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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :

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

Egyes számok ára 1 korona

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 szerkesztőséghez küldendők 
Késlratok .. vímmba nem adatnak.

Felelős szerkesztő: Dr. KERSÉK JÁNOS.
Megjelenik:

Minden vasarnap reggel.
A hirdetóHeket, előfisetéaeket m a reklamá
ciókat a kiadóhivatalba kórjuk utasítani.

A lap kiadója: NYITRAI és TARSA.

Előfizetési felhívás a

LXV. évfolij amá r a.
Lapunk mai számával zárjuk be pálya

futásunknak negyvenegyedik évfordulóját — 
Lassan már egy küzdésteljes félszázad lesz 
hátunk mögött, amely idő embereket, intéz 
ményeket, ősi. megdönthetetlennek hitt dog 
mákat sodort le könyörtelenül a küzdelemteljes 
mindennapi élet színteréről Ezen idő alatt 
számos régi laptársunk kidőlt mellőlünk, több 
uj lap indult meg ambícióval és reményekkel 
telve és ha körülnézünk, fájdalommal kell 
megállapítanunk, hogy ezen a vidéken, Szlo
venszkó legdélibb részén már csak a Bars az 
idők krónikása, mely immár félszázad óta áll 
rendületlenül s küzd kitartással az itt élő 
magyar kisebbség jogaiért, jobb létéért és 
érvényesüléséért.

Mi mindig arra törekedtünk és törekedünk, 
hogy ennek a hosszú mondhatni a létért való 
küzdelemnek ne csak hűséges feljegyzői, kró
nikásai legyünk, hanem hogy a minden jó, 
szép és nemes ügyért harcolók lapunkban 
bátor segítő társat, önzetlen kitartó szószólót 
találjanak A kis acél toliunk fegyverével és 
ólombetűink seregével mindig fajunk, magyar 
Ságunk érdekeit szolgáltuk; szülővárosunk 
fejlődéséért és annak jövőjéért harcoltunk, mert 
mindig az a cél lebegett szemünk elölt, hogy 
Léva város közhangulata és érzelme lapunk 
hasábjain hű kifejezést nyerjen, hirdetője és 
terjesztője legyen lapunk a szép magyar 
kultúránknak, a magyar színtiszta erkölcsnek 
és a józan, áldást hozó munkásságnak

Sokszor kellett szigorú, kemény szavakat 
papírra vetnünk, ha arról volt szó. hogy váró 
sunknak és magyarságunknak érdekeit meg 
védjük és azoknak önzetlen hű harcosai lehes
sünk, mert igen gyakran városunk magyar 
közönsége érdekében sokszor annak félteveze 
tett része ellen voltunk kénytelenek felemelni 
tiltakozó szavunkat, de minket a kitűzött cél 
tói s egyenes utunktól semmi el nem tudott 
téríteni, mert soha sem az olcsó népszerűséget, 
hanem egyedül az igazságot kerestük.

De emellett megnyitottuk lapunkat azok 
számára is, akik igazságuk keresetében más 
kép szóhoz nem tudtak jutni és igyekeztünk 
mindéi,kinek a szolgálatára lenni. Minden 
kultúrintézmény érdekeit önzetlenül képviseltük 
és azokat fenntartani és megóvni iparkodtunk 
Követeltük és követeljük magyarságunk teljes 
érvényesülését minden téren úgy az iskolákban 
mint a városi és társadalmi intézményekben 
Mi mindig részt vettünk a változóidők dacára 
is vármegyénk és városunk közéletében, figyel 
műnket kiterjesztettük Slovenskó viszonyaira, 
de azért a változott viszonyok között állandóan 
azt az utat kerestük, amely a lelkeket az 
Istenhez, magára maradt magyar közönsé 
günket pedig a nemzeti, faji és egyéni boldo
gulás utján a tiszta és nemes ideálokhoz 
vezette. Őrködő szemekkel vigyáztunk az itt 
élő lakosságunk békéjére, háborítatlan munká
ságára, vallás, nemzetiség és társadalmi osz
tályra való tekintet nélkül. Egyének és osztá
lyoknak szolgálatában soha nem állottunk, a 
kis emberek igaz ügyét ép oly lelkesedéssel 
gondoztuk, mint a mily szeretettel karoltuk 
fel a szegények, árvák és nyomorultak terhét. 
Ezért őriztük félszázadon keresztül oly félté- ’ 

kényén lapunk függetlenségét, nehogy meg
hunyászkodó félelmében a hatalom,, vagy párt
érdek szolgájává aljasuljon.

Magyar közönségünk! Nagy területen 
egyetlen lap a miénk, mely sem a hatóságnak, 
sem egyetlen pártnak, sem személynek soha
sem volt lekötelezettje és alárendeltje. Függet
lenségünket és pártatlanságunkat a jövőben 
is megfogjuk őrizni. De mindennek csak úgy 
fogunk tudni megfelelni, ha erős, kitartó 
bizalmat és nagy szeretetet kapunk a kifejtett 
munkánkért És ha ezt mi megkapjuk úgy 
mi ígérjük, hogy úgy mint eddig, úgy ezentúl 
is magyar nemzetiségünk összetartása, faji 
jellegünk megőrzése, a jó erkölcsök ápolása, 
városunk fejlődése lesz kitűzött eélunk. amelyl 
tői sem előnyök igérése, sem fenyegetés álta- 
nem hagyjuk magunkat eltántorítani, bár
honnan és bármely oldalról is jöjjön a táma
dás Munkálkodni fogunk a rend és béke 
helyreállításán. Aljas, meg nem engedett 
fegyverekkel sohasem küzdöttünk is nem is 
fogunk mert a család és egyéni becsület 
mindig szent és sérthetetlen volt előttünk. 
Haladni fogunk a korral előre, de egyúttal 
lankadatlan hirdetői leszünk az ősi magyar 
erényeknek. Munkatársaink már kipróbált tolla 
biztosíték lesz arra, hogy a jövőben is lapunk 
régi irányától nem fog eltérni

Amidőn hálás köszönetünket tolmácsoljuk 
olvasóinknak az eddig irántunk a válságos 
időkben is oly szépen megnyilvánult bizalo 
mért, — kérjük munkásságunkhoz további 
támogatásukat, mert csak az abban való 
bizakodás képesít bennünket nagy és kitartó 
s talán szebb eredményekkel is kecsegtető 
munkásságra.

Lapunk előfizetési ára:
Egész évre . . 50 — K-
Fél évre . . . 25‘— K.
Egy negyed évre 13— K.

A földkérdés problémája.
Az az intenzív szociális mozga

lom, mely a világháború elfáradása 
után majdnem minden országban 
talajt talált, a nagy reformozgalom- 
ban az annyira aktuális földkérdés 
helyes megoldásának az eszméjét 
is előtérbe hozta. A földkérdés, 
mint a társadalmi és közgazdasági 
problémák legfontosabbika, már 
hosszabb idő óta a forró érdeklő
dések küszöbén ácsorog. Nagyon 
sokan várják ennek a szociális fon
tosságnak és szükségességnek 
ésszerű megoldását.

A földkérdés mai állásán a logi
kus reformmunka szükségességét 
és társadalmi ellentéteket elsimító 
jóhatásait kétségbe vonnunk nem 
lehet. A szükségesség tudása ma 
már nagyon megszilárdult. Hátra 
van azonban egy sokkal súlyosabb 
felvetés, a földkérdés mikénti 
megoldása.

Az államhatalom e téren való 

közreműködési szándékát nem von
hatjuk kétségbe, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy ezen terv kivi
telére már is egy külön hivatalt 
állított fel. Ezen keresztülviteli szán
dék jóhiszeműségébe vetett remény
ségünket azonban nagyon lerom
bolja a dolgok mai állása, a kormány 
sovinizmus sarkalta tevékenysége. 
Az általános panasz és elégedet
lenség ennek erős bizonyságául 
szolgál. Ugyanis már néhány évvel 
ezelőtt a földre szoruló néhány 
községben megindítóba ezen moz
galmat. Szaktudásuk és földre kény
szerülés bizonyításával folyamodvá
nyokat nyújtottak be a kompetens 
hatósági faktoroknál, de sajnos 
ezen szociális kérdés megoldásánál 
sehogy sem akar érvényre jutni a 
demokratikus, kenyéréhezők érde
keit szolgáló igazságosság. Nem 
csoda, ha a hosszú szenvedésteljes 
és béketüréses várakozás már vi
gasztalan panaszokba tör ki. Külö
nösen nagyon jogos lehet ez a 
panasz és szemrehányás akkor, ami
kor ez a kérdés mégis kivételes 
jellegű megoldásra talált.

Az eddigi kivételeskedő földosz
tások egyáltalában nem mondhatók 
komoly és racionális munkának, 
egyáltalában nem szolgálja a reform
töret vések, bajokat orvosló megol
dását. A munkanélküliséget és a 
kenyérinséget .nemcsak hogy nem 
szüntette meg, hanem még jobban 
növelte. A nagyon is önző föld
osztás következtében a napszámo
sok és részmunkások nagy számai 
vesztették el a békés és józan megél
hetést adó munkatalajt. De az 
általános közgazdasági érdeket sem 
elégíti ki. Az áldásos produktivitást 
nemcsak, hogy nem lendítette elő, 
hanem jelentékenyen és megérzően 
csökkentette. Az előállított termé
nyek a termelő szükségleteit is alig 
fedezték. E beteges eredményt meg
magyarázza az a tény, hogy az 
eddig kiváltságosán földhöz jutottak 
nélkülözik a legteljesebb mértékben 
a földmegmunkálás követelte szak
tudást és megfelelő erőket.

Ez a földkérdés mai megoldása. 
Nagyon komolytalan, igazságtalan 
és beteges. Nagyon alkalmas talajt 
ad egyes férges irányzatoknak arra, 
hogy a sajátosan nemzetközi érte
lemben vett hazafias agitátoraikkal 
a szegény és földreszorult népet 
erkölcsileg erősen kifogás alá eső 
módon befolyásolják és féktelen 
önzésük és kizsákmányolásuk türel
mes tárgyává tegyék.



! 924 december 28.
B Ar R S

Ezt a nagy fontosságú szociális 
kérdést ily keretben közmegnyug
vásra megoldani csak reakciós 
elégedetlenség és közgazdasági 
betegség I A földkérdés komoly 
kivitele alapos előkészítést, a mun
kás viszonyok lelkes tanulmányo
zását és a földigénylök szaktudásá
nak, rátermettségének alapos és 
igazságos elbírálását követeli. Mind
ezt pedig a legönzetlenebbül a 
helyszínen megjelenő ’ bizottsággal 
és a helyi hatóságok javaslatai alap
ján lehetne közmegelégedésre 
keresztülvinni 1

A vllág-esumínyekből.
Beavatott helyről közük, hogy a Rajna- 

vidéket megszálló hatalmakhoz Németország 
az utóbbi napok folyamán demarsot intézett, 
mely fölvilágositást kér a szövetséges hatal
maktól a kölni zóna kiöntése és Garzon 
lord felsőházi beszéde miatt. A német nagy
követek ez alkalommal megmagyarázták a 
német álláspontot és rámutattak arra az iz 
gaiomrs, moly Németországban keletkezne, 
ha január 10-én nem ürítenék ki a kölni zónát

Román lapok azon jelentései, amelyek 
egy Romániának küldött békéshangu szovjet
jegyzékről szólnak, nélkülöznek minden alapot. 
Oroszország nem tett indítványt arra vonat
kozóan, hogy a román-orosz tárgyalásokat 
ismét fölvegyék s a két állam viszonyában 
semmi váitozás sem történt.

Bruce miniszterelnök kijelentette, hogy 
Ausztrália nem vesz részt azon a konferen
cián, melyet Brittan, az amerikai kamara 
tagja, a Csendes óceán partjain élő fehér 
népek egyesitésére tervez Egy másik mi
niszter kijelentette, hogy Ausztrália békében 
akar élni szomszédjaival és azért nem azo
nosíthatja magát az amerikaiak agresszív 
terveivel.

Az angol kormány ma fölszólította a 
domíniumokat, hogy küldjenek delegáltakat 
Londonba a genfi jegyzőkönyv változtatásai
nak megbeszélése céljából. A Daily Telegraph 

megjegyzi, hogy az angol impérium e kon
ferenciáján a domíniumok delegáltjainak 
teljhatalmuk lesz, úgy, hogy ezen fog eldőlni 
tulajdonképpen a genfi jegyzőkönyv, a biz
tonság és a leszerelés problémája. Valószínű, 
hogy a delegáltak magák az illető domíniu
mok miniszterelnökei lesznek.

Rakovszky szovjetügyvivö megjelent 
Chamberlain külügyi államtitkárnál és egy 
írást nyújtott át, amelyben Csicserin az igaz
ság földerítése érdekében kezeskedik arról, 
hogy az angol válaazjegyzékbenj megemlített 
angol kémeknek szabad elutazást biztosit 
Oroszországból, ha Nagybrittania beleegyezik 
a Sinovjev levél alapos, teljes és fenntartás
nélküli nyilvános megvizsgálásába..Ez a lépés 
azért fontos, mert tudvalévő, hogy Anglia 
kijelentette, hogy azért nem hozhatja a levél 
ügyében lefolytatott vizsgálatot a nyilvános
ságra, mert ez számos oroszországi embe
rének éVébe is kerülhetne.

Beavatott körök szenet az amerikai 
kormány csak akkor felel Angliansk az ágyuk 
és fegyverek hurdképességének felemelése 
ellen intézett két jegyzékére, ha ezt a kér
dést a kongresszus már letárgyalta. Anglia 
ugyanis hivatkozott arra, hogy a hajóágyúk 
kalibereinek és hordképességének erösitéae, 
melyet az amerikai flotta tervez, ellentétben 
áll a washingtoni szerződés és az általános 
leszerelés szellőmével. Amerikai részről azon
ban bizonyos, hogyha a kongresszus meg
szavazza a szükséges pénzösszeget, Anglia 
idegeskedése dacára ia behozzák az ujitást, 
bár viszont lehetséges, hogy Coolidge az 
utolsó pillanatban megtagadja beleegyezését.

A Matin szerint az interalliáh ellenőrző 
bizottság azon jelentése, mely a kölni zóna 
késői kiüritését idézte elő, megállapítja, hogy 
Németország oly rendőrhadsereg fölött ren
delkezik, mely jóval tu! megy a ver3aillesi 
szerződésben megengedett mértékeken. Ez a 
hadsereg c’itecsapatot képvisel és igen al
kalmas arra, hogy az újoncokat adott ese
tekben rövid idő alatt kiképezze. A lapok 
tudni vélik, hogy a német nagykövetek de- 
marsa ellenére sem ürítik ki a kölni zónát 
január lü-én.

Különfélék.
Itt maradt madarak . . .

Csak sipogjatok szegény madarak, 
talán majd megszán valaki s kitesz az 
ablak párkányára egy pár elejtett alma
magot.

Nern tudom, hogy hol húzhatnátok 
meg magatokat, mert én is sírva-vert 
nótájú vagyok.

Nem tudom, korábban nyílik e ki a 
tavasz, mert bennem is a kínba fúlt az 
emlékezés.

Csak sipogjatok, hadd hallják, hogy 
vagytok, hadd érezzék bűnüket, akik okai 
mostoha egyedülmaradástoknak

Csak sipogjatok I
Csak követeljétea, amit el akarnak 

tőletek vonni
Ne féljetek, hogy az idő úgy meg- 

terhesült, hogy a vér nem ismeri a vért, 
hogy miéttje lett a létnek . . .

Csak sipogjatok szegény madarak 1 . .
- jal -

— A zárda karácsonyi előadása. 
Gyönyörű meglepetésben részesitették a ka
rácsonyi ünnepek alkalmából a lévai közön
séget a lévai Irgalmas Nővérek vezetése 
alatt álló róm. kath polgári leányiskola és 
óvóda növendékei, kik 1924 dec. 25. és 
26 án, karácsony első és másod ünnepén 
egy meghatóan szép gyeimekelőadást ren 
deztek, melyen szem nem maradt szárazon 
és az elbájolt közönség a iegszivélyesebb 
Ovációban részesítette a kis szereplőket, a 
kedves uövéreket, kik a betanítás és rende
zés fáradtságos munkáját végezték. De meg 
is érdemelte az elismerést az a páratlan 
siker, amit az előadás aratott. A darab 
megint csak szerkesztőnk tarisznyájából ke 
rült elő A címe: Fehér karácsony Mese
játék 3 felvonásban. Irta: Dr. Kersék János, 
ki már a zárda szinpadának oly sok szép 
dolgot szorzett. Egy kis meseszerü történetet 
mulat be oly szines miliőben, hogy öukény- 
telen megnyílik előtte minden szív. Egy fővá
rosi temető külső részében, az úgynevezett 
szegények temetőjében a hótündérek hancu- 
roznak, hóvirággal, bópelyhekkel szórjak be 
» sírokat, a száraz bokrokat. A hókirályné 
korholja őket, hogy ide jöttek a temető 
csendjét zavarni, de a kis tündérek csak 
szórják a havat, hisz itt minden oly bús és 
sötét, legalább karácsony estéjén legyen egy 
kis fehérség. Este felé jár az idő, egy kis 
árvalány jön az édes anyja sírjához, lebo
rulva siratja, hogy miért nem vitte magával.

Köszöntöm Kersék Jánost!

Tél víz szakadt ránk, - detmesztó hideg, 
A lelkünk is maid rogy emészti meg 
Dérlepte ágon varjak serege ül, 
Zimankós szél zúg bús Késmárk felül.

Kár-károgással telve föld s a meny. 
Sok van, mi űz és sok, mi tart, ne menj. 
Hulló hópelyhe bús ugart takar, 
Ványadtan nyugszik eszme, szív, "a kar.

Vad porkolábok szöges sarka rúg. 
Amerre szem lát - minden oly hazug, 
Bokornak mélye, kígyót rejteget, ■ 
Imbolygó árnyak, tévedt emberek.

Bimbóból rózsa nem teslik ki ma, 
Az ajkon szárad sóhajtás, ima . . .
És ott villcdzik átkos, sok oeszéd. 
Kisértők járnák máma szerteszét.

Szájukból méz foly, mint patakból víz, 
Hol jobora, balra, hol posványba visz 
Vitorlánk ványad, nem duzzasztja szél, 
Sok gyenge lelke messze útra kél.

Múlt és jövő lelkünk mélyébe mar, 
Kedveveszetten búsul sok magyar . . .
Pajtás I A kétség örvényekbe űz, 
Lopj fényt szivünkbe mint Prometheüs. 

Bár bölcsőfánkhoz kárhozat tapad, 
Hirdesd daloddal - leszünk még szabad. 
Szép, himes színnel várd ki holnapuk, 
Tudják meg szerte: leszünk, kik - vagyunk.

Szived véréből fesséi napkelést, 
Pipaccsal hímzett hullámzó vetést.
Tarkítsa szélét fehér margarét, 
Ölelje által seiymes fürtü rét.

Dús nyájkolompja csengjen messzire, 
Az égig nőjön újból nagy hire.
Lovunk patáján távol föld pora, 
Kelyhünkben izzón napnyugat bora.

Dalolj a szántó mesgyéje fölött.
Kezdj dalba ott, hol gépkerék pörög. 
Műhely zaján, sápadt szobák felett, 
Derítsen napfényt bűvös éneked.

Gyermek szivébe plántálj új reményt. 
Jövök Turulja szárnyaljon felénk.
Kopott emlékek keshedt szöttése, - 
Bús, koldus condra ne legyen sohse.

Mint ég villámja zengjen éneked 
A Vág Rima, Garam, Ipoly felett.
Mert nem pusztulhat el a nép, a hol
A költők lelke - Holnaoról dalol.

Szabó S. Zsigmond.

1 Boldog újévet kívánok néked 
kio Napöugárl

Persze most nem hallod kívánságomat, 
műit messze vagy tőlem. Pedig ha tudnád 
mennyi szerencsét kivánok én néked I De 
jobb igy, ha nem sejted jóságom nagy töme
gét, mert a sok jótól úgy is csak csö
mört kapnál.

Vájjon gondolsz reám most kis Nap
sugár? Nem — bizony mondom, nem Mert 
félsz, hogy egész évben csak rám gondol
nál, egyetlen igaz barátodra. Azért nem 
haragszom. Jobb is, ha elfelejti pici kis 
nyolvecskéd a nevemet, amelyet soha sem 
ejtett még ki : Miska.

Mit kivánsz te nékem ? Tudod pénzem 
soha nincs elég. Kérjél kölcsön mondod te 
kis Napsugár De egész évben kölcsön kér
jek ? I Szentemre mondom, a pici nyeivecs- 
kédro, nem tennék ily bolondot. Egész év 
ben soha sem volna pénzem. Csak mindig 
kölcsön után szaladgálnék.

Mi volna jó ? Ha ideálista lennék, azt 
mondanám; egy csók Igen egy csók volna 
jó, amely néha vau legalább is olyan jó, 
mint egy újévi malac. De gondold meg édes, 
egy újévi csók nagyon veszélyes, roppant 
kockázatos, mert nagy feneség kerekedhetik
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A ihalott anya megjelen s megmutatja neki, 
hogy öt még várja az élet. Egy intésére két 
felé nyílik az esti köd s előtűnnek az angya
lok, kik viszik a karácsonyfákat a kicsinyek
nek Eközben az anya eltűnik s jön a teme- 
töör leánya, aki zárja a kapukat s kivezeti 
a kis árva Magdát a temetőből. A második 
felvonás egy nagy városi tér. Karácsony 
este. Hótündérek szórják a havat. A kis 
Magda, ki a gyermek menhelyen van, gyulát 
árul. Gyarmathyné jön egy bankból, hol a 
nagybácsi által hagyott százezer koronát 
vette fel, megsajnálja Magdát, vesz tőle 
gyufát, de amikor fisét, tárcájából kiesik egy 
boríték s benne a 100 darab ezres. Magda 
megtalálja, eleinte megörül neki, mert most 
már lesz pénze, hogy fizethesse a tandíját; 
de töprengése közepette megjelenik halott 
édes anyja s azt kérdezi tőle : Hát erre ta
nítottalak. Magda elszégyelli magát s elhatá
rozza, hogy visszaadja a pénzt A borítékon 
rajta van, Gyarmathyné neve. Mikor menne 
vissza, eleibe toppan a temetöőr leánya, ki 
nem akarja engedni, hogy visszavigye a pénzt, 
sőt erővel elakarja venni; de a hirtelen elő
tűnt édes anya láttára megijed s elereszti 
Magdát, ki boldogan íut felkeresni a pénz 
tulajdonosát. A harmadik felvonás Gyar
mathyné szobája. Mancika, Gyarmathyné 
kis lánya betegségéből lábbadozik. Délután 
senki sincs otthon, csak ő és Zsuzsi az ezer 
cseléd. Halálsejtelem győtri Mancit. Zsuzsi 
vigasztalja, majd együtt énekelnek egy szép 
karácsonyi éneket. Közben haza jön a mama 
s rémülten veszi észre, hogy elvesztette a 
pénzt. Mar a rendőrségre szalaltatja Zsuzsit, 
mikor jön Magda s hozza a pénzt. Bezzeg 
van öröm és boldog karácsony Mancika 
testvérévé fogadja öt s Gyarmathyné víg 
családi körben örülnek kis Jézus születésé
nek. Csak rövid vázlata ez annak a bájos 
mesének, amelynek szép dalait és énekeit 
kedvelt kántorunk lieckmann István szerezte, 
ki így társszerzője lett ennek a kis darabnak, 
mely rövid idő alatt megfogja hódítani a 
gyermek világot. És hogy játszották! Mily 
kedvesen, finom vonásokkal szioezve minden 
jelenetet. Gyönyörű volt minden dal, de a 
kis Mancika és Zsuzsi duettjét soha senki 
sem fogja elfeledni aki hallotta. A halott 
édes anya szerepét megható komolysággal 
Sztojkov Mária játszotta Magda, leánya nagy 
szerepében Negváry Anasztázia tűnt ki finom 
előadó képessegével Gyarmathyné Jánoss 
Klára alakította egyszerű, természetes köz
vetlenséggel. Manci, a beteg leánykát úgy 
játszotta a kis Schubert Klárika, hogy nem 
egy szemből kicsalta a könnyet. Játékát még 

belőle. Képzeld el: egész évben nem csi
nálnánk mást, mint csókolódznánk. Persze 
nem egymással, hanem mással, mert hiszen 
mi messze vagyunk egymástól. Viszont a 
csókfrász pedig bennünk ragad egész évben 
újév napjától kezdve szilveszterig. Mindenen 
rajta volna a csókunk, a subickos cipőtől 
kezdve a szobalányig

Veszekedni se tanácsos újév napján, 
mert az asszony azután jogot formál a 
fejmosáshoz egészen szilveszterig. Valószi- 
nüleg ezért van annyi sok kopasz fej a 
férfiak között. A nagy csatákban egypár 
hajszál hátra hagyásával mindig retirálnak. 
Jó volna a városi tanácshoz átirni szérumért. 
Csak hogy az a baj, hogy a szérum a város
atyák oldalbordái kamráiba van eldugva. 
Onnan pedig a fene birja kipiszkálni. De 
jobb nem is piszkálni. Hát akkor mit csinál
junk édes ? A gólya se jöjjön, mert gondol
hatod mi volna szilveszterig ? ... . — Az 
az hogy semmi, hiszen egy év nem is olyan 
hosszú csak tizenkét hónap. Na ?

Tudod mi volna jó ? No majd én meg
súgom néked kis Napsugár. Esküvőre sze
retnék menni, a te esküvődre, én mint első 
vőfényed vennék részt a nagy ünnepségen, 
fejeden vakitóan a koszorú s szép szemeid
ben pedig a Napsugár. Azután bele kerülnénk 

emelte szép éneke. A temetőőr leányát ter- 
: mészethüen alakította Hansikó Olga. Zsuzsi j 
I öreg ciolédböl igazi hűséges cselédiipust va- 
; rázsolt Adamcsa Ilona Egyike volt a legki

tűnőbb szereplőknek Ohimessy Erzsiké, kinek 
I elfogulatlan kedves modora, a hókirályné 
I bájos szerepét megaranyozta A 12 hótündér 

szerepét Geso Eszter, Pekarik Gizella, Lo- 
serth Miria, Eördögh Lenke, Bakos Margit. 
Weigert Ilona, Lukács Margit, Szabó Maria, 
Kriek Maria, Dénes Karola, Bélik Margit, 
Turpinszky Emília, Kriek Aranka, Eischer 
Mária töltötték be. A négy főangyal szere
pében Riszner Hilda, Budaváry Ludmilla, 
Tóth Júlia, Koskó Aranka jeleskedtek. Bajo
sak voltak a kis tündérek: Patkós Ida, 
Kovács Magda, Vörös Manci, Rmznyák Vali, 
Németh Ionka, Nyitrai Anna, Vinkovits 
Margit Angyalok voltak: Balázsy Margit, 
Bungyi Maria, Bálint Anna, Pozsonyi Amália, 
Duhacsek Gizella, Frankó Ilona, Halász 
Erzsi, Halász Júlia, Krausz Ilona, Krizsányi 
Sarolta, Kuruc z Erzsi, Kriek Vali, Rónay 
Rózsi, Schmotzer Aranka, Székesváry Irén, 
Szenessy Erzsi, Tar Ju ia, Varhanyik Róza, 
Schneider Cili, Takács Mária, Zelenyák 
Maria Ezenkívül énekesek és járókelők élén
kítették a jeleneteket. A szép előadást egy 
pompásan sikerült élőkép fejezte be, gyer
mekek hódolata a kis Jézus előtt, aki egy 
kedves csöppség, Vörös Mancika személyesi- 
tett. Ebben a környező gyermekeket Józsa . 
Mariska, Ginzery Etel, Kiss Erzsi, Zsák Vali, ! 
Némethy Vali, Varga Mariska, Béna Mariska, 
Gasparek Erzsi. Gépel Mariska, Stugel Erzsi, 
Iváuovits Magda, Gergely Irén játszották. 
Az előadás végével kedves meglepetésben 
részesítették az intézeti növendékek a szer
zőt, Kersék Jánost Az angyalok seregének 
és a tünderi fényben ragyogó csoportozatnak 
élén egy világos kékbe öltözött bájos kis 
leány, Vánkay Tériké üdvözölte negyven 
éves Írói jubileuma alkalmából Szépen csengő, 
keresetlen szavai minden szívbe utat találtak 
s egy hófehér bokrétát nyújtott át a meg
lepett írónak, ki meghatva mondott köszö 
netet a gyöngéd figyelemért, s Ígéretet tett, 
hogy részükre, ha Isten erejét és egészségét 
megtartja, még sok szép doldot fog Írni. A 
második előadást is zsúfolt ház nézte végig.

— A lévai nöegyesűiet az általa 
fenntartott árvaház javára rendezni szokott 

l farsangi estélyét, mint értesülünk, január 
17 én fogja megtartani, mely egy kedves 
meglepetés lesz a közönség számára. Egy 
szép téli illúzió, amelynek érdekes prog- 
rammján most dolgoznak gyöngéd, borút és 
gondot elsimító női kezek.

I
| az újságba is, esetleg a jó öreg ,Bars“ ba, 
' ahol megirattatnék ami szomorúságunk, hogy 
' te, meg én elrontottuk a gyomrunkat, te a 
j vőlegényedtől én meg a tortától. Miért is 
! nem esküsznek újév napján ? — Persze 
! minden férfinek elég belőle egyszer. S az a 
! kis kóstolóka is évekig megfekszi vakme- ' 
' röségüket.

Vagy az se volna rossz, ha édes pici ■ 
nyelvecskédet revízió alá vennéd édes s 
minden szavad, amelyet kipöndörit az a | 
kiesi szerszám az én leggyönyörűbb virá 
gom lenne.

Tudod mit csináljunk édes ? Ne gon- , 
dőljünk az újévvel I Mert ha boldog újévet 
kivánunk, nem gondolod, hogy az csak ■ 
kívánság marad.

Inkább gyűrjük magunkba a boldogsá- , 
got, akár erővel is az újév napján, mert | 
boldog lehet az ember, csak akarni kell, 1 
persze léleknek kell lenni, ez illetőnek, olyan 
léleknek, mint a szikla, de amellett olyannak 
is, mint a jóság, és azután olyannak is, aki 
tudja, hogy a külvilág hangulata belőlünk 
vetitődik ki az érzékeinken keresztül a világra. 
Bennünk pereg a nagy film, amely kinek 
szomorú, kinek vig. Újév napján peregjen 
bennünk a boldogság filmje I Megérted e ezt ' 
kis Napsugár?) (L. M.)

— Vallásos estél?. A lévai protes
táns leányok ma egy hete, dec. 21-én tar
tották III vallásos estéjüket egy kedves 
műsor keretében a lévai ref. iskola gyűlés
termében, melyet zsúfolásig megtöltött az 
érdeklődő közönség. A gyülekezet éneke után 
Antal Gyű a h lelkész szép imádsággal ve
zette be a programmot. mely után a sze
rétéiről tartott emelkedett szellemi biblia 
magyarázatot Majd Német Sándor szavalta 
igen lelkesen Szab ricskának a Dal a bibliáról 
cimü költeményét Csákányi Eszter ugyan
csak Szabolcska verset szavalt, az Édes 
anyák címűt. Értelmes előadása köztetszés
ben részesült Juhász Károly Karácsony cí
mén egy megkapóan, hangulatos kis verset 
adott elő ügyesen Ledényi E pedig a leány
egylet iránt érzett hála kifejezéséül a jótevők 
cimü versét mondotta el szépen, kedvesen. 
Ezután a leányok Dóka Sándor kántor veze
tése meliett Istenem, Te Hozzád cimü vallá
sos éneket adták elő karban, szépen össze
tanulva Ezt követte Polgár Károly minden 
ízében szép szavalata, mely a szivekbe mar
kolt Előadta Kersék Jánosnak az Uj kará
csony cimü versét, melynek ügyes tolmácso
lásáért teljes elismerést aratott. Faraqó 
Józsa, a leányegyesület egyik legbuzgóbb 
tagja ült ezután a felolvasó asztalhoz, s 
szebbnél szebb gondolatokkal, megvalósitásra 
való eszmékkel keltette fel a közönség figyel
mét. A közönség szives elismeréssel fogadta 
ezután Pekárik Rózsika kedves szavalatát, 
mire a szép estély ima és énekszóval ért 
véget

— Léva küzdelme a közigazga
tási bíróságnak az illetőség ügyében 
hozott határozata ellen. Annak idején 
jelentettük, hogy a város közgyűlése a köz
társaság elnökéhez és a kormányhoz felira
tot intézett a legfelsőbb közigazgatási bíró
ságnak az illetőségi ügyben hozott sérelmes 
döntvénye megváltoztatásának érdekében. A 
köztársasági elnök irodája a napokban arról 
értesítette a város elöljáróságát, hogy a fel
iratot elintézés végett az illetékes fórumhoz 
terjesztette. Ugyanez a közgyűlés olyan ha
tározatot is hozott, melyben utasította a 
város elöljáróságát, hogy az illetőségi ügyek 
elintézésénél a közigazgatási biróságnak ezt 
a sérelmes döntvényét figyelmen kivül hagyja. 
Az állami vezető jegyző felebbezése követ
keztében a kerületi hivatal a közgyűlés hatá
rozatát törvényellenesnek mondta ki s azt 
megsemísitette. A város az ügyet megfeleb- 

' bezte s a zsupán a kerületi hivatal döntését
■ jóváhagyta.

— E jegyzés Mihályka tluskát elje- 
! gyezte Missik Antal Léván.

— Eljegyzés. Drlicska Jolánt elje- 
’ gyezte Bartos Béla Léván.

— Házasság. Pap Elek és Hoffmann
■ Erzsiké házasságot kötöttek. (Minden külön 
' értesités helyett.)
i — Uj ügyvédek. Dr. Huberth Pál és 

Dr. Sírnék István lévai ügyvédjelöltek a de
cemberi ügyvédi vizsgálatokon kitűnő siker
rel letették az ügyvédi vizsgát.

— A lévai Fél fi Mária kongre
gáció színi előadása, mely ma az irgalmas 
nővérek intézetének tornatermében lesz le
játszva. Színre kerül: I .A Celli bucsu“ 
hatásos szavalat, melyet Feledi Olga úrhölgy 
szaval. 11. „Diák karácsonyi alma*, előadja 
Oyörgyi Jenő. III. „Betlehemi bakter" pásztor
játék 4 részben. Szereplők : Szűz Mária : 
Tonheizer Máriu, szent József : Kabát József, 
Főangyal: Bucsek Erzsébet, Illés éjjeli őr 
Betlehemben : Kovács Jenő 1, Pásztor gazda : 
Robács Gusztáv, Tamás öreg pásztor : Kovács 
Jenő II, Gyurka pásztor fiú : Turpinszki József 
András pásztor fiú : Györgyi Jenő, Miska 
pásztor fiú Jánosy László. Böske a gazda 
leánya : Jánosy Ilus, Katica, Gyurka húga : 
Holovic Kató, Veronka Illés leánya Groman 
Erzsébet, Barabás—Simon útonállók Dole' 
Lajos, Svarba Ferenc Angyalok : Guba Ann' 
Turpinszki Emília, Jánosy Erzsébet, Pálé 
Erzsébet. Szives pártfogást kér a vezetőr jg.

— Kabaré-est. A lévai ref. ifjúság 
egyesülete 1925. január 1-én a református 
iskola tanácstermében kabaré estét rendez, 
melyre az érdeklődőket tisztelettel meghívja 
a rendezőség. Belépődij személyenkint 5 K.
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— SzilveBBterest a Katolikus Kör
ben. Amint a múlt számban jeleztük a 
minden évben oly jól sikerült Szilveszter 
estélyt a Kör helyiségeiben az idén is meg
tartjuk. A műsoros estély programja: 1, 
Beleznay Antal „Népdalegyveleg* énekli a 
Dalárda 2 , Kersék János : ,A szobalányok*. 
Páros jelenet. 3 , Ének sólo. 4., Luchy Ár
pád : „önagysága az operába megy“ Tréfás 
páros jelenet. 5.. Hoppé Rezső: .Népdalegy
veleg* énekli a Dalarda. Utána tombola, sze
rencse malacok kisorsolasa, táncverseny, 
majd tánc reggelig. Mivel külön meghívót 
nem bocsátottunk ki, aki e kedélyes estén 
kellemesen és vígan akarja befejezni az ó 
évet és kezdeni az új évet, ez utón hívjuk 
meg. Kezdete este 8 Órakor. Belépti dij 5 K.

— A Lévai Keresitény MuukAs- 
egyestllet a karácsony másod napján oly 
jól sikerült, nagyszerű és hatásos pá: tor
játékát dr. Péchy Gusztáv ,Az Ige testté lön* 
cimü 4 felv. karácsonyi színmüvét azok szá
mára, kik ezt meg nem nézhették, még új év 
napián megismétli. Kezdete fél 8 órakor az 
egyesület nagytermében. Belépti-dij 5 K.

— Jegyzői áthelyezés. A zsupán 
Molitórisz Béla vámosladányi körjegyzőt a 
zólyommegyei Alsólehotóra helyezte át.

— Karácsony az árvaházban. A 
lévai nöegyesület által fenntartott árvaház 
növendékei ma egy hete, dec. 21 én kará 
csonyi szent ünnepek alkalmából ünnepi 
előadást tartottak, melyen egy növendék a 
megjelent közönségnek fejezte ki háláját és 
köszönetét azért a szeretetért, melyet az 
árvaház iránt tanúsított. Egy másik, egy 
fehér ruhás kisleányka kedves meglepetésül 
a nöegylet jelen volt titkárát, dr. Kersék 
Jánost üdvözölte Írói jubileuma alkalmából. 
Ezután a növendékek Kersék Jánosnak az 
Édes anya cimü két felvonásos karácsonyi 
mesejatékát adták elő. Megható már maga a 
téma is, de annál meghatóbb volt, mikor a 
három árva szomorú karácsonyát igazi árvák 
játszották, kik talán maguk se tudták, mily 
igazán játszották magát »z életet A könnye
kig meghatott közönség szivesen tapsolt az 
ügyes kis játékosoknak s elismeréssel adózott 
az őket tanitó kedves nővéreknek páratlan 
buzgóságukért, hogy a darabot nem csak 
betanitották, de oly szép és gyönyörű ren
dezésben szinrehozták. — A karácsonyfa 
ünnepély pedig dec. 24 én délután zajlott le 
az árvaházban. Megható volt a kis árvák 
karácsonyi éneke, a könnyeket csalta a je
lenlevők szemeibe az árvák öröme, mellyel 
az ajándékok kiosztását fogadták Ezt kellene 
látni a közönségnek, akkor bizonyára gyak
rabban eszébe jutna az árvaház s az azok
ban gondozott gyermekek, akik árva sze
génységük dacára is oly igazán tudnak 
örülni az életnek.

— Szinielőadás Alaóezecsén. Alsó 
szecse műkedvelő ifjúsága 1925 január hó 
1-én előadja ,Árva Bandi" cimü népszín
művet, amelyről azt mondjak, hogy kezdődik 
5 órakor délután, de vége sohase lesz, csak 
mikor kidobjak a cigányokat.

— Szegény gyermekek karácso
nya A lévai protestáns leányok f. hó 20 án 
délután jól sikerült karácsonyi estélyt ren
deztek a szegóny gyermek részére. Nem 
mehetünk el szó és megilletődes nélkül a 
lányok minden dicséretet megérdemlő mun
kája felett. 42 szegény gyermeket ruháztak 
fel, látták el szeretetcsomagokkal és bőséges 
karácsonyi uzsonával. Jóformán e nagyszerű 
gazdag adományokat semmiből teremtették 
elő. Csendesen magukba vonultán dolgoztak 
a lányok heteken keresztül. A dolgok java
részét saját maguk készítették Néhány sike
rült estély, bazárrendezés, gyűjtés és pár 
emberbarát segítő támogatása segitette elő 
áldásos munkájuk keresztülvitelét Minden 
nemes tett önmagát dicséri.

— Szlaielőadás a református la 
kólában. Ma délután ü órakor a református 
iskolás gyermekek előadják Kersék János 
„Édesanya* c. 2 felvonásos karácsonyi játékát.

— A pozsonyi Toldy Kör Ifjúsága
1925. évi január hó 10 én (szombaton,) este 
9 órakor a Royal szálló (.volt Magyar király) 
összes helyiségeiben zártkörű táncestélyt 

rendez, amely a szlovenszkói Írók és művé
szek találkozója lesz.

— Léván húszezer koronák az 
utoán hevernek ? Zádory Mihály rendőr
biztosnak feltűnt, hogy egy özvegyasszony 
hirtelen igen kiékszerezte magát, még jegy
gyűrűt is vásárolt. Érdeklődni kezdtek a vá
ratlan gazdagodás iránt s az asszony azt 
vallotta, hogy az utcán húszezer koronát 
talált. Nagyon különös azonban az, hogy 
még a kiadott felhívás ellenére sem jelent
kezett senki a .talált* húszezer koronáért. 
A becsületes megtalálót azonban a lévai já
rásbíróság egy havi fogházra és kétszáz 
korona pénzbüntetésre Ítélte s a meglevő 
pénzt az állampénztár javára elkobozta. 
Mégis csak boldog város ez a Léva, ahol 
ennyi gazdátlan pénz hever az utcán, amit 
senki sem keres.

— A betörő szomorú k»r»Céony 
estélye. Karácsony estéjén, szerdán éjszaka 
immár hatodszor törtek be egy év alatt öz
vegy Zvohokril Mórné Kálnay-utcai kereske
dőnél. A betörő az éléskamrában járt, ez 
alkalommal azonban fölsült. Míg máskor 
pirosra sült libát és jófajta italokat talált ott, 
most ecetes uborkát evett és szántói savanyu 
vizzel volt kénytelen szomjúságát oltani. 
Hiába, a gyakori vendégnek ezzel is meg 
kell elégednie.

— Aki az írógépekre pályázik- 
Jelentettük annak idején, hogy a lévai járás
bíróság büntető osztályáról ellopták az új 
írógépet. Most értesítés érkezett Zsolnáról, 
hogy ott elfogták Hitonyi Ernőt, éppen 
amikor az ottani járásbíróságtól szintén az 
Írógépet akarta ellopni. Megállapították, hogy 
a lévai, eperjesi, rózsahegyi járásbíróságok 
és a komáromi törvényszék elveszett Írógé
peit ő lopta el.

— A mozi az utolsó napokban oly 
műsort hozott, mely a legkényesebb Ízlést is 
kielégitheti. Még mindig emlékezetünkben 
vannak a „Ha még édes anyád* volna című 
sláger film megható jelenetei s Nyomorultak, 
Hugó Viktor világhírű regényének gyönyörű
felvételei már is arról értesülünk, hogy az 
új év két oly film bemutatásával kezdi meg 
a mozi műsorát, amelyek még a mozi világ
ban is feltűnést keltettek. Januar 1-én fog 
leperegni .A világ úrnője és Hindu sirerem- 
lék“ alkotója Joe May a világ legjobb film
színészeivel karöltve létrehozta legújabb 
fi.mjét, „A szerelem tragédiája" 11 felv. 
cimü két rés es remekművet. Mia May, Erika 
Glássner, Wl..dimir Gajdarow, Emil Jannings 
tudásuk legjavát mutatják ebben a tartalmas 
és mindvégig lebilincselő drámában, melyről 
egész Európa elragadtatással beszél és a 
filmművészet legjobb alkotásának ismert el. 
Ebben a filmben, melynek megszerzése szo
katlanul nagy áldozatokba került, megtalálja 
a közönség minden rétege azt, amit egy 
kimagasló slágerfilmben kíván és keres. 
Ugyancsak Joe May müvét, .Montmartre 
királynőjét* fogja január 4 én vasárnap a 
mozi, mely az előbbihez kapcsolódik, de 
ettől független egészet képez. Ezen 12 fel
vonásos darabot, ép úgy mint az előbbit 
mindenütt két estén adták, de nálunk egy- 
egy estén hozzák szinre, miért is az előadást 
már fél 6 órakor, a másikat fél 9 órakor 
kezdik. Érdekében áll tehát a közönségnek, 
hogy pontosan jelenjék meg, mert különben 
már lekésik az első felvonásokról.

Köszönet nyilvánitás.
A lévai Mária Kongregáció nőtagjainak 

azon nagylelkű adományáért, hogy a helybeli 
rk elemi fiuisko'a szegéuysorsu tanulni közül ' 
kilenc fiút felruházni kegyeskedtek : ez utón 
nyilvánít hálás köszönetét a nevezett iskola

Léva, 1924. december 25. 
lgaigatósáqa.

Köszönet nyilvánitás.
A lévai protestáns lányok hálás köszö- 

netüket fejezik ki mindazoknak, akik bazárjuk 
s ezzel kapcsolatban a szegénysorsú gyer
mekeknek ruhával való felsegitési akciójuk 
sikerét, — anyagi vagy pénzbeli segítséggel, 
avagy a ruhák s cipők stb. elkészitésénél 
való szives fáradozásukkal — előmozditották.

Köszönet nyilvánitás.
A esi. Vöröskereszt Egyesület levice 

fiókjának érdemes elnöke, — Zoifák András 
ur, — a helybeli rk. elemi fiuiskolafczegény- 
sorsu tanulói részére 4 drb szvettert, 15pár 
téli harisnyát és 300 korona készpénzt) .volt 
szives juttatni, mely szives adományokért, a 
fölsegélyzett tanulók nevében is hálás köszö
netét mond az iskolai.

Léva, 1924 december 25.
Igazgatóság.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1924 december hó 21-től — december hó 28-ig

Születés.
Styaszny János Knapik Mária leány Kornélia 

Terézia.
Házasság.

Ujlaky István Mészáros Etel rkath. ref. — 
Pap Elek Kálmán Hoffmann Erzsébet ref. rkath.

Halálozás.
Jenei Bertalan 55 éves agyvérzés. — Gazdik 

Mátyás 28 éves volt vörös gárdabeli katona lövés
től elvérzés folytán holttá nyilvánítva. — Tóth 
Jónás 45 éves. — Csikkel József 27 éves sziv- 
S2élhttdés,

Gabonaárak:
Levice, 1924. december hó 27-én

Búza — — 100 kgr. 235 - 237 1kor.
Rozs — — „ - 205 0
Árpa — — . 140 — 180 •
Zab — — . - 190 •
Kukorica — . 130 - 135 •
Bab — — . - 220 M
Köles — — . - 120 •
Lóheremag — , 1000 — 1350 9
Lucernamag „ 900 - 1000 •

Deviza- és valutaárfolyamok
Barsmegyei Népbank Levice, jelentése.

Cislo 1216 exek 1924.

Devizák:
Magyar kor. átutalás 
N^met-osztrák , 
Lei .
Lengyel márka „

1 Ke

Aec.
19-ta:

2070 —
2050 —

5.89

dac. 
ae-Axx:

2070—
2080.—

5.79

Valuták :
1 angol font - - Kó 160.32 169 50
t amerikai dollár 33 80 33.20

100 svájci frank 659 30 668.—
100 francia frank 179 50 182 37
100 belga frank - • 166 75 167.75
100 svéd kor. - - • 912 — 918.-
100 dinár - - - - 50.25 51.12
100 lei . - - - - 17.25

Licitacny óznám.
Pudpísany súdny exekútor v smysle 102. § u 

LX. zák. cl. z r<>ku 1881 tymto oznamuje, ie nás
ledkom vyroku levického okresného súdu éislo 
2164/r. 1924, k dobru Christian zastupovaného 
skrze pravotára Dr. Alex. Balog do vysky 5673 
Ke 90 hal. a prísl. cestou zabezpeóovacej exekúcie 
prevedenej dna 14 juna 1924 zabavené a na Ke 
103422’— odhadnuté následovné movitosti a to: 
truhle, stusky, klobúky, na verejnej licitácii sa 
rozpredajú.

Na prevedenie licitácie, následkom vyroku 
levického okresneho súdu cislo 2184/24. do vysky 
5578 Ke 90 hal poziadávky na kapitále teiíe 
6*0 ové úroky odo dna 25. okt. 1928 poőitané, 
*/,•/. provizia a útraty doposiar v 654 Ke. 60 haL 
ustálené na byte obialovaneho v Leviciach urőená 
je éo ieh >ta 17 hodina odpol dna 29 dec. 1924. 
a prípadní kupci sa pozvú s podotknutím toho, 
ie sa zmienené movitosti v smysle 107 a 108. §-u 
LX cl z r. 1881. pri plateni hotovymi najviac siti- 
bujúcému v pádé potreby aj pod odhadnou cenou 
rozpredajú.

Nakofko by drazbe urúené movitosti ui aj 
iní boli sekvestrovali a supersekvestrovali a na 
ne uhradzovacie právo obdriali, táto licitácia sa 
v smysle 120. §-u LX. zák. cl. z r. 1881. aj k dobru 
tychto nariaefuje.

Dáné Nová-Bana, dna 7 dec. 1924.
Artúr Tóth 

sudny exekútor.

Irodalmi uldonsa? nagy választókban 
kapható : NYITRAI és TARSA könyvkeres
kedésében Lévén.
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Jótékonyság.
Schwéinecker István ur Garammikoláról 

50 korúnál adomáuyozod a tüdübeteggou- 
dozó iutéze'.nék, mit ezennel hálásan meg
köszönünk. Dr. Frommer Ignácz

HALLÓ! Urasági óbor, újbor Nagy vá
7” laszték likőrökben, mint thea- 

HALLO! rumban. Jutányosán beszerez
hető BARTOS vendéglősnél Koháry-u 27 1220

Tanuló fölvétetik Zúgó-utca 15 szám 
alatti szíjgyártónál. 1225

Jókaiban levő h0XTürtt
Cím a kiadóhivatalban. 1244

szoba kiadó villauyvila- JSUlOTOZOlt gitással egy vagy két ur 
részére. Tisztviselő telep. WEINRÉB 1249

Személy Autó fuvarozási
vállalat Léván Megrendelhető: SCHULCZ 
IGNÁC papirüzletében. Telefon 24.

CflfTT) 5 r rum’ tea’ 1'easüteményWU^Aidv, Szilvester estébez legjutányo- 
sabban KUGLERNÉL kapható. — T. vevő
imnek boldog újévet kívánok. 1259

T>1 9 A A ház Újbányán. Szabadkézből na- 
JJXd>U.U gyón jó állapotban áll 3 szoba, 
1 konyha, éléskamra, nagy kert és a többi 
mellékhelyiségekből azonnal beköltözhető 
vétel esetén Ár és a közelebbi feltételek 
megtudhatók VENCEL PORT Nová-Bana 
Stet'anikova u'ica 253. 1268

______Levice város birájától.
11438—1924 szám.

Köszönet nyilvánítás.
A vendéglősök és kávésok országos 

szövetségének levicei körzetének. Emöksége 
200 koronát adott at kezeimhez azon célból, 
hogy az összegből 50 Ke. a levicei árva- 
házunk, 50 Ké a közkorháznak 50 Ke. a 
tiidöbeteggondozó intézetnek és 50 Ke a 
város szegényei között karácsonyi ajándék 
kép osztassák fel Midőn az összeg átvételét 
nyugtatom, egyidejűleg köszönetemet fejezem 
ki a nemesen gondolkodó intézet E nőssé 
gének mindazok nevében, kik az adomány 
bán részesültek.

Levice, 1924. december 22.
Klain Ödön 
városbiró

Od notariatu mesta Levice
Hirdetmény,

Felhívom mindazon kereskedelmi és ipar 
munkásokat — alkalmazottakat, — akik 
jelenleg munkanélkül vannak, hogy csehszlo
vák honpolgárságuk igazolása mellett nyil
vántartásba való felvétel végett f. é. decem
ber 29. avagy 30. án d. u 2—5 óra között 
a jegyzői hivatalban (városháza földszint II. 
sz. ajtó) sajat érdekükben okvetlenül jelent
kezzenek.

Lévice, 1924 december 24.
Sebő v. r. 
notár. jegyző.

Levice város alőljárőaágától. 
11294—924 szám.

Pa yáza'l hirdetmény.
Levice varos autonóm közigazgatásánál 

a nyugdíjazás folytán roagüresedesbcn lévő 
iroda vezető (iktató kiadó) állásra, javad I 
mazas a 394--922. sz. ilieiménytörvéuy XI 
fiz osztály szenut, s ezen állasnak választás 
u ján való betöltésé esetén, netán megüre
sedő irnosi (egéd nyilvántartó) állásra, java 
dalmuzás a 394—923 ez. illetménytör.ény 
Xl. fiz. osztá y szerint, — paiyazat hirdei 
telik. Mindkét állásnál igazolandó az 1883 
évi I t. c 19 § bán megjelölt képzettség, 
valamint a szlovák és magyar nyelvnek úgy 
szóban, mint Írásban való birása.

Felhivatnak pályázók, hogy csehszlovák 
állampolgárságukat, kifogástalan politikai és 
orkö'csi magatartásukat, eddigi alkalmazta
tásukat, egészségi állapotukat s végül csa
ládi állapotukat igazoló felszerelt kérvényei
ket a városi iktató hivatalba 1925. évi jan. 
ho 8. napjáig nyújtsák be

Levice, 1924. december hó 18.
Koralewsky s. k. Klain Ödön s. k.

vezető jegyző városbiró.
A közzétételt tudomásul vettem : 
Levice, 1924. december 18.

Dr. Zoéfák s. k. 
kerületi főnök

BetöreB-lonns elleni biztosítások 
igen kedvező feltételek és olcsó dijak mellett 
köthetők a „DUNA" Ált. Biztositó R. T. 
Levice (Léva) főügynökségénél Honvéd 
utcza 2. rz. Telefon 60.

KINŐ—APOLLÓ—MOZI

Vasárnap 28-án
S és S óralcor

Végzetes csók
Dráma 8 fe’vgnásban. 

Főszereplő: GLÓRIA SWANSON

1925, Január 1-én csütörtökön 
pont */a6 és 7«9 órai kezdettel

Joe May remekműve:

Január 4 én vasárnap 
pont */s6 és ’/29 órai kezdettel 

Montmartre 
Királynője 

12 felvonásban.
(Szerelem tragédiájának folytatása ) 

Főszereplők: Mia May, Erika Glássner, 
Wladimir Gajdarow, Emil Janníngs.

Boldog újévet kivált az 
összes vevőinek és jóakaróinak 

LACHKY ELEK.

Foglalkozik a biztosiiá3 minden ágazatával. U m.: 
élet. tűz. betörés, baleset, szavatossági, átalány 
(pausáP, szállítmány, áilat és jégbiztosítás stb 
igazolhatóan a legolcsóbb dijszabá? és legmel- 

tányosatb feltételek mellett.

Főű^ynikség-:

LEVICE,
SzantháromsAg-tár 2.

Vitán kötvények elintéséaét a fél kiván- 
náffára <1 ijmentenen vállaljuk

w TAPSÖR CSAPOLAS ! -w
3NZEinden v asár- óh ünnepnapon.

Buiweisi 20° Porter sör 
HRDINA LAJOS, vendéglőjében.

Boldog újévet kíván az 
összes vendégeinek

FREINT GUSZTÁV.

HRTl—" ----- ---- '

í//ér/ ajándékok qertler fülöp 
legelőnyösebb beszerzési forrása divatüzletében, Léván.

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.

' . ..■■■- ■u.jggg Szolid é8 pontos kiszolgálás.
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í AVllZAn k'f°gástalan állapotban, teljes 18 kötet
* livAinvll eladó: nyitrai és társa könyvkereskedésében.
Boldog újévet kívánok

összes vendégeimnek és jóakaróimnak
Denk János 

a városi szálló bérlője

XSD:US3QliIHEEa3I£HSZJ5BL .-.SrJJT

Nem újság többé,
Boldog újévet kivan 

kedves vendégeinek 
és ismerőseinek

URBÁN JÁNOS, vendéglős.

Xagyrabecsült vendégeink 
és jóakaróinknak

r\ 1 1 • r ll1 r 1

ll

Mélyen tisztelt vendégeimnek és 
jóakaróimnak

Kellemes, boldog új— 
esztendőt kívánok

LAOZKÓ
„Ottlxczv* •vexxd.ég'l©#.

BÖLPOá ÚJÉVET MVfeS
összes jóakaróinak és pártfogóinak
NA6Y ARTHUR FÉNYKÉPÉSZ

Tisztelt vendégeimnek valamint összes 
jóakaróimnak 

kellemes boldog újévet kívánok 
A D L E R kávés.

Összes vendégeimnek és jóakaróimnak

Boldog újévet kívánok
HRDINA LAJOS

vendéglő*

Boldog újévet kívánunk az 
összes vendégeinknek és jó
akaróinknak

BARTOS HENRIK és NEJE 
vendéglős

Boldog ujesztendöt kivan 
k. vendégeinek 

STRBA MIKLÓS 
Jozsefcsek vendéglő

Tíe<?tn1n+fö'i nagyérdeműXAöíLölUlrLBJ, közönséget hogy az 

Eredeti SINGER varrógép 
ügynökséget átvettem.

Újak eiadasat, öregek becserélését éi azok 
eladásét vállalom Dió stb. szerszámfa 
készlete ugyanott. B. pártfogasukat kérve 
Boldog újévet kltén Levice VASVARY JÁNOS 

Tnkody vendéglő

hogy aki szépen és olcsón akar 
öltözködni, az csak

KOPRDA és Tsa. 
ruhaáruházában (MÜLLER-féle ház) 

szerzi be szükségletét.

Figyelje állancLéan kirakatainkat!!

*

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru és vasnagykereskedése

Alaplttatott 1881, LEVICE-LEVA. Telefon ei 14.

Tekintse meg nagy TTJ1ÉV7I JciAllitösxixxkat 1 
0uk0rk6kr fü88elékek, szalon cukorkák, karé- 

vrnnmnniémnt’ 8 y e r t y á k. csillagszórók es karácsonyfa 
vi.iamosiámpa készletek óriási nagy választékban!

Legjobb fűszer és CBemegeörúk 1 
főu\Xá’OÜ^'É\EtVKJlXC’^OBNKjA0,Ii hÖIÖrféle HAL Nyers és

SZÖLö’cúk'roíoK1 dél7 ,Ö18’ m“l8ga’zhö,!ö> b“<>ÁüOm«nannaJ^z^ALJ^rÍa'cSEM^Ge'

- és „.»«»..» .CLŰGU- PÖRKÖL T K Á v .X
Csemege-, gyógy és asztali borok, cognac és likőrök 
nagy választékban. ü J É V I KIS PEZSGŐK.

ÚJÉVI ajándéknak legalkalmasabb - 
Alumínium és nikkel főzőedények, modern háztartási ' 
és konyhafelszerelési cikkek nagy kiállítása.

l'bXTok ‘Ö. dió,fS mandula ^X'ló

korcsolya, ródli, FÉNYKÉPÉSZETI és VADÁSZATI cikkek kély^ 
tartók, kályhatálcák, kalyhaellenzök stb. _

X- Tekintse ixxeg xrjévi ItKllitAevLixlcat 1

Nyitrai tfi Társa könyvnyomdája Leviea—Léva.


