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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 szerkesztőséghez küldendők. 
Késlrivtok vlssen nem adatnak.

Felelős szerkesztő : Dr. KERSÉK JÁNOS.
Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéseket, elöfizeténeket m a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjük ntanlcanl.

A lap kiadója: NYITRAI é3 TÁRSA.

Az adók I 
különféle szinte megszámlálhatatlan 
nemei mázsás teherként feküsznek ! 
rá az egész gazdasági életünkre és 
megbénítják annak egészséges, nor
mális békebeli kifejlődését. Az em- ' 
berek milliói görnyednek a rettene
tes adóterhek alatt. A rossz gazda
sági, ipari és kereskedelmi viszonyok 
miatt a kereseti lehetőségek meg- I 
fogyatkoztak. Az általános elszegé
nyedés rohamos léptekben terjesz
kedik zilált, rendezetlen, háború által 
feldúlt megélhetési viszonyok között 
vergődő, leszegényedett emberek 
között. És a helyzet ahelyett, hogy 
javulna napról-napra rosszabbodik. 
Távol áll tőlünk annak a gondolata, 
hogy adók megfizetése ellen agi
táljunk. Az adóját kivétel nélkül 
mindenkinek ki kell fizetnie. Mi sen
kinek se tanácsoljuk azt a helytelen, 
rossz tanácsot, hogy ne fizessen. 
Mert tudjuk, hogy kibúvó úgy sincs 
és nem is lehet az adózás elől. Az 
adóvégrehajtás kegyetlen és a leg- 
keserübb dolgok egyike. Azonban 
ma a rossz termés miatt kénytele
nek vagyunk megállapítani, hogy a 
tömegek képtelenek a horribilis 
adókat, hihetetlen magasságú va- 
gyondézsmákat, forgalmi, képtele
nebbnél képtelenebb fényüzési adó
kat és hellyel — közzel a magassá- 
gos égig emelkedő községi pót
adókat megfizetni. A gazdának az 
idén annyia sem termett, ami mond
hatni egy éven át betevöíalatjára 
elég lenne A kereskedelemben pan
gás állott be és az iparos mun
kanévül lézeng, Tehát honnét kerít
sen a szerencsétlen adózó annyi 
tenger pénzt, amennyit követelnek 
tőle az adóterhek fejében.

Az adózás mai lehetetlen ma
gasságát elösmeri maga a kormány 
is, foglalkozik a nehéz probléma 
egészségesebb, kielégítőbb, meg
nyugtatóbb megoldásával és az adók 
csökkentéséről tárgyalásokat is foly
tatnak. A lecsökkent kereseti lehe
tőségek miatt milliók várják remény
kedve a tárgyalások eredményét.

A súlyos adóterhek egyformán 
érdekelnek ma mindenkit, legyen ő 
adófizető vagy nem adózó. Még a 
legszegényebb nincstelen is megérzi 
a mai életviszonyokhoz képest lehe
tetlen magasságú és sokaságu adó
terheket. Azok az óriási összegek, 
amelyeket az adózás kiprésel a ke
reskedelemtől, iparosoktól, gazdák
tól és más adóalanyoktól, nemcsak 
annak fognak hiányozni, akinek a

; súlyos adóterheket viselnie kell, 
'• hanem annak is, akinek munkát, 
I megélhetést kell kapnia azoktól, 
■ akik az adóterheket viselik. A sú

lyos adókkal megterhelt nagy tőke 
vállalat és munkaadó, tapasztaljuk 

, nem nyugszik bele a terhek viselé- 
, sébe, hanem mindenképen arra tö

rekedik, hogy azokat a fogyasztók 
és a munkások tömegeire áthárítsa.

I Látjuk tehát, hogy éppen azok az 
adóterhek, melyeket mások fizetnek, 
melyek éppen mások vagyonából 
tűnnek el, azoknak hiányoznak a 
legjobban, kik közvetve munkájuk
kal vagy életszükségleteik beszer
zésénél járulnak hozzá az adóter- 
hekhez. A szegény ember kenyeré
ről van akkor szó, amikor az 
adóterhek csökkenéséről tanácsko
zásokat folytatnak. Reméljük, hogy 
e tanácskozások eredményre fognak 
vezetni. A kormány azzal, hogy 
komolyan foglalkozik az egyes adó
nemek leszállításával és amint hírlik 
a súlyos problémákot már a közel 
jövőben közmegelégedéssel meg
akarja oldani, a megoldással sok és 
nagy igazságtalanságot fog meg
szüntetni. Azonban addig is az 
összes pártoknak, vezető egyének
nek, községi és más elöljáróknak 
fel kell világosítani a népet, hogy 
a lemondás helyett a jogorvoslat 
útjára lépjen, vegye igénybe a pár
tok jogsegélyét, minden igazságta
lannak tetsző, reá nézve súlyos, 
életbevágó terheket és sérelmes adó
kivetéseket felebbezzen meg. Néma 
embernek senki sem érti meg a 
szavát. Aki hangtalanul viseli a 
súlyos terheket, megérdemli, hogy 
összeroskadjon alattuk.

A vlláq-eseménvekbfil.
Kurtyák János, a ruszinszkói autonóm 

földmivesszövelség képviselője az elmúlt 
napokban Genfben a népszövetség lötitkár- 
ságának átadott egy memorandumot, amely 
a ruszinok összes sérelmeit tartalmazza és 
amelyben pártja arra kéri a népszövetséget, 
mint Ruszinszkó autonómiájának garantálóját, 
hogy gondoskodjék arról, hogy a csehszlovák 
kormány a békeszerződés minden pontját 
teljesítse, valósítsa meg Ruszinszkó autonó
miáját.

Moszkva—Ivanovói vasútvonalon egy 
személyvonat, amelyhez egy petróleumos 
vagont is csatoltak, kigyulladt. Az egész 
vonat elpusztult s kétszáz utas, köztük nyolc 
gyermek megégett.

Nsgyatádi Szabó magyar földmivelés- 
ügyi miniszter lemondott.

Jegyzékváltás Anglia és Törökország 
között, Mossul és Irak miatt. Az angol ulti
mátumot múlt csütörtökön nyújtották át a 
török kormánynak. Anglia a török csapa
toknak a status quo vonal mögé való visza- 
vonására s követelte, hogy azonnal szüntes
senek meg minden csapatösszevonást, mert 
ha nem, Nagybritánia fenntartja magának a 
cselekvési szabadságot.

Október 18 án Ópazuán (Szerémség) 
megtartott gyűlés alkalmával a horvátok és 
szerb nacionalisták között véres üsszeütkö- 
zés volt.

Sangháj elesett. A Csekiang-csapatok, 
amelyek a várost Kmg Su hadserege ellen 
védték, megadták magukat. A két fél fegy
verszünetet kötött. A kínai hatóságok átvé
teléről és Hangháj átadásáról megindultak a 
tárgyalások.

A német kölcsönt túljegyezték. A 800 
millió arinymárkás német kölcsönből Ame
rika 110 mibió dollárt és Európa 24 5 millió 
font ster.inget vett át. Eszerint a kölcsönből 
Németország csak 10 millió aranymárkát fog 
jegyezni.

A lapok jelentik belgrádból, hogy Mus
solini és Marinkovics folyó hó 23-án talál
koznak.

A svéd kormány lemondott. A lemon
dás okául azt a konfliktust hozzák fel, mely 
a kormány és a parlamenti többség között a 
nemzotvédelmi kérdésben keletkezett.

A vahabiták bevonultak Mekkába. A 
városban nyugalom van.

A népszövetség múlt évben arra köte
lese a csehszlovák kormányt, hogy könnyítse 
meg a nógrádmegyei Somoskö községtől 
északra fekvő bazaltbányának a magyarok 
által való használatát és szabadon engedje 
át ennek a bányának Somoskőújfalu állomás 
fölé irányuló küldeményeit. Viszont Csehszlo
vákiának Magyarország biztosítja azt a jogot, 
hogy Somoskö és Újfalu vasúti állomását 
határ és vámállomásként használhassa. Eme 
határozat végrehajtása tárgyában a magyar 
és csehszlovák kormány között megegyezés 
jött létre.

Davidovic3 szerb miniszterelnök benyúj
totta az összkormány lemondását

Az angol—török konfliktus. Konstanti
nápolyból jelentik, hogy a brit csapatok a 
mosszuli szakaszon akcióba léptek. A török 
kormány a népszövetségnél erélyes tiltakozást 
nyújtott be az angol eljárás ellen.

A Z. R. III- 2 óra 55 perckor New- 
Yorkból Lakehurst felé röpült, ahol 3 óra 
11 perckor simán kikötött. A lelkesedés óriási. 
Az ut 80 óra 36 percig tartott.

A lapok tudósításai a „Z. R. III * meg
érkezéséről sok hasábot töltenek ki és egész 
oldalak tele vannak fényképekkel. A lapok 
meleg szavakban üdvözlik a német léghajót. 
Friedrichshatenben munkaszünettel ünnepel
ték meg a „Z. R. HL* Amerikába való érkezé
sét. A munkások fáklyásmenetot rendeztek 

! és megkoszorúzták Zeppelin arcképét.
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A 150 éves Csokonai Vitéz Mihály.
Irta : Dr. BANYAI REZSŐ.

.Lesz még az a kor, melyben felette is 
egy hív magyarnak lantja zokogni fog és 
népe ezt mondja: miért nem élt a mi száza
dunkban*

150 évnek kellett lezuhognia az ünne
pelt nagy költőnk születésétől, hogy mélysé
ges csalódásától és világfájdalmától felriadt 
szavai a jövőbe berepült reménykedésnek 
kövér gyümölcsét meghozzák köztünk lebegő 
költői szellemének, magas tekintélyének. Az 
öreg múlt ködös távlatából nő meg Csokonai 
költői alakja. Nem a halvány, himlöhelyes 
arca, nagy orra, szelídségben és szentimen- 
talizmusbau úszó sötétkék szemei jönnek 
szemeinkbe, hanem tehetségének végtelen 
nagysága, céljának ideális nemessége és 
tendenciájának komoly buzgósága öleli ráein- 
lékezö lelkünk. 150 év gépiesen lefordult és 
a mai korban teljesen megértő népe, a ma
gyar faj méltó fénnyel és egész világba ki
hangzó lelkesedéssel üli meg költői zseniali
tásának 150 éves ragyogását.

Az árvaságban magára maradt és párat
lan lovagiasságáért megrugdalt magyarságnak 
büszke vigasztalások ezek a fellobogó ünne
pek, hogy a tehetségek kifogyhatatlan soro
zatában és dicsőségében vibrálhassa meg a 
világ előtt a magyar lélek, a magyar őserö 
elpusztithatatlan gondolatát. Mert csodálatos 
és páratlanul gazdag forrás a magyar tehet
ség, amely állandóan felbuzog szivárvány- 
szin fénnyel, fel az újabb viharral terhes ég 
felé. Kiapadhatatlanul és megfojthatatlanul 
fakad az ősi, televény földből, a minden 
magyar erények és magyar értékek mélysé
géből frissen és forrón jön, mint a fájdal
mas sírásokban elfáradt szem kicsorduló 
könnye, mint a dobogó szív fürgén kiszökelö 
vére, mit a sebző tőr fakaszt.

Rossz idő ringatta Csokonai bölcsőjét I 
A nemzeti hanyatlás és tespedés reakciós 
átka feküdt el erre a korra, mely nem engedte 
Csokonai ritka eredetiségét, benne lappangó 
értékét kifejezésre juttatni. S valóban a ma
gyar nyelvet a biztos megsemmisülés, a 
magyar költészetet a végzetes elmúlás vesze
delme fenyegette már, mikor felhangzik a 
magyar síkokon Bessenyeinek éllésre, moz
gásra serkentő hangos riadója. Mint a tavaszi 
hívó leheletre az alvó rügyek, úgy ébred
nek a tespedés jégpáncéla, a közönyösség és 
remegés hóleplei alól az irók és költők a 
nemzet — feltámasztó küzdelem meghar- 
colására.

A magyar reneisance lázas hajnala pir- 
kad, melyben az íróknak szükségszerű köte
lességgel kell a magyar akkori zordonságát 
költői nyelvvé kipallérozniok. Ebbe a lehetet
len és nyugati revulóciós áramlatoktól meg
fertőzött időbe sodródik bele Csokonainak 
még nyers értékektől duzzadozó egyénisége. 
S bár a fenséges magyar Géniusz inspirálta 
őszinte érzelmek és kövér eszmék hadakoz
tak költői bensőségében s bár tehetségének 
világossága elárnyékolhatatlan volt, a kalan
dos, sikerekben szegény, de a jajokban teli 
élete igen rövid volt, hogy azzá válhatott 
volna, amire predesztinálva volt. Ehhez já
rult még az Ízléstelen közvélemény, a társa
dalmak banális hétköznapiságban elfekvése, 
a kényelmes, harcnélküli életbe ellustulása. 
Mindezen rakoncátlan és leverő körülmé
nyek benem fejezett költői egyéniségek közé 
presszionálták. Állandóan heves forrongás
ban, a sötétségből, bizonytalanságból kivezető 
evolúcióban volt és amikor már krittályo- 
zódni kezdett, amikor értelem — és érzelem 
— világának drágaköve csiszolódott, akkor 
kellett meghalnia.

Az idő mostohasága tette a nemzet 
fáradhatatlan napszámosává, a dics fénnyel 
glóriázott későbbi költők elöfutárjává. Költői 
vértanú volt korának vastag és hálátlan 
közönyössége miatt, amely a költői örömök, 
dics-ek legkisebbjét sem adta neki osz
tályrészül.

Már mint a kollégium neves diák—poétá
jában dühöng az újszerűség, a feljebbvaló
kat nem tűrő dacosság és túlzásra ragadó 
szabadelvüség, de a .vaskalapos professzo
rok* részéről elő rohanó vas szigor az 
atyjától örökölt életvidorságot, életszeretést 
tendenciózusan megfojtják benne és korán 

I

I

elvetik benne az élet—tagadás, a céltalan- 
' ság—látás megfertőző magvait, mely azon- 
< bán a pesszimismus szélsőséges útjára soha 

sem ragadja élete egész vonalán. Mint legá
tus megbékül ismét az élettel. Sötétkék 

, szemeiből csak úgy csillan a költői meleg
ség megelégedés kiömlő sugára. A társada
lom sértő rezignációja és az irodalmi élet 
meg nem értése nyomán fellépő hatalmas 
csalódás ismételten bánatossá, örömtelenné 
tették rövid bús életét. Különösen az alkalmi 
költészetnek ebben az időtérben divó kór
sága és a tudós elméknek kivánó tetszelgés, 
mely a népies irány felé hajló lelkét erősza
kosan megkötözték, okozták az újabb és 

' újabb csalódás szenvedésteljes tragédiáját.
A terméketlen némaságra zajló ezen 

! időkre az irodalmi ébredés egy nagy és 
lehetetlen zűrzavart kavart. A gomba módra 
felbukkanó iskolák más és más, de nemzetiet
len irányoknak voltak a reprezentánsai és 
az ezen időtérbe szorult irók ebből az iro
dalmi forrongásból sehogy sem tudlak eredeti
ségüknek, predesztinált adottságuknak meg
felelő kivezetésre találni. A sokfelé hajló 
kisérletezésben és alkalmazkodásban forgá 

. csolódott szét a Csokonaiban is lázadó őserö, 
melynek sokszor művészies és modern for
mába sodródó megnyilatkozásától nem egy 
költői munkája duzzadozik.

(Folyt, köv.)

AZ ŐSZ ELÉBE
Ha „jöez
Te Ősz,
Tedd be az ajtót
Magad után, 
Ne oly bután 
Verje a lábad 
A küszöbömet.

Mert majd,
Ha hajt
Tüzes irama
A nyűt szélnek:
Nem beszélnek
Kint sokáig már.
Mint, hogy menekülsz.

Azért
Ha ért
Élni a lényed,
Simán gyere
S vágyad ere
A bajt tokonkint
Lüktesse széjjel

Ha „jász
Te Ősz,
Csókold meg szivem 
Összemérem
Vele bérem
És álló-merő
Új erő leszek.

ZSOLNAI TIVADAR.

Különfélék.
FELHÍVJUK a n. b. olvasó

közönség szives figyelmét a ma két 
hete kibocsájtott olcsó szépirodalmi , 
könyvjegyzékünkre, melyben a feltün- ! 
tetett olcsó árak csak október 31-ig 
érvényesek. November 1-től újból a 
régi árak lépnek életbe.

— Katholikus nagygyűlés Léván. 
Mint már előző számumkban megírtuk, Léva l 
város és a vidék katholikus lakossága e hó 
26 án nagygyűlést tart Léván. A rendezendő 
nagygyűlés minden izében magán fogja viselni 
nevét, mert úgy a helybeli, mint a vidéki 
katholikus közönség bevonására oly széles
körű intézkedések történtek, hogy Léva vá
ros még alig fogadott falai közt oly impo 
záns gyülekezetét, mint amilyet a nagygyű
lésre meghívottak tömege fog képezni. A 
gyűlés d. e. 10 órakor a főtéren tábori 
szentmisével veszi kezdetét, melyet dr. 
Kopernicky Ferenc pozsonyi nagyprépost 
fog pontifikálni nagy papi segédlettel. A vidék 
katholikussága saját plébánosainak vezetése 
alatt fog a vasútról a Kálnai utcán át a 
főtérre vonulni, ahol ünnepélyes szentmise 
hallgatás után résztvesz az azt nyomban 
követő nagygyűlésen ; a gyűlés szónokai lesz
nek : Dr. Hangos István (Érsekújvár) dr. 
Noszkay Ödön (Érsekújvár) és dr. Kamrás

József (Komárom), a megnyitó és záróbeszé
deket dr. Kmoskó Béla, a lévai róm. kath. 
hitközség világi elnöke fogja tartani, ki 
egyszersmind a nagygyűlés elnöki, valamint 
az összes ténykedések főrendezői tisztét is 
szives volt vállalni. Ugyan az nap délután 
a férfi Mária kongregáció műkedvelő gárdája 
az irgalmas nővérek zárdájának tornatermé- 

: hen elöfogja újból adni a .Tévutakon* cimü 
vallás erkölcsi irányú színdarabot, melynek 

I tiszta jövedelme a nagygyűlés költségeinek 
részbeni fedezésére fog fordíttatni.

— A lévai általános ípartestűlet 
elnöksége közhirré teszi, hogy folyó hó 
21-ikétől kezdve hivatalos óráit minden 
kedden és pénteken d. u. 5—8-ig a katho
likus kör zenetermében tartja meg.

— Templomszeutelós Nagyodon.
A nagyodi reform, hivek áldozatkészségének 
nagyszerű megnyilatkozása az uj református 
templom. Ez a kis gyülekezet 168 lelket 
számlál; de annál nagyobb az Isten iránt 
való szeretető és vallásos buzgósága, mely 

j szinte csodát miveit az által, hogy a több 
mint száz év előtt épitett, de már düledező 
hasznavehetetlen templomát újra építette, 
hozzá tornyot emelt, abba uj harangot szer
zett s a templomot belül teljesen újonnan 
berendezte úgy, hogy ma a nagyodi templom, 
bár a legkisebbek közé tartozik, a legszebb 
az egész környéken s méltán dicséri építő
jét, Boldoghy Gyula komáromi épitőmestert. 
Ezt a templomot ma egy hete, október 12-én 
szentelte fel Patay Károly, a barsi ref. egy
házmegye esperese A felszentelési ünnepen 
megjelent dr. Kersék János az egyházmegye 
gondnoka, Csekey Dávid alsóváradi, Molnár 
Gyula gr.-szentgyörgyi lelkészek,egyházmegyei 
tanácsbirák, Kálnay Károly kismányai lelkész, 
Antal Gyula lévai h. lelkész, Székely Béla 
alsószecsei. Dóka Sándor lévai kántorok, 
Boldoghy Gyula építőmester s még számo
sán a vidékről. A felszentelés délelőtt 11 
órakor vette kezdetét. A bezárt templom 
előtt a közönség jelenlétében annak éneke 
után Patay esperes egy szivbe markoló be
szédben emlékezett meg a templom jelentő
ségéről s azt egy fenséges szép imádság 
kiséretében a haranggal együtt felszentelte, 
melyet legelsőben is a világháborúban elesett 
s ismeretlen sirokban porladó névtelen hősök 
emlékére buzatott meg. Majd a templomiul 
csát, melyet Kulcsár Giziké egy párnán 
tartott, kezébe vevén átadta a gyülekezet 
lelkészének Bajkay Zsigmondnak s felhatal
mazta, hogy az Atya-Fiu és Szentlélek Úristen 
nevében megnyitván vegye őrizetbe az Isten
nek emelt hajlékot. Bajkay lelkész a kulcsot 
átvéve megnyitotta a templomot, mire az 
esperes, a papság, a vendégek és a hivek a 
templomba vonultak, hol a csinosan festett 
padokban elhelyezkedvén kezdetét vette a 
felszentelő isteni tisztelet. A gyülekezet a 
74., Mi bejöttünk nagy örömmel kezdetű 
dicséretet, majd a 233. templom szentelési 
éneket énekelte Bátky István kántor vezetése 
mellett. Ezután Csekey Dávid lelkész tanács- 
biró ment fel a szószékre s gyönyörű beszé
det mondott az Isten házáról, mely az 
egyenlőség és békesség igazi háza. Utána 
könuyekig megható imádságban kérte Isten 
áldását az uj templomra, majd megáldotta 
a gyülekezetét, mely áldozatkészségének oly 
szép tanujelét adta. Majd az Ur asztala előtt 
Bajkay Zsigmond lelkész olvasta fel a temp
lom épitésének történetét. Az Istentisztelet 
végén A/o/ndr Gjula és Antal Gyula lelkészek 

‘Úrvacsorát osztottak. A felszentelést Bajkay 
Zsigmond lelkész vendégszerető házánál ba
rátságos ebéd követte, melyen Patay Károly 
esperes a gyülekezet szeretett lelkészét, 
igazi atyját és vezérét, Bajkay Zsigmondot 
üdvözölte szives szavakkal, mig dr. Kersék 
János egyházmegyei gondnok a gyülekezet 
két érdemes goudnokát, Kulcsár Jónást és 
Kovács Árpádot éltette s állította követendő 
példányképül szellemes felköszöntőjében, mint 
akiket a siker oroszlán része illet. A délutáni 
istentiszteletet Kálnay Károly kismányai 
lelkész végezte, mely után az ifjúság a nap 
örömére szépen sikerült táncmulatságot tartott.

— A Lévai Izr. Nőegylet az őszi 
saisonban első tea-délutánját f. hó 26-án, 
vasárnap délután fél 5 órakor tartja a 
Stránsky- szálló termeiben.
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— Haláleset. Nyemecz József szabó 

iparos polgártársunkat pótolhatatlan veszte
séggel Bujtotta a kérlelhetetlen sors, ameny- 
nyiben felesége szül. Nyuli Mária élete delén, 
42 éves korában hosszas szenvedés után e 
bó 15-én elhunyt. Családjának élő jó édes
anya volt, aki férjével együtt vállvetve mun 
kálkodott, hogy övéinek jobb létet teremt
hessen. Munkás életét most kioltotta a bosszú 
betegség, melyet keresztényi türelemmel 
viselt. Holttestét e hó 17 én helyezték örök 
nyugalomra. Férje és négy árván maradt 
gyermeke a következő gyászjelentésben tu
datják a boldogult halálát ; Nyemecz József 
saját és gyermekei: Manci, Incsi, Mariska 
és Jóska valamint az összes rokonok nevé
ben, szomorodott szívvel jelentik felejthe
tetlen nejének, illetve édes anyjuknak Nye
mecz Józsefné szül. Nyuly Mária f. évi okt. 
hó 15-én d u. 6 órakor, életének 42, bol
dog házasságának 19-ik évében hosszas 
szenvedés után történt elhunytét. A boldo
gult földi maradványait f. hó 17-én d. u. 3 
órakor helyezzük örök nyugalomra, az en
gesztelő szentmise áldozat f. hó 18 án reggel 
‘/t 7 órakor a róm. kath. templomban fog 
az Egek Urának bemutattatni. Béke ham- j 
vaira s áldott legyen emléke!

— Lelkéazválasztás, Csekey Dávid 
alsóváradi ref. lelkész kiváló képzettségű 
fiát: Csekey Sándort a dunamelléki nagy es 
kiemelkedő, háromezerhatszáz lelket számláló 
szalkszentmárloni ref. egyház nagy lelkese
déssel lelkészévé választotta. Nevezett ifjú • 
lelkész a lelkészi oklevél megszerzése után 
három évig még angol és holland egyeteme- : 
ken folytatott magasabb tanulmányokat s 
igy a fényes és nagy jövedelmű alföldi j 
parókhia arra érdemes lelkésznek jutott ; 
osztályrészéül. j

— Házasság. Riszner Károly, lévai I 
uradalmi tisztviselő azept. 28 án esküdött 
örök hűséget Bartos Mariska urleánynak, j 
Bartos István lévai polgártársunk kedves 
leányának.

— Kersék János újabb színda
rabja. A pozsony—kassai magyar színtár
sulat népszinmü premierre készül Léván, meg 
pedig szlovenszkói iró darabjának bemuta
tójára. A dúsan termelő Kersék János, aki 
izmos tehetségénél erős nyomot vágott a 
szépen zsendüiő szloveuszkói magyar iroda
lomban, nem csupán nemes magyar veretű 
verseket ir, amelyekben a könnyező magyar 
bánaton keresztül az Ígéretes bizakodás 
zengő hangja csillog, hanem egymásután 
jelennek meg nyomtatásban kisebb-nagyobb 
színdarabjai is. Ezeket mindenfele játszák 
merre mugyarok laknak. Léván nem régen 
mutatták be műkedvelők „Az álomország' 
cimü egész estét betöltő ifjúsági darabját, 
október 28 án pedig szintén egy egész es
tére szóló népsziuműve kerül előadásra. 
,Szirmaiék“ a cime. Egy garammenti faluban 
játszódik le a háború után s a háborúnak 
erkölcsromboló hatását mutatja be az egy
szerű falusi nép körében Kersék János 
alaposan ismeri a nép lelkét, életét, hiszon 
nemcsak mint iró, de mint fiskális is, foglal
kozik velük. Ebben a darabjában lüktető 
drámai cselekmény, meleg líra és szivböl 
ömlő derűs humor váltakozik. De nem a régi 
népszinmüvek ismert receptje szerint. Nem 
is lehet sablonos, mert a hős itt egy fogság
ból haza tért katona. Tehát újabb alak a 
színpadon. Motívumai pedig a felesége bűnös 
szerelme s egy tiszta, de titkolt — a sógor
nője szerelme. — A darabból mint lengő 
vetésből a kéklő búzavirágok vagy csokorból 
színesedő illatok frissen üdén ragyognak ki 
dalai,melyeknek zenéjét Országh Rezső, a Kör
möcbányán élő ismert zeneszerzőnk szerzetté. 
Az volt a torv, hogy a premiéren a zenét 
Országh fogja dirigálni. De sajnos, súlyosan 
megbetegedott, tífuszban fekszik; ugyancsak 
Országh irt zenét Kersék „Csűri" cimü 
csipke finomságú zenés vigjátékához is 
Hogy a Csitri hol kerül előadásra, azt még 
nem határozta el a szerző.

— Gyáazli r. Fotnay István, köztisz 
teletben álló lévai kisbirtokos, a lévai ref. 
egyház presbitere, mint részvéttel értesülünk 
e hó 14 én 47 éves korában elhunyt. A bol
dogult egyike volt a legszorgalmasabb gaz
dáinknak s azok közé tartozott, akik 

büszkén mondhatták magukról, hogy én és 
az én házam tisztelik az Urat Istenfélő, 
vallásos férfi volt, ki cselekedeteiben is ki 
nyilvánította ezt. Ahol szükség volt, előljárt 
a jótékonyság gyakorlásában s mindig csak 
egy kikötése volt, hogy nevét sehol se em
lítsék, mert a jó Isten azt u-v is tudja, 
másnak meg felesleges tudni. Érdemeinek 
elismeréséül a ref. egyház már régebben 
presbiterré választotta. Már hosszabb idő óta 
súlyos betegségben szenvedett és sem sze
rető feleségének, sem özvegy édesanyjának 
leggondosabb ápolása nem tudta megmen
teni. Temetése e hó 15-én ment végbe nagy 
részvét mellett. A végtisztességtételnél a 
nagyszámú rokonságon kivül megjelent a 
lévai ref. egyház elöljárósága és presbité
riuma is. Halálát nején, édesanyjáu kivül 
fia, Fornay Géza, menye, kis unokái, test
vére és kiterjedt rokonság gyászolja. Nyu
godjék békében.

— Kivándorlás Szlovenazkóról Az 
állami statisztikai hivatal megdöbbentő számo
kat közöl a szlovenszkói kivándorlás arányai
ról A jelen év első három hónapjában 34.000 
ember vándorolt ki Szlovenszkórói, 6000 el 
több, mint az elmúlt év hasonló időszaká
ban. A kivándorlók közül 28.000 az Észak
amerikai Egyesült Államokba ment ki. 
Nemzetiségre nézve az összes kivándorlók 
között volt 27 588 szlovák, 2000 magyar.

— Betörés Alsóváradon. Alsövára- 
don Kovács András házába hatoltak be az 
ablakon át ismeretlen betörők és mintegy 
1200 korona értékű ruhaneműt loplak el. 
A vizsgálatot megindították.

— Szerelem, vidéki szálló, szal
miákszesz, kórház. Stesák Teréz 28 éves 
pozsonyi kávéházi feliróuö régebb idő óta 
benső ismeretségben volt egy bőrkereskedő 
segéddel, aki jelenleg Léván van alkalma 
zásban. Ez a fiatalember idöközken elje
gyezte magát. Stesák Teréz kedden Lévára 
érkezett és botrányt rögtönzött. Délután aztán 
elment a városi szállóban, ahol szalmiák
szeszt ivott Azonnal kórházba szállították, 
ahol gyomormosást végeztek rajta. A torka 
annyira össze van marva, hogy nem tud 
beszélni.

— Zongorahangoló. Nemcsak a 
művészeknél, de családokban is elsőrangú 
dolog, hogy a zongora jól legyen felhangolva, 
mert nemcsak a fület sérti a rossz zongora, 
de elrontja a hallást is. A művészek kedvelt 
hangolója Pokorny N nyitrai zongorakészitő, 
ki nálunk is előnyösen ismert, mert csak 
uem minden zeneestély alkalmából hozzá 
kell fordulnunk, ha jól és tökéletesen han
golt hangszert akarunk kapni. Most itt időzik 
körünkben s mint értesülünk 8—10 napig 
fog még Léván maradni. Aki tehát zongo
ráját elsőrendű szakértővel felhangoltatni 
vagy megjavittatni akarja, bizalommal for
dulhat hozzá. Lakása a központi szállóban.

— Kávéház megnyitás. A teljesen 
átalakított „Központi kávéházat" f hó 15-én 
nyitották meg Stranszki Bernát tulajdonos 
mindent megtett, hogy a legkényesebb Ízlést 
is kielégítse A régi kávéház helyett egy tel
jesen újonnan, modernül berendezett, nagy
városias kávéházat kaptunk. A megnyitáson 
a közönség egészen megtöltötte a kávéházat, 
és nagyszerűen szórakozott a Lévai Dezső 
kitűnő zenekara mellett.

— A színház heti műsora : Vásár 
nap délután János vitéz. Kacsók Pongrác 
daljátéka. Este Bob herceg. — Hétfőn Az 
aranyember (Faragó Ödön felléptével). — 
Kedden Buzakalász Móric Zsigmond vigjá
téka. — Szerdán Tatárjárás operett. — 
Csütörtökön Égi és földi szerelem színmű — 
Pénteken S. Sclimiedt Konstancia, Somló 
József és Horváth Kálmán vendégfellépté
vel : Az eladott menyasszony opera.

Értesítem a levicei kerületi munkás 
biztositó pénztár helybeli és vidéki tagjait, 
hogy ezután a szükséghez képest a bratisz- 
lavai klinika röntgenosztálya helyett a hely
beli közhórházban levő röntgenintézetembon 
nyernek elintézést. Dr. Pick.

Tisztelt olvasóink b. figyelmét fel
hívjuk a Franch Henrik Fia cég mai szines 
mellékletére, melyen a rég bevált ládika a 
jelenlegi speciális csomagolásban látható.
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S z i n h á z.
Múlt szombaton és vasárnap este egy 

francia darab, a Gyere be rózsám ment. 
Vérszegénységtől lapos, burleszk operett, 
mely csupán arra szolgált, hogy az este 
unalmát elűzze. Azonban erről is jobbára a 
szereplők gondoskodtak és nem a szerzők, 
akik pedig négyen valának Két librettista 
és kőt zeneszerző. A jelesebb szerepekben 
Bartkó Etus, Horváth Böske, Révész Ilonka, 
Kőrössy Valér, Járay, Bellákba Szigeti ismert 
tehetségükkel szálltak síkra a sikerért. Az 
előadás jó is volt. Vasárnap délután meg
érdemelt forró siker jutalmazta A vén gaz
ember második előadását.

Hétfőn Az uj rokon, Csathó Kálmán 
meleg poézissel átitatott, magyar levegőjű 
vigjátéka ment megérdemelt nagy érdeklődés 
által kisérve A címszerepet egy bájos és 
fiatal kassai urileány, Fleischer Marianne 
játszotta. Kifejezésteljes arca és üde játéka 
napsugaras ragyogást, kellemes derűt és vi
dámságot árasztott. Garderobja pedig, úgy 
látszik, kimeríthetetlen. Szinte természetes 
volt, amikor megjelent az Esztári-szalonban, 
hogy a vidéki kávésnénikék puritán elveinek 
láncszemei egymásután szakadoztak. A rend
kívül hangulatos és kellemes színházi est 
sikerében kívüle H. Kőtössy Valér, Révész 
Ilonka, Nagy Erzsi, Kolos, de az egész 
együttes egyaránt osztozik.

Kedden A cigányprímás volt műsoron. 
Kálmán Imre msgyar himes, lüktető és he- 
lyenkint lágyan hullámzó zenéje rendkivül 
hatásosan színezte ki a „tulipiros ifjúságát" 
kereső, játékból és szerelemből kiöregedett 
cigányprímás történetét. Szigeti Jenő vitte a 
címszerepet. Régi idők, szép emlékek lobo- 
gása es forró vágyakozás tört elő a szivéből. 
Sokszínű és a végén megható volt. Bartkó 
Etus és Járay szépen előadott énekeivel, 
Horváth Böske Bellák-k&\ lejtett ördöngös 
ügyességű táncaival sok sok tapsot provokált 
s minden táncot megujráztak. Farkas Pál 
egy végtelenül siralmas megjelenésű figurát 
ábrázolt, de aki ránézett bús arcára, menten 
elfogta a kacagás. A rendezés elsőrangú s 
az egész előadás, zene, kórus igen szép, de 
közönség kicsi volt

Szerdán Zilahy Lajos nagysikerű darabja, 
melyet nem tudni mi okból vígjátéknak ne
vezett el, a Süt a nap, volt műsoron. Nehéz 
problémák húzódnak meg ebben a darabban. 
A szegény urak és a konjunktúrától meghízott 
parasztok szivét mutatja be a szerző : néz
zétek, mi lobog bennük I A rokonszenv a 
szegény falusi tiszteletes és a sokgyerekes, 
nyomorgó tanitó felé száll ... De a sötét 
színek mellé ragyogókat is felrak a szerző 
Süt a nap és miudent fényessé tesz a sze
relem. A darab a magyar falu csendes, 
meghitt miljöjében játsz.’dik le. Hatásosan, 
szépen volt megrendezve. A hangulat meg
fogta a sziveket és uralkodott az érzelme
ken. Minden szerep neki való kézben. Az 
első női szerepet Fleischer Marianne ját
szotta. Kedves, egyszerű, naiv, tiszta szerel
mében felemelő volt. Homonnay lendületes 
Sámsonja, Faragó nyomorúságában is kedé- 
lyeskedő tanítója, Szigeti jellegzetes Pongé 
Juhásza, eleven élettől duzzadó alakítások 
voltak. Révész Ilonka, Kőrössy Valér, He
gy essy, Kolos a magyar falu ismert alakjait 
színesen festették. Farkas cigányának mását 
talán csak a sáréi cigánytelepen lehetne 
fellelni Az epizódszereplők harmónikus be
illeszkedése az együttesbe, emelte a sikert, 
ami lelkes tapsokban jutott kifejezésre.

Csütörtökön Az iglói diákokat mutatták 
be. A Ballag már a vén diák . . . felhangzó 
melódiái szivekben szunnyadó, régi emlő 
keket ébresztették fel. Szűnni nem akaró 
ovációra bizony megkeilett azt ismételni. Da 
tomboló sikere volt Faragó igazi magyaros 
izü Petki Jánosának. Éviket Viz Juci csino
san énekelte, lloléczy Pistát Galgócy énekelte 
fényes sikerrel. Petki Palit Homonnay meleg 
szimpátiát keltve adta. Farkas korcsmarosa 
kedves, öreg zipszer volt. Szigeti pedellusén, 
Bellák logika tanára sok derültséget keltett. 
A közönség kifáradt a tapsolásban, amiből 
egy rész a többi szereplőknek is szólt.

Pénteken A hazajáró lélek premierje 
volt. Zilahy Lajosnak ez a színmüve azt a 
benyomást kelti, mintha a szerző a darabban 
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rejlő szép és eredeti gondolattal nem bírt 
volna teljesen megbirkózni A darab a befe- 
jezetlenség hatását kelti, mintha bogot nyúj
tott volna át a nézőknek, hogy azt bonto
gassák. Az előadás egyébként a legjobbak 
közül való volt. Nagy Erzsinek és Homonnay- 
nak méltán rászolgált meleg sikert hozott ez 
az este. Az indulatok kifejezésére mindég 
elegendő erővel rendelkeztek. Tudják var'álni 
önmagukat, megfelelően az adott szerep ter
mészete szerint. Rákosi játszotta a tulajdon
képpeni címszerepet. Ez nem volt nagy, de 
elgondolásban és kidolgozásban annál inkább 
öntudatos teljesitmény. A kiváló rendezés 
is az ő invencióját mutatta. Hegyessyné, 
Farkas, Hegyessy és Kolosnak volt még 
szerepe, amiben ismert képességeiket hatá
sosan érvényesitették. A kicsi közönség annál 
lelkesebben nyilvánította elismerését az ér
deklődést mindvégig erősen fogva tartó szép 
előadásért.

Értesítés.
Értesítem azon tisztelt hölgyeket és 

urakat, kik e hó 4 én a szüreti mulatság 
alkalmával .tombola jegyeket" vásároltak, a 
jegyet beválthatják a társulat pénztárnoká 
nál, Schöller utca 2. szám alatt.

Guttmann János.

Köszönet nyilvánitás.
Az Árvaházat fenntartó Lévai Nőegylet 

a következő kegyes adományokat vette :
Szentkereszti Orsolya 1 kosár alma, 

Hlavács Józsefné 1 puttony paradicsom, Turay 
Lászlóné 5 liter tej, Alt Ernőné 1 kosár para
dicsom 1 kosár uborka, Spuller Gyula 25 
kgr búza 25 kgr árpa, N. N. 1 téli kabát, 
N N. 1 kosár paradicsom, Simegh N. 3 
kosár paradicsom, Rendőr hatóság Í2Vs kgr 
túró 3*/2 liter tejföl 7 drb vaj, Madarász N. 
1 kosár paradicsom, Sof Antal persely Grszt- 
györgy 10 kor, Molnár Mihályné 4 kor, Bocsák 
Mária 4 drb tök, Engel Károly 20 kor, 
Wertheimer Vilmos Varsány 100 kor, Wilheim 
Jakabné 1 kosár paradicsom, Brnák József 
100 drb kifli, Németh Lajos 2 kosár para
dicsom, Nyitrai és Társa 10 drb hátizsák 9 
palatábla, N. N. 1 kenyér és liba aprólék, 
Bándy Endréné 50 drb paradicsomos üveg, 
Medveczky Sándorné 50 drb paradicsomos 
üveg 1 kosár paradicsom, Boldis N. 2 kgr 
bab, N. N. 1 szekér tök 3 kosár alma, Dr. 
Kersek Jánosné 25 paradicsomos üveg, Dr. 
Gyapay Ede 20 kor, özv. Rácz Andrásné 1 
kosár paradicsom 1 kosár szöllö, Vörös 
Mária 2 puttony paradicsom, Tóth N. 1 
kosár szöllö, N. N. 1 kosár kukoricza, Klain 
Ödön 1 kosár paradicsom, Dr. Valló János 
büntető ügyből 30 kor, Horváth Pálné hagya
tékából 350 kor, Kern Testvérek per
selye 110 kor. árvay Jözsefné,

alelnöknő.

Gabonaárak:
Levice, 1924. október hó 18 án

Búza — — 100 kgr. 205 — 210 kor
Rozs — — 
Árpa — — 
Zab — — 
Kukorica — 
Bab — — 
Köles — — 
Lóheremag — 
Lucernamag

- 185 ,
170 — 200 .

- 160 .
- 130 .

230 — 235 .
- 120 . 

11C0 - 1300 . 
1000 - 1100 .

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.
Devizák: ölet. ölet.

XO-éaa.: XT-éa..
Magyar kor. átutalás 1 Kó 2840 — 2215.—
Német-osztrák _ 2025 — 2025.—
Let 5.46 557
Lengyel márka „ •

Valuták :
1 angol font • - Kó 151.56 152 30
1 amerikai dollár 33.50 33.70

100 svájci frank 649.75 651.50
100 francia frank 176 25 176 75
100 belga frank - • 161 25 162,75
100 svéd kor. - - - 905 — 903.-
100 dinár - - - - 49.25 47.50
100 lei .................... • 17.97 17.60

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. október hó 12-tól — október bó 19-ig

SzDIetés.
Popracz István Oravecz Ilona fiú László — 

■ Maczák Lajos Huszár Mária leány Jolán Margit 
I — Hécz Pál Albert Mária leány Aranka Mária.

Házasság.
Makovfca Pál Juhász Julianna ev. ag. ref. — 

i Ifengertner Béla Kfssfk Mária Magdolna rkath
Halálozás.

Fornai István 47 éves gyomorrák — Nyemecz 
i Józsefné Nyúli Mária 42 éves szerviszivbaj — 
i Prítz László 7 hó heveny bélhurut — Bobumil 
I Vitek 44 éves tüdőgyulladás.

Nyilttér .♦)

: Viszautasitott jótékony adomány.
! Ellenséges vihar engem nem győz le, 

Kain botja engem soha nem ver le.
‘ Az a Kain, aki engem kisérget, 

A botjával veri le a csirkéket

! Áldozatot adtam volna, de szépet :
Azért adok, jó Istenem, te néked

i Idősb Balázs Károly im ezt sem bánja 
A kedves feleségemnek nagybátyja,

I
Jó Istenem, ígértem azt tenéked 
Miről hirdetik a te szent nevedet.
Én és kedves feleségem ajánlta
S a nevünket Balázs Károly levágja.

Oh Istenem, ilyenek az emberek.
Hittem, de már a rokonnak sem hiszek. 
Kedves feleségem és én szószéket 
Ajánlottunk tiszta szivből Tenéked.

Az én áldozatom szivből egy adag, 
Minek füstje lábaidnál megakad.
De a Kain áldozatja egy csaló. 
Mert a botja akasztófa, rut karó.

Bátki István református tanitó 
Gyönyörűen hangzott tőle egy két szó. 
Szilvás Árpád akármilyen szigorú, 
A tanitó úrhoz ő még kiskorú.

Irigyemnek bántja a leiköket,
Hogy ne Írják szószékre a nevünket 
Engem s kedves feleségem az bántja 
Balázs Károly nevünket, hogy levágja.

Hogy is lehet ilyen kaján némelyik, 
Irigykedni adományért nem illik. 
Isten szent akaratját nem kutatni, 
Hogy rendeli abban meg kell nyugodni.

Á'dozatot tudok másként is adni 
Le sem kell az én nevemet faragni.
Nem Kain áldozatot adok neked, 
Ne botránkoztassa meg a lelkedet.

Hisz ti kértetek fel adakozásra. 
Nekem ez a szivemet nagyon bántja
En is csak egy porszem vagyok te neked 
Azért áldom örökké szent nevedet.

De azért az én ajkamon nincs átok 
Ellenségeimnek is meg bocsájtok, — 
Mert végtelen az Istennek hatalma 
Ő né'küle le nem esik egy alma.

Isten veled, Balázs Károly, nebántson 
Te vagy a legjámborabb a világon.
Mert te többet adakozol úgy látom
S közöttünk is első vagy te barátom

Három személy az Isten, egyfogalom. 
A föld nekünk csak múlandó siralom. 
Szivemben nyár uralkodik és nem tél 
Megbocsátok, mit ellenem vétettél.

Látod Árpád neked is megbocsájtok 
Még a neved takarja egy bús árok.
Bagó huhogása még nem robbanó 
Azt gondolod, hogy a Julis is Kató.

Ellenséges vihar engem nem győz le 
Kain botja engem soha sem ver le.
A hajnal pir előttem már nem álom, 
Most már én is verseimet bezárom.

_________ ANTAL JÁNOS.
•) Ezen rovar alatt közlöttekérl nem vállal 

felelősséget a Szerkesztőség.

2129—1924. szám.
Hirdetmény.

Levice város adóhivatala közhírré teszi, 
hogy Levice város területén az 1922, 1923, 
1924. években lakó 20—45 éves férfiakra a 
tűzoltó megváltási dijak kirovattak az e célra 
kijelölt bizottság által.

I Felhivatnak ennélfogva az érdekeltek, 
hogy a kivetési lajstromok /. évi október hó 
20 ától, október hó 27-ig bezárólag 8 napon 
át Városháza emelet 9 ajtó a városi adóhiva
talnál közszemlére vannak kitéve, ezen időn 
belül megtekiuthetők s a netáni észrevéte
leiket, sérelmeiket Írásban a városi tanács
hoz beadhatják, mert azontúl beadott fel
szólamlások figyelembe vétetni nem fognak. 

Levice, 1924. évi október hó 16-án.
Varost adóhivatal.

' Levice váro3 elöljáróságától.

9104—1924. szám
Hirdetmény.

Az ipolysági zemedelské expositura 
1406—1924 számú felhivására értesítem 
Levice város közönségét, hogy tekintettel 
az idén termett gabona gyönge minőségére 
a jövő 1915. évre az állam megfelelő vető
magot, árpát és zabot bocsájt a gazdaközön
ség rendelkezésére, a vetőmag hozzávetőle
ges ára 210 —320 koronában állapittatik meg, 
mely árból a lehetőséghez mérten a szegé
nyebb sorsú gazdákat 15—20% os ár ked 
vezményben részesíti.

Felhivatnak tehát mindazok, kik a jövő 
évi tavaszi vetőmag szükségletüket ezúton 
óhajtják beszerezni folyó évi november hó 
5.-ig a városháza emelet 14 szám alatt 
jelentkezzenek

Levice, 1924 október 11.
Koralewsky s. k. Klain a. k.

vezető jegyző városbiró.

Eladók: Jó karban levő 2 drb. 
ABLAK és egy ARANYÓRA

jutányos áron. Cim a kiadóban.

Esztergomban kisdunaparton vil
laszerű ház, vizvezetékkel, 5 szoba fürdő
szobával eladó. Csernoch J.-ut 3. szám.
160 000 ckorona. Cim a kiadóhivatalban. 997

fajkan eladó kiskalnai tanítónál.

utcai szoba 1—2 személyJjUlOTOZO bt részére november 1-töl 
kiadó. Ladányi utcza 21 szám. 1004

ház eladó. Cim a kiadóban. 985

KIADÓ HÁZ Nagyodon 
(46 házszám), mely áll 2 szoba, konyha s 
mellékhelyiségek. Bővebbet ANTAL JÁNOS- 
NÉNÁL Százd. 984

TTé n «Y»korlot házveze-
bwX Laö UwXX tönő iparosházba 

kerestetik. Cim a kiadóhivatalban. 988

Egy ház eladó, azonnal beköltözhető 
lakással. Botka utca 32. 992

Eladó ház Lévan, Mező-utca 27 sz. 
ház és barátkan, 1 hold

föld eladó. Bővebbet ott a házban. 989

Tm A 5 i alkaltaazáat vállal inteligens úri 
IXULLaX hölgy, ki a gépírásban teljesen 
jártas Beszól magyarul és szlovákul. Cim a 
kiadóban. 1908

I
t

Állandó helyiügynökök 
cslov. építési sorsjegyek árusitására felvé
telinek .MERKÚR BANK* BrünnNeugasse 20
TJflpw emeletes ház szabadkézből azonnal **OJ eladó, áll 5 szoba 2 konyha üveg 
folyosóval és egy 32 méteres kőben vágott 
pincével. Bővebbet a kiadóba. 9159

Diót mézet a legmagasabb napi árban 
j veszek KUGLER, Báti utcza. 975
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MA, vasárnap X.
kitűnő uj borral. Ifj. KLINCSOK FERENC 
kőpincai vendéglősnél. 998

TTra A a 1 m í teíet’ minden mennyiséget WXwUwlXIXX egész évi kötésre veszek 
fizetek 1.30-1.50 fillért literenként ajánlatok 
küldendők. ELSŐ ÉRSEKUJVÁRI TEJCSAR
NŐK Novézámky. íooa

TTÍ a A A 1 a « Három szoba konyha XXXftlXU XddXdO. november 1-re kiadó.
Bővebbet Kchári utca 14 loos

szoba kiadó. Mángorló
ŰUlOrQZQVb ulca 13 994

“ft/Tc /TT73 T szlovák és német nyelvis- A'XdigJf d<X , merettel biró fiatal tisztviselő 
a délutáni órákra irodai munkákat vállal. 
Cim a kiadóban. 993

1*1*91 öt vaül irodának nagyon alkalmas U mXvb szép helyiség azonnal kiadó. 
Szepessy utca 3. 996

Tisztelettel értesítjük a n. é. 
közönséget, hogy Lé-v-án, 
Szepessy utcza 39 sz. alatt 

ASZTALOS- 
mühelyt nyitottunk, 
melyben úgy az épületi- és 
butormunkákat, — valamint 
malomszerelési munkálatokat 

szakszerűen vállalunk.
A közönség szives pártfogását 

kérve, tisztelettel

KOYÁCS és TESZÁK.
Ugyanitt egy TANONCZ felvétetik.

m,"SiüM üzleti alapelv

Od predstavenstvo mesta Levic. Levice város elöljáróságától. 
Císlo: 9378 —1924. szám.

ÓZNÁM.
Upovedomujeme vsetk^ch zdejsich 

pozemok nárokujúcich obcanov, ako aj 
so zemedel’stvom sa zaobierajúcich 
vsetkych odbornych osób, ze mesto 
popíse tych, ktori nárokuju pozemok 
na ibrábania.

Súpis tento sa od 21-ho oktobra 
pocnuc do 31-ho oktobra 1924. pred- 
poludni 8—10, a popoludní od 3—5 
hodín v stredtyzdní a predpoludni od 
9—11. hodin v nedelu na mestskom 
dome pod c. 9. v mestskom bernom 
úradu vykonávat’ bude.

Poznamenám, ze pozemok aj ti 
mözu nárokovat’, ktori 15 hektár nep- 
revisujúci vlastny pozemok maju (15 
hektár — 26 kát. jutár).

Levice, 1924. o
Koralewsky v. r

v. notár — v jegyző.

SZÖRMEARUK,
Garnitúrák, női szilskin kalapok, láb
zsákok, muffok dús választékban. — 
Boák már Ke. 100 -tól kaphatók. 

Javítások, átalakítások 
külföldi modellek után készülnek : SEIF SAMU 

azücsmester 
LEVICE-X-É'VA.

Stur (Kazinczy) utca 5.

Hirdetmény.
Közhírré tesszük és értesítjük a 

város összes földigénylőit, valamint a 
földiniveléssel foglalkozó összes szak
egyéneket, hogy mindazokat, akik mű
velés alá vonható földre igényt tarta
nak, a város összeírja.

Ezen összeírás f. évi október hó 
21-töl kezdödöleg folyó év október hő 
31-ig bezárólag hétköznapokon d. e. 
8—10 óráig és délután 3 — 5. óráig, 
vasárnap pedig délelőtt 9—11. óra 
között a városháza 9. sz. alatti városi 
adóhivatalban foganatosittatik.

Megjegyezzük, hogy földet azok is 
igényelhetnek, akiknek 15 hektárt meg 
nem haladó saját földjük van (15 hek
tár — 26 katasztrális holddal).
lóber 17.

Klain Ödön s k.
starosta. — városbiró.

DOBROVITZKY J.
dohányzó kellékek és papíráru kereskedésében 

LEVICE,
Bá8tya-u. 2. Városházzal szemben

Ugyanitt hírlapterjesztési iroda, hol hir
■--------lapokra előfizetések és hirde

tések eredeti áron felvétetnek. 
Útlevél vizumot legkésőbb 4 
nap alatt 17 K dijért szerzi meg.

Kapható Vasárnapi UJsá<, magyar illusat- 
rált képes hetilap ára 3 K. Legújabb Lil
áiéin kiadású német havi folyóirat megje
lent U H U címmel gazdag tartalommal. 
gyUnytf rfi mély nyomású képekkel, ára N K 
Divatlapok és könyvek nagy választékban

Alapittatott 1883 Alapittatott 1883.

STEINER JÓZSEF 
kárpitos és butorkereskedéss

Léva. BAthy u. i. (Kaszárnya mellett) 
oOO ' ' 1 ' * " - oOn ooo
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
mindennemű háló, ebédlő és uri- 
■zoba berendezésben. — Egyes 
bútordarabok, konyha berende
zések, div&nok, matraook stb. 
a legfinomabb kivitelben jutányos 

árban kaphatók.
Kárpitos munkák elkészítése a 

régi szolid alapon történik.

Legjobb bevásárlási forrás !!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- éa vasnagykereskedése

Alapittatott 1881. LEVICE-LEVA. Telefon az. 14.

Legjohb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK111
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj állandóan friss uradalmi csemege liptói túró, székely túró, ostyepka 
és egyéb csemegesajtok. — Legjobb minőségű rizsek és kávék. — 
„Glória" pörköltkávé különlegesség. — Saját töltésű kiváló asztali borok. 
— — Csemege- és gyógyborok, likőrök, cognac és pezsgő stb. — — 

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedők és tisztítók, 
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, kasz 1, sarló, gereblye, kender, gummi és csiga tömlők, 
vízmentes ponyva, gépszij, varrószíj, gyanta, szijviasz, motorbenzin, gép
olaj, hengerolaj, tovotte gépzsir, tömitő anyagok, rétegfémek, olajozók, benzin 
szivattyúk és kannák, vashordók, mérlegek, súlyok és az összes műszaki cikkek. 

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

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

réz fürdőkályhák, fayence mosdóasztalok és egyéb toilette berendezések gyári 
árban

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

Fényképészeti cikkek, footballok, kerékpár alkatrészek és gummik — Tűzijátékok, 
lampiónok.
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Ma már mindenki rövid- és 
divatáru cikkek szükségletét GERTLER FÜLÖP cégnél Léván

(Szanatórium épület) szerzi be.____

I f II

A.lla.x>Ldóxiag-y-ral£tAr:
Női ruhákban, Blusok, gyermek és Bakfis ruhák, kötött kabátok, Jumpetek, női és 
férfi harisnya, valamint ERCO gyártmányú férfi fehérnemű, nyakkendők és nagy 
raktár férfi PESCHL kalapokban. — Bébé kelengyék minden minőségben.

Szolid és pontos kiszolgálás.

KIADÓ

vásártéri vendéglő 
Levicén, 

szabad kézből 1931-ig, a leg
többet Ígérőnek, szlovák magyar 
nyelv tudása és állampolgárság 

megkivántatik.
Bővebbet HALÁSZ vendéglős Levice.

Modern fürdőszoba
■■ berendezéseket =

-

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

KAISER ÁRMIN mérnök
Karlsbad. Bratislava.

T évrn-t épiténi 11-oda Ladányi U- 1O. E9
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0) Tanuló fiú felvétetik.

ÉRTESÍTÉS.

A n. é. közönség b tudomására 
adom, hogy katonáéktól haza
jöttem, arany- és ezüstműves 
műhelyemet újból megnyitottam. 
Elvállalok e szakmába vágó 
munkákat. Törött aranyat és 
ezüstöt legmagasabb úron veszek. 

Szivén pártfogást kér

STE-INER OSZKÁR 
arany- és eiUstműves

TELEKY (Fogadó) UTCA 19 szám

ALAPITTATOTT 1877.Medzihradszky József
szűosmester

Léva, Petőfi utca 8. sz

Minden e szakmába vágó 
legmodernebb munkák ké- 
szitését és javítását a leg- 
olcsóbb árban vállalom.
Szőrmékben dús választék 1

éptlletf  a kereskedők éa építési vállalkozók 
= LEVICE-LÉVA. ==

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

nagy választékban kaphatók 
GROTTE VILMOS 

szövet- és divatáru raktárában 
Hu.rbaxi (E)sák Fsrencz) utcza 8-

működik
LEVICÉN, Koháry-utoa 27.
Automobil vezetőket képez, elméleti 
— és gyakorlati oktatással. — 

Bővebb felvilágosítást BARTOS 
— vendéglősnél. — 

^skolajiezdet^novembei^lej^n.d

Ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat és pedig: 
Fakereskedésünkben kapható : *2.'Íl"Sr,”S 
és palló, gömbölyű és faragott épületfa, keréktalp, küllő és mindennemű szerszám
fa, tölgyanyag, kerítés oszlop, gyalult és hornyolt hajöpadlódeszka stb 

Énitési anvap- raktárunk bÖTen 61 van látTa: mindenfajta az épit- LptlCbl IdKldlUIlK |,exés mjn(jea ágához szükséges anyaggal,
u. m.: cement, cserép és fazsindely, egyszínű és mintás cementlap, elszigetelő és 
fedélkátrántpspir, bőrlemezpapir, stukatornád, kátrány carbolineum és facsmenttel. 
Raktáron tartunk elsőrendű darabos meszet, 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 ^"Imiőí 
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 es díjmentesen végezzük egész tetőfedések 
kiszámítását úgy a tetőanyag, mint palaanyagot illetőleg és azok szakszerű eh 
készítését is vállaljuk.

Gőzüzemre berendezett asztalos műhelyünk bbú”rD8Sö 
épüet asztalos munkát válogatott száraz anyagból a legrövidebb idő alatt készit. 
Énifóci vállalatunk mindenfajta építkezést, épületek tatarozását, átalaki- LpilCSl yailaiatunk tá8át v4)|a|ja Tov4bb4 tervezések és költségvetések 
készitését is, melyekért megbizás esetén dijat nem számítunk.
UH

Nyitrai Társa könyvoyomdáya Levios—L4v*.


