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Néhány szó
az esperanto segédnyelvröl.

(bm.) Sokan vannak, akik isme
rik, kiket az eszme szépsége már 
elcsábított arra, hogy tanulmányoz
zák, de jóval többen vannak, kik
nél a hallomáson túlra nem igen 
terjed az eszme ismerése. Ezeknek 
szól e kis ismertetés.

A kis nemzetek átka, hogy nyel
vük, országuk határával megszűnik 
és kénytelenek azon ország nyelvét 
használni, ahol tartózkodnak. Az 
idegen nyelvek tanulása hosszú évek 
munkáját igényli, de tökéletesítése 
teljesen sohasem sikerül.

Az esperantó nemzetközi segéd
nyelv ezen nehézségek leküzdése 
céljából készült. Nem a nemzeti 
nyelvek kiszorítására törekszik, ha
nem csupán azt akarja elérni, hogy 
a nemzeti nyelvek mellett mint 
segédnyelv használtassák. Célja tehát 
az, hogy ledöntse a korlátot, melyet 
a nyelvek különfélesége emelt a 
nemzetek közé.

Az esperantizmus az egész vi
lágra kiterjedő törekvés oly semle
ges emberi nyelvet elterjeszteni, 
amely nem nyúl bele a népek belső 
(nemzeti, társadalmi, politikai, vállási 
stb) életébe, melynek nem célja a 
létező nemzeti nyelvek kiszorítása, 
hanem amely meg adná a lehető
séget, hogy különféle nemzetek fiai 
érintkezhessenek s az egyes orszá
gokban, hol különféle nemzetiségűek 
a nyelvért küzdenek, a nyilvános 
intézmények békés nyelve volna és 
amely nyelven közreadhatnák azon 
müveket, melyek egyformán érde
kelnek minden népet.

Sok sikertelen kísérlet és hosszú 
tapogatódzás után 1887-ben jelent 
meg az esperanto a világ színpa
dán. Természetesen a sok elrontott 
és az esperantót megelőző próbál
kozás, meg aztán az emberek több
ségének skepticizmusa hosszú ideig 
lehetetlenné tette a nyelv elterje
dését. A XlX-ik században még 
csak igen szórványosan volt isme
retes, de 1900 után egyszerre roha
mos fejlődésnek indult a franciák 
által kifejtett propaganda következ
tében. Egymásután terjedt el az 
európai országokban és velük egyi- 
döben az Amerikai Egyesült Álla- 
mokban. Azután sorra következtek 
Japán, Délamerika, Ausztrália stb. 
És ma már a nyelv oly elterjedés
nek örvend, hogy jóformán nincsen 
müveit állam, ahol ne találkoznánk 
esperantistákkal.

Zamenhof Lajos dr. varsói len
gyel orvos alkotta ezt a remekmű
nek nevezhető nyelvet, mely lehe
tővé teszi az emberiségnek a könnyű 
érintkezést. Itt csak annyit jegyzek 
meg, hogy a nyelv szavainak fele 

1 minden müveit ember előtt ismeretes. 
I Az esperantó úgyszólván nem 

mesterséges nyelv, hanem inkább 
zseniálisan feltálalt kivonata az 
európai nyelvnek. Ezekből származ
nak az alapelemei, de oly módon 
összetettek és egybeolvasztottak, 
hogy a nyelv úgy jelent meg, mint 
egy teljesen önnálló harmonikus 
mü, a használat által saját stílust és 
szellemet kapva.

Az esperantó nyelvtana a mo
dern európai nyelvek tanulmányo
zásának és egyszerűsítésének az 
eredménye. Dacára az esperantó 
egyszerű szerkezetének, mégis kész 
a gondolat legfinomabb árnyalatá
nak kifejezésére, amint ezt mutatja 
már a nagy irodalma.

Az esperantóval néhány hóna
pos tanulás után érintkezésbe lép
hetünk az egész világgal. Tehát 
előmozditja a nemzetközi érintke
zésnek nagymérvű egyszerűsítését, 
a kölcsönös megértésnek hathatós 
előmozdítását, a kultúra, tudomány 
és irodalom széleskörű terjedését.

Az egész világon kifejtett nagy
mérvű propaganda már oly vívmá
nyokat eredményezett, melyek biz
ton arra engednek következtetni, 
hogy az esperantó rövidesen elfog
lalja a világon azt a helyet, mely
nek betöltésére hivatott. Japánban 
a külkereskedelem hivatalos nyelve 
már az esperantó. Hollandiában 
minden közlekedési, közbiztonsági, 
szállodai és kereskedelmi alkalma
zott beszéli. A világvárosok London, 
Páris, Berlin, Bécs rendőrsége hiva
talosan használja. Legújabban már a 
magyar államrendőrségnél is tanít
ják az esperantót. Nálunk a közép
iskolákban, mint rendkívüli tantárgy 
szerepel. A világ cserkészeinek 
érintkezési nyelvéül felvették az 
esperantót. A legutóbbi genfi konfe
rencia tárgyalásai arra engednek 
következtetni, hogy rövidesen a 
nemzetközi konferenciák, sőt a rádió 
hivatalos nyelve is az esperantó 
lesz. Mind egy-egy lépéssel viszik 
előre ezt a minden nemzetet egya
ránt érdeklő törekvést: megvalósí
tani a nemzeteket egymáshoz közel 
hozó eszközt, az esperantó köz
használatát.

Az egész világon kifejtett nagy
mérvű propaganda egy kis lánc

szemét képezzük mi is, mikor is 
erős kitartással hozzáfogunk ahhoz, 
hogy tanfolyamok tartásával sze
rezzünk hívőket az esperantónak és 
ennek hathatós segélyével majdan 
mi is elősegítsük az esperantó nem
zetközi segédnyelv diadalra jutását.

A vllág-eseményekbfil

A Politikán moszkvai táviratot közöl, 
amely szerint a szovjetkormány nem haj
landó Franciaországnak a régi orosz adóssá
gokat készpénzzel megfizetni, de a régi 
franaia vas- és fémüzemeket szándékszik 
visszaadni és Franciaországnak uj koncesszió
kat biztosítani.

A magyar kommunista cseretranszport 
átutazott Csehszlovákián. Szob határállomá
son vették át a csehszlovák hatóságok azt 
a negyvenhárom magyar cserefoglyot, aki
ket a magyar kormány Oroszországba szállít
tat a túszokul visszatartott magyar tiszte
kért Egyórai piheués után a transzportot 
tovább szállították Oroszországba.

Az egyiptomi hadsereg főparancsnoka 
Lee Stack ellen bombamerénylet történt, a 
bomba azonban nem robbant föl A merény
lők ezután revolverrel lőttek a tábornokra 
és megsebesítették. A tettesek elmenekültek.

Anglia jegyzéket intézett Egyiptomhoz, 
melyben az egyiptomi kormányt teszi fele
lőssé a Sirdar elleni merényletért, továbbá 
komoly garanciákat követel és az antibrit 
propaganda megszüntetését.

Ismét pasa angorai miniszterelnök egész
ségi állapotára való hivatkozással lemondott. 
Utódjául Fethi beyt nevezték ki.

A Pravda közlése szerint tárgyalások 
folynak Bukaresttel és Rómával katonai 
konvenció megkötése ügyében.

Kovnóban, novembor 21-én régi bom
bákat raktároztak be, melyeket egy magán
vállalatnak szándékoztak eladni. Munkaköz
ben robbanás történt, mely alkalommal hét 
ember meghalt, kettő pedig megsebesült. Az 
anyagi kár is óriási, a városban egyetlen 
ab'ak sem maradt ép. Csak a rendőrség 
akadályozhatta meg a pánikot.

Az átadott angol jegyzékre válaszolt 
Egyiptom.

Anglia elutasitotta Egyiptom válasz
jegyzékét mivel az angol ultimátumra adott 
egyiptomi válasz nem kielégitö. A kormány 
emiatt lord Allenbyt teljhatalommal ruházta 
föl és uj instrukciókat adott neki, hogy 
Anglia érdekeit kellőképpen védhesse.

Az egyiptomi kormány lefizette az an 
goi jegyzékben követelt félmillió fontot. 
Angol forrásokból azt jelentik, mivel az 
egyiptomi kormány nem teljesítette az angol 
követeléseket, a brit csapatok megszállták 
az alexandriai vámhivatalt.

Elkészült a magyar választójogi törvény 
Rakovszky Iván belügyminiszter ujságirók 
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előtt kijelentette, hogy a kormány választó 
jogi javaslata elkészült és rövidesen a 
nemzetgyűlés elé kerül. Budapesten és 
környékén titkos lesz a szavazás lajstromos 
rendszer alapján, a törvényhatósági városok 
bán is titkosan szavaznak, mig a többi kerü
letben, ide értve a rendezett tanácsú váró 
sokat is, nyílt lesz a szavazás.

Mexikói igazságszolgáltatás, Gonzalesz 
tábornok a tabaskói katonai operációk parancs
noka hivatalosan tudatja, hogy 17 tisztet, 
köztük 3 tábornokot és 4 ezredest kivégez
tetett. A kivégzettek résztvettek a Huerta 
által vezetett lázadásban, majd kegyelmet 
nyertek, újabb időben azonban ismét a 
kormány ellen agitáltak.

Az olaszok támadást kezdenek Tripolisz- 
ban. Az elmúlt napokban az olasz csapatok 
bevonultak az 1916-ben kiüritett syrtei zónába 
és kitűzték ott az olasz lobogót. Gasburhadi 
Ibrahim Schekeni táborát megtámadták, mert 
ez a törzsfőnök árulta el 1915 ben az olasz 
visszavonulást. A táborban 50 fölkelő holt
teste maradt vissza. Az olaszok 400 fegy
vert, Bük municiót, gépfegyvereket és igen 
sok élelmiszert, meg zászlót zsákmányoltak.

A hadikölcsönkötvényekről szóló törvény 
végrehajtási rendeletének végleges szövege 
zése megtörtént. A végrehajtási rendelet 
kihirdetése december közepére várható.

Csokonai Vitéz Mihály.
Midim Saas Géni falolvasási • rorinyól 

Ciokonil-iinnepélyen.

Kedves Hölgyek és Urak!
Asszonyosság’, gyávaság fog el, mikor 

kezembe veszem a tollat, hogy eléjük idéz
zem százötven év ködös távolából, Csokonai 
Vitéz Mihály szellemét. Félek tőle, gyenge 
lesz a toliam visszahívni a nagy fényességet, 
melyet Csokonai gyűjtött a magyar éjszakába 
s hogy nem tudom eléjük hozni olyan ragyo
gón, mint művei tanulmányozása közben 
előttem megjelent.

Ne várjanak tőlem tudományos érteke 
zést. Száraz okoskodással, irodalom törté
neti adatokkal nem akarok unalmat előidézni 
ott, hová szent lelkesedést és szeretetet kí
vánok vinni Nem a könyvekbe zárt Csoko
nait akarom megmutatni, de az élőt, amint 
ott tombol, szeret, vívódik költeményeiben.

Szeretném, ha toliam versenyt repülne a 
telkemmel és vele szállhatna az önök lelke 
is és mint egy reggeli harmattól felüdült virág, 
úgy néznénk ez után az élet sötét hétköz
napjai elébe. Ha meleg szívvel, szent lelke
sedéssel jönnek velem, talán sikerül is álmo
mat elérnem, talán meglátják s megszeretik 
Csokonai Vitéz Mihályt.

Csillaggal álmodik az éjszaka 
És lidércfénnyel álmodik a láp 
Es örök tűzzel álmodik szivem. 
Egy lángot adok, ápold, add tovább 
És gondozd híven. . ,

(VÉGVÁRI)
Egy költő mondta e sejtelmesen szép 

verssorokat; egy beteg szívű, bánatos ma
gyar. Egy táltos mondta, karjait mikor vágyva 
tarta ki a csillagtalan sötét éjszakába és nem 
látott biztató világosságot sehol.

S valahol — más ország határán visz 
hangja kelt. Más szív dobogta, más szavak 
kai, ugyanezt a dalt :

Vakság vert emberek, 
Gyújtsátok meg a szivetek 1 
Napot pótol, ezernyi lámpást 
S hajnallá nyúl az éj keret 
S mert vemhes volt az éj hívőkkel, 
Itt is, ott is, kigyult a láng . . . 
Csak szikrát vártak a szivek 
S meg telt az éj, lámpás vivőkkel.

(MÉCS.)
Magyar sötétség, te fájdalmas gyász- ‘ 

fátyol — meggyujtva sziveinket, csillaggal ! 
hímezzük ki bánatod: Költészetünk fényes, 
tündöklő csillagaival. Előhozzuk őket a múlt- i 
bol; könnyeinkkel, szeretetünkkel mossuk le 
róluk tűnt idők ködét és büszke örömmel 
dobogja szivünk: A miénk — a lelkünk — 
a vérünk — a dicsőségünk.

Magyar sötétség, sok csillag ragyog 
fátyladon s ma egy tündöklő üstökösnek 
szenteljük ünnepünk.

Jertek velem a délibábos Hortobágy 
mellé; tudós Debrecen szelében van egy 
szalmatetős kis ház. Igénytelen, félve meg- 
lapuló; hatalmas szomszédja, az ős collé- 
gium zordon tekintettel néz reá.. . S benne

egy csillagszemű asszony, álomlátó lélekkel 
szorítja keblére első szülött fiát.

Az egész világ boldogsága ragyogott az 
anya szemében, mikor először ölelte álmai 
gyermekét.

Szalmatetős kis ház, álmok rajzoltak 
benned — csodaszépek — dicsőségről, hal
hatatlanságról, boldogságról:

Öh, szent a szalma kunyhók küszöbe, 
Mert itt születnek a nagyok. 
Az ég a megváltókat, ide küldi be.
Kunyhóból jó mind, ki a világnak szenteli magát 

(PETŐFI)

A dicsőség és halhatatlanság útja tövi
ses, boldogság benne oly kevés ; de mit tud 
hat arról, egy pici gyermek és miért tudna 
róla az anya ? Nő a gyermek és érzi, hogy 
rövid az idő, mi néki adatott, hogy sietni 
kell Csodálatos ösztön űzi, hajtja s alig 4 
éves, már olvas, tanul és áhítattal hallgatja 
anyja ajkán a magyar múltat Mint mesekút 
öble, csorgatja Gyöngyösi István regéit Dió
szegi Sára rózsás kis ajaka és a gyermek 
léleklátó szemmel szívja magába, mint édes 
illatot.

Nőtt, fejlődött, szelleme mindenkit elbű
völt. Szigorú vezető kéz nem kisérte utján, 
mindenki kényeztető szeretettel közeledett 
feléje. Csoda-e, ha esze nem bírja a vasfe- 

■ gyeimet és tövis terem emberek közt vezető 
J ösvényén ? Kivirult költészete ez az ezerszinű 

virág, melynek különös zománcot ád az olasz 
költők hatásának édeskés bora; szinte men
tálissá tesz a német múzsa után érzéses s 
teljes súlyával nehezedik rá Rousso bölcsé 
szete.

Ép itt az ideje, hogy egy dissonáns 
accorddal felrázza lelkét az élet és visszaadja 
önmagának és nekünk

18 éves. Fiatal Féktelen I Érzi, hogy 
homlokát Isten csókolta; lelke örök szépsé
gekre ékes, szakadatlanul zsongnak benne 
költészetének édes dalai.

Nem túr békét és szabadság szerető 
lelke képtelen rá, hogy a fegyelem szent 
nevében hámba fogjon fiatal gyermek lelke
ket akkor, mikor lobogó fürtű szép homlo 
kát maga sem tudta belehajtani Nem I Akkor 
sem, ha testi jóléte függ tőle. Jön az első 
ütés, mely érzékeny lelkét éri s bezárul előtte 
eddigi szerető otthona az ős collégium. Nem 
zúgolódik s nem vádol. Kezében vándorbotja

Alkony a Garamon.
ősi, de értékdús tradícióink vigasztaló 

szimbóluma, Te zöld vizű Garam még a 
régi kitaposott utakon vonszolod fáradt tes
ted, hogy a búsan csobogó patakok vizétől 
felhizva, megnyugodva borúlj rá a BÍkok 
kebelére. Mennyi tüzes fájdalmak, mennyi 
megtépö gyötrelmek könnyei egyesülnek 
benned, hogy délre jussanak I

Te zöld vizű öreg Garam tüntető remény 
vagy nekünk, hogy a jövőt ostromló izmos 
bizalmat el ne veszítsük, hanem akarásunk 
összerejével, mintegy feltartózhatatlan szug- 
gesztiöval emeljük diadalra szent és meg
tisztelt vágyaink tárgyát.

Az éhes ősztől lesoványodott fák, meg
sápadt füvek állnak némán, emberi kezektől 
irányitott rendben a falu szegélyét csiklán- 
dozó zöld mező Bzélén; igaz megértéssel 
hallgatják a koros Garam panaszos hömpöly 
gését. Itt a zöldben még büszke friss mezőn 
nyájak szórakoznak, libáknak megfogyott 
társadalma olykor mintegy sóhajokba törve 
fellármáz, olyan e hangulat varázsa, mintha 
nem is a szépségeket magába emésztő ősz 
rabszolgaságát nyögné e kép; csak a későn 
felébredt virágok fátyolos szinei űzik könnyel
mű szemeinkbe az ősz valóságát és a 
hangulat kellemességében elábrándozó lelkem 
kijátszott sorsunk sötét mezejére kergeti: 
Tört sorsunk, a magyarság jelen átkát magá
ban rejtegető falu hátunk mögött a fák 
közé bújva bántó csendességben meglapul. 
Semmi nyoma az egészséges életlobogás-

□ak Valami veszedelmes betegség, öröklött 
rendellenesség sodorja a pusztulás biztos 
hullámába. Csak a házak fölé nemrégen 
kikönyöklő karcsú nyakú torony ad valami 
lehetőséget az életsejtésre. Sem az utcán 
sem a hívogató mezőn semmi mozgás, 
semmi játék; egy gyermekarcot is látni 
fényes ritkaság I

Már felcsillog a parlon ellegelt fák közt 
a Garam délre Bzökése. Máskor borongó 
zöldesege most a napnak ránézésétől remegő 
szőkeség. A fák lábainál szöknek a bágyadt 
sugarak bíbor vörösségben kihűlt testére. 
Hátranéző arcukon rajta e sugarak minden 
szépsége.

Parthoz láncolt csónak izgatottan várja 
felszabadulását. Ide oda futva megüli a víz 
nyugodt kebelét. De nem is hiába I Rövid 
idő múlva már ragad minket délre új és 
új bámulásra kényszerítve szemünk. S mi 
teli mohósággal nézzük szemeinkbe e nagy 
ritkaságot, mit a surrant alkony fátyolos 
ruhája ad. Az egymást üldöző ritka szinek 
valóságos kaleidoszkópja a Garam rezgő 
vize, mely minden gyenge benyomásra igen 
érzékeny. A füvek mögé esett Nap mérges 
nézése ilyenkor valóságos képmutató láng
sugarakat azór és ezek makacssága a külön
böző akadályokon megzavarva űzi a víz 
síkján utolsó játékait.

Nyájasan ringó csónakunk egy öreg 
csont kipróbált kezében engedelmeskedik az 
erélyes irányításoknak. De a mi kezeinkben 

[ a legnagyobb bizalmatlanságnak ad kifeje 
zést és minden irányítást dacosan vissza 1 

utasft. Hiába, minden anyag felett más és 
más elő tüntet emberi emperativuszával a 
munkamegosztást kihivóan reprezentáló e 
büszke századunkban. S talán igy valahogy 
helyes, mert különben a rakoncátlan anyag 
fellázadna fölemelt törekvéseink ellen 1

Az elrabolt földeket rögzítő bokrok fölé 
kimosolyog a hold (a Nap régi szerelmese) 
erőtlen fehér tekintetével. Minél sötétebb az 
alkony ruhája, annal elevenebb s végre 
szerelmesen piros lesz a hold arca ősi 
szerelmesének tetszeleg ilyenkor; e piros 
bájba sodró fényességet különben tőle nyeri, 
az öreg Nap pirítja állandóan csábos nézé
sével. S milyen hiú és kacér természet I 
Állandóan a víz tükrébe néz, most már 
öntelten nevet.

De hol van a madárdal, a természet 
örök zenéje ? Szerte némaság I Éjjeli szállásra 
szálló álmos varjak rekedt nyögése járul 
hozzá a Garam morgásához. Északról, a 
mord hegyekből ereszkednek le az alkony
ban délre Nem szeretik a derültséget, a 
síkok fényes elevenségét Ezért ütnek csak 
téleu tanyát itten. Lassan lecsillapodva 
megülik a fák koronáit

Az alattomosan surrant alkony végre a 
helyzet ura. Legyőzi teljesen a menekült 
világosságot és minden kis helyet betakar 
sötét köpenyével.

Vele együtt társul a cseud is. Hangta
lanul repked tova a csillagok milliójától 
meggyujtott fantáziánk a világ örök titok
zatosságába és a vége boldogság kellemessé
gében ülve elégedetlenül érezzük a végtelen 
boldogság lehetetlenségét. (/)
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S búcsúzik fájó lélekkel, de nemes mega
dással : „Ha mi kedvest tettetek velem, higy- 
jétek el, hogy érzékeny ez a szív, nagyon 
érzékeny. La, mi kedvetlent ejtettetek rajtam 
a nesusok nesusának nem a ti kárt tevő 
indulatotoknak tulajdonítom".

Az élet készité már tövises útját. Nem 
bánja ? Nem érzi E'szánt lélekkel is dúl a 
halhatatlanság tövises ösvénye felé.

Mi volt Csokonai költészete ? Magyar 
ugarba való magvetés ; kiáltó szó a puszta
ságban, egy szent igének jövendölése. Ki 
volt Csokonai 1 A magyar költészet Keresz
telő Jánosa, előhírnöke a ragyogó napnak : 
Petőfinek.

Kezében vándorbot ; szivében keserű
séggel váltakozó reménység s fiatal fejében 
büszke öntudat. Így indult el meghódítani az 
életet. Céltalanul talán ? Nem I Sors mérte 
útja viszi Bicskére — talán azért, hogy merre 
lába lép, kinyíljon előtte a virág. A szép. 
Az egyszerű. A magyar! Talán azért, hogy 
megismerhessen téged magyar nép, hogy 
meghasogatva költészetének idegen ruháját 
büszkén, diadalmasan öltse magára a mi 
ragyogó kínpompáju köntösünk. Hogy ráta 
láljon önmagára s természetes üdesegükben 
keljenek életre lelke kincsei.

Hogy megláthassa és átérezhesse a 
„Szegény Zsuzsi keservét", melyet a „viola 
szin pecsét alatt jött parancsolat" vált ki és 
a „Parasztdal" legényének bánatai ki a vityi 
lóba zárt Kató ablaka alatt zengeti szerelmes 
énekét

Megismeri hatalmadat arany ködöt kí
náló pohár, azért, hogy borral fűtött jó kedve 
az égig szárnyaljon, hogy megszülethessenek 
a színes, vidám anakreoni dalok. Csengve 
bong bennük a mindent megszépítő mámor 
vidám muszikája :

Ha most nem édes énekem 
S nem ég pokoli tűzzel 
Ne bántsd — legyen borom nekem 
Egy szív szerette szűzzel. 
Gyullad nekem tüzem, hevem, 
Poéta lesz az én nevem 
S mirlust fejemre fonnak 
Akar Anakreonnak.

Körül öleli lágyan a szerelem, boldogságról 
mesél neki. Megcsillogtatja a reménység sely
mét s elringatja minden bánatát.

Kilenc hónapig tartó boldogság ... egy 
hoss2u éleire oly kevés ... de várhat e 
többet az, kit arasznyi léttel küldött útjára a 
végzet és e rövid idő alatt kell feljutnia a 
halhatatlanság csúcsára ?

Kilenc hónap . . . telve bóditó, megejtő 
szépségű dallal, reménykedő boldogító — 
haldokló szerelemmel. Képzelete körülfonja, 
elkíséri szerelmesét mindenüvé; ezer kér
déssel ostromolja:

Ah Lilla mennyei szive 
Orcája a keblemnek hive 
Megvarázsolta szivemet. ,
És bár Ámor kohóban élek, 
De tüzemröl beszélni félek. 
Hogy meg ne vessen engemet.
Pedig tán heves indulatja, 
A nemes lángot beszivhatja, 
Vagy Oh — vagy tán már érez is ? 
De, hátha édes aggodalma. 
Más boldogabbnak a jutalma, 
Oh, félek is, reményiek is.

Elküldi hozzá álmában lelke képmását:
— Vallja meg könnyező szemekkel, 
Rebegö nyelvvel, nyílt kezekkel, 
Hogy ó szép és én szerelem, 
Akkor tán édes nyugalmában 
Részt vevén a inas fájdalmában 
Ezt nyögi — Én 's szeretem.

Elmúló álom . . . • Másé lesz a lány és a 
költő lelke egy színes, soha sem múló bá
nattal gazdagabb. Sír, zokog lantja, halott 
remények elsiratöja. Hangokat hozzá a Ba 
laton zúgása kölcsönöz Itt születik meg fáj
dalmas dala a reményhez és fásult lelke 
nálad keres megnyugvást. Oh Illjanynsk 
riadó leánya. Itt súgja ko.tészete lelkének 
talán kárpótlásul a „Pillangóhoz címzett kis 
remekét, melyet Haydn zenéje ^árnyán 
ismert meg a világ. Csodálja az , a 
selyem madarat", hogy violáról, violára száll, 
mikor ő csak egy rózsát tudott szeretni s 
mert ezt eleresztette :

Lomha hernyó módjára 
Mászkál a fanyar bánaton 
És a mások mulatságára 
Magának verskoporsót fon.

Elhalkul a bánat, mélyebbre kerül szöges 
ostorral veri az életet s meghajlik még is a

dacos homlok . . . vonagló ajakkal — óh, 
bizonyára kínzó önmegvetéssel eszi nagy urak 
asztalának kenyerét s dicsőitő dalra hangolja

• lantját.
Sötétség, gúny, emberismeret . . . meg 

születik lelkében egy szinpompás világ —
I fullánkja éget is, kacagtat is . . . és Dorottya 
‘ nem csak ifjúságot kap alkotójától, de örök 
| életet is.

És újra kézben a vándorbot, hogy ró- 
' zsát teremjen a magyar ugar. Sötét és vigasz- 
' tálán az út, amerre megy. Zengő magyar 
’ nyelvünk muzsikája csak a nép nyelvén 
: hangzik — csukva előtte főúri kestélyok s 
' nemesi kúriák Hárfán, spinéten érzelgős 
; német dal búsúl; zokogva hajlik ifjú Verter 
; keservei felé magyar leányok szép feje.

Csak az a szép, ami idegen. Csak az a 
! jó, amit a császárvárosból hoz haza az ak- 
1 kori magyar arisztokrácia. „Sárga csizmás 
i Miska" dalod csak akkor jut eszünkbe, mikor 
; a nagy francia csoda megzörgeti a lelkek 

ajtaját és hűségedről akar eltántoritani Mikor 
lóra ültet, hogy megszeresse veled együtt a 
győri arcpiritó, nagy szégyent

Volt-e magyar bánat volt e ezüst csengő 
hangján zengő magyar nóta — ki törődött 
vele — ki vágyott utánna ? Uram bátyám 
ha szépséget akart, elővette Corneiius Ne

I post, asszony néném semmit sem vett elő s 
i az érzékeny szivű leányasszony német nóták 

hangján nyögdécselte el bánatát
Hogy a magyar éjszaka világitani kez

dett, hogy lámpás vivők szivei kigyúrtak 
északon, nyugaton, keleten, délen — alig is 
láttak meg, Bécs felé fordított szemével, mi
ért nézett volna vissza a szegény, szomorú 
pusztaságba a magyar társadalom ?

S jött a tüzes lelkű vándor ... ma itt 
volt, holnap ott I Tegnap a föld népe látta 
szívesen, mesét mondott neki a vancsera csil
lag és a sejtelmes nyári éjszaka. Holnap 
főúri kastély vendége lesz és elmondja az 
éjszaka meséit; ragyogó, pompázó virág lesz 
a magyar nyelv költészete nyomán és belo
pódzik rideg, zárkózott szivekbe. Talán csak 
egy szempillantásra Talán csak egy hangos 
kacagást vált ki itt s egy édes bús sóhajtást 
amott; de kiváltja De benne volt már a 
magyar lélekben és parányi rés maradt utána. 
Egy karcolás, hogy ha újra csendül az egy
szer hallott dal megérezte és visszasírja.

Figyelni kezdett a pásztorfurulyára és 
egyszer csak meg látta a nép esodahimes 
költészetét, ezt az üdítő forrást, melyet ha 
egyszer megizleltünk, mindig szomjas lesz a 
lelkünk utána.

Baranya, Bács, Borsod, Zemplén, magyar 
lelke meséket súg neki hálából cserébe. Jó 
kedv kiséri utján, vagy fájdalom ? Talán 
mindkettőből támadt fajszeretet. Egy édes 
bánat sir a lelkében, a boldogság tőle messze 
elmaradt, — uj irányt kap a költészete. Mi 
benne idegen volt, lehu't már régen ; magyar 
ősregék bontogatják szárnyuk s képzeletében 
él, lüktet, csatázik Árpád s honfoglaló őseink 
vi ága.

Haza siet drága kincsével — űzi, hajtja 
egy fájó sejtelem, hogy elkésik, hogy nem 
válik valóra lelkében ringó hősök világa csak 
ott, abban a szalmatetős kis házban Úgy 
érzi, minden keserűt elfelejt, édes, boldog 
gyermekké lesz újra, csak egyszer érezze 
fején, édes anyja simogató kezét. Csak egy
szer érezze homlokán, édes anyja csókját.

Hiú reménység, csalóka délibáb . . . . 
Egy percre tán megáll idők járása felette, 
hadd higyje valóra válni álmait. Hadd legyen 
édes, bizó gyermekké újra és érezze az ott
hon melegét . . . azután . . . lehullott egy 
csillag . fénycsóvát rajzolt a nagy éjsza
kába s eltűnik utána minden . . . fény . . . 
bánat . . - dicsőség . . . Minden ? Nem 1 Itt 
maradt belőle egy örök szép virág, Csokonai 
Vitéz Mihály költészete

És itt maradt a szent örökség, hogy 
megkezdett munkáját imádságos szívvel foly
tassuk tovább

Nekünk is van fájdalmas, terméketlennek 
látszó talajunk — virágait letaposta az élet, 
termését elverte a jég

Így maradjon e ? Maradhat e igy ?
Magyar költők, Írók, művészek, nem 

megszentelt kötelességtek e szivetek vérével 
is a sziklából fakasztani virágokat?

Szabad-e elcsüggednetek, részvétlenségre 
elkedvetlenednetek, van e jogotok letérni az 
útról, mely tövises, fájdalmas, bánatot hozó, 
de amelyre elhivattatok ?

Bánatos a magyar éjszaka csillagoktól 
megfosztott fátyola. A mi kötelességünk bele 
hímezni minden fényt:

Csillagról álmodik az éjszaka
És lidércfényröl álmodik a láp 
És örök tűzről álmodik szivem. 
Egy lángot adok, ápold, add tovább 
És gondozd híven.

A magyar költészet lángja ez. Ragyog, tűn 
döklik, elvakit és fényénél szépnek látjuk 
rombadőlt életünk.

Rozsnyó magyar közönsége évszáza
dok ködéből előhívtam egy ragyogó csillagot 
Fogadd meleg szeretettel.

Képző- és iparművészeti kiállítás Léván
Művészetek iránt érdeklődő és minden 

szépért lelkesedő közönségünk nem minden
napi élvezetben részesült a városhaza nagy
termében rendezett legutóbbi kép és ötvös 
művészeti kiállítás alkalmával.

Bánsághy Vince, Hetzer Géza képzömü 
vészetük legjavát adták, s Hetzer Róbert 
mesterművei a hozzáfűzött remények fényes 
beváltását bizonyították

Bánsághy és Hetzer Gáza két külön 
világban olömüvész — Bánsághy az ő derűs, 
napsugaras lelkét viszi bele minden müvébe. 
Colorisztikus, dekoratív hatásokat keres, a 
forró szinek tobzódó kavarodása, a fény és 
árny csodálatos összhangba hozott szinke- 
veredéso meleg érzést keit Ha már egyideig 
néztük, a való külvilág szinte valószinütlen 
nek, bántónak hat. Nyugtalanítja, bosszantja 
az embert, hogy a való környezet olyan 
unalmasan szürke . . .

Témáiba szeretettel merül el, képei 
azért olyan megkspóak, közvetlenek. Megérti 
és megérzi őt a legprimitívebb ember is 
és élvezi őt a kényes, a müveit, a válogató 
ízlésű is. A forró napsütést szinte érezzük, 
havas, ködös képein a hideg, fagyos levegő 
szinte megcsapja arcunkat.

Lakásáról festett interioerjeiben csillog 
legjobban colorisztikus tehetsége Csendéle
tein a gyümö'csöt, selymet, porcellánt, üve
get meglepő erővel adja vissza. De legin
kább ki kell emelnünk portrait-it Igazoljuk, 
a tavalyi pozsonyi lapok kritikáit, melyek 
Bánsághyt, Szlovenszkó első arcképfestöi 
közé sorozzák. Legjobban akkor jellemezném 
öt, ha megemlítem sok asszonyi ajak sóhajos 
kivánságát. „Bár én is úgy lehetnék lefestve, 
mint Dr. Vidánó és Dr. Hámosné ipolysági 
úrinök."

László Fülöp mikor a nőket festi, érde
kes könyvet ad a kezükbe, vagy a zene 
lágy akkordjai mellett festi őket, hogy lelopja 
arcukról azt a pillanatnyi bájt, lelki vissza 
tükröződést, ami minden arcot széppé tehet.

Bánsághynak erre nincsen szüksége, ö 
csak a szépet, ünnepit keresi, csak azt látja 
meg.

Hetzer Géza főképon tájképeket Aliit ki 
í 0 a természet lyrikusa. Borongós, mély han 

gúlát ömlik képeiből. Széles ecsetvonással, 
nagy foltokban, a viharzó indulat szilajságá- 
val és bravúros briójával megfestve megin
dítja képzeletünket és meghatja érzéseinket. 
Mintha titkos, útvesztő rengeteget leplezné
nek, komor némaságban úgy merednek a 
fák a világló esti levegőbe Az ég, a fa a 
maga gazdag kifejező erejében áll előttünk. 
Mozogni, szenvedni, haragudni, szinte vak 
dühében tombolni látszik Csupa fojtott in- 

i dulat, elnyomott, kitörni vágyó szenvedély 
' lázong a fákban. Szereti a komor fák borús, 

misztikus árnyait, összeomló lombkorooáinak 
' sötét kupoláit, melyek mint egy gót templom 
I bolthajtasai, összeálló Íveseteket alkotnak

Azokon alig hatolhat át a napsugár, bent a 
sötét félhomályban egymásba borul minden, 
levél, giz-gaz, redves, kérges törzsek, a ned
ves talajt megesi a sok lehulló levél.

Ilyennek látja Hetzer Géza az erdőt, 
■ lelke tükrévé teszi és érzései jelképeivé. Ha 
' napsugarat fest, talán azt is a szeme pilláján 

rezgő könycsepp szivárványán keresztül látja.
A barbizoni művészek Corot, Millet, 

Diaz hatása érezhető rajta.
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A Falufejlesztö Országos Szövetség 
nagymarosi kiállításán ezüst érmet nyert.

Hetzer Róbert iparművész egy darab 
renaisaincekort varázsolt elénk ö Szlovenszkó 
Benvenútó Cellinije, aki a műit századok 
megdöbbentően tökéletes művészétévé! ejt 
csodálatba minden szemlélőt.

Műveit két vitrinben helyezte el. A 
klasszikus kor finomsága villan elénk minden 
müvén, melyeket kiváló egyéni Ízléssel, 
megértő tudással a modern művészet fornia- 
és vonaljátékának sajátosságával teljesen 
egyénivé tesz. Keze alatt szolgai módon 
hajlik az anyag, legyen az fa, fém, vagy 
más egyéb.

Kisebb szobrainak élethűsége ép úgy 
gyönyörködtet, mint a fémben domborított 
rózsaszirmok odalehelt könnyedsége.

Az életet nagy sokoldalúságában erőtel
jesen átérző művész nem kis telkeknek dol
gozik. Az alkotás lázas pillanatai űzik, 
hajtják, mindég újabb és újabb munkára 
serkentik s igy jönnek létre képzeletének 
álmai, tervei, s ö válogat, változtat, formál, 
kapcsol, ogybeolvaszt.

Szlovenszkóban jól ismerik már, talán 
csak Léván tudják legkevésbé, hogy kicsoda 
Hetzer Róbert, — talán azért, — mert senki 
sem tehet próféta saját hazájában . . .

A kiállítás kedd délig látogatható.
W. R. M.

Különfélék.
— A lévai járási bizottság novem

ber hó 26 án Léván tartotta havi rendes 
ülését dr. Vlkolinsky helyettes járási főnök 
elnöklete alatt, melyen a tagok csaknem 
teljes számmal jelentek meg. Jóváhagyta a 
bizottság Bakabánya község azon határoza
tát, mellyel az uhiiskói felállítandó állami 
iskola részéro ingyentelket adományoz. Majd 
a járási pénzügyi bizottsági tagok nepidiját 
állapította meg és pedig a helyben lakók 
részére 20, a közelebbi községekben lakók 
részére 40 és a távolabbiak részére 60 ko
ronát. Elfogadta az 1925. évi költségvetést. 
Gajdos szül Cziglan Maria felebbezése kö
vetkeztében Alsó-Almás községe által kivetett 
értékemelkedési adót mérsékelte. Jóváhagyta 
Léva varos képviselőtestületének a munkás
házak építése céljából a telkek megszerzését 
és 10 évi adóelengedést kilátásba helyező 
határozatát; továbbá Bat község és Hegyi 
János között a községi korcsmára létrejött 
bérleti szerződést. Jóváhagyta Léva város 
azon határozatát, hogy Weisz Gyula péknek 
a háza előtti közterület — pár négyszögöl 
— 3000 K vételáron eiadassék. A lévai 
biró fizetését havi 1500 koronában állapította 
meg. Jóváhagyta Alsó- és Felsözsember köz 
ségek azon határozatát, mellyel az uj Disz- 
nós Lsurany állami út részére községi terü
letet engedtek át. Jóváhagyta Nagykereskény, 
Kiskér, Horhi, Csank és Léva 1923. évi 
zárszámadásait. Elfogadta Alsózsember köz
ség azon tervét, hogy 70 zúzalékos államse
géllyel uj állami iskolát épit. Örömmel vette 
tudomásul a járási főnök azon bejelentését, 
hogy Léva—Bakabánya között autóbuszjárat 
lesz napi kétszeri indulás és érkezéssel. 
Mire a gyűlés véget ért.

— Gyászhlr. Lapunk zártakor értesül
tünk, hogy Czibulka Rezteiné lévai műépitész 
neje 52 évében e hó 28-án éjjel 11 órakor 
elhunyt. A jótékony lelkű úrinőt három 
gyermeke és széleskörű rokonság gyászolja. 
Temetése ma délután 3 órakor lesz Áldott 
legyen emléke I

— Vallásos estély. A lévai prot. 
leányok egyesülete ma egyhete, november 
28 án tartotta ez idei első vallásos estélyét 
a ref. iskola dísztermében hol szépszámú 
közönség nagy figyelemmel hallgatta a mind 
végig érdekes műsort, amelyet Vida Etelka 
egy kedves s az áhitat szárnyán ég felé 
emelkedő imádsággal nyitott meg. Utána 
Antal Gyula lévai adminisztrátor tartott el
mélkedést azon bibliai gondolatról, hogy 
Krisztus a mi egyedüli igaz orvosunk. A 
szivekbe markoló szép beszédet Tolnay i 
Lenke szavalata követte, ki bájosan s nála 
megszokott közvetlenséggel adta elő Tompa

Mihálynak a Gyülekezetben cimü vallásos 
tárgyú költeményét. Majd Guba Juczika 
Dóka Sándor tanitó diszkrét harmónium 
kísérete mellett szépen csengő haugon éne 
kelte a Tied vagyok cimü vallásos éneket, 
mellyel osztatlan tetszést aratott. Ezután 
Faragó Józsii értékes felolvasása : A női 
szépségről következeit, mely általános figyel
met keltett, különösen, mikor a telki szépsé
get szembe állította a világ által tömjénezett 
testi szépségnél. Végül Bayer Iluska szavalta 
Berde Máriának, az újabb költő nemzedék 
leunytagjanak a Laresekhez cimü versét egy
szerű, szivhez szóló melegséggel. A szép 
ünnepélyt Antal Gyula imája s a gyülekezet 
éneke rekesztette be

— Értesítés. A Léva és vidékén lakó 
civil nyugdijasok figyelmét felhívja aluiirt 
elnökség arra, hogy saját érdekükben a 
lehető legrövidebb idő alatt jelentkezzenek 
tagsági felvételük iránt. A beiratkozás végett 
szerda és szombat kivételével naponként tehet 
jelentkezni Láván a Kath Körben Kucsera 
Imre pénztárnok urnái délelőtt 10—12 óra 
között. Erkölc-i kötelességének tartsa minden 
nyugdíjas az egyesület soraiba lépni, mert 
jogainkat csak is egyesült erővel, tömörülve 
teszünk képesek kivivői, megvédelmezni. 
Összejövetelünket december hó 1-sö vasár 
napján is megtartjuk. — Elnökség.

— Csokonai ünnepély Bossnyón.
A rozsnyói művelődési egyesület magas 
nívójú szép ünnepélyt rendezett november 

i 19.-én Csokonai 150 éves évfordulója alkal- 
; mából. A jelenlévők mindegyikének telkében 

egy forró est emléke maradt. Markó János 
dr egyesüloti elnök megnyitó beszédébon 
meleg közvotleuséggel üdvözölte a jelen
levőket és a messze vidékek irodalmi egyesü- 

’ teteinek lelkes képviselőit. Minden szava, 
’ mint nagy, szent Ígéret tükrözte a szivekbe 
‘ az Egyesület további működésének képét, 

amikor is 10 évig tartó szünetelés után min- 
don erejével újra nagy törekvések vezetik a 

l kitűzött cél felé Thern Károly „Ünnepén" 
| cimü dala volt a sikerű t műsor második 

száma, amit az alkalmi vegyes kar énekelt 
Szkalos Emil művészi vezetése mellett. Ezután 
szavalt Mécs László írtak róla sokan, olva
sóink szinto tudják már, hogy Mécs neve 
után lánglelkének, titáni költőierejének dicsői- 
tsse következik. De ez mind kevés, ö egy 
fogaiom, akit mar mindenfelé ismernek és 
érdeme szerint becsülnek. Csokonai Echoját 
énekelte ezután Litlkey Bözsi és Teca, Egyed 
Aladar tökéletes zongora kisérete mellett 
Majd Madame sans géné felolvasása követ
kezett. Mély megértés finom leikén keresz
tül szúrt csodaszép gondolatok I Az ö tollán 
keresztül tényleg nem a könyvekbe zárt 
Csokonait ismertük meg, hanem az élőt: a 
síró, kacagó, szenvedő garabonciás diákot, 
amint ott él, szeret, zokog, vivődik verseiben. 
Sziklay Ferencz dr. őszinte csodálatot keltett 
hallgatóiban s viharos tapsorkánt aratott 
csodaszép mesteri hegedű játékával. Csak 
szeretettel és elismeréssel tudunk megemlé
kezte róla, akit sokoldalú tehetsége és tudása 
vonzó, moguyerö modora társadalmunk kid- 
veimévé tett. Síbelius : Valsetriste je, Godord 
Bercrusee, Hubay Csárdujelenete sok lelkes 
jobarátot biztositolt művészetének. Ismét 
Mécs szavalt. Ballada a szépségről, Ember 
leszek az emberek közt, Rohanás a tavaszba, 
Rabszolgák énekeinek: mindegyik egy-egy 
értékes gyöngyszeme annak az ékszernek, 
aminek Mécs költészete a neve Befejezésül 
Révfy Barcarolá-ját, Diensl O. Nyíló orgonák 
cimü dalát énekelte Littkey Bözsi és Tcca. 
A sikerült programm után vidám teázás és 
poharazás mellett élvezte a közönség a me
leg hangulatot, amit az estély fényes sikere, 
a megértés, az egy célért való szent lelke
sedés keltett minden jelenlevőben.

— Egyházi bírósági ülés. A barsi 
ref. egyházmegye időszaki bírósága december 
hó 8 án délelőtt 9 órakor Léván a ref. 
lelkészlakon tanácsülést tart, melyen egy 
fegyelmi és egy közigazgatási ügyet fognak 
tárgyalni.

— Kinevezés. A pozsonyi Ítélőtábla 
elnöke Fenyves Sámuel végzett joghallgatót 
a lévai járásbírósághoz joggyakornokká 
nevezte ki.

— Templom szentelés Felsőssom 
bérén. A telsőzsemberi 300 telket számláló 
kis evangélikus gyülekezet folyó hó 16 án 
tartotta templom szentelési ünnepét. A kis 
gyülekezet teljesen renováltatta és újjá ala
kította a templomát. Dicséretre méltó a kis 
gyülekezet áldozat készsége, amely amellett, 
hogy papot és tanítót tud fenntartani 50,000 
Kor-át is h jlandó áldozni Isten dicsőségére. 
Az ünnepélyen az egész környékbeli lakos 
ság nagy számban vett részt. A templom 
felszentelését Zoch S ev. püspök végezte, 
kinek egyszerű, szívből jövő, keresetlen szavai, 
élénk visszhangra találtak a hallgatóság 
szivében Utána Holéczi Zsigmond felsöbakai 
lelkész tartott telkes buzdító beszédet a 
hallgatósághoz, majd Maltulcsik Gyula póniki 
lelkész úrvacsorát osztott, végül Adamovits 
Sámuel olvasta fel a templom építési 
történetét

— A NŐI- és Férfi Kongregáció 
által rendezett karácsonyi bazár — amint 
már jeleztük — 4 én nyílik meg a zárda 
tornatermében és megtekinthető 4, 5, 6 án 
és a rákövetkező két ünnepen is nyitva tesz, 
hogy mindenkinek alkalmat nyújtsunk annak 
megszemlélésére. Szebbnél-szebb játékszerek, 
leányok és most már fiúk részére tesznek 
majd tanúbizonyságot a kongregációk tag 
jainak kézügyességéről. Kongreganistáink 
nem ismerve semmi fáradtságot, sokan nagy 
elfoglaltságuk mellett is időt és pénzt nem 
kiméivé dolgoztak a nemes cél érdekében, 
mert hiszen a bazárból befolyó minden jö
vedelmet a teljesen szegény gyermekek 
karácsonyi felruházására forditjuk. Meleg, 
szeretetünk melegétől áthatott karácsonyt 
akarunk nekik is rendezni, akiknek még a 
legelemibb szükséglet — a meleg ruha — 
sem adatott meg Ne keményítsük meg szi
veinket I Ne tekintsük e bazárt tehát keres 
kedésnek, hanem egy olyan helynek, ahol 
azok, akiknek több adatott, azok számára is 
adnak valamit, akiknek sémijük sincs. A 
közönség tegyen azon, hogy minél több 
ilyen gyermek érezze a mi irgalmas és 
jótékony szivüuk szeretetét I Nézze meg 
tehát mindenki a bazárt gazdag és szegény 
egyaránt. Vegyék meg az ott kiállított tár 
gyakat, vagy akinek szüksége nincs az ilye
nekre, a bazárnál felállított pénztárnál pénz
beli ajándékkal rója te emberbaráti köteles
ségét. 2 koronában állapítottuk meg a 
belépődíjat, de aki teheti járuljon módjához 
képest megfele'ő összeggel nemes célunk 
minél nagyobb arányokban való megválóéi- 
tasához A tél hidege a fagy következtében 
kéreggel vonja be a föld felületét, azonban 
a karácsony szent és kedves melege, amely 
szeretetet és békét hozott a földre, lágyitsa 
meg sziveinket, hogy a szeretet szép ünne- 
péu mindegyikünk szivét a jóleső érzés 
töltse el, hogy „megtettem kötelességemet 
tehetségemhez mérten" „Boldogok az irgal- 
masok. mert ők irgalmasságot nyernek* — 
mondja az isteni Mester — és „amit egynek 
a legkisebbek, legszegényebbek közül csele 
kedtetek, Nekem cselekedtetek."

— Halálosás. Egy kis bimbó szakadt 
te az étet fájáról. A kis halott mély gyászba 
borította, D.’dinszky Tivadar csatai ref taní
tót és szomorú családját A bánkódó szülök 
a következő gyászjelentést adták ki: Minda
zoknak kik velünk éreznek, mélyen meg
szomorodott szívvel jelentjük, hogy drága 
kis fiunk Marian f. hó 26 án 3 hónapos 
korában ártatlan lelkét visszaadta Teremtő 
jének. Kedves kis halottunkat f. hó 27-én 
d. u 3 órakor lógjuk a csatai sirkertben 
örök nyugalomra helyezni. Csata, 1924. 
november 26. Áldott tegyen emléke I Mik- 
lóska, Mártuska testvérei. Dedinszky Tivadar 
Dedinszkyné szül. Berényi Kornélia szülei.

— Néma rotáolósok. Egy negyed 
század előtt a sztrájk még igen ritka s for
radalminak minősített jelenség volt. Idők 
múltával a nagyközönség véleménye meg
változott felőle s később maga Tisza István 
is elismerte a munkásság emez éles fegyve
rének használati jogát. Az újabb, abnormis 
időkben aztán mindgyakoribbakká váltak 
a sztrájkok s a közönség aszerint foglal 
állást ellene vagy mellette, amilyen célból 
nyúl a munkásság ehez az ultima rációhoz 
Most újabban a munkásság elitje, a nyom
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dászok léptek sztrájkbe. A nyomdatermékben 
elnémultak a gépek, ezek az emberi szelle
mek csodás alkotásai, melyek a gondolatot 
megrögzitik és világgá röpítik, s belekapcsol 
ják az emberiség egyedeit egy nagy kullur- 
közösségbe. Újság nélkül a mai kor modern 
embere úgy érzi magat mint egy Robinson 
a lakatlan szigeten, mert a mai embert nem 
elégiti ki csupán a közelében zajló esemé 
nyék tudása. Semmi különöset sem talál 
többé abban, hogy amig ö édosdeden pihen 
puha ágyában, addig omberek azon fáradoz 
nak, hogy telefon, drótos és dróttalan táviró, 
acéltoll, ólombetű és rotációs gép segélyével 
együvé gyűjtsenek a világ zugaiból mindent, 
ami a kor emberét érdekli, hogy a reggeli 
kávéja mellé ezt is odaszervirozhassák neki. 
A nyomdászok sztrájkja következtében ez a 
gigászi munka meg van most zavarva Szlo
venszkón és a közönség nélkülözni kénytelen 
egyik-másik megszokott újságjának olvasását. 
A sztrájk oka az, hogy a szlovenszkói nyom
datulajdonosok egyrésze az itteni munkabért 
leakarta szorítani a csehországi alacsonyabb 
színvonalra. A nyomdai munkásság hivatko
zott a hivatalos statisztikára, mely kimutatja, 
hogy Csehországban olcsóbbak a megé hetés 
feltételei, mint Szlovenszkóban s nem ment 
bele a bércsökkentésbe s kitört a sztrájk. 
Léván azonban nem álltak meg a nyomdai 
üzemek, mert itt a nyomdatulajdonosok sem 
nem kívánták a bércsökkentést, sem pedig 
nem mentek bele a dolgozó nyomdai mun 
kások kizárásába A lévai nyomdai gépek 
tehát vigan zengik tovább a munka dalát, 
mig egyes városokban lendület nélkül, csend
ben, némán állnak a gyorssajtók és a piciny 
ólombetűk milliói, a kultúrának ez a harcos 
hadserege, mely sebet és gyógyirt, bút és 
vigaszt egyaránt tud osztani, türelmetlenül 
várja végét eme kényszerű pihenőnek — az 
olvasó közönséggel együtt I

— Házasság. Dr. Róth Lajos ügyvéd 
Szemes, Adler Aranka i,Léva) házasságot 
kötöttek, i Minden külön értesítés helyett.)

— Léva kölosöne. Az elöljáróság I 
tárgyalásokat folytat a Zemská Bankával 
négymillió koronának kölcsönkép való felvé
tele céljából. A kölcsön az uj vágóhídra, az 
uj polgári iskolára és a tervezett földmives 
iskolára és az ehhez szükséges 150 hektár 
nyi földterület megszerzésére és a város 
föggőkölcsöneinek rendezésére fog szolgálni

— Faludi Kálmán én Fenyő Irma, 
ez a kitűnő szlovenszkói müvészpár ma, 
vasárnap, a mozgó színházban fellépnek az 
ez év legsikerültebb moziszkeccsében a Gold 
stein Számiban. A pompás filmről valóságos 
elragadtatással imák a budapesti lapok, mi 
akik ösmerjük Faludinsk igazi művészetét, 
meg vagyunk róla győződve, hogy a mozi- 
szkecs előadásán a közönségnek nagyszerű 
élvezetben lesz része.

— A háborúban eltűnt katonák 
hosiátartozölnak figyelmébe. A csszl 
Vöröskereszt egylet elnöksége figyelmezteti 
az érdekelteket, hogy a legutóbbi napokban 
adta át Zizkov városnak az 1914—18. évi 
világháborúban elesett és fogságban meghalt 
katonák névjegyzékét,mely szerinttizenhétezer 
katona elhalálozása a háború befejezése 
után lett megállspitva, a hozzátartozók azon
ban — cim hiánya miatt — nem kaphattak 
értesitést. Azok a személyek tehát, akik 
valamely eltűnt katona hozzátartozójuk után 
kutatni kívánnak, jól toszik, ha mindeuek- 
elött ezt a jegyzéket tekintik meg, hogy a 
keresett családtag nincs e az elhunytak 
között. A jegyzék csehszlovák, magyar, német, 
jugoszláv, lengyel s más állambeli katonák
nak a neveit tartalmazza. A nevek legna
gyobb részénél meg van adva az illetőség, 
születési dátum, az ezred száma is, mely 
adatok alapján a keresett katona személy
azonossága megállapítható pontosan. A jegy
zékbe nincsen felvéve azon elhunyt katonák 
neve, akiknek elhalálozásáról a hozzátarto
zók már kiértesittettek.

— Fóliák—Mádlo vonósnégyes. 
December hó 3 án szerdán este a városi 
vigadóban hangversenyt rendez. A vonós
négyes nemcsak nálunk, de külföldön is 
elismert nevet vívott ki magának. Kitűnő 
művészetükkel, fejlett technikájukkal és 
összjátékukkal mindenütt, ahol csak meg

fordultak, elragadtatták a hallgatóságukat. A 
quartett tagjai Fóliák Aladár, Vasserberger 
Vilmos, Schneider Károly és Mádló János, 
mindegyikük képzett, nagyszerű muzsikus. A 
hangverseny programja: Schubert op. 125. 
(Es dur.) Mozart XII. G. dur. Beethoven op. 
18. No. 5. A hangverseny kezdete pontosan 
8 órakor kezdődik és az egyes számok alatt 
az ajtók zárva lesznek.

— Léva vásárát a jövő évben. 
Az elöljáróság Léva jövő évi orsz. vásárainak 
sorrendjét a következőképen állapította meg : 
Vi-zkereszti vásár január 5—7. Feketevasár 
napi vásár március 30, április 1. Urnapi 
vásár junius 8 — 10. Jakabnapi vásár julius 
20 - 22. Mihályi vásár szeptember 28—30 
(Mihályi vásárnak a zsidó ünnepek miatt 
áthelyezését fogják kérni október 5-ére) 
Katalini vásár november 23—25. Első nap 
mindég állat, — gyapjú és bőrvásár, más
nap a kirakovásár tartatik.

— Gyilkosság Faruadon. Véres 
szenzációja van a közeli Farnad községnek 
hol Fekete Jenő revolverrel lelőtte apósát 
Mészáros Józsefet, aki állítólag támadólag 
lépett fel vele szemben és előzőleg öt késsel 
megszűrte A nyomozás megállapította, hogy 
Mészáros fején szúrt sebek is vannak. A 
kihalgatások folyamán azután a meggyilkolt 
lia, Mészáros Lajos bevallotta, hogy a vere
kedés hevében sógorának segítségére sietett 
és egy vasvillával ö szúrta fejbo édesapját. 
Egyes körülményekről arra következtetnek, 
hogy a meggyilkolt felesége is részes a 
gyilkosság előkészítésében és esetleg aunak 
elkövetésében is A vizsgálóbiró Mészárosnét 
és fiát letartóztatta, Fekete Jenőt súlyos 
sebével otthon ápolják.

— Mozi. Megszoktuk már hogy a mozgó 
szil ház műsorán a legsikerültebb és a legú
jabb mozi újdonságok szerepelnek. A múlt 
héten is szebbnél-szobb filmek kerültek 
bemutatásra s e héten pedig világhírű fil
mek kerülnek sorra. Kedden december 2-án 
bemutatják Dumas Sándor világhírű regénye | 
.Gróf Monté Kristó" után készült pompás, 
idegizgató és rendkívül regényes 10 felvoná
sos hatalmas filmet A főszerepeket az ismert 
moziszinész Gilbert János és Taylor Estere 
játszák. Csütörtökön december 4-én .az j 
Ezred leánya* cimü 8 felvonásos szenzációs ! 
sláger film kerül bemutatóra.

— Új okleveles zongoratanárnő. 
Minden művészet és igy a zeneművészet is 
csak úgy borulhat virágzásba, ha a környe
zet, a megértők és élvezők meggyujtják érte 
az áldozat mécsesét. A zeneművészet egyik 
értékes reprezentánsa, Riszner Jolán okleve
les zenetanárnö érdekében emelem fel párt 
fogó szeretésre hivó szavam. Körünkben 
különben már mozgott, de egészségi okok 
elragadták. Lázas tendenciája és értékdús 
tudása ismeretes Atyjának, a messzi hirű | 
újbányái karnagynak magas és elismerésre 
talált zenei qualitása terjeszkedik benne és 
nagy reményeket karol. Amikor ismét kő 
rünkbe jön, fogadjuk meleg szeretettel és 
áldozatkészségre akarással. Vigyük gyerme 
keinket hozzá és Ö a legnagyobb lelkese
déssel vezeti be a kozdőket a zeneművészet 

Nem újság többé,
hogy aki szépen és olcsón akar 

öltözködni, az csak

KOPRDA és Tsa. 
ruhaáruházában (MÜLLER-féle ház) 

szerzi be szükségletét.

Figyelje állandóan kirakatainkat!!

titkos labirintusaiba és világosságot gyújt a 
haladni törekvőknek. Zenotacitása úgy a 
zongorára, mint az énekro kiterjeszkedik. 
Részletes információt a kiadóhivatal nyújt.

Dr. Bányai Sándor állami körorvos 
orvosi rendelőjét Komensky (ezelőtt Kossuth) 
utca 10 sz. házba (Knapp orogéria sora) 
helyezte át.

Kosa József tánciskolájában tanitás 
hétfőn és pénteken a Vigadóban. Szerdán 
és csütörtökön a Sztranszky-féle étteremben. 
A mai ösztánc a mozi szkeccs miatt 
elmarad.

Jótékonyság.
Engel Sándorné úrnő, rőföskereskedö 

neje, 20 koronát adományozott a tüdőbeteg 
gondozó intézőinek. Fogadja a jólelkü ada
kozó intézetünk hálás köszönetét és elis
merését. Dr. Frommer Ignác?

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1924 november hó 23-tól november hó 30 ig

SzÜlatás.
Dalmady László Galambos Johanna fiú 

Győző — Kadoch Ferencz Svatko Ágnes leány 
Zdenka Aneska — • Kecskés Elemér Juhász Júlia 
fiú Elemér — Laczkó László Pigler Júlia leiny 
halva született.

Házasság.
Dr Róth Lajos Adler Aranka izr — Lővy 

Henrik Berkovics Ilona izr — Macsuha Mihály 
Dohány Mária ev. a v ref.

Halálozás.
Kecskés Elemér 4 óra veleszületett gyenge

ség —• Mészáros Mária 26 éves szervi szívbaj

Gabonaárak :
Levice, 1924. november hó 29 éu

Búza — — 100 kgr. 205 - 207 kor.
Rozs — — e — 185 „
Árpa — — 150 — 190 .
Zab — — . — 160 .
Kukorica — 150 — 155 .
Bab — — - 225 ,
Köles — — . - 120 .
Lóheremag — . IGOO — 1350 ,
Lucernamag . — 1000 .

Deviza- és valutaárfolyamok

100 lei ....................

Barsmegyei Népbank Levice, jelentése
Devizák: ZXO*V- nov.

21-en. 2e-á.zx :
Magyar kor. átutalás 1 Kó 2240 - 2175-—
Német-osztrák , , 2135 — 2125.—
Lei , , — 5 76
Lengyel márka B . —•—

Valuták :
1 angol font - - Kó 157.67 156.90
1 amerikai dollár , 33.15 33.58

100 svájci frank , 657.25 657.25
100 francia frank , 178- 178 —
100 belga frank - • , 163 50 163.25
100 svéd kor. - • - , 910 — 911.—
100 dinár - - - - , 49 10 24.70
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Notársky űrad pre mesto-Levloe
Cís 9773-924.

V y h I á s k a.
Slovenská slobodná zemedelská celad 

v Cechách, na Morave a vo Sliezsku obdrzi 
zamestnanie s celnjm zaopatrenín (byt a 
strava) a s mesacnjm platóm 100—160 ke. 
cestovné zdarma. Najímanie 1. jan 1925

Hlásit sa treba u notárského úradu 
(mestsky dóm, dvere II) najdalej do 
dec. 1924.

Levice, 26 nov. 1924.
Sebő
sí. notár.

10.

Nyíl tiér.*)
A ,,Bars" tek. kiadóhivatalának, 

Léván.
Hivatkozással 'a múlt számban 

„Lévai Gőzmalom- és Árpamalom" 
aláírással jelent cikkre kijelentem, 
hogy a kérdéses vállalatnak én 
vagyok ezidőszerint is kizárólagos 
tulajdonosa és nevemben senki ezen 
cég alatt nem volt jogosult hirdet
ményt közzétenni, mert én ezzel 
senkit meg nem bíztam. Én, mint 
a kérdéses vállalat tulajdonosa sen
kinek szolgálatában nem állottam és 
igy senki szolgálatából el sem bo- 
csájthatott. Egyébként érdekeim vé
delmére a szükséges bírói lépéseket 
már megtettem.

Léva, 1924. november hó 26-án.
Tisztelettel:

Lőwinger Jenő.
•) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal 

felelősséget a Szerkesztőség.

HIRDETMÉNY.
Alulírott a késedelmes vevő 

SCHÁFFER VILMOS, Velkésarluhy 
gabonakereskedő terhére és veszé
lyére 3Q mm. árpát, 1 ’/s mm. babot 
és 3 mm. lóherét fogok eladatni a 
levicei állami közjegyző közbejöt
tével megtartandó nyilvános árlej
tésen. Az árpa kikiáltási ára méter
mázsánként 190 kor., a babé 230 
korona, a lóheréé 15 kor. kg.-ként. 
Az áru a legtöbbet Ígérőnek a ki
kiáltási áron alul is el fog adatni.

Az árlejtés december hó 1. nap 
ján délután 3 órakor lesz az állami 
közjegyzőnél megtartva, 
készpénzfizetés ellenében azonnal 
átveendő. Vételi illetéket 
galmi adót, vevő viseli.

Kelt Levicén, 1924. nov. hó 28.
Dr Balog Sándor

ügyvéd.

Az áru

és fór-

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

(Szanatórium épület) szerzi be.
Állandó nagy r a. Jc t < r :

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.

T8-V ama sá varrást és javítást eluenernemu váuaiok glauber 
1131 ESZTI, Schoeller u. 2.
TUmaaImAm! állás betöltendő január xomoiuan í é™. taubinger
1124 LÁSZLÓ, Tőre (Dolny Várad)

T ÁTT A Iá legforgalmasabb útvonalon május 
V sLU 1 én 2 új üzlethelyiség kiadó.

H29 Cim a kiadóban.

Perzsa szőnyegek rendelhetők
I a. és I b per □ 2 ként 420.— Ke kezdve 
5&0 — Ke ig PÓPÁNÉ Szenthárornságtér 2.

Bútorozott 8ZOba hiad0- umjT
TT! üzleti berendezés eladóXxlSSDD ÖELTSCH SÁNDOR Laktanya 

u'ca 2
TTxI/tttöI? fittyemébe I A legjobb anya 
Jblvlgy öli. gokból készitek halcsontnál 
küli haskötőket. Melltartók 9 K-töl kezdve, 
orvos által előirt rendeléseket elvállalom. 
ADLER A. Deák Ferenc u. 16. 1166

garantált karban azonnalUCSgep eladó Bővebbet SEIF SAMU 
1144 szücsmesternél, Lév.

Jöházból való fizetéssel felvétetik 
K0HN RÓZSI, hölgyfodrász. H64

Bútorozott J“.‘"
TALxMalmn garami malom bérbe J öiorgálmu adó. — Bővebbet a 

1161 kiadóban

1?1 a A A ■ Észtéi házy kocsi, födeles hintó, 
AsladU • szántógép, Perzsa függönyök, 
villanycsillárok. nagy tükör, Antik asztalok, 
Karnisok — Ugyanott Cser erdövágás circa 
1000 méter eladó. — 1 hold szöllö eladó. 
Cím a kiadóban 1150

Batlex Rum,
Karácsonyi cukorkák jutányos árban KUGLER 
NÉL kaphatók Élő halakra a karácsonyi 
ünnepekre elő lehet jegyezni. 1159

HLBSLTX

I Zongora és énektanítást 
vállal bármily fokon magyar és szloták nyel
ven RISZNER JOLÁN, oki zenetanárnö. 
Bővebbet a kiadóban.________________ 1186

Födeleshintó 0lC3ó“ e“ •Bém u-13
Wl.Ji a város belsejében egy minden 
£dXaU>0 tekintetben megfelelő 4 szobából 
és a szükséges mellékhelyiségekből álló ház, 
melybe tavasszal beköltözhető. Cim a kiadó
hivatalban 1122

Értesítési
Értesítem a n. é közönséget, hogy 

Léván Deák Ferenc utca 14. szám alatt 
HATÓSÁGILAG ENGEDÉLYEZETT 

Cselédszerzö intézetet
— nyitottam

A n é. közönség szives megkere
sését kérem Tisztelettel:

Gasparik TsZLéix-ia-

Legolcsóbb bevMfltsi fonás
hócipőkben, férfi és 
női sárcipőkben,férfi 
női- és gyermek 
cipőkben, valamint 
harisnyákban, ingek
ben és egyéb divatárukban. 
Hócipők sár cipők javítását elfogadok.

KNAPP NÁTHÁN 
cipő- 6b divat üzlete 

LÉVA, Drogériával szemben

J
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POZVÁNIE

Zwická Úverna Banka
pod liquidiaciov vydrziavat’ bude 
mimoriadne shromazdenie dna 14-ho 
decembra po obede o 2-ej hodine 
v miestnostiach filiálky Tekovskej 
Ludevej Banky (predtym Zarnovická 
Ludová Banka) na ktoré sa ct. 

úcastinári s úctou povolávaju.
ikssb

PORIADOK
1 ) Vyvolenie uhodnovernovatelov zápisnice.
2 ) Uzavretie fúzie s Tekovskov Ludovov

Bankov.

v Zarnovici, dna 27. nov. 1924.
Liquidacny Vyber

(Jetié prosíme ctenych úéastinárov, ktorá 
hlasujúce právo uplatnit sí ziadaju, aby «?voje 
úcastiny do pokladnici násho ústavu, alebo do 
pokladnici tekovskej Ludove; Banky v Leviciach 
alebo jej filiálok najneskorsie do 18-ho decembra 
ulozií (deponovaf) ráci’i

*

POZVÁNIE

Zarnovická Liiúoiiá Banka 
pod liquidiaciov vydrziavat’ bude 
mimoriadne shromazdenie dna 14-ho 
decembra po obede o 3-ej hodine 
v miestnostiach filiálky Tekovskej 
Ludevej Banky (predt^m Zarnovická 
Ludová Banka) na ktoré sa ct. 

úcastinári s úctou povolávaju

2)

PORI ADOK :
1 ) Vyvolenie uhodnovernovatelov zápisnice. 

Uzavretie fúzie s Tekovskov Ludovov 
Bankov.

v Zarnovici, dna 27. nov. 1924.
Liquidacny Vybor

(Jetivé prosíme ctenych úóastinárov, ktorá 
blasuiúce právo uplatnit sí ziadajú, aby svoje 
úcastiny do pokladnici násho ústavu, alebo do 
pokladnici Tekovskej Ludovei Banky v Leviciach 
alebo jej filiálok najneskorsie do 13-bo decembra 
ulozif (deponovaf) ráóili

POZVÁNIE.

dna

BANSKO ST1AVN1CKY OBCHODNY a 
ÜVEKNY ÖSTAV 

Úcast Spoloénost v likvidácii

10-ho decembra 1924. o 2 hód. 
vydrziava

mimoriadne
VALNE SHROMAZDENIE
v siene Tekovskej Ludovej banky 
filiálky v B.-Stiavnici, na ktori ct. 

úcastinárov úctive povoláva
v likvidácná komisia.

P R E D M E T :
Uzavretie v zálezitosti fúzii s Tekovskou 

Ludovou Bankou Úcast. Spol. v Leviciach

Munkatorlódás

olcsóbb árban vállalom.
Szőrmékben dús választék I

Tanuló fiú felvétetik.

(0 
N 
o
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■ 
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Medzihradszky József 
szűosmester

Léva, Petőfi utoa 8. sz

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

tányosabb feltételek mellett.

FőlLgyiXÖkség-:

LEVICE,
Szentháromság-tér 2.

Vitán kötvények elintésénét a fél kíván* 
sására díjmentesen vállaljuk

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 felvételnek STEIN 
ÁRPÁD vi.lanyczibkek üzletében.

elkerülése végett kérem 
a t rendelőimet, hogy a 

Karácsony és Újévre 
szánt

fényképet is fénykép nagyítását
mielőbb megrendelni szíveskedjék
SPECIÁLIS GYERMEK felvételek.

Műterem állandóan fűtve van I 

„FOTO“-RUSZNÁK 
modem fényképészeti műterem 

LEVICE, Stefanik (Teleky utca 8 )

Minden e szakmába vágó 
legmodernebb munkák ké 
szitését és javítását a lég-

rt 
|* 
w 
N 
r+ 
R 
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|

Ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat és pedig:
Fakereskedésünkben kapható: XX."
és palló, gömbölyű és faragott épületfa, keréktalp, küllő és mindennemű szerszám

: fa, tölgyanyag, kerités oszlop, gyalult és hornyolt hajópadlódeszka stb
í'nifóci anvatr raktárunk bőven el van látva : mindenfajta az épit- Ltpilt sl allyag I cl Mell U11K kezés minden ágához szükséges anyaggal,

I u. m. : cement, cserép és fazsindely, egyszínű és mintás cementlap, elszigetelő és 
( fedélkátián,papír, bőrlemezpapir, stukatornád. kátrány carbolineum és facementtel 

Raktáron tartunk elsőrendű darabos m'-szet, melyet ő métermázsánál nagyobb ren
delés esetén Léván, 10 métermázsánál pedig Léva vidékén is házhoz Bzállituuk. 
Ugyancsak kapható oltott mész ia. Pincék es nedves falak elszigetelésére Wattproof 
elszigetelő folyadék kapható.

A Puchó-Koskóci „Syenit“ aszbesztpalagyár
vagyuuk Léva és vidékén és mint ilyenek eredeti gyári árakon tudunk elsőrendű 
fehér, szürke, vörös és rézszinü Syenit palával és az összes hozzá szükséges meg
erősítő anyaggal szolgálni Készséggel és díjmentesen végezzük egész tetőfedések 
kiszámítását úgy a tetőanyag, mi 't palaanyagot illetőleg és azok szakszerű el
készítését is vállaljuk.

Gépüzemre berendezett asztalos műhelyünk ^„“'"'éi0 
épület asztalos munkát válogatott száraz anyagból a legrövidebb idő alatt készít. 
ÚrvifAci vróllnlofnnlz mindenfajta építkezést, épületek tatarozását, átalaki- 
ILpilCbl VdllalalUllK tását vállalja Továbbá tervezések és költségvetések 

Lkészítését is, melyekért megbízás esetén dijat nem számítunk
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egyenlő villany világításnál minden fel
vételért vagy nagyításért teljes jótállás! 

ií]. LAUFER BÉLA 
fénjrképésietl és fénykép nagyító műterme 

LÍS \Z .A., Posta Ti 1O.

ENGEL SÁNDOR
posztó-, szövet-, zeig-, bársony- és 
-o--------- ■- bélésárúk raktára.

— ■ ----nsa
H Van szerencsém az érdekeltek tudó- 1 

mására hozni, hogy Léváról eltávozott 
ADLER SÁNDOR fényképész 
iiaizei felvételeit (lemozet) «tb átvettem 
s igy az ott készült felvételekről is az 
után rendelések nálam eszkOzblhetfik I
Fénykép nagyítások bármily képről 
életnagyságig minden kivitelben.
Esti felvételek nappali fénnyel

Az olcsó és szolid kiszolgálásról előnyösen ismert

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

és kéri a t. vásárló közönség további szives pártfogását.

Férfi-ruha és kabát-szövetek 
nagy választékban 

kaphatók.
Angol szövetek állandóan raktáron!

Szövet maradékok leszállított árban. 
Pontos kiszolgálás I

w TARSÖR CSAPOLAS!
JVLlncLen V aaár- és ünriRpnsj 

Budweisi 200 Porter sör 
HRDINA LAJOS, vendéglőiében.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedése

Alakíttatott 1881. LEVICE LÉVA. Talafon sz. 14.

FISCHER BÉLA
szűcs és sapkás 

±iozmarin« n. 3.

Elvállalok minden e szakmába 
vágó munkát, u. ui . alakítást, 
kabát bélelést, gallérozást, pré- 
mezést legjutánosabb áron 
A magyar szabó urak részére 
raktáron tartok úgy bőröket, 

mint kész gallérokat.

Megvételre
kerestetik Dr. Bibáry: : 
Történelem Ó-kor I ső ée 

IBI Szilágyi: Magyar nemzet 
■mm történelem 1, 6, 8, 8 és a 
10. ik kötete. — Cim a kiadóban

TsZLik Tiles ajándékoki
Tekintse meg nagy kiállításunkat bársony, selyem, csokoládé

krampuszokból és Mikulásokból!
Hóemberek, különféle díszkartonok, ezüstözött bonbonier kosarak és 

egyéb ízléses ajándék tárgyak nagy választékban.
DES9ERT CUKORKÁK, svájezi tej és fözöcsokoládék, smyrna, locuum 
és koszorú füge, datolya, malagaszőlő, szicíliai héjas mogyoró, krach 
mandola, banán, ananász, Szt. János kenyér, tisztított dió, almári’a szőlő, 
cukrozott déli gyümölcs, narancshéj, Pischinger torták és cukorkák,' 

keks, nápolyi szelet és teasütemények
Legjohb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUX111

Friss felvágottak, teavaj, csemegesajtok, pragai sonka, különféle hal 
különlegességek, olasz maroni, narancs, boszniai pácolt szilva. Glória 
pörköltkávé, akácméz Angol rumok és teák, likőrök, cognac, csemege 

gyógy és asztali borok. Mikulási kis pezsgők!
Vasáruk, modern háztartási éa konyhafelazerelési cikkek! 
Kályhák, takaréktüzhelyek, koksz és széntartók, szénkanalak, kályha
ellenzők, Villamos vasalók, gyorsforralók, kávé és teafőzők, termophorok 
Thermosok, villamos zseblámpák, elemek, izzólámpák. - Korcsolyák 

ródlik, fényképészeti kellékek, vadászati cikkek
Karácsonyi ünnepekre élő hal előjegyzéseket már most elfogadunk!

Nyitrai 4a Társa könyvnyomdája Levita—Láva.


