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A boldogság.
Szép és üdvös volna ideálisan bol

dognak lenni az élet labirint utain. 
Talán majdnem minden, ember e felé 
küzd, kevés kivétellel. Óh de sajnos 
az élet mást mutat. Mit is nevez
zünk mi ideálizmusnak ? Szó-szoros 
értelemben ugyebár a Boldogságot 
Boldogok szeretnénk lenni e rövid 
életben. De sajnos ez a legritkább 
virág itt a földön. Gyökerét szinte 
hiába keressük itt a sártekén. Hasz
talan öntözi égi harmat, bimbaját 
kinyílva alig látta még ember. Csak 
az illúziók világában, ahol a szent 
mámor tesz irgalmasan hályogot a 
tisztán látó szemre, ahol a bölcsesé- 
get meg tudja ölni egy-egy percre 
a káprázat: ott van talán otthona 
a boldogságnak, az érzések e szép, 
üdvös virágának .

Azt tartja a hit: „senki se hal 
meg anélkül, hogy életében egy
szer szembe ne nézett volna a 
boldogsággal. *

Vájjon igy van ez ? Nézzünk 
szét egy kissé az életben . . .

Bármerre is járjunk az élet utain, 
mindig emberekkel fogunk talál
kozni, akik velük szembe vagy velük 
egy irányba viszik keresztjüket. A 
fiatalok erőteljes válla szinte meg 
sem érzik a terhet, ragyogó arccal 
mennek előre az utón. Segíti őket 
az önbizalom, és a reménység s 
mennek fáradozás nélkül, derűvel 
tiszta homlokukon. Komoly céllal, 
ambícióval vagy életkedvvel, de 
valamennyi — a boldogságot keresi. 
Valamennyi hiszi, hogy társul sze
gődik hozzá és ki fognak tartani 
egymás mellett addig, ahová még 
gondolniok oly korai: a sírig.

A fáradtabbak, szomorúbbak, 
akik csalódtak, már vissza felé jön
nek, életük terhét nehezebbé tette 
a gond és a küzdés. Akinek arany
ból való a keresztje: nehezebben 
halad, mert a fakereszt alatt köny- 
nyebb a lépés. De azért egyik, má
sik íakeresztesnek is nehezebb a 
keresztje, mert átitatták a könnyei, 
mikor erős, kemény kezével meg
rázta vállát az élet, rárivallván a 
tétovázóra: mit állsz itt, vedd a 
kereszted és menj tovább! Ez itt 
csak csalóka álomkép s pihenő volt. 
Ébredj álmaidból s állj a küzdés 
elé 1 . . . Ezek már bejárták az élet 
rögös utait s tudják, hogy az ideá
lis boldogság csak gyerekmese s 
talán senkinek sem jut osztályrészül.

És az ember pedig megy szót
lanul, ha bölcs; zúgolódva, ha 

gyarlóbb, mint a bölcsek. És kísé
rőül — Boldogság helyett — hozzá
juk szegődik a Tapasztalás

És ez a Tapasztalás, mely min
dig keserű, megtanít bennünket arra, 
hogy minden ami álom, képzelet, 
ami ideálizmusra vezetne, mindég
megcsalja az. embert s csak puszta 
légvár és hogy csak egyedül az 
elmének a vezércsillaga lehet az, 
ami talán mondjuk a boldog
ságra vezet. A tapasztalás száz irt 
ad nekünk utravalónak vigaszul, 
bátorításul s megtanít megismeré
sére annak, amit a szemünkről le- 
hályog eltakart.

Jobb igaztalanságot szenvedni, 
mint elkövetni — magyarázza azok
nak, akikkel nagy igaztalanság tör
tént, akiket az álmok kifosztottak 
mindenestől, és megtanít arra, hogy 
kár tüzeskedni, vesztett kincsek 
után futni, mert azt mondja a tapasz
talás, pár év múlva úgyis min
den mindegy.

De az álmokba, idealizmusba vetett 
hitét elvesztett ember sok időt en
ged elvonulni teje fölött, egy kicsit 
talán meg is szürkül a lelke és a 
haja, míg nemcsak elismeri a bölcs
szavak igazságát, hanem élni is tud 
vele. Míg beletörődik abba, hogy 
a lelki jóllakottság nem az ő kivált
sága, nem tulajdon valóság, hanem 
csak biztatás, amivel egymást s 
önmagukat csalják az emberek. Az 
a teljesség, amelyben a földi teremt
ménynek minden vágya összponto
sul : betölthetetlen.

De mert ez a szó „Ideális Bol
dogság" ott él az ajkakon s mert 
ezer éveknek kemény leckéi le nem 
törülhették az élet kezdetén bizako
dók leikéről azt, hagyjuk meg 
csillogó játékszernek reménységnek, 
célnak, azok előtt, akik még nem 
jönnek az utón vissza felé. S ne 
gyújtsunk előttük áldozati tüzet, 
elég áldozat nekik az a sok gond
talan mosoly, amit Istenségük oltára 
előtt hagynak azok, kik már készül
nek — visszatérni . . .

Mérjünk csak gyarlóságunk mér
legével. Mondjuk van az érzések
nek, vágyaknak egy összesége, 
amelynek teljesedése emberileg lehe
tő. S ha azt elértük, úgy annak az 
érzésnek, ami rajtunk úrrá lesz, 
talán boldogság a neve.

Ámde a vágyak messziről szebb 
köntösbe vannak bújva s a mi 
távolról csillogott, közelről, ha már 
elértük, értéktelen lehet. A jólét
nek gazdagságnak erős fénye mellett 
nem vették észre rövid látó sze

meink a sötét árnyékot. Aki az 
egész szivét, lelkének javát viszi, 
nem egyszer csak közvetlen közel
ről látja meg, hogy amit érte 
cserébe kapott, csak festett szin, 
csak festett mosolygás. A magas 
méltóságnak súlya, hogy összetöri 
az életkedvet: csak akkor látja a 
hatalmat hajszoló, mikor már oda
adta érte az élete javát. Az elért 
dicsőségnek tövisét elrejti jól a 
messzeség, az érzi csupán, aki elérve 
azt felvérezte vele a lelkét. A szere
lem káprázata erős és belevakul az, 
aki le nem csukja előtte a szemét. 
A sorsnak, az életnek csak legtöbb
ször bosszúálló játéka, semmint 
ajándéka s a hol iker lelkét fel nem 
leli a lélek, ha szeretetre született: 
jobb lett volna nem születnie.

De hát mi az, ami bennünk a 
boldogságba vetett hitet fenntartja ?

Ha már hinnünk kell ebben a 
szóban, úgy egyetlen egyben lesz 
az élete a lelki egyensúlyban. Hogy 
tudjunk megalkudni azzal, amihez 
ha napsugár volt, sár tapadt ; ami 
ha reménység volt, csalódássá vált; 
ami mosolyt Ígérve könyet hozott 
... És hogy csak örökös küzdésre, 
állandó szenvedésre született az 
ember és itt a földön az ideális 
boldogságot, a lemondással kell meg
váltani. S aki nem tud lemondani : 
szerencsétlen; aki megtanulja azt 
és bölcsen meg is nyugszik benne; 
aki belátja, hogy nem kivétel ő sem, 
hanem ember, gyarló, mint a többi; 
aki tudja, hogy az ütés, amit lel
kén hord az emberi adó, az mindig 
jobban és jobban közeledik ahhoz 
a lelki magassághoz, amit — rosz- 
szul értelmezetten — boldogságnak 
mondanak az emberek.

A boldogság tehát koránt sem 
a gyönyörök élvezet vagy hajszo
lása és a gondtalan szerelmi mámo
ros élet; hanem a nyugodt, tiszta, 
munkás élet megbecsülése.

Mig idáig visz a tapasztalás, mig 
meg nem rostál bennünket az élet: 
ad rajongókat az ideális gondola
tokra a fiatalságban vagy az ifjú
ságunk határánál. Azontúl ám kez
dődik a komoly, nehéz élet, a munka, 
a bér. Ezek alkudják ki a boldog
ságunkat, idealizmusunkat.

Az élet munka és küzdés. Az 
ideális boldogság csak csalóka álom. 
Mosolygós arca ott kisért minden 
fordulóján az életünk utainak. De 
csak a mosolyát adja. Talán éreztük 
is olykor a szive dobogását is, de 
földi emberhez társul talán még 
nem szegedött soha. (B. S.)
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megszakadt. A forgalom teljesen 
Éjjel segélykiáltásokat hall az 

nagy sötétségben minden segély 
van zárva. Az árviz még mindig 
Egy a tengeren napok óta dtt-

A vllíg-esemányakbfll.
Szentpétervárt elöntötte az árviz. He- 

lyenkint tiz láb magasságban áll a viz az- 
ulcán. A város sürgős segítséget kért Moszk
vától. A rendet rendőrcsapatok tartják fönn. 
A partokon lévő házak összeomlottak, a 
Vaszilevszki szigeten lévő gyárak teljesen 
tönkrementek Az árviz felszakitotta a köve
zetét és az elektromos áram és a telefon 
mindenhol 
lehetetlen, 
ember s a 
nyújtás ki 
emelkedik,
höngő vihar földuzzasztotta a Néva víztö
megét, úgy hogy az kilépett medréből és 
elöntötte a várost. Az elpusztult emberek 
számát még nem lehet megállapítani.

A Párisi Journal szerint a német kor
mány tegnapi határozata Stresemann dia
dalát jelenti. A német kormány tényleg 
akként határozott, hogy nem dönt, de sza
bad folyást enged az eseményeknek. A Petit 
Párisién szerint a határozat bizonyíték 
amellett, hogy a német kormány a béke
szerződések kérdését szőnyegre kívánja 
hozni. Az Oeuvre kijelenti, hogy a franciák 
gyűlölet nélkül mérlegelik Németország be
lépésének kérdését, de nem engedhetik meg, 
hogy Németország egy győző szerepét játsz
va a népszövetségi paktumon túl helyezze 
magát.

A georgiai követség jelenti: Sukum és 
Ofsemsiri között erős szovjetosztagok ope
rálnak nehéz tüzérseggel bőven fölszerelve. 
Falvakat fölgyujtanak, a fölkelök hozzátar
tozóit fölkoncolják. Az egész országban 
kihirdették az ostromállapotot A vidéki 
csókák teljhatalommal rendelkeznek és 
tetszés szerint gyilkolnak. A szovjetlapok 
eltitkolják ezeket a hiradásokat.

Az „Evening Post“ jelenti Tokióból, 
hogy a moszkvai szovjetkormány előkészü 
leteket tett a kinai polgárháborúba való be
avatkozásra, mivel a mostani időpontot 
erre rendkivül alkalmasnak találja. Viadi- 
vosztokban a moszkvai kormány nagy 
csapatösszevonásokat foganatositott. A csa
patok a napokban készülnek átlépni a 
mandzsuriai határt, hogy bevonuljanak Kínába.

A „Daily Mail* jelenti Tangerből, hogy 
■ spanyol csapatok előrenyomulnak Tetuan 
felszabaditására. A spanyolok röpiratokban 
cáfolják, hogy a spanyol kormány ki akarná 
üríteni Marokkót. A felkelőket a spanyolok 
bombázással fenyegetik. A marokkói spanyol 
haderő 120.000 fő.

Ellenőrizhetetlen hir szerint a Cuoard 
Line A rabié nevű hajója nyílt tengeren vi
harban elaülyedt. Az utasokat nem tudták 
megmenteni. A hajón utazott Fedák Sári.

A Szentpétervárt elöntő Néva folyó 
vízállása nem emelkedik, sőt apad. Az árviz 
következtében főleg Vasziljevszkij, Gulu- 
jevszkij és Golodaj kerületek szenvedtek. 
Egyes helyeken a viz az első emeletekig 
ért. Sok százéves fa dőlt ki. A 23-áról 
24 éré virradó éjjelen a hatóságok perma
nensen gondoskodtak a veszélyeztetett lakos
ság megmentéséről. Az áradást az okozta, 
hogy a Finn és a Balti öbölben erős szelek 
felkorbácsolták a vizet és a Néva torkolata 
felé zúdították, mely tetemesen megduzzadt. 
Máshonnan is orkánokat jelentenek, igy 
Groznijból (északi Kaukázus), ahol a vasút 
és a petróleumforrások elpusztultak. A kár 
itt körülbelül 500 000 aranyrubelre rúg. 
Eddig 19 ember haláláról van jelentés. A 
kikötőben egy német gőzös elaülyedt, más 
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A Iával dalárda Dunaszerdahelyen.
Folytatás.

Esti 8 órakor kezdődött a világi hang 
verseny a keresztyén árucsarnok vendéglő 
jének nagytermében.

A terem zsúfolásig megtelt hallgatóság
gal, ott volt Dunaszerdahely színe java, köz
tük a város szépei, mint Bzines szárnyú pil
langók ékesitették a publikumot.

A műsort a Lévai Dalárda nyitotta meg, 
háromszor elénekelve jeligéjét, a melynek 
elhangzása után dr. Uhrovits ügyvéd üdvö- 
zölte a lévai vendégeket, melyre Jozsefcsek 
Géza a dalárda igazgató válaszolt.

A dalárda Gaál Ferenc „Balatoni nóták" 
cimü gyönyörű népdal egyvelegét adta elő 
elsőnek. Ez oly tetszést váltott ki, hogy kény
telen volt énekszámát megtoldani. Ezzel a 
Dalárda egy csapásra meghóditotta a közön
séget, amelynek rokonszenve hűségesen vé
gigkísérte az egész estén.

i Másodiknak Feledy Olga lépett a közön
ség elé. Már belépésekor zúgó taps fogadta.

Feledy Olgával csak komolyan szabad 
foglalkozni. Ha tőle látunk ás hallunk vala
mit, megszoktuk, hogy tökéleteset lássunk és 
halljunk. Hanem Dunaszerdahelyen valóság
gal önmagát múlta fölül. — Váradi Antalnak 
,Judás* cimü költeményét adta elő oly drá
mai erővel, amely minket is, — akik pedig 
ismerjük csodás tehetségét, — bámulatba 
ejtett

JudáBt, a föld leggonoszabb vétkezőjét 
s a lelki ismeret szörnyű áldozatát úgy állí
totta elénk, hogy szinte hallani véltük a 
bűnös áruló lelkét halálra kínzó harminc 
ezüst pénz csengését s látni véltük a ke
reszten függő, halálkintól vergődő Istenember 
szent alakját.

Mikor előadását befejezte, egy csendes 
moraj hullámzott át a hallgatóságon és csak 
pár pillanat múlva hangzott lel a tomboló 
tapsorkán, amely az előadó művésznőt ismé
telten a lámpák elé hívta.

Utánna egy kedves leány, Polónyi Böske 
énekszáma következett. Pap Zoltán „Esti 
harangszó* és Krammer „Muskátlis ablakom* 
cimü darabjait énekelte. Előadása kedves, 
hangja kellemesen csengő mezzoszoprán, 
különösen az alsóbb régiókben igen szépen 
tud a szivekhez beszélni. Kuller Ferenc mü 
vészi zongorakisérete csak fokozta az ének 
hatását.

Majd Grimm György lépett a színpadra, 
aki szintén Kuller zongorakaisérete melleit 
adta elő hegedűn Toselli „Serenata* és 
Dvorák .Humareske* cimü zenemüveit Itt 
hallhattunk Grimmtől egy oly lehelet finom
ságú sordinó produkciót, amelyet igen ke
vesen fognak utána csinálni.

Kuller Ferenc Liszt ,Elégiá*-ját s a 
hires Moskowsky „Koncert keriogö*-jét ját
szotta zongorán.

Küllemek bámulatos technikája van, 
előadasa mesteri, remekel a zenemüvek szí
nezésében.

Utánna szintén a Lévai Dalárdát látjuk 
a szinpadon. Először Schumann „Cígány- 
élel“-e, azután Bizet „Carmen* cimü ope
rájának egy részlete csendül fel az énekesek 
ajkain.

A .Cigányélet* egy roppantul finom 
muzsikáju mü, csupa csengő, bongó dallam.

Ellentéte a „Carmen*, amelyben csak 
úgy lüktet a zeneköltö nagy alkotó ereje. A 
változatokból markánsan domborodott ki 
Heckmann előadásában „Eskamilló* impo 
záus szóló áriája. A „Cigányélet* szépségét 
csak növelte Randik Aranka magas szop
ránja és Veszély János dörgő basszusa, ame
lyen a szóló áriákat éaekelték A Lévai Dalárda 
itt bizonyitotta be sokoldalúságát, amennyi
ben a két ellentétes darabot oly nagy töké
letességgel adta elő, hogy az egész úgy ha
tott, mintha két külön kart hallottunk volna 
énekelni.

Most következett Heckmann szóló éneke. 
Lőwe „Felismerés*, Schubert „A Miuden- 
ható*, Diecl „Liliomszál* cimü müvek hang
zottak fel az ő szépséges tenor baritonján. 
Heckmann énekét nem lehet, sőt talán Ízlés
telenség volna dicsérgetni; de tudja az Isten, 
— bár nem akarok az elfogultság bűnébe 
esni, — ha Heckmannt hallom énekelni min
dig oizembe jut Mozartnak azaz örök becsű 

mondása, hogy a legszebb zene a földön az 
emberi hang.

Majd Kuller plébános adott elő még 
néhány klasszikus darabot, Chopin és Raff 
szerzeményeit nagy zenei bravúrral.

A műsor a Lévai Dalárda zárta be 
Heckmann „Magyar dalcsokor" és Huber 
„Nem nézek én“, „Esik eső* cimü népdal 
egyvelegekkel. Itt láttuk Heckmannt, mint 
geniális zeneszerzőt és mint utolérhetetlen 
dirigenst. Mintha gárdájának minden ideg
szála hozza nőtt volna taktus botjához, úgy 
vezette az őt rajongásig szerető énekeseit.

Hanem olyan megértő, olyan hálás kö
zönség is zevés található, mint a duoaszerda- 
helyi. Az egész estén keresztül valósággal 
ünnepelte a szereplőkét.

Dr. Markvart plébános szeretetteljes 
szavakban köszönte meg a szereplők fárado
zásait, kifejezést adva azon reményének, hogy 
ez a találkozás nem utolsó.

Azután a fiatalság táncra perdült, mely
nek csak a virradat vetett véget.

Mi lévaiak most már érzékeny búcsút 
vettünk szives vendéglátó házigazdáinktól, 
akiknek legtöbbje a vasútra is velünk jött.

A szelid lelkű Markvart plébános egész 
a vonat indulásáig köztünk maradt, sőt egy 
aranyos kedélyű, szép dunaszerdahelyi uri- 
asszony az első állomásig el is kisért bennünket.

Mi pedig a felejthetetlen szép nap emlé
keivel sziveinkben, sok virággal, az elisme
résnek jeleivel megrakodva és egy szép ba 
bérkoszoruval gazdagodva robogtunk ottho
nunk felé. És amig csak a templom tornya 
el nem tűnt szemeink elől, néztünk-néztünk 
vissza a Lévai Dalárda dicsőségének legu
tóbb színhelyére, a kedves Dunaszerdahelyre.

Vége.

Különféléi.
Szétszórt gabonaszemek.

Mindig eiősödö dübörgés hallatszott. 
Az utraszóit gabonaszemek tehetetlenül re
megtek s várták, hogy most, most már 
agyongyurják őket a dübörgő szekerek.

bírtak a gabonaszemek, mert tudták, 
hogy senki sem siet segítségükre, maguk 
külön-külön pedig oly erőtlenek.

Szomorú, szomorú sors.
És nem lehet egyesülni, nem lehet meg

erősödni. Huj, átkozott szekeiek, rettegést 
hozó szekerek.

És soha senki sem szedi össze a szét
szórt gabonaszemeket ?

Erők ereje, add, hogy valaki össze
gyűjtse a mostohán maradt szétszórt gabo- 
nastemeket, óh add, óh add!

— jaj —
— A lévai járé.si bigottéiig rendes 

havi ülését e hó 24 én tartotta Léván dr. 
Zosi'ák András járási főnök elnöklete alatt. 
A bizottság felülvizsgálta és jóváhagyta 
Varsány 1923., Kiskeraskéuy 1923., Élesfalu 
1915—1923., Alsózssmber 19/5-1923, 
Felsözsemher 1915—1923. Bát 1914—1923 , 
Alsó és Felsöszecse 1923 és Léva 1922. 
évi zárszámadásait. Megerősítette Alsószecse 
község azon határozatát, hogy a község 
50,000 korona költséggel kibővíti a községi 
korcsmát, ebben modern termet és pincét 
épített, melynek költségeit kölcsönből fogja 
fedezni 6 évi visszafizetés kötelezettsége 
mellett. Végül jóváhagyta a garamujtalusi 
körjegyzőséghez tartozó községeknek a kör
jegyző úti általányát megállapító határozatát. 
A gyűlés bezárása előtt dr. Zosfák járás
főnök mindenre kiterjedő figyelemmel vázolta 
a járási bizottság népjóléti és humanitárius 
köteleségeit, mint amely téren a járási bi
zottság sok és üdvös dolgot cselekedhet. 
Célja úgy mond, egy járási szegényház 
felállítása, hol a gyámolitásra szoruló szegé
nyek és aggok nyernének ápolást. Részletes 
javaslatokat annak idején befogja terjesz
teni, de már most felhivja a bizottság 
figyelmét és kéri annak támogatását, amit a 
bizottság lelkesedéssel ígért meg.

— Magsamlsttett illetőség. Szőcs 
Albert lévai lakos illetőségének megállapítá
sát kérte a képviselőtestülettől, mely Szőcs 
lévai illetőségét meg ie állapította, azon az 
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alapon, hogy 1907. év óta Léván tartózko
dik, mint a tanitóképző intézet volt alkal
mazottja a a csehszlovák állami hüségesküt 
is letette A kerületi hivatal Szőcs Albert 
lévai illetőségét megsemisitette a román 
állampolgárnak minösitette. A képviselőtes
tület ezen határozat ellen a szociálista 
blokk állásfoglalása következtében felebbe 
zést jelentett be. A felebbezés döntést akar 
provokálni azon vita alatt álló kérdés fölött, 
hogy vájjon jogában áll e a képviselőtestü
letnek a felsőbb fórum határozatai ellen 
felebbezni vagy sem.

— Szüreti mulatság. Október 4-én 
lesz a lévai Asztalos, Lakatos és Bádogos 
Ipartársulat szokásos szüreti mulatsága, 
melyet ez évben nagyszabású estély kereté
ben fognak megtartani. Hogy mily kedves 
emlékek fűződnek ehhez az estélyhez, elég 
ha megemlitjük, hogy a legnehezebb időben, 
mikor talán a lég dalos pacsirtája is félve 
csicsergett, mikor a szó ajkunkhoz fagyott 
és gondolatunk is kővé meredett és mint 
sziklához láncolt Prometheüs végtelen fáj
dalmunkban emésztők önmagunk : akkor a 
lévai Asztalos, Lakatos és Bádogos Ipartár- 
sulat derék gárdája volt a legelső, mely 
megrendítette az édes magyar szót a világot 
jelentő színpadi deszkákon s azóta évről- 
évre mind szélesebb mesgyén, mind maga
sabbra törve szolgálja a magyar kultúra 
ügyét. Estélyei mindig a legkedvesebbek 
közé tartoznak. Az ipari munkában kérge
sült tenyerek szeliden várják mindig az ér
kezőt. Azok jöttek is eddig mindig és feltét
lenül megvagyunk győződve, hogy az idén 
is október 3-án tartandó nyilvános főpróbán 
és 4 én tartandó estélyen Léva megértő 
derék közönsége nagyszámmal fog ott meg 
jelenni, hogy egy kellemes est emlékével 
gazdagabban emlékezhessen meg azokról, 
kik nemcsak a munkában kiválók, hanem a 
lelki élet megnyilvánulásában is, ami derék 
iparosainkról. A „Csárdáskirálynö* kerül 
szinre a fenti ipartársulat jónevü műkedvelő 
gárdájának előadásában Személyek: 
Lippert Weilersheim Lipót Mária herceg 
Kovács Ödön, Auhilta, a felesége Frecska 
Irén, Edvin, a fiuk Késik Herold, Stazi 
Komtosz, unokahugok Guba Juci, Kaucsiano 
Bonifác gróf Adler László, Vereczki Silvia 
Frecska Aranka, Rohusdorf tábornok Ura- 
decsny Géza, Kerekes Ferkó Barta Mór, 
Mac-Grave Rónai Sándor. Orfeum habitüék : 
Mérő Turpinszky József, Serényi Frasch 
József, Endrey Knapp József, Bihary Grapka 
József. Varieté lányok: Juliska Rónai Űta, 
Aranka Bandzi Annus, Kleo Brauner Olga, 
Rici Némethy Paula, Zelma Némethy Ida, 
Mia Szenessy Mariska, Dézi Madarász Ida. 
Miska, főpincér Wider Mór, Kiss, jegyző 
Wessely Tivadar, Groom Solce Mihály, 
Cigányprímás N. N, Inas Rtedl Ferenc. 
Rendező: Adler László. Az előkészületek 
nagy serényen folynak, kiknek módúk volt 
egy pillanatra közéjük kukkanni, mondjak, 
hogy oly nagyszerűnek Ígérkezik az előadás, 
hogy hivatásos játékosoknak is dicséretére 
válnék. A zenét kiváló színházi zenekarunk 
és országos hirü prímásunk Kóiódy Gyula 
szolgáltatja. A jótékony cél, mit eddig is 
szolgált az ipartársulat, hiszen tudjuk, hogy 
vastag ezreseket áldozott a városi árvaház
nak és közkórháznak, megérdemli, hogy 
teljes erőnkből támogassuk. Ha egy kedves 
estét akarunk szerezni magunknak, legyünk 
ott mindnyájan 1

— Ab aleógyőrödi plébános, /ónás 
Imre ellen a nyitrai ügyészség a rendtörvény 
alapján vádat emelt, mert 1923. julius 22 én 
egy nyilvános népgyülésen azt mondotta, 
hogy nem kellnekünk ily köztársasági kormány, 
aki csak a magyarokra vetett ki adót. A 
nyitrai törvényszék 15 napi fogházra ítélte 
Jónást, ki hasztalan tiltakozott beszédének 
ilyen célzatos elferdítése ellen, mivel akadt 
három tanú, bár a gyűlésen messze voltak 
a plébánostól, vallották, hogy Jónás az ínt- 
riminált kifejezéseket használta. A megvádolt 
plébános az Ítélet ellen felobbezéssel élt. 
Egyidejűleg az iskolaügyi referátus fegyelmi 
eljárás megindítása céljából feljelentette 
Jónás Imrét az apostoli adminisztratusánál 
Nagyszombatban. Az érseki helynök azonban 
hosszas és tüzetes vizsgálat után a pana

szolt plébánost a 7282—1924. sz. ítéletével 
teljesen felmentette és pedig a következő 
igen érdekes indokolással; Jónás Imre vá- 
doltatik, hogy 1923. augusztus 22-én nyíl 
vános gyűlésen kijelentette: „Ez kellett 
nekünk, ilyen szociáldemokratikus állam, 
amely mindenféle adót vet ki a magyar 
nemzetiségű polgárokra' Ezzel szemben 
Léván 1924 augusztus 29 én kihallgatott 
tanuk a következőket bizonyítják: 1) Dr. 
Banzsala János eskü alatt megerösiti, hogy 
ámbár Jónás Imre beszédjében említette, 
hogy a demokratikus kormány az adózó 
lakosságra különféle adókat vet ki, azt 
azonban általában nem állította, hogy a 
kormány csak a magyarokra vetett ki adót. 
Az ö beszédje nem következtette a lazí
tásnak, vagy uszításnak célját, egyszerű 
kritika volt a demokratikus kormány adó
politikájára. 2) Hofmann Róbert gazdasági 
intéző eskü alatt szintén megerösiti, hogy a 
vádlott plébános egyáltalán nem említette, 
hogy a kormány csak a magyarokra vetett 
ki nehéz adókat, azonban csak az adózó 
polgárokról beszélt általánosságban. Az ő 
beszédjét nem lehet államellenes lázitásnak 
minősíteni. 3) Ugyanezt megerösiti az eskü 
alatt kihallgatott Névery Sándor h. városbiró 
is. Ezenfelül az összes kihallgatott tanuk 
még azt is megemlítik, hogy a vádlott Jónás 
Imre senkit az ö nemzetiségében megsér
teni nem akart, csupán emlitette, hogy a 
cseh maradjon csehuek, a szlovák szlovák
nak, a japán japánnak. 4) Továbbá 1924. 
augusztus hó 30-án Töhölön, ahol az inkri 
minált beszéd tartatott, a kihallgatott tanuk . 
Kiss István földmives, községi biró, Balog 
Lajos, Kiszucsán Ferenc, Kiszucsán Lajos, 
Csenger János, Hajdú István, Varga László, 
Kozma Sándor, ifj. Balog Károly, Szkladáuyi 
János, Bottka Lajos, Lusács József, Száry 
Péter, Simon József, Csenger József, Bottka 
Sándor, ifj. Csenger Mihály, Virág András, 
Kálnay Kálmán, ifj Bottka József, Krachtusz 
Ferenc, ifj. Balog Lajos, Bottka Sándor és 
Kutyka István mindannyian eskü alatt vall
ják, hogy bár a vádlott plébános az említett 
gyűlésen beszélt ugyan a nagy adókról, 
amelyeket az adózó közönségnek viselnie 
kell, nem emlitette azonban, hogy ezen adók 
csupán csak a magyarokra volnának kivetve. 
Miután tehát a kihallgatott tanuk közül egy 
sem erősítette meg teljes bizonysággal, 
hogy a vádlott plébános a terhére irt inkri
minált szavakat használta volna, minekután 
továbbá az összes tanuk eskü alatt voltak 
kihallgatva és miután nem szabad feltéte
lezni, hogy a tanuk hamisan esküdtek volna, 
ami különben érdekükben sem állt, vala
mennyien bizonyították elfogulatlanságukat 
s végül miután a vádirat tanukat egyáltalán 
fel nem emlit; a vádlott plébános a vád 
alól felmentendő. Megjegyzem, hogy a 
2540 prez ai végzés az itteni hivatalhoz f. 
évi május 21-én érkezett. Nagyszombat, 
1924. szeptember 19. Dr Pavel /antausch 
s. k. apóst, adminisztrátor

— Lévai szüret. A szüretek a lévai 
hegyeken október 1 éré voltak kitűzve, de 
már az egyes gazdák hamarább is neki 
fogtak az idei kevés termésük leszüretelésé- 
hez, hogy azt a keveset is megmentsék a 
bengészök elöl. Ilyen rossz termés mint az 
idei már régen nem volt. Az öreg gazdák 
sem emlékszenek vissza arra az időre, mikor 
ennyi kevés termés lett volna a szöllöben. 
A filoxéra és a perenoszpóra a szőllőknek 
e két hatalmas ellensége az idén szép ara
tást végzett mindenfelé a szöllökben. S 
mindennek dacára az uj bor ára mégis 
csekély, bár a szőllö kilója 2 Kor. 50 fillér 
és 3 Kor. 50 fillér közt váltakozik. De nem 
csak nálunk van ez igy, hanem a környé
ken mindenütt hasonló a szőllö termés.

— A Lévai Keresztény Munkás
egyesület ma, vasárnap, saját helyiségei
ben, szinielőadással egybekötött zártkörű 
nagy szüreti táncestélyt rendez. Beléptidij : 
személyjegy 8 korona. Kezdete este pont 
8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Szinre 
kerül: A vén gazember. Színjáték 3 felvo
násban. Mikszáth Kálmán regényéből irta 
Harsányi Zsolt. Jánosdy Rezső rendező. 
Bélik József figyelő. Zahradnik Dániel súgó.

Személyek: Gyengö, ügyvéd ifj. Bucsek 
Gyula, Buczkó, kántor Kronka István, Disz- 
nósy, lakatosmester Imre Dezső, Krasznay, 
kortes Gyuris József, Peták, kortes Kalocsay 
Gyula, Parasztlegény Valásek Béla, Kontra 
Jurátusz Krizsmanek Imre, Panni) szolgáló 
Guba Annuska, Balassa báró Kucsera Imre, 
Andris Bálint Endre, Bige, cigány Doleg 
Lajos, Perkálné Uherik Manci, Borly Gáspár, 
kasznár Zsiak Géza, Inokai Gottfried báró 
Balázs László, Inokai Eliz a felesége Vörös 
Mariska, Mária a leánya Boób Mariska, 
Johan, inas Baranya Sándor, Borly László, 
huszárfőhadnagy Jánosdy Rezső, Marczi, a 
huszárja Gregan Mihály, Princz, orvos 
Kabáth Mihály, Inokay Pál Turpinszky 
József, Bekeházy, szolgabiró Bélik József.

— Kitüntetett Iparos. Az idei zó
lyomi gazdasági és ipari kiállításon Seidl 
József lévai Kályhásmester kiválószépen 
sikerült munkaiért a kiállítás bíráló bizottsága 
aranyéremmel és díszoklevéllel tüntette ki. 
A kitüntetett lévai iparos polgártársunk szép 
sikeréhez mi is szívből gratulálunk.

— Veér Imre előadása Léván.
Veér Imre, a magyar köztársasági párt 
vezére, aki a közelmúltban Budapestről 
repülőgépen Bécsbe menekült, szerdán este 
előadást tartott a lévai városháza tanács
termében. Veér Imre először is szegszárdi 
börtönéletéből olvasott fel Veér Imre, akit 
köztársasági propaganda miatt Magyarország
ban fogságra Ítéltek, tudvaalevőleg a fogház- 

. bán egyik szemét elveszitette. Azután ma- 
I gyár balladái közül adott elő egypárat s 
, végül pedig a republikánus világeszméről 

beszélt, melynek során megállapitotta, hogy 
a republika a demokráciának intézményes 
biztosítéka. Monarchiában is állíthatnak fel
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demokratikus intézményeket, mint pl. 
Angliában, de ezek a demokratikus intéz
mények szerinte ott labilis alapon állnak, 
ezért kell küzdeni a republikáért, mint a 
demokráciának intézményes biztosítékáért.

— A vasárnap délutáni előadások 
nivójára eddig nem sokat adott a közönség. 
Faragó társulata azonban arról győzött meg 
bennünket, hogy ezeknek a délutáni előadá
soknak művészi értéke semmivel sem ki
sebbek az esti előadásokénál, mert Faragó 
eltökélt szándéka, hogy mindaz, amit a tár
sulat a színpadon produkál, művészi 
értékű, teljes, a szerző által megirt szövegen 
alapuló előadás legyen. Eddig már két ily 
előadást láttunk, kevesen voltunk, de mégis 
jól esik, hogy ezt most, mint tényt, az igaz 
gató dicséretére regisztrálhatjuk.

Dr. Plok Imre röntgenlaboratóriuma 
megnyílt a helybeli közkórházban. Minden
nemű sebészeti és belgyógyászati felvétel 
és átvilágítás mellett mély therápiát is esz
közöl .

Színház.
A közönség rokonszenve a sziutársu- 

' lattal szemben emelkedőben van, ez főleg 
1 az uj darabok bemutatójánál tapasztalható, 
I míg a reprizeket bizony nagyon kicsi közön- 
' ség nézi végig. Ez a tartózkodás teljesen 
1 indokolatlan, mert hiszen a reprizek is 

szebben dekorálva, jobban előadva, gyakran 
bizony teljesen újszerűén hatnak. Éz alka
lommal pedig teljesen stilszerü előadások
ban van részünk. Szépen pergő jelenetek, 
kiváló összjáték, kifogástalanul működő 
kórus, nagyban emelik az előadások művészi

< hatását.
| Múlt szombaton operett újdonság ment : 
j az /írvdcs/cu. Pesti boltoslányok füzetes 
i szerelmi regényekből táplálkozó romantikája 

a darab alapeszméje, több szentimentálisán 
ható lirai részlettel. A közönség sokat kaca
gott, néhol ellágyult és folyton tapsolt A cím
szerepet Bartkó Etus meleg közvetlonséggel 
s egyéni bájjal játszotta és énekelte. Part
nere a rutinos és jóhangu /árny volt, akik 
együtt a darab lirai részének sok szépsé
get adtak. Még egy szerelmes pár szerepelt, 
mely a vidámság és jókedv aranyát hintette 
szét: a tűzről pattant Horváth Böske és a 
gumilabda ruganyosságu Bellák. Táncos mó- 

i káik most sem tévesztették hatásukat. 
I Révész Ilonka egy Rákóci-uti kereskedő 

feleségét pazar módon sziporkázó színekkel 
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ábrázolta. Szigeti Péter bácsija törőlmet- 
szett alak volt. Az osztatlan sikerből bátran 
kérhetnek részt a kisebb szereplők is Bartkó 
Etus pompás toalettjei külön figyelmet érdé 
meltek.

Vasárnap délután Szentpétet esernyője 
került szinre másodszor, majdnem üres ház 
előtt. Bár félhelyárak mellett ment az elő
adás s teljes esti nivón, mégis érthetetlen 
magyar városunk közönségének e közömbös 
fukar elmaradása. A művészek és a kar, 
mint az első előadáson, kifogástalanul jól 
működtek. Este az Árvácska, Zerkovitz 
Béla szép zenéjü operettje ismétlődött meg, ’ 
sajnos, de megint majdnem kongó ház előtt. 1 
Pedig igazán megérdemelnék a nagyobb 
pártfogást és érdeklődést, mert szivvel, 
lélekkel a legutolsó betűig lejátszák a dara- '■ 
bokát s kiforrott tehetségükkel bele tudják ' 
magukat lopni az ember leikébe, oly annyira 
hogy velük kell kacagnunk és velük kell 
zokognunk. Miként az első előadáson, úgy 
ezen is csillogtatták a tehetségüket a mi 
árva magyarságunk kultur zászlóvivői.

Hétfőn másodszor adták Antóniát, szép ' 
erkölcsi, de kevésbé jó anyagi sikerrel, úgy 
látszik, hogy Léván pénteken és hétfőn ugyan- , 
azon darabra nincsen elég nagy közönség.

Kedden, ,4 kis grízeit" operett ment, 
mely „A táncos grófnő" cimen is ismert. 
Montmartre szertelenül vidám hangulata meg 
adta az impulzust a jókedv sugárzásához, 
mely aztán végig özönlött az előadáson. ; 
Minden szereplő kivétel nélkül hozzájárult a 
ragyogó hangulat felidézéséhez, de a legna- . 
gyobb érdem mégis Bartkó Etusé, aki vég , 
telenül kedves pajzánsággal használta ki az 
„inkognitó előnyeit.* Hangja fénylett, kacaja 
csengett, tánca lüktetett, felülmúlta önmagát. 
Horváth Böske megnyerő, kedves és tem 
peramentumos volt. Szép, meleg hangjával 
nagyszerűen érvényesült Járay. Elpusztitha 
tatlan jókedvével és boszorkányos tánc 
ügyességével, de jó énekhangjával is szer
zett tapsokat Bellák. Pompás humorával ál
landó kacagást ébresztett Szigeti. Epizódsze
repeikben Farkas és Hegyessy is kitünően 
érvényesültek. Az előadás dekorativ hatása 
elsőrangú volt. '

Szerdán a Jókai ciklust kezdték meg a 
Fekete gyémántokkal, melyet Hevesi Sándor 
irt színpadra. A szép és értékes előadást 
igen gyér közönség nézte végig. Cseppet 
sem csodálkoztunk volna, ha az üres ház 
elkedvetlenitette volna a szereplőket. Annál 
nagyobb érdemül Írjuk fel, hogy gondos, ki
dolgozott jellemeket mutattak be a színpa
don. Homonnay Berand Iván hálás szerepét 
rutinnal játszotta. Szigeti az intikus Kaul- 
man szerepében, markáns egyéniség volt. 
Nagy Erzsi (Éva) rokonszenves alakitása 
mély hatáBt tett a közönségre. Meg kell di 
csérnünk Szatírán Péter kitűnő alakításáért 
Némethy Zoltánt, ki nemcsak szépen elsza
valta, de meg is játszotta szerepét. Játéka 
csupa erő és művészi lendület volt, mely 
helyenként erősen kitört, de általában gon
dos és ambiciózus volt egész vonalon. Min
dig otthonos a színpadon Hegyesi és Farkas 
Pál. A herceg szerepében Kolos előkelő, 
jéghideg arisztokratát csinált igazi művészi 
érzékkel.

Csütörtökön a Rózsalány operett másod 
Ízben került szinre Az előadás jobb volt 
a tartalmatlan, ösztövér meséjü darabnál. I 

Pénteken ,A hárem", szlovenszkói szár . 
mazásu Vajda Ernő francia szellemességgel 
megirt vigjátékát mutatták be. Bonyolult 
helyzetek, frappáns ötletek, szüntelen jóked
vet fakasztottak. Nagy Erzsi, bár kezdetben , 
kissé küzdött a szöveggel, közvetlen ked
vességgel, rokonszenvet keltve állította elénk 
a férje szerelméért merész játékot űző sze
relmes asszonyt. Bánhegyi Ilonka asszonyi 
színekkel élénkített plasztikus alakitása, Ho- ' 
monnay egyéni zamatu, fiatalos kedélyt lük
tető játéka jó! érvényesült. Kolos alakitása ' 
nem mutatta a kidolgozás teljességét, hiány- ' 
zott belőle a bensőség, így a hatás csupán i 
külső volt. Farkas egy joviálisán konfidens 1 
inast adott a minden alakítását jellemző egy 1 
szerűséggel, de tökéletes befejezettséggel I 
Rákosi a féltékeny török herceg portréját ' 
húsból és vérből alakitotta össze. S hogy 
teljesen álljon itt a mai együttes, Viz Juci 1 
kedvesen álmos szobalány volt

— A kassa-poiBonyi magyar a«ln- 
t ár salat mfisora Léván Vasárnap d. u. 
Árvácska (operett). Olcsó helyárak. Vasárnap 
este: Cigány (népszínmű). Faragó Ödön 
fellépte. — Hétfő: Vén gazemher (Faragó 
Ödön fellépte). — Kedd : Stambul rózsája. 
— Szerda ■ Vera Mirceva (orosz színmű 
bemutatója). — Csütörtök: Madarász
(klasszikus operett. Faragó Ödön fellépte ) 
Pénteken és szombaton nincs előadás (A 
társulat Érsekújváron vendégszerepel). Va
sárnap este: Gyere be rózsám (operett-

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. szeptember hó 21-töl - szeptember bó 28-ig

Születés.
Jurcuk Péter Jamás Helena leány Irén Ilona

— Kellerniann Manó Rittersporn I.ujza fiú András
— Berács Dániel Rakovsky Anna fin Dániel — 
Kovácsik Márton Mácsik Mária fiú Márton Sándor
— Kis István Petruska Erzsébet leány Erzsébet.

Házasság.
Dousa József Pejcochova Julianna rkatb — 

Veverka János Jakab Ilona felek, kívüli rkath.
Halálozás.

Szabó Géza 21 éves harctéren hősi-halált 
halt — Bellán Sándor 26 éves harctéren hősi-halált 
halt — Bukai Mária 17 éves Vérhas — Katona 
Gyula 2 hó Bélhurut.

Levice város elöljáróságától.
5078—1924. szám.

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Levice város kép

viselőtestülete folyó évi szeptember hó 20-án 
tartott ülésében 5078—1924. sz. a. hozott 
határozatával Levice város háztartási alap
jának, valamint összes többi alapjainak 1923. 
évi zárszámadását, valamint 1923. évi vagyon
leltárát és mérlegét elfogadta és jóváhagyta.

Ezen zárszámadások, valamint a vagyon
leltár és mérleg folyó évi szeptember hó 
22 -töl — október hó 6.-ig a városi szám
vevőség hivatalos helyiségében (városháza 
10. sz. a) közszemlére vannak kitéve, ott a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők és az 
esetleges nehézmények szóban vagy Írás 
bán beadhatók.

Levice, 1924. szeptember hó 20.
Koralewsky v. r. Klain Ödön s. k.

v. notár — v jegyző. starosta. — városbiró.

Levice város elöljáróságától.
7345—1924. szám.

Lakóházak építése tárgyában.
Hirdetmény.

Levice város képviselőtestületének 
7345—1924. sz közgyűlési határozata foly
tán felhivom mindazon helybeli érdekelte
ket, akik lakóház céljaira háztelket igényel
nek, hogy ebbeli igényüket folyó évi szep
tember 21. napjától — f. évi október hó 1 
napjáig bezáróleg, 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.

8465—1914 szám.
Hirdetmény.

A technikai hivatal jelentése, miszerint 
egyes gazdák a vicinális utak mentén lévő 
földjeik kerítését egész az árok partján állít 
ják fel, mások pedig a mesgyéket annyira 
elszáutják, hogy az árok tisztításkor kikerült 
agyag és sár a mesgyén el nem helyezhető.

Felhivatnak tehát mindazon földtulaj 
donosok, kiknek földjük a vicinális utak 
mentén fekszik, hogy az 1890 évi 1. törvény
cikk 132 §-a értelmében járjanak el, mert 
kihá/ás esetén ellenük az eljárás a kerületi 
hivatalnál lesz folyamatba téve.

Levice, 1924 szeptember 20.
J E B 0 i. k. Névery a. k.

jegyzó. b. városbiró.

Gabonaárak:
Levice, 1924. szeptember hó 27-én.

100 kgr. — 200 kor.
- 180

” 140 — 160 ■
— 155 •

, uj 100 - 110 •
- 130 N
- 120 ■

* 1000 - 1350 »
n — ■

Búza — — 
Rozs — —
Árpa — — 
Zab — — 
Kukorica — 
Bab — —
Köles — —
Lóheremag — 
Lucernamag

l
|

I

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.

I

Devizák : szept. 
IS-ézx:

szept.
26-éuzx:

Magyar kor. átutalás 1 Ke 2175.— 2172.—
Német-osztrák „ . 2065.— 2060 —
Lei • ■ 5.69 5.79
Lengyel márka „ „ 153727.— 152200.—

Valuták :
1 angol font - - Kó 151.30 151.55
1 amerikai dollár 33.79 88.77

100 svájci frank „
100 francia frank

640.50 645.50
179 75 178.50

100 belga frank - - , 168.25 —.—
100 svéd kor. - - - . 903.- 908 —
100 dinár - - - - „ 47.12 47.80
100 lei . - - - - „ 18.15 16.86

Árverési hirdetmény.
Eladó ügyfelem nevében közhírré teszem, 

hogy a késedelmes vevő terhére és veszé
lyére a KT. 347 és 351 §-ai alapján 3 kazal 
1922 évi (gomboshere) takarmány cca 120 
q súlyban fog 1924. évi október ho 2. nap
ján délután 1/í3 ólakor Vámosladányban, a 
helyszinen fog Dr Bargár Gábriel lévai köz
jegyző közbenjöttével egy tömegben 12800 
koronában a kikiáltási áron, esetleg azon 
alul is a legtöbbet Ígérőnek azonnali kész
pénzfizetés mellet eladatni.

Árverelni szándékozók tartoznak bánat
pénz címén a kikiáltási árnak 10%-át, az 
árverelés megkezdése előtt a közjegyző 
kezeihez lefizetni.

Vevő az árut köteles azonnal elvinni 
és a saját költségén elszállittatni. Az áru 
minőségéért eladó felelőséget nem vállal. A 
vételi illetéket, forgalmi adót és minden 
esetleges egyéb adót, vagy illetéket vevő 
tartozik viselni.

A részletes árverési feltételek irodám
ban megtudhatók és az áru a helyszinen 
megtekinthető.

Léva, 1924. évi szeptember ho 25.-én.
Dr Balog Sándor 

ügyvéd.

Nyilttér.*)
F. hó 7-én este a „Balaton" 

cimü vendéglő ügyéből kifolyólag, 
Jánosdy Rezső urat többek előtt 
heves (elindulásomban alaptalanul 
rágalmaztam s ezúton kérek bocsá
natot a fenti úrtól.

Léva, 1924. szept. 24.
VÖRÖS JÓZSEF,

a „Balaton* vendéglő tulajdonosa

| •) Ezen rovat alatt közlöttekért nem vállal

| felelősséget a Szerkesztőség.

= APRÓ HIRDETÉSEK. =
MárifTATlA “Won jó karban levő 
ITXdiXLgUXlU eladó, Széchényi-utca 8.
'RfTTT 1"l d ? eladó 2 szoba, konyha 
Arf&y JJ-drá Megtudható : Petőfi u. 8.

Tlá? eladó Léván Mártonfy-u. 
“6 ' ÍJ. szám alatt. 1 üzlet, 3
szoba konyha, 1 speiz, pince és 2 raktár. 
Bővebbet FELDMANN Nová-Bana. 898
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Űzletmegnyitás! Jrl:sXa 
séget, hogy mészáros üzletemet újból meg
nyitottam és kérem becses pártfogásukat 
továbbra is. Kiváló tisztelettel W I N T E R 
ADOLF Levice- __ __ 94G

TTélAemVlí bulor ■"'-Ónnal eladó.
XlaXOöÁUUa Bővebbet özv SCHMIED 
ANDRÁSNÉ Csata 929
TTál bútorozott szoba teljes ellátássá1
XxcL kiadó. Szepessy-utca 3 942

T’alTrá+fi+íl? e«Yü«Yes asztalos segéd.X eiV BbcVXXi Váradi utca 2. 937

"Pj, pá fi kocsis állást keres azonnali
Xáittwöö belépésre, vagy november 
1 tői. HERDA FERENC Cseke, up. Nagysalló.

934
HA drb. birkát elfogadunk felesből. Cim
wV BOTTKA Nemcsény. 935

Elánisitónő nyékhez. Bővebbet :
KOHN péknél Léván. 931;

év óta fennálló kovácsműhely szer- 
mv számmal vagy anélkül azonnal bérbe
adó. NEHÁNSZKYFERENCZ Nagysallo 945
1A hold vetőföld, ház, élő s holt gazda- 
ÁV sági felszerelés eladó Nagysallón. Cim 
a kiadóbau. 943

TTAh ölaAA* 2 szoba, konyha, speiz 
Xlítö wXallw • és mellékhelyiségekkel. 
Kellemes helyen a legjobb karban Cim a 
kiadóban. 930

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

I- OPTIKAI SZAKÜZLET. H
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy ZEISS Német
ország legmegbízhatóbb gyárának SZEMÜVEG LERAKATÁT 
megkaptam. — Raktáron: Szemüvegek kerettel és keret nélkül, 
Zwickerek, nagyitok, iránytűk, hőmérők, fényképészeti cikkek, fokotok.

===== Szemüveg javitás 24 óra alatt készül. --—
Egészségügy! cikkek. Háztartási cikkek. Illatszerek. 
Vegyszerek. Watta és kötszerek. Bőr- és Díszműáru.

PICK ENDRE droguista, 
vegyi- és cosmeticai laboratóriuma LÉVA.

LISZT ÁRUDA!

Gőzgép “BP' 

"LÍTzemtoem 1 élt tv a. tó- 
Fedélcserép gyár és gözííirész PUKANEC.

/ >1 /

I I

Az összes dohányzó kellékekben 
a legolcsóbb és legjobb 

bevásárlási forrás

GRÓF RUDOLF
DOHÁNYNAGYÁRUDÁJA LEVICE 

(városi szálloda épületében).

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

házában — bent az udvarban —

RT LISZT ÁRUDÁT
===== nyitottam. =====

, ST á ' malomnak e környéken elismert legjobb minőségű lisztjei 
2C a legolcsóbb napi áron kaphatók.

Nagyobb megrendelésedet házhoz szállítom III 
ELADÁS KICSINYBEN I PONTOS KISZOLGÁLÁSI

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

GRAPKA MIHÁLY.

Állandóan raktáron van:
Selmeci pipák, valódi bruyére angol és 
francia pipák valamint csibusok, pipaszárak 
dohányzecskók, cigaretta- es szivarlárcák 
és szopókák. Abadie és Olleschau cigaretta 
papiroz, hüvelyek és az összes dohányzó

kellékek.
Valódi .SOL1NGEN" kések és ollók. 

„PIATN1K" játékkártyák, kávéházi és ven
déglői felszerelések : Billiard kréták, kávé
házi kréták, tágobörek, fogvályók és papir 
szalvétták. — Levelezőlapok — Nagy 
választék jelzökrétákban és szabókrétákban. 
Papíráru és írószerek — Pósta cikkek, 

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

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

.Jupiter* stb. — Öngyújtók.

Legjobb bevásárlási forrás!!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- én vasnagykereskedése

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon »i. 14.
Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK1! 1

I
I

Útlevél viziumokat 
legkésőbben 5 nap alatt 

17.— K. díjért megszerez 

DOBROVITZKY 
hirlaDterjesztésí iroda, LEVICE-LÉVA, 

Bástya utca 2. Városhánal nemben. 
Ugyanitt hírlapokra előfizetések és 
hirdetések eredeti áron felvétetnek. 
Színházi Élet legújabb számai szá- 
monkint 6- K.ért kaphatók Divat
lapok és könyvek nagy választékban.

1

Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj, állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely táró, 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 KONYHAFELSZERELESI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek. 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedők és tisztitók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk, Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca és aluminium evőeszközök, konyhamérlegek.

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

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

_______Vízvezetéki é8 villamossági szerelési anyagok.-------------  
Modern fürdőszoba kerendeaéeek : 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.
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I lirdetmény.
A teljhatalmú miniszter ur 1924 aug. 

21-én 44051—1924 adm. 11. számú rende 
lete következtében engedélyezve lett Vámos- 
ladány község utcájának kiszélesítéséhez 
szükséges földrészek kisajátitása. miért is 
XVIII zsupáni hivatal az 1881 évi XLI t. c 
38 § a értelmében a bizottsági tárgyalást a 
helyszínére Vámosladdnyba 1924 október hó 
9 én reggel 9 órára kitűzi Ez közhírré tété 
tik azzal, hogy a kisajátítandó íö'ddarabokra 
vonatkozó tervek és iratok 1924 szeptember 
7 töt október 7-ig vagyis 30 napon át a 
Vámosladáuyi körjegyzői hivatalban közszem 
lére kiiesznek teve, ahol azt érdekeltek a 
hivatalos óra alatt megtekinthetik.

Eigyelmeztettnek 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 kisajátítási 
tervezőt ellen valamint annak árura vonat 
kozólag. Amennyiben ilyen észrevételek nem 
adatnak be a kisajatitási tervezet véglegesen 
elfogadottnak nyilvánittstik.

Zvolen dna 28 augusta 1924
Za zupana 

necitatelny podpis v. i. 
zupny hlavny r.otar.

Modern fürdőszoba 
■i berendezéseket ■■ 

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

KAISER ÁRMIN mérnök 
Karlsbad. Bratislava.
Lévai épitéul iroda Ladányi U- 1O.

F — 
sElegáns s

bársony-modellek, 
filz és bőrkalapok 

nagy választékban 

S1NGER RÓZSI 
női kalaptermében 

| LEVICE, Postával szemben, fej 
Idilli- _.lllb»^

HALLÓ! HALLÓ!
Is,„ereden: Pardon Uram, volna szive, informálni, hogy hol

Bruyer pipát vásárolni. Mindenesetre azonban , ..Ámítanak
sem tulfizetni. Megkíséreltem már több helyen, de oly árakat számítana , 
hogy a jelen viszonyok között nem lehet megfizetni.

Kérdezett '. Lehetetlen . . . Kérem ez irányban okvetlenül keresse tel 
DOBüOVITZKY j-Jatsiob 

dLolxá.ziyteellélKele és papíráru JrexeeJredését 
Zue-vlce-Xuéva. Bá.tya-u. 2- VárcsHázzal .zembö..

Itt okvetlenül megtalálja, amire szüksége van. Kaphat itt valódi tájték 
pipát, Bruyerfa és valódi selmeci pipát, csibukokat, komáromi szárakat, 
meggyfa szárakat minden hosszúságban, bőr és fém szivar és cigaretta 
tárcákat, valódi elefántcsont, borostyán, ezüst és juvilit- szivar és ciga
retta szipkákat, öngyújtókat és mindennemű dohányzó kellékeket és 
alkatrészeket nagv válesztékban. Az árak elsörendüsége mellett az árak 
oly olcsók, hogy Ön itt eszközölt vásárlásnál egyáltalán semmiféle alku- 
vitának nincsen kitéve.

Ismeretlen : Azonnal fel fogom a céget keresni, azonban most jut eszembe, hogy Jó- 
minőségű börpénztárcát is szerelnék vásárolni.

Kérdezett: Igen! Ugyancsak ezen cikk is kapható ezen cégnél. En magam is állan
dóan itt szerzem be szükségleteimet, amiért is Oanek is melegem merem 
ajánlani, mert Ön úgy, mint én, meg lesz elégedve

Ismeretlen- Köszönöm Unni! Ajánlom magamat.
Kérdezett: Én ajánlom Önnek a fenti céget Legközelebb ismét találkozunk.

Fí

— Lőpor áruda! — 

BAROSKA JÁNOS 
mechanikus és puskaműves 

Levice, Líéilnai m 5.

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

kaphatók.

Szakszerű JAVÍTÓ MŰHELYI

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 utánrendelöseiket nálam eszközöljék. — 
Úgyszintén a. fériy-lscépnagy-itéisoljcat is sajét 

műtermemben készítem.

ifj. LAUFER BÉLA
fényképész

L ZÉ1 XZ A., Posta utca 1O.

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

divatáru cikkek szükségletét GERTLER FÜLÖP cégnél Léván
(Szanatórium épület) szerzi be.

Állandó nagy- raktAr:
Női ruhákban, Blusok, gyermek és Bakfis ruhák, kötött kabátok, Jumperek, női és 
férfi harisnya, valamint ERCO gyártmányú férfi fehérnemű, nyakkendők és nagy 
raktár férfi PESCHOL kalapokban. — Bébé kelengyék minden minőségben.

— ■ Szolid és pontos kiszolgálás.

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Levice—Léva.


