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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:

Egy évre — — 50 K — f.
Hat hóra — — 25 K — f.
Három hóra — 13 K. — f

Egyes számok ára 1 korona BARS HIRDETÉSEK:
□ centiméterenként — fillér. 

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként — fillér.

Gyakori hirdetők- és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

közművelődési és társadalmi et~rttla~p
a kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok viasza nem adatnak.

Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS.
Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Modern világnézet, 
katholikus öntudat.

(y) Mi, a ma emberei azon kor
ban élünk, amelyet általában a mo
dern kultúra korának szeretünk 
nevezni.

Az élet lüktet, tülekszik körű 
lőttünk, tele van érvényesülni aka
rásokkal, vajon hány éri meg az 
igazi érvényesülést?

Gyönyörködve nézem az emberi 
tudás, az emberi elme ragyogó al
kotásait ; szinte bele szédülök, ha a 
paleontológia világától a mai korig 
végig tekintek az ember karrierjén.

És mégis gyakran elszorul a 
szivem, ha igy szemlélődöm. Gyak
ran gondolok arra, hogy ez az egész 
ragyogás hasonlít a jégről vissza
verődő napsugárhoz, csak fénye 
van, melege azonban nincs.

Alkotásai, müvei elbizakodottá 
tette az embert, büszkén kiáltja bele 
a világba: „Én vagyok az ura ennek 
az egész szép földnek.” Arra azon 
bán egy pillanatig sem gondolt, 
hogy megkérdezze : „hát az én uram 
kicsoda?!“

Adjuk meg erre a fel nem tett 
kérdésre a választ: Urunk a Teremtő, 
az örök atya, akinek egy szikrája 
a mj jobbik részünk, a lélek.

Ö általa küldettünk erre a földre, 
Ö adta ezt birtokunkba, Ö bízta 
ránk a teremtés nagy munkájának 
folytatását, mintegy utasítást adva, 
hogy Öt alkotásainkban megköze
lítsük.

És mit cselekszik az ember?
Nem megközelíteni, hanem ana

lizálni próbálja a Teremtőt, eme tö
rekvése közben elveszti lényének 
jobbik részét, a lelket, nem éled 
tudatára annak, hogy nagygyá, 
tökéletessé lennie csak a lélek által 
lehetséges. Az ész akármilyen ha
talmasat alkot, kénytelen itt maradni 
a rögön, a lélek repülni tud, a lélek 
szárnyai: a hit.

Nem akarom ezzel azt mondani, 
hogy egyedül a fanatizált vallásos
ságban keressük boldogságunkat? 
Nem.

Hajós Szaniszló, a tudós Karme
lita atya Írja a „Végtelen felé" cimü 
gyönyörű müvében: „Aránylag igen 
kevés ember követi az arany kö
zéputat : az igaz vallás alapján állani 
és a huszadik század kultúrvilágá- 
ban élni."

Ez volna pedig az egyedüli he
lyes elv, amelyet földi vándorlásunk 
alatt követnünk kell s amely meg
fogja szülni az öntudatos vallásos

ságot s vele párhuzamban az egész
séges világnézetet.

Sokkal áldottabb béke honol 
lelkemben, hogysem szemrehányó 
szavakat akarnék ide Írni, az azon
ban tagadhatatlan, hogy a katholi- 
cizmust igen sok vád, igen sok
gáncs érte.

Nem azért van kezemben a toll, 
hogy emberi tetteket bíráljak, azt 
azonban bátran állapítom meg, hogy 
ha történtek hibák, ezeknek oka 
minden esetben az egyén volt és 
soha sem a vallás.

Épp ezért nekünk, katholikusok- 
nak kötelességünk arra törekedni, 
hogy a fent említett két hatalmas 
tényezőt harmonizáljuk. Élni az 
emberi elme legmodernebb alkotá
sainak kultúrvilágában, e mellett 
mégis azon magasztos célt tartani 
szemünk előtt, hogy a lelket, mely 
egyenesen Istentől való részünk, 
tehát örök életű — eljuttassuk az 
örök boldogságba.

A műveltség kiterjeszti látókö
rünket, a hit, az igaz vallásosság 
szárnyakat ad, melyek még ezen a 
látókörön is felül emelnek s el visz
nek a végtelenségbe a Teremtő 
nyomdokain.

Csak ha igy élünk, akkor lesz 
valódi kincsünkké a katholikus ön
tudat, csak akkor leszünk igazi 
katholikusok.

Ha a falevélben, a repülő ma
dárban, a száguldó gyors vonatban, 
vagy a levegőt átszelő légi jármű
ben egyaránt az Úr „Legyen” sza
vának egy egy teljesülését látjuk, 
akkor fogunk tudatára ébredni nagy 
emberi értékünknek, akkor lesz vi
lágitó szövétnekünk a katholikus 
öntudat,

Ha ilyen katholikusok tudunk 
lenni, akkor hitünk bátor megval- 
lása, megvédése nem lesz nekünk 
teher, hanem gyönyörűség.

Ennek a világnézetnek ennek az 
öntudatnak jegyében seregiünk 
egybe Léva város ősi falai közé az 
Úr 1924. esztendejének október hó 
26-án, hogy megtartsuk a talán itt 
első katholikus nagygyűlést.

Az igazság, a szeretet és a test
vériség gyűjt együvé bennünket, 
hogy elpanaszoljuk, ami lelkűnknek 
fáj. Azt akarjuk, hogy ez a fájda
lom kiáltás oly hangos legyen, hogy 
eljusson azok fülébe, akiktől ba
jainkra orvoslást várunk.

Nem harci jelszóval gyűlünk- 
egybe, hanem a seregek Úrának 
nevével; amit mi kérünk nem kegy
adományképpen óhajtjuk megkapni, 

hiszen azok nekünk törvényben 
biztositott jogaink, amelyeket véd 
az örök Igazság.

Szeretettel üdvözöljük tehát mind
azokat, akik ma, e nagy eszméktől 
indíttatva köztünk megjelentek. A 
főpásztort, s azokat az ékesszavu 
szónokokat, akik hivatva lesznek 
lángra lobbantani a lelkekben a 
hithüség és hitvédelem szövétnekét, 
azokat a vidéki lelkipásztorokat, 
akik híveik élén ma ide zarándokoltak.

Isten hozott közénk mindnyájato
kat szeretett katholikus testvéreink I

A vlláq-eseniényekbói.
A magyar—csehszlovák kereskedelmi 

tárgyalások november elseje körül kezdőd
nek meg Budapesten. Cseh szlovák részről 
Vavrecka budapesti követ, magyar részről 
Wodianer Rudo f báró vezeti a tárgyaláso
kat. Magyar részről a liszt- és buzakivitel 
kérdése a legfontosabb. Napirenden szere
pel a mezőgazdasági termények exportjának 
minden részletkérdése is

Ebért e'nök a német választásokat 
december 7-ére tűzte ki

Csangcsolin hadserege 16 kilométerre 
visszavonult a sanghájkváni frontra és 
visszatért régi állásaiba.

A londoni megállapodás érteimében a 
megszálló csapatok főparancsnoka rendele
tét bocsátott ki, melynek értelmében októ
ber 28-án éjféll-or visszaállítják a Ruhr- 
területen a német igazgatást. ,

Szófiában Popov, a bolgár állami sta
tisztikai hivatal igazgatója előadást tartott a 
bolgár jóvátételi kötelezettségekről, Bulgária 
megtett mindent, amit lehetett, de most már 
összeomlik a békeszerződés terhei alatt. Az 
összeomlás elkerülhetotlen.

Magyarországon uj párt alakult „orszá
gos demokrata szövetség” elnevezéssel. A 
szövetségnek 16 képviselő tagja van.

Az angol választások. A „Times” sze
rint 615 mandátumra 1400 jelölt van. Köz
tük 540 konzervatív, 500 munkáspárti, 340 
liberális; néhány kommunista és pár- 
tonkivüli.

Brating az uj svéd miniszterelnök, az 
uj kormány legnagyobb része a régi szo- 
eiálista miniszterek között oszlik meg.

Villani prágai magyar követ távozik ? 
Budapestről a „8 Órai Újság" szerint hírlik, 
hogy a felmentett Szapáry László gróf londoni 
helyét Zichy Rubidó eddig bukaresti követ 
foglalja el, akiuek helyére viszont Villani 
Frigyes báró prágai nagykövetet emlegetik.

Csicserin orosz külügyi népbiztos kije
lentette, hogy Oroszország addig nem ratifi
kálja az angol—orosz szerződést, amig az 
angol kormányválság tart.

M .saryk elnök aláirts a hadikölcsön- 
törvényt.
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A 150 éves Csokonai Vitéz Mihály.
Irt! : Dr BANYAI REZSŐ.

Folytatás.
Költészetének igazi és izmos hangját a 

Lilla dalok adják meg Lilla iránti heves 
szerelme éa leverő csalódása lesz impulzusa 
a legcsengőbb dalainak és legköltőibb pana
szainak. Lilla dalain végigfut a merengő 
bánat, a reménykedést fel nem adó bú és 
főkép a kényes szentimentalizmus, mit a 
világfájdalom komoly és átérző hangja szí
nez. Mindezen érzéseket ugyan jellemzően 
áthatja a természetesség, az eredetiség, de 
a korabeli német költészet érzelgösége és a 
Rousseauból magába szivott és a benne 
toborzékoló kétségbeesés nagyra növelték. 
Hogy ezen kétségbeesés még sem illetheti a 
pesszimizmus vadja, azt bizonyítja az elve 
szett boldogság ijesztő gondolatába bizonyos 
józansággal való beletörődés Mindez egyúttal 
elárulja azt is, hogy Csokonait nem lázította 
sorvasztó szenvedély, hanem csak közepes 
érzések tolongtak benne, amely fölött a lehe
tetlenséget belátó racionalizmusa mindég 
diadalmaskodott.

Elégiái azok, amelyekben Csokonai lírai 
intenzitása megmarad és amelyekben az 
érzelem édes lágyságával és szelíd jóságá
val népies egyszerűségben hat meg minket. 
Ezekben csúcsosodik ki szerelmi lírája, mely 
néha elevenség, kellemesség és remény
séggel teljes vágyakozás tele realizmussal, 
olykor érzéki de tiszta csintalanság és 
játszi enyelgés.

A komikai és szallrai tűznek erős lobo- 
gósát nyújtja. „Dorottya* c híres komikus 
eposza, a mely a maga eredetiségét és meg
közelíthetetlenségét a maga közérdekű 
erkölcsi célzatával mai napig is megőrizte. 
Úgy látszik, mintha a költő cimek megírása
kor megszabadult volna szivének komor 
keserűségétől, hogy annyira szabadjára bo- 
csájtja csapongó és szatirizáló életvidorsá- 
gát. Csak nagyon kicsiny volt az a hatás, 
amelyet Tossoni, Popé és Boilean hasonnemű 
munkáikkal gyakoroltak rá a amely értékes 
eredetiségétől nem fosztotta meg, mint a 
magyar irodalom páratlanul egyetlen kémi
kus eposzát.

Az alkalmi költészet fakasztotta költői 
mélységéből a legtartalmasabb reflexiós költe
ményét „A lélek halhatatlansága* ciműt. 
Korában zsibongó tarka eszmeáramlatok 
egész sorozata itatja át e filozófiai tanköl
teményt. Rousseau és Popé eszméinek átér 
tése alatt felhágó inpressziói itt jutnak lég 
jobban kifejezésre és ölelnek minket olykor 
az óda űnnepiességével, olykor a rapszódia 
hevességével. Az ember sorsát mélyen bele 
szántó bölcseleti hitvallás ez, melyben gon 
dolatainak gazdagsága a legkövérebb képek
ben jelenik meg és elvezeti még az átlagem- 
bért is a magára ébredés világos mezejére. 
Van valami mindent felfogó mélység, magasz
tosság, evolúciós törekvéseket eláruló univer- 
zálizmus ebben a tankölteménybeu, mely a 
maga különös suggesztiv erejével emberi 
agyat magával sodor és titkos sorsának 
gondolkozójává teszi

A fejlődésnek szükségszerűen beközelgő 
irányvonalára lépett akkor, amikor az eredeti
ség gazdagságában, fajszeretetében teli 
egyéniségének útjában álló korlátokat ledön
tötte és népies, kellemes egyszerűségben, 
könnyen hullámzó zenében ömlött lantjáról 
a dal. Mintha Petőfi testvér — szelleme, 
igazi (lírára) lirai megnyilatkozás sugározna 
ki ezekből az egyszerű de kedves népdalok
ból, melyekben meg tudott menekülni a 
tudós (szemeknek) fejeknek tetszelgő idegen 
formáktól, tudákos invencióktól, klasszikái 
mezbe öltöztetett tarka hasonlatoktól mily 
felmagasztalt nagysága lett volna fajának, 
ha lantjával fél századdal később, a népies 
poézis egyszerű szépségeinek hatalmas és 
rajongó tért sodró idejében lép a költők 
mezejére 1

Költészetén mindvégig keresztűlvonul 
valami kedves őszinteség, az élet kiáltó 
valóságát leplezetlenül kitáró na'uralizmus 
annélkül, hogy a póriasság durva vádjá
val illethetnök.

Érd ekes egyéniség, hogy alkotá «iban a 
szenvedés erősebb impulzust ad, miht bár
milyen magas és vigasztaló öröm. Különben 1

I 
i

is érzéseinek alapszinét mindég a lágy 
kedély, mely csak bezuhogó életének váltó- 

I zatos eseményeiben és helyzeteiben vesz 
' fel környezetének furcsa igényeit kielégítő 
■ megtarkult köntöst. Sokszor a legnagyobb 

sírni vágyásában kell a tiszta költői érzését 
és természetes hajlandóságát pénzzel élné- 

i mitó tudós fejeket alkalmi alkotásaival mulat 
; tatni. S talán épen ez a kierőszakolt mu- 
i lattatás ragadja öt néha a póriasságnak 
' nevezett vastagabb kifejezésekre, mert hiába 

a közönség tetszése a költő légköre. A sok- 
i felé való tetszelgés kényszeritette őt arra is, 
, hogy a költészet minden ágába belesodródott.

Jó időmértékes — rimes érzékeny dalo
kat, klaszikai metrumban ódákat, prózában 

‘ szinjátékokat, dialógusokat, alexandrinusban 
komikai elbeszélést és irt eredeti népies 
hangú dalokat, melyen a legridegebb szív 
is melegségre lobban.

Csokonait költői munkásságában leiké 
ben felpattanó magas és nemes ideák kér 
gették. Élete örök és fájdalom teljes titkos 
forrongás. Végtelen ember és fajszeretete, 
a természet csodálása és a legszentebb 

'érzelem, tiszta és ideális szerelme lelkesí
tette, hevítette költő lelkét és ő magas 
szeretetével ölelt mindent és mindenkit. 
Valóságos életszükséglet és (írni) nem írni 
akarás volt nála az Írás. Kár, hogy az átok 
annyira ráfeküdt e meglustult korra és nem 
gyújtotta meg Csokonai költői zsenialitásá
nak az elismert nemzeti fáklyáját.

Nem csoda, hogy a csapások és csaló
dások egymást üldöző során a világgal és 
önmagával meghasonlott költő mély és meg
fejtett fájdalma csak csendes sóhajokba tör 
és önzetlen reménykedése az éjes jövőben 
alvó korunkra tűz: ,'távol vagyok mind a 
meggazdagodás vizkórságától, mind attól, 
hogy fényes szerencseérzést kívánjak játszani 
a világon. Ha itok is, aminthogy már anél 
kiil nem Írhatom fel létemet. írok a boldo 
gabb maradéknak, rok a XX. vagy XXI 
századnak, írok annak a kornak, melyben a 
magyar vagy igazán magyar lesz, vagy iga
zán semmi sem ‘

Vége.

i

I

Különfélék.
i — Emlékünnepély. Csehszlovák állam 
. alapítása évfordulójának megünneplésére f. 

hó 27-én a városi színházban műsoros 
művészi akadémiát rendeznek. Belépti
dij nincs.

— Jubileum. Csak véletlenül pattant 
- ki az a hir, hogy Sárhegyi János, a helybeli 

r. k. elemi fiúiskola érdemes igazgatója, f. 
évi október hó 16-án múlt 40 éve, hogy a 

i lévai r. k. elemi fiúiskolához került tanítóul. 
1 Kartársain kivül az iskolaszék ta/jai és jó

barátai, a jubiláló tanférfiu minden tiltako
zása dacára, a szó szoros értelmében meg
ragadták az alkalmat arra, hogy őt ünne
peljék. Szakács Viktor pápai kamarás, hely
beli plébános a tanítótestület és az iskolaszéki 
tagok nevében, a szeretet hangján üdvözölte 
Sárhegyit, kiemelve azt a páratlan szorgal
mat és tevékenységet, melyet ez oly hosszú 
időn át, úgy tanitói, mint igazgatói tisztáé 
gében kifejtett. A jubiláns mindig példány
képe volt a jó tanítónak és a hajszálig 
pontos és lelkiismeretes igazgatónak. Ö 
nemcsak tanítója, de nevelője is volt a 
gondjaira bizott gyermekseregnek. És hogy 
e feladatát is mintaszerűen töltötte be, mi 
sem bizonyítja jobban, mint azon tény, hogy 
Sárhegyi János egy egész emberöltőt meg
haladó buzgó fáradozásával osztály és rang
különbség nélkül, mindenki részéről kivivta 
azt, ami a legbecsesebb : a közbecsiilést és 
az általános tiszteletet. A szónok végül az 
Úristen áldását kérte a jubiláns további mű
ködésére, azt kívánva, hogy őt a Mindenható 
boldog megelégedésben igen sokáig éltesse.

— Templomezentelés Agón. A 
kicsi, ágói ref. gyülekezet a télen uj haran
got szerzett, most pedig templomát renovál- 
tatta kivül-bolül tisztán a gyülekezet áldozat
készségéből. Az urasztalát Ondré Károlyné 
és két fia Károly és Lajos adományozták; a 
szószék menyezetet Horváth Józsefné, Szitás 
Erzsébet készittette. A teljesen újjá alkotott

és csinosan felszerelt ref. templomot e hó 
19-éD, vasárnap szentelte fel a ref. egyház
megye kiküldött bizottsága. A bezárt templom 
előtt Szinai Sándor tartotta a felszentelő 
beszédet s imádságot, mely a nagy közön
séget könnyekig megindította. A templomban 
Vecsey Viktor ipolypásztói segédlelkész volt 
az ünnepi szónok, kinek szép beszéde a 
szivekbe markolt. Isteni tisztelet után úrva
csora volt, melyet juhász József garamveze- 
kényi lelkész, kinek adminisztrációja alá tar
tozik az ágói leányegyház, osztott az ottani 
segédlelkészszel. A templomi ünnepség után 
délután az ifjúság tartott mulatságot.

— A kassal Kazinczy-Társaeág 25 
éves jubileuma. Kultúránk kertjében is 
hideg fehérséggel csillog a dér, sok szines 
virág hajtja le búsan a fejét. Csak az erős 
borostyán, az örökzöld törtet most is tovább, 
mindég messzebbre kúszva indáival s 
eszünkbe juttatja a tavaszt, életünk, kultu 
ránk virágbonto káprázatos nagy tavaszát. 
„Borostyánt, örökzöldet* maradandó értékes 
kincseket termel most Slovenskó kultúrája. 
Az irodalom és művészet karöltve halad 
csodaszép, babéros jövendője felé . . . Ezt 
bizonyítja a Kazinczy Társaság negyedszá
zados fönnállásának irodalmi ünnepe s a 
képzőművészet szép képkiállitása Kassán a 
régi Rákóczy Múzeumban Ma egy hete, 
hogy a kassai Schalk-ház nagytermében 
ünnepi beszédek hangzottak el, szinte hallom 
még a Társaság elnökének Blanár dr-nak 
buzditó beszédét. „. . Összefogni, működési 
körébe vonni a nemzet művelődni akaró, 
művelődésre képes összes tagjait, Írókat és 
olvasó közönséget, — teremteni az olvasók
nak jó Írókat, az Íróknak jó olvasó közön 
séget adni, s valamennyit a kultúra szolgá
latában egyesíteni . . Sziklay Ferencz 
főtitkár ismertette aztán a Társaság 25 éves 
múltját s a sok üdvözlő táviratot olvasta 
fel. Ezután még többek gyújtó hatású bo- 
széde következett. A délutáni ülésen újra a 
jelenlevők kulturális együttműködésének szük
ségességét hangoztatták s a szivünkben nagy 
elhatározásokat támasztott mindannyiunk 
ugyauegy véleménye. Este — fényes hang
versenyterem, ünnepies arcok . . . Felhang
zik a kassai Dalegyesületnek Szabolcska 
.Grand Caféban* cimü dala. És száll az ének, 
mintha a magyarság sóhajos lelke szállna az 
Istenhez. — Majd Mécs László szavalt. Akik 
hallották őt szavalni, eltudják képzelni a hatást. 
Mécs nem csak költő, de előadó művész is 
a ki a lelkesedés forró lázbullámait önti a 
szivekbe. Arra gondolok, a mit Ölvedi mond : 
Élő fáklya a költő : önmagát kell meggyúj
tania, hogy mások lángralobbanjanak. Fásult 
szivek tar-erdejében járunk ; szükség van a 
szikrára. Fagyos viharok dermesztenek : szük
ség van a tűzre. Lángolni és elégni, ez a 
magyar költő sorsa. A száraz avarba szikra 
kell: én lángra gyújtom a pirosló, égő fák
lyát a lelkemet. És Mécs László lelke is 
lángolt, mint a pirosló égő fáklya. Kéthelyiné 
énekmüvészete, Paulus Ákos gardonkajátéka 
és egy Goldmark kvintett következeit ezu
tán. Hercz dr, Schreiber, Szémann, Sziklay, 
Paulus adták elő mesteri módon. A hang
verseny véget ért, a szép, felejthetetlen nap 
örökre lelkűnkbe véste azt, hogy magyar
nak lenni nagy és szent dolog és segiteni 
a kiválasztottaknak mindannyijunknak egy
formán kötelességei (lévai)

— Egyházi zene. Vasárnap e hó 
26-án délelőtt 10 órakor a Kath. nagygyű
lés keretében a Lévai Dalárda Griesbacher 
,Es dur* miséjét fogja énekelni a tábori 
mise alatt, a helybeli szinházi zenekar kísé
rete és Heckmann István karnagy veze
tése mellett.

— Nyugalomba vonult karnagy. 
Cziczka Sándor, Selmecbánya városának nép
szerű karnagya, ki 56 éven át a legnagyobb 
elismerés mellett töltötte be, tisztét, rövid 
idővel ez előtt nyugalomba vonult s Lévára 
költözött, hol leánya Cziczka Angéla zene
tanárnő is nevének osztatlan tiszteletet szer
zett. A lévai társadalom szívesen fogadja 
körébe a derék karnagyot, s mi pedig őszin
tén kívánjuk, hogy érezze magát jól körünk
ben s élte alkonyát boritsa aranyszinbe az 
őt körülvevő szeretet.



Értesítés. A Léva és vidékén élő 
civil nyugdíjasokhoz a szlovenszkói cgyesü- 
sület igazgatósága mai lapunk hasábjain 
felhívást tett közzé, melyben érdekeik meg
védésének szolgálatában tömörülésre hívja 
fel a nyugdíjasokat. A lévai alakulatnak 
elnöksége ez alapon értesíti tagjait, hogy 
Bratislaván székelő központi igazgatóságunk 
felhívásának értelmében a tömörülés bizto
sítása és az egyesület tagjainak összeírása 
végett november hó első vasárnapján, no
vember hó 2-án gyűlést tartunk a Lévai 
takarékbank helyiségében. Kérjük az egyesü
let tagjait, hogy az értekezleten lehetőleg 
minden tag megjelenni szíveskedjék. A Lévai 
alakulat elnöksége.

— Két premlér Léván. Faiagó 
Ödön a szlovenszkói, Kassa-pozsonyi magyar 
szintársulat igazgatója a jövő héten két uj 
darabot fog szinre hozni a lévai színpadon. 
Kedden, október 28-án fogja bemutatni 
Kersék Jánosnak lapunkban is jelzett nép 
színmüvét, a Szirmaiék-nt, melynek törül- 
metszett magyar dalait Országh Rezső, kör- 
möcbányai zenetanár szerzetté. — Pénteken, 
október 31-én egy annak idején a párisi 
madame Rejané színházában nagy sikert 
aratott La Javelli cimü dráma kerül szinre, 
melyet Mauray Msx irt Thiery Gilbert 
Augustin cimü regénye után, melyet dr. 
Boleman Jánosné Zorkóczy Atala fordított 
magyarra, s ennek 1858 címet adott, mint 
amely találóbban kifejezi a mü egész ten
denciáját, a III. Napóleon korabeli Francia
országot. A klasszikus műveltségű urinő tolla 
nem ismeretlen előttünk, mert a lapokban 
megjelent dolgozatai, főleg a Prágai Magyar 
Hirlapban, a lévai szinievadról irt szellemes, 
pár vonással is finoman jellemző szinházi 
referádái nemcsak mélyen érző női létekről, 
de biztosan, mindent meglátó szemről és 
költői érzékről tanúskodnak, minél fogva már 
is nagy érdeklődés mutatkozik darabja iránt, 
mely az itteni szezónnak igazán kedves be
fejezése lesz. A 4 felvonásos dráma III. 
Napóleon idejében játszik. Maga a harmadik 
császár csak néma szereplő, de az érdekes 
s felette izgató drámai cselekmény köz
pontjában áll. A darab minden szépsége hü 
kifejezést nyer a forditónő tollán keresztül 
magyar nyelven is.

— Iparosok figyelmébe. Levicei 
járási főnök közhírré teszem, hogy az 1884. 
évi XVII te. 122. § a értelmében megalakí
tott levicei ipartestület kebelében megszer
vezendő békéltető bizottság tagjainak, az 
iparossegédek köréből leendő megválasztása 
céljából, folyó évi november hó 16 án 
délelőtti 10 órakor a levicei városháza nagy
termében gyűlést tartok.; A békéltető bizott
ságba a Levicén alkalmazott összsegédek, 
saját kebelükből 24 rendes és 4 póttagot 
választanak A segédek névjegyzéke folyó évi 
október hó 30-tól kezdődő 8 napon át reg
geli 8 tói este 6 óráig a levicei iparteBtület 
hivatalos helyiségében, a Katholikus kör 
zenetermében közszemlére lesznek kitéve, 
mely idő alatt a jegyzékből esetleg kimaradt 
segédek felvételüket irásbelileg kérelmezhe
tik. A kérelem benyújtandó az ipsrtestület- 
nél (Tóth Antal ipartestületi jegyző úrnál). 
Figyelmeztetem az összes érdekelteket, hogy 
a szükséges információkat ez ügybeu meg
szerezhetik a levicei járási hivatalban I. 
emelet 4 szám, — Tóth Antal ipartestületi 
jegyzőnél (városháza I. emelet 15 szám), 
végre Bella Gyula iparossegédnél Levicén. 
Dr. Zosták v. r. okresny náóelnik.

_  Teadélutánját ma délután fél 5 
órakor rendezi a Lévai Izr. Nöegylet a 
Stránszky szálloda termeiben.

— Az omladozó Pereo-part. Bottka 
utca lakói panaszt tettek a hatóságnál az 
uradalom ellen, hogy a Perec-part omlado
zik, a víz kimossa telkeiket. A beszterce
bányai kulturmérnökség, mint hivatalos 
helyen értesülünk, megállapította, hogy a 
Perec csatorna partjának mintegy kétharmad 
részben nincsen tulajdonosa, igy nincs aki 
a partot karban tartsa. Ennek következtében 
valószínűen vizszabályozó társulatot fognak 
szervezni, igy akarják megoldani ezt az 
ügyet, mely már régebb idő óta sérti a Perec 
Pentán levő háztulajdonosok érdekeit.

— A mezőgazdasági oselédek fel
mondási és költözködést Idejének 
szabályozása. A lévai járás mozögazda- 
sági paritásos békéltető bizottsága a napok
ban ülést tartott a kerületi hivatalban. A 
bizottság foglalkozott a mezőgazdasági cse
lédek felmondási és költözködési idejének 
kérdésével is, tekintettel arra, hogy egyes 
helyeken a cselédeket január elsejétől január 
elsejéig, másutt pedig mindenszentek napjá
tól mindenszentekig alkalmazzák. Ez nagy
mértékben hátrányos mind a munkaadókra, 
mind a munkásokra A bizottság azért elha
tározta, hogy felterjesztést intéz a kormány 
hoz. azzal a kérelemmel, hogy a gazdasági 
cselédek felmondási és költözködési idejét 
egész Szlovenszkó területére szóló érvé
nyességgel, egyöntetűen rendeleti utón sza 
bályozza

— Boros fejjel a halálba. Batban 
Dodok Pál 74 éves földmives a napokban 
felakasztotta magát Mire észrevették már 
halott volt. Amikor levágták a kötélről bűzös 
bor ömlött ki a szájából. Nagy alkoholista 
volt, valószínű, hogy tettét borostejjel követte el.

— Uj átatiBZtlkal bélyegek a kül
kereskedelemben. Folyó évi VIII 29 ón 
kelt 188. sz. kormányrendelettel 1925. évi 
január 1-vei uj statisztikai bélyegek hozatnak 
be külkereskedelmünk statisztikája céljaira. 
A most érvényes statisztikai bélyegek ugyan
ezen időpontban érvényüket vesztik. Figyel
meztetjük az érdekelteket, hogy ne szerezze
nek be fölösleges készlotet ezen bélyegekből, 
melyek az év végével érvénytelenekké válnak.

— Faragó Ödön szlovenszkói 
színtársulatának utolsó heti műsora 
Léván: Hétlön nincs előadás. — Kedden 
d. u Süt a nap i Faragó Ödön fellépte), és 
este Szirmaiék (Kersék dr eredeti népszín
művének bemutatója.) — Szerdán Bőregér. 
— Csütörtökön Trónörökös. — Pénteken 
1858 (Történelmi szimnü bemutatója). Szom
baton d. u. A molnár és gyermeke és este 
Mézeskalács (Operett bemutató.) — Vasárnap 
d. u. Szirmaiék és este Mézeskalács — 
A társulat vasárnap este tartja utolsó elő
adását, hétfőn elhagyja Léva városát, hogy 
kidden megkezdhesse vendégjátékát párhu
zamosan Érsekújvárt és Komáromban, ahol 
egyidőben felváltva tart drámai és operett
előadásokat.

— Patkolómesterl vizsgák Kassán. 
A földmivelésügyi minisztérium pozsonyi 
kirendeltsége a patkolómesteri vizsgákat 
december 15. 16. és 17. napjain a Tordássi 
utcai tüzérségi laktanyában tartja meg. A 
résztvenni óhajtók november 20 ig nyújthat
ják be kérvényeiket a minisztérium kirendelt
ségének állategészségügyi osztályához A 
következő hat havi tanfolyam január 2 án 
kezdődik, felvételi pályázatok november 15 ig 
nyújthatók be.

Kósa József besztercebányai táncis
kolájának befejezése után november 10-én 
Léván a szokásos tánctanfolyamát megkezdi 
melyre előjegyzéseket Part utca 2 szám alatt 
elfogad.

Felhívás
a szlovenszkói csehszl. áll. civil nyugdíjasokkor
Sajnos tény, hogy a szlovenszkói cseh

szlovák régi állami civil nyugdíjasok közül 
még sokan most is a nyomorral küzdenek

A csehszlovák köztársaság törvényho
zása ezen nyugdijasok segitésére ugyau már 
több Ízben alkotott üdvös törvényeket, ám 
ezeknek végrehajtása sok esetben és külö
nösen a most már az államiakkal egy cso
portba beosztott megyei nyugdijasok tekin
tetében ezideig csak részlegesen történt meg, 
de a hosszantartó s újra növekvő drágaság, 
valamint a jövőre nézve sem kecsegtető 
kilátások egyáltalában a régi nyugdijasok 
nyugilletményeinek ujabbi rendezését teszik 
szükségessé.

A szlovenskói csehszl állami civil 
nyugdijasok most már törvényesen megala
kult egyesülete tehát, hivatásának tudatában 
a csehszl. köztársaság magas kormányához 
és a nemzetgyűlés elnökeihez újólag felira
tot intézett, melyben a régi és az uj nyugdija
sok nyugilletményeinek egyenlősítésére vonat , 

kozó már ígért törvényjavaslatnak az állam 
alkalmazottak járandóságainak szabályozásá
val egyidőben még a f. é. őszi ülésszakában 
való beterjesztését illetve napirendre tűzését 
és letárgyalásáuak siettetését kérelmezi, 
egybou pedig az illetékes körök figyelmét 
arra irányítja, hogy a régi nyugdíjasok felse- 
gitésére eddig alkotott törvények végrehaj
tása a Szlovenszkóban ezideig sok esetben 
csak részlegesen történt, minek következté
ben az érintettek még most is a nyomor
nak vannak kitéve. — Az egyesület kérve- 
kéri az illetékes köröket, hogy egyelőre 
legalább a fentebb említett eddigi törvények 
teljes végrehajtásáról gondoskodni mél- 
tóztassanak.

Reméljük, hogy az egyesület ezen 
kérelme nem marad meghallgatás nélkül.

Azonban, hogy az egyesület felszólalása 
kellő súllyal bírjon és tagjainak szellemi s 
anyagi helyzete javítására vonatkozó egyéb 
tevékenysége keliö eredménnyel járhasson, 
szükséges, hogy a szlovenszkói csehszl. 
állami civil nyugdijasok összességének bizal 
mával és rokonszenvével találkozzon, nem
csak a regi, hanem az uj nyugdíjasoknál is

Az egyesület igazgatósága tehát az 
összes szlovenszkói csehszl. állami civil 
nyugdíjasokat, ezeknek özvegyeit és árváit, 
amennyiben még nem tagjai az egyesület
nek, ezennel sürgősen felhívja, hogy az 
egyesületbe saját érdekükben minél előbb 
lépjenek be.

Tájékoztatásul szolgáljon, hogy az egye
sületbe való felvétel belépési nyilatkozat 
alapján történik, mely nyilatkozat vagy az 
igazolt gyűjtőnél, vagy közvetlenül az egye
sület igazgatóságánál. Stcckelbuber Béla ur 
ny p. ü. titkárnál (Bratislava. Dobrovits 
Mihály utca 4 sz. a ) megszerezhető. Ez a 
régi tagok által is pótolandó.

A belépési nyilatkozat további felvilá
gosítást nyújt.

Egyébként az igazolt gyűjtő vagy az 
egyesülőt igazgatósága egyéni kérdezöskö- 
désre szívesen válaszol.

A nyugdijasok társaikkal lépjenek érint
kezésbe, nagyobb ismeretséggel birók jelent
kezzenek egyesületi helyi képviselőknek, 
esetleg rendezzenek gyűléseket és ahol tagok 
elég számban jelentkeznek, alapítsanak 
egyesületi fiókokat.

Megjegyzendő, hogy a beiratási dij 
egyszersmindeukora 1 Ke, a tagsági dij 
pedig az évi nyugdijilletmény minden 1000 
koronája vagy ennek töredéke után évi 50 
fillért tesz ki.

Bratislava, 1924. szept. 30.
Az egyesület igazgatósága.

Színház.
Múlt szombaton a kellemes zenéjü 

Gilbert operett: Dorina és a véletlen ment. 
A könnyebb fajsúlyú operettek közül való, 
de telve kedvesen bolondos komikummal, 
ami állandó vidám hangulatban tartotta a 
közönséget, annál is inkább, mert a színé
szek jól és nagy kedvvel játszottak. A cím
szerepet ez egyetlen női szereplő Horváth 
Böske, csábitó pikantériával, szilaj kedvvel 
vitte, szinte forróságot árasztott. Szigeti 
groteszk komikuma, Bellák mókás kedve 
és pompás tánca, Farkas természetes egy
szerűséggel fakadó, do annál frappánsabbul 
ható humora, Oalgóczy szépen érvényesülő 
tenorja, Feleky kellemes baritonja érdemes 
részesei a jól rendezett előadásnak.

Vasárnap délután táblás ház előtt adták 
János vitézt. Este Bob herceg volt műsoron, 
melynek címszerepét Fleischer Marianne ra
gyogó fiatalságának gráciájával adta. Igazán 
szép reményekkel biztat tehetségének fejlő
dése. Játéka szines, meleg és kifejező, hangja 
még fejletlen, tánca azonban nagy sikert 
jelentett. Kőrössy Valér, Turbók Rózsi vitték 
szép sikerrel még a női szerepeket. Szigeti 
helyi vonatkozású kupiéi hatalmas tapsokat 
szereztek Bellák borbélya kitűnő operett 
figura volt. Farkas, Hegyesy, Oalgóczy, 
Feleky és a többi szereplők tehetségük javá
val járultak hozzá a szép sikerhez, melyet 
a jó zene és a pompás kiállítás csak fokozott.

Hétfőn Az aranyember, Jókai drámája 
került szinre. Brazovicsot Faragó játszotta. 
Szerepének dekoratív voltát művészi sti- 
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lussal hozta ki, benső és külső hatása egy
aránt nagy volt. Fleischer Marianna (Noémi) 
a természet egyszerű gyermeke volt, közvet
len kedvességtől sugárzó, Bánhegyi Ilonka, 
Nagy Erzsi, Révész Ilonka és Körössy Valér 
fejlett játékkészségükkel emelték az előadás 
hatását. Kolos neki való szerephez jutott, 
amit ki is aknázott. A cimszerepet Némethy 
Zoltán adta. Férfias alakjával nagyszerűen 
hatott. Játékából a tehetség ereje csillant ki. 
Epizódszerepeikben Hegyesy, Farkas, Szigeti 
és Iván tűntek ki.

Kedden Reviczky társaságunk tiszteleti 
tagjának, Móricz Zsigmondnak nagysikerű 
színmüve, a Buzakalász ment, kitünően meg
rendezett, mindeu izében kiforrott, magas 
szinvonalon mozgó előadásban. A Buzakalász 
őrösén drámai levegőt lenget. Fojtó feszült
ségű az atmoszféra, mely Móricnak a magyar 
irodalomban egyedül álló Írásaiból árad. Az 
átöröklés révén benne lobog nagyapjának 
ekeszarvát szorongató robosztus erejo. A 
származási különbségek izzását a szereplők 
figyelemreméltó erővel tudták kidomborítani. 
Nagy Erzsi és Homonnay szenvedélyesen 
szórták az ellentétes pólusok érintkezésének 
szikráit. Kigyuladtak, lobogva égtek, kiégtek 
és végül lágy lírába olvadtak össze. Marikát, 
a délibábos magyar róna, a ringó vetés, a 
suttogó kukorica táblák szeretőjét Fleischer 
Marianna testesítette meg töröl szakasztot
tam Farkas egy vasutas kitünően sikerült 
karikatúráját rajzolta meg az ő meleg és 
derűs szineivel. Járay a hódítani vágyó 
mérnököt hozta elénk elegáns fellépésével. 
Szigeti egy deputáció élén mondott szónok
latával a könnyezőéig megkacagtatott. Kisebb 
szerepekben Bánhegyi Ilonka, Kőrösy Valér, 
Révész Ilonka és Hegyesy rendkívül sikerült 
papája keltett tetszést.

Szerdán Bakonyi — Kálmán friss, szines 
és mozgalmas operettje, A tatárjárás ment. 
Ez alkalommal debütált V. Kovács Hanna, 
az ismert primadonna. Riza bárónét adta. 
Van benne temperamentum, hangja nem 
terjedelmes ugyau, de kellemes s tud vele 
bánni. Járay délceg, behízelgő hangú és 
férfias lángolásu huszártisztet mutatott. 
Faragó tábornagya kiemelkedő, érdekes és 
meleghumoru ábrázolás. Fleischer Marianna 
huszárönkéntese fiatalosan elragadó és ke 
esés volt, mint egy porcelián nipp. Szigeti 
tartalékos bakahadnagyának karikatúrája a 
nevető idegek teljesítő képességét tette pró
bára. Bánhegyi Ilonka jalékskálájának egyik 
legszebb sziuével hatott. Hegyesy, Bellák, 
Rákosi, Farkas, Kolos és Némethy bár kisebb 
szerepeket játszottak, erős oszlopai voltak az 
előadásnak, mely szépségbeu, gördülékeny 
Bégben, megrendezésben teljesen kiforrott 
erejű volt. Fischer karnagy temperamentu
mos vezetése magával ragadta a zenekart 
és kórust. A közönség szivből tapsolt.

Csütörtökön Moluár Ferenc fantasztikus 
drámájának, az Égi és földi szerelem-nek 
volt bemutatója kis közönség előtt. Vezető 
női szerepét, Lontit, Nagy Erzsi játszotta. 
Lobogó vágya és szomorú lemondása fáj
dalmas és zokogó, halk lírában olvasztotta 
fel ekzaltált lényét. A szivével könnyezett. 
Bánhegyi Ilonkát önmagával viaskodó benső 
szenvedély izzása remegtette, az utolsó fel
vonásban pedig gyötrődő, sajgó anya volt. 
De túl fiatalos hatása Lonti mellett, az illú
zió teljességét rontotta. Homonnay reszkető 
érzékiségének kilobbauása természetes meg
nyilvánulásként halott. Szigeti alakitásábau 
leikéből gyöngyöző színek ragyogtak. Hegyesy 
tompitott fájdalmu apa volt. Nagyon hatáso
san egészítették ki az együttest az epizód
szereplők : Kolos, Némethy és a többiek. 
A rendezéz es dekorálás a legkényesebb 
igényeket is kielégitette.

Pénteken este a cseh zenekultúra ki
magasló reprezentánsának, Smotana Frigyes
nek Az eladott menyasszony cimü vigoperája 
ment, a vidéki színpadokon eddig ritkán ta
pasztalt művészi szinvonalon álló előadás
ban. Ma nem csupán fényes erkölcsi siker 
volt, a közönség teljes mértékben méltányolta 
Faragó igazgató magasabb művészi törek
véseit és teljesen megtöltötte a szinház 
hatalmas nézőterét s folytonos meleg ünnep 
lésben részesítette a magyar vendég művé
szeket, akik a vezető szerepeket énekelték. 
Schmidt Konstanciát, a budapesti operaház 

neves tagját, aki a Cigánybáró bemutató 
előadásán Szaffit énekelte, ma a közönség 
már mint kedves ismerőst köszöntötte, férjé
vel Somló Józseffel, a magyar opera kiváló 
tenoristájával. A harmadik vendég művész 
Horváth Kálmán ruszinszkói szinigazgató, 
kinek társulata jelenleg a ruszin fővárosban 
játszik. Az ő értékes művészetük lehetővé 
tette, hogy a hires opera szépségeinek igazi 
izét, színét és zamatát Léván is végigkós
tolhattuk és fásult lelkünket őszinte élvezettel 
megfüröszthettük zenéjének ragyogó és vi
dám hullámaiban. A mai hatalmas siker 
előjele a vasárnapi előadás sikerének is 
bizonyára. De hálátlanság lenne megfeled
kezni az előadás többi szereplőiről, főként 
Járayról és Felekyröl. A festői szép táncok 
megérdemelt hatást keltettek. A zenekar 
megvolt erősítve. Fischer karmesteri pálcája 
érdemes részese az előadás nagy sikerének.

Köszönet nyilvánitás.
Wiener Artúr úr nyitraiváukai lakos a 

lévai izraelita nőegyletnek 25 koronát ado
mányozott. — Horváth Leó úr Érsekújvárról 
50 koronát adományozott a lévai izr. nő
egyletnek Fogadjak a nemeslelkü adakozók 
az egylet leghálásabb köszönetét.

Alapitványtátel. Adler Jakab úr, lévai 
lakós a lévai izraelita nőegyletnél ötszáz 
koronás alapítványt tett. Az alapítvány ka
matai az egylet céljaira fordítandók. Fogadja 
a nemeslelkü alapítvány tevő az egylet hálás 
köszönetét Dr. Priszner Gyuláné,

elnök.

Levice város elöljáróságától.
9725-1924.

Hirdetmény.
Felhívjuk a háztulajdonosokat, hogy a 

nagy nemzeti ünnep alkalmából f. hó 27-én 
este 5 órakor házaikat lobogózzák fel.

Lavice, 1924. október 25.
Koralewsky s. k. Klain s. k.
vezető jegyző. városbiró.

1238—1924 szám.
Hirdetmény.

Levice város adóhivatala közhírré teszi, 
hogy a községi közmunka kivetése a f. évre 
a megye bizottsági választmány által 
27659 -1924 adm. I. szám alatt jóvá
hagyatott.

Felhivatnak ennélfogva az érdekeltek, 
hogy a kivetési lajstrom f. év október hó 
27 napjától november hó 3 napjáig bezáró
lag 8 napon át a Városháza emelet 9 ajtó 
a városi adóhivatalnál közszemlére van 
kitéve, ezen időn belül megtekinthető s a 
nctáni észrevételeiket, sérelmeiket irásbau a 
városi tanácshoz beadhatják, mert azontúl 
beadott felszólamlások figyelembe vétetni 
nem fognak.

Levice, 1924 évi október hó 24.
Városi adóhivatal.

Dochodkovy kontrolny úrad v Levlciách. 

Hirdetmény.
i.

1924. évi október hó 27-én reggel 8 órai 
kezdettel f. évi bortermés hivatalos felvétele 
lesz eszközöltetve, még pedig : Őrhegy, János- 
hegy, Vargahegy és az egész Ó Léva.

XX
. 1924. évi október hó 30-án reggel 8 órai 

kezdettel Kőpincze, Ö és Uj l'rbán, Felső és 
Alsó Káka és Montó.

XXX.
1924. évi október hó 31-én reggel 8 órai 

kezdettel Felső és Uj Kereszthegy, Báti 
utca és Kálvária.

Ennélfogva felhivatik minden egyes bor
termelő, hogy bortermésének hivatalos fel
vételéhez személyesen jelenjen meg s pin
céjét nyissa fel, — esetleg jelentse be, hogy 
bortermése hol van elhelyezve. — A kinek 
bora odahaza van, az is bejelentendő.

Levice, 1924 október hó 30-án.
Josef Zampach ». r.
správca dochod. kontr.

Köszönet nyilvánitás.
Mindazon rokonnak, jóbarátnak és isme

rősnek, kik felejthetetlen feleségem illetve 
édes anyánk elhunyta alkalmából fájdalmun
kat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, 
ez utón mondunk köszönetét.

Léva, 1924 október 22.
Nyemecz József és gyermekei.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. október hó 19-től — október hó 26-ig

Házasság.
Bóocz János Szűcs Erzsébet rkath — Kaizer 

Ármin Róth Jolán izr — Matus József Rakita 
Mária rkath — Gergely Sándor Major Ilona rkath.

Halálozás.
Víg József 62 éves koponya alaptörés.

Gabonaárak:
Levice, 1924. október hó 25-én.

Búza — — 100 kgr. 205 — 210 kor.
Rozs — — - 190 ,
Árpa — — 170 - 200 .
Zab — — — 165 .
Kukorica — 135 — 140 ,
Bab — — 130 — 135 ,
Köles — — - 120 ,
Lóheremag — 1000 - 1400 ,
Lucernamag 800 - 1000 .

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

17-Ó3X. 2-4-éxi:

Magyar kor. átutalás 1 Kő 2215.— 2210-
Német-osztrák _ 2025— 2050 -
Lei 5 57 5 22
Lengyel márka ,

■ —.— —

Valuták :
1 angol font - - Ki 162.80 163.17
1 amerikai dollár 83.70 83.50

100 svájci frank 651.50 653.60
100 francia frank 176 76 176.40
100 belga frank - • 162,75 162.75
100 svéd kor. - - - 903— 904 —
100 dinár - - . - 47.50 48 45
100 lei - 17.60 —

MEGHÍVÓ.
A Bátvidéki Hitelintézet R. T. 

1924. évi november hó 9-én, 
d. u. 3 órakor, az intézet székházának 

helyiségében Bátban 
rendkívüli közgyűlést 

tart, melyre a t. részvényeseket meghívja 
az IGAZGATÓSÁG.

Tárgysorozat :
1) Határozat az intézet feloszlása tárgyában.
2) Felszámoló bizottság választása és azok 

hatáskörének megállapítása.

Bátovce, 1924. október hó 21-én.

P0ZVÁN1E
k mimoriadnemu valnému shro- 

maídeniu ktoré bude dna 9. novembra 
1924. o 3tej hód. popot, v üradnej 
miest nőst i ústavu, na ktoré pp. úcas- 
tinárov úctive povoláva

S PRÁVA.
De nny poriadok: 

1} Rozhodnutie o likvidácii ústavu.
2) Votba likvidacného vyboru ako aj stano- 

venie okruhu jeho pösobnosti

v Bátovciach, dna 21. októbra 1924.
• Azon részvényesek akik a közgyűlésen szemé

lyesen, vagy helyetteseik által kívánnak résztvenni, 
tartoznak részvényeiket a még le nem járt szelvénye
ikkel együtt legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig 
a társaság pénztáránál letenni

• Ti úíastinári, ktori chcú byt na válnom shro- 
mazdeni osobne pritomnl alebo chcú byt zastipeni, 
povinni sú najneskor pred zahdjenlm valného shro. 
maidenia svoje úlasliny u pokladnice ústavu sloiif,
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SPORT
értesítés

Tudatjuk, hogy a múlt évben rendezett 
vivótanfolyamhoz hasonlóan, a közel jövő 
ben a vivószakosztály uj tanfolyamot kezd, 
amelyre ezidén még kivételesen kezdők is 
részt vehetnek.

Felkérjük mindazon tagjainkat és az 
érdeklődőket, kik ezen tanfolyamon részt 
venni óhajtanak, hogy november hó 3 ig 
jelentkezzenek a C'ub titkáránál (Boros Béla )

A tanfolyam díjmentes 1
Lévai Sport Club.

I
1
i

Nyilttér *)
Feleségem Wolf Jánosné sz. 

Lázár Julianna jövőben eszközölt 
adósságait magamra nézve kötele
zőnek nem tartom.

Wolf János.

Antal János urnák
S z á z d.

Kedves Atyánkfia a nyílt leveledre kény
telenek vagyunk válaszolni. Nem versben, 
rideg prózában Írjuk meg vá'aszunkat Sze 
retettel, okulásul. Mi nagyodiak temp'omot 
emeltünk az Isten dicsőségére Vastag ezre
seket fizettünk, szívből adtuk, nem dicse 
kedtünk vele, nem akarjuk, hogy tudja bal 
kezünk azt, mit csinál a jobb. Mi nem kí
vántuk, hogy nevünk ott pompázzon valahol 
az Isten házában, nevünk, áldozatunk mara 
dandóbb helyen van feljegyezve : — az
Örökkévalónál. Te kedves atyánkfia szemmel 
látható dicsőséget akartál magadnak s fele 
ségednek Ami puritán, kálvinista, demokrata 
világnézetünk ezt megakadályozta. Ne feledd 
el, hogy aki haragszik, annak nincs igaza.

Egyebekben ha sértve érzed magadat, 
van módod megkeresni vélt igazságodat, 
mert hiszen nem élünk erdőben

Béke velünk több nagyodi ref egyház- 
tag nevében

Nagyod, 1924. okt 22.
Balázs Károly

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

Cislo 600 exek 1924.
Licitaény óznám.

Pudpísany súdny exekútor v smysle 102. §-u 
LX. zák. cl. z r<’ku 1881 tymto oznamuje, ze nas- 
ledk< m vyroku levického okresného sudu cislo 
1410/r. 1924, k d bru Vojtech Fülöp zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Karol Műnk oproti do vysky 
833 Ke a prísl. cestou zabezpecovacej exekúcie 
prevedenej dna 15. apr. 1924. zabavené a na Ke 
800 odhadnuté následovné movitosti a to: p hov- 
ka, skryna, na verejnei licitáci sa rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okresného súdu cislo Pk. 140/1924 do 
vysky 271 Ke. 10 hal. poziadávky na kapitále, 
tejze — %-ové úroky odo dna------ 1924. poci-
tané, '/,% provízia a útraty doposiaí v 29 Ke. 
30 hal. ustalené na byte obzalovaného v Levici- 
ach urcená ie éo len na /6’ hodina odpol dna 
30. oktobra 1924 a prípadní kupci sa pozvú s 
podotknutim toho, ze sa zmienené movitosti v 
smysle 107 a 108 §-u LX. cl z r. 1881. pri 
plateni hotovymi najviac slubujúcému v pádé pot- 
reby aj pod odhadnou cenou rozpredajú

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

Dáné Nová Bana, dna 16 okt. 1924.
Artúr Tóth

sudny exekútor.

Egy különbejáratut“;"‘í“L
nov. 1 tői kiadó. Cim a kiadóban 1028

T\!a4> mézet a legmagasabb napi árbanJJIOI, veszek KUGLER, Báli utcza. 975

Állandó helyiügynökök 
őalov. építési sorsjegyek árusítására felvé 
tettnek .MERKÚR BANK* Brünn NeugasseSO 
Ix___ német fajkan eladó a kiskálnai

ŐV8S tanítónál 986

Egy Dtlrkopp csizmadiának vagy 
cipésznek alkalmas, jutányos áron eladó 
Cim a kiadóban. ki23

Engel Sándor A'aSSSÍ 
Raktáron tartok valódi angol férfi szöveteke 
és kabát kelméket. Maradók szövetek állan
dóan raktáron. Pontos kiszolgálás. io26

szépen kifejlődött 10 hónapos
MXUilLU angol fajta kau. Cím a kiadóban.
_____ ___ ____ 1010

Butorosöff szoba n0T 1,012 hölgy részére kiadó Cim a 
1011 kiadóban.

ÍA házból való fiú, tanulónak fei- ^5/ Ju vétetik. LACHKY ELEK fűszer 
1018 és csemege üzletében, L'ívicd

Honvéd utca 18. sz. ház (kertben) 
AdXoAAv Három szoba, konyha és egyébb 
mellékhelyiségekkel. Értekezhetni a tulajdo
nosnál, ugyanott. 1019

működik
LEVICÉN, Koháry-utca 27.
Automobil vezetőket képez, elmé:eti 

— és gyakorlati oktatással. —
Bővebb felvilágositást E ARTOS 

— vendéglősnél. —
Isko'a kezdete november elején.

Előzetes Üzleti Jelentés i
Tisztelettel értesítjük Léva és vidéke vásárló közönségét, hogy 
Léván az újonnan épült MÜLLER-íéle házban november lén 

úri-, női- és gyermekruha árúházat 
nyilunk, amelyre már most felhívjuk a nagyérdemű közönség 

becses figyelmét
Ugyanott elsőrangú úri és női mérték utíni szabóság!

Teljes tisztelettel

KOPRDA & Tsa.
TFSznvrr.-iHTu-g 'Bff r^-vrrrr»T--K-rrcsn-TrTrosn--r»T-cra íf wi-ryirnar-r^rTn

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

Javítások, átalakítások 
külföldi modellek után készülnek :SEIF SAMU 

szűcsmester 
LEVICE-LÉVA 

Stur (Kazinczy) utca 5- 
= — —

Útlevél vízumokat legkésőbb 
4 nap alatt 17 korona meg
szerzési díjért pontosan intéz 

D0BR.0VITZKY J. 
hírlapterjesztési iroda LEVICE-LÉVA 
BÁSTYA U 2 Városházzal szemben

Ugyanitt hírlapokra hirdetések és elő 
fizetések eredeti áron felvétetnek.

Á'landó nagy választékban kaphatók 
divatlapok és könyvek.

Kapható Vasárnapi újság magyar képes 
illustrált hetilap ára 3 kor. Színházi 
É et 6 kor. Dass babén 7 kor. Das D.a 
Das 4 kor. Die Grossé Welt 10 kor. 

. Uhu ulstein kiadás 8 kor.

Alapittatott 1883 Alapittatott 1883.

>oo:

STEINER JÓZSEF
kárpitos és butorkereskedése

Léva Báthy u i. <Kaszarnya mellett)
O O O - . o o o o o o

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
mindennemű háló, ebédlő és úri 
szoba berendezésben. — Egyes 
bútordarabok, konyha berende 
zések, divánok, matracok stb. 
a legfinomabb kivitelben jutányos 

árban kaphatók.
Kárpitos munkák elkészítése a 

régi szolid alapon történik.
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Medzihradszky József
Bzüosmester

Léva, Petőfi utca 8 sz

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

Tanuló fiú felvétetik.

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.
Lévai épitéfeti Iroda Ladányi xx- 1O.

ÉRTESÍTÉS.
Gatter fűrésztelepem megnyílt.A n. é. közönség b tudomására 

adom, hogy katonáéktól haza
jöttem, arany- és ezüstműves 
műhelyemet újból megnyitóitam. 
Elvállalok e szakmába vágó 
munkákat. Törött aranyat és 
ezüstöt legmagasabb áron veszek.

Szives pártfogást kér

STEINER OSZKÁR 
arany- és ezüstműves 

TELEKY (Fogadó) UTCA 19 szám
Egy jó házból való Hu tanulónak felvétetik.

- Elvállalom kemény és puha fának úgyszintén 
a Garamon helyszínre leusztatott fenyő

fának felfürészelését, minden méret szerinti 
deszkákra, gerendákra, lcczekre.

TAUBINGER LÁSZLÓ TŐRE, áll. Dolnyvárad.

I

/

I I

Az összes dohányzó kellékekben 
a legolcsóbb és legjobb 

bevásárlási forrás

GRÓF RUDOLF
DOHÁNYNAGYÁRUDÁJA LEVICE

(váiozl szálloda épületében)

Állandóan raktáron van:
Selmeci pipák, valódi bitijére angol és 
francia pipák valamint csibukok, pipaszárah 
dohányzacskók, cigaretta- és sziveié arcúk 
és szopókák. Abadie és Ollesch&u cigaretta 
papírok, hüvelyek és az összes dohányzó

kellékek
Valódi .SOLINGEN" kések és ollók. 

„PIATNIK" játékkártyák, kávéházi és ven
déglői felszerelések : BLliard kréták, kávé
házi kréták, tágobörek, fogvályék és pppir- 
szalvétták. — Levelezőlapok — Nagy 
választék jelzökrétákban és szabókrétákban. 
Papíráru és írószerek — Pósta cikkek, 

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

Igazolványok prágai mintavásárokra. 
Gyufakülönlegessépek : .01aszu, ,Sulo“, 

„Jupiter* stb — Öngyújtók.

Legjobb bevásárlási forrás!!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- éa vasnagykereskedése

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

Legjobb FŰSZER- és CSEHEGEÁRUK1!!
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, elsőrendű uradalmi és garamvölgyi 
teavaj. állandóan friss uradalmi csemoge 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 zo.nánc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülő és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedök és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gya'uk. Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

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

Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kátrányfedél- 
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

Fényképészeti cikkek, footballok, kerékpár alkatrészek és gummik -• Tűzijátékok, 
lampiónok.

Ma már mindenki rövid- és 
divatáru cikkek szükségletét GERTLER FÜLÖP cégnél Léván

(Szanatórium épület) szerzi be.
Állandó nagy raktér:

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

------- ------ - ------------Szolid és pontos kiszolgálás.

Nyitrai 4a Társa könyvnyomdája Levioe—Léva.


