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Az uj ipartörvény 
a napokban tető alá került. A nem
zetgyűlés a törvényjavaslatot a kor
mány által előterjesztett formában 
fogadta el. Lapunk hasábjain több
ször megvitattuk ezt a szlovenszkói 
és ruszinszkói iparosságra nézve 
fontos, életbevágó törvénytervezetet. 
Most, hogy a javaslatból törvény 
lett, szükségesnek tartjuk, hogy még 
egyszer foglalkozzunk vele.

A nemzetgyűlésen a magyar 
ellenzéki pártok két képviselője 
Füssy Kálmán és dr. Korláth Endre 
a javaslat minden pontját kritika alá 
vevő alapos beszédekkel világították 
meg az uj ipartörvényt.

Füssy Kálmán kifejtette, hogy 
az iparosságra életbevágó törvény
javaslat tárgyalásánál szükséges fi
gyelembe venni mindazon jogos 
kívánságokat, melyeket az iparosság 
támasztott és legyenek tekintettel 
a szlovenszkói és ruszinszkói kis
iparosság különös és nehéz helyze
tére. Szlovenszkó és Ruszinszkó 
életerős kisipara az államalakulás 
után nagyrészt elvesztette eladási 
piacait, igy az anyagbeszerzés sok 
kisiparnál a vámhatárok változása 
folytán lehetetlenné vált, tökép pedig 
azon okból, hogy egy fejlett, tőke
erős gyáriparral került szembe, mely 
eladási lehetőségei folytán minden 
elképzelhető erejével a belföldi piacra 
feküdt, — rendkívül súlyos hely
zetbe került. A szlovenszkói és 
ruszinszkói kisipar, a gyáripar gyil
kos versenye folytán, melyet vég
zetessé, sok esetben halálossá tett 
az egyenlőtlen, a történelmi ország
részek adóterhével szemben több 
szörös mértékű megadóztatás — 
teljesen lerongyolódott és a biztos 
existenciáju kisiparosok ezrei és 
ezrei kerültek végtelen nyomorba. 
Amikor tehát az előttünk fekvő tör
vényjavaslatot bíráljuk, tesszük ezt 
azzal a szándékkal, hogy a kisipar 
helyzetén segítsünk, a nagyipar fék
telen versenyétől megvédjük és a 
jövő fennmaradását lehetségessé te
gyük. Kétszeres kötelességünk ez a 
kisiparosság iránt nemcsak azért, 
mert a kíméletlen nagytőkével szem
ben a gyöngébbet védenünk kell, 
hanem azért is, mert a kisiparosság 
államunk oly tekintélyes, fontos és 
értékes elemét képezi, hogy ennek 
pusztulása az államra nézve nem 
lehet közömbös, sőt bátran állítom, 
hogy egyenesen veszélyes volna. 
Majd kéri, hogy az ipartestületek 
kellő hatáskörrel és szankciókkal 

ruháztassanak fel, mert ezek élet
erősségétől és tekintélyességétől 
sokat várunk. Ezért azok hatáskörét 
ki kell bővíteni Javaslatát a magyar 
szövetkezett ellenzéki és a német 
képviselők támogatták.

Dr. Korláth Endre beszédében 
kifejtette, hogy Szlovenszkónak és 
Ruszinszkónak szüksége van ugyan 
egy uj ipartörvényre, azonban ez a 
törvény nem fogja megadni iparo
sainknak azt, amire elsősorban vár
tak : nem fogja meghozni az ipar 
és kereskedelem fellendülését, felvi- 
rágozását, sőt ellenkezőleg : az itteni 
nagyobb adókkal agyonnyomoritott 
iparosokra még uj csapásokat mér. 
Az ipartalanitás politikájával szem
ben az ipar és kereskedelem istá- 
polását és munkaalkalom nyújtását 
sürgette. Kívánja, hogy pl. a cipő
gyáraknak (Bata) nyújtott kedvez
ményeket szüntesse meg, mert igy 
nem csoda, ha Ungváron és Kassán j 
is olcsóbban árusíthatnak, mint az 
ottani cipészek. Szomorúnak látja, I 
hogy az itteni hivatalokat Prágából 
hozott bútorokkal látják el, amikor 
a kis asztalosok és az ungvári gyár 
válsággal küzdenek, így van ez 
általában az építkezésekkel is. Az 
itteni pékeket, cukrászokat, borbé
lyokat is elárasztják a betelepülők. 
A nyomdaipart tönkreteszik az állam 
pénzét emésztő államnyomdák. Sür
geti, hogy az állam az itteni pénz
piacot lássa el kellő hitellel, rendezze 
a hadikölcsön kérdést s a pénzbé
lyegzésnél visszatartott összegeket 
utalja ki. Különösnek találja, hogy 
a fűszer- és vegyeskereskedés ki
csinyben képesítéshez legyen kötve, ! 
nagyban pedig szabad legyen. — I 
A könyvkereskedést és a könyv- 
nyomdászati ipart engedélyhez kö- ' 
tött iparnak minősiti. — A könyv
kereskedési, könyvnyomdái és a 
kölcsönkönyvtári iparengedélynek a 
kiadását a hatóság nemcsak sze
mélyi, hanem helyi okok alapján is 
megtilthatja. Ez annál feltűnőbb, 
mert a kormány benyújtott egy ja
vaslatot, amely a könyvkereskedést 
és a könyvnyomdászatot képesítés
hez kötött szabadiparnak nyilvánítja, 
de ez nem vonatkozna Szlovenszkóra 
és Ruszinszkóra.

A javaslat a magyar ipartörvény 
által elismert engedélyhez kötött 10 
iparág számát 38-ra emelte fel. 
Szlovenszkóban és Ruszinszkóban 
szinte humorosan hat, hogy a csa- 
tornatisztitási és gyepmesteripari és 
temetkezési vállalat vezetése ipar
engedélytől függ és hogy kölcsön

könyvtári, tüzoltószerkereskedési és 
cselédközvetitési intézetek iparenge
délyének kiállításához a képesítés 
igazolására van szükség. Érthetetlen 
a javaslatnak az a rendelkezése, 
hogy nyomdaipar csak azon a helyen 
gyakorolható, ahol szolgabiróság, 
vagy államrendőrség van. Az ipar
törvény átveszi a magyar törvény 
rendelkezéseit ott, ahol a magyar 
törvény szigorúbb, mint az osztrák, 
így magyarázható meg az a tény, 
hogy amig az osztrák ipartörvény 
a képesítéshez kötött iparnak csak 
54 válfaját ismerte, addig a javaslat 
70 ilyen iparágat sorol fel. A ma
gyar törvény 10, az osztrák ipar
törvény 23, és a javaslat 38 enge
délyhez kötött iparágat ismer. Ér
dekes az is, hogy a telepengedélyek 
számát a javaslat az osztrák ipar
törvényben felsorolt 52-ről 102-re 
emelte, vagyis mindezekkel az intéz
kedésekkel a kormány az eddig 
független iparosokat tőle függő sza
vazó géppé akarja degradálni és az 
engedélyesekkel, licentesekkel akar
ja a többséget a maga részére 
biztosítani.

A vllág-eseményekbő).

A japán külügyminiszter Peking tudo
mására adta, hogy Japán vitális mandzauriai 
érdekeire való tekintettel esetleg kénytelen 
lesz ezeket az érdekeket megvédeni, ha 
Csangszolin a központi hatalom csapatai 
által legyözetik.

Dsruváry Géza külügyminiszter bejelen 
tette Bethlen István gróf miniszterelnöknek, 
hogy a külügyminiszteri tárca vezetéséről 
lemond. A miniszterelnök a lemondást tudo
másul vette, a kormányzó, a minisztérium 
ideiglenes vezetésével Bethlen István gróf 
miniszterelnököt bízta meg.

A kormány rekonstrukciója a Tribuna 
értesülése szerint Bechync távozásával nem 
ért véget. Az idézett lap szerint a Svehla- 
kormánynak még bárom tagja, közöttük 
Malypctr belügyminiszter is le fog mondani 
tárcájáról.

Belgium része a Daweskölcsönben 11 
és fél millió font sterling lesz.

A pekingi kormánycsapatok súlyos vere
séget szenvedtek Lingjuannál. Az ütközet a 
kormánycsapatok fejetlen menekülésével vég
ződött. A felkelők 10.000 foglyot ejtettek és 
előnyomulóban vannak Peking ellen.

Husszein, Hedzsász királya lemondott. 
Megkezdődtek az osztrák—csehszlovák 

kereskedelmi tárgyalások október 3-án. Dvo- 
racek meghatalmazott miniszter és osztrák 
részről Schüller osztályfőnök vezetik a tár
gyalásokat.
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A magyar—cseh-szlovák kereskedelmi 
tárgyalások. A csehszlovák delegáció október 
20-án érkezik Budapestre és már másnap 
megkezdődnek a külügyminisztériumban a 
tanácskozások a kereskedelmi szerződésről. 
A tanácskozások főleg a tarifaszerződés és a 
kereskedelmi egyezmény megkötésére irá
nyulnak.

Leszavazták a Macdonald kormányt. A 
szavazás eredményeképen a Macdonald- 
kormány mellett 198, ellene pedig 361 sza
vazat esett, igy a kormány kisebbségben 
maradt. A ház feloszlatása küszöbön áll.

A király ma visszatért Skóciából és 
fogadta Macdonaldot, aki arra kérte a királyt, 
hogy egyezzék bele a parlament feloszlatá
sába. A király hozzájárult a parlament fel
oszlatásához. Az uj választások október hó 
29-ikén lesznek. Az uj parlament egy vagy 
két héttel később ül össze.

Görögországban október 8 án tette le az 
esküt az uj kormány, amelynek Macholaco- 
poulos áll az élén. Az uj kormány tagjai a 
jobboldal felé orientálódott pártokból kerül
tek ki.

Az ényi iskolában 
magyarul fognak tanítani . . .

A pozsonyi referálna be sem várva a közigaz
gatási bíróság döntését visszavonta a iiyelvtörvényi 
sérti rendeletét. — Az ényi magyarok sikeres küz
delme a magyar nyelv jogaiért és a magyar gyerme
kek magyar jövőjéért. — Követendő példái

Annak idején a magyar sajtó részle
tesen ismertette a verebélyi járáshoz tartozó 
magyar községnek, Énynek iskolaügyi sérel
mét, amely iskolapéldája a cseh-szlovák 
kormányzat által a gyakorlatban képviselt 
elnemzetlenitő kisebbségellenes politikának. 
A hallatlan kulturbotrány ügyében az iskola
ügyi minisztérium, illetőleg annak pozsonyi 
referátusa másfél esztendei tiltakozások, | 
interpellálások és közbejárások után sem 
volt hajlandó a mindenkit egyenlően löte ' 
lező törvényes alapra helyezkedni s nem volt 
hajlandó a hivatalos népszámlálás által is 
magyar községnek elismert Énybeu a csak 
magyar anyanyelvű gyermekeknek magyar 
nyelvű oktatását engedélyezni, illetőleg a 
szlovák nyelvű oktatást a törvényes körül
mények fönforgása nélkül elrendelő intézke
dését visszavonni. A kormánynak az 1920. 
évi 121. számú alkotmánytőrvényt sértő 
magatartásával szemben az érdekelt magyar 
szülők végül is a legfelsőbb közigazgatási 
biróságnál kerestek védelmet. A legfelsőbb 
közigazgatási biróság a panaszuak természe
tesen helyt adott s az iskolaügyi refetátust 
rá is kényszer itette a sérelmes rendelet Vissza
vonására. i

A panaszt a legfelsőbb közigazgatási 
birósághoz az ényi állami népiskola gondnok
ságának nevében és megbízása alapján 
Petrogalli Uszkár dr. ügyvéd, a szövetkezett 
ellenzéki pártok központi irodájának igaz- ‘ 
gatója nyújtotta be. A jogászi alapossággal 
megszerkesztett panasz az előzmények ismer
tetése után kétséget kizáró érvekkel bizo- 
□yitotta, hogy az iskolaügyi minisztérium 
pozsonyi referátusának 1924. február 7-én 
73460/1. szám alatt kelt rendelete 1-ször 
sérti az 1920. évi 121. számú alkotmány- 
törvény 121. §-át, amely szerint ,a lelki
ismeret szabadsága biztosittatik* (tehát bárki 
nemzetiségét és anyanyelvét önönmaga 
állapítja meg, nem pedig a hatóság), 2 szór 
sérti ugyan ezen törvény 128 130. és 131. 
§§-ait (a 131. §. biztosítja s nemzeti kisebb
ségnek az anyanyelven való oktatást) és 
3 szór sérti ugyan ezen törvény 134. § át, 
amely szerint „mindennemű elnemzetle- 
nités tilos. “

A panasz kedvező elintézéséről a leg
felsőbb közig, biróságtól folyó évi szeptem
ber 10 én a következő értesítés érkezett:

,12854—1924 Az iskolaügyi és a nép
nevelésügyi minisztérium pozsonyi referátusa 
1924. julius 8-án kelt 25541—1. A. számú 
leiratával jelentette, hogy önnek azon igé

nyét. amely miatt a nevezett referátusnak 
1924. február 7-én kelt 73460 — 1. A.--.3 
számú határozata ellen panasszal élt, utóla
gosan kielégítette- Felszólítjuk tehát, hogy 
az 1875. október 22 én kelt 36 számú b. 
törvény 44. § a értelmében ezen végzés 
kézbesítésétől számított 30 napon belül ennél 
a biróságnál nyilatkozzon, hogy a panaszt 

, tárgytalannak tekinti. Ha ezt nem teszi, úgy 
a bevezetett vizsgálat meg lesz szüntetve “

Megelőzőleg még julius hó folyamán a 
legf. közig, biróság értesítésével összhang
ban az ényi állami elemi iskola gondnok
ságához az aranyosmaróti tanfelügyelőségtöl 
a következő hivatalos átirat érkezett: 

j „Közlöm, hogy az iskola- és népneve 
lésügyi minisztérium referátusa 35121 — 1. 
A.-1924. számú határozatával hatálytalani- 

1 tolta 73460-1. A 1923. számú határozatát 
I és a következőket rendelte el: Az ényi 
' állami ellemi iskola oktatási nyelve az 
< 1924—25. tanév kezdetével a beiratások 

eredményéhez képest újból megállapítást fog 
j nyerni és pedig az érvényben levő törvé 
' nyék értelmében úgy, hogy a magyar nem

zetiségű gyermekek magyar nyelven, a szlo
vák nemzetiségű gyermekek szlovák nyel
ven tanitassanak. “

Miután a panaszhoz mellékelt nyilat
kozatban a 39 tanköteles gyermek közül 37 
gyermek szülője vallotta magát magyar 
anyanyelvűnek és magyar nemzetiségűnek 
és követelte gyermekeinek magyar nyelvű 
oktatását (a 38 és 39-ik gyermek atyja ma- 

; gyár nemzetiségű vasutas 1), nyilvánvaló, 
hogy az oktatás nyelve — szlovák nemze
tiségű tankötelesek hiányában — csak a 
magyar lehet. A magyar nép kisebbségi 
jogaihoz bátor kevetkezetességgel és szívós
sággal ragaszkodó ényi iskolagondnokságon 
a sor ismét, hogy a magyar nyelv jogait 
.fele szlovák — fele magyar“ nyelvű tanügyi 
képtelenséggel ne engedje megcsorbitani. 
(Miután a referátusnak ezen utóbbi rende
lete nem nyert teljes végrehajtást, az iskola
gondnokság ügyvédje már be is jeleutette a 
legf. közig, biróságnál a panasz további 
tárgyalására vonatkozó igényét.)

Éoy község példát adó, eredményt hozó 
magatartását figyelmébe ajánljuk mindazon 
magyar lakosságú községeknek, ahol a ma
gyar gyermekek magyar nyelvű oktatásban 
nem részesülnek. Minden ilyen helyen az 
érdekelt szülőknek az iskolaügyi miniszté
rium pozsonyi (Ruszinszkóban ungvári) refe- 
rátusától kérelmezniük kell a magyar nyelvű 
oktatás bevezetését és ki kell sürgetniök 
kérelmükre a hivatalos választ Ha a válasz 
kedvezőtlen, ez ellen 60 napon belül panaszt 
kell beadni a prágai legfelsőbb közigazga
tási bírósághoz. Panaszok elkészitése és 
benyújtása ügyében minden érdekelt magyar 
szülő bizalommal forduljon a Szlovenszkói 
és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pár
tok losonci központi irodájához, vagy bár
melyik pártközponthoz.

Nemzeti és emberi kötelessége minden 
magyar szülőnek nyelvi jogaink érvényesü
lését e törvényes utou biztositani I

Különfélék.
Őszi sorok.

Szürke színeket keres a piktor, 
mázolja a vásznat fenn az égen, 
kék volt, rég volt, akkor tavasz nyúlt, 
tavasszal festette meg az azúrt.

Most is eljött az isteni mester, 
már rázza a fákat, hull a levél,.. . 
Nagy vásznát csípős széllel porolja, 
Mindenki érzi kinek van gondja.

Itt elnézem a présház tövében ; 
október vándor, mint kotorászgat, 
s csenve csip egyet a szálló gerezden, 
hogy cukrot ne, csak ectet eresszen.

Biz nem cukrozza most a bús Sorsot 
vig szüret — ritka fonnyadó vesszők 
adják a termést s nagy prés az Élet 
préseli bennünk Múlttá a Szépet.

LÁSZLÓ MIHÁLY.

__ A magyar színészet érdekében 
Láva város vezető férfiéi hétfőn este a ka
szinó társalgójában értekezletet tartottak, me
lyen megállapították, hogy Léván a színtár
sulat a magyar közönség közönye folytán a 
legnagyobb válsággal küzd s hogy ennek 
dacára is változatlan művészi ambícióval 
teljesiti kultúrmisszióját, az csak Faragó igaz
gató emberfeletti erőfeszítésének és a tagok 
kötelességérzetének köszönhető. De most ar
ról van szó, hegy lehetővé tegyük a társu
latnak, hogy november 1 éig Léván kihúz
hassa, mert a miniszteri engedély itt eddig 
szól. Ha a társulat korábban szétmegy s nem 
tartja be a minisztérium által kiadott enge
délyben megjelölt működési sorrendet, esetleg 
bevonják a koncessiót s Láva soha nem kap 
magyar színtársulatot. A részletes vita során 
kialakult az a nézet, hogy itt össze kell 
fogni a magyarságnak s e célból egyesületek, 
testületek, körök, társulatok a saját kebelük
ben a legnagyobb propagandát fejtsék ki, 
hogy a jegyeket vegyék s a közönség nagyobb 
tömegben látogassa a színházat. Faragó direk
tor hajlandó az egyesületeknek húsz százalék 
engedményt adni, hogy igy is kedvében jár
jon a közönségnek. Minden nap 4000 K. a 
rezsije ennek a szintársulatnak s a fele is 
csak néha jön be. Nem szivesen hozzuk nyil
vánosságra ezt a kérdést, de kénytelenek 
vagyunk vele, mert szégyennek tartanók, ha 
Láva városa megengedné, hogy az itt élő 
magyarság elvesztené kullúrpozicióját. Tegye 
meg a közönség, most az egyszer, hogy 
karo'ja fel a magyar színészet ügyét, a jövő
ben úgy is csak az előirt sorrendben jön 
Lévára s akkor a helyreállott rend már nem 
fog nagyobb nehézséget okozni. Van itt ma
gyar közönség, csak egy kis magyar lelkese
désre van szükség. Léva város közönsége 
talán tudatára ébred annak, hogy miről is 
van szó.

— UJ ref. templom Nagyodon. 
Ritka áldozatkészségét bizonyitja Nagyod 
község ref. híveinek az a gyönyörű uj tem
plom, amelyet az egyház hívei, Bajkay Zsig
mond ref. lelkész. Kulcsár Jónás és Kovács 
Árpád gondnokok és Balázs János községi 
biró lelkes kezdeményezésére és buzditására 
saját pénzadományukból építtettek újra, Isten 
nagyobb dicsőségére. A szószéket Antal Itt- 
nos százdi lakos és neje Balázs Eszter, ki 
nagyodi származású, ajánlották fel, azonban 
mivel az ajándékozók az adományt nevükkel 
óhajtották ellátni, ez egy-két tagnak szemet 
szúrt s nem tetszésüknek oly hangon adtak 
kifejezést, hogy a kegyes adakozók adomá
nyukat visszavonták s az 5000 K. értékű 
szószéket a gyülekezet számlájára csinál
tatták meg. Egyébként a szószék feldiszitésén 
és az Ur asztala körüli szőnyeg beszerzésén 
Kovács Istvánná sz. Révész Ilona vezetése 
mellett az egyház összes nötagjai fáradoznak 
és minden áldozatra készek, hogy müvük az 
Istenházahoz méltó legyen Az uj templomot, 
mely Boldoghy Gyula komáromi hírneves 
építőmester szép alkotása, október 5 én avat
ták föl nagy ünnepélyességgel.

— A eiQreti malátáig. A lévai 
asztalos-, lakatos és bádogos ipartársulat 
szokásos jótékonycélu ezévi szüreti mulat
sága szombaton este zajlott le a Vigadóban. 
A rendezőség hatalmas munkája ez alkalom 
mai is teljes sikerrel járt Zsúfolásig telt néző
tér lelkesen tapsolt a Csárdáskirálynőnek. A 
mulatságra érkező közönséget kellemes fenyő
illat fogadta, melyet a fenyögalyakból készült 
„leveles színek" árasztottak. Mindenfelé a 
szüret szimbólumai. A hegybíró „hajioka* 
előtt szőlőből font koszorú között a lévai 
hires ludfertály, garammenti fehér cipó és 
egy fiaskó piros must lengett cimer gyanánt 
Vidám zsongás-bongás mindenfelé. A később 
jövők részére pötszékeket kellett beállítani. 
A fekete öltözékek közül színesen tűnnek ki 
a csőszlegények magyar népies ruhái. Kalap
juknál árvalányhaj lengedez. Leányok szintén 
magyar ruhában Egyszer csak egy harsány 
hang felkiált, hogy felsőbb parancsra le kell 
vetni a zöld kötényt Ami a meglepetés után 
meg is történt. Kilenc óra tájban végre fel
gördült a függöny a színpadon. Ezen az egy 
estéig színészek helyett műkedvelők léptek a 
lámpák elé. Ambiciójuk évről évre emelkedő
ben. Ma már oly nehéz darab előadásába 
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mertek fogni, mint a Csárdáskirályné. És mü 
kedvelőktől igazán szépet produkáltak. A 
címszerepet Frecska Aranka kreálta. Nem 
első sikerét aratta ez estén. Kellemesen ható, 
szines jelenség volt, pazar toalettjei bármely 
primadonna ruhatárában helyet foglalhat 
nának. — Különben is a minden jelenet 
ben feltűnő, elegáns, pompásan ható 
toalettek, Frecska Csiri művészi ízlésétől 
tettek bizonyságot. — Guba Juci napsuga
ras üdesége, elfogulatlan játéka és meleg 
hangja nagy tetszesse! találkozott. Frecska 
Irén nagyon bájos volt az öreg hercegnő 
szerepében, fényesen meghazudtolta fiatal 
korát. A kisebb szerepekben bátor fellépésé
vel és kedvességet árasztó játékával ki tűnt 
Rónai Uta. Csupa tavaszi veröfény ragyogott 
Bandii Annus, Braunét Olga, Némeihy Paula 
és Ida, Szenessy Mariska és Madarász Ida 
játékában, akik mint varieté lányok nagyon 
bájosan forgolódtak s táncoltak a színpadon. 
A férfi fő szerepeket Késik Herold, Adler 
László, Barta Mór vitték Kesiket Léva és 
Pozsony közönsége régen előnyösen ismeri, 
rutinja van már a színpadon. Adler Laci jó
ízű humora ma nem első Ízben kacagtatott. 
Barta Mórt közvetlenül ható természetes 
játéka és jó szinpadi alakja kiváló műked
velővé avatja Hradecsny Gézáról tudjuk, hogy 
állandóan katonatiszti szerepeket játszik, te
hát a csillogó egyenruhában már nagyon 
otthonos. Vessely Tivadar pompás figura volt 
a jegyző komikus szerepében Kovács Ödön 
a herceget adta tetszéssel. A kisebb szere
pekben Rónai Sándor, valamint a Józsefek, 
mégpedig Turpinszky, Frasch, Knapp és 
Grapka József tűntek ki, mint előkelő meg
jelenésű monoklié, klakkos, frakkos orfeum 
habitüék, nemkülönben Videt Mór, Riedl 
Frigyes és Solc Mihály járultak hozzá az elő
adás sikeréhez. Valamint a szinházi zenekar, 
mely a kiséretet adta. Éjfél tájban lett vége 
a darabnak, ekkor Kóródy Gyula, a kiváló 
cigányprimas rázendített „Megy a kocsi por
zik az ut utánna . . .* kezdetű sajat szer
zeményű tüzes csárdásra s megindult a reg 
gélig tartó tánc. Közben persze folytak a 
szüreti- bohóságok, a lopókat a csőszök be
kísérték a hegybíróhoz, ahol a két csinos 
hegybirónéval kiróttak a vádlottakra a bün
tetés pénzt, mely jótékonycélra fordittatik. 
A hegybiró ellen állítólag némely irigy tér 
mészetüek feljelentést tettek a rendőrségen 
bigámia miatt, mert ezen az estén két hiva 
talos felesége volt, noha mindenki nőtlen 
ember gyanánt ismerte. Az őszi ködös leve
gőn keresztül gúnyosan nevetett a napsugár 
vasárnap reggel, mikor jóegynéhányan még 
szentjánO3 áldásra ütötték össze poharaikat 
és aziránt érdeklődtek, merre kapható jó 
korhelyleves ? Végül megemlítjük, hogy a 
szinelőadást Adler László rendezte ráter
mettséggel. *

— Katholikus nagygyűlés Léván. 
A közelmúltban Pozsonyban megtartott eucha
risztikus kongresszusnak nem csak fénye, 
hanem úgylátszik gyújtó heve is volt. Lángra 
lobbantotta országszerte a katholikus hívők 
százezreinek lelkeit. Tudatára ébredtünk 
annak, hogy a katholikus eszme magasztos, 
felemelő gondolat, a bennünket, jogainkat 
és szem ügyeinket lépten nyomon érő sérel
mek ellen sorompóba lépni s a törvény 
keretein belül minden eszközzel harcolni a 
legszentebb kötelesség Ennek a szent köte
lességnek teljesítéséhez tette meg az első 
lépést a Róm. Kath. Hitközségek Állandó 
Nagybizottsága, amikor elhatározta, hogy 
Szlovenszkó nagyobb városaiban katholikus 
nagygyűléseket tart. Léva, Érsekújvár és 
Komárom lesznek színhelyei ezeknek a nagy
gyűléseknek egyelőre, melyeknek megtartá
sában Léva kiván úttörő lenni. E hó 26. ára 
van tervbe véve az itteni nagygyűlés ; az 
előkészületek már is serényen folynak 
Katholikusok I Mutassátok meg, hogy mit 
tesz katholikus voltotokat nyíltan megváltani I 
Tudjuk, az életviszonyok, az élethivatás igen 
sok felé forgácsolnak szét bennünket, de 
mikor jogaink megvédéséről, nagy célok 
eléréséről van szó, akkor legyünk együtt 
mindnyájan. Készüljetek, hogy a hívó szóra 
itt lehessetek, mert tömörülésben az erő I A 
továbbiakat a szervező bizottság részletesen 
közölni fogja.

— Kaalnozy Társaság jubileuma. 
A Kazinczy Társaság f. év október 19 én 
ünnepli fennállásának huszonötéves évfor
dulóját. Az ünnepség nagyjelentőségű dátum 
az önálló útra terelődött szlovenszkói ma 
gyár irodalom életében. Miért is a Kazinczy 
lársaság elhatározta, hogy a jubileumot 
országos ünnepség keretében üli mej. Az 
ünnepi nap programmja a következő 1. dél
előtt 11 órakor a Kazinczy Társaság ünnepi 
közgyűlése a Schalkházban, 2 utána a kép
zőművészeti szakosztály által, az összes 
szlovenszkói müvészegyesületek részvételé
vel rendezendő képző és iparművészeti kiállí
tás megnyitása a keletszloveuszkói múzeum 
kiállítási termeiben, 3. d. u. 4 órakor a 
„magyar irodalmi szövetség szlovenszkóban1* 
alakuló közgyűlése, 4. este 8 órakor hang
verseny a Schalkházban. A résztvenni szán
dékozók és a társadalmi és kulturális egye
sületek kiküldöttjei szíveskedjenek részvéte
lüket okt. 15 ig a társaság fötitkárának. Dr. 
Sziklay Ferencnek cimére (Kosice, Éder utca 
9; bejelenteni, hogy elszállásolásukról idejé
ben gondoskodni tudjanak. A lévai Reviczky 
Irodalmi Társaságot és a Kaszinót a jubi 
leumi ünnepélyen Schuberth Tivadar fogja 
képviselni.

— Eljegyzés. Adler Aranka Láva és 
Dr. Róth Lajos ügyvéd Szenice jegyesek.

— Körmöcbánya képviselőtestü
letének működését felfüggesztették. 
Körmöcbánya város és a vele lálasztó egysé 
get alkotó Ligetfalu község képviselőtestü
letének működését felfüggesztették. A községi 
választások alkalmával a képviselőtestületbe 
tizenhat szlovák néppárti és keresztény- 
szociálista került be, mig az államalkotó 
partok tizenöt tagsági helyett kaptak a kép
viselőtestületben. Nagyobb többség hiányá
ban a képviselőtestület működése lehetet
lenné vált Érdekes, hogy a felfüggesztés után 
a kerületi tőnök a képviselőtestület régi tag
jait nevezte ki újból a képviselőtestületbe. 
Mig a tanácsban a politikai pártok egy—egy 
taggal vannak képviselve. Az uj választás 
előre láthatnia; jövő hó közepén lesz 
megtartva.

— Mezőgazdasági munkások fel
mondási Ideje a lévai járásban. A 
lévai járás mezőgazdasági paritásos békél
tető bizottsága október hó 16 an fog ülést 
tartani a kerületi hivatalban. A bizottság 
állast készül foglalni a mezőgazdasági mun
kások és cselédek felmondási és költözkö 
dási idejének tekinteteben is. Ugyanis itt is 
felmerült az a gondolat, hogy a mezőgaz
dasági cselédek szerződései a történelmi 
országrészekben szokásos módon vagyis 
januar elsejétől január elsejéig köttessenek 
meg. A Szlovenszkóban dívó eddigi rend
szerrel szemben vagyis november 1-től 
november 1 ig helyett. Ennek az uj rendnek 
a behozata nagy vitára ad alkalmat. Az uj 
rend behozatala a munkásokra sem lehet 
kedvező. Mindenesetre ezt a kérdést, mind 
a munkások, mind a munkaadók, a kisgaz
dák valamint az uradalmak érdekében egyön
tetű módon kell reudezni. Nem lehet érdeke 
az uradalmaknak és a kisgazdáknak az, hogy 
a szerződéseket külömböző időkben kössék, 
de lehetőséget kell adni a munkásoknak is, 
hogy idejében elhelyezkedést találjanak a 
gazdaságokban.

— Nyílt levél a szerkesztőhöz 1 
A „Hazám" asztaltársaság tagjai a következő 
levelet intézték szerkesztősegünkhöz. T. 
Szerkesztő ur I A Bars egyik számában meg 
jelent és a lévai asztalos, lakatos, bádogos 
ipartársulat által rendezett szüreti mulatságra 
vonatkozó cikkre kérjük, hogy b. lapjában 
helyreigazító sorainknak helyt adni szíves
kedjék. A jelenleg hallgatásra kényszeritett 
.Hazáin* asztaltársaság tagjai meglepetve 
olvastuk* a szüreti mulatságról megjelent 
cikket. Csodálkozunk a cikk Íróján, hogy a 
pálmát, a nevezett ipartársulatnak Ítéli oda. 
Kik voltak és mit tettek a magyar szó és 
kultúra érdekében a „Hazám* tagjai akkor, 
amikor még az ily irányú ténykedések sze
mélyi felelősséggel jártak, szerénységünk tiltja 
azt e helyen felsorolni, mi továbbra is tehet 
Bégünkhöz mérten szolgálni fogjuk a magyar 
kultúra ügyét, csupán annyit akarunk meg
jegyezni, hogy igen is mi voltunk azok, akik 

az uj állam alakulás után először láttunk 
hozza a magyar szó és kultúra ápolásához. 
Működésűnket erkölcsi és anyagi siker koro
názta. Jelenleg az elszigeteltségünk az oka 
annak, hogy működésünket ideiglenesen 
abban kellett hagyni. Az erkölcsi siker a 
mienk. Az anyagi siker ? Méltóztassék ez 
iránt érdeklődni dr. Frommer Ignác urnái 
és Árvay Józsefné úrnőnél, kik a város két 
legnagyobb jótékonycélu intézményének 
nagyrabecsült vezetői. Jelen sorainkkal nem 
akarjuk a fenti ipsrtársulat érdemes vezetőit 
és tagjait kisebbíteni, de az általunk elért 
sikereinkre büszkék vagyunk és nem szeret- 
nők, ha az elsőséget, a kezdeményezést 
csak úgy másnak Ítélnék oda, amit az ipar
társulat talán nem is akar. Fogadja szer
kesztő ur szívességéért nagyrabecsülésünket 
s maradunk mély tisztelettel a „Hazám" 
asztaltársaság tagjai. Magunk részéről e 
levélhez csak annyit füzünk, hogy sem az 
érdemes ipartársulatnak, sem pedig a szer 
kcsztöségnek nem volt szándékában a 
„Hazám* asztaltársaság tagjaitól az elsőség 
pálmáját elvitatni.

— A városi tanácsnok választá
sára pénteken délután ült össze a képvi 
selötestület a kerületi főnök elnökletével. A 
tisztujitószék megállapította, hogy a négy 
pályázó közül kettő felel meg a pályázatban 
hirdetőt feltételeknek. Egyébként a válasz 
tást meddőnek mondták ki s elhatározták, 
hogy dr. Bányai Rezső (Léva) és Técsey 
Elemér (Újbánya) közül egyiket ideiglenes 
szolgálatra meghívják, mig a választást 
megejtik.

— Csata! Közművelődési Egyesü
let. Csata község komolyan gondolkozó 
rétégé — megfigyelve a lakosság, különösen 
az iljúság téli életét — egyes komoly férfiak 
agilitása mellett közművelődési egyesületet 
alakitott. Célja az egyesületnek — mint 
elnevezése is mutatja az összetartozandóság 
érzetének kimélyitése valamint a nép szellemi 
és gazdasági kultúrnívójának emelése. Ezen 
célt „a kellemest a hasznossal összekap
csolva" jelszó alapján óhajta elérni a veze 
tőség. Á tagok száma jelenleg 200 körül 
van, mely szám állandóan növekszik. 2 Kor. 
havi tagsági díj mellett az egyesület tagjai 
könyvtár használati joggal bírnak, újságokat 
olvashatnak, igénybevehetik a különféle 
társasjátékokat, ünnepélyek s nagyobbsza- 
bású előadások alkalmával mérsékelt árú 
belépőjegyet kapnak. Ezenkívül valóságos 
második otthona lett az ifjúságnak, amen
nyiben az estéit nap — nap után jó helyen, 
ártatlanul szórakozva, észrevétlenül tanulva, 
finomodva töltheti el. Hogy ezen egyesület 
megalakulhatott, dicséretre méltó elismerés 
illeti a helybeli Fogy. Szövetkezetei, hogy e 
célra a nyár folyamán egy 14 méter hosszú 
termet építtetett s azt díjtalanul az Egyesü
let rendelkezésére bocsátotta. A kör vagyon, 
alapját Rosenberg Károly úr. helybeli bérlő, 
egyesületi diszelnök 500 K-ás adományai 
valamint Biúm Imre úr által nagy ráter- 
metséggel rendezett műsoros est tiszta jö
vedelme vetette meg. — Jelszavunk most 
már csak: „Kitartás. E'őrc I*

— Betörés — lopás. Vasárnap haj 
nalban, amikor Agárdy Sándor nejével, aki 
a szüreti mulatságon a bálanyai tisztet töl
tötte be, haza tértek lakásukra, azt tárva, 
nyitva találták. A szekrények fel voltak fór 
gatva. Az éjszakai látogató az egyik fiókban 
egy száz koronást talált, azt elvitte. Elvitt 
egy doboz szivart és több ékszert de nagyobb 
értékeket ott hagyott. — Nem szivesen látott 
vevője volt Schück Gyulának csütörtökön, 
amikor egy vég selyemkelméje eltűnt az 
üzletből. Valamelyik vevő elfelejtette beje
lenteni, hogy adós marad a selyem árával, 
de adós maradt a — bomutatkozással is.

— Faragó Ödön szlovenszkói ma
gyar színtársulatának műsora Léván. 
Vasárnap délután Vén gazember. (Faragó 
Ödön fellépte,) és este Gyere be rózsám. 
— Hétfő Uj rokon. (Fleischer Marianna be
mutatkozása). — Kedd Cigányprímás. — 
Szerda Süt a nap (Faragó Ödön fellépte). — 
Csütörtök Iglói diákok. — Péntek Dolovai 
nábob lánya. — Szombat Dorina és a vélet
len (operett újdonság). — Vasárnap délután 
János vitéz és este Bob herceg (Fleischer 
Marianne fellépte).
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Színház.
Vasárnap este /dnos vitéz került elő

adásra. Hogy a közelmúltban elhunyt Kacsóh 
Pongrác lágyan ömlő, fülbemászó muzsiká
jának emléke mindég a sziveken ringatózik, 
mutatja a siker, mely a János vitéznek elő
adását még ma is kiséri. Kukorica Jancsit 
]áray Sándor énekelte csengő tenorján, 
fényes sikerrel. Bartkó Klusnak a francia 
királykisasszony szerepében tapsoltunk lelke
sen. Víz Juci törékeny,-kedves 1 uska volt. 
Feleky Rezső (Bagó) bársonyos baritonja 
melegen szállt. Kőrössy Valér, Farkas, Szí 
geti, Némethy és a többi szereplőknek kö 
szűnhető a kedves előadás meleg sikere.

Hétfőn Herceg Ferenc monumentálisán 
súlyos épitményü történelmi szinmüve : a 
Bizánc volt műsoron. Konstantin császárt 
Homonnay játszotta. Éhez a szerephez ha
talmasabban domináló színpadi alak és 
nagyobb drámai erő szükséges. Homonnay 
patbosában operettszerüség vibrált. Bán
hegyi Ilonka, Nagy Erzsi figyelemreméltók 
voltak. Farkas Pál a török követ szerepében 
a keleti lélek nyugodt tenperamentumával 
kiválóan számolt. Némethy a zsoldoskapi
tányban jó képességet mutatott. Szigeti az 
örült nagyherceget megdöbbentőn alakitotta. 
Rákosi, Bellák, Kolos, de a többi szereplők 
ereje is hozzájárult az előadás sikerre len
dítéséhez. A rendezés Faragó invencióját 
dicsérte.

Kedden Farkas Imre végtelenül kedves 
dalosjátéka A cseregyerek (y&n máskép 
Debrecenbe kéne menni) volt műsoron. Mikor 
a kedvesen magyarkodó Huber Károly iglói 
gyáros (Farkas Pál) megjelent a színpadon 
két leányával (Bartkó Etus és Horváth Böske), 
mintha csak a tavaszi napsugár ragyogása 
simogatta volna körül az őszi szomorúságra 
hangolódó sziveket. Ifjúi vidámság és ennek 
a senki által el nem kobozható ősi privilé
giuma : a rózsás ajkakon csilingelő kacagás, 
a meleg dalból fakadó varázs ölelte körül a 
közönséget. Bájos szerelmi történet szövődik, 
fonódik a darabban és a szereplők mindon 
szépséget igyekeztek kicsiholni belőle. Ami 
teljes mértékben sikerült is. Bartkó Eiusuak 
különösen nagy sikere volt még tüzes csár
dásával is, amit meg ujraztak. Galgóczy 
énekei, Bellák lankadatlan kedvű mókás 
játéka, Révész Ilonkának Szigetivel lejtett 
tánca, amit szintén ismételtettek, kellett, hogy 
megtegye a hatást. Nagyon kedves magyar 
házaspárt, Balogh Nagyékat a Hegyessy 
házaspár adta. Sajnálni lehet, hogy a szép 
előadás nagyon gyéren elfoglalt nézőtér előtt 
zajlott le.

Szerdán A vasgyáros ment, Rákosi 
Pállal a címszerepben. Az ö játékában egész 
előadáson keresztül benne izzott a dobogó 
szivü, de kemény akaratú Derblay egyéni
sége, a nőknek Ohnet révén világszerte 
ismertté vált regényalakja. Hozzá méltó társ 
volt Bánhegyi Ilonka, aki a szerelmében 
vergődő, megtört asszonyi szivét áldozta fel. 
Ez a gyötrődés szemmel láthatóan fájt és 
kinzott, mert mesterkéletlenül, természetesen 
adta. A vagyon csúcsára felkapaszkodott 
parvenü gyáros alakjának megfestésére sok 
találó szinnel rendelkezett Faragó és az 
egymást követő érzelmes jelenetek sötét 
tónusu képeire ő rakta fel a derűt keltő 
szineket. Becsvágyó leányát Nagy Erzsi ját
szotta a kellő büszke gőggel. Blignyt Kolos 
alakitotta. Dicséretreméltó Farkas és Hegyesy 
finoman leegyszerüsitett diszkrét játéka. A 
kisebb szerepoket még Kőrössy Valér, Ho
monnay vitték, figyelmesen illeszkedve az 
együttesbo, minek következtében az előadás 
jelentős sikert aratott s a szereplőket gyak
ran tapsolták A stílusos dekorálás, ügyes 
rendezés nagyban emelte a hatást

Csütörtökön a Lengyelvér operett ment. 
A hamisitatlan lengyel miljőben lejátszódó 
romantikus cselekmény, szinpompás nemzeti 
viseletek pazar tarkasága, ragyogó és tüzes 
lengyel táncok, stílusos rendezés, előkelő 
kiállítás jegyében zajlott le. Nedbal lendüle
tes szépségű muzsikája forrón átkarolva 
kisérte az előadást. Bartkó Etus művészeté
nek széles skáláját ragyogtatta, Turbók 
Rózsi kedvesen adta Vandát, de hijjával a 
táncosnőket jellemző temperamentumnak. 
Járay tüzes, hóditó és köuye'mü igazi lengyel

ur volt. Bellák két kézzel szórta gyújtó vi
dámságának kincseit Táncai valóságos 
akrobata mutatványok. Szigeti mindég uj és 
mindég eredeti humorának gazdag tárházát 
nyitotta meg ma is. H. Kőrössy Valér ko
mikai vénájának diszkrét finomságú színeivel 
hatott. Farkas és a többi szereplők is sike
resen működtek közre. A zenét Fischer 
karnagy elismert tehetségével vezényelte.

Pénteken teljes négy felvonást kacagott 
keresztül a közönség. A Fehér és fekete cimü 
francia vigjátékot adták elő. A pikáns szósz, 
mely végig ömlik a darabon, nem annyira 
arcpiritó, mint inkább kacagtató, mert mu
latságosnál mulatságosabb párbeszédek és 
jelenetek kergetöznek benne. A darabban 
szép és reáillő szerep jutott Homonnaynak; 
az ő kiváló szövegtudása nagyban lehetővé 
tette az előadás pompás gördülését. Be 
egyébként is teljesen uralta szerepét. A je 
lentösebb szerepek Nagy Erzsi, Bánhegyi 
I ouka, Farkas, Rákosi kezébe volt letéve, 
akik azt szokott biztonsággal vezették a 
siker utján. A rendezés csinos volt és elő
kelő Ízlésről tett tanúságot.

Nyilvános köszönet.
A lévai szent-mihálynapi országos vásár 

alka'mával a persely gyűjtést a lévai árva 
ház részére helybeli hölgyek voltak kegyesek 
vállalni és eszközölni, amely nemes ember
baráti sziveségükert ez utón fejezem ki leg- 
hálásabb kös ’ önetem et.

1 Léva 1924. október 8
Árva; Józsefné 

i a nóegylet alelnöke.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik, a lévai asztalos, 

lakatos és bádogos ipartarsulat áltál f. hó 
4-én rendezett szüreti mulatságon, mint sze- 

| replők részt venni és az estély sikerét elő- 
I rrozditani szívesek voltak, továbbá azoknak, 
i kik úgy anyagilag mint erkölcsileg támogat- 
' ták az ipartársulatot ezúton hálás köszönetét 
* mondunk. Egyúttal pedig azoktól, akiket a fő- 
' próbán a nagy torlódás miatt megfelelően 

elhelyezni nem tudtunk ezután kérünk szi
ves elnézést. Rendezőség.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazoknak, akik a Keresztény Mun

kás Egyesület lezajlott szüreti mulatságának 
anyagi sikeréhez tiszteletjegymogváltás, felül- 
fizetés és szőllö gyümö cs adományozás által 
hozzájárultak ez utón mond hálás köszöne
tét az Egyesület vezetősége és a szüreti 
mulatság rendezősége

Két magát megnevezni nem akaró úri 
nö egyenkint 10 — 10 Koronát adományozott 
a tüdőbeteg gondozó intézetnek. Fogadják 
a nemeslelkü hölgyek intézetünk hálás 
köszönetét. Dr. Frommer Ignácz

Gabonaárak:
Levice, 1924. október hó 11 én

Búza — — 100
Rozs — — 
Árpa — — 
Zab — — 
Kukorica — 
Bab — —
Köles — —
Lóheremag — 
Lucernamatt

kgr. 205 — 210 kor.
- 180 „ 

160 — 200 .
- 165 .

125 - 135 . 
-t30 .

1100 - 1300 ",

i

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

Magyar kor. átutalás 
Német-osztrák „ 
Lei ,
Lengyel márka „

OlEt-
3-áuo.:

1 Ké 2175__
, 2075.—

©let. 
XO-éxx.

2340 — 
2025 - 

546

Valuták :
1 angol font - - Ki 16150 151.55
1 amerikai dollár , 33.20 33.50

100 svájci frank . 648.50 649.75
100 francia frank . 178 25 176 25
100 belga frank • • . 163.20 161.25
100 svéd kor. - . - _ ,_ 905.-
100 dinár - - - - w 46.75 49 25
100 lei.................... . 17.10 17.97

i

i

I

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

Az anyakönyvi hivatal belegyzése.
1924 október bó 5-töl — október hó 12-ig
. Szllletéá.
Bernátli Adolf Fenyvesi Margit fiú Károly — 

Kallós Géza Elirenfeld Eszter fiú Frigyes — Prttz 
Sándor Novotny Margit leány Márta Ilona Margit
— Szmrtnylk János Sallay Erzsébet leány Márta
— Luksa Ferencz Prandof Anna leány Zdenka — 
Szolcsánszky József Varga Erzsébet fiú Sándor 
Ferencz.

Házastág.
Kiszner Károly Bartos Mária rkath — Chalupa 

Józseí Schütz Gizella rkath — Tóth Károly Koncz 
Etel ref.

Halálozát.
özv Suhala Istvánná Surman Julianna 64 

éves Derme (Tetanus),

| Nyilttér*)
Értesítés I

A n. é. vevöközönségünk b. 
tudomására adjuk, hogy volt hely- 
beni elárusítónkat Barbara József 
urat szolgálatainkból elbocsájtottuk, 

’ s ennélfogva ez nem jogosult cégünk 
nevében semmiféle pénzeket bármi
lyen címen felvenni.

Léva, 1924. okt. 9.
Singer Sewing Machine Company.

*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal 
felelősséget a Szerkesztőség.

Cislo 1050-1924 exek
Licltacny óznám.

Podpisany súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX. zák. cl z r. 1881. tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku bratislavského okr. sudu cislo 
8194 r. 1924. k dobru Dunaj. vseob poist. uc. spol 
zastupovaného skrze pravotára Dr. Arthur Laufer 
do vy§ky 1592 Ke 55 hal. a prisl. cestou zabez
pecovacej exekúcie prevedenej dna 21 aug. 1924 
zabané a na 1540 kor. odhadnuté následovné mo
vitosti a to.- kon, voz, vázky, chliév, na verejnej 
licitácii sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okr. súdu cislo E 366—924 do vysky 
1592 Ke 50 hal. poziadavky na kapitále 5 %-ové 
úroky odo dna 1 januara 1924. pocitané ’/»’/• Pro‘ 
vizia a útraty doposial v 559 kor. 90 hal. ustálené 
na byte obzovaného v Cate urcená je co lehota 
13 hodine odpol. dna 30 oktobra 1924. a pripadny 
kupci sa pozvú s podotknutím toho, ze sa zmie- 
ncné movitosti v smysle 107 a 108 §-u. LX. cl. z 
r. 1381 pri pia ení hotovymi najviac slubujúcemu 
v pádé potreby aj pod odhadnou cenou rozpredajú*

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

> dobru tychto nariaduje
Nová-Bana, dna 7. okt. 1924

Artúr Tóth 
súdny exekútor.

1 Cislo 1017 exek 1924.

Licitaőny óznám.
Pudpísany súdny exekútor v smysle 102. §-u 

LX. zák cl. z r«>ku 1881 tymto oznamuje, ze nás
ledkom vyroku levického okresného sudu őislo 

1 E 40/r. 1924. k d bru Géza Kaizer zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Lúd Kaizer do vysky 4084 Ke 
56 hal . a prísl. cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedenej dna 27. aug. 1924. zabavené a na Ke 
8000 odhadnuté následovné movitosti a to: voly 
na verejnej licitáci sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okresného súdu cislo E. 40/1924 do 
vysky 4084 Ke. 56 hal. poiiadávky na kapitále, 
tejze 5%-ové úroky odo dna 19 mája 1924. pocí
tané, '/,% provízia a útraty doposiar v 4452 Ke. 
16 hal. ustálené na byte obzalovaného vo Vei’. 
Siarovciach urcená je őo lehota 16 hodina odpol. 
dna 18. oktobra 1924. a prípadní kupci sa pozvú s 
podotknutím toho, ze sa zmienené movitosti v 
smysle 107 a 108. §-u LX. cl z r. 1881. pri 
plateni hotovymi najviac sfubujúcému v pádé pot
reby aj pod odhadnou cenou rozpredajú.

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

Dáné Nová-Bana, dha 26 sept. 1924.
Artúr Tóth 

sudny exekútor,
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Állandó helyiügynökök 
cslov. építési sorsjegyek árusítására felvé 
tettnek .MERKÚR BANK* Brünn Njugasse 20

emeletes ház szabadkézből azonnal 
eladó, áll 5 szoba 2 konyha üveg 

folyosóval és egy 32 méteres kőbn vágott 
pincével. Bővebbet a kiadóba. 969

111 Alii felvétetik jó házból való 
■LaJlLLLOLLL fiú va(!y leány „FOTO* 

RUSZNÁK modern fényképészeti műterem
ben Levicá. 980

harsul A és llirutó f>u felvétetik MED 
XaXllLLU VEGY cukrász. 950

*P1 a <3 Á kutgyürü lemez forma. Damja 
*tiia<UU nich utca 32 sz. 876

mézet a legmagasabb napi árban 
veszek KUGLER, Báti utcza. 975 

szövéshez szövőszékre a szál 
4 visww felvetését bármilv méretre el
vállalom SZILASSY DEZSÖNÉ Láva, Kákái 
ut 8. Ugyanott három nagy szobapalma és 
egy John féle mosógép eladó. 973

ajánlkozik leányával
XXXáVUáübUllU együtt magányos ke
resztény úrhoz minden házi teendőre, csekély 
fizetésért. SZABÓ ANDRÁSNÉ, Garamlök. 967

T ernyők készítését művészi kivi-
MdrlU^lai telben selyem szövetek, sáliok, 
térítők stb. batikolását, bőrtárcák batikolását, 
montirozását vállalom ELEIN KATÓ, Bole
man ház. 968

5000 koronáért „SXí 
hás ház kis kerttel Garamlökön eladó. Mun
kásnak esetleg iparosnak megfelel Ugyanott 
7 hold föld eladó. Tudakozódni: TRUN- 
GÉL LAJOSNÁL 979Egy bádoggal 
födött hiz, amely áll egy szoba, 
konyha és pincéből Parttér 5. szám 
alatt és Kereszthegyen két szőllő 
hajlékokkal és, pincékkel szabad kéz
ből eladók. Érdeklődni lehet: özv. 
Németh Sándoménil, Kereszt utca 

1. szám.

Legjobb bevásárlási forrás !!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru éj vasna i y ke r e b k e d é se

Alaplttatott 1881, LEVICE-LÉVA. Telafon sz. 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK!!!
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj, állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely túró, ostyepka 
és egyéb csemegesajtok. — Legjobb minőségű rizsek és kávék. — 
„Gló'ia" pörköltkávé különlegesség. — Saját töltésű kivaló asztali borok. 
— — Csemege- és gyógyborok, likőrök, cognac és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgép’k, 
thermosok, passzirozó gépik, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk, Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca es alumínium evörszközök, konyhamérlegek.

Összes gazdasági cikkek, gazdasági kézi eszközök :
Ásó. kapa, lapát, kasza, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyvs, gépszij, varrószij, gyanta, Bríjviasz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovottegépzsir, tömiiö anyagok, rétegfémek, olajozok, benzin 
szivattyúk és kannák, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kálrányfedél- 
lemez, kátrány, karbolimun. Mindennemű szerizámok, épület és búlorvasalások. 

---------- Vízvezetéki és villamossági szerelési anyagok.-------------  
Modern fürdőszoba kerendezések : Zománcozott öntöttvas fürdőkádak, vörös

réz fürdőkályhák, fayer.ce mosdóasztalok és egyéb toilette berendezések gyári 
árban

Vadászati kellékek ; Vadász lőpor és robbanószerek elárusító helye. Üres és kész 
vadásztöltények, serét, fojtás, gyu'acs nagy választékban Turista és vadász 
székek, hátizsákok, kulacsok

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

MEGNYITÁS.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a teljesen

átalakított, megnagyobbított és újonnan berendezett

HStránszky“ szálloda, étterem
—........ - kávéházat ——f. hó 15.-én (SZERDA) este 7 órakor

ünnepélyesen megnyitom.
Számos látogatást kér 

STRÁNSZKY B. 
tulajdon ob.

Estélyenként a közkedvelt LÉVAI DEZSŐ és MEZEI TÓNI 
zenekarukkal hangversenyeznek.
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: Elegáns!
bársony-modellek, 
filz és bőrkalapok 
nagy választékban 

S1NGER RÓZSI 
női kalaptermében 

3 LEVICE, Postával szemben, g
ll
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Medzihradszky József BzűosmeBter
Léva, Petőfi utca 8 sz

Minden e szakmába vágó 
legmodernebb munkák ké 
szitését és javítását a leg
olcsóbb árban vállalom.
Szőrmékben dús választék I

Tanuló fiú felvétetik.rMa már mindenki rövid- és 
divatáru cikkek szükségletét

(Szanatórium épület) szerzi be.

kötött kabátok, Jumperek, női és 
fehérnemű, nyakkendők és nagy 
kelengyék minden minőségben, 
és pontos kiszolgálás.

Modern fürdőszoba 
= berendezéseket = 

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

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

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-

Állandó nagy raktér:
Női ruhákban, Blusok, gyermek és Bak fis ruhák, 
férfi harisnya, valamint ERCO gyártmányú férfi 
raktár férfi PESCHL kalapokban. — Bébé 

..........  1------- Szolid
<fxt:

Léva és környéke n. é. vevöközönségének b. figyelmébe!
Van szerencsénk a n. é. vevőközönségünk b. tudomására hozni, hogy f. hó 15 ével meg

nyitjuk Léván, üzlethelyiségünket, a volt FOTO—ADLER helyiségeiben SZEPESSY UTCA 
(Vasút út) 20. szám alatt.

Ezen szándékunk oda irányul, hogy kielégítsük elsősorban vevőinket, akiknek mindenfajta 
gépalkatrészeket, valamint elsőrendű gépolajunkat, tűt, cérnát stb. módjukban lesz egyenesen 
üzletünkben beszerezni.

Elvállalunk mindenfajta gépjavítást 1 A javítások, a legszolidabb és legtökéletesebben 
lesznek eszközölve.

„Ha akarja, hogy családjában boldogság legyen, 
Úgy csakis „SINGER" varrógépet vegyen 1“

Legújabb 1 Figyelem 1
A SINGER B. T. motorok.

Semmi lábhajtás. ——Kíméljük egészségünket.
B. érdeklődőknek kívánatra minden alkalommal bemutatjuk.

Ajánljuk továbbá közkedvelt és elismert „SINGER" ventillátorainkat, amelyek Ízléses 
kivitelüknél fogva nélkülözhetetlenek ma már minden háztartásban.

Gépeinket árusítjuk készpénz és jutányos havi 80-80 koronás részletfizetések mellett.
Amidőn is a n. é. vevöközönségünk b. pártfogását és támogatását kérve, maradunk 

kiváló tisztelettel

SINGER SEW1NG MACH1NE COMPANY.
- ■ 

Nyitrai és Társa könyvnyomdája Levice—Léva.


