaladt egy nőnek s feltaszitotta A nö 
fején megsérült. Láttuk a múltkor, amikor 
egy kezdő biciklista egy pár ökörnek ment 
neki. De némely ökörnek mégis csak van 

! esze, rögtön megállt, igy tehát csak a bicik
lista terült el a keramiton, de az ökör nem 
sétált keresztül rajta De az sem egészen 
érdektelen eset, amely a Szepesy utcában 
történt. Egy biciklista neki szaladt egy kő 
művesnek, de mivel az erősen állt a talpán, 
a biciklista borult fel. Amikor feltápászko- 
dott, akkor a kőműves lekent neki egy nyak
levest, gyöngéd figyelmeztetésül a jövőre.

— Március 15-lke epilógusa Lé
ván. A komáromi államügyészség vádat 
emelt izgatás címén két lévai leány ellen, 
akik folyó évi március hó 15-én a lévai 
plébánia templomban állítólag a ,Boldogasz- 
szony anyánk" kezdetű régi magyar egyházi 
éneket énekelték. Az egyik leány református 
vallásu.

— A lévai Keresztény Munkás
egyesület augusztus hó 24-én ma (vasár 
nap), az egyesület udvarán, szinielőadással 
egybekötött tánczmulatságot rendez. Szinre 
kerül: „Az ingyenélök." Népszínmű 3 felvo
násban. — Belépti-dij : Személyenkini 6 kor. 
Kezdete este 8 órakor. Az előadás kedve
zőtlen idő esetén is — fedett udvar lévén 
— meg lesz tartva. Szives pártfogást kér 
a Vezetőség.

— A villamos lámpák napok óta 
tűrhetetlenül égnek, hol erős fénnyel, s az 
egész sötétség között váltakozik. Így a ked
ves villanyvilágításunk is fokozzák bosszúsá
gunkat, nomeg, hogy az olvasás egyenesen 
lehetetlen az ilyen világitás mellett. Felhív
juk a villamostelep vezetőségét ezen hiba 
mielőbbi orvoslására, s reméljük, hogy a 
zavartalan világitást mielőbb megkapjuk. 
Fogyasztók.

— Az aranyosmaróti panama a 
tábla előtt. A pozsonyi Ítélőtábla foglal
kozott az aranyosmaróti adópauamával. A 
vádlottak padján Nechwill József volt ara
nyosmaróti pénzügyigazgató ült, akit a nyitrai 
törvényszék két évi börtönre Ítélt, mert 
1923 bán az adóalapok megállapítását célzó 
birtokbecslések során az államot vagy tizen
négy millió koronával károsította meg A 
táblán Nechwillt Stransky Izidor dr. nyitrai 
ügyvéd védte, akinek védelme után a tábla 
helybenhagyta ugyan az elsöbiróság Ítéletét, 
do elrondelte Nechwill szabadlábra helyezé- 

i sét a legfelső törvényszék döntéséig.
— Társas kirándulás a Magas 

Tátrába. A Kárpátegyesület szeptember
ben, társas kirándulást rendez a Tátrába. A 
kirándulás szeptember 6—11-ig tart, talál
kozás Poprád Felkán. A résztvevők több 
csoportban tekintik meg: a fehérvizi völ
gyet a zöldtóval, a bélai havasokat a nagy 
nyereggel, a kis tarpataki völgyet az öttóval, 

< a gyönyörű sziléziai utat, a felkai völgyet 
egészen a lengyel nyeregig, a menguszfalvi 
völgyet a poprádi tóval és tengerszem- 
csucssal és a világhírű dobsinai jégbarlan
got. A hegymászó csoportnak tervbe van 
véve a karbunkulus torony, fehértavi csúcs, 
lomniczi csúcs, gerlachfalvi csúcs és a Tátra 
csúcs megmászása. Összköltség az érkezés
től egészen az indulásig 200 — illetve 400. 
Korona. A hegymászó csoportban 230. és 
260.—Korona. Jelentkezés szeptember 1-ig 
a Kárpátegyesülotnél, Késmárk, (Szepes m. 
23 sz. póstafiók), hol bővebb felvilágosítás
sal is szolgálnak.

I — Milyen időjárás less szeptem- 
l berben 1 A meteorológusok véleménye 

szerint szeptember 3 , 5., 6., 13 , 15 , 21., 
26., és 27-én különös erővel fognak jelent
kezni a Mars közelsége okozta időjárási 
zavarok. Nagy, villamos jelenségektől kiaért
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esőzések lesznek A hónap első fele hideg 
lesz és csak a második fele hoz némi mele
get. A hónap végére normális szeptemberi 
időjárás várható Szóval a Mars esős és 
zivataros szeptember okozója lesz.

— Tűz Garamkeleoaényben. Ked- 
deu délelőtt eddig még ismeretlen okból ki
gyulladt Kotlát földmives pajtája. Két pajta 
takarmánnyal leégett.

— Törvényjavaslat a cigányok . 
letelepítéséről. Bizonyára emlékezni fog
nak még sokan az öreg Józsel főhercegre, 
aki cigányprímásokkal tartott komaságot s 
aki cigánynyelven levelezett velük. Ö volt 
az is, aki nagy cigánybarátságában foglal
kozott az oláh cigányok letelepitésének prob- , 
lémájával is és egy cigányfalunak létesítését 
is megkísérelte, de a falu lakósai csakhamar 
„cigánykereket’ oldottak, szóval megszöktek 
a jóakarat elöl. Most, amint hírlik, a cseh
szlovák belügyminisztériumnak az a szán 
déka, hogy más államok mintájára a cigá
nyok letelepedésére vonatkozóan törvényja
vaslatot készit.

— Csehszlovákiában tilos az oszt
rák vasúti menetrend árusítása. A 
csehszlovák államvasutak igazgatósága meg
tiltotta az osztrák vasúti menetrend árusítá
sát az összes vasúti könyvárusitóknak A 
menetrend ugyanis ügyeimen kivül hagyta a 
köztársaság vasúti állomásainak csehszlovák 
elnevezését és csak a régi osztrák magyar 
elnevezést használta.

— Vagyondézsma leszállítása. A 
pénzügyigazgatóság megkezdte a törvényen 
alapuló vagyondézsma leszállításáról szóló 
értesítések kikézbesítését, melyek azonban 
egyelőre csak azoknak kézbesítenek, kik a 
fizetési meghagyás ellen nem fellebbeztek. 
Sokszor előfordul, hogy azok, kik fellebbez
tek s igy a leszállításról értesítést nem kap 
nak, érdeklődnek a pénzügyigazgatóságnál, 
hol azután azt tanácsolják nekik, hogy von
ják vissza beadott fellebbezésüket s akkor a 
leszállításról is értesítést kapnak és a vagyon
dézsma összegét meghaladó lebélyegzett 
pénzüket is visszakapják, illetve boszámit 
ják. Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy 
ne kápráztassák el magukat a leírástól, mert 
ez a törvény alapján minden körü!mények 
között megillet és mindig csak az vezesse 
őket, hogy a dézsma előirása megfelelt e 
tényleges vagyoni állapotuknak, mert ha a 
fellebbezést egyszer visszavonják, úgy a 
téves vagyoni állapot alapján eszközölt kive
tést többé nem változtathatják meg, mig a 
dézsmának és szaporulati adónak fellebbe
zés folytán való esetleges leszállítása esetén, 
a leszállítás ezen újabb megállapítás után 
lesz eszközölve.

— Ipari kongresszus. Az Egyesült 
Iparosok Szlovenszkói és Podk. Russi Orszá
gos Szövetsége a bratislavai Duna mintavásár 
ideje alatt f. hó 30 án és 31-én Bratisiavá- 
ban a „primási palota tükörtermében" ipari 
kongresszust tart a következő napirenddel : 
1) Ipartörvény tervezet és ahhoz fűzött, hatá
rozati javaslatok. 2) A kormánynak ipargazd. 
politikája. 3) Betegs. és balosetbizt. kérdések.
4) Szlov. és Podk. Russi iparosok sérelmei.
5) Adóügy 6) Tanonc-kérdés. 7) Ipari tovább
képzés. 8) Indítványok és összefoglaló hatá 
rozati javaslatok benyújtása Ezen kongresz- 
szussal kapcsolatosan mód van nyitva az 
iparos társada'omnak, hogy a kedvezményes 
utazás feltételei mellett egyben a Duna-vásárt 
is megtekinthetik. — A kongresszus alkal
mával Bratislavában elszállásolási és fogadó 
bizottság működik. Részvételi díj személyen
ként 20 Ke. — Bővebb felvilágosítást nyújt 
a Szövetség kosicei titkársága, Imaház-u 6.

— Állandó Bár Léván. Mint érte 
sülünk városunkban szeptember l én meg
nyílik a lévai családok találkozó helye Intim
ház név alatt, mint a vállalkozás igazgató
jától értesülünk igen szenzációs műsorral 
mutatkozik be a közönségnek és célul tűzte 
ki a legszigorúbb családi műsort és minden 
lehetőséget fel fog használni arra, hogy be
bizonyítsa miszerint a bárt nem mint egy 
mulatót, hanem mint egy igen nívós családi 
szórakozó helyet fog vezetni. A munkálatok 
már megkezdődtek és mint értesülünk fővá
rosi eleganciával lesz a helység berendezve.

— Mozi. A gyémánt királynő c. két 
részből álló izgalmas dráma a legközelebbi 
ujdonságu a mozgószinháznak. Az első részt 
ma 6 és 8 órai kezdettel, a második részt 
Kedden 26 án fogják bemutatni A nagy 
dráma a nagy városok az őserdők, a viz és 
a levegő életveszélyes harcaiban játszódik 
le és egy leány halalmegvetö bosszúját adja. 
A főszerepet hires amorikai mozicsillag 
Sedwick Ellen játsza

Zeuetanltás. Mint értesülünk Kleiszner 
Pál zenetanár az 1924—1925 tanévben is 
folytatja szakszerű zongoratanitását. Növen
dékek jelentkezését elfogadja lakásán. (Klain 
ház)

Pintér Alloe akadémiailag képesített 
oki. zongoratanárnőhöz beiratkozni szept. 1, 
2 és 3-án lehet (Kazinczy u. 3.)

Dr Ballogh Sándor. Röntgenlabora- 
tóriuma Oroszka Átvilá itás, felvétel, kezelés.

— Elveszett kutya. Augusztus hó 
lö-én elveszett egy Treff nevű vadász kutya. 
A megtaláló 100 K, jutalom ellenében ad 
hatja át Huszár I. vendéglősnek Nagyodon

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

Köszönet nyilvánitás.
Mindazoknak a kedves ismerősöknek, 

akik a temetésen való megjelenésükkel fáj
dalmunkat enyhítették, hálás köszönetét 
mondunk.

Lakos család.

SPORT.
Nemzetközi tenniszverseny.

Léva, 1924, augusztus 15—17.
Lezajlott ime negyedik tenniszverse- 

nyünk is.
Jóleső büszkeséggel állapíthatjuk meg, 

hogy úgy sportérték, mint egyéb külsőségek 
tekintetében is csak fokozott haladást értünk 
el a verseny rendezése körül. A nevezések 
nagy száma (44 férfi és 22 nő) eleve bizto
sította a verseny tarka, változatos képét, ha 
pedig qualitative szemléltük az impozáns 
listát, úgy tisztában voltunk azzal is, — hogy 
közönségünknek kiváló sportélvezetben lesz 
része. így is volt. — Igaz ugyan, hogy em
ber tervez, Isten végez — és igy történt, 
hogy a döntő mérkőzések vasárnap délután
ját irigy szürke felhők bőséges áradata any- 
nyira elmosta, hogy kénytelenek voltak a 
döntőkbe került játékosok az utolsó mérkő
zésektől elállani. — Csak a férfi egyes match 
volt teljesen lebonyolítható — a női egyes 
utolsó setje már félben maradt. A vegyes 
páros és férfi páros verseny ellenben telje
sen elmaradt. — Sportszempontból különö
sen ez utóbbit fájlaljuk, egyrészt, mert ez a 
match nyújtja minden versenynél a legvál
tozatosabb és legnívósabb képet; — más
rész jelen esetben a match különös érdekes
séggel birt volna amúgy is; hisz egymáshoz 
méltó, klassis játékosok találkozója lett volna ;
— előre örvendettünk mindnyájan a nemes 
küzdelemnek, tudtuk, hogy a négy játékos 
mindegyike ereje és tudása javát tartogatja 
erre a matchre Sajnos nem adatott meg 
nékünk, hogy versenyünk e parádés számát 
jelen soraink keretében méltathatnók. — A 
játékosok úgy vélték legigazságosabban meg
oldani a vis major által előállott helyzetet,
— hogy a rendező clubok kebeléből alkalmi 
versenybizottság megalakítását kérve, annak 
kezébe tették le a döntést, vájjon kit tarta 
nak az eddig elért eredmények és a ver
seny alatt kijátszott formák alapján az első, 
illetve második helyezésre méltónak ? — A 
bizottság döntése alábbi részletes kimutatá
sunkból kitűnik.

— Ha az egyes játékosokról megemlé
kezni akarunk, úgy természetesen elsősorban 
Fittler Kamill nevét kell leírnunk. Szédületes 
technikája s különösen a háló mellett pro 
dukált, boszorkányos, bravúros labdafogásai, 
pompás placierozása állandó elragadtatásban 
tartották a közönséget Adamovich-csal ját
szott Single parthieja a férfi egyes döntőjé

ben kiváló csemegéül szolgált a tennisz gour- 
met-k számára. Adamovich méltó ellenfélnek 
bizonyult, — s bár az eredmény nem lehe
tett kétséges, mégis érezte, látta mindenki, 
hogy kemény küzdelem folyik a fehér vona
lak között I Igen nagy kár, hogy Adamovich 
csak egy-egy verseny keretében játszhatik 
azonos nivóju, avagy nála erősebb ellenféllel. 
Ú túlnőtt a kisvárosi átlagjátékosok mérté - 

' kén ; — a mostani keretek között nem fej
lődhetik, amit tenniszsportunk szempontjából 
őszintén sajnálunk. Hisz ő a mindenkori 
„ütőkártya", akit a pesti és egyéb idegen 
játékosok méltó ellenfeleként prezentálni lehet.

Ma visszaemlékezünk 3 évvel ezelőtt 
Íródott kritikánkra, — és eszünkbe ötlik, 
hogy akkor a fejlődésképes játékosokról ir
tunk. Megírtuk, hogy sokat várunk Révay 
Józseftől elsősorban és Somogyi Bélától, hogy 
Szilassy Aladár, Schulcz Pál is reményteljes 
hajtásai lehetnek az akkor még alig-alig erő
södő tenniszsportunknak. És nem csalódtunk.
— Révay gyönyörű stilusu játéka nagyot 
fejlődött, tudása erősebb, biztosabb lett; — 
ugyanez áll Somogyiról is, aki pozitív bizo 
nyitékkal is támogatta a róla táplált jóvéle
ményt, — amennyiben Adamovich ellen 
set-et tudott nyerni. — Ez minden esetre 
olyan teljesítmény, hogy Oláh Aladárt is 
meg kell említenünk, aki ugyancsak kemény
dió volt a szivósabb, küzdőképesebb és fej
letteb technikájú Adamovich számára, ameny- 
nyiben egy nyert set és 5: l.-re való veze
tés mellett vesztette csak el a matchet I

De hasábokra lenne szükségem, ha egy- 
egy matchet részletezni akarnék. Igazán élve
zet volt szemlélni a játékokat, — mindenki 
tudása javát adta, — viszont ahol még nem 
volt sok a tudásból, ott a bátorságot, ener
giát és tanulni akarást kell megbecsülnünk,
— mire eklatáns példa volt — két rövid- 
harisnyás pöttőn ember degagiert föllépése, 
akik haláltmegvető bátorsággal rohantak a 
romlásba, melyet ezúttal a sympathikus Ada
movich—Révay double képviselt. — A ke- 
vésbbé tájékozottak számára leírjuk, hogy 
Ba'og Bandi és Weisz Laczi volt a két kis hős.

És a dámák ? Oláh Aladárné, — akit 
egyéni bája amúgy is a közönség kedvencévé 
predestinál, — mindenesetre megérdemli, hogy 
a mezőny legjobb hölgyjátékosának dekla
ráljuk. Perhács Imréné vágott labdái, tudatos, 
megfontolt helyezései bár sok dolgot adtak 
a számára, mégis azt láttuk, hogy Oláhné 
könnyebb, szivósabb, kitartóbb játékos, ő 
sokat játszhatik elsőrangú játékosokkal és 
rengeteg alkalma van ,/dfni“ a tennisz koro
názatlan királyait játszani — úgy véljük tehát, 
hogy teljesen objektíve döntött a jury, midőn 
1 — 1 set és 4:1. re való vezetés mellett 
Oláhnénak juttatta az elsőséget. — A többi 
benevezett hölgyjátékos körülbelül azonos 
klassist képviselt, — és elvitázhatatlan, hogy 
a két elsőhelyezettnek nem voltak egyen
rangú ellenfelei. — Azt hiszem azonban, hogy 
ez senkinek a kedvét nem lohasztja le, sőt 
esztendőre fokozott ambitióval és megerő
södött tudással mennek mind újra a küzde
lembe.

A győzők mind értékes tiszteletdijakat, 
a 111. helyezettek pedig a clubok Ízléses 
plakkettjét nyerték, melyek csinos kivitele 
Hetzer mester kezét dicsérik

A publikum kitartó, lelkes és nagyszámú 
volt. — E helyütt meg kell emlékeznünk a 
versenyek védnökeiről, gróf Révay Simon
ról és nejéről, akik e téren is mindent elkö
vettek, hogy versenyünk hire mennél nagyobb 
körben elterjedve, hozzáértő és kitartóan 
érdeklődő publikumot vonzzon. így lehetett 
azután a Sportegylet előtti térségen 4 autót 
és 5 fogatot látni egyszerre, se szeri se száma 
nem volt az érdeklődő kiváncsiaknak : ugyan 
ki az a szép fekete ruhás asszony ? Igen, 
abban a plissé aljban I És ott az a két bájos 
bakfis ? Leeresztett hajú az egyik I No és 
ott az a creol szépség I ? Tarka lógó crepe 
dechine-nel a kalapján I Valaki egy fraise 
ruhás tünemény iránt érdeklődött, mig mást 
egy karcsú, barna selyemharisnyás boka tar
tott lázban, . . . Szóval volt mit nézni —
pályán kivül is I

Hogy teljes legyen a beszámolóm, meg 
kell említenem még, hogy a figyelmes ren
dezőség a verseny védnökeit, tudatában an
nak, hogy nekik mennyi hálával tartozik, —
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ünnepélyes fogadtatásban részesítette. Schu- , 
berth Tódor az' elnök nevében üdvözölte 
illusztris vendégeinket, egy rövid ruhás, bodros 
hajú szőke kis lány pedig, bátran, bájosan 
előadva rövid üdvözlő beszédét, virágot nyúj
tott át a védnöknőnek. Megsúgom, hogy 
Szilassy Sári volt a kis szónok, — ha nem 
tudná valaki I t

A versenyeket kedélyes vacsora követte 
a Sportegylet helyiségében, — sajnos, hogy 
a rossz idő igen lelohasztotta a résztvevők 
számát. Igaz ugyan, hogy a kedvüket nem I 
Révay István mesteri czigánymuzsikája nagy
ban hozzájárult a hangulat emeléséhez, s 
csak a korai hajnali órák vetettek véget a 
jókedvű mulatozásnak.

A részletes eredmények:
FÉRFI EGYES.

I. Fittler Kamill (MAC) nyerte Justli Ödön tisz
teletdiját és a (LSE) Barsi vándordtiát.

II. Adamovicli Ferdinand nyerte Malcomes Béla
báró tiszteletdiját.

111. Oldd Aladár (MAC) I Dla<|Ue|le
éa gróf Révay /ózsef f Pla<luellc

Nöl EGYES :
I. A jury egyhangú döntése alapján:

Oláh Aladárné (MAC) nyerte Kosztolányi István 
tiszt, diját.

II. Perhdcs Imréné (Ipolysági nyerte a rendező
Clubok tiszletdiját.

III. SzenMwiny Egonné [ plaquetle.
és Thuróczy Tiborné (

FÉRFI PÁROS DÖNTÉSE:
I. a jury döntése (szótöbbséggel) alapján : 

Fittler- Oláh nyerték Révay József és Somogyi 
Béla tiszt, diját.

tn. Adamovlch-Révay /ózsef nyerték a rendező 
Clubok liszt, diját

III. Hűbérid dr.-Belcsák Andor (LSE) I Di.lluette, 
és Ungdr—Well (Érsekújvár) | p

VEGYES PÁROS:
I. A jury egyhangú döntése alapján :

Fittler— Oládné nyerték Révay Simonná grófné 
és Szent-Ivány Egonné tiszt, diját.

II. Adamtvich—Czenkyné nyerték Révay István gf.
és a Clubok tiszt, diját.

III. Révay—Kosztolányidé és I
Oldh—Boleman fdnosné ( p i

Az anyakönyvi hivatal ba|egyzése.
1924. augusztus bő 17-től — augusztus hó 24-ig

Születés.
Jenisz Imre Hauer Jozefin fiú Gyula, Imre.

— Valkovics Kálmán Kovács Ilona leány Gizella.
— Lülei János Matuska Rozália leány Mária. — 
Letoha István Belopotoczky Sarolta fiú István, 
József.

Házasság.
Bányász István Stukovszky Margit rkath — 

Madlenák Károly Majtán Margit rkath. — Láncz 
Jenő Fodor Frida izr.

Halálozás.
Ifj. Göbő András 14 nap veleszületett gyen- 

seség. — Hollós Györgyike, Zsuzsanna 1 hó geny- 
vérüség. — Lakos Imréné Szeniczky Mária 63 
éves végkimerülés. — özv. Sárközi Antalné Gál 
Julianna 64 éves szervi szivbaj.

Gabonaárak:
Levice, 1924. augusztus hó 23-án

Búza — — 100 kgr. 200 - 205 kor.
Rozs — — n - 170 n

Árpa — — . 150 - 180 M

Zab — — ■ — 155 ■

Kukorica — • - 160 *

Bab — — , 210 - 215 N

Köles — — • —
Lóberemag — • — *
Lucernamag w — ■

Tanügy
Zenetanitás Norgauet Zseni zenetanár

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

1163—1924 szám.

Árverési-hirdetmény és feltételek.
Levicei árvaszéknek 156/24—3. szám 

alatt kelt megkeresése folytán Szlusuy Pál 
garamkelecsényi lakos tulajdonát képező 
levicei határban fekvő s a levicei 3517. sz. 
tjkvben jegyzett szérüs-kert Csepregi kutnál 
272 □ ölnyi kiterjedésű ingatlana 1924 évi 
augusztus hó 30 napján d. e. 10 órakor a 
városháza nagytermében megtartandó nyil
vános árveréson a legtöbbet Ígérőnek eladatik.

A kikiáltási ár 4500 kor. — Figyel
meztetnek az árverelők, hogy a fent körülirt 
ingatlan a kikiáltási áron alul eladatni 
nem fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan kikiáltási árának 10°/o át bánatpénz 
fejében a kiküldött kezéhez letenni.

Vevő köteles a vételárat a bánatpénz 
beszámításával az árverés befejezése után 
nyomban lefizetni köteles továbbá az ingat
lant terhelő és az árverés napját követőleg 
esedékes adókat a kiszabandó értékomel- 
kedési adót, átruházási illetékeket és költ
ségeket viselni.

Vevő a megvett ingatlan birtokába az 
árverés napján lép és annak hasznai és 
terhei azon naptól őt illetik.

A bekebelezésre alkalmas okirat a 
vételár kifizetése után lesz elkészítendő s 
jóváhagyás és a tulajdonjog bekebelezése 
végett az árvaszéknek, illetve a tlkvi ható
ságnak megküldve.

Amennyiben vevő az árverési feltételek 
bármelyikének a kitűzött időben eleget nem 
tesz, veszélyére és költségére a bánatpénz
nek elvesztése mellett újabb árverés fog 
kitüzetni.

Levice, dna 28. jula 1924.
Kutsera Andor 

mestsky exekútor 
városi végrehajtó.

A.

KÖZPONTI SZÁLLODA
megnagyobbítva és újonnan berendezve 

gőzfűtés, vízvezeték és fürdőkkel ellátva
f. é. SZEPTEMBER hó 1.-én nyílik meg.

Tisztelettel STRÁNSZKY B. 
szállodás 

A fürdők egész nap nyitva.

Cislo 816-1924 exek

L<citacny óznám.
Podpisany súdny exekútor v smysle 102, §-u, 

LX, zák Öl. z r. 1881. tymto oznamujemy, ze nás
ledkom vyroku levického okr. sudu éislo 671/924. 
k dobru Hugó Rácz skrze pravotára Dr. Ludevita 
Kaisera do vysky 816 kor. a prisl, cestou zabez
pecovacej uhradzovacej exekúcie prevedenej dna 
14 juna 1924 zhabané a ne 800 kor. odhadnuté 
následovné movitosti a to kozené Öieny, na verej- 
nej licitácii sa rolpredaju.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okr. sudu cis. P. k. 3072—924 do vysky 
316 kor. poziadavky na kapitále 5 %-ové úroky 
odo dna 4 februara 1924. poéitané '/,% provizia a 
útraty doposial v 197 kor. 70 hal. ustálené na byte 
obzalovaného v Leviciach, dna 9 septembra 1924. o 
16-ej hodine urceni, a pripadny kupci sa pozvú s 
podotknutym toho, ze sa zmienené movitosti v 
smysle 107 a 108 § u. LX. cl. z r. 1381 pri plateny 
hotovymi najviac slubujúcému v pádé potreby aj 
pod odhadnou cenou rozpredajú.

Nová-Bane, 15. aug. 1924
Artúr Tóth 

súdny exekútor.

2 0 JráIp + kosztra és lakásra "V ülaK HŰI elfogad: MOLNÁR 
LÁSZLÓ, Part utca 3 840

A__a TflC legforgalmasabb helyén egy
VotXUö tágas, modern üzlethelyiség 

azonnal kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban 806

ADLEH kávéházban egy tanoncz 
felvétetik.

Telyftl á <? fiukat teljes ellátásra elfo- 
IdKUÁdid gadok, özv. TOLNAY IST
VÁNNÁ Báti utcza 28 szám. 789

etPCTífl magyar munkához, 
WáOtUU Öögöll azonnali belépésre 
kerestetik. Ajánlatok : JOZEF ORAVETZ 
Szlovenszka Lupcsára Zupa XVIII. küldendők. 

_____________ 836

TCí i A A egí 3zoba, konyha szeptember
•XldAXU 1-től. Laktanya utcza 4. 838

Igazolványok aMJTS:
hánynagytözsdéjében kaphatók 33 ’/o vasúti 
árengedménnyel. Ára 25 korona. 837

Egy
kiadóban.

komplett ebédlő egészben, vagy 
egyes darabokban eladó. Cim a

839

Deviza- és valutaárfolyamok 
Barsmegyel Népbank Levice, jelentése.
Devizák:

Magyar kor. átutalás 1 Ke

a.XL6r- 
125-én:

2150 —
2130.—

a'o.e’-
22-én:

2150.—
2080.—Német>osztrák , 

Lei
Lengyel márka „

■
•

Valuták :
1 angol font • • K4 154.30 151 92'/,
1 amerikai dollár 33 60 33.75

100 svájci frank 638.— 640.-
100 francia frank 189 25 184 -
100 belga frank • • —.— 169.75
100 svéd kor. - • - 904- 905. -
100 dinár - - - - 42.15 42.—
100 lei .................... 14.85 15.10

Tisztelettel értesíteni a t. közönséget, hogy 
újból megkezdődött az őrlés és ajánljuk 
újonnan felszerelt malmunkat b. figyelmébe.

Elfogadunk komenció őrléseket és cserélést.
Lisztjeink elismert kitűnő minőségűek és 
kicsinyben való lisztelárusitás a malomban.

m»M4iuwFiwarmTnw
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PíoüíPA vag7 kisebb zongora pár hó- 
• XAX1X4XW napra bérbe kerestetik — 
836 Cim a kiadóban.

TTIflAA Első Óléván fél hold kiültetett 
XdXwlXU szőllő- Damjanich u. 3. 812

Tanuló ,elTétetik pollak Kálmán
XAXXIXXw vaskereskedéíében Léván

Magyar szabó "gyurovszky
Krupina, Masaryková ulica 13

Eladó:
2 db. tenyészképes 

mangalica kan.
Eladási feltételeket kívánatra küld :

Főldmíves iskola igazgatósága
Komárno.

. Nemesített őszi
• vetőmag. U. m.: 

Őszi búza,őszi rozs,őszi árpa.
Eladási feltételeket kívánatra küld:

Földmives iskola igazgatósága
Komárno.

Gazdasági nőtlen ispáni 
és gyakornoki állás betöltendő, csakis korán 
kelő, erélyes, tót magyar nyelvet szóban és 
Írásban biró egyének pályázzanak. Bizonyít
ványok vissza nem küldetnek. Cim a kiadó
hivatalban. 8.8

Szolid árak! Pontos kiszolgálás!

T’lflAó gyalupnd szerszámokkal és 
üwttO egy négy méteres sátor ponyvával. 
809 Cim e lap kiadóhivatalában

2 J ■ A leány vagy fiú teljes ellátásra
IXlwXX elfogadtatik Crna kiadóba. 819

Tüttllló felvét®tik KERN TESTVÉREK X wXXlXLQ fűszer és vaskereskedésében

Keresek egy használt zongorát. Cim 
a kiadóban. 822

Gyógyszertáramba belépéssel 
gyakornokot keresek. Pályázók személyesen 
jelentkezzenek érettségi bizonyítványokkal 
SM0GR0V1TS ÁRPÁD gyógyszerész 820

Iskolás fiukat jes ellátással el
fogad MOLNÁR JÓZSEFNÉ Zách utca 3

50-150 liter tejet
szállításra Cim a kiadóbán. 825

fiukat, teljes ellátásraGimnazista eifoKad özv ádám

ÁGOSTONNÉ, Kalvaria sor 6 sz

n.Ani-rAe'han 85'akorlolt irodakisasz- wlw^JXX Xw UX1X szonyt keresek, aki a 
magyar és német nyelvet szóban és írásban 
bírja Lévai Gőzmalom és Árpahántoló. 826

TTz* gimnazista fiút teljes 
XXwU veszek esetleg leánykák

Zugó utca 24,

ellátásra fét
is lehetnek.

813

Eladó Ólévákon a BUDAY-féle szőlő 
hajlékkal, szabadkézből. 
Bővebbet Báthi utca 20

A n 5évre gyermekeket teljes XXZ lSJXUXwl ellátásra elvállalok.
STEINER LIPÓT, Teleky utca 19. 828 

‘D.iáaaaaaálaw szobát keresek. Cim ■Biitorozauan B ^adóban, ssi

Egy födeles berendezés e l a d ó.
Bém utca 13. 753

mitesser, ránc, májfolt, arc éa MúUXjlUj orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a ,Corall“ créme és szappan. Az 
összes „Corallu készítmények raktáron. Fő 
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SMOGROV1CS A. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér. Póstán utánvéttel. 8

Í y I TT1 O0*T1 VI * Értesítem a n. é közönséget,
V/JlVT A1A\ ^^11 y 1. AlAkJ * hogy a volt (Halász-csárdát)
—-------egészen újonnan----------

rj 1 i f alakítottam át. melyet aug 24-én vasárnap egy elsö-
uninTAnrin rangú komáromi „Tambura" zenekar közreműködésével 

fogok megnyitni. — Aki jól akarja magát érezni, az látó-„Balatonná.1
gasson a .BALATON” nevű családok találkozó helyére. — Úgy nyáron, mint télen 
főtörekvésem az lesz, hogy a n. é. közönség bizalmát megnyerhessem.

A nagybecsű közönség szives pártfogását kérve teljes tisztelettel :

VÖRÖS JÓZSEF vendéglős,
a lévai „Eal^ton11 tmajd.on.csa.

Eddig nem létezett olcsó áron kaphatók

elegáns divatos NÖ1 KALAPOK
WEISZERNÉ RISCBANEK MANCI-nál

LÉVA. Szepessy-utca 9.
F1LZ KALAPOK 55.— Kc.-tól kezdve.

Elsőrendű nagykereskényi darabos mész 
m(n den m ennyi Bégben kra'plu.a.tő- C>t méter
in ázbn nél 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 

épitési anyagban

fakereskecLők éfl íájoitesi ■ve.lla.llcozóls: 
asz lalosműhely és acstelop.

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

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

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

Tisztelettel GERTLER FÜLÖP.
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— Bélyeggyflltők figyelmébe Bégi 
bélyegek, teljesen friss küldeménv érkezett 
s nagy választékban kapható Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésében

Szives figyelmébe van szeren
csém ajánlani, hogy a Budapesten
===== mejelenő =====

„SZÍNI 1AZÉLET 
terjesztését a minisztérium en
gedélyezte, amiért is legközelebb
a lap hírlapterjesztésemben meg 
fog jelenni és kapható lesz üz
letemben és az összes ujság-

árusitó helyen.
Ára példányonkint 6 ckorona

Továbbá őszi divat albumok nagy 
választékban.

Előnyös feltételek mellett kölcsön 
Német 'illusztrált lapoli s folyóiratok 

legújabb számai.
Hírlapokra hirdetések s előfizetések 

eredeti áron felvétetnek.

Útlevél vízumokat legkésőbb 4 nap 
alatt 17 kor díjért megszerez:

DOBROYITZKY J.
hírlapterjesztési iroda 

Levice—Léva. Bástya utcza 2 
(Városházzal szemben.

Gépszijjak, 
Varrószijjak 
legjobb minőségben 

RÁCZ HUGÓ utóda 
börkereskedésében 

— LEVICÉN =====
Városi Vigadóval szemben

LOFO.R ÁttUDAl

Baroska János
mechanikus és puskamfives

Tlevice, Káinéi 5-

Vadász fegyverek, 
lőszer és vadászati 
cikkek. - Bármily 
mennyiségben kap
ható. ■ Kerékpárok, 
varrógépek és az 
összes alkatrészek 

kaphatók.
Szakszerű 

javító műhely 1

Modern fürdőszoba 
™ 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.
Lévai öpitéai irocla. Ladányi n. 1O-

KINŐ — APOLLO = MOZGO.
Aug. 24-én Vasárnap I. rész 6 és 8 órakor
Aug. 26-,án Kedden II. rész este 8 órakor

A LEGNAGYOBB SZEZÁCIÓS FILM !

gyémánt királynő.
A főszerepben: ELLEN SEDGÚRICK.

Jegyek elővételben a mozgó pénztáránál.

Legjobb bevásárlási forrás!!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. » !1

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUKI! 1
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj, állandóan friss uradalmi csemege liptói fúró, székely túró, ostyepfra 
és eyyéb csemegcsajtok. — Legjobb minőségű rizsek és kávék. 
„Glória* pörkölt kávé különlegesség. — Saját töltésű kiváló asztali borok.
— — Csemege- és gjógyborok, likőrök, cognac és pezsgő stb.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edényeit. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülö és fagylaltgépek, 
thormosok, passzírozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk. Pouding. parféit, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

Összes gazdasági cikkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó, kapa, lapát, kasza, sarló, gereblye, ker.der, 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. 

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

---------- Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok.-------------  
Modern ffirdöazoba berendezések : Zománcozott öntöttvas fürdőkádak, vörös

réz fürdőkályhák, fayenca 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 é» Társa könyvnyomdája Levice—Léva,


