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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :

Egy évre — — 50 K — f
Hat hóra — — 25 K. - f.
Három hóra — 13 K. — f.
Egyes számok ára 1 korona BARS HIRDETÉSEK.-

□ centiméterenként — fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők- és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

közművelődési es társadalmi hetilap.
A kéziratok a izarreaztOaéghez küldendők 

Kéziratok vlsasa nem adatnak.

Felelős szerkesztő : Dr. KERSÉK JÁNOS.
■ Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetéseket m a rekiaiuá 
dókat a kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Közutak és közterhek.
A lévai városi képviselőtestület

ben interpelláció hangzott a minap 
azért, mert a város határában levő 
dűlő utak és terek területének rová
sára a szomszéd tulajdonosok csak
nem mindenütt kisebb-nagyobb fog
lalásokat eszközöltek. No végre más 
is észre vette, amit mi mindig han
goztattunk, hogy a mi dűlő utaink 
a Csáky-szalmája, amelyre gondot 
nem visel csak az Isten, ellenben 
mindenki foglalhat belőle annyit, 
amennyit akar. Valamikor a városi 
tanács, körülbelül 20 esztendeje, bol
dog emlékű Lokota mérnökkel fel
mérette, kikarózta a városi dűlő 
utakat és köztereket. Akkor láttuk 
csak, amikor a határköveket lerak
ták, hogy a tulajdonosok mennyit 
foglaltak. Volt olyan is, aki két- 
három ölre beszaladt az útba. A 
város akkori gazdája néhai jó Rácz 
János rendet is teremtett és szigo
rúan ügyelt arra, hogy a felmérést 
mindenki respektálja, mert aki vétett 
a rend ellen, arra szigorúan ráhu- 
zatta a mező-rendőri törvényben 
meghatározott büntetéseket. A szé
lesebb utakat kiárkoltatta, két oldalt 
gyümölcsfákkal beültettette, szóval 
gondot viselt rájuk.

Azóta a két évtized a feledés 
mohával betemette a rendelkezés 
eredményét s ma már a határkö
veken kívül alig látja az ember, 
hogy hol is volt a felmérés alkal
mával megállapított határ. Az utak 
mentén volt árkokat a tulajdonosok 
elegyengették, betömték; az árok
parton ültetett gyümölcsfákat kitör
delték, vagy más módon tönkre
tették s kidobták. S mikor a terület 
szabad lett, akkor beszántottak az 
útba oly szemérmetlenül, hogy min
denki megbotránkozott s önkényte
lenül is azt kérdezte: Hol van a 
városi mérnök ? Hol a város-gazda.

Jő és üdvös dolog volt végre az 
az interpelláció, hogy végre akadt 
ember, aki belenyúlt a darázsfészekbe 
s követeli a foglalások visszavételét 
s a bitorlók szigorú megbüntetését. 
A legszivessebben támogatjuk mi is 
a tisztogatás munkájában, mert ez 
már csakugyan tűrhetetlen, amit a 
dütő-utakkal és közterekkel csinál
nak. Csak pár példát említünk meg. 
Ott van a kákák alatt a pásztor
iaktól a kápolnáig s onnan a kőpin- 
cékig vezető ut. Ez az ut 18 
méter széles ut volt. A jobb oldalon 
egész hosszában egy széles árok 
volt, hogy felfogja a szőllőhegyek- 

ről leszaladó vizet. Ezek mentén az
előtt és pedig a cigányka felőli ol
dalon óriási fűzek állottak ; később 
azután nem tudni miért, az ároknak 
az úttesttel érintkező oldalán ültet
ték a gyümölcsfákat és pedig mind
két oldalon. Tessék megnézni, hol 
van most az árok. Kénytelenek va
gyunk megállapítani, hogy azt az 
összes tulajdonosok elfoglalták, be
temették és beültették. Pedig ezt 
csak saját kárukra tették, mivel a 
szöllőhegyröl lefolyó viz most már 
gátat nem találván, tavaszkor a föl
dek három-negyed részét elönti. A 
másik oldalon látni oly foglalást, 
mely 6— 8 méternyire belenyulik az 
úttestbe.

A kápolnától a ligetig vezető 
kocsiút baloldalán a szomszéd tulaj
donos elfoglalta az árkot és a kocsi
fordulásra szánt teret s most a jövő
menő szekerek nem tudván kitérni, 
behajtatnak a földre s ott közleked
nek persze a tulajdonos kárára. Úgy 
van ez hegyalatt a kereszthegy kör
nyékén, hol három dülőut ma már 
csak három keskeny ösvényé sorvadt.

A nagy lüvellö, zúgó dűlőkben 
az egyenes utak ma már cik-cakba 
görbülnek, mintha részeg ember já
rása után lettek volna kimérve.

De hát hogy is kívánhatjuk, hogy 
respektálják az utakat, mikor még 
a városban sem teszik. Még az asz
faltjárda is Hekuba a közönségnek, 
mert bár ezek kizárólag gyalogjárók 
számára épültek, mégis oly vígan 
szekereznek, talicskáznak, bicikliz
nek az aszfalton, hogy gyönyörű
séggel nézik még a rendőrök is. 
Ha az ember rájuk szól, akkor még 
nekik áll feljebb.

Bizony itt van az ideje, hogy 
végre ezen a téren is rendet teremt
sünk. A városi mérnök a város
gazda közbejötté mellett állapítsa 
meg minden, a közutból és köztér
ből történt foglalást. A foglaltatok 
ellen indítsák meg az 1894. évi XII. 
törvénycikkben szabályozott kihá- 
gási eljárást és a legszigorúbb bün
tetéssel sújtsák a foglaló tulajdo
nosokat. A helyreállított mesgyékre, 
utakra és terekre ezúttal nagyobb 
gondja legyen az elöljáróságnak, 
amire nézve legcélszerűbb, ha úgy, 
amint a legtöbb alföldi városban 
századok óta dívik, minden ősszel 
és tavasszal határjárást tartanak, 
amelyen a hatósági kiküldött, pl. a 
gazda s mérnök végigvizsgálják az 
utakat, hol foglalást tapasztalnak, 
azonnal jelentik a tanácsnak, mely 
aztán saját hatáskörében intézkedik.

Nálunk nem lesz máskép rend. 
Majd fogják most is tapasztalni, hogy 
miként fognak ragaszkodni a tulaj
donosok az elfoglalt területhez? Év
tizedes birtoklásra lógnak hivatkozni 
s a végén is szidni fogják az elöl
járóságot, hogy ha foglalás volt, 
mért tűrte évtizedekig.

Mindegy, ezt a dolgot halogatni 
nem lehet. Végre egyszer minden
kinek szemet szúrt a sok szemér
metlen foglalás. Csak elő azzal a 
mérő lánccal s meg kell menteni a 
köztulajdont egyesek foglalásától. 
Mindenkit vissza kell szorítani a 
saját területének határai közé. A 
közutakat és köztereket megvédeni 
mindenkinek kötelessége, de legfö- 
képen az a város elöljáróságának, 
amelynek erre megfelelő hatósági 
szervek állanak rendelkezésére.

A világ-eseményekből.
A francia—német kereskedelmi szerző

dés modus viveudijét kutató tárgyalások hol
nap kezdődnek meg. A német delegáció ma 
megérkezett Párisba A három államtitkárt a 
kormány képviselői fogadták.

Az olasz kormány azzal a kéréssel for
dult a birodalmi kormányhoz, hogy a két 
állam kössön egymással kereskedelmi szer
ződést

A spanyolok minden veszteség nélkül 
megszállották Sesuant. A Raraszónáért folyik 
a harc Mindkét fél veszteségeket szenvedett.

Mexikó uj elnökének Callas tábornokot 
választották meg.

Az angol alsóházban Thomas gyarmat
ügyi államtitkár a mezopotániai helyzetről 
nyilatkozott. Hangsúlyozta, hogy szó sincs 
Nagybrittánia és Törökország közötti hadi
állapotról. A török kormánynál csak tiltako 
zást jelentettek be különféle határmegsértés 
miatt. Az angol kormány ezeket az esemé
nyeket a népszövetségi tanács tudomására 
hozta és a török hatóságokat is fölkérte hogy 
intézkedjenek csapataiknak a határ mögé 
való visszavonásáról. Eddig azonban nem 
érkezett válasz.

A Reuter-ügynökség arról értesül, hogy 
befejezettnek lehet tekinteni a Morgantársa- 
ság és az angol bankárok képviselőinek a 
Németországnak nyújtandó aranykülcsönre 
vonatkozó tárgyalásait. Az amerikai kölcsönt 
véglegesen száz millió dollárban állapították 
meg. A kölcsönt előreláthatólag október köze
pén bocsátják ki minden országban. A fel
osztás végleges kulcsát niég nem állapították 
meg. A brit kvóta 10—15 millió font ster
ling között fog mozogni.

ügy hírlik, hogy a horvátok nem lépnek 
be a Davidovicá kormányba, amelyet azon
ban támogatni fognak.
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A népszövetség közgyűlése elé csütörtö
kön terjesztették az első és harmadik bizott
ság által a nemzetközi konfliktusok békés 
elintézéséről öt héten át folytatott tanácsko
zások jegyzőkönyvét.

A „Stockholms Dagblad* cikkében nem
zetközi akciót sürget a kisebbségek hatásos 
védelmére. Hasonló szellemben foglalkoznak 
a többi skandináv orgánumok is a kis en
tente államainak kisebbségeivel és többen, 
főként Erdély magyarságának helyzetére hív
ják fel a közvélemény ügyeimét.

Sangháj előtt elkeseredett harcok foly
nak. A város védői visszavonulóban vannak. 
Mindkét részen eddig 2000 en estek el. A 
repülők harca és a pergőtűz mind erősebb 
lesz.

Luther pénzügyminiszter ma Londonba 
utazik. A londoni tárgyalások, melyeken 
Sehach is résztvesz, a 800 milliós kölcsön 
ügyében már annyira haladtak, hogy köz
vetlen befejezésük előtt állanak.

A Daily Telegraph úgy tudja, hogy a 
szövetséges pénzügyminisztereknek ama kon
ferenciája, mely az első Dswes-annuitásnak 
a szövetségesek és Amerika közötti elutasi 
tásával fog foglalkozni, e hő végén vagy a 
jövő hónapban lesz. E konferencia előtt két 
héttel a szövetséges és amerikai szakértők 
konferenciáját tartják meg.

A Vossische Zeitung londoni jelentése 
szerint az angol munkáspárt elhatározta 
hogy a konzervatív párt részéről az állami 
főügyész ellen bejelentett bizalmatlansági 
szavazatot úgy fogja fel, mint a kormány 
elleni bizalmatlanság megnyilatkozását A 
lap szerint a liberális párt többsége elhatá
rozta, hogy a konzervatív bizalmatlansági 
javaslat esetén a főügyész ellen fog szavazni 
még akkor is ha a kormány kijelenti, hogy 
a bizalmatlanság parlamenti megnyilatko
zása esetén a parlamentet feloszlatja. I

Politikai körökben nagy fölháborodást 
keltett Radics Istvánnak a Zágráb melletti 
KraBinban mondott beszéde, amelyben élesen 
támadta a katolikus egyházat és kijelen
tette, hogy a gyakovói püspöki konferencia,

amely Horvátország ezeréves fennállásának 
megünneplésére szólitotta föl a horvátor
szági katolikusokat, középkori jellegű. Radics 
nak ez volt első beszéde, melyben állást 
foglalt az egyház ellen és ez az állásfogla 
lás a horvát katolikusok körében kínos fel
tűnést és megbotránkozást keltett.

Herczeg Ferenc Adyról.
Az Ady-kultusz láza nálunk is megka

pott egy néhány felületes fejet, s hogy 
Erdélyben az Ady-ünnepen a félhivatalos 
Románia is részt vett, még nagyobb lett az 
öröm közöttük, pedig meg kell állapítanunk, 
hogy az Ady-imádók legnagyobb része nem 
valami jó indulattal viseltetnek a mi magyar
ságunk iránt, meg kell állapítanunk, hogy 
Ady favorizálói túlnyomó részben a nem 
magyarok közül kerültek ki, akik nagy dobot 
verve tele kiabálták a világot annak nagy
ságával, akinek nincs egyetlen verse, amely
ben büszkén vallaná magát magyarnak, 
ellenkezőleg soha sem palástolta, hogy szé 
gyenli a buta, paraszt magyarságát.

Mi nem cáfolgatjuk az Ady-rajongók 
nyilatkozatait, a történelmi igazság úgy is 
végezni fog velük, csak ide iktatjuk a Koma 
romi Lapok szombati számának egy cikkét 
az Ady-kultuszról, mely egyenesen, magya
rosan megmondja a magyarság véleményét 
Herczeg Ferenc tollán keresztül erről az 
Ady- kultuszról.

A felületes szem'élőnek is feltűnhetett 
az a furcsaság, hogy a magyarság nyílt és 
titkos ellenségei milyen nagy bámulói és 
tisztelői Adynak. Petőfi, Arany, Vörösmarthy, 
nekik mint Hekuba, pont Ady Endre a lég 
nagyobb magyar költő. A Bécsben és a 
világ más tájában élő emigránsok, akiknek 
magyarellenes voltuk már régen közismert, 
valósággal Ady kultuszt csinálnak. Felolva
sásokat tartanak Adyról, szavalóestéket, 
matinékat Ady verseiből Az emigránsoktól 
szerkesztett lapok, folyóiratoknak alig van 
száma, amelyben ne dicsőítenék Adyt, mint 
a legnagyobb magyar költőt és világiro
dalmi nagyságot.

A levitézlett Bécsi Magyar Újság és a 
még tengődő emigráns és emigránsok által 
szerkesztett és a magyarság ellenségeitől ki
tartott lapok olvasói szintén Ady imádók, 
hiszen ezen olvasók és az emigránsok között 
a szoros lelki rokonság 1c nem tagadható.

Ezek szintén nyílt vagy titkos ellenségei a 
' magyarságnak és a nagy lelki rokonság eg é- 
' szén érthető. Ezek természetesen szintén hű 
I csatlósai az emigránsoknak az Ady kultusz 
I terjesztésében és az Ady esték, matinék 
I rendezésében.
I No most már önként előre tódul a kér 
, déseik özöne : miért imádják az emigránsok 

és elvbarátaik Adyt s az ellenségeinktől ki- 
' tartott lapok, amelyekben a magyar kulturá- 
I ról Írni egyenesen nem szabad, miért imák 
I állandóan, szinte a kitartó gazdáik megren- 
i delésszerü szolgalelkü kötelességével, miért 
' csináltat a magyarellenes irányzat fizetett 

embereivel valóságos mesterséges, erőltetett 
1 Ady kultuszt.
| De még ennél sokkal több kérdés tódul 

előre.
I Hogy az Ady imádók között szórványo

san vannak jó magyarok is, akik még nem 
tudják, hogy Ady lényegében micsoda, ez a 
tény, a fenti rikító, kiabáló kérdések élét 
egyáltalában nem veszi el.

Hogy a fenti előtolakodó kérdésekre 
megkapjuk a választ, közöljük az alábbiakat:

Erdélyben nemrég ünnepelték Ady Endre 
emlékét A románok félhivatalosan szintén 
részt vettek ezen az ünnepségen. Ebből az 
alkalomból a Pesti Hírlapban Hetes aláírás
sal rendkívül érdekes és jelentős cikk jelent 
meg, amelynek súlyát az adja meg, hogy 
szerzője Herczeg Ferenc. A cikkből, amely 
ellen bizonyos oldalról már megindult a 
támadás, okulásul közöljük a következő 
részleteket:

— Adyt én fényes tehetségű költőnek 
tartom. Merész és egyéni; tagadhatatlan, 
hogy mély nyomokat hagyott vissza a magyar 
Parnasszuson Ehhez azonban mindjárt, de 
mindjárt hozzá kell tenni: Kár, hogy beteg 
volt I Csakis a betegsége magyarázhatja meg 
teljes tehetetlenségét a saját szenvedélyeinek 
rohamával szemben és csakis a degenerált- 
sága értetheti meg azt a szörnyű, öngyil
kos gyűlöletét, amelyet a maga fajtája 
iránt érzett.

— Volt szive leírni, hogy : . mit
ét az ember, ha magyar ?' És : .Ebek hazája 
ma, nem az enyém' és : .Hitszegei vagyok 
Álmos fajából.“ Továbbá: .Sohse harcolt 
még harcot végig (a magyarság I) — Csak 
léhán és gyáván kavarta.' És : .Hát igenis, 
igenis, igenis — Csúf és borús csak az az 
életemben — Ami magyar.' A hazáját .szen
nyes Hunniának, rongyországnak', a magyar
ságot .piszkos, gatyás, bamba, tomboló

Szomorú mese az Uveghintóról-
— Igaz-e édes anyám, hogy mi olyan 

nagyon szegények vagyunk, még apám sin
csen nekem í

Ezzel a különös kérdéssel szepegö kis 
fiúcska fordult az édes anyjához. A kis fiú 
most tért be a szobába az utcáról, ahol 
eddig játszadozott. Bizonyára az utca vala
melyik büszke lurkója vágta szemébe ezt a 
rettenetes vádat.

Hogy valóban szegények voltak, az a 
kis fiún és a kezében féltőén tartogatott 
játékszeren is meglátszott. Modori agyag
fazék zöld zománeos, törött füle volt a csi
kója. Az a csikó, melynek játékos gyermeki 
képzelete szárnyakat növesztett és hej, de 
sokszor elröpült vele olyan messze tájak felé, 
ahol az utcán a gyerekek nem űznek csúfot 
vele és szivesen beveszik társul a labda
játékba a szegény gyermeket is. Aki olyan 
nagyon szegény, hogy még apja sincs neki, 
mint a többi gyereknek. És nem kergetik el 
irigyen, ha néha megakarja simogatni félénk 
kis kezével az ő játéklovuknak igazi szőrből 
való sörényét, vagy megakarja huzgálni a 
farkát. Hányszor szakadt fel keblében a vágy: • 
Istenem, ha neki valamikor édesapja és hozzá 
még ilyen lova lehetne.

... A kis városka zöld lombu fák közül 
kandikált ki Isten szép világába és amint a 

nyári nap aranyos fényű sugarai beragyogták 
a házak ablakait, csupa vidámság verődött 
vissza róluk mindenütt. Csupa vidámságnak 
látszott lenni az egész élet . . .

Ki gondolná el mégis, hogy itt egy kis 
gyermeki szivben olyan nagy szomorúság 
gyűlik össze napról-napra, hogy azt a kis 
városka lakói között széjjel osztva is elég 
volna viselni. Ó, de hol található olyan balga 
lény, aki más szomorúságából kívánna ma
gának részt ?

A szegény kis fiú mindég szomorú volt. 
Szomorúságában nem ismerte meg az élet 
izét, szinét. A szemére tóduló könnyektől 
nem látta meg, nem vette észre soha sem 
a fák szépséges zöldelő pompáját, az ég 
ragyogó kékségét, a tova-kuszó felhőket, me
lyek úgy bodrozódnak, szövődnek-fonódnak 
a szikrázó égbolt alatt, mint valami jól eső 
szines álom, illatos májusi éjszakán, mikor 
az ezüstös olajfüz illata a fehér jásmin sza
gával ölelkezik s csókjuk remeg a hajnal 
barmat-cseppén. A szomorú kis szivéről le
szakadó sóhajoktól nem hallhatta meg so
hasem a madarak vigan zengő dalát, a bo
gárkák zümmögését, a langyos szellő halk 
hangú neszelését, ami vidám, rezgő tánezra 
indítja a fák leveleit s meleg szépséggel tölti 
be a mindenaéget.

Szomorú édesanyjának a gyermek előbb 
elhangzott panaszos kérdésére nehéz lett 

egyszerre a szive, az a nagy anyai szív, a 
kimeríthetetlen örök szeretet forrása.

t Rávonta gyermekét erre a szivre, hogy
■ elcsititsa vele nagy dobogását. És elkezdett 

neki mesélni. Mesét mondani, mint rendesen, 
mikor a gyermek piczi szivéből időnként 
kicsordult a keserves árvaság fájdalma.

Az anya meséje rendszerint az üveg 
hintóról szólt.

Csillogó, fényes üveghintóról, melyen
■ egykor majd — ha jól viseli magát — elfog 

értük jönni az édesapja, hogy elvigye magá
val mindkettőjüket messzire, nagyon messzire. 
Szép virágos kertbe, ahol aranyporral be
szórt utakon sétálnak az emberek és sehol 
nincsen mocsok és sár, mint itt. Fehérruhás 
angyalok játszadoznak aranyos labdákkal és 
minden gyermeket bevesznek a ,métá“ba. 
És ha betörnek véletlenül egy ablakot, nem 
fogják mindég reá, hogy ő ütötte be, mint 
itt csinálják vele a gyerekek, mert tudják, 
hogy nincs neki édesapja, akitől félniük le
hetne. Rózsaszinü felhők között fognak sé
tálni és a kis kezét az apja fogja tartani, 
hogy ne botoljék meg az utakat szegélyező 
szépséges csillagokban, az ég tündöklő szent- 
jános bogárkáiba

A gyermek mosolyogva, megbékült szív
vel hallgatta a mesét. Ragyogó szemével 
gyönyörködve leste az anya fájdalmas ajkáról 
elszálló meleg szavakat, mint valami külö-
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zsiványhad"-nak nevezte Száz hasonló Ady- 
idézetet találhatnánk még, de azokat enged
jük el egymásnak

— Mi ez, ha nem betegség ? Jól tudom, 
hogy Ady gyűlöletének valami keserű, önsa 
nyargató mellékize van, de hiszen épen ez 
az amit betegségnek nevezek Hiába mond
ják némelyek: más költő is ostorozta a 
nemzetét, például Petőfi. Léha okoskodás I 
Petőfi kiverte a kufárokat a hazaszeretet 
templomából, de joga volt hozzá, mert a 
grandiózus templomot ő maga épitette föl a 
saját és a magyarság örök dicsőségére 
Mutassatok nekünk egyetlen Ady-verset, 
amelyre rá lehetne fogni, hogy egy hazáját 
szerető és nemzetét féltő költő müve I Petőfi 
azért korholta a nemzetet, mert neki nem 
volt elég magyar; Ady éppen azt utálja és 
gyűlöli a magyarságban, ami magyar.

— Egy dolog egészen bizonyos ; ha 
lámpással keressük, akkor sem találunk a 
földgolyón még egy népet, amely képes volna 
ünnepelni olyan költőt, aki úgy irt a hazá 
járói és nemzetéről, mint Ady irt Magyaror
szágról és a magyarságról. A brittek meg
tagadták és földönfutóvá tettek Ady Endré
nél nagyobb angol költőket (Byront és Wilde- 
ot), akik nem is a hazájuk, csak a hazájuk
ban divatos erkölcsi felfogás ellen támadtak. 
Magam nem értem meg ezt az angol szász 
prüdériát, de miért panaszkodnak a „rövid
látó magyar sovinizmus" ellen éppen azok 
az Ady imádók, akik nálunk örökké a 
művelt Nyugat példájára hivatkoznak ?

— Ady tisztelőit — megengedem, némi
leg önkényesen — három osztályba lehet 
sorozni. Az elsőbe tartoznak azok, akiket 
tisztára csak esztétikai vonatkozások fűznek 
Ady költészetéhez. Ők azok, akik mélyen 
fájlalják, hogy ezt a kiváló tehetséget beteg 
idegei megakadályozták abban, hogy azzá 
legyen, aminek született: a nemzet költője. 
A második csoportba tartoznának azok, akik 
érzelmi közösségben élnek a költővel és éppen 
azt istenitik irasaiban, ami beteg. Ők azok, 
akik a saját degeneráltságuk költői igazolá
sát és apoteozisát találják meg Ady könyvei 
ben. Végül a harmadik csoportba tartoznak 
a magyarság külső és belső ellenségei, akik 
szövetséges erőket köszöntenek Ady öngyil
kos ösztöneiben Ezek közé tartoznak azok 
a magyar forradalmárok, akik soha sem 
olvastak Adyt, de minden áron szobrot akar
tak neki állítani és azok a Goga Oktaviá 
riok, akik most ,a megjelenésükkel emelték 
az erdélyi Ady-ünnep fényét."

— Az Adyt ünneplő erdélyi magyarok 
dolgába nem szólok bele, ők rendkívüli 
viszonyok közt élnek és bizonyára jobban 
tudják, mint tudjuk mi, az adott helyzetben 
hogyan kell viselkedniök. Mi azonban, ha 
Ady Endre nevét halljuk, nem ünneplő ked
vet, hanem mélységes szomorúságot érzünk 
És mulasztást követünk el ha a fiaink kezébe 
adva Ady könyveit, nem figyelmeztetjük 
őket, hogy azok egy beteg tehetség müvei.

Eddig szól Herczeg Ferenc cikke, amely 
mindent megmagyaráz, amelyhez igazán 
vétek volna kommentárt fűzni.

KniönfólőR..
— A tátraaljat nagymegye kép

viselőtestületének közgyűlése. A XVIII. 
nagymegye képviselőtestülete múlt hó 27-én 
tartotta meg közgyűlését, amelyen simán 
elintézte a napirend 36 pontját. Az elnöklő 
zsupán válaszolt a képviselőtestületi tagok 
által hozzá intézett egyes kérdésekre. A 
megyeképviselet a felmondási és hurcolko- 
dási határidő egységes rendezése mellett 
foglalt állást és azt javasolta a kormánynak, 
hogy Besztercebánya, Breznóbánya, Korpona 
és Léva városokat ruházzák fel kibővített 
hatáskörrel. Elhatározták, hogy a régi tipusu 
magyar és a jelenlegi szlovák tipusu polgári 
iskoláknak a történelmi országrészekben 
lévő polgári iskolákkal való egyenjogositása 
érdekében az iskolaügyi minisztériumhoz 
fordulnak Javasolják egy éves tanfolyamok
nak a szlovenszkói polgári iskolákban való 
bevezetését. A megyebizottság elhatározta, 
hogy a törvényhozó testületeknek javasolni 
fogja a Selmecbánya—Zólyombrézó közöt* 
lévő vasúti vonal normalizálását. A népjóléti 
minisztériumban közbenjárnak a mezőgaz
dasági munkásság részére való önálló beteg
pénztár létesitése érdekében és a törvény
hozó testületeknek javasoljak a betegbizto
sításról szóló törvény módosítását oly módon, 
hogy a mezőgazdasági munkaadók részére 
csökkentsék a dijakat és hosszabbitsak meg 
a bejelentési határidőt. A munkatervezet 
értelmében a megye önállóan utakat épit és 
több utat megjavit. A bizottság 40.000 ko
ronát szavazott meg Besztercebányánál a 
Garamon átvezető vasbetonhid építésére. — 
Egyes lapoknak az a hire, hogy a megye
bizottság foglalkozott azzal a javaslattal, 
hogy II ioka képviselőnek üdvözlő táviratot 
küíd 60 ik születésénapja alkalmával, nem 

felel meg a valóságnak, valamint az a hir 
sem, hogy ilyen javaslatnak elvetése után 
a szlovák néppártiak eltávoztak volna az 
ülésről.

— Dr. Frommer Ignác főorvos 
80 éves. Orvosaink nesztora aug. 13 án 
töltötte be 80. születésnapját. Mivel e ritka 
jubileum alkalmával fürdőn tartózkodott, 
orvostársai szept. 19 én egy orvosegyesületi 
közgyűlés keretében ünnepelték elnöküket, 
aki e magas kort teljes testi és szellemi 
frisseségben élte meg. Msjd szept. 26 án 
társasvacsorát rendeztek tiszteletére, amelyen 
a vidéki orvosok is nagy számmal vettek 
részt. Ünnepelték ez alkalommal benne az 
embert, az orvost s főként a kari és rendi 
ügyeknek mindenkor buzgó és tevékeny 
elöharcosát, aki immár 5 évtized óta harcol 
fáradhatatlanul az orvosi közügyért. Ad 
multos annos I

— Szocialista népgyűlée A lévai 
szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt a 
Vigadó nagytermében népgyűlést rendezett 
az internacionálé megalakulásának hatvana
dik évlordulója alkalmából. A népgyülésen a 
hatóságot dr. Baska Alajos szolgabiró kép
viselte. A gyűlést Szenes Ignác nyitotta meg. 
Elnökké Kiss Gézát választották. A kommu
nisták minden áron Krsiák Istvánt akartak 
elnökké s emiatt folyton zajongtak. Borovszky 
Samu nemzetgyűlési képviselő volt az első 
szónok. Borovszky beszédében utalt az év 
fordulóra, majd a kikezdett nyo'c órai munka
idő melletti erős állásfoglalásra hívta fel a 
munkásságot Bírálta a szociális biztositásról 
szóló törvény javaslatot. Rossznak minősíti, 
mert 65 évben állapították meg a korhatárt. 
Ezt szerinte kevés munkás ember éri meg. 
De elfogadták azért, mert jobb a semminél 
és egy rossz törvényből idővel mégis csak 
lehet jó törvényt csinálni. Egyébként ezért 
is nagy harcot kellett vivni. A munkanélküli 
segélyezésről beszélve megállapította, hogy a 
behozandó genti rendszer jobb lesz az 
eddigi gyakorlatnál, mert eddig a hatóság 
kényére volt bízva a kiosztás és megvolt 
állapítva az is, hogy egyes szakmák egyál
talán nem részesülhettek munkanélküli 
segélyben. Ahol pedig nem volt erőteljesebb 
munkásmozgalom ott egyáltalán nem is kap
tak segélyt a munkanélküliek. A genti rend
szer alapján még falun is fognak kapni. 
Szemrehányást tesz a gyűlést állandó köz- 
beBzólásaikkal zavaró kommunistáknak, hogy 
a munkásság gazdasági szervezeteit szét-

nős orsóról pergő, csillogó aranyfoualat, mely 
körülfonta a gyakori egyedüllétben játszótár
sak nélkül eltöltött magányosságában kifej 
lödött képzeletét és elfojtotta benne a mély
séges fájdalmat, mely abból a tudatból táp 
lálkozott, hogy ők olyan szegények, még csak 
apja sincs neki, mint a többi gyerekeknek, 
akik olyan vidám kedvvel játszadoznak az 
utcán.

Kacagott, vidáman szaladt ki az utcára 
édes anyja meséje után. És mi az ? I Hirte
len nem érti, csak ámulva néz. Folytatása 
talán az imént abbahagyott szépséges mesé
nek, vagy maga az anyai Ígéretnek teljesü
lése. Csillogó, fényes üveghintó robog most 
végig az utcán. Ragyogó szőrű, pompás pari 
pák csattogó patkója alatt csillagos szikrákat 
hány a kövezet.

Az üveghintó most eléje ért, a gyermek 
széttárja piciny karját és örömtói repeső 
szivvel, boldogan kiabálja a hintó felé ■ Apám, 
édesapám I

De, jaj, mi ez ? A büszke fogat meg sem 
áll I A lovak tova vágtatnak. Csak a bakról 
a díszes öltözetű kocsis suhogtatja meg fe
nyegetően ostorát a kiabáló gyermek felé, 
aki keservesen sírva, törülgeti arcáról a gyors
lábú lovak által felkavart utca sarát, amely 
befecskendezte őt . . .

Koperniczky Kornél

Fejek az életemből.
KLÁRA.

Hatodik gimnazista voltam akkor . . . 
Tanév vége lehetett, amikor megláttam egy 
felvidéki kis varosban a diákmisén s azon a 
nyáron a vakációra Kolozsvárra kerültem és 
ott ismételten találkoztam vele. Öt is várat
lanul érhette a találkozás de én is legtit
kosabb ábrádjaim megvalósitását láttam e 
meglepetésben, akkor született meg bennem 
az irö és megirtam első és uIoIbó regényem 
a Klárát. Azon a nyáron többször találkoz
tam még Kiarával, aki ekkor harmadik gim
nazista volt. Egy népünnepélyen — akkor 
volt először rajtam az uj zsaketem — a 
konfetti csatában sikerült öt megközeliteoem. 
Lebontott ezöke haja lobogott a nyári 
szürkületben, de karcsú alakja csakhamar 
eltűnt. Azután kitört a forradalom és ö nem 
jött többé vissza a felvidéki városka gimná
ziumába. Elszakadtunk egymástól anélkül, 
hogy megismertük volna egymást. Vájjon 
hol van ő most ? 1

MÁRIA. |

Négy öt évvel idősebb barna leány volt, 
mint én. Egy abaujmegyei kis faluban talál
koztunk egy eljegyzésen. Isten tudja, hogy 
mi kapott meg, de vonzódtam hozzá, a 
találkozás után egy-két levelet Írtam neki, 
msjd felkerestem egy borsod megyei faluban, 
ahol postamester volt. Sokat beszélgettünk . 
azon a délután, emlékszem................ Sötéten |
szürkült, nekem menni kellett és én lehelet- ■ 
szerűen csokot hintettem a kezére, öt ev 
után találkoztunk Budapesten ismét, egy 

bérhaz földszinti lakásában. Éppen az év
fordulón — az első elválásunk napján Hozzá 
Írtam az első szerelmes versem Egy emlék 
könyvet adtam neki és abba Írtam be a 
sorokat, talán még ma is őrzi ? I Vén kisasz- 
szony maradt — a testvéreiből nevel embert, 
mert apját megölte a könnyű életmód és 
az anyja egy maga tehetetlen. Elbeszélte, 
hogy csalódott, valakinek a leveleit őrizte, 
aki igy látszik nem találta meg benne azt, 
akit kereset.

MARGÓ.
Diák-elnök voltam akkor ..... egy 

bálon mutattak be neki, egy másik bálra 
pedig elmentem a kedvéért. Kicsi, tömzsi 
szőke loány volt, óvónő. Ö volt az első leány 
az életemben, aki az élet reális voltáról 
beszélt nekem, amely a boldog házassághoz 
vezet. Tőle kaptam az első női levelet. 
Később egy ifjúsági lap szerkesztője lettem, 
az egyik szerkesztő kollégám több verset 
hozott az egyik alkalommal magával és az 
ö neve volt alatta. Megkérdeztem a kollé
gámtól, hogy kihez szólnak ezek a versek 
— megmagyarázta. Sokat hivtak azután 
engem hozzájuk, az édes apja postamester 
volt egy abauji faluban, de sohasem mén 
tem el, mert Margó egy idős volt velem. 
Azután hallottam, hogy Margó férjhez ment 
egy fiatal tanitóhoz, ahoz, akihez azokat a 
bizonyos szerelmes verseket irta, amelyek
ből én is egyet leközöltem.

Urr György.
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szaggatták. Ezt megállapította a moszkvai 
ötödik kongresszus is, mely kiadta a jelszót: 
vissza a szakszervezetekbe I A munkásságot 
a közös sors, a nyomorúság végeredmény
ben összefogja hozni, csak hátsó gondolatok 
nélküli tisztességes szándék kell hozzá. Tá
madja az agráriusokat a gabona vámok 
felemelése miatt. Nem az iparbárók garáz
dálkodását akarják letörni — mondja — 
hanem azt gondálják. ha ti loptok, engedje
nek minket is lopni I Az illetőség kérdésének 
érintése során azt mondja, hogy emberekről, 
akik évtizedek óta itt dolgoznak, megálla 
pitják, hogy idegenek itten. Nem juthatnak 
útlevélhez, gyermekeiket nem Írathatják be 
az iskolákba, mert nincs illetőségük. Ez a 
legszörnyübb kin, mely a republikában van. 
Kétszázezer ember áll illetőség nélkül. Hi
báztatja a kormányon ülő szocialistákat, hogy 
nem vették észre mi készül a munkásság 
ellen és nem tiltakoztak ellene. Minden jó- 
érzésü embernek küzdeni kell ezen állapot 
ellen. A szocialisták nyomására már változ 
tatni készülnek rajta. De nem ért egyet 
Dérer Iván javaslatával, mely azt kívánja, 
hogy akik 1906. január elseéig érkeztek erre 
a területre, azok állampolgársága ismertes
sék el. Aki 2-án jött ide az már nem lehet 
csehszlovák állampolgár ? Ez csak zaklatás
nak tenné ki a népet a hatóságok részéről. 
Azt követeli Borovszky, hogy akit itt találtak, 
mindazokat ismerjék el állampolgároknak. 
Ha kell a terület, kelljen a rajta élő ember 
is / Borovszky beszéde után Kiss Géza a 
gyűlés elnöke erélyesen felszólalt a kommu
nisták rendbontása ellen, mire azok énekszó
val eltávoztak a teremből. Mindössze csak 
egypáran voltak. Ezután Miklósi Béla beszélt 
a háborúról, Szandlicsek kiküldött, a föld
munkások orsz. szervezetének titkára pedig 
cseh nyelven a kommunizmus ellen beszélt

— Antal Géza dr. dunántúli ref. 
püspök. A dunántúli református egyházke
rület püspök választásánál a legutolsó sza
vazás alkalmával a négy jelölt közül egyik 
sem kapott szavazat többséget. Ezért az 
egyházkerület pótválasztást rendelt el Antal 
Géza dr., volt országgyűlési képviselő, egy
házkerületi főjegyző és Czeglédy Sándor dr. 
esperes, győri lelkész között. A szavazás 
napja október hó 12 én, a szavazatok fel
bontásának napja pedig október hó 16 án 
lett volna. Azonban Czeglédy Sándor dr. az 
egyházkerület választóihoz intézett felhívásá
ban bejelentette, hogy a választás egyön
tetűsége céljából a jelöltségtől visszalép és 
igy most már befejezett tény, hogy Antal 
Géza dr.-t október 16-án a dunántúli refor
mátus egyházkerület egyhangúan megválasz
tott püspökének fogják kijelenteni. Az új 
püspököt október hó 29 napján fogják beik
tatni Pápa városában.

— A Keresztény MunkáBegyesfi- 
let szüreti mulatsága a legszebb siker 
jegyében zajlott le. Emelte az est fényét 
műkedvelőink igazán teljes odaadással, lélek
kel alakitott játéka. Harsányi Zsolt ,A vén 
gazember' c. színmüvében, amelynek sikere 
elsősorban jánosdy Rezső elsőrangú rendezé
sének köszönhető, kinek nagy segitségére 
volt Zahradnik Dániel. Maga a darab 
egy magyar mágnásnak gondtalan, semmivel 
sem törődő élete folytán való teljes tönkre- 
jutását mutatja be, kit egyedül a mindig 
vén gazembernek tartott kasznárja ment meg 
végtére. E szerepben mutatkozott be Zsiak 
Géza, ki teljesen beleélve magát szerepébe 
igazán mesterien játszott, unokája a fess 
huszárfőhadnagy jánosdy Rezső elegáns 
megjelenésével, igazán katonás viseletével 
mindenki tetszését kivivta maga számára. 
Inokai báró szerepében Balázs László az 
előkelő, semmi után nem néző mágnás sze
mélyét nagy hatással alakitá, felesége Vörös 
Mariska, Mária leányával Boób Mariska és 
fia Turpinszky József e kedves úri család 
minden egyes tagja oly harmónikusan kie- 
gészité egymást. Az anya előkelő megjele
nése, a leány naiv, mindenkiben csak a jót 
feltételező, kedves alakja, a fiúnak már cse
lekvésre, munkára kész személye elsőran
gúan jelent meg szereplőink már ismert, 
nagyszerű alakitásában. A család barátja 
Balassa báró Kucseia Imre a gondnélküli 
urat szintén jól adta. Kedves alakja volt '

még a darabnak Perkálné, Uhetik Manci a 
' kasznár gazdasszonya, ki az öreg asszony 
I személyét oly hatásosan alakitá, hogy a 
i közönség kacagását csalta sokszor elő.

Panni Guba Annuska kedves megjelenés 
' volt a szolgáló szerepében. Gyengő ifj. 
I Bucsek Gyula — a báró pártjának elnöke, 
I korteseivel, elsősorban Buczkó kántor Kronka 
; István, Disznóssy Imre Dezső majd a többi 

kortesek: Gyurisa József, Kalocsay Gyula. 
' Valásek Béla és Krizsmanek Imrével oly 
' lelkesedéssel, oly híven adták elő a régi 

választásokra való előkészületet és kortes
kedést, hogy igazán élvezni lehetett ezen 

1 változó, izgalmas jeleneteket; nem lenne 
; teljes e névsor, ha Zsiga cigány szerepében 

nem Doleg Lajos jelent volna meg. Az 
orvos Kabáth József és a szolgabiró Bélik 
József I igazán hivatásuk magaslatán állva 
adták elő komoly szerepüket. Még két jó
kedvű alakja volt a darabnak, Johan inas

• Baranya Sándor és a huszár Gregan Mihály 
kik szintén nem egyszer hangolták nevetésre 
a közönséget Igazán kellemes órákat sze
reztek jó szereplőink a közönségnek, ame
lyért ez úton és hálás köszönetünket fejez

• zük ki nekik. Előadás után a bohóságokkal 
kevert szüreti mulatság reggelig tartotta 
együtt a vidám társaságot. — Itt hozzuk 
tudomására a nb közönségnek, hogy ma 
este fél 8 órai kezdettel megismételjük a 
darabot az Egyesület nagytermében.

— A lévai adóhivatal uj vezetője. 
A vezérpénzügyigazgatóság Sedivy József 
adóhivatali igazgatót, aki 1920 tói vezette a 
lévai adóhivatalt, Varannóra helyezte át s 
helyébe Kemény Zsigmond adóhivatali főin
tézőt helyezte át főnökké.

— A zselizl járási bizottság szep
tember 29-én tartotta havi ülését. Több 
község zárszámadásainak letárgyalása után 
elhatározta a bizottság, hogy megszervezi a 
járási gyepmesteri intézményt, melynek kia
dásaihoz a községek adójuk arányában já
rulnak hozzá.

— Harangszentelés Százdon. Szép 
’ ünnepei voltak a százdi evang. egyház hivei- 
I nek folyó évi szeptember hó 21 és 28 án, 

szeptember 21-én hozták az ipolyszakálosi 
; állomásról felpántlikázot deres lovakon és
• virágokkal feldiszitett kocsin, bandérium és 

számos kocsi kiséretében a Fischer Testvé-
' rek nagyszombati harangöntöjében készült 
1 180 kgr. súlyú uj harangjukat, melynek 
1 árát a hívek önkéntes adományokból fedez

tek. Szeptember 28 án pedig volt a felszen
telés. Már 27-én ünnepi képet mutatott a 
község; másnap pedig csak úgy özönlött a 
vidéki evang. hívek tömege és a vidéki ro
konság a kicsi gyülekezetbe. A felszentelést 
a nagyhonti főesperes végezte, az ünnepi 
beszédet pedig Bándy Endre a barsi evang. 
egyházmegye főesperese tartotta; a luturgiát 

; a csánki evang. lelkész végezte, mely után 
a helybeli megemlékezett a háborúban ele- 
sett hősökről és ennek emlékezetére szólalt 

s meg először az uj harang, azután felolvasta
■ a harang beszerzésének történetét és az 

önkéntes adakozók névsorát.
— Eljegyzés Fiaéan Gusztáv Varsány 

és Kmosko Ilonka Vámosladány jegyesek.
— Házasság. Kohn Jenő órás Léva és 

Fiala Frida Wien házasságot kötöttek.
— Zsidók újéve. Vasárnap este kez

dődött izr. polgártársaink újévi ünnepe, a 
Ros Hasono. A zsidók vallásuk szerint az 
5685. évet Írják már. Szerdán a Jóm

■ Kypur a hosszunap veszi kezdetét, mely az 
engesztelődés napja s egyszersmind a zsidók 
legoagyobb ünnepe.

— Pozsonyban a jövő 4v áprili
sában kezdődik meg a magyar szín
játszás. Faragó Ödön magyar színigazgató 
— mint értesülünk — azzal a kérelemmel 
fordult Pozsony városához, hogy a jövő 
évbeu a csehszlovák szintársulat évadjának 
befejezése után megkezdhesse pozsonyi mű
ködését. A kulturális és szinügyi bizottság a 
napokban foglalkozott Faragó kérésével és 
egyhangúlag annak teljesitése mellett dön
tött A bizottság magyar tagjai ez alkalom
mal rámutattak arra, hogy még mindig 
késik a színészi kérdés igazságos megoldása.

— Október elsején nyílt meg az 
egyéves magyar tanltóképz őtanfo- 
lyam. A középiskolát végzettek egy éves 
magyar tanitóképzötanfolyama ez év október 
elsején nyílt meg Pozsonyban ; melyre 20-nál 
több hallgató jelentkezett. Az előadó taná
rok a nálunk működő legkiválóbb magyar 
pedagógusokból kerültek ki. A tanfolyam a 
Lázárét (volt Széchényi) utcai csehszlovák 
koedukációs tanitóképzöintézetben lett elhe
lyezve.

— A Magyar Kisgazda és Kls- 
j Iparos Párt földműves iskolai ősatőn- 
I dijai. Az Országos Magyar Kisgazda, Föld

mives és Kisiparos Párt komáromi központja 
■ — amint lapunkban is közöltük, — a ma- 
' gyár földmives ifjúság szakképzésének elő

mozdítása céljából a komáromi földmives 
1 iskola magyar tanfolyamának látogatói 
' részére ösztöndíjakat tűzött ki. Az ösztön

díjak elnyerése céjjából nagy számú kérvény 
érkezett be a párthoz, melyeknek túlnyomó 
részét azonban a párt legnagyobb sajnálatára 

i nem lehetett figyelembe venni, miután a 
földműves iskola tanulóinak létszáma betelt 

' és a pályázóknak nem sikerült az iskolába 
I bejutni. így csak négy tanuló kérvénye, 
' kiket az iskolába felvettek jöhetett számí

tásba. A kéréseket felülbíráló bizottság az 
illetők anyagi helyzetéhez képest mindegyik 
részére oda Ítélte az ösztöndíjat a követke
zőképen. Lelkes József Csilizradvány évi 
1000 K., Hunyák László Sajószentkirály évi 
1000 K., Somogyi Lőrinc Amadékarcsa évi 
500 K„ Bottka Béla Léva évi 500 K. Az 
ösztöndíjak a kellő igazolás után a párt 
utalványozása alapján fizettetnek ki. Ameny- 
nyiben a tanulók közül valamelyik az első 
évet nem megfelelő eredménnyel végezné, 
úgy az ösztöndij a második évre megvona- 
tik. Az Országos Magyar Kisgazda, Földmi
ves és Kisiparos Párt a földművelésügyi 
minisztériumban ismételt lépéseket tett az 
iránt, hogy az eddig jelentkezett tanulók 
bármiképen is elhelyeztessenek a földműves 
iskolában s igy meg van a remény arra, 
hogy a többi pályázókat is részesíthetjük az 
ösztöndíjban, akik eddig felvétel hiánya miatt 
nem voltak figyelembe vehetők. Reméljük és 
elvárjuk, hogy az ilyen szép ösztöndíjjal 
támogatott ifjak minden jót és hasznosat 
igyekeznek elsajátítani, hogy mint hü fiai 
magyar nemzetüknek, úgy népüknek, mint 
önmaguknak hasznára és becsületére váljanak.

— Magyar színészek Ipolyságon.
Földessy szintársulata október hó 4-én kezdte 
meg sziniévadját Ipolyságon Az előadásra 
kerülő válogatott darabok és a társulatának 
tagjai, kiket már jól ismerünk, remélni 
engedi, hogy Ipolyság közönsége megfogja 
hozni az áldozatot a magyar kultúra istápo
lóinak a támogatására. Innen Dunaszerda- 
helyre, majd Érsekújvárra fognak menni. 
Az újjászervezett társulat közül hiányzik 
Faludy Kálmán és Fenyő Irma, akiket uj 
erőkkel pótolt az igazgatóság.

— A vénasszonyok nyara. A vén
asszonyok nyara diadalmas nevető csintalan 
ragyogással sugározza a verőfényes öreg nap 
aranykévéit és a kacérkodó napsugaras 
utcákon könnyű, szines ruhák susogása ka
cagja az őszt. A mosolygó öreg nap arany
kévéi szinte gyermekies játszókedvvel kerge- 
tőznek a szálló porszemekkel, végig kacag
nak a szoba fehér falán és derültté cirógatják 
az ember kedélyét, ragyog — ragyog szikrá
zik minden az aranyos napsütésben. A sze
szélyes gyorsléptü napsugártánchoz csupa 
derű és fiatalság áll sorfalat az utcákon, 
mintha nem is volna ősz. Itt van a vén
asszonyok nyara, de vénasszonyt nem talá
lunk hozzá. Az asszonyok ma valahogy 
mind frissek és mintha megfiatalodtak volna. 
Szőke vagy fekete, rövidre vágott hajjal, 
rózsásra pirositott arccal, rubinvörösre rajzolt 
ajkakkal, mintha fiatalabbak és üdébbek 
volnának, mintha nem is akarnák érezni a 
közeledő őszt. Hiába keresünk öreg asszonyt 
a vénasszonyok nyarához, egy sem vállalja 
az ö nyarának ezt az áldott napsugaras 
őszt, ügy hogy szégyenébe el ei búj az 
öreg nap figyelmeztetve az őszre, mely e hét 
vége felé már erősebben fenyegetődzik jöve
telével.
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— KatollkusoknagygyűléseLéván. 
Léván mozgalmat indítottak egy katolikus 
nagygyűlésnek rendezése érdekében. A gyű
lés október hó végén lesz megtartva. Prog
ramját most állítja össze az intéző bizottság.

— TJtbau a bírói talár. Mint a 
Komáromi Lapokban olvassuk, a törvényszé
kekre az a hir érkezett, hogy az uj törvény i 
értelmében a birák és ügyészek október : 
1 étöl kezdve talárt fognak viselni a tárgya
lások alkalmával. A birák talárja ibolyaszinü 
szegéllyel, az ügyészek talárja vörös sze
géllyel lesz ellátva A talárok mellrészén a 
köztársaság címere lesz behimezve.

— Tüzek a vidéken. A múlt hóban 
a csendőri jelentések számos tűz esetről 
szólnak. Hol itt, hol ott gyuládnak ki a házak, 
gazdasági termények, melyek mind anyagiak
ban nagy kárt jelentenek. Így szeptember 
16-án Raj József nyíri gazda szérűje gyuladt 
ki s nagy kazal szalmája, takarmánya, paj
tája a benne lévő száradó dohánnyal s külön
féle gazdasági eszközökkel égett le. A kár 
38445 korona. Garamdamásdon Tildi Dezső 
házában támadt szeptember 22-én tűz, mely 
alkalommal nagy kazal buzaszalma és törek 
égett le 6000 korona értékben. Szeptem
ber 28-án ped'g éjjel 4 órakor ismeretlen 
tettes Nagymálason felgyújtotta Hagyuoga 
József ottani kisbirtokosnak szérűjét ahol 
mintegy 350 mmázsát tartalmazó nagykazla 
teljesen elégett. Kár 20,000 korona. A csen- 
dörség minden ügyben megindította a nyo
mozást.

— A szeleid lyuk titka. Sztransky 
Mór lévai husfüstölde tulajdonos rnár régeb
ben azon spekulált, miként lehet az hogy a 
pincéből az ital fogy, hozzá még meglehető
sen fogy, s bárhogy is számolt, a bevétel 
csak nem akart arányba jönni a fogyasz
tással. Most aztán kiderült, hogy a pincéből 
az italt a szeleid lyukon keresztül állandóan 
dézsmálják. Emiatt a rendőrség Benke János 
párkányi származású, abban az épületben 
alkalmazott péksegédet, a járás bíróságnak 
átadta. Az ügynek azonban több szereplője 
is lesz. A kár meghaladja a tízezer koronát.

— A régi nikkel tlzflllóresek be
vonása. A pénzügyminisztérium köriratot 
küldött a minisztériumoknak és az alárendelt 
hivataloknak a régi osztrák és magyar nikkel 
tizfilléresek bevonásáról. A tizfilléretek be
cserélése már megkezdődött, amennyiben 
utasították az állampénztárakat, hogy fogad
ják el a tizfilléreseket, de ne adják ki őket. 
Az 1919-ben kiadott tizfilléreseket nem 
váltják be, mert ezeket Csehszlovákia soha
sem ismerte el fizetési eszköznek. A becse 
rélés határidejét idejekorán fogják közölni.

— Harcias regruta. Vasárnap a 
Kotora-féle vendéglőben regrutabál volt. A 
legények valami okból összekaptak, miköz
ben Kuszi József gényei regruta Zilay Bélát 
késsel alaposan megszurta. Zilayt súlyos 
Bérülésével a kórházba szállították. Ugyan
ekkor Vámosladányban is összeverekedtek a 
regruták, éjszaka Léváról kellett orvost kivinni.

— Kóródy Gyula Komáromban. 
Kóródy Gyula a hires csárdás király, ki 
bandájával eddig városunk közönségét 
szórakoztatta, most Komáromban működik, 
hol a Központi kávéházban október 1 töl 
hangversenyez.

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.

Szinház.
Múlt szombaton Szép Heléna volt mű

soron. A közönség Offenbach lendületesen 
szárnyaló muzsikájának hullámaiba készült 
elmerülni, de ehelyett a nevető idegeit eről
tette meg. Az eredeti darab helyett ugyanis 
egy paródiát adtak, s ezt tele tűzdelték a 
szereplők saját ötleteikkel; kár volt túlzásba 
menni. , , ,

Vasárnap délután az Árvácska ment 
csekély érdeklődéstől kisérve, pedig a dél
utáni helyárakat újabban nagyon mérsékel

ten állapították meg. — Vasárnap este szo
morú estéje volt a színháznak. Szinte kon
gott az elhagyatottságtól. A cigány, Szigligeti 
egyik legszebb népszínműve került szinre. 
Ma persze már nem hatnak oly mértékbeu 
darabjai, mint régen, mert túlhaladottak 
a problémái. De magyar szív lángja 
lobog bennük és a maga korában iskolát 
csinált a népszínmű Írás terén. Hajdan Lé
ván forró sikerei voltak a népszínműveknek. 
Hagyományos szokás volt itt a vasárnapi 
népszínmű. Későbbi kor színészei aztán lejá
ratták, mert azoknak, akik a magyar falutól 
és annak népétől távol estek, nem voltak 
megfigyeléseik és tanulmányaik, veritékes 
dolog lett számukra a népszínmű játszása. 
Faragó cigány atyai szeretettől áthatott, szines 
kabinet alakítás volt. Nagy Erzsi ismert ki
váló kvalitásait ragyogtatta Rózsi szerepében. 
Bellák ének- és játékkészsége Gyuri szere
pében is helytálló volt. Körössy Valér, Lán- 
dory Maria, Járay, Hegyesy, Farkas, Kolos 
és a többi szereplők igyekezetének meg volt 
a szép erkölcsi eredménye Sajnos azonban, 
hogy a közöuség megfeledkezett magyar köte
lességéről. Végül még egyet Amikor magyar 
szintársulat van ilyen kis városban, nem 
lenne szabad műkedvelői előadások rende
zésével konkurenciát csinálni neki s amúgy 
is súlyos helyzetét fokozni I

Hétfőn A vén gazember, Mikszáth regé
nyéből színpadra alkalmazott szinjátékát ad
ták elő. Régi magyar udvarházak levendula- 
szagu hangulata, egy letűnt kor romantikája, 
urainak élete, erényeivel és hibáival együtt, 
szépen megrendezett, jó előadásban vonult 
el előttünk. A nagyszivü, egyenes magyar 
jellem ragyogó alakját, Borby kasznárt, 
Faragó mintázta meg robosztus művész erő
vel s finoman cizellált harmonikus plaszti
kába forrasztotta. ,A vén gazember* érzé
keltetni tudta azt, hogy az egész kúriában ö 
a legigazibb férfi. Megdobogtatta a sziveket 
és nedvességet csalt a szemekbe. Bánhegyi 
Ilonka maga volt a szeretetben felolvadó 
tiszta szív, melynek ártatlansága nem képes 
hinni a rosszban, hanem bizik és szeret. Rákosi 
közönyös és fáradt, de mindég előkelő bárója 
finom ecsetvonásokkal volt meghúzva. Ho- 
monnay főhadnagya délceg, tartózkodó, mind
azonáltal bátor fellépésű, szimpatikus volt. 
Az este ismét forró siker vonult keresztül a 
szinház termén s ebben a sikorben az emli- 
tetteken kivül még Körössy Valér, Révész 
Ilonka, Szigeti és a kisebb szereplők is mél
tán osztoztak.

Kedden Sztambul rózsája, Fali Leó szép 
zenéjü operettje ment. Cimszerepét Bartkó 
Etus sok Ízléssel, meleg egyént színekben 
csillogó gráciával játszotta és énekelte. Meg
érdemelt sikere volt partnerével, a rokon
szenves, játékában mértéktartó s frissen csengő 
hangú Járayval Horváth Bőske jókedvű já
téka, temperamentumos tánca finom pikan
tériát árasztott. Bellák sziporkázó humorával 
folyton szította az vidámság lobogását. Szi
geti mindenkor szűnni nem akaró kacajok 
előidézője. Szép volt a rendezés, gazdag ke
leti színekben ragyogtak a kosztümök, a jól 
működő kart Fischer karnagy tűzzel és szug- 
geráló erővel dirigálta.

Szerdán egy orosz darab: Vera Mitceva 
premierje volt. Az előadás egyike volt a leg
jobbaknak A prózai együttes kiváló s ered
ményes működésének hatása hatalmas siker
ben nyilvánult meg. Az orosz drámák fojtó 
levegője áradt a szinpadról s nyomasztó 
súlya rátelepedett a lelkekre, mint a nehéz 
ólom. A darab alapmotívuma szerelem s gyil
kosság, speciális orosz feldolgozásban. A nő 
összeszólalkozás közben agyonlövi a szere- 

i tőjét, mert rájött arra, hogy aljas ember.
A nő aztán az orosz daraboknál megszokott

1 módon filozófiái. Azt mondja, hogy cseleke 
dete fölött nincs joga az embereknek bírá
latot mondani és soha sem bánta még meg, 
amit cselekedett valaha. (Raszkolnyikov beteg 
filozófiája is azt állította, hogy joga van em
bert ölni.) Urvancov a darab Írója a gyilkos 
nőt nem bünteti meg, sőt szive csak ezután 
dobban össze a férje szivével, mikor az meg
tudja, hogy felesége gyilkolt, szerelmükben 
csak most találják meg egymást. Még csak 
szemrehányást sem tesz neki a gyilkosságért. 
A mi normális gondolkozásunktól ez távol 

esik. De az orosz drámák hősei rendszerint 
abnormis emberek. — A cimszerepet Nagy 
Erzsi játszotta. Ebben a fiatal nőben erő és 
szenvedély van a drámaiság kifejezésére. 
Természetes őszinteséggel fakadt fel belőle 
minden érzés. Szerepel ebben a darabban 
egy eredeti orosz figura, egy züllött ügynök. 
Ezt alakította Szigeti. Aki eddig mindég csak 
kacagtatott, ma megrázó realizmusával a szi
vünkbe markolt. Turbók Rózsi egy bájosan 
csacska asszonyt játszott szeretetre méltó 
módon. Rákosi, Farkas, Kolos, Homonnay 
tehetségük javát vetették latba a siker érde
kében.

Csütörtökön A madarász, Zeller Károly 
végtelenül kedves zenéjü operettje ment. 
Jólesőn csengtek fülűnkbe ifjúkorunk isme
rős melódiái, s lágyan, hizelkedve öleltek 
körül. A cimszerepet Bellák adta, jókedvvel 
játszott és szépen énekelt. Ezt mondhatjuk 
partneréről is, Horváth Böskéröl, aki nagyon 
bajos Postás Milka. Faragó Csörsz bárója 
jóizü volt és ügyesen beleszőve, még saját 
direktori baján is tudott humorizálni; hogy 
a lévaiak szeretnek pincébe járni, stb. (Azt 
nem tette hozzá, hogy sokan szívesebben is, 
mint a színházba 1) Oalgócy tenorja szépen 
érvényesült ma is. Szigeti és Farkas végte
lenül mulatságos figurája hatalmas kacagást 
idézett elő. Kőrösy Valér vidám színei is 
sikerültek. Lándory Mária és a többiek ügye
sen működtek közre.

Pénteken és szombaton nem volt előadás.
— A kassa—pozsonyi magyar 

szlntáraulat műsora : Vasárnap délután 
Antónia. (Faragó Ödön fellépte) és este 
jános vitéz. (Jancsi = Járay, lluska == Viz 
Juci, Bagó = Feleky, Királykisasszony = 
Bartkó, Mostoha = Hegyesiné, Király = Szi
geti) Hétfő Bizánc. (Herceg Ferenc történelni 
színmüve.) — Kedd Cseregyerek. (Operett). 
— Szerda Vasgyáros. (Színmű). — Csütör
tök Lengyelvér. — Péntek Fehér és fekete. 
(Bohózat újdonság). — Szombaton és vasár
nap Gyere be rózsám. (Operett újdonság).

Az anyakfinyvl hivatal be|egyzése.
1924. szeptember hó 28-től — október bó 5 ig

Születés.
Koncz István Jakubik Margit fiú József — 

Vank Gyula Várady Zsófia leány Etel
Házasság.

Fasánek Sándor Kosútczky Anna rkath — 
Kóhn Jenő Fiala Friedrika izr.

Halálozás.
Vank Gyuláné Várady Zsófia 28 éves Gör

csök — Vasek Erzsébet 1 hó Szivbénulás.

Gabonaárak:
Levice, 1924. október hó 4 én

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

100 kgr. 200 — 205 kor.
n — 190 „
■ 150 — 180 .

160 - 160 .
• - 130 .
a

a

— 225 .
— — w

a 1000 — 1200 ,
n — »

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.

Mángorló eladó, Széchényi-utca 8.

Devizák: • zept. 
26-á,xi:

ölet-
3-á.xx.

Magyar kor. átutalás 1 Ke 2172.— 2175.-
Német-osztrák „ 2060 — 2075.—
Lei . 5 79 —
Lengyel márka „ • 152200.— —•“

Valuták :
1 angol font - - Kő 151.55 151.50
1 amerikai dollár 33.77 33.20

100 svájci frank 645.50 648.50
100 francia frank 178 50 178 Í5
100 belga frank - —.— 163.20
100 svéd kor. - • 903.— —.—
100 dinár - - • 47.80 46.75
100 lei . - ■ • 16.86 17.10
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Jótékonyság.
Weioer Arlhur Nyílra ivánkai lakos, 

Berger Zsigmond ur lévai lakos utján 25 
koronát adományozott a tüdőbeteg gondozó 
intézetnek. Ezer köszönet gondozottaink 
nevében is. Dr. Frommer |flnáM

Lsvlcky okresny sild ako pozemnoknlíná vrchnost’.
Cislo 2900/1924

Vytah licitacného oznamu.
V exekucnej zálezitosti exekvcnta Karácsony1 

Ondrejovej proli exekvovanému malolet. Antal 
Ludcvitovi zast- vd. Antal Ludevitovou rod. Tar 
Juliou ako tutorkinou pozemnoknizná vrchnost 
nariadila následkom vyssieho slubu novu licitaciu 
cielom vymozenia 235 K, poziadavky na kapitale 
a jej prislusn sti na nemovitosti nacbadzajuci sa 
na üzemi levického okr sudu obsazenu v pozk. 
kn. protokulle obee Oroska c. 15b. pod A -f- 1. re, 
169,a mc pod B. 6. v 1/6 óiaslke znejuci podiel. 
s podrzanym vyrokom ó. 659/1920. v prospech vd. 
Antal Ludvikove intab. vd. práva.

Licitácia sa prevedie o 10 hodine prcdpolud- 
hajéej dna 13-ho novembra 1924 v obecnom dome 
Oroska.

Pod licitáciu spadajuce nemovitost nemoze sa 
lacnejsie j rodat, ako za 1540 kor.

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

Ten, kto za nemovitost viacej stabil, néz 
vykrikna cena, cini, jestli nik viacej neslubuje, po- 
vinny je dia percenta vykriknej ceny urcené 
odstupné po vysku práve takého percenta nim 
slubenej ceny hned dopinit.

v Leviciach, dna 24 septembra 1924
Dr. VALLÓ v. r. 

okr. sudea.
Za hodnovernost vydania

HOFFMANN 
sprav póz. knihy.

Levlcky okresny súd, ako pozemnokniíná vrchnost’.
Cislo 2022—1924.

Vytah licitacného oznamu.
V exekucnej zálezitosti exekventa Fogyasz

tási Szövetkezet Velké-Sarluhy proti exekvovanym 
átefanovi Földi felső kertaljai, Ondrejovi Földi a 
Ludvikovi Földi pozemnoknizná vrchnost nariadila 
exekuónu licitaciu cielom vymozenia 38477 kor- 
poziadavky na kapitále a jej prislusnosti na nemo
vitosti nachadzajuce sa na üzemi levickeho okr, 
sudu obsazené v póz kn. protokolle obee Velké- 
Sarluhy cisl 592 pod A I I r. ő. 450. m é, obsa- 
deny dóm vo vykricnej cene 800 kor. — v hárku 
obee Male-Sarluby őísl. 292 pod A I r. c. 429 
m c. obsadeneho vynohradu na menő Földi Ond- 
reja a Ludvika pod B 10 11, v 2/3 ciástke zne- 
inci podiel vo vykricnej cene 208 kor. v hárku 
obee ílelvinky cisl. 88. pod A -f- 1 r c 43l. m c. 
obsadenu rolu vo vykricuei cene 242 kor a v 
hárku obee Ílelvinky cisl. 209. pod A -f- 1. r, c, 
429/a m. c. obsadeny vinobrad vo vykricnej cene 
844 kor. s podrzanim dozitotneho byvania a vy- 
meny na tyto nemovitosti vyrokom cisl. 1313— 
102. v prospech Földi §tefana a jeho manz. rod. 
Tamás Zofie intabulovaneho, — v tóm pádé, ale 
jestli by za tyto nemovitosti sudom ustáleny 8180 
kor. obnos sa neutrzil, licitacia sa bez ohfadu na 
toto právo byvania a vymeny hned pokracuje a 
vlastne tyto nemovitosti sa bez tohoto prava hned 
pod licitaciu pustia.

Licitacia sa prevedie o 9 hodine dna 4-ho dec. 
1924. v obecnom dome Veik. Sarluhy, a 10l/t hód 
dna 4-ho decembra 1924 v obecnom dome Male 
Sarluhy a o 13 hód dna 4 ho decembra 1924, v 
obecnom dome Helvinky.

Pod licitaciu spadajuce nemovitosti nemozu 
sa lacnejsie odprodat, ako za dve tretiny vykric
nej ceny.

Ti, ktori chcu licitovat, povinni su slozit ako 
odstupné 10%-ov vykricnej ceny v hotovosti, alebo 
v cennych papieroch, ku kaucii sposobilich, poci | 
tanich dia kursu urceného v 42. §-e zák cl. LX. | 
1881. osobe, póz. kn. vrchnostou vyslanej, alebo 
tejie odevzdat stvrdzenku o predbeznom ulozeni 1 
odstupného do sudnelio dopozitu a licitacionaine > 
podmienky podpisat. (§§. 147. 150. 170. zak. cl. ( 
LX. 1881. §. 21. zák cl. XI. z r. 19ü8)

Ten, kto za nemovitost viacej slubil, néz 
vykrikná cena cini, jestli nik viacej neslubuje, 
povinuy je dia percenta vykriknej ceny urcené 
odstupné po vysku práve takého percenta nim 
slubenej ceny hned doplnit.

▼ Leviciach, dna 16 septembra 1924
Dr. SKYÓÁK 

okr. súdea. v r.
Za hodnovernost vydania 

HOFFMANN, 
správ. póz, knihy.

Irodalom és művészet.
Farkat litván „Fehér galamb" cimü 

Losoncon bemutatott nagysikerű népszín
műve a szerző kiadásában megjelent. A ki
váló, fiatal szlovenszkói iró, lapunk régi 
munkatársa ezzel a népszínművel nagyot 
lendített a szlovenszkói magyar falu kultu 
rális életén. A darab méltán megérdemli azt 
az elismerést, amellyel a bemutató után az 
összes napi és hetilapok illették. Farkas 
István tolla a falusi élet zamatosságait sike
rült elbeszélő köntösben tárja fel e darabban 
és a publikum az utolsó jelenetig szórakoz
hat, kacaghat a kitünően sikerült jeleneteken. 
A darabnak zenéje, a betétek ismerős dal
lamra vannak írva

Egyesületek, társulatok, iskolák 5 pél
dányért a játékengedéllyel együtt 40 koronát 
fizetnek. Kevesebb peldányszamot csak ma- 
gányosok kaphatnak. Egy mutatványpéldány 
ára ajánlott küldéssel 10 korona.

Az összeget a legcélszerűbb postautal
ványon egyenesen a szerző cimére megkül
deni. (Jelsőc, p Veliká/n Iplom )

— Örömmel állapítjuk meg, hogy lap
társaink szintén a legmelegebb hangon szóltak 
és szólnak a darabról, amelyet a legöszintéb- 
ben ajánlhatunk minden szépet ésj ót szerető, 
kulturjövöt teremteni akaró magyarnak.

Legjobb bevásárlási forrás I! I

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- éa vasnagykereakedése

Alaplttatntf 1881, LEVICE-LEVA. Telefon az. 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK ül
Naponta frisa 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. Vajköpűlő és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztitek, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk. Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

Összes gazdasági cikkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó, kapa, lapát, kaszr, sarló, geroblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószij, gyanta, szijviasz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovottegépzsir, tömitö anyagok, rétegfémek, olajozók, benzin 
szivattyúk és kannák, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

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

---------- Vízvezetéki é8 villamossági szerelési anyagok.-------------  
Modern fürdőszoba berendezések : 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. ’

8677—1924 szám.

Hirdetmény.
Az állami földmívelésügyi inspektor 

1293 — 1294 szám alatt kelt felhívására érte
síteni a tenyész apa állat tartásra kötelezette
ket, hogy a tenyésztésre vásárolt állataikat 
el ne mulasszák az állami állatorvossal meg 
vizsgáltatni annál is inkább, mert a vizsgáló 
bizottság által kifogásolt és meg nem felelő 
tenyész-állatok tartása nem fog engedélyez
tetni és helyébe a tartásra kötelezettek 
költségére a bizottság fog megfelelő tenyész
állatot vásárolni.

Felhivatnak továbbá mindazon tenyész
állat tenyésztők, kiknek fél évesnél idősebb 
tenyész-állataik vannak eladásra ezek szá
mát, származását, leírását az ár megjelölé
sével küldjék be az ipolysági földmfvelési 
felügyelőségnek.

Levice, 1924. október hó 1.
S E B 0 s. k. Névary s. k.

jegyző. h. városbiró

— Bélyeggyűjtők figyelmébe. Régi 
bélyegek teljesen friss küldemény érkezett 
s nagy választékban kapható Nyitrai és 
Társa könyvkereskedésében
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r Ma már mindenki rövid- és 
divatáru cikkek szükségletét GERTLER FÜLÖP cégnél Léván

(Szanatórium épület) szerzi be.
Állandó nagy- raktár:

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

■" ' Szolid és pontos kiszolgálás.

_____ Levice város birajától.
8902—1924. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem és értesítem Levice 

város közönségét, hogy a város utcáin össze 
söpört és a vásártéren a városi kertész lakás
nál összehordott szemét-trágya, valamint a 
városi vágóhídon összegyűjtött béltrágya 
folyó október hó 5 -én d. e 11 órakor nyil
vános árverésen a legtöbbet Ígérőnek kész
pénz fizetés mellett a helyszínen el fog 
árvereztetni.

Levice, 1924. október 2.
Klain Ödön s. k.

városbiró.

VÉGH JANCSI
a világhírű budapesti cigányprímás 

városunkba érkezett.

Minden este a VÁROSI VIGADÓ KÁVÉHÁZBAN 
HAHGVERSEHYEZ.

s APRÓ HIRDETÉSEK. =
TJI1 _ Ji elsőrendű, kézzel szedett borka 
JmaaCLQ alma kilónként 2 kor MAILÁTH 
KATA Kiskereskény. 962

TTol ai vag7 irodának nagyon alkalmas 
U álv u szép helyiség azonnal kiadó. 
Szepessy utca 3 956

AíaJá Sürgősen Léva környékbeli fa- 
XXvAlLUi luban jól bevezetett vendéglő 
haláleset miatt. Bővebbet D0BR0V1TZKY 
hirlapiroda Levice. 963

ALAPITTATOTT 1877.

Jó házból való liu tanulónak felvéte
tik. Szövetkezet Levice. 961

mnMsalA és kifutó fiú felvétetik MED-
XaUuXQ VEGY cukrász. 95U
mxVV Ay, á gyakorlattal biró magyar és 
XQDw övi szlovák nyelvben is jártas 

gép és gyorsirónö irodai alkalmazást keres 948

Állandó helyiügynökök 
cslov. építési sorsjegyek árusítására felvé 
tettnek .MERKÚR BANK' Brünn Naugas.-e20

Elsőrendű női- és férfi divatkelmék, 
divatselymek, flanellek, barchetek, 
a legújabb színekben és kivitelben 

nagy választékban kaphatók
GROTTE VILMOS

szövet- és divatáru raktárában.
Húrban (Deák Ferencz) utcza 8.

I- OPTIKAI SZAKÜZLET. i
1?1 O A szoba és konyhu. mely kü-
AlatlQ. lönálló, szabad kézből. Május
1-től beköltözhető. Cim a kiadóban 949

föl segédtiszt azonnali állásba lépne 
£ lo>U»l ki a szlovák és magyar nyelvet 
perfekt bírja. Irodai vagy üzleti. T. KÁROLY 
Veiké Sarluhy. Tabán 69. 947

Alapittatott 1883 Alapittatott 1883.

STE1NER JÓZSEF
kárpitos is butorkereskedéss

Léva. Bithy u i. (Kaszárnya mellett) O O O. . . . . — o o o, 000
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
mindennemű háló, ebédlő és url- 
szoba berendezésben. — Egyes 
bútordarabok, konyha berende
zések, divánok, matracok stb 
a legfinomabb kivitelben jutányos 

árban kaphatók.
Kárpitos mnnkák elkészítése a 

régi szolid alapon történik.

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy ZEISS Német
ország legmegbízhatóbb gyárának SZEMÜVEG LERAK.ATAT 
megkaptam. — Raktáron: Szemüvegek kerettel és keret nélkül, 
Zwickerek, nagyítók, iránytűk, hőmérők, fényképészeti cikkek, fokolók.

Szemüveg javítás 24 óra alatt készül.
Egészségügyi cikkek. Háztartási cikkek. Illatszerek. 
Vegyszerek, Watta és kötszerek. Bőr- és Diszműárú.

PICK ENDRE droguista, 
vegyi- és cosmeticai laboratóriuma LÉVA.
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„Itt az idő most yagy soha".
VESZEK.- Dió, cseresznye, jávor, 
kőris, akácz, topoly és körte — 

(Szerazámfát)
Bor vételét és eladásét minden 

mennyiségben közvetitek
Ezen üzlet lebonyolításához társnőt keresek

Cim: LACZKÓ vendéglő.

Tisztelettel értesítem a n b. közönséget, 
hogy vendéglő üzletemet Siepeisy u. 
12. sz. átformálva és megnagyobbítva 

„OTTHON vendéglő" 
cimmel, ezúttal a legszolidabb alapon 

óhajtanám vezetni
Ezen főcélom éléréséhez a n. b vendéglő 
látogató közönség hathatós támogatását 

esedezve kérem.
ABONOMÁKAT hasi 360 — Ki vállalok 
Fehér asztali bor 10 — kő. állandóan 
Tokaji Szomorodni 14— .
Egri vörös bor - 14 — .

14 % MORÁVIA sörcsapolás 
■■ Pontos és figyelmes kiszolgálás I “ 

ZSllaxxxext Iclt'vLxiő leoxxyixa,! 
XTyit-va, xeg'e‘®i 1/« 11-lgr.

Pártfogásért esedezve, mély tisztelettel
Laczkó Lajos, vendéglős.

a Modern fürdőszoba
■■ berendezéseket ™ 

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

KAISER ÁRMIN mérnök 
Karlsbad. Bratislava.
Lévai épitéHÍ iroda. Ladányi ix. 1O-

3HUJ HM

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közön
ség becses tudomására adni, 
hogy a k i 8 k a 1 n a i 

felső malmot 
átvettem, azt újonnan felsze
relve üzembe helyeztem. — 
A nagyérdemű közönség becses 

pártfogását kéri
TURCSÁNY PÁL molnár.

•ffraegrans

Kárpitos műhely!
Elvállalok mindennemű a 
kárpitos szakmába vágó mun
kát, úgymint: Sezlonok, dívá
nyok, matracok és mindennemű 
üllő bútorok párnázását a leg- 
izlésesebb és a legjobb kivitel
ben a legolcsóbb árak mellett. 
Úgyszintén függönyök feltevését. 
Mindennemű javítások elfogad
tatnak a legjutányosabb árak 
mellett, díványok készen kaphatók

Kérem az igen tisztelt közönség 
szives pártfogását

Schwarcz Imre mester 
LEVICE, Szepesi u. 3. sz.

— Lőpor áruda I — 

BAROSKA JÁNOS 
mechanikus és puskaműves 

Levice, LCedxxai 11- 5.

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

kaphatók.

Szakszerű JAVÍTÓ MŰHELY!

épületfakeresktedőle és építési -véllalkzozóhz 
= LEVICE-LÉVA. ------

Ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat és pedig:

Az összes dohányzó kellékekben 
a legolcsóbb és legjobb 

bevásárlási forrás

GRÓF.: RUDOLF
DOHÁNYNAGYÁRUDÁJA LEVICE

(városi szálloda épületében)

Állandóan raktáron van:
Selmeci pipák, valódi bilijére angol és 
francia pipák valamint csibukok, pipaszárak 
dohányzacskók, cigaretta- és szivarlárcák 
és szopókák. Abadie és Olleschsu cigaretta 
papirok, hüvelyek és az összbb dohányzó

kellékek
Valódi .SOLINGEN" kések és ollók. 

.PIATN1K" játékkártyák, kávéházi és ven
déglői felszerelések : Biiliard kréták, kávé
házi kréták, tágobörek, fogvályók és papir- 
szalvétták. — Levelezőlapok — Nagy 
választék jelzökrétákban 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.

Fakereskedésünkben kapható : XXemü
és palló, gömbölyű és faragott épületfa, keréktalp, küllő és mindennemű szerszám
fa, tölgyanyag, kerités oszlop, gyalult és hornyolt hajópadlódeszka stb

nnxmn- t-n L tó rí i r> íz bőven el van látva: mindenfajta az épit-anyag raktárunk ke2és miodeQ ágáh02 ,2Öksé([es anyaOTal>
u m : cement, cserép és fazsindely, egyszínű és mintás cementlap, elszigetelő és 
fedélkátránipspir, börlemezpapir, stukatornád, kátrány carbolineum és facementtel. 
Raktáron tartunk elsőrendű darabos meBzet, melyet 5 métermázsánál nagyobb ren
delés esetén Léván, 10 métermázsánál pedig Léva vidékén is házhoz szállítunk. 
Ugyancsak kapható oltott mész is. Pincék és nedves falak elszigetelésére Wattproof 
elszigetelő folyadék kapható.

A Puchó-Koskóci „Svenit“ aszbesztpalagyár ^“vI^iőí 
vagyunk Léva és vidékén és mint ilyenek eredeti gyári árakon tudunk elsőrendű 
fehér, szürke, vörös és rézszinü Svenit- palával és az összes hozzá szükséges meg
erősítő anyaggal szolgálni. Készséggel és díjmentesen végezzük egész tetőfedések 
kiszámítását úgy a tetőanyag, mi-t palaanyagot illetőleg és azok szakszerű el
készítését is vállaljuk.

Gözüzemrc berendezett asztalos műhelyünk bbu“,ne^ü
épület asztalos munkát válogatott száraz anyagból a legrövidebb idő alatt készit.

vállalatunk mindenfajta építkezést, épületek tatarozását, átalaki- 
.1 tását vállalja. Továbbá tervezések és költségvetések

Is, melyekért megbízás esetén dijat nem számítunk

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

Nyitrai és Táras könyvnyomd^jaLevics—Léva.


