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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :

Egy évre — — 50 K — f
Hét hóra — — 25 K — f.
Három hóra — 13 K. — f
Egyes számok ára 1 korona

HIRDETÉSEK:
□ centiméterenként — fillér.

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként — fillér.

Gyakori hirdetők- és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.
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A kéziratok a szeriesztéséghez küldendők. 
Hidrátok vímmka ueiu adatnak.

Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS.
Megjelenik:

Minden vasárnap reggel.
A hirdetéseket* elöfizetcNeket m a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kérjük utaaitanl.

A lap kiadója : NYITRAI és TARSA.

Az új vásártér kérdése 
már évek óta megoldásra váró nagy- 
íontosságu kérdése a városnak. A 
városi képviselőtestület legutóbbi 
közgyűlésén ismét foglalkozott a 
városunk fejlődésére nézve rendki 
vüli jelentőséggel biró kérdéssel és 
úgy határozott,hogy az uj állatvásár
tér helyéül, a vasúton túl, a város 
tulajdonát képező barak melletti te
rületet jelöli ki.

A jelenlegi külső vásártérünk, 
hol az állatvásárokat szoktuk tar
tani, a város forgalmának folytonos 
és jelentős fejlődése következtében 
az állatvásárok tartására évek óta 
mindinkább szűknek- és kicsinynek 
bizonyul. Szükséges volt tehát, hogy 
egy megfelelőbb, tágabb vásárteret 
jelöljön ki a képviselőtestület, ahol 
a város állatvásárainak megnagyob
bodott forgalmát könnyen, minden 
torlódás nélkül letudja bonyolítani. 
A jelenlegi vásárteret pedig felpar
cellázva a város a házhelyet igény
lőknek házépítés céljából átfogja adni.

Elismerjük, hogy kívánatos és 
sürgős az uj állatvásártér kijelölése, 
azonban vasúton túl a város tulaj
donát képező barak melletti terüle
tet nem tartjuk megfelelőnek a vá
sárok tartására. Nem tartjuk pedig 
azért, mert egyrészt nagyon is kiesik 
a város forgalmától, másrészt és ez 
a legfontosabb ellenvetésünk, vasú
ton túl fekszik. Az uj vásárterünk
nek, ha azt akarjuk, hogy minden 
kívánalomnak megfeleljen és a foly
ton nagyobbodó vásári forgalmat 
fennakadás nélkül lebonyolítsa, min
den oldalról könnyen hozzáférhető- 
nek, minden irányból megközelithe- 
tőnek kell lennie. A vásártérnek 
vasúton túlra való helyezése elte
kintve attól, hogy a most említett 
kívánalomnak nem felel meg, belát
hatatlan veszélyt, terhet háríthat a 
város közönségére.

A vasúti síneken kocsikkal való 
átjárás naponta többször félórát, órát 
is szünetel. Tehát, ha azt akarjuk, 
hogy a vásári forgalom és a közle
kedés fennakadást ne szenvedjen, 
okvetlen szükséges lesz a vasúti 
sínek áthidalása és pedig, vagy a 
sínek fölött, vagy pedig a sínek 
alatt. Mind a kettő óriási költségbe 
kerül. Az államtól, tudjuk, ilyen 
célokra semmiféle segélyt nem vár 
hatunk. A városnak saját magának 
kell majd ezt a áthidalást megépí
tenie, ami pedig oly megterhelését 
jelentené a városnak, amit aligha 
hisszük, hogy önerejéből képes volna 

teljesíteni Városunk jelenlegi pénz
ügyi helyzete olyan, hogy nemhogy 
százezreket nem tud áldozni ilyen 
célból, de még százakat sem anél
kül, hogy ezt városi pótadó alak
jában a város adózóira ne hárítaná át.

Evekkel ezelőtt az akkori városi 
képviselőtestület egy három tagú 
bizottságot küldött ki az uj állat
vásártér megfelelőbb elhelyezésének 
keresztül vitelére. A bizottságnak 
hosszas tárgyalások és utánjárás 
után sikerült egy elfogadható ter
vet kidolgozni, melyet a városi ta
nácshoz akkor be is nyújtott. A 
bizottság javaslata lényegében a 
következő volt: A város foglaljon 
le az uj állatvásártér céljaira a „Pap
majoron'1 kivül fekvő, a város tulaj
donát képező és ott levő haszna
vehetetlen területek bovonásával a 
papi földekből annyit, amennyi az 
uj vásártér területéhez szükséges. 
Természetesen a lefoglalt földekért 
a plébániának megfelelő kárpótlás 
jár. A bizottság a kárpótlást úgy 
akarta keresztül vinni, hogy a papi 
földekkel határos Nyitrai-féle, most 
uradalmi földekből a papi földekből 
lefoglalt vásártér területének meg
felelő területű részt kihasittat és 
átadja cserébe a plébániának. A 
lévai uradalom tulajdonosa a bizott
ságnak akkor kijelentette, hogy haj
landó a város óhajának eleget tenni, 
átengedi a szükséges területet és 
az egyház is maga részéről hozzá
járult a tervhez. Tehát a terv elvben 
megvalósult. Mi magunk részéről 
ezt a régi tervezet által javaslatba 
hozott területet vásártartás céljaira 
a város érdekeivel összeegyeztetve 
megfelelőbbnek tartjuk a vasúton túl 
fekvő városi képviselőtestület által 
most kijelölt területnél és ezt a régi 
javaslatot a képviselőtestület figyel
mébe ajánljuk.

El van terjedve ez a hir az uj 
állatvásártérrel kapcsolatban, hogy 
az országos vásárok mind a három 
napját, tehát a kirakodó vásárt is 
az uj vásártéren fogják megtartani. 
Erről jelenleg nincs szó és ennek a 
városon kívüli keresztülvitele egye
nesen lehetetlen is. Jelenleg az adás- 
vevési forgalom nagy része a belső 
piacon az ipar- és kereskedelem 
kiépített és állandó eszközeinek be
vonásával és igénybevételével bo- 
nyolittatik le. Központból a forgal
mat nem szabad elvonni, mert ha 
elvonjuk ez annyit jelent, hogy a 
város fejlődését megakadályozzuk 
és létfeltételeit megsemmisítjük.

A viláQ-esentenvekbö:

Horvátország tartományi autonómiáját, 
melyet a Davidovics kormány a horvátok 
követelésére helyreállított, megint felfüggesz
tették.

Politikai körökben általában számítanak 
arra, hogy Coolidge amerikai elnök legkö
zelebb™ lefegyverzési konferenciát fogy egybe- 
hívni.

Benes dr. külügyminiszter november 
17-ére tervezett bécsi látogatását a kormány
válságra való tekintettel f hó 24 éré halasz
totta.

Az egysógespárt elhatározta, hogy Nagy
atádi Szabó István emlékét megörökitendö, 
erdőcsokonyai sírján szobrot emelnek neki, 
Budapesten pedig a földmivelésügyi minisz 
tórium elé, emlékművet állítanak.

A francia kamara elfogadta az amnesz
tia-törvényt, mely által Caillaux és Malvy is 
amnesztiában részesülnek.

Az olasz kamara 315 szavazattal 6 elle
nében bizalmat szavazott Mussolini minisz
terelnöknek.

A magyar kormány kivándorlási egyez
ményt akar kötni a szomszédállamokkal : 
Gtehszlovákiaval, Jugoszláviával, Romániával 
és Ausztriával. A kivándorlási egyezmény 
azt célozná, hogy a kartellben résztvevő 
államok zavartalanul megengednék egymás 
polgárainak és főként munkásainak letele
pedését.

A magyar kormány tudvalevőleg már 
1922. óta folytat tárgyalásokat a szovjettel 
a fogolycsere ügyében A napokban az egyik 
galiciai határállomáson megint hatvan fog
lyot adtak át, cserébe pedig Magyarország 
35. nagyrészt kommunista elitéltet adott át 
Szob állom :sou a szovjet prágai delegátu
sának.

Bécsből jelentik : Seipel szövetségi kan
cellár végérvényesen lemondott és visszaadta 
a főbizottság áltál a kormány alapítására 
reá bízott missziót. Egyidejűleg utódjaként 
Bitnek doktort, a nemzeti tanács salzburgi 
tagját ajánlja, aki egyizben igazságügymi
niszter volt.

Románia a tizenhárom aradi vértanú 
szobrát átengedi Magyarországnak. Az em
lékmű elszallilásának óriási költségeire való 
tekintettel, valószinüleg az a város kapja 
m'g a szobrot, amely a legtöbb pénzzel 
járul hozzá a költségekhez

A Magyar Távirati Iroda jelenti, a kor
mányzó a miniszterelnök előterjesztésére 
Szcitovszky Tibor nyugalmazott kereskede
lemügyi államtitkárt, a Magyar Általános 
Hitelbank ügyvezető igazgatóját külügymi
niszterré, Mayer János képviselőt földmive
lésügyi miniszterré és Búd János tárcanélküli 
minisztert pénzügyminiszterré nevezi ki.

A népszövetségi tanács december 8 án 
ülésre gyűl össze Rómában A napirenden 
Németország, Magyarország, Ausztria és 
Bulgária katonai ellenőrzése szerepel.
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Az uj osztrák kormány a következő: 
Kancellár és belügy Ramek dr. (keresztény- 
szociálista), alkancellár és igazságügy : Wa- 
bér dr. (nagynémet), pénzügy; Ahrer dr. 
(keresztényszocialista), szociális igazgatás: 
Resch dr. (keresztényszociálista), kereskedő 
lem : Schürlf dr. (nagynéniét), közoktatásügy : 
Schneider (keresztyénszociálista), földmive- ( 
lésügy: Buchinger (keresztényszociálista), ,
hadügy : Vaugoin (keresztyénszociálista)

A Daily Mail jelenti : Ha Németország- I 
nak sikerül a szövetségeseket meggyőzni j 
arról, hogy teljesítette lefegyverzési kötele
zettségeit, akkor az angol csapatokat már 
január végén visszavonják Kölnből A Daily 
Héráid tudósitója szerint a Downing Streeten 
azon a véleményen vannak, hogy a kölni 
zónát január 10 én ürítik ki.

A magyar nép eredete.
Dr. Karácsonyi János: A magyar nemzet története 
890-ig. Nagyvárad Szt. László nyomda r. t. 1924, 

100 lap.
Az a kis monográfia tulajdonképen csak 

bevezető része egy megírás alatt levő na
gyobb szabású történelmi műnek, mely a 
magyar nemzet egész történelmét szándéko
zik felölelni. Karácsonyi János, a népszerű 
nagyváradi tudós püspök történetírói éleslá
tásának s eredeti felfogásának legszebb 
bizonysága talán éppen ez a kis könyve, 
melyben a magyar történelem Jegködösebb 
korszakát helyezi teljesen újszerű megvi
lágításba.

Karácsonyi szerint a finn-ugor népek 
soha nem laktak Ázsiában s a voguluk-osztyá- 
kok is csak igen későn, a XVI. század után 
szorultak ki Európából az Ural keleti olda
lára A finn ugor, helyesebben finn-magyar 
népcsoportnak, mely a Krisztus utáni első 
századtól kezdve a pripja'i mocsárvidéktől 
keletre, a Volga felső folyásától délre s a 
Közép Uraitól délnyugatra eső területeket 
tartotta megszállva, a legdélibb aga volt 
a magyar.

A magyarok történetileg megállapítható 
első hazája a Don, a Don Volga szorosában 
levő Riff hegység (montes Riphaei), továbbá 
az innen észak-déli irányban húzódó Jergeni 
=========== 1

Hull a hó...........
Itta : KRAJCSI ETA.

Hull a hó, az első fehéren csillogó hó. 
Könnyű, — puha pelyhekben hull és nesz
telen fehérségébe édes csillingelésse) ütődnek J 
bele a vidám gyermekkacagások. A drága • 
prémekkel övezett arcokon ujjongó örömök ' 
vibrálnak és a szemek szögletéből sok élve- 1 
zetet váró tekintet simogatja a könnyű omló 
hópihéket . . .

Könnyű . . . ? óh én mégis dideregve 
úgy érzem, mintha egy-egy hópehely má- 1 
zsányi súllyal nehezedne telkemre. !

... A kályhában pattog a tűz, s a 
rácson átparázsló lángok nyugtalan biborral 
vonják be a tárgyakat Szeretném ha most , 
ott lennél mellettem, s együtt néznénk a ' 
friss hóval párnázott utcákat, — a ködbe ' 
ereszkedett házak tetejét — és együtt hall 
gatnánk a fehér csendet, — a tél egyhaugú 1 
fehér meséjét ... J

Ilyenkor megnyílik a lelkem és beszélni 
tudok azokról a drága könnyes mesékről, 1 
amelyek bennem szunnyadnak . . . Elmon- ' 
danám, hogy valahányszor az első hó, hideg 1 
ünnepélyességgel elterül körülöttünk, mindig 
nagyon szomorú vagyok. Fáradt, fehér te
metőnek látom az életet — bús melódiák 
zizegnek, zsonganak az egymáshoz ütödő 
hószirmok között — s a végtelen fehér me- ' 
zőkön hatalmas sikolyok nyúlnak, rohannak 
végig. Keresnek — kutatnak valamit . . . 

dombok, a Kaukázus alatti Manics (Maniies) 
folyó s az Azóvi kistenger között volt. A 
magyar népnév is Manics-vidéki embert 
jelentett valaha s a .manser* alakból fejlő 
dött ki „magyer* ré, majd a XVI. század 
folyamán érvényesülő hangzóilleszkedési tör
vény szerint .magyar" rá változott, mint 
ahogy a finn ugor összehasonlító nyelvészet 
tanúsága szerint az „anser”-ből lett .agyar", 
az ,áns-ék* bői pedig .ágyék”. A vogul 
osztyákok magukat még most is „ntansi*- 
nak nevezik.

Ez a vidék főképen lótenyésztésre és 
halászatra volt alkalmas. A magyarok itteni 
déli szomszédjai a szarmaták, (akiknek egyik 
törzse volt a Herodotos által ismertetett híres 
harcos masszagéta nép). Északra a bányász
iparos álánok, vagy magyarosan ,vál“ ok 
laktak, (kiknek töredékeit a népvándorlás a 
Kaukázusba fölszoritotta s oszétek, oroszosán 
jászok neve alatt máig is ott élnek) Keletre, 
az Ural s Magudzsar hegység és az Arai tó 
vonaláig az ogur, attól keletre pedig az oguz- 
(guz vagy uz) törökök tanyáztak. Ezek nyelvi 
rokonságban állottak egymással, de a leg
feltűnőbb nyelvi különbség köztük az volt, 
hogy ahol a közös szavakban az ugorok 
r-hangot ejtettek, ott az oguzok z-hangot 
mondtak (ogur oguz). Az előbbiek földjét 
nevezték Uguriának, Ugriának s ennek a 
területnek a nevéről nyerték a később ide
szorult vogulok-osztyákok tévesen az 
ugor nevet.

A Krisztus utáni első három század 
küzdelmeiről nincsenek tudósításaink. Követ
keztetni lehet, hogy a déli erősebb népekkel 
voltak őseinknek harcaik. A Kuma folyó 
mellett két Magyar nevű város emléke van 
meg valószínűleg ez időből. Az elbrusz tájé
kán esett a harmadik Magyar falu. Innen 
délkeletre a Daghesztánban, Derbent környé
kén emlegetnek a VI. században két Magyar 
nevű helységet. Ezek a főtörzstől erősza
kosan elszakitott töredékek telepei lehettek

A népvándorlást az oguz törökök hun 
törzsének nyugatra törése indította meg. 
Oguz voltukat Jcétségtelenné teszi a neveik
ben jellemzetesen előforduló z hang (Mond- 
zuk, Onigiz, Dengezik, Ennedzur, Uzindzur, 
stb.) Kr. u 300 körül átkelnek a Volgán s 
Útjukon leigázzák az ogurokat, alánokat s 
lehetséges, hogy a félrébb eső magyarokat 
is. Ez az oguz áradat aligha érinthette 
erősebben őseinket. Attila halála azonban 

felzokognak az eltemetett életcsirák. Nehéz, 
hideg hazugságok alatt nyögnek a kopaszra 
elaggott gesztenyefák, s dacos gőzölgő lihe- 
géssel törtetnek, üzérkednek és marcangol
ják egymást az emberek — a febér temető 
szegény utasai... Csodálkozó nagy ,miérl*-ek 
röppenek gondolataim útjába I Hogy .miért* 
e nagy hajsza — e végtelen robot? És 
miért takargatjuk az életet a fájdalmasan 
szép igazságot, — szines apró hazugságok 
köntésébe ? Ezek a folyton megismétlődő ' 
kérdések, mim éhes feketevarjak a téli zúz
marában — vigasztalanul bolyonganak ...

És ezen a fehérmesékben gazdag es
tén ... a te fájó emlékeid zárja is felpat- 
tana. S mig a könnyű, fehér hó betakarja a 
fázó szegény földet, addig leikeinkben egy 
máshoz simulva, gondolataink száguldó 
paripáján elmennék veled a végtelen hómé- 
zökre ... a kietlen pusztaságokba, — ahol 
te jártál — a rettentő emberbörtönökbe, ... ' 
ahol oly sokat szenvedtél. Megcsókolnánk 
minden rögöt, melyen lábad valaha véres 
utakat járt és veled szenvedném át múltad 1 
minden gyötrelmét, hazavágyódását, csalódé 
sát. Nekem szent lenne e gondolatvándorlás, 
— neked pedig győzelmes Golgotha ut, . .. 
melynek végén kereszt helyett, főitámadás vár.

. . . Aztán kéz a kézben elmennénk az 
emberek közé. Lelkünk hozaannás boldog
sága mint világitó szővétnek lobogna sze
münkben. Meg megállnánk a szenvedő, rozoga 
arcok előtt . . . rájuk néznénk — s tekin

annál végzetesebb következményeket hozott 
rájuk A következő évben, 454 ben a fel
szabadult ugor-törökök nyomulnak a hunok 
utján a Volgán keresztül nyugatra s öt 
különálló államot alapítanak. Ezek szakítják 
szét végleg a finn magyar népeket, amennyi 
ben a legdélibb magyarokat teljesen elvág
ják, a vogol osztják, zűrjén votják törzseket 
északkeletnek, a többit északnak szorítják. 
Egyik törzsük, az onugor pedig meghódítja 
a Manics vidéki magyarságot s nyelvileg 
beleolvadva annak uralkodó osztályává lesz. 
Ettől kezdve emlegetik a Manics vidéki népet 
hol magyarnak, hol onugornak. Maga az ur 
szó is ebből a korból való s nem egyébb, 
mint az uralkodó osztály neve, az ogur 
öszevont alakja. Az idegen népek a hóditó 
fajról a magyarokat is onugoroknak, ongrek- 
nek, ungereknek, ungaroknak, wengerek- 
nek s utóbb az orrhangot vesztő szláv 
nyelvekben ugoroknak, uhroknak hívják, 
éppen úgy, mint a mai Alduna melléki 
szlávokat egykori uraikról bolgároknak, a 
Dnieper melléki szlávokat az őket államba 
szervező roszokról rosziknak (oroszoknak), 
vagy a galliai latinokat (a kelta gallok el- 
rómaiasodott utódait) a föléjük kerekedett 
frankokról franciáknak. De míg a szlávok 
és latinok uraiknak nevét is átveszik, addig 
a magyar nemzet, úgy látszik, faji erejének 
s történelmi nagyrahivatottságának bizony
ságául, szilárdan ragaszkodott eredeti 
népnevéhez.

Az onugorok nemcsak nyelvi és faji, 
hanem foglalkozási és művelődési tekintet
ben is eltértek meghódított alattvalóiktól. Az 
onugorok harcosok, földmivesek, kis rész
ben iparüzők és kereskedők (rabszolgákkal, 
prémekkel I, a magyarok pedig főleg lótenyész
tők, halászok és vadászok voltak. A beol
vadó anugorok azonban harcos nemzetté 
szervezték a békés hajlamú magyarságot, 
nyelvük maradványa az a körülbelül 2C0 ősi 
kultur-szó, amit a magyar nyelvtörténet az 
első török kölcsönzés címén tart nyilván A 
török kulturhatást még inkább fokozta az, 
hogy a magyaroknak nemcsak az uraik vol
tak ugor törökök, hanem 454 töl köröskörül 
a szomszédaik is, az onugorok testvernépei: 
a szávirugorok (szárugorok), otur ugorok, 
tokur ugorok és bolgárok, akik mind külön 
államot alapítottak s egymás közt is 
viszálykodtak.

Az ugorok gyengülését használta fel

tetünk forró ihletétől uj remények csirája 
foganna a könnytől kérges szivek drága 
rögeiben................napsugárt kacagtatnánk a
gyűrött, fázos arcok vonásain.

És elmennénk a gazdagok palotá
jába, ahol tekintetünk magasztos eitázisával 
megnyitnánk a gőgös — hideg sziveket és 
ők tele marokkal szórnák az életet adó ke
nyérmagot az éhező keserű szájú emberek 
közé . . .

... Jaj megint álmodom 1 . . . Hull a 
hó — s nek em fáj az álmodozás. Óh I ezek 
a rettenetesen egyforma szinek . . . ezek a 
piciny hópihék . . . nem szeretlek titeket, 
mert könyörtelen némasággal eltemetitek a 
nyüzgő éiettöl terhes földet, mert hideg mo
solygással elriasztjátok az édesen danoló 
madarakat és mert ha ti eljöttök, uj siko
lyok és uj könnyek törnek elő . . . fázós, 
éhes könyörgések reszketnek felénk ... és 
ezrek jajkiáltásait dermeszti fagyos tehetet
lenséggé a csikorgó tél . . .

IGAZ SZERELEM.
Ott, ahol az ég a földdel érintkezik, 

még távolról sincs vége a világnak, sőt ott 
van még csak a kincsek hazája I Ott van a 
világ három legnagyobb hegye : az első tiszta 
ezüstből, a második szinaranyból, a harma
dik meg épen gyémántból van. Mindegyik 
hegyet fegyveres katonaság őrzi. E hegye
ken túl egy hatalmas ország van, s ennek 
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egy évszázad múlva, 554 táján a régi ugor
törököknek az a része, mely 454-ben nem 
kelt át a Volgán : az avar. Leverik az ugo
rokat s az onugorokkal együtt a magyaro
kat is és fegyverköteles szövetségeseikké 
teszik őket. De ez a szövetség rájuk zúdítja 
az avarokkal hadi lábon álló oguzokat vagy 
uzokat s az avarok nyugatra húzódásának 
az lett a következménye, hogy az uzok az 
onugorokat adófizetőkké tették. Az uz hege
mónia azonban 597 ben belharcok folytán 
megszűnik, mindössze egyik águk, a kara- 
kazirok törzse tartja fönn magat a Volga 
jobb partján, az egykori ak kazirok földjén, 
sőt kiűzi a Manics melletti szomszédos 
onugor- magyar nemzetet tovább nyugatra, 
a Fekete tenger, a Donyec és Dnyeper folyók 
közti síkságra. Ezen Onugurianak nevezett 
területen éltek aztan őseink 8 emberöltőn at 
600 tói 863 ig. Ez a kor rendkívül fontos a 
magyar nemzet kialakulására, mert e korban 
fejeződik be 710 körül az onugorok nyelvi 
beolvadása Itt kerülnek először közvetlen 
szomszédságba szláv népekkel, kiket ingye
neknek (lengyel) és tautoknak (tót) neveztek 
el. A tót szó gót eredetű és idegent, kül
földit jelent. Ezek közül ragadoztak a magya
rok a foglyaikat, szláv szóval rabjaikat s 
Keres városában árusították a görögöknek.

Onuguriában a magyarok nem sokáig 
maradtak avar hegemónia alatt. 635-ben 
ugyanis az unogor Kubrat (Kuvrat) népének 
élén leveri a keleti avarokat s uralmának 
biztositásául Heraklius görög császár állandó 
szövetségesévé lesz. E szövetség 708 ig tar
tott, mikor a krimi görög szomszédság meg- 
siünt, amennyiben az Onuguriától délre eső 
Krímet a Volga Manics melleki kazirok fog
lalták el. Közben 650 táján a magyarok 
nyugati szomszédai, a déli golgarok is leráz
ták az avar igát és 679 ben Iszperik (Aszpa- 
ruk) nevű kánjuk vezetésével a mai Havas
alföld és Bolgárország szláv lakosságát 
leigázták s igy a magyarsága Dnyeper Prut 
közti elhagyott terület felé is terjeszkedhetett.

De 710-ben, vagy kevéssel utóbb a 
kázir (kaján khagan, khán) megtámadta és 
legyőzte a magyarokat. A kázir hegemónia 
863 ig tartott. A kazár uralomnak tulajdonít
ható az onugor magyar törzsszervezetnek 
monarchikus szellemű átalakulása keleti tő 
rflk formára a kundu (kend, kendeh) és 
gyula nevezetű méltóságok megszervezésé
vel. A magyarok ettől kezdve a kázirszövet- 
ségben harcolnak s első ismert kendéjük 

volt egyszer egy igen öreg, de igen zsarnok 
királya. A király büszke volt rengő ősz 
szakállára és egyetlen leányára. Sokan pályáz
tak a szépséges királylány kezére de az ősz 
király egyiket sem tartotta méltónak arra, 
hogy halála után a trónt örökölje.

A zsarnok király kemény munkára kény- 
szeritette népét; arany,- ezüst,- és gyémánt
bányákban dolgoztatta őket s míg ezeknek 
betevő falatjuk alig volt, addig a király 
halomra gyűjtötte a kincset palotájában. A 
□ép nagyon el volt keseredve, s már rég 
elűzte volna királyát ha nem tekintette volna 
a jóságos királylányt, aki titokban segítette 
és vigasztalta a nélkülözőket és ápolta 
a betegeket

ö érette tűrték és húzták az igát panasz 
haog nélkül. Tudták, hogy azt a sok kincset 
majd az a szépséges áldott jó királykisasszony 
fogja örökölni, ha az ősz király meghal s 
akkor nekik is felvirrad a napjuk . . .

Igen sok kérőt kikosarazott a szépséges 
királyleány, sokat elutasított maga a király 
ia. Egyik udvaroncz azonban megnyerte a 
királykisasszony tetszését. Meg is kérte a 
királytól a kezét. De az ősz király megta. 
gadta kérését, ő előkelőbb férjet szánt az ő 
szépséges leányának. Erre a királykisasszony 
is kérlelni kezdte atyját, de ez hajthatatlan 
maradt, Nagyon búsultak emiatt a szerelme
sek, mig végre elhatározták, hogy megszöknek-

Késő éjjel, mikor már az egész ország- 

Levedi (850—63 között). Legközelebbi ellen
ségeik az éjszaki szomszédságokban lakó 
normann varjágok (varég) voltak, akik a 
szlavokat Kiev táján államba szervezték. 
8b2 őszén a varjágok szövetkeznek a tőlük 
keletre lakó besenyőkkel s Aszkold meg 
Dter nevű hőseik vezetése alatt megtámad 
ják a kázir birodalom magyarlakta részét 
éppen akkor, amidőn a magyar fősereg Né
met Lajos frank király birodalmában az 
Elba melléki szlávok földjén portyázott Az 
otthonmaradottak, a szlávok-bessenyők együt
tes támadását nem bírták visszaverni. Szeren
csétlenségüket tetézte az is, hogy a téli 
halászat kedvéért csak 7 törzsük volt a 
Dnyeper mellett, mig a többi 3 törzs a Don
hoz húzódott s igy ez a rész a tőcsapatnak 
menekülésekor nem mert nekivágni az Azovi- 
tenger felett elterülő nagy siksagnak, hanem 
átkelve a Donon, egész Perzsa Örményor
szágig menekült az egykori szavir-ugor földre 
s itt lassan elfogyott, felőrlődött. Utoljára 
1287 ben említik őket. A többi hét törzs, 
melyhez még a kázirok kavar (kabar) törzse 
csatlakozott nyolcadiknak, a V. r. (Varuch) 
nevű földön át, melyen egykor a nyugatról 
visszaüzött hun töredékek húzódtak meg 
(varchunok), az Alduna és a Dnyeszter közé 
költözött s itt találta meg őket az Elba 
mellékéről visszatérő fősereg. Azonkívül 
Onuguriaban is, (amit később a Duna Tisza 
melleki Onuguriától, Hungáriától való meg
különböztetés végett Levedlországnak kezd
tek nevezni) ott is hatramaradt egy kisebb 
néptöredék, mely még 6 évszázad múlva is 
itt tengődött, ahogy az 1436-ban erre járt 
Barbaro Jozofát nevű velencei tudós utazó 
tanúsítja, mig a tatár szláv néptenger végleg 
el nem nyelte. A történelem további része 
már ismertebb nyomokon halad.

A magyar őstörténetre vonatkozólag 
Karácsonyi a következő legfontosabb követ
keztetéseket vonja le :

1. A magyar nem ázsiai nép, nem is 
lakott soha Ázsiában.

2. A magyar nem tartozott soha a 
török íajhoz és nyelvében csak kö'csönsza- 
vak vannak a török nyelvből

3 A magyarnak semmi köze a hun 
nemzethez. Lehetett alattvalója, de vele sem 
nyelvi, sem vérségi összeköttetése nem volt.

4 A magyar csak közvetett alattvalója 
volt az 550—634 években az avarnak, de 
sem nyelvi, sem faji rokonság nem 
fűzte hozzá.

bau aludtak, befütettek egy sebesen vágtató 
automobilba s elszáguldottak távol idegen
be. Itt agy kis házikóbau, rengeteg erdő 
kellő közepén boldogan éltek s csak még 
az apai beleegyezést várták frigyükhöz.

A királykisasszony férje ugyanis Marconi 
féle telegráf utján állandó összeköttetésben 
állott a királyi udvarnál maradt egyik udva
roncz társával. Tőle várta ugyanis a jó hirt, 
hogy az ősz király beletörődik sorsába, meg
bocsát nekik s gyermekeiül fogadja őket. 
Csakhogy nem ez történt. A szökés hírére 
a király felverte az egész országot, s kato
nákat küldött a szökevények után, megpa
rancsolván nekik, hogy élve, vagy halva, de 
hozzák tüstént elébe a vakmerőket, akik 
ősz fejére ilyen szégyent hoztak.

Sokáig keresték a fiatal pár rejtekhelyét, 
do hasztalan 1 Erre hirtelen forradalom tört 
ki az országban a király ellen, kit az angyali 
jóságu leánya miatt tűrtek meg, száműzték 
messze idegen országba, s a trónt a fórra, 
dalom vezére foglalta el.

Ezt a szomorú hirt hozta a táviró az 
erdei lakba. A királykisasszony férje nagyon 
szomorú lett erre: most már oda van a 
trón s a sok-sok kincs I Gondolt egy nagyot% 
újra befüttetett az automobilba s visszavi
tette a királykisasszonyt az apjához, hadd 
maradjon vigasztalója a szomorú szám
űzetésben.

5. A magyar közvetlen alattvalója volt 
az onugur (tiz ugor) nevű török nemzetnek, 
de ezt 710 után végleg magába olvasztotta 
s igy a nyugati törökséggel némileg vérségi 
összeköttetésbe jutott, nyelvébe pedig mint
egy 200 ugur szót átkölcsönzött.

6 A magyar adófizető és segédcsapato
kat nyújtó alattvalója volt a kázir kajánnak 
710—963 ig, de különben önkormányzata volt

7. A magyar soha sem volt sem zsidó, 
sem mohamedán vallásu, mert mielőtt e val
lások a kázirok közt elterjedtek s igy a ma
gyarsághoz eljutottak volna, a magyar kény
telen volt a Kázir birodalomból elmenekülni.

Karácsonyi könyve a magyar őstörténet 
eddig legjobb monográfiája. E korszakot ille
tőleg eddig szinte egyetlen történetírónk sem 
jutott tovább a puszta találgatásoknál Kará
csonyi előnye, hogy a történeti adatokat a 
nyelvészet Útmutatásaival összhangzásba tudja 
hozni s egy egységes harmonikus képpé dol
gozza fel Lehetséges, hogy a nyelvészeti 
alapon vont következtetései idővel módosu
lást fognak szenvedni (pl. a .magyar* népnév 
etymologiájához még mindig szó fér, az .ogur“, 
.ember* szavak még lappangó ethnikai vonat
kozásokat rejtenek magukban, Ugyanúgy a 
még mindig megoldatlan .Dentu moger*, .is
ten*, .ördög* stb), de Karácsonyi alapve
tése meg fog maradni.

A könyv tudományos becse mellett a 
fajprobléma mai aktualitása révén nagy nép
szerűségre számíthat. D J.

Kaiönfélök.
HERVADT GALAGONYABOKROK.

A vízmosásos hegyoldalon hervadt gala
gonyabokrok üstökét cibálta a szél s a 
galagonyabokrok egykedvű susogással vála 
szóltak a vihar szavára. Itt-ott egyet kitépett 
a vihar, de az utána való búsulásnak nyoma 
sem volt

Minden megújuló vihar alkalmával keve
sebb lett a galagonyabokor, mert egyik sem 
bánta, hogy lesz, ami lesz.

/aj I /aj annak, aki egykedvű, közöm
bös /aj annak, aki tunya, /aj annak, aki 
érzéstelen, jaj annak, aki nyugodt, mikor 
balsors táncol kötötte I . .

És a galagonyabokrokat senki sem szánta, 
mert tisztességtelenül vesztek el.

— la/ ~
— Kultúrestély a VároBÍ Színház

ban A lévai kaszinó f év november hó 
29 én kezdi meg a szokásos kultúrestélyei- 
nek sorozatát A kaszinónk, amely múlt 
évben rendezett nagysikerű estélyeivel annyi 
sok élvezetben részesitette a nemes élveze
teket szerető irodalmat és művészetet pár
toló közönségét, az idén első kultúrestélyét 
a Városi Sziuházban fogja tartani. Az estély 
a sikerült kasziuói estélyek között is ünne
pinek Ígérkezik. Az estélyen közreműködni 
fognak: Kéthelyiné Wakots Margit op.
énekesnő, Cziczka Angéla zongoraművésznő 
és Mécs László Szlovenszkó kiváló költője. 
A közönségünk még most is szeretettel és 
örömmel gondol vissza Mécs László múlt évi 
nagysikerű estélyére. Mécs László minden 
szeretet és ragaszkodást megérdemel, mert 
amellett, hogy a legkiválóbb, eredeti költői 
tehetségeink egyike, mint előadó művész is 
páratlan és kitűnő Belépti dijak az estélyre 
I—V. sor 10 K, a többi sorok 5 K. Az 
ülőhelyeken műsor vétele kötelező, ára 5 K. 
Állóhely 5 K Jegyek előreválthatok Bojsza 
Jízsef pénztárosnál Köztársaság tér 7.

— Gyászhir Mély gyásszal sújtotta a 
kérleihetlen sors Szauer Izidor lévai fakeres 
kedő köztiszteletben álló polgártársunkat, 
amennyiben szeretett hitves társát szül. 
Willóner Ida úrasszonyt 54 éves korában 
szerető családja köréből kiragadta A meg
boldogult családjáért élő jó feleség, szerető 
édes anya volt, kinek szive és ajtaja a sze
gények, ügyefogyott árvák számára mindig 
nyitva állott. Minden dolgában az emberba
ráti szeretet vezette s ezért rajongtak érte 
övéi s tisztelettel adóztak neve iránt mások. 
Temetése ma délután 2 órakor lesz. Férjén 
kivül, kivel majd négy évtizedig a legboldo
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gabb házasságban élt, egyetlen fia és kiter
jedt rokonság gyászolja, kik elhunytét a 
következő gyászjelentésben közük : Alulirott 
Szauei Izidor mint férj, a maga, fia és az 
egész rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szívvel tudatja, hogy felejthetetlen felesége, 
a legjobb anya és rokon Szauer Izidoráé 
sz. Willóner Ida f. évi november 21 én 
reggel 7 órakor, életének 54, boldog házas
ságának 38-ik évében, hosszú kínos szenve 
dés után jobblétre szenderült . A drága halott 
földi maradványait f. hó 23 án vasárnap 
délután 2 órakor fogjuk a gyászházból a 
lévai izr. sirkertbe örök nyugalomra kísérni 
Levice, 1924. november 21. Nemes emlékét 
kegyelettel őrizzük 1 Szauer Izidor férje, 
Szauer Zoltán fia, özv. Willóner Sáudorné 
anya, Oroszlán Miksáné nővére, Özv. Szauer 
Jakabné, Knöpfler Bernáthné, özv. Szauer 
Adolfné, Schneller Albertné, özv. Megyeri 
Vilmosné, Szauer Henrikné sógornői. Orosz
lán Miksa, Szauer Nándor, Szauer Henrik, 
Szauer Mór, Schneller Albert, Knöpfler 
Bernáth sógorai

— Vallásos estély. A lévai protes
táns leányok ma, vasárnap megkezdik a szó 
kásos téli vallásos estélyeik sorozatát Az 
estély kezdete este 6 órakor. Az estélyen az 
érdeklődőket szeretettel meghivják és szive
sen látják. Belépti-dij nincs

— Harangszentelés Zselizen. A 
zselizi református egyház ma f. hó 23 án 
tartja harangszentelési ünnepélyét. Az ünnep 
ség délelőtt 10 órakor kezdődik a református 
templomban. A harangszentelést Patay Károly 
ref. esperes végzi, az ünnepi beszedet Szabó 
S. Zsigmond bajkai ref. lelkész tartja és a 
harangok szerzésének történetét honta Dezső 
zselizi ref. lelkész ismerteti. Délután Vecsey 
Viktor ipolypásztói ref. h lelkész bibliama
gyarázatot tart. A barangszerző közönség 
délután 4 órai kezdettel táncmulatságotrendez.

— Újabb házépítő csoport alakú 
lása Léván. A városi hatóságnál mintegy 
ötszázan jelentkeztek, akik az uradalomnak 
a ladányi ut mentén elterülő földjéből telket 
igényelnek házépítés céljára. Az építeni szán
dékozók csütörtökön este gyűlést tartottak a 
városháza nagytermében, mely alkalommal 
épitőcsoporttá alakultak s az együttes tár 
gyalások intézésére bizottságot választottak 
saját körükből. Az uradalom a telek négy
szög öléért nyolc koronát kér. Az érdekel
tek ezt az árat magasnak tartják.

— Eljegyzés. Klincsok Gyula és Ran
dik Anci jegyesek.

— Esküvő. Dóka Jenő, Dóka István 
kisbirtokos, városi másodbiró, polgártársunk 
fia a ref templomban f. hó november 16 án 
tartotta esküvőjét Szabó Ellával, Szabó 
Dániel polgártársunk leányával.

— Aranylakodalom. Szabó István 
iparos polgártársunk ős neje Uhrik Maria e 
hó 17-én ünnepelték egybekelésüknek 50. 
évfordulóját.

— A kassai Kazinczy-Társaság 
választmánya Farkas István lévai földieket, 
lapunk munkatársát, az országszerte ismert 
fiatal irót, irodalmi érdemeinek elismeréséül 
tagjai sorába beválasztotta.

— Teadélutáu. A lévai izraelita nö 
egylet az idény második teadélutánját f. év 
november hó 30 án tartja meg a Stránszky 
szálloda éttermében.

— Eszperantó tanfolyam I Telin 
tettel arra, hogy az érdeklődés az esperantó 
iránt intenzivebb, szükségessé vált egy újabb 
hallgató csoport feláliitása. Mindazok, kik 
érdeklődnek az esperantó nyelv iránt és 
annak elöharcosai közé be akarnak állni, 
azok jöjjenek és tanulják meg nyelvünket. 
Bárki három hónap leforgása alatt megta
nulja. A tanitás díjtalan. Az első csoport 
tanitása már folyik. Minden hétfő, szerda 
és pénteken este 8 tői fél 10 ig a református 
elemi iskolában. (Szentháromság tér). Min
den érdeklődőt szivesen látunk. Az Espe- 
ranta Rondo Amika.

— Alakuló közgyűlés. A lévai 
református ifjúsági egyesület ma f. hó 23-án 
délelőtt 11 órakor a református iskola nagy
termében alakuló közgyűlést tart. Az egye 
sülét tagjait ezúton is meghívja az elnökség.

— Faludi Kálmán és Fenyő Irma, 
Szlovenszkó kedvelt, országos hirü művész
párja f. hó 30-án ismét fellépnek a Városi 
Szinházban a pompás, nagysikerű mozi- 
skeccsben „Goldátein Számi* bán.

— Kérés a jó szivekhez. Egy 15 
éves teljesen árva leányka ruházatért el
menne vidékre is Állást vállalna gyermekek 
mellé vagy házimunkára. Érdeklődni lehet 
Léván Farkasné, Siposs Erzsi Deák Ferenc 
utca 24 szám.

— Dr. Fényes Samu előadást tart 
a „Társadalmosulásrór kedden nov. 25 én 
este 8 órakor a gimnázium IV. osztályában.

— Jókai emlékérmeket vernek a 
oentennérlum alkalmából. A budapesti 
Otthon körben a napokban megalakult a Jó
kai centennárium nagybizottsága. Elhatározta 
a nagybizottság, hogy a centennárium alkal
mából Jókai emlékérmeket veret a régi ezüst 
ötkoronás nagyságában Az érem egyik o dala 
Jókai arcképét, másik oldala pedig a hal
hatatlan költő életének egyik jelenetét fogja 
megörökíteni. Az érinek eladásából befolyó 
jövedelmet a Jókai-siremlék javára fog
jak fordítani.

— Értesittetnek a kér. munkásbizt. 
pénztár tagjai, hogy a röntgen vizsgálatra 
való beutalás mindenkor a kezelő orvos 
javaslata alapján a pénztár által beutalt 
helyen eszközöltetik.

— Kiirtottak egy családot Aleó- 
ezemeréden. Az ipolysági járásban lévő 
Alsoszemeréd község borzalmas családirtás 
színhelye volt szerdán éjszaka Meggyilkolták 
Péli András gazdálkodót, feleségét és kis 
gyermekét halaira sebezték. Kutyavonitásra 
ébredtek szerdán éjszaka Péliék szomszédjai 
és rosszat sejtve behatoltak a Péii udvarba 
A házőrző kutya a lakásajtóhoz vezette őket. 
Megzörgették az ajtót, de csak borzalmas 
hörgés felelt a zörgetésre. Erőszakkal kife- 
szitették az ajtót és behatoltak a szobába, 
ahol sötétség fogadta őket Gyufát gyújtottak, 
amelynek lángjánál véres látvány tárult sze
mük elé. Az egyik sarokban beszakitott 
koponyával nagy vértócsában, holtan feküdt 
Péii András, egy másik sarokba odavetve 
pedig Péli meggyilkolt feleségére bukkantak. 
Az egyik ágyban, vésbefagyva találták a két 
kis Péli fiút, mind a kettő eszméletlen álla
potban volt. Azonnal orvost hívtak, aki meg
állapította, hogy a gyermekek állapota remény
telen. A kisebbik hat éves délután meg 
halt az ipolysági közkórházban, a másik 
kilenc éves pedig a halállal vivődik. A 
csendőrség megállapította, hogy rablógyil
kosság forog fenn, ötezer korona készpénz 
és háromezer kor. értékű ruhanemű ős ékszer 
tűnt el a szekrényből. Azt hiszik, hogy a 
rablógyilkosok Magyarországra menekültek. 
A hatóságok megindítottak a nyomozást, 
eddig minden eredmény nélkül.

— A fémötkoronások. A .Robot 
nicke Noviny* szerint pályázat van hirdetve 
plasztikus model készítésére az érc ötkoro
násokra. Pályázhat minden csszl. állampolgár, 
névtelenül. A pályázat. I. dija 5000 Ke, II. 
3000, III. 2000 Ke. Pályázni lehet folyó év 
dec. 30-ig. A pályázatok ki lesznek téve 
kiáliitásra Prágában

— Gavdaságl cselédek és a bateg- 
segélyzö. Tömegesen érkeznek feljelentések 
a helybeli hatósághoz, hogy egyes mezőgaz
dasági munkaadók cselédjeiket nem jelen
tették be a munkásbiztositó pénztárba. A 
hatóságnak természetesen meg kell büntetni 
a mulasztókat. Ezúton :s figyelmezteti az 
érdekelteket, hogy feleslegás kellemetlensé
gek elkerülése céljából tegyenek eleget köte
lességüknek.

— Halál az erdőben. Dalmad köz
ségben a 75 éves Pásztói József az erdőbe 
ment rozsét szedni és többé nem tért haza. 
Keresték és harmadnapra az erdőben egy fa 
alatt holtan találták. Pihenés közben érte a 
halál.

— öt év után kiderült gyermek
gyilkosság. Még 1919. november vége 
felé történt, hogy szolgálatukat teljesitő vasúti | 
munkások Csata és Oroszka között a vasúti ■ 
sinek melletti hóval telt árokban egy meg- 
fagyott, mintegy kéthónapos csecsemőt talál

tak. A kis hulla eltemetésével az eset fele
désbe merült, mig ez évben az árvaszék 
kerestette a gyermeket s igy került a tör
vény kezére. A gyilkos anya Babinex Antónia 
csatai származású cselédleány személyében. 
A komáromi törvényszék esküdtbirósága 
előtt a fiatal vádlott töredelmes vallomást 
tett és arra hivatkozott, hogy nem kapott 
alkalmazást a gyermek miatt és mostohaapja 
e üldözte hazulról. A gyermeket egy este 
kitette a sinek mellé, ennek azonban ellent 
mond a tanuk vallomása, mely szerint a 
gyermeket a robogó vonatból dobhatták ki. 
A fötárgyalást Dr. Vince Aurél törvényszéki 
elnök vezette, a vádat dr. Moesz vezető 
ügyész képviselte, a védelmet dr. Keblusek 
nyug, táblabiró látta el. Az esküdtek a 
hozzájuk intézett kérdésekre tagadó felele
tet adtak s ennek alapján a bíróság Babinex 
Antóniát felmentette a szándékos emberölés 
vádja alól. Az ügyész felebbezett.

— Forróvérű ofgánylegény. Erő
szakos merénylet kísérletének bűntettével 
terhelten állott a nyitrai törvényszék előtt 
Lakatos József húszéves vajkai cigánylegény. 
A vádott szeptemberben erőszakot kísérelt 
meg egy ötvenéves vajkai parasztasszony 
ellen a Verebély felé vezető országúton. Á 
biróság a vádlottat négyhavi fogházbüntetés
sel sújtotta

— A lekéri családi dráma az 
esküdtbiróság előtt. A komáromi tör
vényszék esküdtbirósága, hétfőn nov. 17-én 
kezdte meg üléseit. Az első esküdtbirósági 
bünpernek anyaga az a családi dráma volt, 
amely Lekér községben a f. év augusztus 
havában játszódott le. Egy magáról megfe
ledkezett fiú emelte fel kezét édes anyjára, 
minek következtében, a fia kezétől eredő, 
fokos által ejtett ütés folytán az anya meg
halt Az esküdtszék az ünnepélyes formák 
között Vince Aurél dr. törvényszéki elnök 
elnöklete alatt alakult meg. Tagjai Garai 
Lipót dr. táblabiró, Boros Ervin dr. törvény
széki biró, Kolmann Béla törvényszéki tiszt
viselő, jegyzőkönyvvezető. Az államügyész
séget Molnár Jenő dr államügyész képvi 
seite, védő Barta Lajos dr. ügyvéd volt. A 
vádirat szerint az államügyészség halál
okozott súlyos testi sértés büntette miatt 
emelt vádat Dosztál Ernő 29 éves lekéri 
lakos ellen azért, mert 1924. augusztus 11 én 
a déli órákban, özv. Dosztál Pálnét, az 
édes anyját egy vasfokossal 10—15 lépés 
távolságról úgy megdobta, hogy azonnal 
meghalt. Dosztál Ernő a kihallgatásakor azt 
adta elő, hogy édes anyját nem akarta 
bántani .Isten látja a lelkét, hogy nem* 
— de elvesztette öntudatát és most már 
nem tehet róla. Megbánta. Az eset szem 
tanúinak a vizsgalat során tett vallomásait 
felolvasták, — mivel most külföldön tartóz
kodnak, — igazolják azt, hogy Dosztál a 
feleségével folytatott heves összeszólalkozást 
azért, mert folesége nem akart cigarettát 
hozni a boltból részére. Szóra szó jött 
közöttük. Ekkor közéjük ment a szeren
csétlenül járt Dosztálné és higgadtan intette 
és hívta be őket az udvarból a lakásba. Az 
ingerült Dosztál anyjával is összeszólalko 
zott és igy történt, hogy a szóvita hevében 
hajitotta anyjának a vasfokost, aki azonnal 
meghalt. Tanuk igazolták azt is, hogy Dosztál 
egyébként csendes ember. Az orvosszakér 
tők vallomása szerint agyroncsolás okozta 
Dosztálné halálát. Ezután a perbeszédekre 
került a sor Molnár Jenő dr. államügyósz 
vádbeszédében kérte az esküdteket a vád 
szerinti bűncselekmény megállapítására, 
Barta Lajos dr. ügyvéd védő pedig gon
datlanságból okozott bűncselekmény megálla
pítását kérte az esküdtektől. Az esküdtek a 
halált okozott súlyos testi sértés bűntettében 
mondották ki bűnösnek Dosztál Ernőt. A 
törvényszék rövid tanácskozás után Dosztál 
Ernőt 1 és fél évi börtön büntetésre Ítélte. 
Védő és vádlott az Ítélet ellen semmiségi 
panaszt jelentettek be.

— Tilos a talányos hirdetések 
közlése. A kereskedelmi és iparkamara 
közli: A pénzügyminisztérium értesit, hogy 
napilapokban talányos hirdetések közlése 
tilos, mert az illető cégeknek ilyen sorsjá
tékokra engedélyük nincs, ennélfogva az 
idevonatkozó büntetőtörvény 488. § ának 
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rendelkezései alá esnek nemcsak a cégek 
de mindazok, akik a sorsolásban részt vesz
nek. Hasonlóképen tilos ezen hirdetések 
sokszorosítása

— .Nevessünk* cim alatt jobbnál 
jobb adomákat, ötletesebbnél ötletesebb tré
fákat, szójátékokat gyűjtött össze Kovács 
Károly (Kassa). Az egész kis gyűjteményen 
meglátszik, hogy az Írója vérbeli humorista. 
A jóízű derűvel megirt pompás kis kötet 
minden sorából az eredeti hamisítatlan hu
mor, aranyos napsugár csillan ki. A könyvet 
.Szent Erzsébet" nyomda vállalat r. t. Kassa 
adta ki.

— Mozi. Ma vasárnap, f. hó 23-án, 
magyar filmet, a .Kisasszony feleség* c 
hatásos, 6 felvonásos színművet fogják be
mutatni. A főszerepet Lenkeflt Ica játsza — 
Kedden, 25-én Földes Imre nagysikerű szín
művéből készült .Kuruzsó* c. 6 felvonásos 
slágerfilmet mutatják be. A darabot Kertész 
Mihály rendezte és a főszerepét Várkonvi 
Mihály játsza. — Szerdán, 26 án az idény 
egyik leghatásosabb filmjét Hill világhírű 
költeménye után irt „Muther* c az anyai 
szeretet csodálatosan szép eposzát vetítik a 
nézők elé. — Csütörtökön, 27 én 7 felvonásos 
szenzációs drámát a .Lavinát* mutatják be. 
Főszerepet Várkonyi Mihály alakítja.

Dr. Bányai Sánd r állami kürorvos 
orvosi rendelőjét Komensky (ezelőtt Kossuthl 
utca 10 sz. házba (Knapp drogéria sora) 
helyezte át.

Kósa József tánciskolájában (Vigadó) 
ma, és minden vasárnap délután (él 4 tői 
fél 6-ig össztánc. Diákok és felnőttek. Hétfő, 
péntek tánctanitás Külön órák és kisebb 
csoportok a többi napokon.

Irodalmi u'donsag nagy választékban 
kapható : NYITRAI és TÁRSA könyvkeres
kedésében Léván

Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondunk hálás köszönetét mind

azoknak, kik részvétét érző kifejezésük gya
nánt szíveskedtek szeretett anyánk temetésén 
megjelenni.

Léva, 1924. november 15.
Zsarnoy Dezső és neje. 

Veje Sáray Kálmán

Köszönet.
Steiner Károly úr lévai lakos a lévai 

izr. nőegyletnek 50 koronát adományozott. 
Fogadja a nemeslelkü adakozó az egylet 
leghálásabb köszönetét.

Dr. Priszner Gyuláné,
elnök.

Jótékonyság.
Wilheim Béláné úrnő persely gyűjtése 

eredményeként 13 koronát küldött a tüdö- 
beteggondozó intézetnek Szives fáradozását 
hálásan megköszönjük. — Protyivoda József 
úr egy községi bírósági ügyből kifolyó ag 20 
koronát juttatott a tüdőbeteg gondozó inte 
zetnek, mit ezennel hálásan megköszönünk

Dr. Frommsr Ignácz

I

10412—1924 szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem és értesítem Levice 
város közönségét, hogy folyó november hó 
24 én reggel a 7 órai vonattal katonai ló
vásárló bizottság fog Levicére érkezni és a 
baromvásártéren lovakat fog vásárolni, mind
azok tehát, kiknek ezen célra megfelelő 
lóanyaguk van a jelzett helyen és időben 
állítsák elé, a lótenyésztő igazolványt ki ki 
vigye magával, 9 ha az illető igazolni h>gja, 
hogy a ló saját nevelése 250 koronától 
egész 500 korona jutalomban részesül.

Levice, 1924 novomber 19.
Koraléwsky s. k.

vezető jegyző

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1924. november hó 16-tól — november hó 23-ig

Születés
Brunovszky János Gozora Anasztázia leány 

Anezka — Csikker Lajos Torda Mária leány 
Julianna.

Házasság.
Dóka Jenő Szabó Etel reí.

Halálozás.
Ismeretlen nevű drótos 30 — 35 éves isme- 1 

rétién — Szauer Izidorné Willóner Ida 53 ! 
éves szivbémulás

Gabonaárak:
Levice, 1924. november hó 22 én

100 kgr. 205 — 207 korBúza — —
Rozs — —
Árpa — — 
Zab — — 
Kukorica — 
Bab — —
Köles — —
Lóhoremag — 
Lucernamag

- 185 „
140 - 190 ,

- 160 .
- 150 .

225 - 230 .
- 120 . 

1000 — 1300 ,
800 - 1000 .

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmagyei Népbank Levice, jelentése.

TTálrifii ll+cí) 2L azám ház kerltel íA-alllaX IXvwfl. eladó. Bővebbet: 
NAGY JÓZSEF tulajdonosnál, ugyanott. 1140

Devizák : XLO-V- XLO*V.
1-4-ézx. 21-éxx :

Magyar kor. átutalás 1 Ke 2190.— 2240 —
Nvmet-osztrák , 2050.— 2135 —
Lei , 5.40 —.—
Lengyel márka „ ■

Valuták :
1 angol font Kó 156.80 157.67
1 amerikai dollár 33.65 33.15

100 svájci frank 656.50 657.25
100 francia frank 178 10 178 -
100 belga frank - 163.25 163 50
100 svéd kor. - - 912.— 910 —
100 dinár - - - 48 65 49 10
100 lei . - - - 18.35

a A A Bottka u. 3. számú ház, közép 
£11aU>U (Jrbánhegyen szőlő, hajlékkal. 
Érdeklődni lehet AGÁ.RDY ZSIGMONDNÁL.

TI A 9 al Ü A A jókarban levő, mely«><•“ UldAXU. au 2 szoba, 2 konyha.
1 éléskamra és egy fáskamrából. Vétel esetén 
beköltözhető. Zugó utca 9. szám 1086

Notársky űrad pre mesto-Levioe
Cislo: 10,200 — 1924, szám.

ÓZNÁM. HIRDETMÉNY.
Prihláska muzov kraviarov a zien do 

Francié.
Muzovia, k osetrovaniu rozného statku 

a zenské, k dojeniu krav mózu obdrzsf 
miesta vo Francii na dobu 1 róka. Mesacny 
piát: Muzskych 120—200 Frs , zenám a diev 
estém (vyse 18 rocnjm) 100—170 Frs na 
domáce, zemedelské práce a dojenie krav. 
Byt a chova okrem platu. Len skutocne 
odborné sily budú prijaté.

Prihlásit sa treba u notárského úradu 
(mestsky dóm dvere II.) do 25. nov. 1924.

Prihlásky zemedelskych delnikov — ná- 
dennikov sú tohoto casu bezpredmetné.

Levice, dna 21 novembra 1924

értesítés !
Szombat Vasárnap zene

(l-ig nyitva).

I) A 1 A híres LÓCSAY pincéből. 
D 01 OK. Balaton melléki ó Klevner 
Saját termésű Siller. Ismert tokaji Szomrodni

Szives pártfogást kér 

URBÁN JÁNOS, vendéglős.

folytonégö kályha, jókar
UA LU1XO, bán levő, jutányos áron 

eladó. NAGY ANDRÁS Levice, Mángorló
köz 11. szám. 1141

TTl^pÍA a város belsejében egy minden
AllcLUU tekintetben megfelelő 4 szobából 
és a szükséges mellékhelyiségekből álló ház, 
melybe tavasszal beköltözhető. Cim a kiadó
hivatalban. 1122

Ps wámh munkás alkalmazást nyer : 
VipBöa GELBER IGNATZ cipész Levice 
1134 Szepesi utca 3.

Zongora és énektanítást 
vállal bármily fokon magyar és szloták nyel
ven RISZNER JOLÁN, oki zenetanárnő. 
Bővebbet a kiadóban. 113C

PaVlArrPTrifi varrást és javítást el- 
£ cnernöm U vállalok G L A U B E R 
1131 ESZTI, Schoeller u. 2.

*A« Minden jogtudományig
UöölwOö. intézhető ügyben — ha 

azokban az ügyvédi képviselet nem kötelező 
— megbízást elfogadok. Dr KUTSERA BÉLA 
LÉVA, Czigány ucca 40. 1114

Eladó egy új ^elmal°VX 
magyar hole föld is. SZTANKO MÁRTON, 
1111 Disznós puszta.

Ügyes trileány nyerhet 
TAÜBER cukorka üzletében. 1122

Franciaországban lesz több hely be
töltve szarvasmarha gondozásával foglalkozó 
férfi és tehénfejéshez értő női munkaerőkkel 
egy évi tartamra Havi fizetés : Férfiaknak 
120—200 Frs., nők, leányoknak (18 éven 
felülieknek) 100—170 Frs. házi, földmives 
és fejési munkánál. Lakás és élelem azon 
felül. Csak valóban hozzáértők lesznek elfo
gadva.

Jelentkezni kell 1924 november 25 éig 
a jegyzői hivatalnál (városháza, földszint II.)

Földmunkások — napszámosok jelent
kezése jelenleg tárgytalan

SEBŐ 
notár - jegyző.

Er

SÁRAI LAKATOS GYULA
hangversenyez.
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Ny i Ittér*)

Nyilatkozat.
Lövinger Jenő urat szolgálatunk

ból elbocsátottuk, igy nincs sem joga, 
sem felhatalmazása cégünk nevében 
vételeket és eladásokat kötni.

Lövinger Jenő úr által lekötött 
üzletekből származó kötelezettsége
kért továbbra semminemű felelőssé
geket nem vállalunk és számláit ki 
nem fizetjük.

Levice, 1924. november 19.
Lévai Gőzmalom és Árpamalom.

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

bognár mesteri állást, bár-
XXwlwwwix. mikori belépésre. 32 éves, 
nős, az összes iparba vágó munkát vállalom. 
Kisebb gazdaság esetén más gazdasági teen
dőkben segédkezem. Szives megkeresést a 
.Szorgalom* jeligére a kiadóba 1120

TTk _ *1 a J í rövid időn belül beköl- 
ClaLLQ, tözhetö, nagyobb része 

elfoglalható. Cim a kiadóban. lile

Fömolniri
1124

állás betöltendő január 
l ére. TAUB1NGER

LÁSZLÓ, Tőre (Dolny Várad i

T Arr A m legforgalmasabb útvonalon május 
muV stíl 1 én 2 új üzlethelyiség kiadó. 
1129 Cim a kiadóban.

Födeles hintó olcsón eladó. Bém u. 13
1065 / 

Nem újság többé,

Okresny Súd Levice ako pozemnoknizná vrchnost

Cisl) 2900/1924

Vytah licitacného oznamu.
V exekucnej zálezitosti exckvenia Karácsonyi 

Ondrejovej proti exekvovanému malolet. Antal 
Ludevitovi zast. vd. Antal l.udevitovou rod. Tar 
Juliou ako tutorkinou pozemnoknizná vrchnost 
nanadila následkom vyssieho slubu novu licitáciu 
cielom vymozenia 235 K, poziadavky na kapitale 
a je j prislusn< sti na nemovitost nachadzajuci sa 
na üzemi levického okr sudu obsazenu v pozk 
kn. protokulle obce Oroska c. 156. pod A -f-1. re | 
169,a mc pod B. G. v 1/6 éiastke znejuci podiel. 
s podrzanym vyrokom ó. 559/1920 v prospech vd. 
Antal Ludvikove tniab. vd. i ráva.

Licitácia :a prevedie o 15 hodine predpolud- 
najsej dna 18-ho decembra 1924 v obecnom donié 
Oroska.

Pod licitaciu spadaiuca nemovitost nemoze sa 
lacnetsie j redat', ako za 1540 kor.

Ti, ktori chcú licitovat’, povinny su slozit’ ako 
odstupné 10°ic-ov vykriknej ceny v hotovoati, alebo 
v cennych papierocb, ku kaucii spo>obili, poéi- 
tanych dia kursu urceného v 42 §-e zak. cl LX. 1881. 
osobe póz kn vrchnosfou vyslanej, alebo tejie 
odovzdat stvrdzenku o predbeznom ulozeny 
odstupného do súdneho depositu a licitacionalne 
podmienky podpisaf (§§ 147. 150 170. zák. cl
LX. 1881. §. 2 . zák cl. XL z. r. 1908)

Ten, kto za nemovitost viacej slubil, néz 
vykrtkna cena, cini, jestli nik viacej nesinbuje, po
vinny je dia percenta vykriknej ceny urcené 
odstupné jo vysku prave takého percenta nim 
slubenej ceny hneJ doplnit.

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

okr sudea.
Za hodnovernost vydania !

HOFFMANN 
správ póz. knihy.

hogy aki szépen és olcsón akar 
öltözködni, az csak

KOPRDA és Tsa. 
ruhaáruházában (MÜLLER-féle ház) 

szerzi be szükségletét.

Figyelje állandóan kirakatainkat!! "Wí

Legjobb bevásárlási forrás!!!

KERN TESTVÉREK
főszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése

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

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK 11!

K 4 ltTEI.1% KI VÍ'jI.I

Szlá biztosító r, t. Prága.
N k I o v e n m r. kól Q \T A T TP M 
fiók - HzaatónáK; n ’ UIaCjII.

Foglalkozik a biztosítás minden ágazatával. U m.: 
élet, tűz, betörés, baleset, szavatossági, átalány 
(pausáh. szállítmány, állat és jégbiztosítás stb 
igazolhatóan a legolcsóbb díjszabás és legmél- 

tányosabb feltételek mellett.

Főüg’ynökség-:

LEVICE,
Szentháromság-tér 2.

Viliim kötvények eiintéBénét a fél klván- 
Mngára dljncntraen vállaljuk.

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 VASARUK, és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Nikkel, alumínium és nehéz zománc edények. Modern háztartási cikkek 
Villanyos forralók, vasalók és főzőedények. Vajköpülö és fagylaltgépek, 
tbermosok, passzirozó gépek, babvágógép, gyümölcsszedők és tisztítók, 
ugorka, tök és káposzta gyaluk. Pouding, parfait, tortaformák, habüstök, 
díszes kávedarálók, alpacca és alumínium evőeszközök, konyhamérlegek.

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

Építést anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, kátrányfedél- 
lemez, kátrány, karbolineu-n. 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.

Vadászati kellékek : Vadász lőpor és robbanószerek elárusító helye. Üres és kész 
vadásztöltények, sörét, fojtás, gyutacs nagy választékban Turista, és vadász 
Rzéknk. hátÍ7gákok. kulacsok

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

(Szanatórium épület) szerzi be.
Állandó nagy raktár:

Női ruhákban, Blusok, gyermek és Bakfis ruhák, kötött kabátok, Jumperek, női és 
férfi harisnya, valamint ERCO gyártmányú férfi fehérnemű, nyakkendők és nagy 
raktár férfi PESCHL kalapokban. — Bébé kelengyék minden minőségben. 
-------------- . _ Szolid és pontos kiszolgálás.
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Kereskedők figyelmébe
ajánlom dúsan felszerelt

Mikulás és karácsonyi cukorka 
nagy raktáramat.

Karácsonyfa díszek! — Mikulás külön
legességek ! — Dessertek, csokoládék 
s más cukorkák eredeti gyári áron.

F
Tauber Ármin 
cukorka kereskedő, LEVICE.

<!£

VESZEK
tűrt aranyat és ezüstöt. 
Ugyanott nagy választék 
órákban és ákszerekben.

KOHN JENŐ
órás

LEVICE, Szepesiül. 3.

naaxzscssc tk n lm i totptt hhtíuhbsc

! Üzlet áthelyezés. |
Értesítem a nagyérdemű közön- jj I séget, hogy BÁSTYA UTCAI | 

fodrász üzletemet

e hó 25.-től BÁTI UTCA U 
(Weinberger-íéle) házba S

helyezem ó.t. í]
Kérném a nagyérdemű közönség további |S 

becses pártfogasát.
Maradok tisztelettel H

GAPEL JÁNOS fodrász, fi

Tűzifa raktárt 
alapítottam Levicén 

Kálnai utca 23 szám alatt 
úgy waggon, mint kisebb mennyi

ségben s felvágva is 
legolcsóbb napi árakon 

házhoz szállítok.
Szives pártfogást kér, tisztelettel

Szilárd Henrik.
Megrendelések felvétetnek STEIN 
ÁRPÁD villanyczikkek üzletében.

w TAPSÖR CSAPOLAS! -w
Minden V BBftr- és ünnepnapon 

Bud.wei.si 200 Porter sör 
HBDINA LAJOS, vendéglőjében.

Megvételre
kerestetik Dr. Ribáry: 
Történelem Ó-kor I-ső és 

IBHB Szilágyi: Magyar nemzet
történelem 1, 6, 8, 9. és a 

10. ik kötete. — Cim a kiadóban

Üzlet áthelyezés.
Az olcsó és szolid kiszolgálásról előnyösen ismert

MÜLLER ÁRPÁD cég
úri- és női divatáruházát Hviezdoslav u. 9. (Petőfi u.) alá helyezte át 

és kéri a t. vásárló közönség további szives pártfogását.
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Érteaitésl
Értesítem a n. é közönséget, hogy 

Léván Deák Ferenc utca 14. srám alatt 
HATÓSÁGILAG ENGEDÉLYEZETT 

Cselédszerző intézetet
1 nyitottam —
A n é közönség szives megkere

sését kerem Tisztelettel:
Gasparik ZDk/Lótii a 

0*

Értesítés.

Medzíhrad^zky József 
szűcsmester 

Iéva, Petőfi utca 8 sz.

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

ENGED SÁNDOR
posztó-, szövet-, zeig- és 

--------bélésárúk raktára

Férfi-ruha és kabát-szövetek 
nagy választékban 

kaphatók.
Angol szövetek állandóan raktáron!
Pontos k’sro'gálá’-! Olc’ó Arak!

!! Dohányzók íigyelmste!!
Az összes dohányzó kellékekben 

a legolcsóbb és legjobb 
bevásárlási forrás

GRÓF RUDOLF
DOHANYNAGYÁRUDAJA LEVICE 

ivárosi saalloda épületében)

Állandóan raktáron van:
Seimeci pipák, valódi bruyére angol és 
frarcia pipák valamint ceibukok, pipaszárak 
dohányzacskók, cigaretta- és szivarlárcák 
és szopókák. Abadie és Olleschi u cigaretta 
papirok, hüvelyek és az összes dohányzó 

kellékek
Valódi .SOLINGEN4 kések és ollók. 

„PIATNIK" játékkártyák, kávéházi és ven
déglői felszerelések : Biliárd kréták, kávé
házi kréták, tágobörek, fogvályók és papir- 
szalvélták — Levelezőlapok — Nagy 
választék jelzökrétákbsn és szabókrétákban. 
Papíráru és Írószerek — Pósta cikkek, 

t kmAnybélyeg. váltók és fuvarlevelek. 
Cigaretta és szivar külföldi különlegességek

Igazolványok prágai mintavásárokra 
Gyufaküiönlegességek : ,01aszu, „Sülő*.

„Jupiter* stb — Öogyujtók.

Örömmel értesítem a n. é. vásárló és kávé kedvelő 
közönséget, hogy a háborít előtti hírneves és legjobban bevált 
„ANGYAL11 pörkölt kávé ismét kapható.

Ezen kávék a leggondosabb pörkölés mellett és válo
gatott nemes kávékból kerülnek elő s a következő árak mellett 
lesznek a m. t. vásárló közönség rendelkezésére bocsájtva:

Ezüst csomagolásban '/« kg.
Zöld „ '/« ,,
Kék . '/i „

Kö 13-
12 —
10 —

Úgy íz mint aroma tekintetében felülmúlja az összes 
csomagolt kávékat.

Mint minden évben úgy ez évben is a KARÁCSONYI 
betekben bel- és külföldi Likőr, Rum és Cognac 
árukészletemet eredeti gyári áron árusítom

RAKTÁRON : Gessler, Zwack, Gottschlig, Schotz, Kaff ka, 
Wantoch, J. & F. Martell, Hőbe, James, Buchanan & Co, G. A. 
Jourde Lapostolle stb. cégek árui

LIKŐRÖK 1 literes üvegekben már Ke. 21.—tői.
T E A : „Hornimans'1, „Tea kanna11, „Lipton“, „Orosz 

KapabaHo11 csomagokban és kimérve.
Fiedor-féle Caces és teasütemények.

Az összes gyártmányú csokoládék, dessertek, Cacaok, Karlsbadi 
kétszersültek és tortalapok

ETTTS A-bCTJ-.
Prágai sódar, felvágottak magyar szalámi, „SATRAPA“- 
féle tormás virslii dobozokban, pástétom és húskonzervek.

KAJTOB.
Ementhali, Trapista, Roquefort, Tejszín, Romadour, Imperial, 
Quargli, Liptói és naponként friss TEAVAJ — — —

halak
Ostsee, Göngyölt, Angolna, Oroszhal, Mustároshal, füstölt
hal, Salman, Sardiniák, S gyűrűk, sardella és sardella pásté 
páczolt és sós hering.

Karácsonyi ünnepekre élő dunai halak
előjegyzéseket már most elfogadok.

Déli gyümölcsök.
Datolya, füge, malaga, cukrozott gyümölcs, Jamek és be
főttek, maroni stb.

Érkezőben (5 6 nap;: Mandarin, Vérnarancs, Olasz szőllő, 
VERMOUTH gyógybor.

Krampusok, Mikulás, karácsonyfa díszek és cukorkák 
nagy választékban.

Oroszkai lisztek állandóan raktáron.
Az összes fűszer áruk a már ismert tiszta kezelés, verseny
képes ár és pontos kiszolgálás mellett bocsánatnak az igen t. 

vásárló közönség birtokába.
Szives támogatásukat továbbra is kérve, maradok

kiváló tisztelettel

LACHKY ELEK
fűszer- és csemege kereskedő, LEVICE.

Nvitrai 4i Tárta könyvnyomdája Levios—Léva-


