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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.

közmúvelödési és társadalmi hetilap.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők 
Kéziratok JvissBa nem adatnak.

Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS.

Megjelenik:
Minden vasárnap reggel.

A hirdetéseket, elöfisetégeket m a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója : NYITRAI ée TÁRSA.

Csak egy virágszálat'.
A végtelen idő kereke ismét 

fordult egyet: újra november elseje, 
a halottak, a kegyelet és emlékezés 
napja köszöntött reánk. A természet 
a hervadás ruhájába öltözött: sár
guló falevelek, letarolt lombok min 
denütt. Szivünkben a halottainkra 
való kegyeletes emlékezés érzésével 
vándoroltunk ki a holtak birodal
mába szeretteink sirjait megkoszo
rúzni, leróttuk a kegyelet oltárán 
azt az adót, mellyel az élők a meg
holtaknak tartoznak. Népesek voltak 
a temetők, még a legszegényebb 
síron is ott diszlett egy-egy virág, 
égett egy-egy mécs, mely hirdette 
az igaz szeretet, a tiszta érzelmek 
bensőségét. Vájjon ezekben az áhi- 
tatos órákban elleledkezhetünk-e 
szenvedő, szerencsétlen embertársa
inkról, kik még élnek ugyan, de az 
élet számukra inkább csak teher, 
szenvédés, halál ?

Régi hagyományainkhoz híven 
ez évben is arra kérjük jólelkü, 
áldozatkész közönségünket, hogy a 
sírokra szánt koszorúk egy-egy 
virágszálának árát ajánlja tel a 
szegénysorsu tüdőbetegeknek. A 
.Csak egy virágszálat!' költői jel
szava évtizedek óta mindenkor utat 
talált a könyörületes szivekhez, mert 
a kegyeletes érzésben leiemelkedő 
lélek szivesen áldoz az emberszeretet 
oltárán. Mintegy két évtized előtti 
felhívásunkra városunk és környé
kének jótékony társadalma egyéb 
jótékonysági akcióknál példátlan 
arányokban sorakozott zászlónk alá, 
melyre ezen jelszót irtuk: „Mentsük 
meg a tüdőbetegeket!“ S ez ad 
nekünk bátorságot arra, hogy a 
legpusztítóbb emberi kórság elleni 
küzdelmünkben újból s újból áldozat
kész társadalmunk szeretetteljes tá
mogatását kérjük. Ha szükség volt 
erre a háború előtti években, meny
nyivel inkább szorulnak támogatásra 
most gondozottjaink és családtagjaik 
akiknek a háborús és háború utáni 
évek csak nyomorúságot és szen
vedést hoztak.

Az utóbbi években rosszabbodott 
viszonyok évtizedekre visszavetettek 
bennünket e téren : nemcsak a bete
gek száma nagyobbodott ijesztően, 
de a gyógyítás eszközei is csaknem 
teljesen meg vannak vonva tőlünk. 
Tudunk e csekély anyagi erőnkkel 
leírhatatlan lakásaikon, ruházatukon, 
elképzelhetetlenül rossz táplálkozási 
viszonyaikon segíteni ? El tudjuk-e 
őket gyógyintézetekben helyezni s

javulásuk esetére tudunk-e nekik 
munkaalkalmakról gondoskodni ? A 
tuberkulózis elleni küzdelem első
sorban állami s csak másodsorban 
társadalmi feladat ugyan, de immár 
6. éve államsegély nélkül kizárólag 
városi segélyből, tagdijakból és jó
tékony adományokból fedezzük inté
zetünk kiadásait és gyámolitjuk I 
segítségre szoruló tüdőbetegeinket. 1 
Ezért kérjük most is városunk jó- ' 
lelkű lakosait, ne zárják be szivüket j 
házról házra járó kéregetöink előtt, 1 
fogadják őket szivesen és ne bocsás
sák el őket üres kézzel!

Mentsük meg a tüdőbetegeket! 
Csak egy virágszálat!

A Tüdővész Ellen Védekező - 
Lévai Egyesület.

A vlláa-eseményekbői
Belgrádban a király Timotievics Koszta 

demokrata politikust, Davidovics volt minisz
terelnök plrthivét megbízta koncentrációs . 
kormány megalakításával

Franciaország államjogilag elismeri a 
moszkvai kormányt. Herriot táviratozott Csi- 
cserinhez, melyben az elismerést bejelenti ' 
és követek azonnali kiküldését indítványozza.

Tokióból érkezett jelentések szerint a 
japán kormány elhatározta, hogy a kinai 
polgárháborúban küszöbön álló harcok tarta
mára katonailag megszállja a hadi zónában 
álló összes vasutakat és pedig két mértfőld- 
nyire jobbra és balra a vasúttól.

Budapesti kormánylapok értesülése sze
rint a nemzetgyűlés a fővárosi választásokról 1 
szóló törvényjavaslat megszavazása után a ; 
házszabályreviziót fogja letárgyalni és mihelyt ( 
ez is tető alá kerül, a kormány beterjeszti 
az általános választói jogról szóló törvény- . 
javaslatot.

Wu-Pei Fu visszatért Tiensingbe. LTgy 
hírlik, hogy l’eking ellen akar vonulni, hogy 
onnan Feng-Yu-Hsiang tábornokot elűzze.

Október 25-én az angórai kormány az 
angol—török feszültségre való tekintettel el
rendelte az általános mozgósítást.

A köztársasági elnök aláirta az alkal
mazottak betegségi és rokkantsági biztosítá
sáról szóló törvényt.

A L T. Ü. jelenti, hogy a bolsevikik 
csapatokat vonnak össze a besszarábiai ha
táron és a polgári lakosságot Oroszország 
belsejébe küldték.

Csang Csolin hirdetményben tudatta, hogy 
a háború a kormány ellen véget ért.

A .Times* párisi munkatársa szerint 
Párisban az a meggyőződés uralkodik, hogy 
Herriot helyzete az angol munkáspárt vere
sége következtében veszélyeztetve van.

Katolikusok nagygyűlése Léván.
A katolikus hitközségek állandó nagy

bizottsága által Szlovenszkóban tervezett 
katolikus nagygyűlések sorát vasárnap Léván 
nyitották meg. A gyűlés impozáns volt; a 
Garam- és Zsitva-völgyének lakóssága tömött 
sorokban vonult fel a gyűlésre. Sokan voltak 
csallóköziek is. A több ezer főnyi érdeklő
dőt külön vonaton szállították Lévára. A 
gyűlés Léva főterén tábori misével kezdődőt, 
amelyet Koperniczky Ferenc dr. pozsonyi 
prépost, szenátor pontifikáit nagy papi 
segédlettel. Az ünnepélyes szentmise fényét 
nagyban emette a lévai dalárda szereplése. 
Griesbacher „Es dur“ miséjét nagy hatással 
adta elő Heckmann István karnagy vezény
letével, a szinházi zenekar kisérete melett.

A tábori misét követő nagygyűlést 
Kmoskó Béla dr, a lévai róm. kath. hit
község világi elnöke nyitotta meg. Történel
minek mondja a gyűlést, mert a katolikusok 
szükségesnek tartják végre, hogy ügyeiket 
nyilvánosan megbeszéljék az egyház érde
keinek megvédésére. Az utóbbi időben mind 
erősebben érezhetővé válik az az áramlat, 
mely az egyházat el akarja nyomni s két
ségbe vonja létezésének szükségességét. 
Indítványozza, hogy a nagygyűlés a római 
pápának távirati utón fejezze ki hódolatát 
és a nagyszombati vikáriust szintén távirat
ban üdvözölje,

Noszkai Ödön dr. érsekujvári tanár, a 
katolikus öntudatról mondott ezután bibliai 
képekkel színezett nagyhatású beszédet. Hi
báztatja a katolikusok ama részét, akik a 
passzivitás mezején állnak, hiszen a katoli
kus erények, a türelem és a lemondás nem 
jelenti még a munkáról és a tetterőről való 
lemondást. Foglalkozik a XX. század szociá
lis problémájával. Egyesületek és szakszer
vezetek alakítására, emberszeretetre és a 
szegények gyámolitására hivja fel a figyel
met A katolikus jótékony egyesületek sokat 
tettek már eddig is, de még többet kell 
tenni. A katolikus nevelésnek két faktora 
van: Az iskola és család. Az iskola tanít
son vallási alapban gyökerező erkölcsre. Ma, 
mikor az állam a családra hárítja a vallás
erkölcsi felügyeletet, kétszeres hivatás vár a 
szülőkre gyermekeik nevelése tekintetében.

Ezután Csaposs Géza alsópéli plébános 
beszélt a katolikus iskolákról és a katolikus 
egyházi vagyonról. A felekezeti iskolákat 
— mondja — itt az állam ki akarja sajá 
titani magának, hogy az iskola a tanerőkkel 
együtt az ö szolgálatába álljon. Az alkot
mánytörvény értelmében minden szülőnek 
joga van olyan nyelven tanitani gyermekeit, 
amelyen akarja. Itt ezt a jogot állandóan 
sértegetik, pedig minden müveit állam elis
merte a népnek azt a jogát, hogy gyermekeit 
a szülői akarat szerint neveljék és oktassák. 
A felekezeti középiskolákat bezárták, azt 
mondják, hogy azért, mert ezek a mugya- 
rosodás bástyái voltak. Elemi iskolák be
zárva, gyermekek iskola nélkül, tanitóik 
vándorbottal kezükben, rongyosan járnak. Ha 
magyarok, akkor azért, mert magyarok, ha 
katolikusok, azért, mert katolikusok, ha pedig 
tótok, akkor azért, hogy nem elég nagy 
tótok. Az iskolaszékek hatásköre is csak 
papiroson van meg. Egy tanfelügyelő nem
rég azt mondta, hogy fütyül az iskolaszékre 
és az egyházi hatóságra. Szóvá teszi, hogy 
itt a megyében, Alsógyőrödön lepecsételték 
az iskolát, mert a nép magyar tanitáat kí
vánt. A magyar tanitók kálváriáját vázolja.



2 B A R S 1924. november 2.
A katolikus közönséget — folytatja beszé
dét — közelről érdekli, hogy az egyházi 
birtokok jövedelmét hová fordítják. Ezeket 
iskolák, templomok, papnevelő intézetek és 
szegényházak fenntartására és alapítására 
szánták. A történelmi időkben az egyházi 
birtok mint célvagyon szerepelt s az állam
alakulás után is csak célvagyon lehet. Nem 
fordítható az másra, mint amire eredetileg 
rendeltetve van. A következő javaslatot 
terjeszti elő: I

Mondja ki a nagygyűlés, hogy a kato
likus nepnevelés ügyét teljes odaadással 
felkarolja. Tiltakozik a nagygyűlés az ál
lamhatalom minden törvénytelen beavat
kozása ellen, melyet mind a katolikus is- i 
kólák, mind az azokban alkalmazott taní
tókkal szemben magának vindikál. Kívánja 
a katolikus nagygyűlés, hogy az iskola
minisztérium teljes tiszteletben tartsa az 
1907. évi 27. t.c. 18. § át. Tiltakozik az 
eben, hogy az iskolai reterátus római kato
likus iskolákhoz, bár törvényes szinezettel, 
de törvénytelen utón állami tanítót küld- ■ 
jön ki, amint kiküldött a felső- s alsó- 
győrödi iskolákhoz. Tiltakozik a nagy
gyűlés, hogy az iskolai referátus lepecsé- • 
telve tartson római katolikus iskolákat, 
minden törvényes ok nélkül, mint ezt 
tette a felsőgyörödi és gyékényesi r. kát, 
iskolákkal. Követeli a nagygyűlés, hogy a 
zsemlén r. kát. iskolát azonnal nyissák 
meg, az egyházi vagyon terhére és az egy
házi vagyont adják át a törvényes kezelő
nek, a nagyszombati apostoli adminisztrá
tornak.

Ezután Hangos Itván dr. érsekujvári 
ügyvéd a katolikus autonómia kérdésével 
foglalkozott. A katolikusok bátortalanok félén
kek — mondja — mintha még mindig a 
katakombák idejét élnénk. Hiányzik a katoli
kus öntudat. Milyen büszke az angol az ö 
angolságára, mely nagy 'nemzethez kopcsolja 
őt. A világ minden táján ott ragyog a mi 
keresztünk és mondja-e valaki olyan nagy 
önérzettel kigyult szemmel, dagadó kebellel, 
hogy én katolikus vagyok I Félénkek, gyávák 
vagyunk, mert a katolikusság szervezetlen. 
A papra bízzuk katolikus ügyeinket, magunk 
pedig félrevonulunk. Amikor 1848 bán fel
szabadult az egyén, felszabadult a vallás is, 
csupán a katolikus vallás maradt tovább is 
állami gyámság alatt, amely 25-féle címen 
avatkozott bele ügyeiben. E tekintetben a 
háború utáni átalakulás sem hozott válto
zást. Nincs katolikus püspökünk, nincsen 
egyházi vagyonunk. Válaszút előtt állunk 
Vagy azt mondjuk, hogy maradjon minden 
a régiben, vagy kivívjuk függetlenségünket. 
A köztársaság eluöke a nála tisztelgő katoli 
kus vezérférfiunak azt mondta, hogy a 
.demokrácia arra való, hogy győzzön a jog. 
A katolikusoknak ebben a köztársaságban 
annyi joguk és szabadságuk lesz, amennyit 
ki tudnak vivni maguknak/ Vivjuk ki tehát 
magunknak azt a jogot, amelyet megérdem
lőnk. Meg kell szervezni a katolikus autonó
miát I Meg kell szervezni az összes katoli
kusokat községenkint, járásonkint, megyén- 
kint Nem egyházi szervezet volna ez, hanem 
a világiak szervezete az egyház védelmére. 
Az egyház külügyeiben minden katolikusnak 
munkálkodnia kell. Olyan időket élünk, hogy 
nemcsak imádkozni, hanem dolgozni is kell 
a katolicizmusért. Az egyház védelmére in
duló mozgalom Komáromban támadt fel. 
Léván folytatódik és Érsekújvár csatlakozik 
ahhoz. Ez nem véletlen, hiszen ez a három 
város századokon keresztül megmutatta, hogy 
meg tudja védeni a keresztet a félhold ellen. 
Szlovenszkó címere a katolikusok címere is. 
A kettöskereszt a mi szenvedésünket jelké 
pezi; az egyik keresztet azért viseljük, mert 
magyarok vagyunk, a másikat pedig azért, 
mert katolikusok vagyunk.

Az elhangzott beszédek után Kmoskó 
Béla dr. mondott összefoglaló beszédet, mely
ben többek között leszögezte, hogy az egy
házi vagyonra befolyást kell gyakorolnunk a 
katolikus ifjúság nevelése érdekében. Az 
autonómiára pedig szükségünk van az egy
más támogatása és a harmonikus együtt- 
munkálkodás érdekében.

Javaslatára a gyűlés kimondja, hogy 
helyesli az állandó nagybizottság működését.

KnlonreiejK.
— Ünnepi akadémia. A lévai cseh

szlovák egyesületek október 28-án, a köztár
saság megalapításának hatodik évfordulóján 
a Városi színházban a varsányi szlovák 
állami iskola javára jól sikerült ünnepi aka
démiát rendeztek, melyet a tanítóképző nö 
vendékeinek összevágó karéneke vezetett be, 
s melyet dr. Zostyák András, a lévai járás 
főnöke szép beszéddel nyitott meg. Nagy
szabású beszédet mondott Kurcz őrnagy 
október 28.-a jelentőségéről, mely forduló 
pontot képez a csehszlovák történelemben. 
lasenák Tibor gimn. tanuló Beskydov alkalmi 
költeményét adta elő lelkesedéssel. Magasan 
kivált a műsorból Hrúz Zsela éneke. Ez a 
kis lány a tanítóképző növendéke, de máris 
kész hangverseny énekesnő. Hangja szépen 
csengő szoprán s ami fő, csodálatosan haj
lékony, lágy és behizelgö és szépen tud vele 
bánni. A közönség oly zajosan megtapsolta, 
hogy kénytelen volt műsorát még egy szám
mal megtoldani. Jól sikerült mutatványokat 
produkáltak a katonák puskával. Kedves 
volt a leányok gyakorlata és tánca. A gim
názium vegyes karéneke nagy készültségről 
s fegyelemről tett tanúságot. Az ünnepséget 
a két himnusz eléneklesével fejeztek be.

— Meghalt az aranyoamarótl 
törvényszék volt elnöke. Kail Antal dr., 
aki mintegy 8 év előtt az Aranyosmaróton 
fenállott törvényszék elnöke volt s onnan, 
kúriai birói rangban, a székesfehérvári tör
vényszék elnökévé nevezték ki, f. hó 17-én 
Székesfehérváron elhunyt. A boldogult kiváló 
köztisztviselő és puritán szellemű férfiú volt. 
Elhunytét özvegyén, szül. Roskoványi Gizellán 
kivül, három gyermeke Gyula, Anna és Ida 
férjezett Szili Török Imréné gyászolják.

— Merénylet az aJsógy örödl Iskola 
magyar felírása ellen. Aisógyőrödön 
ebben az évben már a második merényletet 
intézték ismeretlen lettesek az iskola magyar 
felirata ellen. Pedig Aisógyőrödön az 1919. 
évi népszámlálás eredeti lapjai szerint 79 6 
*/» magyar van. A hivatalos kimutatás is

Kivánja a katolikus autonómiát, a felekezeti 
iskolák fenntartását és az egyházi vagyonra 
való befolyásának kiterjesztését.

Délután a városi vigadóban társasebéd 
volt, utána pedig az irgalmas nővérek inté
zetében műkedvelők vallásos szinielőadása 
katolikus célok javára.

KÁLVÁRIÁRA TARTOK.
A Sors soha sem hagyta Jóvá, 
Hiába tervezik nagyot. 
Borom soha sem érhet óvá, 
Vetésem gyakran elfagyott. 
Lobogva tört az égre lángom 
S mindig parázzsá roskadott , .
Sovárogva néztem a palánkon, 
Odaát más hogy vigadott

Mások felrúgták a keresztet, 
Én lehajoltam s felvevém; 
Feltörte vállam, de megedzett, 
Mig stációmat átvivém. 
Rám nehezült sok apró semmi, 
Minden tövis szivén talált, 
Nem hagytak percre sem pihenni, 
Minden veszély utamba állt.

Reám nevettek nagy kevélyen 
Kis gógkirályok, dús nagyok; 
De mind eltűntek sok bús éjen, 
S ime én mégis itt vagyok. 
Kidőltek apró stációknál 
A Sors kedvenci sorba mind : 
A lábam még felfelé botorkál, 
Hol Krisztus glóriája int.

Nem lehetett, haj, másba bíznom, 
Könnyes volt minden kis öröm, 
Azért mégis acél az izmom, 
Utam bár nehezen töröm, 
Bár messze még a cél, a partok, 
Hivő vagyok és nem Tamás; 
Én a kálváriára tartok: 
Onnan van csak feltámadás.

KERSÉK JÁNOS.

21 % magyart tüntet fel, tehát az iskola 
jogosan viseli a kétnyelvű felírást, melynek 
magyar részét éppen a nemzeti ünnep nap
ján levágták és eltávolították. Az iskolaszék 
ebben az ügyben gyűlést tartott éa a követ
kező tartalmú határozatot hozta, mint az 
a kezünkben levő jegyzőkönyvből kitűnik: 
Jegyzőkönyv az alaógyőrödi róm. kath isko
laszék 1924. október hó 28 án tartott rend
kívüli gyűléséről. Jelen voltak az alulírottak. 
Tárgy: Sürgős intézkedés az iskola cimtáb-

1 Iájának a meggyalázója és a tábla felének a 
tolvaja ellen. Jónás Imre iskolaszéki elnök 
elmondja, hogy ezen a napon, amikor a 
csehszlovákok felszabadulásukat ünnepük, 
Aisógyőrödön a köztársaság alkotmánytörvé
nyét durván megsértették. A reggeli órákban 
Szentkereszti Orsolya megdöbbenve jelen
tette, hogy az iskola szlovák és magyar fel- 
irásu cimtábláját valaki ketté fűrészelte és 
a magyar felirásos részét ellopta. Elnök em
lékezteti az iskolaszéket, hogy áprilia 25-én 
virradóra már történt nemtelen támadás a 
cimtábla ellen. Akkor ismeretlen tettes ellen 
55/924. sz. alatt feljelentést tett a helybeli 
csendőrségnél. A tábla magyar feliratának a 
bemázolőját azonban a csendőrség nem 
kutatta ki. Felhívja az iskolaszéket, hogy 
mindkét minősithetetlen támadás ellen hat
hatósan védekezzék. Az iskolaszék mélységes 
megvetéssel sújtja úgy a gálád tettest, mint 
a felbujtatóit és bűnpártolóit. Egyhangú 
határozattal kimondja, hogy minden rendel
kezésére álló módon megtorolja az aljas 
cselekedetet. Ez okból elrendeli, hogy a 
felirat megmaradt részét, mint bűnjelet, 
nyomban levéteti és őrizetbe helyezteti, mig 
a felirat magyar része meg nem kerül. Fel
jelentést tesz a biróságnál. Bejelenti az esetet 
a helybeli csendőrségnek is. Egyhangú hatá
rozattal elrendeli még az iskolaszék, hogy 
jelen jegyzőkönyv jogorvoslat céljából a 
nagyszombati érseki helytartóságnak, amagyar 
kath. egyházközségek állandó nagybizottsá
gának, az egyesült ellenzéki pártok losonci 
központi irodájának, nem különben a hírla
poknak haladéktalanul megküldessék. Elnök 
kijelenti, hogy a határozatokat a lehető leg
rövidebb idő alatt végrehajtja és a gyűlést 
bezárja. Kmft. Jónás Imre iskolaszéki elnök, 
Ganó József, Hadvin Lajos, Hadvin Pál, 
Dudás József, Markó János, Dudás János, 
Ferenc István.

— Áthelyezett jegyzők. Bugyinszky 
Béla ujbarsi körjegyző Ipolypásztóra és 
Bagyinszky Pál Ipolypásztóról Ujbarsra 
helyeztetett át

— Gyászhír. Novotny Antal, a Szlo- 
venská Banka lévai fióktelepének igazgatója, 
mint részvéttel értesülünk, e hó 27-én 
Pozsonyban 37 éves korában elhunyt. A 
boldogult életerős, egészséges ember volt, 
ki csak pár nappal előbb középfülgyuladást 
kapott, minek következtében Pozsonyba 
utazott, hol sz áll. kórházban operációnak 
vetette magát alá. A műtét után, úgy látszott, 
jobban lett, kinzó fájdalma megenyhült, 
azonban e hó 26-án újra heves fejgörcsök 
lepték meg s másnap kiszenvedett. Szorgal
mas, talpig becsületes hivatalnok volt, akit 
előzékeny, szives modoráért mindenki szere
tett. Alig pár éve nősült meg s házasságát 
a jó Isten egy kia lánnyal áldotta meg s oly 
boldog jövőnek nézett elébe, s ime a kiszá- 
mithatlan sors keze belenyúlt élete virágos 
kertjébe s elragadta szerettei közül. E hó 
30-án volt temetése Pozsonyban, melyen a 
Slovenska Banka központja testületileg jelent 
meg. Halálát nején Novotny Márián és 
Zdemilka kis lányán kivül Morvaországban 
nagy rokonság gyászolja. Nyugodjék békében.

— A lévai zsidó nőegylet ötórai 
teája. A lévai zsidó nőegylet vasárnap 
délután öt órai teát rendezett, mely fényes 
eredménnyel zárult úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag A zsidó nőegylet egyike a legna
gyobb s legtöbb figyelmet érdemlő lévai 
humánus intézményeknek Az ötórai teával 
vagyonát igyekszik szaporítani, hogy ezzel is 
hozzájáruljon áldozatkészségének intenzitásá
hoz. Az öt órai teát a Stranszky szálló 
pompás éttermében és kártyahelyiségében 
rendezték, mely a nagy érdeklődésre való 
tekintettel szűknek bizonyult. A nagyszerű 
tea a kitűnő cukrászsütemények mellett,
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melyet Léva legbájosabb leánykái szolgáltak 
fel, jó hangulat kerekedett a félhat óra után 
már tánc alá húzott Lévai és Mezei zene 
kara, míg Bogdán Erzsi és Bánhegyi Ilonka 
színművésznők magánszámokat adtak elő. 
Bogdán gyönyörűen interpretált Ady-verse 
két, Bánhegyi pedig bájos dalaival ragadta 
el hálás hallgatóságát. A zsidó nőegylet a 
kedélyes s jól sikerült teadélutánokat kéthe
tenként rendszeresíti, mely alkalmak Léva 
úri társadalmának elit szórakozásai lesznek.

— Szünet, A prágai lapok értesülése 
szerint nov. 3-án az összes iskolákban szü
netel a tanítás.

— Haláleset. Városunk egyik legöre
gebb polgárának elhunytéról vesszük a hirt. 
Turpinszky István kalaposmester, köztiszte
letben megél emedett polgártársunk e hó 28 án 
91 éves korában elhunyt. Egész élete a 
munkájáé, szive és szeretető családjáé volt, 
melynek jobb létéért dolgozott, fáradott. 
Több mint félszázadon élt boldog házasság
ban feleségével s mint egy jól betöltött 
nemes hivatás, munkás élet befejezése után 
ment vissza lelke az Úrhoz, hogy jutalmát 
elvegye. Halálát nején kivül gyermekei, 
unokái gyászolják a nagyszámú rokonsággal 
együtt. Temetése e hó 30-án ment végbe 
nagy részvéttel. A gyászoló család a követ
kező gyászjelentésben közli a szeretett csa 
ládfö elhunytét. Özv. Turpinszky Istvánná 
szül. Klincsok Borbála mély fájdalomtól 
megtörve jelenti a saját valamint gyermekei, 
unokái, az egész család és rokonság névé 
ben, hogy hőn szeretett kedves férje, a leg
jobb apa és nagyapa lurpinszky István folyó 
évi október hó 28 án reggeli 3 órakor, rövid 
szenvedés és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után életének 91-ik, boldog házas
ságának 53-ik évében visszaadta lelkét Te- 
remtöjének. Drága halottunk földi maradvá
nyai folyó évi október 30 án d. u 3 órakor 
fognak a lévai róm. kath. sirkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szt. 
miseáldozat f. évi október 31 én reggel fél 
8 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni. 
Áldás és béke poraira I

— A körmöd pénzverő helyén 
marad. A pénzügyminisztérium illetékes 
közlése értelmében azok a hirek, hogy a 
kormöci pénzverőt Kuttenbergbe helyezik át, 
minden tárgyilagos alap nélkül szűkölködnek.

— Esperanto tanfolyam. Az Espe- 
ranta Rondo Amika helybeli esperanto egye
sület f. hó közepén az esperanto nemzetközi 
segédnyelv terjesztése céljából tanfolyamot 
nyit. Beiratkozni lehet: november 10 ig Barta 
Mór egyesületi titkárnál (Teleky utca 27. — 
vagy Wilheim G. cég kereskedésében Ugyan
ott bővebb felvilágositással is szolgálnak a 
tanfolyam menetéről.

— Budapesti művészek Léván. 
Ritka s kivételes műélvezetben lesz része 
városunknak most 6 án a Színházban. Egy 
vérbeli budapesti müvészcsapat, mely három 
hónap alatt összebolyongta már a tátrai für
dőket, a Csallóközt, a szepesi városokat, 
Gömör vidékét s mindenütt csak dicsőséget 
szerzett a művészetnek s szeretetet önma
guknak — hazatértében útba ejti városunkat 
is egyetlen müvészestét tarva. — Az estjük, 
melynek válogatott decens kipróbált műsora, 
elragadta mindenütt a közönséget, minden 
bizonnyal nálunk is épp oly viharos tapso
kat vált ki publikumunkból, mint mindenütt, 
ahol ez a szeretetreméltó művészcsoport 
eddig csak szerepelt. Különben nevük a 
legjobb garancia estjük sikerére, mert Had 
rik Anna, Magyarország legjobb szavalómü- 
vésznöje, Taksonyi Piroska a Magy. kir. 
operaház bájos fiatal koloraturénekesnöje és 
Gere Zsigmond a magyar színház oszlopos 
örökös tagja, az intelligens kedves jellem 
színész képezi a művészi triót. Hadrik Anna 
asszony Wilde Oscar „Salome* c. drámájá
ból mondja el a János fejével való megrázó 
jelenést, továbbá Kiss Józsefnek, Petőfi 
néhány örökszép müvével s Ady Endre egy 
pár leheletfinom lyrai költeményével egészíti 
ki műsorát. Taksonyi Piroska nem minden
napi énektudását Verdi ,Rigoletto“ c. ope
rának Gilda nagy áriájában, Reger .Marié 
Wiegenlied’-jében, Grieg „Sdveigslied“-jében, 
Brahms, Lőwe dalokban csillogtatja, míg 

Gere Zsigmond, aki a humoros részeket 
szolgáltatja, sajat szerzeményű ötletes börze- . 
számokkal, sördalokkal, egyéb tréfás aktua- * 
litásokkal szórakoztatja a közönséget, de hogy 
izelitőt adjon drámai tudásából is, müso 
rába felvette Edm. Rostand .Syrano* ragyogó , 
orrmonológját is.

— Uj fém ötkoronások. A pénzügy- ' 
minisztérium bankhivatala a legközelebbi I 
napokban 300 millió értékű uj fém ötkoro- ' 
nást bocsát ki. Az uj ötkoronások 75 szá- j 
zalék rezet és 25 százalék nikkelt tartalmaz- , 
nak. Legfőbb ideje, hogy a rongyos papiros , 
ötkoronások eltűnjenek a forgalomból.

— Eigázoliis. A lévai rendőrség szi
gorúan ügyel arra, hogy a kocsik a varoson , 
keresztül lassú lépésben hajtsanak, de a kocsi- . 
sok a tilalomra nem adnak semmit s örült i 
iramban vágtatnak át a városon. Október ' 
hó 25-én Veterán Pál bagonyai urasági ko- ’ 
csis a vasút felé vezető utón a Weisz féle 
malomnál elgázolta, Droblii Irén 5 éves kis 
leányt, akit a kocsi elütött, mikor az utón i 
keresztül akart menüi és eszméletlen álla- ; 
pótban maradt az ut porában. A kocsi ke- < 
resztül ment rajta. A járó kelők megállították 
a kocsit, hogy vegye fel a kis leányt s vigye 
kórházba, azonban ez a lovak közé vágott , 
és elhajtatott. A csendőrség a durva lelkű j 
kocsist feljelentette A kisleány még mindig ' 
eszméletlen állapotban ven, oly súlyos belső ■ 
sérüléseket szenvedett, hogy életbe maradá- ’ 
sához alig van remény.

— A mozi november hó 4-én kedden 
ismét megkezdi előadásait Befogja mutatni . 
az őszi idény slágerfilmjét, a Suvarin her
cegnőt 7 felvonásban, amelynek címszerepét . 
Vermonte Tina, a szép és kitűnő filmmü- 
vésznő játsza. Az érdekes fordulatokban 
gazdag orosz dráma a legmagasabbra esi- j 
gázzá fel a közönség érdeklődését, s a i 
pompás rendezés szemet és szivet egyaránt , 
gyönyörködtet, úgy hogy méltó megnyitója 1 
lesz a lévai mozi uj évadjának.

A közönség köréből.
Néhány szó dr. Kersék Jánoshoz . . '

Ünnepi érzés vesz erőt rajtam, mikor • 
most a Bars hasábjain üdvözölhetem váro
sunk mélyérzésü, melegszívű poétáját. — ! 
Dr. Kersék János . . . Nevét messzire vitte 
Írói bire, s mint a szél a lombhullató fa sok j 
szines levelét, úgy vitte, ragadta csodaszép 
költeményeit szerte a nagyvilágba az .elis- ' 
mérés." Költeményeit és sok egyébb értékes 
munkáit ma már mindenütt ismerik, mindé ■ 
nütt szeretik . . .

Szerkesztő Úr I Köszönjük Önnek, hogy 
„Szirmai“-ékat megismertette velünk, hogy . 
nagyszerű népszínműve egy meleg, szinte ' 
forró színházi estét szerzett nekünk. Előadást 
még soha nem vártak ennyi türelmetlenség- . 
gél . . . Az arcokra piros rózsákat festett 
az érdeklődés lázas izgalma s örömhullámok ' 
öntötték el a magyar sziveket a darab fényes I 
sikere felett. Nagyszerűen felépített, cselek
ményben gazdag, fordulatos, gördülékeny a 
darab s mindenokelött közel, nagyon közel 
visz bennüuket a sírva vigadó magyar szív . 
hez, a forrongó magyar lélekhez . . .

Szívből örülünk, hogy van köztünk is ' 
valaki, akit ennyi megértéssel, ilyen tehet- , 
séggel áldott meg a jó Isten s büszkék va- , 
gyünk arra, hogy lévaiak között is akadt , 
iróember, aki ilyen tökéletes munkát vihetett 
színpadra. Örömmel várjuk újabb munkáit s ' 
gondolatban már előre tapsolunk szerzői 
sikereinek I M. Rischanek Manci. 1

Köszönetnyilvánítás.
I

Mindazon rokonnak, jóbarátnak és isme- ! 
rősnek, kik felejthetetlen férjem, illetve édes ; 
atyánk elhunyta alkalmából fájdalmunkat 
részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ez 
utón mondunk hálás köszönetét.

Léva, 1924. okt. 31.-én.
#zv. Turpinszky Istvánná 

és gyarmekei.

Köszönet nyilvánítás.
Mindazok a jó barátok és ismerősök, 

kik édes atyánk elhunyta alkalmával voltak 
szívesek a gyász-szertartáson fájdalmunkat 
enyhíteni, fogadják hálás köszönetünket.

Léva, 1924. okt. 30
Fornay család

Jótékonyság.
Bargár József ur kéményseprőmester a 

tüdőbeteg gondozó intézetnél 1923. évben 
felmerült kéményseprő munka után járó 29 
K. 36 túlér munkadijat szives volt elengedni, 
mit ezennel hálásan megköszönünk.

Szalay Irén és Kubin Lajos jegyes pár 
esküvőjük alkalmából 16 koronát adomá
nyoztak a tüdőbeteg gondozó intézetnek. Ál
landó, zavartalan boldogság jutalmazza jó
szívűségüket.

Dr. Frommer Ignácz

Színház.
Az utolsó hét szinházi estéi melegek és 

élénkek voltak. A közönség érzi, hogy szép 
időnek kell leperegni, mig a lévai színpadon 
ismét a magyar múzsa hallatja hangját. Az 
idén az egyik szinházi szezont gyorsan kö
vette a másik. De a következő már távolabb 
van. Mikor a ma esti előadással Léva szín
házi közönsége szeretettel vesz búcsút a 
távozó színtársulattól, örömmel esik meg
állapítanunk azou tényt, hogy a színtársulat 
hivatásának magaslatán állott, mint azt esté
ről-estére elismertük s művészi munkát vég
zett a szlovenszkói magyar ugaron, melyet 
a kultúra ápolása és terjesztése által termé
kenyítenek.

Nagyon kellemes és szép ostéje volt a 
színháznak múlt szombaton, a Traviata elő
adásán. A vendégszereplö pesti művészek 
valóságos ünneppé varázsolták az estét. 
Schmiedt Konstancia és Somló József magá
val ragadta Felekit is, aki különösen szépen 
énekelt ezen az estén. Erőteljes baritonja 
hatalmasan szárnyalt, teljesen operai színe
zetű volt. — Vasárnap este az eladott ,Meny- 
asszony‘-t ismételtek meg hatalmas siker
rel. — Hétfőn a nemzeti ünnep miatt nem 
volt előadás.

Kersék János uj népszinmüvének, a 
Szirmaiéknak bemutatója, mely kedden este 
zajlott le a lévai színpadon, bizonyságot 
szolgáltatott arról, hogy Szlovenszkó zsenge 
magyar irodalmi élete mind intenzivebb erő
vel indult neki a forrásnak. Ezért Szlovensz- 
kóban az ilyen, ha nem is fővárosi, csupán 
kisvárosi premier legyen is az, tagadhatat
lanul irodalmi eseményt jelent. A bemutató 
igen meleg hangulatú és sikeres volt. A szín
padon mozgó jó magyar alakok ismert falusi 
figurákat ábrázoltak. A cselekmény is csak
hamar megfogta az érdeklődést és mindvégig 
ébren tartotta. A darab meséje jó gondo
laton nyugszik s dióhéjba szoritva ez : Szir
mai Mihály a háború alatt fogságba esett. 
Szekeres Józsefuek azonban Szirmai felesé
gével sikerült elhitetni azt, hogy az ura az 
ő szemeláttára meghalt a harctéren. Ezután 
Szekeres elcsábitotta Szirmainál s éveken 
át viszonyt tartott fenn vele. Három év 
múlva haza jött Szirmai a fogságból, de 
Szekeres az asszonyt még ekkor is, sőt to
vábbra is erősen tartotta karmaiban. Szir- 
mainéuak fiatal húga véletlenül rájött a bűnös 
viszonyra, de nem árulta el, sőt egyizben 
amikor Szirmainét az ura majdnem a talál
kán érte, hogy palástolja nővérét, szinleg ő 
kapatta magát együtt Szekeressel, mire Szir
mai gyanúja felesége iránt eloszlott. Ellen
ben Szekerest kényszeritette, hogy a leányt 
feleségül vegye. Szirmainé azonban a buga 
lakodalmán ráeszmélt, hogy a boldogságát 
áldozta fel ezzel a házassággal, azért meg- 
rontójáuak, Szekeresnek borába mérget ke
vert a lakodalmi mulatságon, majd nyilvá
nosságra hozván titkát, ő is megmérgezte 
magát. A dráma kirobbanása után a darab 
legszebb része, a harmadik felvonás követ
kezik, mely csupa szivbeli melegség és két 
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ügyesen beleszőtt epizódistának, egy leány
nak és legénynek szerelmi incselkedése, vég
telen jóízű mórikalása, mely a közönség han
gulatát teljesen átformálja a drámai cselek 
mény után. Nsgyban fokozza a hatást Szir- 
mainé húgának, Zsuzsikának színvallása. Ki
derült, hogy szerelmes a sógorába és a nővére 
viszonyát is csak azért palástolta, hogy bá
natot ne okozzon Szirmainak az igazság 
kideritése. Természetesen ezekután Zsuzsikát 
feleségül veszi az özveggyé lett Szirmai. Az 
egész darabon egyébként magyaros és meleg 
színek uralkodnak. Szépek a garammentén 
szokásos „kikérések1* és .kiadások1*. A dalok 
közül nagy tetszést keltett a .Hej Csongoré- 
dón mi történt ? Lány kérte meg a legényt* 
kezdetű csárdás, azután a .Beverem a magas 
égbolt mestergereudaját* refrénü, meg a Már 
minálunk azt rendelték törvénybe kezdetnek, 
A rendezéssel Faragó igazgató igazán értékes 
munkát végzett. Szépen és ékesen állította ki 
a darabot, melynek minden részletét ö maga 
tanitotta be. A szereplőknek hálás lehet a 
szerző, mert a legjobb tudásukat és készsé
güket adták s igy vitték diadalra ezt a da 
rabot, mely árva, letarolt népszinmü irodal
munk mezején uj csapást jelent. A közönség 
lelkesedve tapsolt nekik, /árny lobogó jókedve, 
ficánkoló fiatalsága, kabinet alakítássá tette 
Jancsi szerepét. Horváth Böske kacér ele
vensége, leányos pajzánsága még a komo 
lyabb urak szivét is megmozgatta Némethy 
Zoltán Mihály alakításával komoly, elisme 
résre méltó munkát végzett. Tehetsége nap 
ról-napra nagyobb arányokban bontakozik ki, 
mit elősegít kellemes orgánuma és jó alakja. 
De elismeréssel kell megemlékeznünk Bán
hegyi Ilonkáról Zsuzsi, aki egyszerű, bájosan 
kedves előadásával minden szivhez utat talált. 
Nagy Erzsi (Judit) határozott drámai tehet 
ség, komoly fellépése, rutinos játéka mindig 
biztositják a sikert részére. H. Kőrösy Valér 
az édes anya alakitásával az ő resszortjának 
legpompásabb képét adta Öt nem dicsérni, 
de látni és hallani kell. Kolos Ernő az ellen
szenves Szekeres szerepet igazi drámai len 
dületlel adta. Az ő játéka mindig felül van 
az átlagon, mind a jó és gonddal készült 
munka. Pompásan beállított figura volt Gál 
góczy Lajos Lapocka szabó szerepében A 
többi szereplők is jó tehetséggel munkáltak 
a bemutató sikerén. A szerzőt a szereplők 
kel együtt a tapsos követelések többször 
szóllitották a függöny elé A dalokat Országh 
Rezső, körmöci zenetanár szép sikerrel zene- 
sitette meg. Dalaikban melegség csillogót s 
méltán osztozott a szerző sikerében Beteg
sége miatt nem jelenhetett meg a bemutatón, 
bár közönségünk számított reá, hogy szemé
lyesen fogja dirigálni a zenekart.

Szerdán az örökké frissen ható és ked 
vesen bolondos A bőregér ment. Bartkó 
Etus ezüstös csengésű, üde és friss énekei, 
Horváth Böske jókedvtől sugárzó, pajkosság- 
tól áradó, hamisságtól lüktető szobalánya sok 
tapsot kapott, /áray kedves, kikapós és ter
mészetes kedélytől ragyogó férj volt. Farkas 
börtönőre utolérhetetleuül megrajzolt karika
túrát mutatott az ő eredeti és egymagában 
álló humorával szinezve. Már egymaga is 
felviharzó kacagást keltett. De ott volt Bel 
Iák is, a másik népszerű komikus, aki mókás 
kedvvel vitte a kedélyes fogház igazgatóját 
Galgóczy ma is szépen énekéit és lelkes vi
dámságtól zúgott az egész este.

Csütörtökön Vajda Ernöuek Trónörökös 
cimü tragédiája volt műsoron. A darabot a 
közelmúltban már láttuk, de ilyen közvetlen 
hatását még nem éreztük, mint most. A fő 
szerepekben Bánhegyi Ilonka és Homonnay 
felviharzó erejük teljes lobogását, dacos szén 
vedélyük forró izzását élték ki masukból. 
Faragó császárja erőt, akaratot, kíméletlen
séget, atyai szeretetet s mindezekben az 
ábrázoló színek tobzódását mutatta. Nagy 
Erzsiben elevenen láttuk a szerelmében sér 
tett asszonyt. Farkas az udvari komornyik 
alattomos, hideg arcú, titkos akaratok által 
mozgatott alakjában, Rákosi pedig a kancel
lár rendkívüli eredetiséggel jellemzett figu- . 
rájában szinjátszó tehetségük java értékét 
érvényesítették. I

Pénteken ismét premier volt, melyet 
nem csekély érdeklődéssel várt a színházi 
közönség, mert hiszen a darabot a lévai úri 

társaságnak s finomhegyü tolla révén az írói 
és njságirói köröknek is ismert tagja: dr. 
Boleman Jánosné, Zorkóczy Atala (ordította 
franciából A darab III Napoloon idejében 
játszódik s az ,1858. számjegyes címet 
viseli. Kellemes meglepetésül szolgált, hogy 
a darab nem a történelmi drámák ismert 
súlyos és ünnepélyes páthoszán szólt. Az 
összeesküvők különös és felette érdekes vi
lágába vezetett a szerző, az olasz karbonárik 
közé, akik rejtett helyeken, titokban szőtték 
politikai terveiket. Az egész darabon a 
kirobbani készülő vihar villamos feszültséggel 
telitett levegője vonul keresztül, mely végül 
is dübörögve tör tetőpontjára. Drámai erő 
lobogása fűlt a szereplők játékában is. A 
darab csaknem az egész társulatot foglal 
koztatta s ebben a hatalmas és szines keret
ben bontakozott ki a figyelmet teljesen lebi
lincselő cselekmény, melynek fő mozgatói, 
romantikus hősei Bánhegyi I ouka, Rákosi 
és Homonnay voltak Bánhegyi mélységes 
szivekkel festett hatalmasan lobogó asszonyi 
indulatokat, melyek gyűlöletben, szerelemben 
és fajdalomban fogamzottak Rákosi a 
komplatt szálait kezében tartó vezér kemény 
alakját markáns vonalakból állította szín 
padra. Homonnay mindég újszerűén ható 
alakítása nemes veretű s hajlékony acélos 
ivezetü volt. Faragó minisztere kérlelhetetlen 
akaraterőtől izzóit. Körössy Valér pár meleg 
színnel nagyon eredeti olasz asszonyt festett. 
Az egész előadáson, játékon, kiállításon, 
rendezésen egyaránt észrevehető volt a 
buzgó kedv, mely mindég a művészi alapos
ságot tekinti főcéljának A darab kiváló fór 
ditását mutatja az, hogy semmi terjeugősség 
és fölöslegesség nem érezhető rajta, ami 
nagy érdem egy négy felvonásos darabnál.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924. október hó 26-tól — november hó 2-ig

Születés.
Zounek József Nagy Eszter fiú Tibor Lajos

— Mészáros Sándor Juhász Eszter leány Margit
— Jarábek Ilona fiú István.

Házasság.
Svecz István Szabó Julianna rkath.

Halálozás.
ifj Bátovszky István 7 éves Vérhas — 

Turpinszky István 90 éves aggkimerülés — Vecz 
Jánosné Szkladan Mária -50 éves aggvérzés.

Gabonaárak:
Levice, 1924. október hó 31-én

Búza — — 100 kgr.
Rozs — —

200 — 205 kor.
- 185 „

Árpa — — 150 — 200 ,
Zab — — - 160 .
Kukorica — 145 — 150 .
Bab — — 135 - 140 ,
Köles — — - 120 .
Lóheremag — , 1000 — 1400 ,
Lucernamag „ 900 - 1100 .

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

B-i-ézi: GX-ézx.
Magyar kor. átutalás 1 Ke 2210 — 2120.—
Német-osztrák _ 2050 — 2150—
Lei , 5 22 5 30
Lengyel márka „ ■ — a—

Valuták :
1 angol font • * Ki 153.17 152.80
1 amerikai dollár 88.50 33.45

100 svájci frank 653.60 654—
100 francia frank 175.40 177 12
100 belga frank - 162.75 162,25
100 svéd kor. - • 904 — 903.50
100 dinár - - . 48 45 48.90
100 lei ... - 18.60

PÁLLÁS LEXIKON '
18 kötet teljesen jókarban jutányos 
áron eladó NYITRAI és TARSA 

könyvkereskedésében.

C. VI. 9459-24, g. f. r.
Hirdetmény.

A fegyveredére vonatkozó bejelentések 
tárgyában.

Fegyveradót fizet mindenki a birtoká
ban levő, vadászatra használható lőfegyverek 
után, ügyszintén azon fegyverek után melyek 
családtagjai, vadászcselédjei, a vadak gon
dozására és erdőterületek őrzésére alkalma
zott cselédjei, valamint mező , szöllö- vagy 
erdőgazdaságban alkalmazott csőszök, pász
torok és erdőkerülők birtokában vagy hasz
nálatában vannak.

Az aki csak fegyveradót fizet, köteles a 
birtokában levő s vadászatra használható 
fegyvereket szám szerint s annak megjelö
lése mellett: vájjon egy vagy kétcsövüek-e, 
bejelenteni, a bejelentést lakásának pontos 
megjelölése mellett sajátkezüleg áláirni és 
az 1924. évi október hó 20-tól november hó 
20 ig terjedő időközben ama községi elöl
járóságnál vagy városi adóhivatalnál benyúj
tani, ahol az adóköteles állandó laká
sát tartja.

A bejelentés élő szóval is történhetik, 
mely esetben az adóköteles bemondása szerint 
a bejelentési űrlapot a községi jegyző (városi 
adóhivatal) köteles kitölteni.

Aki évközben jut adóköteles fegyver 
birtokába, tartozik ezen fegyverét a birtokba
vételtől számított nyolc nap alatt bejelenteni.

Azok, kik a törvény értelmében adó
mentes fegyverek birtokában vannak, köte
lesek ezeket a fegyvereket egyszersminden- 
korra az illető községi elöljáróságnak (városi 
adóhivatalnak) arról szóló bizonyitváuyával 
ellátni, hogy a bejelentett fegyverek adó
mentesek

Az aki adóköteles fegyverét az adó alól 
elvonja, eltitkolja vagy az adómentes lőfegy
vereket — a törvényben meghatározott ese
teket kivéve — vadászatra használja, az 
eltitkolt vagy adó alól elvont minden darab 
fegyver után 20 Kcs tói 40 Kcs-ig terjedhető 
bírságot tartozik fizetni. A befizetett bírság
nak egyharmada a feljelentőt illeti.

A vadászati adójövedéki kihágások az 
1883 évi XXIII. t. c. 43. §-a értelmében 
töröltetnek meg. Pénzügyigazgatóság

Nyilttér.*)
* Válasz ids. Balázs Károlynak.
I A nagyodi jó barátom 

A válaszra alig vártam, 
Én rideg szivből nem Írtam 
Szeretetem Istennél van.
Én nekem ti okulásul
Nem kell tán, hogy legyek jámbor, 
Azután amit én adok, 
Az ő szent szivében ragyog.
Akárminő rideg vagyok, 
Pedig én szivből áldozok 
Émber vagyok ne sértsetek, 
Legyen az Isten veletek.

Jobbal adtátok azt máma, 
Hogy a bal kéz meg ne lássa, 
Pedig a bal azt meglátta, 
Vastag ezreseket vágta.
Azután majd úgy csinálok, 
Hogy ne legyen semmi átok. 
Legyen az Isten emléke 
Az ő drága dicsősége.
Az Istennek igaz szíve 
Ki nem haragszik senkire, 
Én sem haragszom tirátok 
Leszünk tovább jó barátok.

Az erdőben vadak élnek, 
Nem ér akármit zenélnek. 
Bármi szélvészt orkánt hallok, 
Nektek azért megbocsájtok.
Az a sok nagy vastag ezres 
Dicsekedésben nem kedves, 
Dicsekedés az ne intsen, 
Isten rátok áldást hintsen ...

__________ ANTAL JÁNOS. 
•) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal 

felelősseget a Szerkesztőség.
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El 9.dó konyhaberendezés, előszoba ArflwlAU szekrény, chaise lougnes, függö
nyök, mosdó, asztalok stb. Cim a kiadóban loso

TTfltvr jókarban levő zsalus és egy félfö- 
deles kocsi helyszűke miatt jutá

nyosán eladó. Bővebbet a kiadóban. 1049

El A ó honvéd utca 18. sz. ház (kertben) 
ülalLU Három szoba, konyha és egyébb 
mellékhelyiségekkel. Értekezhetni a tulajdo
nosnál, ugyanott. 1019

Bútor eladó. Bővebbet FR1EI) GYULÁ
NÁL, Báthy utcza. 1037

Jó házból való fiú tanulónak felvétetik 
ADLER kávéház.

Epffieí + am “ nagyérdemű közönséget 
hogy Vasárnap azaz 2 an 

a Balaton fütött télikertjében nagy nyúl- 
vacsorát rendezek Kérem a nagyérdemű 
közönség szives pártfogását VÖRÖS JÓZSEF 

vendéglős.

Bútorozottszoba ki‘‘dó- “W0'

6

Tiszte.ettel értesítjük Léva város és vidéke nagyérdemű, vásárló 
közönségét, hogy az újonnan épült MŰbLEB-fíls házban 

---------- november 1.-vel meguyllt ----------

úri-, női- és gyermek ruhaárúházunk.
Amidőn kérjük a nagyérdemű közönség szives pártfogását, ugyan
akkor Ígérjük, hogy minden igyekezetünk oda fog irányulni, hogy 

a legkényesebb Ízlést Is kielégítsük.
Dús választékú raktár I Szolid érák I

Ugyanott elsőrangú túri— és női Hirabóeéfg- 1 

Maradtunk teljes tisztelettel KOPRDA & TSA.

r

WaJ 1 a háló és konyha bútor eladóL 000.10, Báthy tér 3
e8Y családi ház egy holdas 

mSvUZvII kerttel eladó. Bővebbet: 
1035 WE1MANNÉNÁL, Zselizen.

Eladó.
1044

Vargahegyen egy hold lóherés 
és gyümölcsös o csó áron 
özv. PRE1NER GYULÁNÉ

A A Attop özv. vendéglős házasság cél- 
‘XU eVvS jából hasonló korú hBjadon 
vagy özvegy hölgynek komoly ismeretségét 
keresi. — Némi hozomány megkivántatik. — 
Leveleket .Vigasztaljon meg* jeligén DOB 
R0V1TZKY hírlapíródéba kéretnek. Levice.

Bútorozott szoba két személy részére
kiadó. Szepessy u. 3

APOLLO MOZI.
Csak egy előadöe 1

KEDDEN, dov. 4-én este 8 órakor

Suvarin hercegnője
7 felvonásos sláger-film. 

Főszerepben:
VERMONTE TINA.

Cislo 1072 exek 1924..
Llcitaőny óznám.

Podplsany súdny exekútor v smysle 102. § u 
LX zák. cl. z r< ku 1881 tymto oznamuje, ie nas- 
ledkum vyroku Ban.-Bystrického sedrie cislo 
1120/r. 1921 . k dobru Fa. Róth a Kováé zaslupo- 
vanélio skrze pravolára Dr. Frant Vicék oproti 
Josef Fertikó do vysky 1094 Ke. 60 hal a prlsl 
cestou zabezpecovacej exekúcie prevedenej dna 
81. matca 1924 zabavené a na Kő 3800 odbad- 
nuté následovne movitosti a to: drevená bedna 
na piro, prásdní sudy, na verejnej licitáeil sa 
rozPr^a;“vedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okresnebo súdu cislo Pk. 1.765/24. do 
vvskv 1094 Ke 50 bal. poiiadávky na kapttále, 
tejie 5°/,-ové úroky odo dna 14 febr. B»8- Por
tané >/.•/. provízta a útraty doposiat v 213 Ke 
10 bal. ustalene na byte obzalovaního v Levici- 
ach uríená ie óo lehota P hodina odpol dna 19 
novembra 1924 a prlpadni kupci sa pozvű s 
podotknutím toho, ie sa zmienené movitosti v 
smysle 107 a 198. §-u LX cl z r. 1881. prt 
plateni hotovymi najviac srubujucému v pádé pot- 
rebv ai pod odhadnou cenou rozpredajú

Nakotko by draibe urcená movitosti uz aj 
ini boli sekvestrovali a supersekvestrovalt a na 
ne ubradzovacie právo obdrialt, táto ltcitácia sa 
v smysle 120. §-u LX. zák. cl. z r. 1881. aj k dobru 
yychto nariaduje.

Dáné Nová-Bana, dna 26 okt. 1924.
Artúr Tóth 

súdny exekútor.

nr--gzr^n.-ramng^ rfFM4PIHfTPnrgS3TT}

ÉRTESÍTÉS 1
Értesítem a n. c közönséget, hogy az újonnan 

épült Müller-házban f. é. november első hetében egy 
fővárosi ízlésű ■■
cukorka-üzletet nyitok, 

amelyben elsőrendű árút, cukorkát, desserteket, csokoládét, teasüteményeket fogok 
nagyban és kicsiben árusítani

E'őnyös összeköttetésem és kizárólagos képviseleteim minden igény kielégítésére 
képesítenek — Kérem a n. é közönség szives támogatását.

Kiváló tisztelettel BERGER LIPOTNÉ.

Legjobb bevásárlási forrás I!!

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

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

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK Hl
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 edényok. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralok vasalók és főzőedények. Vajköpii'ő és fagylaltgépek, 
thermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümöicsszedök és tisztitok, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk, Pouding, parféit, tortaformák, habüstök, 
díszes kávédarálók, alpacca éa alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

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

Építési anyagos : Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kátrányfedél- 
lemez, kátrány, karbolineu-n. Mindennemű szerszámok, épület és bútorvasalások. 

_______Vízvezetéki é8 villamossági szerelési anyagok.-------------  
Modern fürdőszoba kerendeiéaek : Zománcozott öntöttvas fürdőkádak, vörös

réz fürdőkályhák, fayence mosdóasztalok és egyéb toilette berendezések gyári 
árban

fényképészeti cikkek, footballok, kerékpár alkatrészek és gummik — Tűzijátékok, 
lampiónok. 
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6 BARS

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

(Szanatórium épület) szerzi be.____

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

_ Szolid és pontos kiszolgálás.

ENGEL SÁNDOR 
posztó-, szövet-, zeig- és 
■— bélésárúk raktára -

Férfi-ruha és kabát-szövetek 
nagy választékban 

kaphatók.
Angol szövetek állandóan raktáron!
Pontos kiszolgálás! 01C8Ó árak!

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 épitéHi iroda Ladányi ii- 1O.

,/—
’r

működik
LEVICÉN, Koháryutca 27.
Automobil vezetőket képez, elméleti 

— és gyakorlati oktatással — 
Bővebb felvilágosítást BARTOS 

— vendéglősnél. — 
líko'a kezdete november 12-én.

/ ) ÍO FIGYELEM!
SZEMÜVEGEK

minden tormában, osak legmegbízhatóbb németországi gyárt
mányok, lelkiismeretesen a szükség szerint kaphatók és 
orvosi előírásnál szigorúan, pontosan az utasításhoz híven 
— — — — — — kiszolgáltatnak. — — — — — —

1M'' Javítások és pótlások a legmérsékeltebb árakon. "W

KNAPP IGNACZ Drogéria, Levice.

MEGN YIL'J
FR1ED GYULA
üzlete Báthy utca.

:0íess->

Posztó, zeig, bársony, 
strux és bélés árukban.

Olcsó árak !
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Medzihradszky József
Bsűosmester

Léva, Petőfi utca 8 sz.

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

Tanuló fiú felvétetik.
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Ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat és pedig:
Fakereskedésünkben kapható: XZemü
és palló, gömbölyű és faragott épületfa, keréktalp, küllő és mindennemű szerszám
fa, tölgyanyag, kerítés oszlop, gyalult és hornyolt hajrtpadlódeszka stb 

Építési anyag raktárunk beö™ ^X^’an^
u in : c.mont, cserép és fazsindely, egyszínű és mintás cementlap, elszigetelő él 
f<dólkatrán>p<pir, bőrlemezpapir, stukalornád, kátrány csrbolineum és facementtel. 
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 Pmcék és nedves falak elszigetelésére Wattproof 
elszigetelő folyadék kapható.

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

Gözüzcmrc berendezett asztalos műhelyünk
épü'et asztalos munkát válogatott száraz anyagból a legrövidebb idő alatt készit. 

Építési Vállalatunk m'ndenfB.Íta építkezést, épületek tatarozását, átalaki-
1 tását vállalja. Továbbá tervezések és költségvetések

készítését is, melyekért megbízás esetén dijat nem számítunk
7 zsnr.i—

Nyitrai 4a Tina könyvnyomdája Levioa—Léva,


