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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :

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

Egyes számok ára 1 ko^pna BARS HIRDETÉSEK:
□ centiméterenként — fillér.

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként — fillér.

Gyakori hirdetők- és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

közművelődési és társadalmi hetilap.
A kéziratok a szer resztöséohez küldendők 

Kéziratok vínhza nem adatnak.

Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS. [
Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéseket, elöflsetéseket m a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója : NYITRAI é8 TÁRSA.

A magyar kultúra előharcosai 
a magyar színészek ismét megjelen
nek városunkban. Ez évben már 
másodszor üdvözöljük őket körünk
ben és várjuk szeretettel az előadá
saikat.

Szlovenszkó uj szini beosztása 
úgy hozta magával, hogy Léván a 
pozsonyi-kassai magyar színtársulat 
Faragó Ödön igazgató vezetése 
alatt hat hétig, szeptember 14 tői — 
november 1-ig tartó szinielőadásokat 
tart. Küzdelmes és nehéz vállalkozás 
ez. Művészetet pártoló, kicsi váro
sunkat nehéz feladatok elé állítják. 
Azonban a helyzet és a beosztás 
adva volt és a színészeinknek más 
választása nem volt, mint hogy ez 
évben másodszor is kopogtassanak 
nálunk. Eltérni a kijelölt tervtől 
nem lehetett.

Mi tudjuk, hogy a magyar kö
zönségünk szereti faját, kultúráját 
és bár súlyos és nehéz viszonyok 
között küzd maga is, mint mindig, 
most is tudni fogja és meg is teszi 
kötelességét a magyar kultúra egyik 
főtámasza, a magyar színészet iránt. 
A jelen sivár anyagi, kereskedelmi, 
üzleti élet nehézségei teherként ne
hezednek vállainkra, a színészeink 
mégis bizalommal fordulnak hozzánk 
a Léva város messze földön híres 
és elismerten művészet szerető kö
zönségéhez, hogy a meginduló szín
házi szezont teljes erejével támo
gassa. Nyújtsunk segítő kezet a 
színészeinknek és tegyük elevenné, 
életképessé a törekvő, pártolást 
érdemlő kulturmunkájukat.

Hangoztatjuk, hogy szeretjük 
fajunkat, magyarságunkat, s váro
sunk magyar és messze egész a 
határig szinmagyar vidéket ölel. 
Mit érdemelnénk, ha a nagy han
goztatások mellett nem tudnánk, 
mert közömbösek vagyunk, fentar- 
tani rövid időre, e válságos hely
zetben a magyar színtársulatot. A 
magyar önérzet, a magyar kultúra 
iránti szeretet kiállt a szivünkből 
magyarok, most hozzátok.

Léva és vidéke magyar közön
sége mindig meghozta a maga 
áldozatát ahol magyarságának, kul
túrájának íentartásáról van szó. El
ismerjük, hogy Léva város közön
ségére ez a szini idény egy újabb 
áldozatot jelent s a mai súlyosabb 
gazdasági válságot élő világban 
jobban kell takarékoskodni a koro
nákkal, mindamellett nem térhetünk 
ki az áldozat elől, mert a nagy vál

ságon keresztül ment szlovenszkói 
színészet talpraállitásáról van szó. 
Az a kérdés, mondjuk meg nyíltan, 
legyen e Szlovenszkóban magyar 
színészet vagy nem.

Most már az uj beosztás szerint 
ezentúl a turnusban évenként csak 
egyszer kerül a sor Lévára, de 
most, hogy a színészet a rendes 
kerékvágásba zökkenthető legyen, 
nem lehetett a turnust másként be
osztani. Mivel sem Pozsony, sem 
Kassa még nem nyithatnak kaput 
a magyar színészetnek, addig is 
legalább november l éig valahol 
el kell helyezni a magyar társulatot. 
Most Losoncról jönnek. Komárom
ban is csak most fejeződött be a 
szini évad. Egyéb helyek a felvidé
ken a magyar kultúra szempontjából 
alig jönnek számba. Ismét tehát 
Léva városának kell sorompóba 
állania.

Most azonban apellálunk Léva 
város vidéke magyarságának nem
zeti érzületére. Nekik most haté
konyabban kell a magyar kultúrát 
támogatniok, hogy Léva város 
közönsége is könnyebben teljesít
hesse feladatát.

A társulat mellett nem kell külön 
érvelnem. Köztudomású, hogy ez a 
társulat egyike a legjobbaknak. A 
hatvan tagból álló társulat a világ 
színpadi irodalmának minden fajtáját 
képes művészi előadásban bemutatni. 
Saját zenekara van s igy az opera 
előadások nívója is biztosítva van.

Minden kezdet a legnehezebb; 
de a magyar színészet is, ha ezen 
az utolsó nehézségen átesik, nyu- 
godtabb mederbe kerül s akadály
talanul, tervszerű beosztással jár
hatja kulturmunkát végző körútját 
a magyar vidékeken. Addig is re
ánk háramlik a kötelesség, hogy 
az életkedvet és életerőt benne fen- 
tartsuk

A vilád-esemónyekböl.

Budapest uj kormánybiztosa. A minisz
tertanács elhatározta, hogy Ripka Ferencnek 
fővárosi kormánybiztossá való kinevezését a 
kormányzó elé terjeszti.

A gazdasági körök közlése szerint meg
kezdődött a külföldi magántőke vándorlása 
Magyarországba. A külföldi tőke orientáló
dását a magasabb kamatozás magyarázza 
meg. A hitelezők a koronaromlástól egyál
talában nem tartanak.

Herriot nagy győzelme a francia kama
rában. A kamara 336 szóval 204 ellenében 
a kormánynak bizalmat szavazott.

Zágrábban a lapok kormányrendeletet 
közölnek, amely szerint Horvát-Szlavonor- 
szág felfüggesztett autonómiáját megint 
helyreállítják.

A Vreme szerint a laibaehi kisantant 
konferencián tárgyalni fogják a jugoszláv- 
francia deffenziv szerződés kérdését. Magyar
ország és Bulgária lefegyverzésének kérdése 
is szóba kerül. A tanácskozás után Jugosz
lávia el fogja ismerni a szovjetköztársaságot.

A Dnyesztervidék lakossága önálló 
szov|etköztársaságot akar alakitani, amely 
Ukrajnából és Moldava egy részéből állana. 

Aug. 27-én a német birodalmi gyűlésen pél
dátlan botrány keletkezett az egyik kommunista 
képviselő azt indítványozta, hogy bocsássák 
szabadon a fogvatartott kommunista képvise
lőket és engedjék be a tanácskozáshoz. A 
birodalmi gyűlés az inditványt elutasitotta, 
mire általános verekedés fejlődött ki a 
demokraták éi a kommunisták között, a 
képviselők ököllel verték egymást. Többen 
sérüléseket szenvedtek.

A spanyol és a norvég kormány meg
küldték a népszövetség titkárságának válási 
jegyzékeiket, melyekben az általános lefegy
verzésre vonatkozó szerződés-tervezetet 
elvetik.

A Jugoszláv minisztertanács elhatározta, 
hogy amennyiben még léteznek vármegyék, 
megszüntetik őket és helyettük helytartó
ságokat állítanak fel.

A Westminster Gazette értesülése sze
rint a bányamunkások közölték pártszerve
zeteikkel, hogy az angol kivitelt az egyre 
erösbödö német versennyel szemben feltét- 

! lenül meg kell védeni. Hasonló kéréssel 
fordultak szervezeteikhez más iparágak 
munkásai is. A munkásságnak ez a visel
kedése a munkáskormányt, amely a szabad
kereskedelem alapján áll, igen nehéz hely
zetbe hozza, amely ismét aktuálissá teszi a 
régi dilemmát : szabadkereskedelem vagy 
vámvédelem ? Ez a súlyos helyzet a munkás 
párton belül pártszakadásra vezethet.

Macdonald tegnap Skóciában beszédet 
tartott, amelyben a következőket mondotta : 
Anglia aláirta a washingtoni flottaegyez
ményt és ezt az aláirást mindig is tisztelet
ben fogja tartani. A jövőt senki sem láthatja 
tisztán, azonban, ha a leszerelést folytatni 
akarjuk, úgy ezen az utón nem mehetünk 
egymagunkban. A leszerelésnek általános 
nak és közös megegyezéssel elhatározottnak 
kell lennie. Amig helyemen maradok, addig 
minden erőmmel azon leszek, hogy annak 
a jobb jövőnek szolgálatában álljak, amely
nek első kezdeteit a londoni konferencián 
észlelhettük.

A „Westminister Gazette" úgy értesül, 
hogy a munkáspárt értesítette a vidéki meg
bízottjait, hogy készüljenek az esetleges 
decemberi parlamenti választásokra.

Apponyi Albert gróf Genfbe utazott a 
népszövetség tanácskozásaira.
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Különfélék.
— A Szepesi Hírlap jubileuma. 

A magyar szónak a felvidéken egyik legbát
rabb harcosa, a Telléry Gyula szerkesztésé
ben megjelenő Szepesi Hirlap most Ünnepli 
40 éves jubileumát, mely alkalomból a szer
kesztőség egy gyönyörű ünnepi számot adott 
ki két részben, amelyben nemcsak Szlovén- 
szkóból, de -Magyarországból is a magyar 
társadalmi élet előkelőségei. Írók, művészek, > 
politikusok köszöntik a szerkesztőt. Lapunk ' 
nevében dr. Kersék János felelős szerkesz
tőnk egy Üzenet Iglóra cimü költeményben 
állítja meg a futó időt, a jubileum feljegy
zésre méltó határkövénél. Dr Boleman Já- 
nosné és dr. Gyapay Ede, a lévai kér. szoci
alista párt elnöke szives sorokban köszöntik 
a jubiláló szerkeBzlőt A Bars, mely a vitézi 
harcot rendületlen álló laptársa előtt elisme
réssel hajtja meg zászlaját, örömmel állapítja 
meg, hogy közöttünk is díszhely illeti a 
Szepesi Hírlapot s ebből az alkalomból 
szerkesztő bizottságunk nevében annak elnöke 
Holló Sándor a következő levelet intézte 
jubiláló laptársunk szerkesztőjéhez:

Kedves Barátom !
Lapod, a közbecsűlésben álló Szepesi 

Hirlap 40 éves jubileuma alkalmából fo
gadd tiszteletem, szeretetem és őszinte 
nagyrabecsülésem mellett szivélyes baráti 
üdvözletemet I

Emlékezetemben él a Felvidéki újság
írók ... Szövetségének megalakítása körül 
kifejtett tevékenységed. Ezzel párosulva 
láttam a vidéki hirlapirás terhes, felelős
séggel járó feladataink megoldásában ta
núsított önzetlen munkálkodásodat, a mi 
által nemcsak kartársaid elismerését vív
tad ki, hanem a felvidék fogékony értel
miségét is — a kultúra fejlesztésére irá
nyuló erélyes tevékenységed utján meg
nyilvánuló eredmények által — örök 
hálára kötelezted.

Nem mulaszthatom el mint lapszer
kesztő sem, hogy Téged egy negyed
százados hirlapirói pályád ünneplésénél 
ne köszöntselek.

A Bars utján collegiális érzületben 
testvéri kötelék fűz bennünket egybe. Én 
is e pályán töltök már egy emberöltőt; 
1881-től 1912 ig, tehát 32 éven át mint 
a Bars szerkesztője és fentartója, később 
mint e lap vezére, sőt mint szerkesztő
bizottsági elnök lapom szerkesztőségével 
és igy Veletek is megszakitás nélkül 
együtt élek.

így vagyok én a Ti veterán kollegátok 
és veletek együttérző test és lelek, akit

éltet a remény, hogy nemes példád köve
tőinek küzdelemben kitartó tábora bölcs 
vezetés mellett győzelemre jut és együtt 
örömünnepet ülünk I

Kellemes emlékeim felujitása mellett 
meleg baráti és kollegiális szeretettel 
üdvözöl őszintén tisztelő hived

Léva, 1924. augusztus hó 27.
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a Bars szerk. bizottságának elnöke.

— Pápai kitüntetések. A nagyszom
bati apostoli adminisztrátor előterjesztésére 
a római pápa Szakács Viktor lévai plébánost 
pápai kamarássá nevezte ki. Szakács Viktor 
plébánost kitüntetése alkalmából hivei meleg 
ünneplésben részesítették. A lévai dalárda 
szombaton este szerenádot adott tiszteletére. 
Masnap délelőtt a kitüntetett plébános ünnepi 
istentiszteletet celebrált, utánna pedig tisz
telgő küldöttségeket fogadott a plébánián 
Az üdvözlő beszédekre adott válaszában 
Szakács Viktor azt hangoztatta, hogy a ki
tüntetés nem csupán a plébánost érte, ha
nem Léva város katholikus társadalmának is 
szól, melynek az apostoli adminisztrátor által 
a közelmúltban itt személyesen tapasztalt 
hithüségét kivánta ezzel kitüntetni és jutal
mazni a római pápa. A lévai katholikus egy
ház fejét ért ezen szép kitüntetéshez váro
sunknak számos más telekezetbeli lakósa is 
szivélyesen gratulált, jeléül annak a jóviszony
nak és becsülésnek, mely a lévai felekezetek 
hivei között fennáll. — Amint értesülünk, 
vidékünkön még egy hasonló kinevezés tör
tént. Srobár József garamujfalusi esperes- 
plebanost a pápa szintén kamarássá ne
vezte ki.

— Gyászhír Mély részvéttel közöljük 
a gyászhirt, mely vármegyénk egyik köztisz
teletben álló úri családját borította mély 
gyászba. Motesiczky Lászlóné szül. Sturmáu 
Margit úrasszony, Motesiczky László málasi 
földbirtokos hitvese e hó 24 én hosszas szen
vedés után 65 éves korában elhunyt. A bol
dogult egyike volt azoknak a regi, derék 
magyar nagyasszonyoknak, kinek háza min
dig nyitva állott a vendég és szegények 
számára. Nemcsak, mint gondos feleség és 
családanya, mintaképe volt a magyar házi
asszonynak, de a vidék jótékony óraugyala 
volt, kinek nevét örök emlékezetűvé tette 
sok jótékony cselekedete. Mar hosszúbb idő 
óta betegeskedett, de igazi jó keresztéuy 
asszonyhoz illő béketüréssel viselte szenve 
desét, mig nem a mindent meggyógyító halai 
csendesen letogta megtaradt szemeit. A derek 
matróna temetese e hó 26 án ment végbe a 
család, nagyszámú rokonság s csaknem az

Í egész vidék őszinte részvéte mellett. Halálát 
férje, leánya, fia, unokái s előkelő rokonság 
gyászolja, kik mélységes gyászukat a követ
kező gyászjelentésben jelentik : Kesseleökeői 
és motesiczi Motesiczky László úgy a maga 
mint gyermekei özv. ordódi és alsólieszkói 
Ordódy Vilmosné sz. motesiczi és kesseleö
keői Motesiczky Sarolta és motesiczi és kesse- 
lökeöi Motesiczkf Lénárd és neje sz. Zech- 
Trevisan Frida, valamint unokái ordódi és 
alsólieszkói Ordódy György, Endre, Vilmos, 
Júlia és motesiczi és kesseleökeői Motesiczky 
Rita nevében fajdalomtól megtört szivvel 
jelenti, hogy a legjobb feleség, anya, anyós 
és nagyanya motesiczi és kesseleökeői Mote
siczky Lászlóné sz. ózdi és zádorhávi Stur- 
mán Margit hosszú és kínos szenvedés után 
folyó hó 24-én este 8 órakor életének 65 ik 
és boldog házasságának 38 ik évében az 
Urban csendesen elhunyt. A drága halott 
földi maradványai folyó hó 26-án d. u. 3 
órakor fognak a málasi családi sírboltban a 
református egyház szertartása szerint örök 
nyugalomra helyeztetni. Málason, 1924. aug. 
hó 24-én. Áldás és béke poraira I

— Nyugdíjazás. A cseh-szlovák igaz- 
ságügyi kormány Hoffmann Árpád lévai 

í járásbirót és Dodek János telekkönyvveze- 
i tőt augusztus 31.-től kezdve nyugállományba 
; helyezte. A két derék közszeretetben álló 
■ tisztviselőnek azt kívánjuk, hogy jól megér- 
i demolt nyugalmukat állandó jó egészségben 

és életkedvben töltsék.
— Áthelyezés. A népnevelési minisz

ter Duschek Ernő losonci áll. tanitóképzőinté 
zet rendes és véglegesitett tanárát a lévai 
áll. tanitóképzöintézethez hasonló minőség
ben áthelyezte.

— Hadgyakorlatok megyénkben, 
j Az őszi gyakorlatokkal kapcsolatos katonai 

mozdulatok szokatlan elevenséget idéztek 
elő Léván is. Csapatok jöttek, mentek, ágyuk, 

, autók dübörögtek végig a városon s a repü- 
í lök folyton berregtek a fejünk fölött. A tulaj- 
' donképpeni hadgyakorlatok aug. 23 án kez- 
. dödtek A hadgyakorlatokon részt vett Masatyk 
l elnök is, aki a múlt hét péntekjén érkezett 

a kistapolcsányi kastélyba nyári tartózko
dásra, képviseltette magát a nagy és kis 
entente is, valamint Lengyelország. A leg
nagyobb érdeklődés nyilvánult meg a békés 
háború iránt a köztársaság katonai köreiben. 
Jelen voltak Udrzal hadügyminiszter, Macltar 
hadseregfölelügyelö, Mittelhauser tábornok, a 
cseh szlovák hadsereg vezérkari főnöke és 
helyettese, Syrovy tábornok, cseh- és Spire 
tábornok szlovenszkói országos katonai 
parancsnokok, Castella tábornok, aki ezre
des korában Léván parancsnokolt s ma

Amerikai képek.
Paiula, N. V. 1924. >ug. 1.

Hat hónapra tervezett amerikai misszió
mat befejeztem. Észak-Amerikai Egyesült 
Államok 48 államából 8 államot jártam be. 
Megfordultam New York, New Petsy. Penn
sylvania, Ohio, Connticut, Illinois, Virginia, 
Michigian államokban. New Yorktól—Chiká 
góig 120 kilométeres sebességgel haladó 
expressvonaton 28 órai ut a távolság, vonat- 
költség 64 dollár, magyar pénzben átirva 
5 millió 120 ezer korona. Megjártam ezt az 
utat, közbe természetesen sok kitérőm volt, 
pihenőt tartottam a jelentősebb magyar tele
peken. Mintegy 120 jelentősebb magyar telep 
van a 8 államban, ezeken a helyeken nagy 
számban vannak letelepedve magyarok. Álta
lában azonban azt mondhatom, hogy alig 
van Közép-Amerikáig város, hol kisebb- 
nagyobb számmal magyarok ne volnának 
találhatók.

Mintegy 150 beszédet tartottam, részint 
templomi katedrákban, részint magyar egye
sületekben, mint: Kossuth, Rákóczi, Bocskai, 
LorántfTy egyesületekben. Rendkívül fárad
ságos, sok veszéllyel járó utamon a legna
gyobb elismeréssel, tiszteletadással, kitüntető 
szeretettel találkoztam, úgyhogy emlékeim 
felette gazdagok lettek az amerikai képekkel. 
Eltekintve egyes kilengéseket, a kommunisták 
és szocialisták ellenem irányuló kirohanásait 
és az utolsó héten felmerült egyházi kérdés

ben történt félreértéseket: általában kelle
mesnek mondhatom amerikai tartózkodásom 
idejét. Sokat lát, sokat tanul itt az ember; 
de szivem mégis azt mondja, minden nyo 
moruságunk mellett is, jobb otthon I

Nehány érdekes képet próbálók papírra 
vetni, a mi meglepi az idegent mindjárt első 
látásra is, tanulságos az olvasóra nézve is.

• ♦
*

Amerika a reklám hazája. Utou útfélen 
óriási reklámképek vonják magukra az utasok 
figyelmét. Az utcákon élőképek, emberek, 
gépek állanak a reklám szolgálatában. A 
vallás is felhasználja a reklám minden meg
engedhető alakját Mozit a templomban gyak
ran látunk ; legközelebb egy episeopalis 
templomban „szent tanczban* * gyönyörköd
hetünk ; az „üdv hadserege", baptisták utcai 
felvonulásai, szónoklatai mindennapi kepek. 
South Bándban egy methodista templom tor
nyán kivilágitott forgó kereszt „Jézus Javé" 
felírással vonta magára figyelmemet. Az 
üressen maradt, licitálásra került templomok, 
amerikai képek, senki nem ütődik meg rajta. 
220 féle felekezet dicséri itt az urat, minde- 
nik boldog abban a tudatban, hogy ö imádja 
legigazabban istenét.

• •
•

Nem csoda, ha itt a papnak nagy tekin
télye van. Már t. i. aki azt megérdemli. A 
hatóság, állam részéről megkülönböztetett 
tiszteletben van része a papságnak. A sza
badosság világában, az erkölcsi élet neme- 

, sitése terén nagy szolgálatot teljesítenek az 
amerikai papok. Nyakló nélkül megy itt min
den ; ha nem állanának ellent az „őrállók*  
fenekestül fordulna fel minden. Meltáuyolja 
is a hatóság, az állam, társadalom a papság 
munkáját. E szóban ,reverend“ benne van 
minden, a mi senkinek sem jár ki. Kapnak 
tisztességes fizetést, kényelmes lakásokat is; 
de kapna*  olyat is, ami az államban egyedül 
ő nékiek jár ki. Nálunk mindenki kedvez
ményes jeggyel utazik csak a pap nem; 
Amerikában senki más, csak a pap/

♦ ♦*
Ha már a vasútról szól az ének, egy 

másik érdekes képet is felelevenítek. Tömér
dek közlekedési eszköz van Amerikában. 
Villanyossal utazhatik az ember New-Yorktól 
San Franciskóig. Autóban, ,Yitm“ (egy faj
tája az autónak) kis vasút, nagy vasút szá
guld keresztül kasul az országon. Nagy a 
konkurencia. Állami nincs közte egy se, 
ezért jó és tökéletes mind I Pontosan sza
ladnak csaknem 5—10 percnyi idöközönkint 
egymásután. A konkurens vállalatok igyekez
nek minél nagyobb kényelmet és kedvezményt 
biztosítani Itt nincs késés I És ha van, azért 
fizetés jár az utasnak. Amerikai kép, de úgy 
van, ha az én express vonatom nem futott 
be percnyi pontossággal Chikágóba, St.- 
Louisba stb. visszakapom a jegyárat; sőt 
még perelhetek is jó reménységgel. Ez 
Amerika 1 Ilyen képei vannak, a mit foly
tatni fogok. 1

B. J.



1924 augusztus 31 BARS 3

Ruszinszkó katonai parancsnoka, aki a 
gyakorlatok legfőbb döntöbirája, további 
számos tábornok és rengetog vezérkari 
valamint különböző fegyvernemhez tartozó 
tiszt. Masaryk elnök a kistapolcsányi kas 
télyból naponta lóháton vagy automobilon 
rándult át Aranyosmarótra, ahol tájéko
zódott a harc kifejlődéséről. Az elnököt 
ilyenkor csak legszűkebb környezete, vagy 
üdrzal miniszter kisérte A gyakorlatokon 
résztvett egy hadiállományra emelt gyalog
hadosztály, egy gyalogdandár, egy hegyi 
tüzérdandár, egy lovasezred és a megfelelő 
műszaki és segédcsapatok, páncélos automo
bilok, repülöosztagok stb. Ez az északi had 
sereg-csoport vagy a .kékek" Kadlec tábor 
nők parancsnoksága alatt, a .vörös" csapat 
Hermán vezérkari ezredes parancsnoksága 
alatt csak két ezredből és néhány ágyúból 
állott és ez a csoport csak markirozta, jelezte 
az ellenfelet, a hosszú harcvonalon csak 
ritkítva voltak elhelyezve a lövészek. A 
kékek Besztercebánya felöl a nehéz hegyes 
vidékről nyomultak nagyjában dél és dél 
kelet felé négy oszlopban, mintegy 20—25 
kilométer kiterjedésű félkörben az Aranyos- 
maróttól északra beásott vörösek ellen. Az 
ütközetet — a feltevés szerint — a kékek
nek kellett megnyerniük. így is töt iónt A 
nemzetvédelmi minisztérium sajtóosztálya 
részletes jelentést adott ki a hadműveletek
ről. A jelentésből az alábbiakat közöljük ; Két 
hadsereg áll szemben egymással. Az északi 
(kők) és a dőli (vörös). A déli kozdetben 
visszaszorította az északit és 23 án elérte 
a Besztercebánya — Surány vonalat. Az 
északi hadseregnek három oszlopban mégis 
sikerült előretörnie, eközben két hadilét
számra felemelt egység nagy terepnehézsé
geket sikeresen leküzdve, rossz időjárásban 
átkelt a nyitrai hogyeken. A déli hadsereg 
erre visszavonult. Augusztus 25 én nagy 
tüzérségi harc után az északi hadsereg ismét 
előrenyomult, bekerítő mozdulattal vissza
szorította a déliek keleti szárnyát és őket 
további visszavonulásra kéuyszeritette A 
gyakorlat aug. 26-án befejezést nyert, a 
lévai katonaság másnap délben haza érke
zett. Ugyancsak az nap érkezett városunkba 
a gyakorlatokról a parlamenti véderőbizott
ság Klofác szenátor vezetésével.

— Változások a polgári Iskolánál. 
A közoktatásügyi kormány Lucsánszky Sámuel 
lévai polgári iskolai igazgatót a bratislavai 
iskolaügyi referátushoz rendelte be szolgá
lattételre, helyébe Kriek Jenő Ipolysági gim
náziumi tanárt nevezte ki igazgatóvá ; vala
mint Hulják Pál csejköi áll. elemi iskolai 
tanítót a lévai polgári iskolához tanárrá ne
vezte ki.

— Hangverseny Léván. A komá
romi iparos kör népszerű és messze v déken 
ismert dalárdája a lévaiak meghívására szép 
tember hó 7-én a Kath. Kör helyiségében 
hangversenyt rendez. A kitűnő dalárda 30 
dalossal szerepel a hangversenyen. Az estély 
műsora : 1) Hoppé R. Daloljatok. Énekli a 
kör dalárdája. 2) Duett. Éneklik : Tóth József 
és Langsadl János 3) Pofozó masina. Bohó
zat 1 felv. Előadják a dalárda műkedvelői. 
4) Méder M. Dalegyveleg. Előadja a kör 
dalárdája. 5) Kupié. Előadja Pataki József. 
6) Népdalegyveleg. Előadja a kör dalárdája. 
Szeretettel várjuk a kedves vendégeket és 
előre örülünk a pompás estélynek. A hang
verseny iránt a városban nagy az érdeklődés.

— J Aráéi bizottsági gyűlés Vere- 
bélyen. Az alakuló gyűlés óta augusztus 
22.-én volt az első ülés. A hatalmas aktacso
mók gépies ledarálása után Jónás Imre 
kér. szoc bizottsági tag indítványára több 
figyelmet érdemlő határozatot hozott a járási 
bizottság. Elhatározta, hogy a katasztrofális 
rossz termés következtében felír a kormány
hoz és kéri azt, a) az idén senkit adó vagy 
adóhátrálék miatt végre ne hajtsanak, b) 
lássák el a népet ingyen vagy kölcsön vető
maggal. Elhatározta továbbá a gyűlés, hogy 
a vicinális utak jókarba hozására 150 ezer 
koronát vesz a költségvetésbe; az apaálla
tok beszerzését és fentartását a községi 
költségvetés terhére teszi lehetővé Végül, 
hogy a bizottsági gyűlésre szóló meghívó
kat a lehetőség szerint az államnyelven 
kívül magyarul is közzéteszik.

— Nyugdíjazás. A földmivelésügyi 
miniszter lati Nagy János vö t járási fő
állatorvost négy évi fegyelmi vizsgalat után 
felmentette és 1923 évi január 1-től kezdő- 
döleg nyugdíjazását elrendelte. 1920 évi má
jus 1-től pedig 1923 évi december 31-ig a 
magyar törvények szerint megillető járan
dóságait folyósította. — Túri Nagy János 
nyugalmazott föáliatorvos továbbra is Léván 
marad és állatorvosi magángyakorlatot foly
tat. — Azon téves és talán rossz indulatu 
híreszteléssel szemben, mintha nevezett az 
állatorvosi gyakorlattól eltiitatott volna, 
megállapítjuk, hogy az állatorvosi gyakor
lattól eltiltva soha nem is lehetett, mert 
diplomája alapján ugyan olyan állatorvosi 
prakszisi folytathat és jogérvéuyes állator
vosi bizonyítványokat állíthat ki, mint bár
mely hivatalos állásban lévő állatorvos. 
Mint kiváló szakember méltán is számíthat 
a gazdaközönség pártfogására.

Szüreti mulatság. Az asztalos, laka
tos és bádogos ipartársulat szüreti mulat
ságán, október 4 én Kálmán Imre világsikert 
aratott gyönyörű operettjét a .Csárdás király
nét" fogják olőadni. Az operett szerepeit 
városunk legjobb műkedvelői alakítják. A 
próbák Adler László vezetésével már foly
nak. Előre láthatólag a szüreti mulatság az 
idén is minden tekintetben sikerült lesz.

— Földosztás. Kétszeri doboltatással 
közhírré tétetett, hogy f. hó 17 én délelőtt 
11 órakor községünkben, Nagykereskényben 
dicsőséges (slávnostné) ünnepély lesz a föld
osztás befejezéseként. Olt legyen hát min
denki, mert az történeti esemény lesz, hiszen 
ily formán földhöz jutott már a föld népe 
Kesernyésen néztek egymásra a lakosok, 
mert hisz köztudomás szerint, csak aki kész 
pénzen vett, az jutott földhöz eddig, de se 
a kommunisták — ingyen — sem a cse
lédség végkielégítésként nem kaptak még 
semmit se No de, talán most 1 Berobogott 
az autó s kiszálltak belőle csupán ismeretlen 
uraságok. A fölcifrázott ekébe fogott ökrök 
sem ijedtek meg és az oda készített szekér 
se nyikorgott, alighanem az is jól meg colt 
kenve. Előlépett a község jegyzője é3 mély 
átérzéssel elszavalta az ezerévi elnyomatás 
keservét; a járom alól való fölszabadulás 
boldogságát; a halhatatlan érdemű kormány 
dicséretét a löldosztásért; no és a mi demo
kratikus ropublikáuk világhírű megelegedett- 
ségét s jólétét Azután még valaki beszélt, 
amit alig értett meg valaki; folytatólag egy 
más is beszélt, akit már senki sem értett 
meg, mert csehül szóit; végül a harmadik 
szólalt meg Istent és vallást is emlegetvén, 
mert ez szükséges a szegény népnek. A sze
nátor ur pedig rátette a kezét az eke szar
vára, bemutatta immár a földmivelést és a 
földmives népnek kijelentvén, hogy aki vett, 
annak már van földje, akinek pedig nincsen, 
hát vegyen magának, mert ez a földosztás 
a mostani valóságban. Arra meglehetősen 
megnyúltak az orrok s a közönség szétosz
lott, az urak pedig elautóztak.

— A tévút általános Ipartestületi 
1924. szeptember hó 1-vel kezdi meg hiva
talos működését. Hivatalos helyiség: Iparos 
olvasókör Hivatalos órák : Kedden és pén
teken délután 5—8-ig.

— A Lévai Keresztény Munkás
egyesület, ma augusztus 31 én este 8 óra
kor saját helyiségében megismétli a múlt 
vasárnap nagy sikerrel lejátszott .Ingyenélök" 
cimü népszínművét. Belépti-díj tetszés szerint.

— Eljegyzés. Weiss Böske Selmecz- 
bánya, Rónai Gyula Láva, jegyesek. (Minden ' 
külön értesítés helyett.) — Kaiset Ármin 
mérnök Karlsbud, Róth Jolánka Léva jegyesek. I 
— Grűnfeld Rózsi és Szegedi Sándor Balasa- 
gyarmat jegyesek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Értesítés. Az eucharisztikus kong
resszus központi irodája értesiti a nagyér
demű közönséget, hogy a mai naptól fogva 
amig a készlet tart 1 jelvényt, 1 programot 
és 2 drb különféle kongresszusi emlékleve
lezőlapot együtt 2 koronárt ad. Egyébként 
jelvény darabja 1 Ke, program 60 fillér, 
levelezőlap 50 fillér. Fényképfelvételek a 
kongresszusról 12 különböző, darabja 2 Ke 
Aki tnég nem fizette meg a kapott jelvé

nyeket és utazási igazolványokat, tegye meg 
mielőbb, ha nem akarja magát felesleges 
zaklatásnak kitenni. Akinek valami észrevé
tele, vagy kívánsága van a kongresszusra 
nézve, — mi nem volt jól, mit és hogyan 
kellett volna csinálni, közölje mielőbb — Írás
ban a központi irodával, hogy a központi 
bizottság szeptember elején tartandó ülésén 
meg iehessen tárgyalni.

— Tánozmulatság Zsellzen. A zso- 
lizi iparos ifjúság 1924. szeptamber hó 14-en 
búcsú napján a Heringer-féle vendéglő kert
helyiségében zártkörű tánczmulatságot rendez. 
Belépti dij : Személyenkint 6 K. A tánezmu 
latság kezdete délután 5 órakor.

— KI vesztett el pénzt. A héten a 
lévai rendörbiztos ismét egy jó fogást csinált. 
A héten elfogott egy valamikor lévai, most 
azonban máshol lakó asszonyt, aki arany
lánccal a nyakában, gyűrűkkel az ujjain pará
dézott az utcán. Az asszony kihallgatásakor 
bevallotta, hogy egy nagyobb pénzösszeget 
talált az utcán, amelyből baruházkodott, ék
szereket vett s még 900 koronát egyik lévai 
bankba könyvecskére elhelyezett, amelyet elő 
is adott. Miután eddig pénz elvesztését a 
rendőrségnél senki sem jelentette, a rendőr
ség sem tudja az asszony előadásának igaz
ságát megállapítani. Aki tehát pénzt veszített 
el, jelentkezzék a lévai rendőrségnél.

— Szekér és a uiotorblolkll. Kálnay 
Sándor barsbessei földmives deszkát szállí
tott szekéren. Alsőváradnál lovai megbok
rosodtak egy motorbiciklitől. A gazda leesett 
a szekérről, mely keresztül ment rajta. Kál- 
nayt pár napig Léván ápolták, majd Po
zsonyba szállították, de nem tudták meg 
menteni, súlyos sérülésébe belehalt

— Izgalmas lótolvaj-ütdözőB. Egy 
csendörjárör Bakabányán cigányokat üldö
zött, akik Privigyén lovakat loptak. A csen
dőrök elől menekülő lókötőkre lövést adtak 
le. mitől az egyik cigány megsebesült. A két 
lókötöt elfogták, a sebesültet a lévai kórház
ban, társát meg a járásbíróság fogházában 
helyezték el. Ez utóbbit a napokban a tör 
vényszékhez akarta egy csendőr kisérni. 
Amikor a vasút felé haladtak, a cigány a 
Zugó utcza irányában megszökött. A csendőr 
a szökevény után lőtt, azonban nem találta, 
igy az elmenekült. Érdekes, hogy sebesült 
társa a kórházból szinten megszökött.

— Tanfolyam a tartalékos tisz
tek részére. A múlt évben megtartott 
tanfolyamok a tartalékos tisztek számára az 
egyes helyőrségekben, igen jól beváltak s 
ezért ezen évben ismét megfognak tartatni 
azon helyeken, ahol elegendő önként jelent 
kezö tartalékos tiszt lesz. A tartalékos tisz
teknek arra kell törekedniök, hogy tudásuk 
egyfokú legyen a tényleges tisztekével. El 
váraudó őzért, hogy mindnyájan kötelessé
güknek fogják tartani saját érdekükben láto
gatni az előadásokat amelyeknek célja 
fejleszteni és tökéletesíteni a katonai újabb 
kiképzést. — A tanfolyam gyakorlati érték
kel fog bírni. — A kiképzés állani fog főleg 
a térkép konkrét eseteiről, vagy a természet
ben katonai különítményekkel, vagy azok 
nélkül — A gyakorlatnál alkalma lesz min
den tartalékos tisztnek vezényelni egyes 
osztagokat, — s ilyenkor jogosítva van a 
katonai egyenruha viselésére. A tanfolyam 
egybe lesz kötve a katonai stratégiai okok 
és fejiödvények megvitatásával. — A tanfo
lyam minden résztvevője kaphat elegendő 
lőszert fegyver, avagy gépfegyver részére, 
hogy evvel tökéletesítse magát a katonai 
lövöldéken a céllövészetben. — Az előadá
sok és a gyakorlati kiképzés anyaga — lehe
tőség szerint — nyomtatványokon lesz 
kiadva a résztvevők számára díjmentesen. 
— Vonaton bejárók számára vasúti kedvez
mény lesz kieszközölve. — Az M. N. O. 
(hadügyminisztérium) kedvezményben akarja 
részesíteni azon tiszteket, akik a tanfolya
mon megfelelő eredményt fognak elérni, 
így például az előléptetést, szorgalmának 
bejegyzése a megfelelő katonai okmányaiba 
és névszerinti kitüntetése a .V-stník M. N. 
O." (a hadügyminisztérium közlönyében) — 
Továbbá az M. N O. (hadügyminisztérium) 
alkalmat akar adni a tartalékos tiszteknek, 
tetszésük szerint, hogy résztvegyenek a 
tényleges hadsereg gyakorlatain, hol vezé
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nyelni lesz alkalma önálló csapatnak, külö
nítményeknek. — A tanfolyam körülbelül 
f. évi okt. 1-én veszi kezdetét. — A hivata
los nyelv tudása nem kötelező. — Kezdete, 
a helyőrségi parancsnokságon kifügesztett 
hirdetés útján lesz közölve, ahol közelebbi 
felvilágosítást is kaphatnak az érdeklődök.

— Felhívás. A szintársulat azon ké
réssel fordul mindazokhoz, kiknek kiadó szo
bájuk van, szíveskedjenek ezt kiadóhivata
lunknál bejelenteni.

Igazolványok a prágai mintavásárra 
GRÓF dohánynagytözsdéjében kaphatók 33°/0 
vasúti árengedménnyel. Ara 25 korona.

Dr. Ballogh Sándor rőntgenlabora- 
toriuma Oroszka. Átvilágítás, felvétel, kezelés.

— Bár megnyitás Léván. Mint már 
jeleztük szeptember hó 1 én este fél 10 órai 
kezdettel egy kedves és elegáns helyiségben 
megnyílik az Intim Bár. A megnyitó est 
kedves programmjával pompásnak igérke 
zik Az érdekes számok között szerepel a 
szép és elegáns táncosnő Stella Dody, Sáray 
Eta budapesti táncosnő, akinek modern angol 
táncai magával fogják ragadni a publikumot, 
La Béllé Margó, kinek művészi képességeit 
az Európai szinpadokon szerzett nagy sike
rei után el kell ismernünk, műsoron szere
pel Luis Froberg stepp táncos és föatrakciója 
az estnek Ollió exentrikus angol akrobata 
táncz-pár, akiknek vakmerő tánczmutatvá 
nyai bámulatba fogják ejteni a közönséget. 
A számok között és az előadás után két 
kitűnő zenész szórakoztatja a közönséget, 
Erdélyi Patat Leó zeneszerző, zongoraművész 
és Tomka 'Friczi hegedűművész, két kiforrott 
művészember játéka maga elegendő volna 
arra, hogy oda vonzza a publikumot Meg
vagyunk róla győződve, hogy a közönség 
meg lesz elégedve a megnyitó előadással. 
Végül megállapítjuk, hogy a helyiséget olyan 
elegánsan rendezték be, amire őszintén szólva 
nem is számítottunk és el sem tudtuk kép
zelni, hogy egy olyan helyiségből hogyan 
lehetett kihozni egy olyan kedves Intim Bár 
helyiséget. Az igazgatóság felkérésére közöl
jük, hogy a családok ne idegenkedjenek a 
bártól, ez nem mulató, hanem kifejezetten a 
családok szórakozó helye lesz, ahol egy fekete 
kávé elfogyasztása mellett végignézhetnek 
egy nagyszerű műsort és egy magas nívójú 
zenei előadást. Megállapítjuk, hogy a meg
nyitó előadás iránt az egész környéken élénk 
érdeklődés nyilvánul meg.

Tanügy
A helybeli szlovák áll. elemi népis

kolában és óvodában (Zöidkert utca 8) a 
róm. kath elemi fiú, irgalmas nővérek inté
zetében (elemi, ismétlő, és polg. leányiskola 
és ovoda) továbbá a ref. elemi iskolában a 
beiratás még kivételesen szeptember hó I én 
és 2 án reggel 8—12-ig és délután 2 -4-ig 
történik. Veni Sancte 4-én reggel */s8 órakor 
lesz Mindennapi tanköteleseknek tekindendök 
mindazok, akik ez év szeptember hó 1-ig 
be nem töltötték a 13-ik életevüket.

Akik be nem iratkoznak a jelzett napok 
folyamán a törvény szerint szigorú büntetés 
ben részesülnek és kényszer utján lesznek 
beiskolázva.

A lévai izr. népiskolában az esetleges 
pótbeiratások szept 1. és 2-dikán d. e. 11 
órakor a tanítási órák után eszközöltetnek 

Az iskolaszék.

A helybeli magyar tannyelvű iparos és 
kereskedő tanonciskolákba az 1924—1925 ik 
tanévi beiratkozások augusztus hó 31-én és 
szeptember hó 7-én, d. u. 2—4 óráig a r. 
k. elemi fiúiskola irodájában eszközöltetnek.

Figyelmeztetjük a tanonctartó főnökö
ket, hogy tanoncaikat a jelzett időben annál 
inkább Írassák be, mert ellenkező esetben 
az Iparhatóság által vezetett tanonclajstrom 
szerint beiratkozottaknak tekintetnek s ebből 
kifolyólag e mulasztás a főnökökre nézve, 
kellemetlenséggel járna.

Levice, 1924. augusztus hó 28-án.
Iparos és kereskedő tanonciskolák 

Felügyelő Bizottsága.

Irodalom és művészet.
Irodalmi pályázat.

1.) A szlovenszkói és ruszinszkói szövet
kezett ellenzéki pártok kulturreferátusa 
pályázatot hirdet egy oly rövidebb 4—5 
nyomtatott 82 ív terjedelmű tanulmányra, 
mely Jókai müveinek a szlovenszkói és 
ruszinszkói területtel és népekkel foglalkozó 
részeit dolgozza föl a nagy közönség számára 
szánt vonzó formában.

i 2.) A pályaművek a papirosnak csak 
egyik oldalára Írva, lehetőleg gépírással, 
ennek hiányában idegen, olvasható kézírás
sal másolva, összefűzve, oldalszámozva a 
szerző nevét rejtő jeligés levél kiséretében 
nyújtandók be a Kulturreferátusnál (Kassa 
Kosice, Eder-u. 9. Dr. Sziklay Ferenc címén.) 

3) A pályázat batárideje 1924. év 
november 10.

4. ) A pályadij 1000 csk., melyet csak 
, irodalmi értékű műnek Ítélt pályaműnek ad

ki a Referátus.
5. ) A pályamüveket az országos Jókai- 

ünnepség előkészítő bizottsága által e célra 
kiküldött bizottság bírálja felül

6) A pályázat eredményét az E S. 0. hoz 
csatlakozott napi és heti lapok 1924. kará- 

' csonyi számában fogja a Referátus ki- 
■ hirdetni.

7.) A pályadijat nyert mü a Kulturrefe- 
l rátus tulajdonába megy át, mely gondos- 
' kodik annak kiadásáról és terjesztéséről.

Jótékonyság.
Egy magát megnevezni nem akaró vidéki 

úri nő 20 koronát adományozott a tüdőbe 
teg gondozó intézetnek, mit ezennel hálásan 

■ megköszönünk.
Egy névtelen adakozó Vágsellyéről 50 

koronát adományozott a tüdőbeteg gondozó 
intézetnek Fogadja a nemeslelkü adakozó 
intézetünk hálás köszönetét és elismerését.

Or. Frommer Ignácz

Cislo : 229—1924 szám.

MESTSKÁ ELEKTRÁREN LEVICE.

ÓZNÁM.
Elektrická centrála mesta Levic ozna

muje, ze zapocala dodávanim denného a 
nocného prúdu

Vzhtadom na toto, ze to uvaluje na 
centrálu nővé a veiké tarchy, ziadujú sa 

i cteni p. spotrebovatelia, zeby pr:padné za- 
I ostalosti úctov do 1. oktobra vyrovnat si 
I nezfazovali a to tym viac, lebo v postupovaf 

dta státútu proti meskajúcim odberatelom a 
musela by ich z mestskej siete vypiit a ích 
úőty zalovat

Dalej uvádza sa na vedomie vysoko- 
ctenym p. spotrebovaterom, ze úcty ciefom 
vyrovnania mesacne len ráz budú predlozené 
a jestli úcet pri jeho predlozeni nebude vy- 
plateny inkassátorovi, alebo za tri dni u 
pokladnice centrále, meskajúci bude vyvo- 
reny z upotrebovania prúdu.

Potrebné je toto opatrenie preto, aby aj 
tu nastal konecne poriadok, lebo doteraz u 
niektorych nútne bolo úcet aj 8 — 10 rázy 
predostref, kym bol vyplateny, iní záse ne- 
plnia svoju platebnú povinnost na cas, 
ktfezto podnik povinny je svoje zaviazanosti 
na cas dodrzat,

Ziadajú sa vskoctení p. pauSální spot- 
reboatelia, aby denny prűd neupotrebovali, 

- lebo im predpisané taxy za prűd ustálené 
sú len na roénych 1650. svietacich hodin, 
takze májú práve pouzivat len nocny prúd.

Levice, dna 30. húg. 1924.

Ing. B0E0MI8ZA 
riaditcl závodu — üzemigazgató.

Az anyakönyvi hivatal be|egyz«sa.
1924 augusztus hó 24-tól — augusztus hó 81-ig

SzOlatfi.
Petó Kálmán Boros Vilma leány Valéria 

Vilma — Potoczky József Koritár Stefánia leány 
Rozália — Dóka Károly Domány Eszter leány 
Eszter — Teszik László Csernicsek Anna fiú 
György Eerencz István — Csík Lajos Bozsenyfk 
Mária fiú Lajos — Jurnik Aloiz Sevcsik Mária 
leány Vlasla Jozefa — Koskuba Károly Komorons 
Mária leány Vera.

Házasság.
Medveczky Kálmán Reisz Lina ág. li, ev. izr

Halálozás.
özv. Drfenka Jánosné Mikus Júlia 65 éves 

májrák — özv. Tolnay Lajosné Vida Eszter 58 
éves gyomorrák

Gabonaárak:
Levice, 1924. augusztus hó 30 án

Búza — — 100 kar. 180 — 185 kor.
Rozs — — n 155 — 160 „
Árpa — — ■ 140 - 170 .
Zab — — a - 155 ,
Kukorica — • - 160 .
Bab — — ■ - 200 .
Köles — — •
Lóheremag — • •
Lucernamag e»

Deviza- és valutaárfolyamok 
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.
Devizák: a.XLS'* a,ixg-.

22-éxx: SS-áxx:
Magyar kor. átutalás 1 Ke 2150.— 2200 —
Német-osztrák „ 2080.— 2060.—
Lei , —.— —
Lengyel márka „ •

Valuták :
1 angol font • - Kó 151.921/, 151.80
1 amerikai dollár 33.75 38.777,

100 svájci frank 640.— 638.—
100 francia frank 184— 183 627,
100 belga frank - 169.75 170.75
100 svéd kor. - - 905.— 904.—
100 dinár - - - 42.— 42 477,
100 lei ... - a 15.10 15.60

LÉVA VÁROS VILLAMOSTELEPE.

Hirdetmény.
Léva város villamostelepe közhírré te

szi, hogy az éjjel nappali áramszolgáltatást 
megkezdi.

Errevaló tekintettel, minthogy ez a te
lepre újabb és nagyobb terhet ró, felkéretnek 
az i. t. fogyasztók, hogy esetleges számla
hátralékaikat okt. 1 ig annál is inkább ki
egyenlíteni szíveskedjenek, mert ellenkező 
esetben kénytelen lenne a telep a szabály
rendelet értelmében eljárva a késedelmes fize
tők világítási berendezését a városi hálózat
ról lekapcsolni s a számlaösszeget peresíteni.

Egyben szives tudomásukra hozzuk i t. 
fogyasztóinknak, hogy a számlák ezentúl 
csupán egyizben fognak havonta bemutattatni 
kiegyenlítés végett s azesetben, ha az bemu
tatáskor a pénzbeszedőnél azonnal, vagy há
rom napon belül a telep pénztáránál kinem 
egyenlittetik, az áramszolgáltatásból a kése
delmes fizető kifog záratni.

Szükséges ezen intézkedés, hogy végre 
e téren is rend teremtessék, mert lehetetlen 
állapot egyrészt, hogy a fogyasztók nagy
részénél a számlát 8—10 szer is vagyunk 
kénytelenek bemutatni, mig az kiegyenlittetik, 
másrészt igen sok fogyasztó egyáltalán nem 
tesz eleget fizetési kötelezettségének ideje
korán, holott a telepnek is vannak vállalt 
kötelezettségei, melyeknek minden körülmé
nyek között kénytelen megfelelni.

Végül felkéretnek az i. t. átalányfogyasz
tók, hogy a nappaliáram használatától lehe
tőleg tartózkodni szíveskedjenek, mert a ré
szükre előirt áramdijak csupán évi 1650. égési 
óra időtartamrá állapíttattak meg s igy csupán 
az éjjeliáram igénybevételéhez van joguk 

Léva, 1924. aug. 30.
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— Mozi. Ma, vasárnap a mozgószin
házban „Saba királynője" cimü 8 felvonásos 
rendkívül érdekes drámát, egy királynő sze
relmi tragédiáját mutatják be. — Szeptember 
7. és 8 án Dumas hires regénye után készült 
„Három testőr* cimü hatásos, regényes já- '■ 
tékot fogják bemutatni.

7504—1924. szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem és értesítem Levice 
város munkás-osztályát, miszerint a Szikince 
patak szabályozása folyamatba tétetett, ahol 
hosszabb ideig tartó munkálatok lesznek 
eszközölve, mindazok tehát akik ezen mun 
kálatokban résztvenni és maguknak keresetet 
biztosítani akarnak felvételre Nagysáróban a 
Garam balpartján épült barakkban székelő 
munka-vezetőségnél jelentkezzenek.

Levice, 1924. aug hó 25
Néver? Sándor

h városbiró

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. g,8

MlTirtprifAlp anyag eladó U m. :
Ajtó padlótok, faanyag, 

vaskályhák, kakli kályhák, szivattyúk, kötővas 
MONACONÁL. 863

(rimn!!) üukat> te|ies el!á^sr“v"lIHIiaaiSLa elfogad özv. ÁGAM 
ÁGOSTONNÉ, Kalvaria sor 6. sz.

O„.-1z mitesser, ránc, májfolt, arc és 
WXtipXU, orrvörösség legbiztosabb ellen
szere a .Corall'1 créme és szappan. Az 
összes ,Corall“ készítmények raktáron. Fő
lerakat Csehszlovákia részére .Vörös rák“ 
gyógytár Pozsony. Főlerakat Léva és környé
kére SMOGROVICS Á. .Korona* gyógy
szertára Léva, Főtér Póstán utánvéttel. 8

2 0 A á á ír fi 4 kosztra és lakásra
-u HŰL elfogad: MOLNÁR

LÁSZLÓ, E’art utca 3 840

T ÓTTÓ lakni készülők figyelmébe I 
ÁJCVAXA A város kellő középén, 4 
szoba, konyha, speiz, pince, istáló, kocsi
színnel biró ház eladó. Vétel esetén egy pár 
hónap múlva átadható Posta-Balassa-u 16 845

INTIM-BAR
LEV ICE-LE V A.

(volt GAMBRINUS helyiségében) 
1924. szeptember hó l én azaz Hétfőn este 9 l/s órai kezdettel 
megnyílik fényessen berendezve teljessen szigorú családi 

—— ----- 1 - műsorral =
PM OGh A K4 :

TTIoAA Ti A 9 Köztéren fekvő ház 
fiilwUU llwái tágas, nagy udvarral 
eladó, melyben 3 szoba, konyha, mellék
helyiségekkel azonnal elfoglalható. Felvilá- 
gositást ad e lap kiadóhivatala. 851

Jó karban levő két szecskavágó gép eladó. 
Bercsényi utcza 10. 858

2 iskolás leány, esetleg fiú teljes ellátásra 
elfogadtatik. Cim a kiadóban. 850

Egy szoba, konyhából álló modern ház 
nagy telekkel eladó. Bővebbet 
Kákái ut 36 szám. 855

Parádés kocsist
bér elsejei belépéssel felfogad 846

szoba diákok részére kiadó. Esetleg 
■“gj koszttal. Zongora a háznál. Bőveb
bet Zách-utcza 5. 848

SL

Épület-javítás lelkészlakon 1924. 
szeptember 8-án kiadatik. Személyes megje
lenésre felvilágosítás a lelkészt hivatalban. 843

A _ iskola idényre 2 kislányt teljes ellá- 
xlZ fásra elfogadok. C1MMERMAN 
JÓZSEFNÉ Bathi utcza 16 850

- J - — a —.1. - — ispán, raktarnoki,Urazlasag Dán vagy hasonló állást 
keres azonnali belépésre. KRESZ EMIL 
Ipolyság. Rózsa utcza 16 853

Az iskolai évre gyermekeket teljes 
ellátásra elvállalok.

STEINER LIPÓT. Teleky utca 19 828

Dr. ERDÉLYI BERTALAN opg. pü. főtanácsos

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

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

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

STELLA DODY !
modern táncosnő j

SÁRAY ETA ;
angol táncosnő i

s • ■ aé Exentrikus akrobatikus |
1 áá * © Tánczpér |

La Béllé Margó 
internalionalis táncosnő j

LUIS FROBERG ?
Dans exentrik i

Előadós után parkeltóncz reggelig.
Hideg és meleg konyha ===== Amerikai báritalok
Az igazgatóság felhívja a csaladok figyelmát arra, hogy a Bár 
kizárólag családi szórakozó hely lesz a legszigorúbb családi műsorral

Belépő díj nincs. eZolid, órákkal.

Legjobb bevásárlási forrás !!!

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Alaoittatntt 1881, LEVICE-LEVA. T.i.fon sz. h.

Naponta friss felvágottak, prágai 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, cognsc és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fegylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, bHbvágógép, gyümölcsszedők és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk. Pouding, páriáit, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

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

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

_______Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok.-------------  
Módéra fürdőszoba berendezések : Zománcozott öntöttvas fürdőkádak, vörös

réz fürdőkályhák, fayence mosdóasztalok és egyéb toílette 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.
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381—924. ügyszám.

Árverési hirdetmény.
Dr. SleÍDer Oszkár lévai ügyvéd meg

bízásából közhírré teszem, hogy Gutray János 
és Kiéin Sándor ügyfelei által Haris János 
plébános, barsendrédi lakostél vett, sötétpej 
heréit, csökönyös és butacsirában szenvedő 
ló, eladó költségeire és veszélyére 1924 évi 
szeptember hó 2. napján 15 órakor (délután 
3 óra) irodámban, (Ladányi utca 17) köz- 
benjöttömmel tartandó nyilvános árverésen 
eladatik.

Árverési feltételek ugyanott megtekint- 
hetök.

Az eladásra kerülő ló az árverés napján 
a közjegyzői iroda előtt tekinthető meg.

Kelt I.evicén, 1924. aug. hó 25 én.
Dr. Gábriel Bargár 

közjegyző.

Legjobb, legszebb, legolcsóbb CZIPOK 
Fiú, leányka és gyermek ■ - 19 K tői
Női lack és antilop minden sünben 55 , 
Legjobb magasszáru rámánvarott 60 , 
Francia Férfi czipő Box - - 59 , 
Nagy választék mindenféle papucsokban. 

Csak GRONFELD NŐVÉREK czégnél 
lea.pb.«.tólc LÉVAI?.

s—i REKLÁM ÁRAK!

Okvetlen vegyen 
Csehslovák, Olasz, Török és 
Jugoslav államépitészeti sors
legyet, havi részletre, melynél a 
töke nem vész el. Húzás 4-szer 
egy évben. Ezen sorsjegyek kap
hatók 10, 15, 18 és 20 havi rész
letre. Bővebb felvilágosítást nyújt 

DOBROVITZKY J. 
doiianYtöz&de LEVICE-LÉVA, Bástya o. 2. 
Ugyanitt ezen sorsjegyek illetve pros
pektusok már most is megvásáro hatók.

58 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 javításokat 
garancia mellett vállal, szakkérdésben fel
világosítást és költségvetést díjmentesen ad 

KAISER. ÁRMIN mérnök 
Karlsbad. Bratislava.
Lévai építési iroda Ladányi u. 1O.

SYA MALOM Léván
cserél, darálást vállal, 
lisztet, árpadarát elad.

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Levice—Léva,


