
XLIV. évfolyam. 38 szám. Levice-Léva, 1924. szeptember 21.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :

Egy évre — — 50 K — f
Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 13 K. — f.
Egyes számok ára 1 korooa 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 szerzesztöséghez küldendők. 
Kéziratok. vínmsea nem adatnak.

Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS.
Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfisetéseket s a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjllk utasítani.

A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Az ősz >
minden évben szigorú pontossággal 
beállít hozzánk. Lehullnak a fáknak I 
elsárgult, fonnyadt levelei. Elnémul 
a messzire költöző madarak kedves ! 
éneke és kietlen puszta, letarolt [ 
lesz a hervadó határ. A természet ' 

.hervadásának szomorú évszakában ' 
sötét, nehéz gondok lepik el az 
emberek csüggeteg lelkét. Fájó, 1 
életkedvet riasztó, siró gondok, me- ! 
lyck már évek óta árnyékként kisé- ■ 
rik az embert az élet bizonytalan 
rögös ország utján.

A mai kor szomorú emberét, 
ha felébred álmaiból _az aggodalmak 
sötét varjai már várják és ha le
fekszik a lelketölő gondok sereges- 
töl gyűlnek az ágya köré. Künn 
az életben, az utcákon, a hivata
lokban pedig az ellentétes, látha
tatlan gonosz erők rászabadítják az 
emberekre a türülmetlenséget, az 
egymás iránti gyűlöletet, a megnem- ! 
értést, az irigységet, az elnyomást. 
És az ember bizonytalan törekvé- ' 
sekkel vívódik, kínlódik a nyomo- , 
rusággal, semmivel sem törődve . 
lázasan kutat az után a kis valami 
után, amit megélhetésnek nevez. S 
mig agyongyötörve szedegeti az 
út porából, a föld barázdáiból a 
parányi száraz darabokat, nincs 
ideje a nemesebb, a tiszta érzések 
felkutatására. Szárnyaszegetten és 
csüggetegen nézünk a bizonytalan
ságok elé a semmiségbe.

Itt van az ősz és vele együtt 
megjöttek az életnek ezer nehéz 
gondjai. A kegyetlen, kíméletlen 
tél már vetíti árnyékát. Törik a sze
gény szülők a fejüket, hogy hon
nan vegyenek pénzt gyermekeik 
tanításához, anyagi eszközöket to
vábbi neveltetésükhöz. A sürgető 
napi kenyérgondok közepette már 
is fenyegetve mered az ember sze
me elé a téli fűtés nehéz problémája. 
Vájjon lesz e annyi fűtőanyagunk, 
hogy a tél dermesztő hidegében 
íelmelegitheti az éhező, nélkülöző 
emberiség tesét és teste melegével 
táplálhatja-e majd megdermedt lelkét.

Nem elég az embernek az, hogy 
a természet reánehezedik súlyos 
terheivel gyönge vállaira, de saját 
maga is nehezíti sorsát. Ellentétes 
érdekszálakból öntudatosan hálót vet 
az egyik ember a másik embernek. 
Zűrzavar, kapkodás, gonoszság ütött 
tanyát az emberi nyomorúságban. 
Oh, ha az emberek megértenék egy
mást, segítenék egymást a nehéz ba
jok leküzdésére, milyen más lenne 

az Élet, milyen más színekben lát
nánk akkor a természet hervadását, 
az őszt.

Mindezek mellett a nehéz gon
dok mellé, melyről az Élet bőven 
gondoskodik az állam is szolgáltat 
segéderőket. A kielégíthetetlen adó
prés szünet nélkül működik, az ille
tőség, a hontalanság kifürkészhe
tetlen és mindenkit fenyegető prob
lémája Damokles kardjaként lebeg 
felettünk, állandóan rettegést ültet
vén lelkűnkbe és a legvégsőbb 
fokra emelik szivünkbe a romboló, 
nyugtalanító érzéseket. Pedig az 
államnak kellene elsősorban gondos
kodnia a polgárairól, neki kellene 
könnyíteni az emberi nyomorúsá
gokon.

Kitartásra, erős szilárd akaratra 
van szükségünk a nehéz időkben, 
hogy kijussunk a zeg-zugos, teker- 
vényes, sötét labirintusból a világos, 
verőfényes napfényre, öntudatos, 
szilárd akarattal, a vad össztönök 
letörésével, egymás megértésével, 
összetartással, egy erős csoportban 
tömörülve kell küzdenünk a jobb 
létért — és ha győzünk verőlényes 
napsugaras lesz majd a sárguló 
ősz is.

á vlláQ-eseményekbfil.
Smith magyar népszövetségi főbiztos 

kijelentette, hogy a népszövetségi tárgyalá
sokkal nagyon meg van elégedve. A magyar 
kérdésre vonatkozó tárgyalásokról általában 
legjobbak az impressziói.

Stresemann nyílt levélben kijelenti, 
hogy Németország nem léphet be a nép
szövetségbe, miután ez újabb elismerését 
jelentené a békeszerződésnek

Portugáliában. A polgári és katonai 
radikálisok forradalmat kíséreltek meg. 
Vállalkozásuk kudarccal végződött A rend 
helyreállott A zendülöket letartóztatták.

Casalini fasiszta képviselőt egy munkás 
két golyóval agyonlőtte. A merénylő kommu
nistának vallja magát és azt mondja, hogy 
Matteottit akarta megbosszulni.

Vupeifu kínai hadügyminiszter elrendelte 
az általános mozgósítást.

Qruziniából érkezett hírek szerint a 
felkelők megszállták Tifliizt, Fontaiét és a 
tifliezozorkotti-i vasúti vonalat. A bolseviki 
csapatok visszavonulóban vannak. Az ideig
lenes kormány székhelye Kontaisban van.

A Ridics párt végrehajtó bizottsága ma 
gyűlést tartott, amelyen elhatározták a párt
nak a kormányba való belépését.

A marokkói harcok. Barcsion jelentések 
szerint a spanyol kormány előkészíti a 
visszavonulást Marokkóból. A marokkói 
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spanyol hadsereg szelleme annyira lezüllött, 
hogy ha nem vonul ki, végleg elpusztul.

Bernstorff gróf, a német népszövetségi 
liga elnöke beszédben kijelentette, hogy Né
metországnak két feltételhez kell kötnie a 
népszövetségbe való belépését. Az első fel
tétel az. hogy mint nagyhatalom lép be a 
népszövetség tanácsába a második, hogy a 
versaillesi békeszerződés elismeréséről semmi 
újabb nyilatkozatot nem követelnek Né
metországtól.

Zavargások Bulgáriában, ügy hírlik, 
hogy az ország belsejében megkezdődött a 
harc. Az országban hadiállapot vau.

Dansa mongol miniszterelnököt meg
gyilkolták a szovjetekhez szitó mongolok.

A jugoszláviai magyar párt november 
9-én tartja meg betiltott közgyűlését válto
zatlan napirenddel Becskereken.

Brazíliában is lázadás van. Brazíliai 
felkelők elfoglalták Guayanát. Az egész 
kiküldött szövetségi hadsereget részben megöl
ték, részben foglyul ejtették. Menekültek 
arról adnak hirt, hogy Parana állam nyugati 
része teljesen a felkelők birtokában van

Bulgáriában a helyzet válságos. A 
legutóbbi kél hét alatt meggyilkolták a paraszt 
szövetség hét vezetőjét.

A .Chicago Tribüné* jelenti Trapézuk
ból, hogy a batum-tifliszt vasúti vonal men
tén heves harcok vannak folyamatban. A 
georgiaiak Danielcsek tábornok alatt izolál
ták Tilliszt.

Mint Moszkvából jelentik, Budiennit, az 
ismert lovasgenerálist a Kaukázusba rendel
ték, hogy a felkelő georgiaiak ellen átvegye 
a hadműveletek vezetését.

A .Deutsche Allgemeine Zeitung* távi
rati jelentést közöl, amely szerint Ausztria 
belépne a kis ententeba és később vám
unióra lép a kis entente államaival. Ezzel a 
hírrel szemben a .Wiener Al'gemeine Zei
tung* illetékes helyen hitelesen arról érteiül, 
hogy ez a hir valótlan és politikailag oly 
elképzelhetetlen, hogy minden további ma
gyarázat felesleges

Kiutasitott németeknek megszállott terü
letre való visszatéréséről szóló hirdetményt, 
mi 1300 kiuiasitottnak megengedi a hazatéréit, 
átadták a német hatóságoknak. Kund mainzi 
főpolgármesternek megengedték, hogy ismét 
folytathassa hivatalos működését.

Egy bolseviki handa orosz területről 
jövet, megtámadta a délbesszarábiai Tatar- 
bunar és Nikolajevka községeket. A hatósá
gok visszaállították a rendet.

Az amerikai elnökjelöltek névsora a 
következő : Coolidge, Lafolette, Danis, Fario 
bankár, Foster kommunista, Nations Ku- 
Flux Klan-párti, Walace gyáros és John 
ácsmester.

Bethlen István gróf miniszterelnök Genf 
bői való hazaérkezésekor kijelentette, hogy 
a legjobb benyomásokkal tért vissza és tel
jesen jogosnak tartja az optimizmust.
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A lévai dalárda Dunaszerdahelyen.
Mindnyájunk szivében él még dr. Mark

vart Gábor emléke, ki, mint lévai káplán 
hosszabb ideig tartózkodott köztünk; ezalatt 
az idöalatt valósággal belehelyezkedett hívei
nek szivébe.

Dr. Markvart jelenleg dunaszerdahelyi 
plébános. Ott él szeretve és megbecsülve 
nem csak hiveitöl, hanem a városka egész 
lakosságától. Ott folytatja áldásdus tevé
kenységét, amely rövid egy év alatt örven
detes eredményekre vezetett a kis város kul
turális életében.

A benne megnyilvánuló hatalmas szer
vező erő serkentette arra, hogy a nem régen 
épült uj orgonájuk költségeinek részbeni fe
dezésére hivei legjobbjainak bevonásával e 
hó 7 én egyházi és világi hangversenyt ren
dezzen, a lévaiak iránti meleg szeretet adta 
neki azt a gondolatot, hogy ezeknek a hang
versenyeknek fötényezőjéül a Lévai Dalárdát 
hívja meg.

A Lévai Dalárda hire nem fér meg e 
város falai között; a hol megfordult, a hol 
szerepelt, mindenütt a legjobb emlékeket 
hagyta maga után. Sikerei között azonban 
első helyet kér magának a duuaszerdahelyi.

E hó 6 án délután 2 órakor indult és 
esti 9 órakor érkezett meg a dalárda Duna- 
szerdahelyre. A pályaudvaron nagyon kedves 
fogadtatásban részesült, a város előkelőségei 
várták dr. Markvart plébánossal az élükön 
Az ö vezetése alatt vonult szereplésének 
szinhelyére, a keresztyén arucsarnok ven
déglőjének nagytermébe. Itt dr. Markvart 
plébános a viszontlátás édes örömétől átha
tott beszédben üdvözölte a lévai vendégeket, 
utánna egy kedves dunaszerdahelyi leányka 
Széher Mariska az ottani Mária kongregáció 
nevében üdvözölte Taby Lajosnét, mint a 
Lévai Dalárda hölgytagjainak nestorináját s 
igen szép csokrot nyújtott át neki. Ezután 
egy másik kedves és bájos leányka Holcner 
Gizi, a dunaszerdahelyi hölgyek nevében 
meleg szavaktól kisérve nyújtott át remek 
csokrot Heckmann István karnagynak.

A dalárda a választ énekben adta meg, 
háromszoros jeligével viszonozta szives ven
déglátóinak üdvözléseit.

A kölcsönös üdvözlésok után szives házi
gazdáik vették pártfogás alá a vendégeket, 
nemes versenyre kelve azoknak minden földi 
jóval való ellátásában.

Másnap, vasárnap a plébánia templom
ban kezdte a dalárda ottani szereplését, a hol 
Steble »D. dur” miséjét adta elő, melyet 
Kleiszner Pál zenetanár kisért orgonán. A 
szent-misét, Rónay János lévai s. lelkész 
celebrálta.

Offertórium alatt Tabyné énekelte Kér- 
sék Jánosnak Heckmann István karnagy által 
megzenésitett: „Virágdíszben áll az oltár" 
kezdetű szépséges Mária énekét. Ez a mind
két részről való mestermü Tabyné sokszínű 
csengő szopránján előadva maga volt a tö
kéletesség.

Kersch „Tantumergo"-ját Taby énekelte. 
Róla csak annyit, hogy a szó legszigorúbb 
értelmében vett tenorista. Heckmann kisérte 
orgonán. A két előadó valósággal összeforrni 
látszott a gyönyörű zenei alkotásban.

Délutá. 4 órakor vette kezdetét az egy
házi hangverseny. A templom a szorongásig 
megtelt; képviselve volt ott a főúri csalá
doktól kezdve a legegyszerűbb hivőig a duna- 
szerdabelyi publikum.

A hangverseny első száma Heckmann 
István karnagy orgona szólója volt. Bach 
„Indir ist l'reude* cimü örökszép charális 
müvét adta elő oly csodás technikával, ami
ről bátran elmondhatjuk, hogy tökéletesebb, 
mesteribb játékot aligha hallottunk valaha.

Ezt követte LJilleter „Esti imá“ ja, melyet 
a Dalárda énekelt Kleiszner tanár orgona- 
kisérete mellett. E mellé a bájos énekmü 
mellé szinte odakivánkozott Kleiszner tanár 
sima, biztos technikájú orgonajátéka.

Becker „Adagió'-ja és Goldmark „Air” 
hegedűszólója következett ezután, melyet 
Grimm györgy adott elő. Játéka szines, min
den izében mesteri, felkeresi a lélek legrej
tettebb zugait is. Heckmann karnagy művészi 
orgonakisérete segitette a zenemüvet még 
tökéletesebbé tenni.

Kuller Ferenc dercsikai plébános tartott

ezek után mély tudományra valló konferencia 
beszédet, melynek tárgya a zene és a vallás 
volt. Ennek a két hatalmas kulturális ténye
zőnek édes testvériségét bizonyitotta beszéde 
folyamán, ami teljes mértékben sikerült is 
neki. Csodálatosan szép harmóniában láttuk 
egyesítve Kuller személyében a vérbeli muzsi
kust és a tudós papot.

Spies „Agnus Dei‘-jét ismét a Dalárda 
adta elő Kleiszner Pál orgonajátékától kí
sérve. Ez elég nehéz modorú zenemű, a 
Dalárda azonban itt is fényes oldotta meg 
feladatát.

Heckmann István karnagy „Ave Mári
áját” a szerző énekelte. Grimm György he
gedűn, Kleiszner orgonán kisérte ezt a bájos 
zenéjü éneket. Csak aki hallotta, annak lehet 
fogalma arról, hogy a három mester miként 
válósitotta meg az énekben és a zenében 
való Isten imádás magasztos eszméjét.

Bossi „Himne de Gloire* ját Heckmann 
karnagy játszotta orgonán Mintha csak a 
nagynevű zeneköltő leke költözött volna az 
orgonába, úgy jutott érvényre Heckmann 
ujjai alatt ez a csodás szépségű zenei mes
termü.

Végül Haydu „Teremtés* cimü orató
riumából adott elő egy részletet a Lévai 
Dalárda.

Ebben a kolasszáris zeneműben benne 
van a szeráfók énekétől a tomboló vihar 
zúgásáig minden, amit hangol produkálni 
lehet. Összhatásában impozáns, előadásában 
a legmesszebbmenöleg preiciz volt ez a ha
talmas mű, csak sajnos, ennek befogadására 
kicsinynek bizonyult a dunaszerdahelyi temp
lom. Ez az óriás szinfónia képes betölteni 
egy bazilikát.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
SZEPTEMBER

végén eszünkbe jut Petőfi verse: „Még nyit
nak a völgyben a kerti virágok ...”

És botor, gyerekes akarással visszavár
juk a megszinesedelt nyári álmokat, vissza
várjuk tavaszi jókedvünket.

Itt az ősz, a mai nappal berobogott hiva
talosan, kalánderiumban készült cilinderrel a 
fején'.

— Hess, ti sokatakaró életvárások, ti 
örökké szomjazó vágyemberek, most ünnepel ( 
a tavasz—nyár romjain a feketeruhás Ősz! ,

Ti, kik nem ismeritek az örök törvényt, ' 
nem hiszitek, hogy EGYSZER meg kell őre- I 
gednünk, most ezen a napon Janus arccal 
tekintsetek magatok elé és mögétek, hogy ‘ 
meglássátok az egyetlen perpetuum mobilét : 
emberek kelését, emberek múlását, ami megy 
és történik világ kezdetétől, világ végzetéig.

Szeptember végén erre gondoljatok! 
1924. szeptember. f. i.
— Városi közgyűlés. A képviselő

testület pénteken este rendkívüli közgyűlést 
tartott Klain Ödön vezető városbiró elnök
letével. A napirend előtt interpellációkat tár
gyaltak. Rác Jónás magyar kisgazdapárti, 
Bodó Sándor városgazda ellen hozott fel 
különböző panaszokat az előfogatok kiren
delése során tett intézkedései s egyéb ügyek 
miatt. A közgyűlés a vizsgálatot elrendelte. 
A városbiró pedig Bodót megrovásban része- 
sitette, mert a közgyűlésről bejelentés nél
kül távolmaradt. Ezután Breuer Géza szo
ciáldemokrata interpellált a tervezett mun
kásházak építésének ügyében. Azt kifogá
solta, hogy a végrehajtó bizottság eddig 
még nem ült össze és ezzel kapcsolatban a 
jobboldali képviselőtestületi tagokat azzal 
vádolta, hogy elgáncsolni akarják az épít
kezést. Ezek kijelentették, hogy az nem áll, 
mert az egész képviselőtestület az épitkezés 
mellett van s a végrehajtó bizottságnak min
den pártból vannak tagjai, akik elfoglaltsá
guk miatt éppen úgy nem jelentek meg, mint 
mások. E fölött két órás vita kerekedett mely 
vége felé már ismét kezdett elfajulni. Bartys 
Wladimir csehszlovák szociáldemokrata is 
mondott beszédet, melyben megállapította, 
hogy a közgyűlés termében mást nem tesz
nek, csak pártoskodnak. (A másik részen a 
képviselők szintén azt állítják, igy valamiben

mégis csak van egyetértés.) Végül azt mondta 
Bartys, hogy ha a város közönségének esze 
volna, kövekkel dobálná meg a képviselő
ket. Szenes Ignác szociáldemokrata a föld
igénylés ügyében interpellált. Azt mondta, 
hogy annak idején, évek előtt azt jelentette 
Léváról a hatóság, hogy itt senki sem igé
nyel földet. Ez pedig nem igaz. Azért java
solja, hogy a város elöljárósága tegye meg 
a kellő lépéseket annak érdekében, hogy a 
lévai uradalom Szent-János pusztája föld
mives iskola céljára igényeltessék és írják 
össze a lévai földigénylőket. A javaslatot a 
közgyűlés elvben elfogadta és tárgyalni fogja.

— A Lévai Keresztény Munkás
egyesület, mint már jeleztük f. hó 28-án 
tartja meg szinielőadással egybekötött nagy 
szüreti mulatságát. Szinre kerül Mikszáth 
Kálmán gyönyörű régényéből Harsányi Zsolt 
átdolgozásában „A vén gazember” cimü 3 
felv. szinmű. E kitűnő darab, legjobb sze
replőink közreműködésével nagy sikerrel ke
csegtet már előre, mely után a már ismert 
kitűnő szüreti mulatságnak nagyszerű szóra
kozást van hivatva nyújtani a közönségnek. 
Aki jól és családiasán akar szórakozni, meg 
fog jelenni mulatságunkon. — Egyben kéri 
az Egyesület vezetősége a nb. közönséget, 
akinek módjában van, hogy szüreti mulat
ságunkhoz egy kis szöllövel vagy gyümölccsel 
hozzájárulni sziveskedjenek.

— Elhunyt papok. Vargha Sándor 
komáromi ref. lelkész, egyházmegyei tanács- 
biró és főjegyző, kerületi képviselő f hó 14 én 
váratlanul elhunyt élete 45. évében Vargha 
Sándor néhány hónapja betegeskedett, de 
fennjárt és halála fájdalmas meglepetést kel
tett a városban és különösen hivei körében 
Nem mindennapi tehetségű, nagy munka
bírású és szorgalmú férfiú volt, aki úgy az 
egyházi, mint társadalmi téren jelentős he
lyeket töltött be. Húsz év óta működött 
Komáromban, hol Antal Gábor püspök mel
lett mint segédlelkész, majd mint hitoktató 
lelkész működött. Az államfordulat után a 
politikától elállt és csak kulturális kérdések
kel foglalkozott. Szindarabokat irt és rende
zett, melyeket műkedvelők adtak elő; meg- 
örökitette egyháza hősi halottainak emlékét 
márványban éB Írásban is. Mint egyházi szó
nok messze földön ismert volt neve. Halálát 
özvegye Szekeres Emilia és két gyermeke 
gyászolják. Temetése kedden ment végbe 
nagy és általános részvét mellett. A gyász
szertartást Balogh Elemér pozsonyi ref. püs
pök végezte. Benne dr. Kmoskó Béla lévai 
ügyvéd unokaöccsét gyászolja. — Ugyancsak 
e hó 12 én halt meg rövid szenvedés után 
Réz László, a pozsonyi ref. egyház szeretett 
lelkipásztora, egyházmegyei tanácsbiró, egy
ház kerületi főjegyző élete 58. lelkészkedése 
33. évében. Az egyházi élet terén számot
tevő munkát végzett s mint egyházi iró nevét 

i örökre bevéste a történelembe. Halála nagy 
I veszteség az egyházra. E hó 14 én vasárnap 
j helyezték porrészeit örök nyugalomra a gyü

lekezet és egész Rozsnyó részvéte mellett. 
Áldás emlékükre. 1

— Kézlmunkaklállltás Láván. A 
tüdővész ellen védekező lévai egyesület a 
szegénysorsu tüdőbetegek javára 1925. tava
szán nagyszabású kézimunka-kiállítást rendez, 
amelynek előkészületei már foglalkoztatták az 
egyesület választmányát. Tekintettel arra, 
hogy csaknem minden háztartásban készül
nek most különféle stilusu kézimunkák, ame
lyek a kiállításnak díszére fognak válni, már 
most felhívjuk olvasóink figyelmét ezen kiállí
tásra, amely méreteiben és művésziességé
ben bizonyára sokkal nagyobb arányú lesz, 
mint az 1920. évben rendezett.

— A tanáosnok választás. Léva 
városa jogvégzett tanácsnoki állásra már 
másodízben hirdetett pályázatot, mely most 
járt le. Pályázták dr. Kucsera Béla Léva, 
Récsey Elemér főszolgabíró Újbánya, Vűsvdry 
Artúr jegyző Handlova és Bányai Rezső 
Léva. A választás később megállapítandó 
időben lesz.

— A Kaslnoay-Társaaág jubileum*. 
A tavalyi év folyamán telt be huszonöt esz
tendeje annak, hogy a Kazinczy-Társaság, 
mint irodalmi egyesület Kassán megalakult. 
Az évforduló egybeesik a Társaság munká
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jának újra való fölvételével, amit a Társa
ság alapszabályainak jóváhagyása tett lehe
tővé. A Kazinczy-Társaság vezetősége elha
tározta, hogy munkájának megindítását s a 
25 éves fennállásának jubileumát országos 
ünnepség keretében ünnepli meg s ezen 
ünnepségek napját október 19 ében állapí
totta meg. Az ünnepség előkészületei annyira 
előre haladtak, hogy az ünnepi nap prog
ramijának keretei teljesen kialakultak. Az 
nap nyitja meg a Társaság képzőművészeti 
Szakosztálya első kiállítását, amelyen részt 
vesznek Szlovenszkó összes képzőművészeti 
egyesületei s egyesületbe nem szervezett 
művészei is. Az ünnepi programm díszköz
gyűlésből és este hangversenyből áll, melyen 
Kassa és környékének legjava művészei, a 
Kazinczy-Társaság tagjai lépnek föl. Emelni 
fogja az ünnep értékét, hogy a hangverseny 
keretében Mécs László is bemutatkozik Kassa 
város közönségének. A Kazinczy Társaság, 
amint a kiállításra meghívta Szlovenszkó 
egész művészvilágát, meghívja a bel- és 
külföldi magyar kulturális és irodalmi egye
sületeket is, melyek közül már eddig is töb
ben bejelentették részvételüket, úgy, hogy 
az ünnepség az egyetemes magyar kultúra 
közös ünnepségévé avatódik. Gondoskodás 
történt arról is, hogy az újjá alakult és az 
uj államalakulás által uj célokat kitűzött 
egyesület működése a fényesnek Ígérkező 
kezdet után továbbra is az irodalomnak, 
tudománynak és művészetnek szakadatlan és 
emelkedett szellemben való ápolása maradjon.

— Esküvő. IVeíss Böske Selmecbánya, 
Rónai Gyula Léva, folyó hó 21-én tartják 
esküvőjüket Sélmeczbányán. (Minden külön 
értesítés helyett)

— Körmöcbánya megnagyobbi- 
tása. (CSIj Prágából jelentik : A hivatalos 
lap közli a kormány engedélyét, amelynek 
értelmében Körmöcbánya nagyközséget össze
vonják Körmöcliget kisközséggel. Az ilyetén 
létesített uj nagyközség a Körmöcbánya 
nevet fogja viselni.

— Haláleset. Meghalt a város leg
öregebb embere. Id Zilay István lévai gazda, 
a lévai református egyháznak sok éven át 
gazdasági gondnoka, e hó 13-án 91 éves 
korában csendesen elhunyt. A boldogult köz
tiszteletben álló férfi mintaképe volt a jel
szónak : óra et labora. Egész életét, mig 
bírta, a munkának szentelt s emellett val
lásos meggyőződésű, istenfélő ember volt s 
ezért egyháza öt azzal tisztelte meg, hogy 
kurátornak választotta, amely tisztét csak
nem 3 évtizeden keresztül becsülettel viselte. 
Temetése nagy részvét mellett e hó 15 én 
ment végbe, amelyen az egész presbitérium 
megjelent. Halálát két fia : Zilay István és 
Zilay András a ref. egyház presbiterei és 
leányai, unokái s nagy rokonság gyászolja 
Nyugodjék békében.

— Joga van-e az államhlvatal- 
noknak az állami szolgálatból való 
Hlápése esetén befizetett nyngdljillet- 
ményeit visszakövetelni. Egy állam
hivatalnok a múlt év augusztus havában 
közölte hivatalának elnökségével, hogy az 
államszolgálatot önkényt elhagyja és kéri 
befizetett nyugdijilletményeinek visszafizeté
sét. Az elnökség ezt tudomásul vette és 
közölte az államhivatalnokkal, hogy a szol
gálatból való kilépésével az államhivatalnok 
a szolgálati pragmatika értelmében elveszti 
az összes a szolgálati viszonyból folyó 
jogait úgy a saját, mint családja szempont
jából. Fizetése be lett szüntetve, befizetett 
nyugdijilletményei azonban nem lettek visz- 
szafizetve. Felebbezésének a minisztérium 
nem tett eleget, ez ellen benyújtott pana. 
szát pedig a közigazgatási biróság elutasította.

— Az idei gabonatermés beoslése. 
Az állami statisztikai hivatal közzéteszi az 
idei gabonatermés becslését. Búza és ősz 
vetés : 8,285.000 métermázsa (a múlt évivel 
szemben 348 000 métermázsával kevesebb), 
tavaszi búza 1,048.000 mm. (168 000 mm-val 
kevesebb), rozs 11,502.000 mm. tVJ99000 
mm-val kevesebb), árpa 0,310.000 mm. 
(1575 000 mm-val kevesebb), zab 12,ddU.UW 
mm. (978000 mm-val kevesebb), tengeri 
2,421 000 mm. (277.000 mm val kevesebb) 
és repce 43 000 mm (4000 mm-val kevesebb).

— Esküdtszék! ülésszak. Komá
romban. A komáromi törvényszéken folyó 
esküdtszéki ülésszaknak első vádlottja Lu
kács Gyula 21 éves felsöszecsei lakos volt, 
aki szivenszurta Jiruska István nevű vasu
tast, a vasúti állomáson Lukács beismerte, 
hogy tettét boszuból követte el, de ölési 
szándék nélkül. Az esküdtek verdiktje alap
ján a törvényszék halált okozó súlyos testi 
sértésért 4 évi fegyházra itslte. Az Ítélet 
jogerős — Oswald András 51 éves vámos- 
ladányi lakóst, aki a reá támadó Csáki 
Jánost revolverével lelőtte, már a folyó év 
február havában felmentették az esküdtek. 
A legfelső bíróság uj eljárásra utasította az 
esküdtszéket, moly most ismét felmentette 
Oswaldot. Az ügyész semmiségi panaszt 
jelentett be

— Izgalmas kalandja volt dr. Demény 
Gyula verebélyi ügyvédnek a múlt vasárnapon. 
Léváról utazott hazafelé a délutáni vonattal 
és midőn a vonatszakaszból egy percre ki- 

1 ment, visszajövet nem találta bőröndjeit, de 
ugyanokkor észrevette, hogy két suhanc bő
röndjeit ledobálja a robogó vonatról és utána 
ők inaguk is leugrálnak. Mindez egy pillanat 
alatt Zsitvafödémes előtt történt. Azonnal 
megállittatta a vonatot és éppen a közeli 
szakaszban utazó két csendőrrel üldözőbe is 
vette őket, de egérutat találva, elillantak.

— Betörés Oroszkán. Augusztus 
31-éről, szeptember l ére virradó éjjel Tóth 
Imre oroszkai vendéglősnél ismeretlen éjjeli 
látogatók jártak. Elvittek magukkal 7 üveg 
konyakot, 7 üveg körtepálinkát, 3 liter rumot,
1 liter öregbort, 3 kg. szalámit, 4 kg. sajtot,
2 kg szalonnát, 50 drb. Virginia szivart, 400 
drb. sport cigarettát, 300 drb. zóra ciga 
rottát, 200 drb. egyiptomi cigarettát és 60 
köteg dohányt, összesen 500 kor. értékben 
és még ami kevés pénzt is találtak, azt is 
dolgukat vitték. S miután jól elvégezték 
magukat megrakodva szép csendesen, ahogy 
jöttek el is illantak, semmi nyomot sem 
hagyva maguk után, nehogy meg fogják őket. 
Úgy látszik ez nem az első helyük lehetett.

— Vasúti összeütközés. Csütörtö
kön reggel a nagysurányi állomáson egy 
tolató mozdony beleszaladt az Érsekújvárból 
érkező személyvonatba. A személyvonat moz
donyvezetője azonnal ellengőzt adott, ezzel 
sikerült elhárítani a nagyobb veszedelmet. 
Két kocsi összezuzódott, a mozdony meg
rongálódott s több kisebb sebesülés történt.

— Újfajta szivar és olgaretta. 
A dohányjövedék rövidesen újfajta szivart 
és cigarettát fog forgalomba hozni, melyek 
kisebb alakúak és olcsóbbak az eddigieknél. 
Az újfajta szivar neve „Praga” lesz. Nagy
ságra nézve olyan lesz mint a közép ujj, 
de csak kisujjnyi vastagságú. Olcsóbb is 
lesz az eddigi szivaroknál. Az újfajta ciga
retta — „Cechie' — szintén kisebb az 
eddigieknél.

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.

Színház.
A hányatott sorsú szlovenszkói magyar 

színészet élére Faragó Ödön került, akinek 
régi, kipróbált vezetésével Léván kezdte meg 
működését az átszervezett szintársulat. A 
társulat ilyenkor Kassán szokott játszani, de 
ott jelenleg a szlovák szintársulat tartja elő 
adásait, enuek következtében a teljhatalmú 
miniszter akként határozott, hogy amig a 
társulat Kassára bevonulhat, addig Léván 
működjék. Már a lévai előadások előtt tudtuk, 
hogy ez a szintársulat kiváló művészgárdából 
áll, hiszen Pozsonyban és Kassán nagy igé
nyeket kell kielégitenie, de annál jobban 
meggyőződtünk előzetes feltevésünk helyes
ségéről most, amikor a szintársulat egy heti 
előadásait végig szemléltük. Fájdalmasan 
kell azonban megállapítanunk azon tényt, 
hogy ez a nagy és igazán kiváló társulat 
nem részesül Léva és vidékének közönsége 
által a megérdemelt támogatásban, holott 
ilyen művészi színvonalon álló előadásokban 
már évek óta nem volt része.

Nagy kulturérték Szlovenszkón a ma
gyar színészet Ennek sorsát, jövendőjét nem 
szabad kétségessé tenni. Nem szabad kétsé
gessé tenni a vezető köröknek, de különösen 
nem szabad magának a szlovenszkói magyar 
lakosságnak. Hiába ágálunk tehát egyoldalról 
a magyar színészet ügye érdekében, ha más 
oldalról pedig a magyar közönség közönye 
a magyar színészet életét veszélyezteti. 
Hányatott hajó itt a magyar színészet, a 
magyar közönségre vár a feladat ezt a hajót 
révbe vezetni Ebből a célból minden magyar
nak révkalauzzá kell válnia. Nem csak Lévá
nak szólnak e szavak, hanem a közeli vidék
nek is. Léva magyar környéke segítségre kell, 
hogy jöjjön. A magyar intelligenciának meg 
kell értenie a történelmi idők szavát, a va
gyonos osztálynak pedig tudnia kell azt, hogy 
a vagyona mire kötelezi. Láttuk a háború 
előtti időkben, hogy a színházi közönség 
kontingensének egy jelentős része a vidékről 
került ki. Miért közönyös most, amikor a 
lelkesedésre fokozottabb mértékben van 
szükség ?

A bemutató előadás múlt szombaton 
este volt. A cigánybáró, régi jó operett ment, 
melynek romantikus cselekménye és lendü
letes zenéje, párosulva a kiváló előadással, 
lelkes és meleg hangulatúvá varázsolta az 
évadnyitó előadást. Fatagó igazgató az elő
adás kezdete előtt a függöny elé lépett és 
beszéd keretében bemutatkozott a lévai 
közönségnek. Lelkes tapsokkal köszöntötték. 
Ezután szétnyílt a függöny és kezdetét vette 
az uj társulat első előadása Saffit, a cigány
leányt Schmiedt Konstancia operaénekesnő, 
a kassai közönség kedvence, mint vendég 
énekelte. Hangja magasan szárnyalt, fénylett 
és érzelmesen áradt. Zsupán vaskos, humo
ros figuráját Faragó igazgató meleg, vidám 
színekkel ábrázolta. Minden jelenete után 
felhangzott a tetszést jelentő taps. Arzénét 
Lándory Mária szépen énekelte. II. Körössy 
Valér eredeti cigányasszonyának is megérde
melt hatása volt. Meleg sikert aratott a cím
szerepet éneklő Galgóczy ragyogó tenorjával, 
valamint Járay és beleky. Farkas a királyi 
biztost tipikusan alakította, Révész Ilonka 
pedig egy guvernant komikus mását tárta 
elénk, vidám hangulatot árasztva vele. A 
kisebb szereplők szintén részesek a bemutató 
fényes sikerében, valamint a pompásan mű
ködő kar is, melyet Fischer karnagy bravú
rosan vezetett. Egy táncbetéttel, a toborzóval 
rendkivüli hatást keltett Horváth Böske, a 
graciózus táncos primadonna és Bellák 
Miklós. A közönség az előadás végeztével a 
szereplőket, Faragó igazgatóval az élén, 
többször szólította a lámpák elé. A kiváló 
szintársulat első előadásával bizonyítékát 
adta hivatottságának.

Vasárnap Kálmán-operett a Bajadér 
ment. A kedves zenéjü operett a legszebb 
előadásban került szinre. látay csengő tenorja 
a lahorei herceg szerepében kitünően érvé
nyesült. Bartkó Etus a legjobb Odett volt. 
Hangja hajlékony, szines és szépen alkal
mazkodó. A közönség sokszor megtapsolta 
Hoiváth Böske is kedves szubrett. Tempe
ramentumos, ügyes szinésznö s meg van a 
hangja is. Bellák és Szigeti a két karrikatura 
(Napóleon és Tourette) szerepében gyakran 
megkacagtatták a közönséget. Egyébként 
bátran leszögezhetjük, hogy mindenki a maga 
helyén ambicióval fogta fel és játszotta meg 
szerepét; a kar kitünően fegyelmezett. Szinte 
csodáljuk, hogy a kis közönség látása sem 
zökkentette ki szerepükből a szinészeket s 
művészi, összevágó előadást produkáltak. 
Léva és vidéke közönsége, ha még valaha is 
számot tart a magyar színészetre, jobban 
kell, hogy megbecsülje azt a művész társu
latot, mert már is ujjal mutogatnak reánk.

Hétfőn Szent Péter esernyője volt mű
soron. Mikszáth meleg szívből fakadó derűje 
ragyogó zománccal vonja be e darabot. 
Szines és plasztikus jelenetei mintha a világ
hírű regényből lettek volna kitépve. Sajnos, 
hogy kevesen nézték meg az előadást. A 
darabban nincsen úgynevezett vezető Bzerep, 
annál többen osztoznak az est bensőséges 
sikerén. így Nagy Erzsi leányos tartózkodás- 
sával s üde bájával hamarosan a szivünkbe 
lopta magát. A kissé lármás, de jólelkü 
Adamecnét H. Körössy Valér meleg színekkel 



4 BARS 1924. szeptember 21

ecsetelte. Révész Ilonka komikai vénája 
Münzné szerepében sok derültséget keltett. 
Szigeti, Galgóczy, Kolos egyszerű természe
tességgel megrajzolt falusi alakjai elismerésre 
méltók. Homonnay szimpatikus ügyvéd volt, 
kár, hogy hangjából nem csendült ki a meg
győzni tudás ereje. A kisebb szereplők kitü
nően simultak, ami a művészi sikert teljessé 
tette. A rendezés Rákosi kezét dicsérte.

Kedden A kék mazur Lehár operett 
ment. Szép előadásban, Ízléses kiállításban, 
de nagyon üres sorok előtt. Bartkó Etust és 
Járayt disztiugvált Ízlésről tanúskodó játékuk 
és kiválóan előadott énekeik után jelenetről 
jelenetre megtapsolta a közönség. Hasonló 
sikere volt az eleven, vidám játéku Horváth 
Böskének Bellák Miklóssal, pompás táncaikat 
megismételtették. Bellák egyébként burleszk 
komikumával sok derültségnek volt okozója. 
Nagyon jóizü volt az öregur triász is : 
Szigeti, Iván és Hegvesi. De a kisebb szerep
lőkről Is a legszebben kell megemlékeznüuk. 
Szigeti kiválóan rendezett és Wilhelm hason
lóan dirigált.

Szerdán Lengyel Menyhért világhírű 
színmüve a Taifun került előadásra. A kö- . 
zönség ismét élvezhette Faragó igazgató , 
művészi játékát. Tokeramo szerepében ha
talmas jellemábrázoló skálájának gazdag szi- | 
neivel kápráztatott s az utolsó felvonásban j 
megrázó realizmusával szinte lenyűgözött. I 
Nagy Erzsi a hisztériás barátnőt alakította , 
izgató, férfigyötrö raffinamenttel. Bánhegyi 
Ilonka kedvesen játszotta meg a szinésznő 
kisebb szerepét. A nagyobb férfi szerepek
ben Farkas, Szigeti és Rákosi tűntek ki s 
állandóan fogva tartották az érdeklődést. A 
kiállitás és rendezés stílusosan szép volt A 
szereplőket zajosan ünnepelték felvonásról- 
felvonásra.

Csütörtökön A rózsalány operett ment. 
Francia malacság egy sereg helyzetkomikum
mal, amit a szereplők pompásan kiaknáztak. I 
A szinlap jelezte, hogy a darab csak fel- J 
netteknek, igy az érdeklődés elég meleg volt. 
A címszerepben Bartkó Etus valósággal bril- 
lirozott; franciás könnyedséggel, Unom pikan
tériát árasztva adta a félvilági hölgyet. 
Partnere /áray volt, aki elegáns és fölényes 
biztonsággal vitte szerepét. Horváth Böske 
és Bellák táncait ez alkalommal is nagy 
siker kisérte, többször megismételtették. 
Farkas száraz humora, mellyel egy detektív 
groteszkül mulatságos figuráját rajzolta meg, 
de különösen Szigeti „szatir* szerepének 
burleszk komikumával folytonos és nagy 
derültségben, sőt könnyezésig menő kacagás
ban tartotta a közönséget. H Körössy Valér, 
Homonnay részesei még a sikernek. De a 
kisebb szereplők is számot tarthatnak az 
elismerésre. Az invenciózus rendezésen észre
vehető volt az igazgató munkája. A dirigens 
pálcát pedig Fischer karnagy ismert avatott- i 
ságával forgatta.

Pénteken Lengyel Menyhért Budapes- I 
ten nagy sikert aratott darabja, az Antónia 
került szinre s bátran mondhatjuk, hogy ez ’ 
az előadás nem maradt mögöte a pestinek, i 
Faragó nem csak kitűnő előadó művész, I 
de mint rendező is elsőrangú Szivvel-lélek- , 
kel csüng az előadás sikerén, fárad, dolgozik i 
és talán ma aratta az első anyagi sikert. A 
közönséget elragadta az előadás heve, még 
olyan tenyerek is tapsra verődtek, akik a 
darab tendeciájával nem értenek együtt. 
Modern darab, erkölcsi tartalom semmi, de 
megirása mesteri, s a szereplők játéka mű
vészi. A címszerepet Bánhegyi Ilona ját
szotta. A két lelkű asszony kitűnő reprodu
kált talált benne. Minden szava fordulatos, 
szines és kifejező. Nagy Erzsi az együgyű 
Pirit igen kedvesen játszotta. Faragó a 
maga izléBe szerint mutatta be Kovácsyt, de 
szinte dominált rutinjával a szinpadon. Az 
ő jellemfestő képessége bámulatosan széles
körű s a nagy koncepció erejével hat. 
Hegyesi, a mi régi jó ismerősünk, (Fáncsy) 
még abból az örök ifjú gárdából való, 
amelynek egykor Megyeri volt a dísze. Min
dig komoly munkát végez, ezért a siker 
nem marad el. Törülmetszet alak volt Kolos, 
mint Berker kapitány és Bellák, mint Ta- 
másy. Klassikusok ecsetére méltó volt Farkas 
Pál ■ föpincér szerepében. Marosa szerepé
ben ügyes komikának bizonyult Révész Ilonka 
s Ldndory Mária is elegáns Lia volt.

— A lévai magyar színtársulat 
műsora: Hétfő 22-én Antónia (másod 
szór). — Kedd 23-án Kis grisetta (először).
— Szerda 24-én Hárem (először). — Csütör
tök 25-én Szép Heléna (repriz). — Péntek 
26-án Vén gazember (Faragó Ödön fellépte.)
— Szombaton 27-éo Huncut a lány (ope- 
rett-premér). — Vasárnap 28-án délután 
Árvácska és este Huncut a lány.

ki anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. szeptember hó 14-től - szeptember hó 21-ig

Születés.
Sabler János Hugyecz Mária leány Erzsébet 

— Balázs János Huszár Róza leány Erzsébet — 
Kuncz Ferencz Vibornik Mária fiú Vaclav — 
Nespesny Vincze Turpís Ilona leány Emília — 
Kústyek Lukács Gelányi Jolán fiú Lajos.

Házasság.
Csőllei István Váczi Erzsébet rkath ref — 

Fiscber Géza Winter Róza izr,
Halálozás.

özv Zilai István 91 éves aggaszály — Pudrik 
Istvánné Szenczi Teréz 26 éves tüdögümökór.

Gabonaárak:
Levice, 1924. szeptember hó 20 án 

Búza — — 100 kgr. 190 — 193 kor
Rozs — — 
Árpa — —
Zab — — 
Kukorica — 
Bab — — 
Köles — —
Lóheremag — 
Lucernamag

— 165 „
140 — 155 »

- 160 .
— 150 .
— 230 .
— 120 . 

1200 — 1300 ,

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levlca, jelentése.
Devizák : •zept. szept. 

12-en: 19-én:
Magyar kor. átutalás 1 Kő 
Német-osztrák „ ,
Lei
Lengyel márka „ ,

Valuták :
1 angol font - -
1 amerikai dollár 

100 svájci frank 
100 írancia frank 
100 belga frank - - 
100 svéd kor. - - - 
100 dinár - - - - 
100 lei....................

2150 — 2175.—
2070.— 2065.—

5.60 5.69
—.— 153727.—

151.05
38.95 

638.— 
180 25

908'-
44 60
17.85

151.30
33.79

640.50 
179 75 
168.25 
903.—
47.12
18.15

Kő

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

Od St. notariatu mesta Levic
Cislo : 8232—924 szám.

V y h I á s k a.
Vyzyvam vsetky nateraz v Leviciách 

bjvajuce zálozné vojenské osoby a vojakcv 
na trvalej dovolenej, ktory doteraz jeich 
povinnosti hlásenia o pobyte doteraz bárz 
akych dóvodov zadost neuéinili, aby sa 
poénúc od dús uverejnenia tejlo vyhlásky 
do 8 dni u st notariátu (mestskv dóm pri- 
zemie ö. 5.) s jeich vojenskym dokumentom 
(vojenskou knizkou) k pobytu pod tarchov 
zákonnityeh následkov prihlásili.

Kazdu zmenu pobytu musia u palric- 
ného notariátu budto osobne alebo pisobne 
hlásit (vid poucenie vo vojanskej kuizke).

Taktiez upozorüujem vsetky vojanské 
osoby, znovu na to, ze pred nastűpeniu 
akejkolvek vojanskej sluiby sa májú u 
vjáuvedeného úradu odhlásit a po dokon- 
őeni tejze behom 8 dni v mieste ich stálého 
pobytu prihlásii.

Levice, dúa 17. septembra 1924.

Levlcky okresny súd iko pozsntnolinliná vrchnost.

Őíslo 1898/1924.
Vytah llcitacného oznamu.

V ezekuónej zálezitosti exekvenla Jána Csu
dái. proti Stefanovej Csudái rod. Marié Csudái 
pozemnoknizná vrchnost nariadila exekuenu 1101- 
táciu cielom vymozenia 78 K, 10 h. poziadavky 
na kapitále a jej prislusnosli na nemovitosti nac- 
hadzaju sa na üzemi levického okr sudu obsaáene 
v póz. kn. protokolle obee Oroska í. 226 pod A 
I 9 r c. 262|a 116 m. c. obsadenej roly na menő 
Csudái Stefanovej rod. Csudái Marii pod B. 14 v 
12 ciástke znejuci podiel so vykricnej cene 130 
kor.— a hárku 6. 846 pod A I 1-8 r. ő. 198|al|b|2, 
263 a. 2, 457|b. 3)2, 501 bj2|2, 544|b. 2|1, 544|b 2, 
550 b. 1 b, m. c. obsadenej na menő tejistej zne- 
juce role a pasienková patricnost so vykricnej 
cene 1424 kor. s podrzanim vdovského práva 
vyrokom c. 2515)900 v prospech udove Csudái 
Stefanovej rod. Karácsonyi Viktorie intabulovaného

Licitácia sa prevedie o 10. hodine predpolud- 
HajSej düa 13-ho oktobra 1924. v obecnom dome 
obee Oroska.

Pod licitáciu spadajuce nemovitost nemoze sa 
lacnejsie odj rodat, ako za dve tretiny vykrik
nej ceny. , X.x .

Ti, ktori chcú licitovat, povinm su slozit ako 
odstupné 10° 0-ov vykriknej ceni v hotovosti, alebo 
v cennych papieroch, ku kaucii sposobilych, poci- 
tanych dfa kursu urceného v 42 §-e zák. cl LX. 1881. 
osobe póz. kn. vrchnosíou vyslanej, alebo tejáe 
odovzdat stvrdzenku o predbeznom ulozeni 
odstupného do súdneho depositu a licitacionálne 
podmienky podpisaf (§§ 147. 150. 170. zák. él.
LX. 1881. §. 21. zák cl. XL. z. r. 1908)

Ten, kto za nemovitost viacej stabil, néz 
vykrikná cena, cini, jestli nik viacej neslubuje, po- 
vinny je dfa percenta vykriknej ceny urőené 
odstupné po vysku práve takého percenta ntm 
slubenej ceny hned1 doplnit.

Levice, dna 14/VII. 1924
Dr. SKYŐÁK 

okr. súdea. v r.
Za hodnovernost vydania 

HOFFMANN. 
správ. póz, knihy.

Císlo 967 exek 1924.
Licitaőny óznám.

Podpisany súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX. zák. cl. z roku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku bratislavského okresného sudu 
cislo 9670/r. 1924, k d >bru Fa. Jzidor Ellbógen 
zastupovaného skrze pravotára Dr. Antonin Ertler 
do vysky 765 Kő. a prisl. cestou zabezpeőovacej 
exekúcie prevedenej dna 19 jula 1924. zabavené 
a na Ke. 2200 odhadnuté následovné movitosti a 
to: seőkársky stroj, stroj na mletia, na verejnej 
licitáci sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
evického okresného súdu císlo E. 268/1924- do 
vysky 765 K. poziadávky na kapitále, tejze 5%- 
ové úroky odo dna 4 marca 1924. pocítané, */•% 
provízia a útraty doposiaí v 304 Ke ustálené na 
byte obzalovaného v Leviciach urená je őo lehota 
10 hodina dopol. dna 30 septembra 1924. a prípadní 
kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa zmie* 
nené movitosti v smysle 107 a 198. §-u LX. cl. 
z r. 1881. pri plateni hotovymi najviac stabujú- 
cému v pádé potrebyaj pod odhadnou cenou 
rozpredajú.

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

Dáné Nová-Bana, dna 10 sept. 1924,
Artúr Tóth 

sudny exekútor.

Levice város áll. jegyzői hivatala.

Hirdetmény.
Felhívom mind azon jelenleg Levicén 

tartózkodó tartalékos és állandóan szabad
ságolt katonai egyéneket, akik ez ideig bár
mely oknál fogva tartózkodási jelentkezésük
nek eleget nem tettek, hogy ezen hirdet
mény kihirdetésétől számitott 8 napon belül 
az állami jegyzői hivatalban (Városháza, 
földszint 5 sz.) törvényes következmények 
terhe alatt jelentkezzenek.

Minden lakhely változtatást az illetékes 
jegyzői hivatalnál személyesen vagy Írás
ban kell bejelenteni (lásd a katonakönyv
ben foglalt utasítást).

Figyelmeztetik továbbá minden katonai 
személy, hogy bármilyen katonai szolgálat 
bevonulása előtt és ennek letelte után állandó 
tsrtozkodási helyén jelentkezni köteles.

Koralewsky
v. notár — v. jegyzó.
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Jótékonyság.
Belcsák László úr tarokktársasága 10 

koronát adományozott a tüdőbeteg gondozó 
intézetnek, mit ezennel hálásan megkö
szönünk.

Dr. Frommer Ignácz

TTariTlülA ^uza és ^rPa hulladék XXO'UllXvU minden mennyiségben,
WEISZ JÓZSEF gabonakereskedőnél Léván

926

Keressthegyen •VA.sr
Érdeklődni lehet Kohári utca 17 alatt. 924

mindenes kertész jelentkezzen
Ugyeö SCHVARCZER Hronsky-Lok869

Zsaraovicin sürgősen eladó.
Bővebb értesítés a kiadóban. 874

Levice város elöljáróságétól.
7845—1924. szám.

Lakóházak építése tárgyában.
Hirdetmény.

Levice város képviselőtestületének 
7345—1924. sz. közgyűlési határozata foly 
tán felhívom mindazon helybeli érdekelte 
két, akik lakóház céljaira háztelket igényel
nek, hogy ebbeli igényüket folyó évi szép 
tember 21. napjától — f. évi október hó 1 
napjáig bezárólag, városháza emelet 15. sz. 
helyiségben délelőtt 8 — 10 és délután 3 — 5 
órák között jelentsék be

Levice, 1924 szeptember 18
Koralewsky Klain Ödön

ved notár. vezető jegyző. starosta. városbiró.

Hirdetmény.
A teljhatalmú miniszter ur 1924 aug. 

21 én 44051 — 1924 adm. II. számú rende 
lete következtében engedélyezve lett Vámos- 
ledány község utcájának kiszélesítéséhez 
szükséges földrészek kisajátítása, miért is 
XVIII zsupáni hivatal az 1881 évi XLI t. c 
38 §-a értelmében a bizottsági tárgyalást a 
helyszínére Vámosladányba 1924 október hó 
9-én reggel 9 órára kitűzi Ez közhírré téte
tik azzal, hogy a kisajálitandó földdarabokra 
vonatkozó tervek és iratok 1924 szeptember 
7-től október 7-ig vagyis 30 napon át a 
Vámosladányi körjegyzői hivatalban közszem
lére kilesznek téve, ahol azt érdekeltek a 
hivatalos óra alatt megtekinthetik.

Figyelmeztettnek az érdekeltek, hogy a 
kiküldött bizottság a fent hivatkozott törvény 
38 §-a alapján érdemlegesen határozni fog 
a kisajátítás iránt akkor is, ha érdekelt felek 
közül valamelyik nem jelenne is meg.

A tárgyalásnál jogában áll minden érde
keltnek észrevételeit megtenni a kisajátitási 
tervezet ellen valamint annak árára vonat
kozólag. Amennyiben ilyen észrevételek nem 
adatnak be a kisajatitási tervezet véglegesen 
elfogadottnak nyilvánittatik.

Zvolen dna 28 augusta 1924.
Za zupana 

necitatelny podpis v. t. 
zupny hlavny notar.

= APRÓ HIRDETÉSEK. =
T/Ta w woavsl A nagyon jó karban levő lYlaügOriO eladó, Daák Ferenc-utca 8

TJtl a A A egy ház azonnal beköltözhető a 
Bottka utcában és egy szöllö az 

őrhegyen. Bővebb információ Bottka utca 
32 sz. alatt kapható. 878

Hői kalapok
jutányos árak mellett vállalok : FRASCH 
JÓZSEF kalaposmester Léván, Teleky utca 
10. szám.

Aítfolöó segéd, jó munkaerő felvé-
LdtlUS telik P1Ő JÓZSEF asztalos

Kiskoszmályon. 911
Zp kerestetik őrhegy hegyköz- 

,*o-Y” ségre, jelentkezni lehet 
SÓSA JÁNOS hegybírónál Léva. 912

é,‘ 8Yakí>rlattal, kereskedelmi kép- 
XwUU zettséggel rendelkező hitatalnoknö 
(magyar-német állást keres. Cim D0BR0- 
V1TZKY hirlapirodában Levice 910

Koháry-utca bán azonnal több
bútordarab eladó. 916

T ÓTTÁ rt legforgalmasabb útvonalon egy 
IdGvwJl épülőfélben levő üzlethelyiség 
kiadó. Bővebbet a kiadóban. 914

Angol, francia
rajzolási tanfolyamot nyitok október 10 töl. 
Jelentkezni lehet BELCSÁK ANDORNÉNÁL 
október 1-től. Ugyancsak kosztümök, felöl
tök s francia ruhák készítését jutányos áron 
vállalom. 920

VAn eladó 2 szoba, konyha
£igy JlAú Megtudható -. Petőfi u. 8

Legjobb bevásárlási forrás ! I!

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. falaton az. 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 111
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, cognac és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek. 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgépek, 
thermosok, paaszirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedők és tisztítók, 
ugorka, tők és káposzta gyaluk, Pouding, parféit, tortaformák, habüstök, 
diszes kávédarálók, alpacca éa alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

Összes gazdasági oikkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó, kapa, lapát, kasza, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varröszij, gyanta, azijviasz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovotte gépzsir, tömitő 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.-------------  
Modern fürdőszoba kerendesések : Zománcozott öntöttvas fürdőkádak, vörös

réz fürdőkályhák, fayence mosdóasztalok és egyéb toilette berendezések gyári 
árban

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

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

T?i e ViÍts+A (egyfogatu), stráfkocsi
AXlú 11XXXLU féderes, jutányosán 
eladó ELEIN BENŐ utódainál. 871

ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. közönséget, 
hogy egész napon át lehet fejet 
mosni villany szárítással I — 
Ondolálás, manikűr, aroz- 
massás, hajfestés hennával 

különféle színben.
Mindennemű hajmunka készítését 

elvállalok.
A n. b. közönség szives párt

fogását kéri

Kohn Rózsi hölgyfodrász,
KOSSUTH U. 3. Léva.

■ ----------------------------------------------------------------------------------------------
AT™ v-nlrl Q m hanem valósággal minden vásárló egyszeri 
IN 6111 1 6 Kidül, = vásárlással meggyőződhet. ==

Tavaszi ujdonsgok 1 Úgymint: Női- és férfi divatárúban, összes rövidárú 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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Gőzgép 'zr
Üzemben létliató- 

Fedélcserép gyár és gőzfű rész PUKANEC.

Az összes dohányzó kellékekben 
a legolcsóbb és legjobb 

bevásárlási forrás

GRÓF RUDOLF
DOHÁNYNAGYÁRUDÁJA LEVICE 

(városi szálloda épületében)

Állandóan raktáron van:
Selmeci pipák, valódi brujére angol és 
francia pipák valamint csibukok, pipaszárak 
dohányzacskók, cigaretta- és szivartárcák 
és szopókák. Abadie és Olleschau cigaretta 
papírok, hüvelyek és az összes dohányzó

kellékek.
Valódi .SOL1NGEN" kések és ollók. 

.PIATNIK" játékkártyák, kávéházi és ven
déglői felszerelések : Billiard kréták, kávé
házi kréták, tágobörek, fogvályók és papir 
szalvétták. — Levelezőlapok — Nagy 
választék jelzőkrétákban és szabókrétákban. 
Papíráru és Írószerek — Pósta cikkek, 

okmánybélyeg, váltók és fuvarlevelek. 
Cigaretta és szivar külföldi különlegességek.

Igazolványok prágai mintavásárokra. 
Gyufakülönlegességek : .Olasz", ,Solo“, 

.Jupiter" stb — Öngyújtók.

LEGFINOMABB TÉLI
fajalma
kézzel szedve, Arany- 
parmen, R a n e 11 a, 
Taffet, Jonathan stb. 
október 1.-ig kapható 

klg.-ként 3*— Kc-vcl

Sárói Uradalom
Velke-Siarovce

Zupa XVIII.

i Elfogadok mindennemű 
javításokat, úgyszintén 
hangolásokat, helyben

' mint vidéken, nagyobb
1 javításokért jótállást 
! vállalok.
i DOHNÁNYI ERNŐ világ-
1 hirü zongoraművésztől saját- 
j kezű levelében, mint első

rendű hangoló elismerve.

I POKORNY V.
I zongora készítő.

vsr

/

I II I

Modern fürdőszoba 
n berendezéseket 

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

KAISER ÁRMIN mérnök
Karlsbad. Bratislava.
Lovai építési iroda Ladányi m 1O.

ÉRTESÍTÉS.
A prágai minta vásár alkalmával a szakma szerinti össze

jövetelek a következő sorrendben lesznek megtartva: 
szeptember 22 — 23Építészek — — — — —

Mozgó szinház tulajdonosok 
Vásárosok ————— 
Papir kereskedők — — — 
Erdészek — — — — —

A minta vásárra, valamint ezen
utazási igazolványok 33% engedménnyel GRÓF RUDOLF 
dohány nagyárudájában kapható.

23-------
24-26
27-28
25 - 28

összejövetelekre szóló

Fqf 11 =---------------------------------------
Van szerencsém az érdekeltek tudomására hozni, hogy 
az ADLER SÁNDOR lévai fényképész 
összes felvételeit (lemezeit) 8tb. Átvettem 
mivel Adler fényképész ur Léváról eltávozik, kérem 
a nb. megrendelőit, hogy az ott készült felvételeikről 
is az utsnrondelóeeiket nálam eszközöljék. — 
Úgyszintén a fényképnagyltáBokat is sajét 

műtermemben készítem.

ifj. LAUFER BÉLA
fényképész

lse

Ugyanott egy fiatal 
leány TANULÓNAK 

felvétetik

LISZT ÁRUDA !
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására adni, 
hogy Léván, a Hitelintézet (Petőfi és Széchenyi utca sarok) 

házában — bent az udvarban —w liszt akudat -w
- nyitottam. —:  

,81 A ' malomnak e környéken elismert legjobb minőségű lisstjel 
af^F~ a legolcsóbb napi áron kaphatók. ***|

Nagyobb megrendeléseket házhoz szállítom III
ELADÁS KICSINYBEN I PONTOS KISZOLQÁLÁS I

Azonnali gabona cserei — Házhoz szállítást is vállalom.
A n. é. közönség b. pártfogását Itérre, maradok teljes tisztelettel

GRAPKA MIHÁLY.
J

J

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

Nyitrai éa Tárta könyvnyomdája Levice—Léva.


