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Előfizetési felhívás a

XLII. évfolyamára.
Az ötödik évtized második évfolyamát 

nyitja meg lapunk mai száma Időket és 
eseményeket élt át lapunk, melyek embereket 
és intézményeket sodortak el a közélet teréről, 
melyek nyomása alatt több bátor szavú lap
társunk is elmaradt harcos sorainkból, de mi 
nem adtuk fel a küzdelmet, ma is, a váltó 
zott viszonyok közepette is, becsülettel, híven 
és rendületlenül óhajtjuk szolgálni Üarsvár- 
megye magyarságának érdekeit, közelebbről 
segítségére akarunk lenni Léva városának 
fejlődésében és jövendője megalapozásában. 
Négy évtizeden át hű tolmácsa volt lapunk 
Léva város közhangulatának s hirdetője és 
művelője a magyar kulturáltak, pedig gya
korta kellett papírra vetnünk kemény, osto 
rozó szavakat, pedig gyakorta kellett a faj 
Iánk által elénk dobott alattomos akadályokat 
elhárítani.

Nem politizálunk, de hű krónikásai aka
runk lenni most is az időnek s a változott 
viszonyok közt is azt az utat keressük, ame 
lyen a mi magyar közönségünkét nemzeti, 
faji és egyéni boldogulás utján vezethetjük, 
amiért nem kétünk egyebet cserébe a magyar 
társadalomtól, mint szeretetet és bizalmat, 
mert ez meg fog erősíteni abbeli hitünkben, 
hogy helyes irányban tartunk. Az itt éló 
lakosság békéjének, létének, zavartalan mű
velődésének és fejlődésének munkájából 
kérünk részt.

Negyven esztendő becsületben eltöltött 
munkánk tehet tanúbizonyságot arról, hogy 
soha senkinek sem hatóságnak, se pártnak, 
sem személynek lekötelezettjei nem voltunk s 
mindenkivel szemben megőriztük jüggetlensé 
günket és párlatlanságunkat, mert mindig 
csak a jó erkölcs és közérdek vezette toliun
kat, kitűzött célunktól sem előnyök ígérgetése, 
sem fenyegetés által nem hagytuk magunkat 
elriasztani; de igenis a legnagyobb készség 
gél állottunk szolgálatára minden közérdekű 
igaz ügynek, szószólói voltunk az igazság
nak, pártfogói az elnyomottaknak Fötörek- 
vésilnk volt, hogy a közrend és a munkál 
kodás heiyreátlittassék. hogy a lakosság a 
háború szenvedéseit leküzdve a béke áldásait 
élvezhesse.

Munkatársaink kipróbált tolla biztosíték 
lesz a jövőre is, hogy lapunk eddigi irányá
tól nem fog eltérni és minden jó és nemes 
cél számára mindig nyitva lesz, s ezután is 
a jó erkölcsöt, a kultúrát és becsületei fogja 
szolgálni. Aljas, meg nem engedett fegyve
rekkel soha sem küzdöttünk, ezután sem 
fogunk. A család és az egyéni becsület min 
dig szent volt elöltünk, úgy lesz ezután is. 
Mindamellett a folyton haladó, előre törő 
irányzatnak lesz lapunk lelkes, önfeláldozó 
harcosa, de egyszersmind az ősi magyar eré
nyeknek igaz hirdetője

Ez alapon kérjük a nagy közönség szi
ves támogatását, a mely közönség jóindulatát 
kiérdemelni mindig kötelességünknek tartottuk.

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

Uj évre.
Amikor még' az erkölcs és be

csületesség értékkel birt, amikor 
még nem hangzatos jelszavak vagy 
körmön (ont elszólások uralkodtak ; 
amikor még önzetlen és bensőséges 
lelkivilág forrásozta a köz- és ma
gán tevékenységet: akkor még 
örömteli és igaz jelentősége volt 
ennek a köszöntésnek : boldog új
évet kívánok! Ma ez már csak sab
lon, divat, értéknélküli elszólás. 
Újév ma már csak kalendáriumi 
fogalom, csillagászati alakulat és 
lassanként csak olyatén közforgalmi 
értéke lesz, hogy a ki nem tizett 
kontók, házbérek s egyébb adózá
sok megsürgetésének senki állal 
nem kívánt, kérlelhetetlen potos- 
sággal fölvirradt napja lesz. Ma 
semmi báj nem ömlik el rajta, semmi 
szivbeli melegséget nem áraszt az 
a köszöntés: boldog ujévet! Sivár 
— rideg.

Pedig ki ne akarna boldog lenni? 
Az emberi természetnek ezen vele
született vágyát elérni mindenki 
iparkodik. Boldogulni és boldogí
tani egyformán élet célja minden 
embernek, de mig ez utóbbit ki-ki 
magában alakítja ki, — addig az 
előbbi existenciális, társadalmi kér
dés is egyszersmind. Azok a ténye
zők tehát, akik a társadalmi alaku
latokat befolyásolják, irányítják, 
nem térhetnek ki azon • alap igaz 
ság elől, hogy mindenki boldogul
hasson. Régen is most is a boldo 
gulás erőforrása a munka volt. 
Legyen az szellemi legyen az fizi 
kai munka, ennek a boldogulás 
forrásához kell vezetnie. Ha nem 
igy van, korcs állapotok születnie 
nek. A munka most is jelszó. A 
boldogulás most is munkásságot 
igényel, — csak, hogy ehhez 
szenynek tapadni nem szabad. De 
hol van ez a tiszta forrás? Az em
beriségnek és a társadalomnak 
azon az átalakuláson kell most át
mennie, amelyet az Úr prófétája 
jelentett ki: ,,kardjaikból szántóvá 
sakat és dárdáikból sarlókat csi
nálnak ; nemzet nem emel kardot 
nemzet ellen és nem gyakoroltat
nak többé hadakozásra". Ez a dol- 
gazó társadalom kialakulása, ez az 
örök béke igazi programrnja, sokkal 
egyszerűbb és könnyebben meg
érthető mint „a népek önrendelke
zési joga“ „a nagy követek taná
csa" „Wilson 14 ponja", 
ségi jogok", s egyébb 
elméletek. Ezt iparkodjanak a ha

.kisebb
modern

talmon levők valósítani ez uj esz
tendőben ; ehhez mért progiammot 
adjanak s egy csapásra megszűnik 
a társadalmi nyomor, a munkanél
küliség, a proletárdiktatúra.

A mostani ember azonban nem 
csak társadalmi lény, hanem állam
polgár is. Bármilyen államalakulat 
legelső vezéreszméje megint csak 
kell, hogy az legyen: boldogulni 
és boldogítani. Ezen beállításban 
az emberiség állapota hasonlithatla- 
nul kedvezőbb a régmúlt százado
kénál, de a íerdeségek is kirívóbbak 
a hatalmaskodás is elviselhetetlenebb. 
Jogállamban, ahol alkotmányos utón 
létrejött törvények és parlamentáris 
felelősséggel bíró kormányok ren
deleté határozzák meg az állam
polgárok jogait és kötelességeit, 
minden egyes állampolgárral szem
ben követendő magatartás zsinór
mértéke csak egy lehet és pedig 
az, hogy mennyiben teljesiti állam
polgári kötelességeit.. Aki az állam
nak lerója mindennemű adóját akár 
mely téren, az megtette előirt kö
telességeit és csak messze túllő az 
állam céljain az a hatalom, amely 
bele akar nyúlni az érzésvilágba, 
kutatásait arra irányítja és most 
e téren természetszerűleg pozitív 
tényekre szert nem tehet, gyanúsí
tások és feltevések alapján tesz 
megtorló intézkedéseket azok ellen, 
akiknek pszychéje egyesek vélelme 
szerint nem megfelelő.

Ezt ne felejtsük el az újév 
küszöbén se sőt vigyük bele az 
újévi hangulatba is. S ha boldogu
lás után kiáltunk s boldogítani tö
rekszünk ott legyen a világitó 
Pharos a hatalom polcán, de er
kölcsre, jogra igazságra építve, 
nehogy az élet háborgó tengerének 
hullámai elöntvén az alapot kioltsák 
a világosságot is, mert akkor iga
zán hiába kívánunk egymásnak 
boldog ujévet!

—i.

a vilaq-eseményekbfil

Az entente jOváteteli bizottsága rend
kívül súlyos terheket akar Magyarországra 
róni. Evenkint 36 esztendőn keresztül be 
kellene szolgáltatnia 50,000 drb. juhot, 35,000 
lovat, 25,000 ökröt és naponkint 120 vagon 
szenet. Egy ilyen súlyos adózás komor és 
kétségbeejtő jövőt jelentene 36 éven át.

A „Prager Tagblatt* írja, hogy az ötös 
bizottság tpetka) bomlóban van. Legutolsó 
vállalkozása, hogy a takarékosság rendszerét 
megvalósítsa, csődöt mondott. A pártok 
koalíciója is megbízhatatlannak bizonyult.
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Ez arra indította volna Benost, hogy minisz
terelnöki állásától megváljék.

A „Národni Listy* jelenti, hogy a leg
később 1922. június végéig Szloveuszkóban 
felállítandó hat nagymegye között a kassai 
las$ ft legnagyobb és annak 600 000 lakosa 
lesz Zsupánjává valószínűleg Humán Jáuos 
dr.-t fogják kinevezni A nagy megyék fele 
tintán szlovák lesz, mig a többi három 
nagy «n egyében magyar kisebbségek lesznek

A cseh nemzeti egyház legutóbbi köz
gyűlésén Bartosek képviselő közölte, hogy a 
képvisalöház végre tárgyalni fogja az egyház 
és áll m elválasztásának kérdését. A kor
mány mindjárt karácsony után tiz törvény
javaslatot fog benyújtani.

Az Osztrák Magyar Bank szőkébb fő
tanácsa, mely az osztrák üzleteket vezeti, a 
kormány beleegyezésével elhatározta, 
hogy 5000 és 50.000 koronás bankjegyeket 
fog kiadni. Az uj bankjegyeket előreláthatólag 
január második feiében hozzák forgalomba.

A viszonyok Albániában napról-napra 
rosszabbodnak. Aehmed bey, a meggyilkolt 
Esszad pasa unokaöccse nagy hadsereg élén 
Tirana ellen vonul. Az északi törzsek köré
ben is felkelési mozgalom észlelhető Az uj 
albán hivatalnokkormány tehetetlen és rövid 
időn belül a bukását lehet várni.

A nagykövetek tanácsa tudomásul vette 
a soproni népszavazás eredményét.

Németországnak elküldték a felszólítást, 
hogy január és február hó folyamán űzessen 
500 millió aranymárkat. A felszólítást tar
talmazó jegyzéket azonban nem kíséri semmi 
féle, büntetéssel való fenyegetés, mert Lloyd- 
George visszautasította az erre irányuló 
kivánságokat.

A magyar kormány és a magyar szociál 
demokrata munkáspárt között tárgyalások 
folytak abból a célból, hogy a szociál
demokrata munkásságnak lehetővé tegyek 
azt, hogy a nemzet többi rétegével egyet
értve résztvegyen az ország megújhodásának 
nagy müvébeu A következő kérdések kerül-
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í7/ ÉVRE! . . I

Most önző vagyok / Újévet előbb
Magamnak kívánok!
Adj Uram harcot, s hogy elészőrjam . . »
Sok-sok illatos, pompás virágot .

Nekem is, neki is adj megértést!
Lázat és álmot adj!
5 te: Bánatasszony aki kísértél .
Nyomunkból tűnj, tűnj! — Végleg elmaiadj. i

Szülő, testvérnek, barát, ellennek
Mindazt, amit kíván —
Add Uram s vedd . . mire nincs szükségük 
Bút, bajt, nyomort . . és mindazt mi sivárt 

Fajtámnak erőt kitartást, hitet!
Most, most kell itt a hit!
Temesse múltját! — Hívja a jövőt i
£ nyögő földre szivárványt teríts 1

Minden embernek szivébe térj meg 
Testvéri-szeretet!
S amerre csak az izzó Nup tekint 
Győzzön a munka a fegyverek felettt

Tőre, 1921 PÁL IMRE

Újéul szokások.
Irta: SZENTIRMAY GÉZA

Az újév napján szokásos lakntározas, 
mulatozás, köszöngetés s a rokonoknak és 
ismerősöknek való ajándékozás pogány 
eredetű, mint az újév ünnepe, vagyis az év 
első napjának megünneplése maga is. A 
rómaiak Jánosnak a kezdet és vég, utóbb 
pedig a hajózás és kikötő istenének ünne-
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tek tárgyalásra: Egyesülési és gyülekezeti 
jog, szakszervezetek, internálások és rendőri 
felügyelet, amnesztia, a rendkívüli bírósági 
eljárások és a kivételes intézkedések meg 
szüntetése, a munkásbiztositás autonómiája, 
bérek és más gazdasági kérdések. A tár 
gyalások során sikerült olyan megegyezésre 
jutni, mely iniudkét pártot kielégíti.

A nemzetközi konferencia tervével kap
csolatban az „Echo de Paris" londoni tudó
sítója azt Írja, hogy először a nagyállaniok, 
beleértve a Némotbirodaiom és Oroszország 
képviselőit, később pedig az összes többi 
államok delegáltjai is fognak találkozni

A német-francia jegyzékvállásról, mely 
a színes csapatoknak a Rajna vidéken való 
alkalmazásáról szól, a „Tagblatt" a követ
kezőket jelenti : A német panaszjegyzék 20 
erkölcsbe ütköző vétséget, 2 lopást, I gyil
kosságot és 5 halált okozó testi sértést sorol i 
fel. A francia válasz kifejti, hogy a bűnösök i 
egy része már elnyerte büntetését, de a 
többi eset még felderítetlen.

A szerbek Szabadkán és általában Kel- , 
sőbácskában mindent leszerelnek és minden ! 
állami ingóságot Újvidékre és Belgrádba ! 
szállítanak, mert áilitólag a határmegállapitó ' 
bizottság véleménye szerint Bácskában tizen- I 
nyolc községet kell visszacsatolni Magyar- ' 
országhoz. A városok közül egyelőre Zentárói, | 
Magyurkanizsáról van szó. Állítólag arról is ■ 
tárgyalnak, hogy egész Felsöbácskát a Ferenc- I 
csatornáig, ahol a lakosság színtiszta magyar, 1 
visszacsatolják Magyarországhoz.

Angol forrásból származó jeientés szerint , 
Takahashi miniszterelnök egy intervjubau ' 
kijelentette, hogy újabb nemzetközi konfe- ' 
renciát fog ajánlani, moly bizonyos időkö- | 
zökben ülne össze, az összes nagy világ i 
kérdések rendezésére.

Kairóban a benszülöttek negyedében 
komoly zavargásokra került a sor, melyek 
folyamán a csapatok kénytelenek voltak 
fegyverüket használni. Sok embert agyon
lőttek Kairóban teguap állítólag 14 ember

pét ülték e napon Rómában ez ünnepen j 
óriási mulatozás, füstölés, illuminálás, sőt ; 
mindennemű tivornyázás és kicsapongás ! 
volt divatban, a pápák pedig, hogy tüntes- j 
senek e pogány szokás ellen, inkább bőjöt 
rendeltek a keresztény híveknek. Utóbb az
tán, mikor a keresztények is megünnepeltek 
már az újévet, szintén átvették a különböző 
mulatozásokat. A kereszténység első száza 
dában t i. egyáltalán nem ismerték az újévi 
ünnepet, s csak Krisztus születésének nyol
cadik napjától, vagyis körülmetéltetéséről 
emlékeztek meg. Csak a hetedik században 
mutatkoznak az újév megünneplésének első 
nyomai s mint bevett, rendes egyházi ünne
pet, csakis a tizenegyedik században találjuk 
említeni.

Az újévi babonák jórészének gyakor- ' 
lasa az év utolsó napjának: Szilveszter j 
napjának éjszakájára esik, mivel altalános j 
szokás ekkor ébren megvárni az ujesztendő I 
beköszöntését, az évfordulót jelentő tizen- i 
kettedik órát. Egyik legelterjedtebb babona I 
ekkor az éjféli ólomöntés, amit többnyire a 1 
leányok végeznek. Olvasztott ólmot csöpög- ' 
tetnek valamely edénybe levő hideg vizbe s ' 
a folyó ólom, kihűlve, mindenféle alakot ' 
vesz föl. Abból következtetnek aztán, hogy ! 
kinek minő alakot mutat az általa csepeg- i 
tetett ólom. Ha a kihűlt ólomdarab kereszt
hez hasonlít, az halált jelent, ha koszorúhoz, 
az menyasszonyságot, férjhezmenést, ha az 
ólom emberalakot sejtett, az itt azt jelenti,

meghalt és 40 megsebesült. Alexandriában 
kisebb incidensektől eltekintve nyugalom van. 
A zavargások kezdete óta Alexandriában 
500 embert tartóztattak le.

Az entente tábornoki bizottsága decem
ber 25 én Sopronban proklamációt bocsátott 
ki, amely szerint a népszavazás eredményét 
megerősíti. Az eredményt a nagyköveti tanács 
is helybenhagyta. Magyarország a területet a 
tábornoki bizottságtól 1922. január 1 én 
veszi át. A proklamációt Ferrario, a bizottság 
elnöko irta alá.

Andrássy Gyula gróf kilép a keresztény 
nemzeti pártból úgy, hogy a párt most már 
kettő lóg szakadni. Vele egyidejűleg a párt 
nak körülbelül 16 tagja lép ki, A párt többi 
tagjai, körülbelül 50-en Haliéi' István veze 
tése alatt megmaradnak a pártban. Andrássy 
Gyula gróf Friedrieh Istvánnal és az ellen
zékkel együtt uj pártot szándékozik alapítani

Az amnesztia rendelet alapján a buda
pesti fegyintézetekből és börtönökből 629 
eiitéitetés gyanúsított személyt bocsátottak el.

Munkanélküliek Londonban gyűlést tar
tottak. Minthogy olyan fenyegetések hang
zottak el, hogy behatóinak az üzletekbe, a 
rendőrség nagyszabású biztonsági intézke
déseket tett. Az aranyműves üzleteket a 
rendőrség különösen őrizte

A magyar kormány inegkezdto a rend
kívüli felhatalmazások alapján tett intézke
dések megszüntetését. A rendkívüli intézke
dések egy részét rendeleti utón fogják meg
szüntetni, mint például az internálásokat, 
másik részét pedig törvényhozás utjáu Majd
nem az összes minisztériumokban törvény
javaslatokat készítetlek, melyok a rendes 
békeviszonyokra való átmenetet készítik elő. 
Többek közölt a szakszervezetekre és a 
munkásbiztositásra vonatkozó törvény és más 
a szociális kibékülést célzó törvényjavaslat 
van előkészületben.

Briand miniszterelnök felszólította az 
angol, olasz, amerikai, japán és belga kor 
mányokat, hogy 1922. jan. 6-án képvisel

hogy az illető az újévben férjhezmegy.
Az ólom mindenféle szerszám-alakot is 

föl szokott venni, amiből aztán megjósolják, 
hogy miiyen foglalkozású lesz a jövendőbeli. 
Ez sok mulatságra ad alkalmat. A bölcső
forma azt jelenti, hogy az illetőnek gyér 
meke lesz a következő évben s mivel sok
szor nemcsak hajadonok, hanem menyecs
kék és özvegyasszonyok is résztvesznek az 
ólomöntésben, e réven is sok mulatság és 
trétálkozás tamad.

Nagyobb társaságokban, kivált városi 
korcsmákban és kávéhazakban szokás besö- 
tétitett szobában éjfélkor visító malacot el
ereszteni. Akihez aztán a malac fut és aki 
meg bírja fogni, az szerencsés lesz abban 
az esztendőben s köteles, természetesen, a 
társaságnak áldomást fizetni.

llajadonok Szilveszter éjszakáján fésűt 
és tükröt tesznek a fejük alá, hogy meg
lássák álmukban a jövendőbelijüket. Az is 
szokás, hogy éjfélkor sötétben kimennek a 
faskamrába, felnyalábolnak egy csomó vá
gott fát. Ha páros a fadarabok száma biz
tosan férjhez megy abban az évben. Ha 
páratlan, még várhatja a szerencséjét. De 
jaj, ha tizenhárom darabot talál felemelni, 
az szerencsétlenséget vagy halált jelent neki.

Elsőrangú újévi babona, — amint tud
juk, hogy újév napján sült malacnak, vagy 
legalább is disznóhusnak kell lennie az asz 
talon s csirkének semmi esetre sem Mert a 
malac előre túr, a csirke ellenben hatrakapar, 
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tessék magukat Cannesban. A konferencia 
programmja a jövátételi kérdéseket ée nem
zetközi konferencia egybehivását öleli fel.

Lenin az összorosz szovjetkongresszuson 
beszédet mondott, melyben Finnországot, 
Lengyelországot es Romániát óvja, hogy 
fehér gárdista csapatokat küldjenek Orosz
ország ellen. Kijelentette továbbá, hogy a 
békét minden áron fenn akarja tartani, de az 
utolsó emberig hurcol ha a köztársaság ve- 
deimezéséröl volna szó.

Politikai körökben az a vélemény ural
kodik, hogy Andrassy, Rakovszky, Beuiczky, 
Sigray, Gratz meg a többiek ügyében igen 
közel van a portörlés.

Letartóztattak Radiea Istvánt, a horvat 
parasztpárt vezérét, valamint Herceg Vrtart 
es Sudovic nevű képviselőtársait. A letar
tóztatás anélkül történt, hogy a parlamentet 
mentelmi jogának lellüggesztesét illetőleg 
megkérdezlek volna. A letartóztatás okául 
Radicsnak egy képviselőtársa temetését! mon
dott halotti beszédet hozzák lel, melyben 
Radics az ír példát tűzte ki a horvat népnek 
követendő példaként.

Az Audrassynal megtartott konferencián 
— amelyen Horthy, Bethlen, Gömbös st-bek 
is resztvettek — elejtették vegleg úgy Karoly, 
valamint Albrecht es József löheicegek jelölt
séget s Ottó, Karoly Hanak kaudidaturajabau 
egyeztek meg.

A szovjetkormany a hadkötelezettseget 
18 evvel kezdődően két övben ailapitottu 
meg. A kiszolgálták 10 évig tartaieknau ma 
raduak. Az orosz vörös hadsereg bekelet- 
szama 2‘/t millió.

A becsi hús arak a múlt napokban 
így alakultak : marhahús kilója 7ÜU—900 
korona, borjúhús 7'aÜ —860, sertés hús Illő 
1140, szalonna 17t0—1910, zsír liLO es 
birkahús 500 - böU korona.

A malac-eves újévkor majdnem olyálialanos 
szokás nálunk, mint a spanyoloknál kará
csonykor a pulyka evés. A legutolsó spa
nyol koldus is szerencsétlennek érzi ntagat, 
ha karácsonykor nem eheiik pulykát s ha 
egesz evben nem evett is húst, karácsony
kor meg kell lenni a pulykájának.

Mostanában, mikor varosokban — ki
vált újévkor — roppant draga a malac, sok 
helyen nyullal helyettesítik, mert az is előre 
szokott lutili. Ismeretes, hogy az újévi aján
dékok közt is nagy szerepet játszik a játék 
— üzletbeii vagy cukrázdai — szerencse
malac s hogy az újévi kepeslevelezó lapok
nak is ÍOképen ez a díszük s tréfájuk.

Nagyon fontos — persze csak a babona 
szempontjából, —- hogy kivel találkozik az 
ember először ujev napján. Kéményseprővel 
találkozni legjobb. Fiatal férfivel találkozni, 
az is szerencse. Vénasszonnyal találkozni 
először kész veszedelem ; pappal találkozni 
pedig egyenesen szerencsétlenseg és halált 
vagy legalább is súlyos betegséget jelent. 
Általában, amit az ember újév napján esi 
nál, vagy ami újév napján éri, az előjel az 
egész esztedőre, vagyis az egész évben is
métlődni fog, a közhiedelem szerint. Ezért 
mulatnak az emberek újév napján; ezért 
nagy baj, ha valaki e napon beteg, vagy 
valami kár éri; ezért nem szabad e napon 
lustálkodni, vagy a házastársaknak civódni, 
mert különben szerencsétlen és boldogtalan 
lesz az egész esztendejük.

Ne úgy legyen, boldog legyen I

Különfélék.
— Boldog ni évet kívánunk lapunk 

minden barátjának, kik támogatásukkal lehe 
tövé tették, hogy lapunk az itteni magyarság 
érdekeit, vármegyénk es városunk fejlődését 
a megváltozott viszonyok közepette is sziv- 
vel-lélekkel szolgálhassa. Boldog uj évet kívá
nunk munkatársainknak, kiket Írásaik révén 
hétröl-hétrn összehoz velünk a posta, kik 
velünk küzdöttek, amióta csak tollúkkal la
punkhoz szegődtek Valamennyien szerény, 
önzetlen, de lelkes harcosai a szép és nemes 
eszméknek. Boldog uj évet kívánunk lapunk 
kiadójának, nyomdánk uj tulajdonosának, 
ki a régi részvénytársaság által válla't köte
lességeket velünk szemben mindig oly nobi
lisán teljesítette, rossz időkben is segítsé
günkre volt, hogy el no sodorjon az idők 
vihara. Boldog uj évet kívánunk hü és kitartó 
munkástársainknak. a nyomda személyze
tének, kik a nehéz viszonyok között is puri
tán becsületességgel és hangya szorgalommal 
öntötték betűkbe a szellemi munkások irá 
sait s egyetértve, egymást támogatva a 
felszínen tartották lapunkat, s most itt az 
uj év küszöbén megaliitjuk őket sorba egy- 
egy barati kézfogásra. Adjon az Isten mind
nyájunknak igazán boldog es vig esztendőt

— A .Bura" közönségéhez A mai 
nap hajnalsugarai lajiunk születésének XLIl. 
évfordulóját világítják be. 1881 év januar 

. 1.-én jelent meg a Bars első száma. E négy 
évtizedet meghaladó kor határánál tnegiile- 
tödéssel tekintünk vissza es az évtizedek 
eseményeiből tapasztalatokkal gyarapodva 
erős akaratban tömörült megnyugvással te
kintünk lapunk társadalmi feladataiból reánk 
háruló feladatok lelkiismeretes megoldású 
elé. Negyvenegy év előtt az ideális szabad- 
elvűseg zászlaja alatt tömörültünk, hogy a 
lap hasábjain kifejtett irodalmi cselekvésünk 

j által a társadalom fejlesztésének kulturális 
és közgazdasági terén felmerült munkálko- 
dúsban résztvegvünk. A Bars fennállása óta 
létesült közintézményeink tanúságot tehetnek 
arról, hogy társadalmunk nemes törekvésé
ben, áldozatkészségével a modern fejlődés 
oly magas fokára jutott, melyet 42. év elölt 
remélni sem mertünk. Mindezek kiviteléhez 

• — önérzettel mondhatjuk — mi is hozzájá- 
’ rultunk; az alkotás küzdelmeiben résztvet- 
J tünk, a nemes törekvések tüzét élesztettük, 

hogy hangulatot keltsünk polgártársainkban 
a nemes, szép és jóravaló törekvé 

i sekre Szerkesztőségünk hivatásának be
töltésében a lap megalapítója, szerkesz- 

. tője 32 éven tanúsított kitartó munká- 

. ja kötelez bennünket arra, hogy az öröm
mel vállalt munkakört tölünk telhető jóaka
rattal a jövőben is igyekezzünk betölteni A 
lap kiadója 1884 ben szervezte n kiadóhiva 
talt Nyitrai és Társa címen ; kezdetben ma
gán, 10 even át mint részvénytársaság és 
ma teljes tulajdonjoggal Horatsik János ur 

, a kiadóhivatal vezetője, a cég és laptulaj
donosa; a ki szervezeti szabályzat értelmé
ben a lap fentartásáról gondoskodik. Ezen 
közös szervezetben tömörilett erőforrások 
képezik lapunk életerejét. Ezen erők fen- 

, tartásának éltető elemét azonban nagyra- 
becsült munkatársainknak és a , Hars” hoz 
forrott hálára és szeretetre kötelező olvasó- 

' közönségünk alkotja. Lapunk fenállasának 
érdekében szerkesztőségünk es kiadohivata 
lünk vállvetve igyekszik megoldani feladatát 
a megújult év folyamán is.

— Karácsonyfa ünnepély a kór- 
I házban. Nagy érdeklődéssel nézték a be 
, tegek az ápoló irg. nővérek készülődéseit 

dec 24-én. Estére kelve nemcsak a szinte 
gyermekies érdeklődés nyert kielégítést, ha 
nem meglepetésszerü örömben volt részük 
a szegény betegeknek. Midőn ugyanis a 
főorvos úr és a kedves vendégek jelenlété
ben lehullott a lepel a gyönyörű karácsony 
fáról és előbukkant a szeretet nyújtotta 
sok sok meglepetés, az öröm őnkénytelen 
megnyilatkozásaként kitört a szemekből és a 
hálát rebogö szivből nagy lelkesedéssel : 
Mennyből az angyal lejött hozzátok ... A 
legnagyobb hálával a kegyes jótevők iránt 
fogadták a sok örömet a betegek és barát 
ságos meleg szobában igazi szeretet estét 
töltöttek el.

— Városi közgyűlés. Levice város 
képviselőtestülete dec. 30 án dr. Zost’ák 
András polgármester elnöklete alatt rend
kívüli közgyűlést tartott, mely az 1922 év 
első negyedére a rendes kiadások fedezé
sére fe hatalmazást adott a polgármesternek. 
A gimnázium ügyét tárgyalta ezután a 
közgyűlés, mely ragaszkodott előző hátáro- 
zataihoz, hogy a maga részére magyar 
nyelvű gimnáziumot akar s újból küldött 
ség utján fogja kérelmének teljesítésére a 
közoktalasügyi minisztert és szlovenszko 
teljhatalmú miniszterét. Forgács Mihály 
anyakönyvez.etőnek átengedte az 1921 évi 
dijakat. E határozta a közgyűlés, hogy az 
uradalmi vizi erőt a jövöévtöl használni 
nem fogja, az abba bekapcsolt harmadik 
gépet hazaviteti a telepre. Végül Szabó 
Jánosné volt városi házmester nyugdiját 
állapi tóttá meg. mire a közgyűlés véget ért.

— A L3C január 7-íkl műsoros 
eatélye egészen uj — műkedvelői kerete 
ken messze túlmenő — szamokkal fog a 
közönség elé lépni. Az eredeti magánszámo 
kon felül egy bájos japán mesejáték és egy 
Mária Theréz.in korabeli vigjáték megy, 
mindkettő korhű jelmezekkel és teljesen 
stylszerű beállítással Chopin tanulmányok 
— Álba Nevis versek — tanckettős és ka 
bárét számok tarkítják a műsort. Az estén 
Dr. Pártos conferál. — Belépésre a meghívó 
jogosit A rendezőség kéri azokat, a 
kik bármi okból meghívót nem kaptak, 
szíveskedjenek Schulcz Gyula urnái érdek 
lődni.

— Eliegvzéa. Steiner Boriakat, Steiner 
József heivbeli bútorkereskedő leányát elje
gyezte Gláser Hugó a Viola Co wieni bútor
gyár cégvezetője. (Minden külön értesítés 
helyett).

— Talált Imaköayv. Karácsony 
első ünnepén egy Bangha : Imakönyv ma
radt a kegyesrendiek templomában Az 
imakönyv a házfőnöktől bármikor átvehető.

— Az irg. nővérek intézete január 
6 án vizkereszt napján megisméte i gyönyörű 
szép karácsonyi előadását, mely annyi sok 
néző szeméből csalta ki a könnyét A halott 
édes anya, ki vissza tér karácsony estéjén 
árva gyermekeit meglátogatni, — a vak 
édes anya, aki elveszett fiát feltalálja; a 
bajos 3 élőkép újra gyönyörködtetni fogják 
a szivet és lelket. Az első két előadás abba 
az időbe esett, amikor az édes anyáknak, 
de meg az apuskáknak is sok dolguk akadt 
a karácsonyi előkészületek miatt, most bizo
nyára meg fogják ragadni a kedvező alkal
mat, hogy megnézzék ezt a karácsonyi ünne
pek szép befejezését képező előadást, mely 
délután 4 órakor kezdődik

— Kézfogé Lengyel Béla lapunk 
nyomdavezetője, karácsony másod ünnepén 
eljegyezte Bízik János lévai polgártársunk 
kedves leányát Mariskát. Gratulálunk 1

— Müvészestély. A levicei izr. nö- 
egylet január hó 21 én tartja „Müvészesté- 
lyét*. melyre az előkészületek nagyban 
folynak. Az érdeklődés az estély iránt már 
most igen nagy, mert a levicei izr. nöegy- 
let estélyei évtizedek óta a legérdekesebb és 
iegféuyesebb estélyek közé tartoznak. A 
rendező bizottság ezúttal is niveans estélyt 
kíván rendezni, mely nemcsak szórakoztató 
lesz, de egyúttal műélvezetet is fog nyújtani.

— A levloel gyógyszertárak, hogy 
a gyógyszerek a betegek részére gyorsabban 
kiszolgáltatható legyen 1921. január 1-től a 
betegsegélyzö pénztárakat a következő táb
lázat szerint osztottak he. Boleman Örökö
sök gyógytúra szállít: Lévai kér. munkás- 
biztosító pénztár, erdei, mezőgazdasági stb. 
alkalmazottak, Országos betegúpolási alap 
és Léva város részére. Emánuel Géza gyógy- 
tára szállít : Lévai kér. munkásb. pénztár 
ipari és kereskedelmi alkalmazottak Cseh
szlovák vasutak, Lévai közkórház részére. 
Az idegen (nem lévai) kér. pénztár tagjai, 
szabadon választhatnak gyógytart.

— Uj csehszlovák vamtarlfAtéte- 
lek. A banská bystricai kereskedelmi és 
iparkamara közli, hogy 1922 január l-ével 
a kormány 460. sz. rendeletével uj vámté
telek lépnek életbe.
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— A levloal kar. munkás •»?•- 
■filát egy kedves és jól sikerült előadassa! 
ünnepelte meg a szent Karácsonyt, mely 
alkalommal előadta az „Örömhír" czimü 
mély érzésű karácsonyi színjátékokat, amely 
ben Szűz Mária szerepét Sztruhár Irén ját
szotta igen kedvesen. Szent József szere 
pében Kabát József jeleskedett. A három 
■zent király komoly, méltóságos alakjait 
Menyhértet Bartos Sándor éa Gáspárt Konta 
Zoltán és Boldizsárt Kronka Sándor szemé 
lyesitették nagy élethűséggel. Kitűnő játé
kukért dicséretet érdemelnek a pásztorok 
alakitói: Bélit József, Mátéffy Béla, Némethy 
Lajos, Kosztolányi József, Lukács Ferencz 
De a mily szépek, ép oly kedvesek voltak a 
bájos pásztorleányok is : Bártfai Margit, 
Bélik Mariska, Lehoczky Ilona es Bálintli 
Hona. A kapitány szerepében : Szarka Gyula 
jeles tehetséget mutatott. Mindezt a szép 
képet kiegészítette a gyönyörű angyal cső- 
portozat, a melynek tagjai voltak: Móricz 
Ilona fő angyal, Lentliár Erzsébet, Lehoczky 
Margit, Bobb Mariska, Csúri Margit, Csorba 
Kató, Ádá/n Auguszta, Vida Etelka és Záhor- 
szky Mária. A súgó szerepét Bozóky Gyula 
töltötte be a tőle megszokott pedáns pon
tossággal. Még Kovács István pompás rende
zését emeljük ki, mint a ki a darab minden 
szépségét ügyesen érvényre juttatta. Ezt az 
előadást a munkás egyesület ma január hó 
1-én d. u 5 órakor a zarda helyiségében 
megismétli. Helyárak : I. hely 6 Kor, II. hely 
4 Ke , állóhely 2 Kor, azonban felülfizeté- 
seket köszönettel nyugtáz az Egyesület. — 
Tekintettel arra, hogy külön meghívók nem 
bocsáttattak szét az érdeklődőket ez utón 
hívja meg az Egyesület vezetősége.

— UJ példaadás. A társadalom ba 
jainak orvoslása, a szegénység, a nyomor 
enyhitése a legemberibb kötelességünk. Kö
telessége ez fökép azoknak, kik a sors vég 
zeténél lógva olyan körülmények közé ju
tottak, hogy egyáltalán nem esik nagy 
nehézségükre másokon segíteni. Nagy a 
nyomorúság, nagy a szegénység mindenütt 
és igazán szomorú, hogy azok, akik tudná
nak némi enyhítést, némi orvoslást nyújtani, 
teljesen süketek a nyomor kiáltásaival szem
ben. Éppen ezért nagy örömükre szolgál, 
ha mégis látunk itt-ott az emberi nyomorú
ság előtt meguyiló szivet, ha látjuk, hogy 
akadnak egyesek, akik életcélul tűzték ki 
maguk elé, a szegénység enyhitést. Kürti 
Gusztáv ruhakereskedő úr legújabb adomá
nyáról ismét tanujeiét adta önzetlen altruiz
musának és ismét követendő példát muta
tott mindenkinek, hogy kell azokon segiteni, 
aki nem önhibájukból jutottak rettenetes 
körülmények közé. Bárcsak sokan lennének, 
akik megértenék ezt az igazságot és követ 
né azt az önzetlen, tisztán a jót akaró 
példaadást.

— Eljegyzés Kosziba Juliska és 
Slahoi Nándor jegyesek. (Minden külön 
értesités helyett

— A keresztény ifjak az árvaház 
javára karácsony második ünnepén az irg. 
nővérek intézetének színpadán szép előadást 
rendeztek, melyet zsúfolt ház nézett végig. 
A műsor a legszebben volt összeállítva, a 
magyar irodalom csupa értékes gyöngye. 
Két szép karácsonyi pásztorjáték, ezenkívül 
két szavalat gyönyörködtette a közönséget. 
A szereplők, kiknek neveit műsor hiányában 
nem sikerült megállapítanunk, egytől-egyig 
kedvesen játszottak s a legjobb tudásukat 
vetették latba a darab érvényre juttatása 
céljából. Nem egy bájos előadó hangjában 
igazi drámai erő csillogott. A közönség 
sokat tapsolt nekik. S igy anyagi, mint 
erkölcsi tekintetben is teljes diadalt aratott.

— Kiskorúaknak nem szabad 
moziba járni I A kassai törvényszéken meg 
állapították, hogy a kiskorúak által elkövetett 
betörések legnagyobb részét a moziban látott 
detektivdrámák hatása alatt követik el. A 
kiskorúakat el fogják tiltani a mozik látoga
tásától.

— Uj caehezlovák dohánykésslt- 
mények. Január elsejétől kezdve a követ
kező uj dohánykészitmények kerülnek for
galomba : operes szivar 1 50 K, Virginia 80 
fillér «s amerikai pipadohány 1 csomag 2 K.

— Tánoestély. Kizárólag csak a 
jótékonyságnak dolgozó „Hazám' asztaltár
saság, mely a múltban annyi felejthetetlen 
kellemes estéllyel szórakoztatta vendégeit, 
1922 év febr. 1-én ismételten kitűnő tánc
estélyt rendez műsorral egybekötve, a levi- 
cei kórház, nélkülöző betegei segélyezésére

— Figyelmeztetés. Figyelmeztetem 
a közöuségel, hogy Rittersporn Miksa 1922. 
jan. 1. óta nincsen a rendőrség szolgálatában. 
Rendőrkapitány.

— A „Népakarat" ismét megje
lenik. Karácsony szép meglepetéssel szol
gál a magyar újságolvasó közönségnek. A 
„Népakarat" nyolc heti szünet után újból 
megjelouik egyelőre ugyan még csak mint 
hetilap, legközelebb azonban ismét napilappá 
fog átalakulni. A karácsonyi számot emlé
kezetessé teszi, hogy ez a keresztényszoci
alista párt helyben újonnan felállított nyom
dájának első terméke.

—- Eljegyzés. Hartai Imre Pozsony 
eljegyezte )ólnel Hermint (Vámos Mór sógor
nőjét) Levice.

— A levioel postahivatal közlése 
szerint: Dollár nagyban 70; kicsiben 69

— Az 1923. naptárban 16 ünnep
nap van, melybe azok nincsenek beleszá
mítva, amikor vasárnapra esnek. Husvét 
április 16—17 re, Pünkösd junius 4—5 esik. 
A vasárnapokkal együtt 71 piros jelzésű 
nap van a kalendáriumban. Kettős ünnep
nap eltekintve Husvéttöl, Pünkösdtől és 
Karácsonytól két Ízben lesz: április 30 va
sárnap s utánna máj. 1 nemzeti ünnep s 
azonkívül október 28. mely szintén nemzeti 
ünnep szombatra esik s utánna október 29 
vasárnap.

— Hamisított 50 koronások. Mint 
illetékes helyről értesülünk, újabban néhány 
hamisitott 50 koronás bankjegyet állapítottak 
meg. Városunkban még nem találtak ogyet 
sem. A bankó elég sikerült hamisítás, mégis 
könnyen külömböztethető meg a valóditól. 
A valódi 50 koronás bankjegyen ugyanis a 
sorszám (Serié) alatti arabjegyek sötétvö
rösök, a szám (cislo) szó alattiak világosvö- 
rösők, a hamisitott bankjegyen egyléle szí
nűek. Továbbá a sorszám és a szám jegyei 
a valódi bunkón kétfélék, még pedig a sor
szám alattiak kerekek, a szám alattiak hosz- 
szúkások. Legkönnyebben állapítható ez meg 
oly bankjegyen, melyen a sorszám és a 
szám is 0-t (nullát) tartalmaz. A valódin a 
sorszám O-ja majdnem O betű alakú a szám 
hamisitott Ó ja tojásded alakú. Ez a kétféle 
szin és számjegy a hamisító figyelmét elko 
rülte.

I
— Magyar állampolgárok uta

zási okmányai. A „Prager Tagblatt" írja : 
A pozsonyi szlovák teljhatalmú minisztérium 
rendelete szerint a cseh szlovák területen 
tartózkodó magyar állampolgároknak a prá
gai magyar konzulátus által kiállított utazási 
okmányokkal kell birniok. A rendeletnek az 
a célja, hogy a sok ezer szlovenszkói lakóst, 
akik eddig nem optáltak a cseh-szlovak ál 
lám javára, nyilvántartásba vegyék és az 
útlevelek kiállitásánál felmerülő nehézsége
ket elháríthassák. Különböző lapok jelenté 
se szerint a prágai magyar konzulátus zsidó 
állampolgárok részére megtagadja az emlí
tett okmányok kiállítását. A prágai magyar 
konzulátus megcáfolja ezeket a híreket. Az 
egyik kassai lap által felhozott esel a kon
zulátushoz intézett levélben maga az illető 
cáfolta meg.

— Milliomos suszter segédek 
Persze csak Bécsben találhatók. Most 100 
százalék béremolést követelnek. A mesterek 
csak 50 százalékot hajlandók adni, minek 
következtébet a munkabér hetenkint 28,000 
koronát tenne ki, ami egy esztendőre 
1,456,000 koronát jelentene De a segédek j 
kijelentették, hogy az 50 százalék emelés 
mellett éheznének. Csak 100 százalék emeli 
tudná őket ettől megmenteni.

— Erdélyben szabad a magyar 
■zineket használni. Grúza Péter erdélyi 
miniszter az erdélyi képviselők értekezlete
iéről hazaérkezett Kolozsvárra és a sajtó 
képviselői előtt többek között a kővetkező
ket mondotta: — Még körutamon kijelen

tettem, hogy a kisebbségi színek használatát 
megeugedhetönek tartom, mert összefér az 
egységes allam érdekeivel E kijelentésemet 
a minisztertanácsban is megismételtem, azért, 
hogy ebben a kérdésben is szabályszerű 
döntést provokáljak. A minisztertanács pe 
dig határozatában kifejezetten megengedte 
a kisebbségi színek használatát és igy ter
mészetesen a magyar színek használatát is. 
A kormány o döntés után ilyen értelemben 
utasította a közigazgatási hatóságokat. A 
határozat meghozatalában kiinduló pont az 
a regi magyar törvény volt, mely a legalitás 
alapján a többi fennálló rendelőtökkel egye
temben még ma is érvényben van Erdély
ben. Ez a rendelet csak az idegen államok 
színeinek használatát tiltja el, következés 
képen, ha valamely kisebbség színe azonos 
egy külföldi állam sziliéivel, igy alaki válto
zásokat kell eszközölni a nemzetiségi zász
lón is. Természetesen ezek az alaki válto
zások a kisebbség színeit nem forgathatják 
ki eredeti színeikből. A nemzetiségi zászló
kat paritásos alapon használhatják a ki
sebbségek, ami annyit jelent, hogy a kisebb
ségi lobogó nagysága egyenlő lehet a román 
lobogó nagyságával, de átélniük keli a román 
állam szuverénitására Hogy milyen formája 
legyen ennek az utalásnak, azt majd később 
Állapítjuk meg.

— A szlovenszkói egyesületek 4a 
a szlovák nyelv. Az egyesületek revizi 
ója alkalmából több eddig magyar vagy né
met nyelvű egyesület alapszabályait azzal 
küldték vissza, hogy azokban kifejezésre 
kell hozni azt, hogy az egyesület hivatalos 
nyelve a szlovák és hogy tagokul szlová
kokat is fel kell venni. Tudtuukal ugyan az 
egyesületek soha sem tilalmazták szlovákok 
I elvételét, mégis elvi szempontból úgy vél
jük, hogy ez az intézkedés úgy a békeszer
ződéssel, mint az alkotmánnyal, a nyelvtör 
vénnyel és a modern egyesülési joggal ellen
kezik. Erre való tekiutettei szükséges volna, 
hogy mindazon egyesületek, melyek alap
szabályait a fenti okokból visszautasítják, 
újból kérjék azok jóváhagyásai. Ha ez az 
eljárás sem vezetne eredményre, a közigaz
gatási bíróság bizonyára orvoslást fog 
nyújtani.

— Az állatul tisztviselők fizeté
sének leszállítása A parlament ötös bi
zottság órákig tartó tanácskozáson az állami 
iszttviselöi fizetések leszállításának kérdésé 
vei foglalkozott oly irányban, hogy újévtől 
kezdve az állami tisztviselők maguk köte
lesek megfizetni a jövedelemi adót, továbbá, 
hogy az októberi segélyt törülni fogják és 
hogy jövedelmük 8%-át a nyugdíjalap javára 
lesznek kötelesek áldozni. A tanácskozások 
folyamán inegjelont a potka előtt az állami 
alkalmazottak ugv küldöttségé és tiltakozott 
bárminemű tervezett fizetesleszállitás ellen.

— Hirdetési dijak a wleni újsá
gokban. A háború előtt a „Neue Erein 
l’resse'-ben egy oldal hirdetés 560 K-ha 
került, ma egy ilyen hirdetésért 67000 ko
ronát fizetnek. A „Neues Wiener Journal*-nál 
a háború előtti 360 K-ás dij 68 000 koro
nára emelkedett.

— Az uj foglalkozás. Egy fővárosi 
napilapban a következő apróhirdetés jelent 
meg: 1000 korona havi jövedelemre tehet 
szert minden ember — otthon, munka és 
megoröltetés nélkül. Biztos siker. Válaszbé
lyeg egy korona. G. okleveles mérnöknek 
szemet szúrt a szenzációs hirdetés s mivel 
hónapok óta állás nélkül ténfergett a fővá 
ros uteáin s minden becsületes munkát 
hajlandó lett volna elvállalni, nyomban irt 
az apróhirdetésben megjelölt helyre, s mel
lékelte az egy koronát. A válasz csakhamar 
megérkezett. A levélben csak ennyi volt : 
— Tisztelt uram I Tegyen úgy, mint én . ..

— A mozi ma vasárnap, jan. 1.-én 
a Tih-Minh 4 részét adja elő folytatólag. 
Kedden, jan. 3-án ugyanennek utolsó részét 
hozza. Pénteken, jan. 6.-án, vizkereszt ünne
pén egy szenzációs újdonságot A maharadsa 
cimü 6 felvonásos indiai drámát fogja be
mutatni, főszerepben a világhírű Gunnar 
Tolnaesses. — Az előadások mint rendesen 
e napon is, a megszokott órákban veszik 
kezdetüket
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— A Magyar Tanító deozemberl 
■lótna igen változatos tartalommal jelen*, 
meg Komáromban Keresztes Pál széles
körű műveltségre valló cikksorozatot kezd 
.A középiskolák reformjáról". Gosztonyi 
Nándor bö forrásmunkák alapjait a szlo- 
vnnszküi magyar és német gimnáziumok 
tantervével foglalkozik Igen érdekes GanvO 
Vilmos cikke a gyermekek idegességéről. Az 
Egyesületi Klet és tartalmas Szemle egészítik 
ki a kis terjedelmű, de tartalmas és komoly 
folyóiratot.

— Felvilágosítások a aseeztila- 
lomról Szlovenaikóban. A szlovák telj
hatalmú minisztérium tekintettel az .illan 
dóan felmerülő panaszokra, amelyek szerint 
a közigazgatási hatóságok s az ellenőrző 
szervek minden szesznemüt lefoglalnak, a 
következő útbaigazítást adta ki a hivatott 
hivatalnokoknak: A 710—FII 1918-64. az. 
törvény 11 § ában foglalt tilalom kimon
dottan a szeszes italok kimérésére vonat 
kozik, kivéve a bort és sört, amely tilalom 
az 1899 évi XXV. t. c. szerint szeszes ita
loknak nyílt edényekben, valamely helyi
ségben vagy az utcán at vendégek részére 
való eladásra, vagy kiszolgálására vonatko 
zik. Szeszes italoknak az eladása zárt üve
gekben, vagyis olyanokban, amelyeket csak 
valamely szerszám segélyével lehet kinyitni, 
továbbá szeszes italoknak rendes szeszmé
rési engedéllyel biró üzletemberek által való 
szállítása nem tilos. A nyitott üvegnek a 
fogyasztó áltál való felnyitása a helyiségben 
és az italnak elfogyasztasz azonban tilos és 
ennek megszegése után a vendéglős vagy az 
italkimérő kihágást követ el és büntetésben 
részesül. Szesznek engedéllyel bíró szénié 
lyek által való szállítása szabad, és ily szeszt 
nem szabad lefoglalni.

— Az Iskolai ■■Onnapok rende
zése. (CSI) Piágából jelentik: A képviselő 
ház közművelődési bizottsága az iskolai 
szünetekre vouatkózóuu a következő hatá
rozatokat hozta: A népiskolák karácsonyi 
szünete az idén is december 23 tói január 
3-áig tart. A húsvéti szünet meg fog rövi
dülni Szlovenszkó felekezeti viszonyaira 
azonban tekintettel lesznek Február 2 an, 
március 21-én es szeptember 8 au valatneny- 
nyi iskolában tanítás lesz A nemzeti védő 
szentek névnapjain szokásos szünetek kér 
délét az egyház es állam közt való viszony 
rendezéséig függőben hagyják A je zett is
kolai szünetek megrövidítése a kö/.episko 
Iákra nem vonatkozik Továbbá az iskola
pénz megszüntetését is tárgyaltak Az 1923. 
évi költségvetésbe egy összeg lesz felveendő, 
mely ennek a reformnak végiehajtasát biz- 
sitja. A közoktatásügyi minisztérium erre 
vonatkozólag törvényjavaslatot fog a nem
zetgyűlés ele terjeszteni.

— Az egyletek és a forgalmi adó. 
Az 1921. augusztus 12-én hozott törvény 
lényegesen kitágítja a forgalmi adó alá eső 
vállalatok körét. A 2 százalékos forgalmi 
adó alá esnek mindazok az egyletek, melyek 
időleges vagy állandó kereseti tevékenységet 
fejtenek ki, igy különösen az összes sport
egyletek és szinegyletek, melyek belépti 
dijakat szednek előadásaikért. Az uletö egy 
Jeteknek jelentkezniük kell az udohivataloknái 
és a fizetendő forgalmi adót már a belépti 
dijak megszabásánál figyelembe kell venniük, 
mert azon a cimen, hogy a belépti dijaknál 
nem voltak tekintettel a forgalmi adóra, nem 
lehet ennek elengedésére számítani.

— Négymillió éves emberi ko
ponya. Észak Rhodéziából nagyfontosságu 
tudományos felfedezésnek jött híre. Az 
egyik bányában hatvan lábbal vizszint alatt 
foszil növények és állatcsontok rétégé aiatt 
jó állapotban lévő embori koponyát találtak, 
melynek kora tudósok véleményé szerint 
legalább egyidős a Phytecantropus erectusé- 
val. Ezt Dubois holland orvos fedezte lel 
Jáva szigetén 1802 ben s az eddigi legré
gibb embercsontváznak tartották. A rhode 
ziai koponya sokkal jobb állapotban vau, 
mint a jávai. csak alsó állkapcsa hiányzik. 
Fontos lelet azért, is, mert igy bebizonyo 
sodik, hogy már ez időtlen időkben is éltek 
emberek Afrikában s újra valószínűséget 
nyert Darvin állítása, mely szerint az em
bori faj tulajdonképpeni bölcsője Afrika.
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Közönség köréből.
U/évi üdvözlések es ajándékozások meg

váltása címén Kern Testvérek a következő 
jótékonycélu adományokat folyósította : 
Stefánia Árvaháznak 300 K , Tüdőbeteg 
gondozó intézetnek 300 K., Evang. Nöegy- 
letnek 200 K., Bethlen Katalin Nöegylelnek 
200 K. — Kapcsolatosan jelzi a szerkesz
tőség, hogy Harti Gyla mechanikus Páriá
ból a szerkesztőség címére küldött a leviceí 
Árvaháznak 10 francia frankot karácsonyi 
és újévi üdvözletek megváltása címén.

Köszönetnyilvánítás.

A leviceí kórház szegény betegeinek ka
rácsonyára újabban a következő kegyes 
adományok érkeztek:

Bucsek Lajos úr révén 60 adakozótól 
747 korona, Bartos Béla úr ivén 22 adako
zótól 65á kor, Bakos Lajosné úrnő 200 K., 
Medvegy L. úr félzsák krumpli, 5 kg cukor, 
Jozseícsek íren úrhölgy 6 kg. liszt, 2 kg 
dió, 2 kg. cukor, 1 üveg rum, tea és öO 
K , Sebő Istvánná urnu 12 kg bab, 2 kg. 
szilvaiz, 2 kg. dió. Egy kis leányka kézi
munka kísorsolásaból 122'72 K., özv Lak- 
ner Lászlóne úrnő 10 K , Stránszky B úr 
12 csomag használt játékkártya, Schaffer 
Sándor úr 6 pár papucs, Schweincher 1 
uruő G.-Mikula 100 K , Löbb Farkasué uruő 
tea. 1 üveg rum, 2 kg. cukor. 21/, kg. bab, 
3 kg. szilvaiz, 1 doboz cukoika. Borcsányi 
B tié úrnő 5 kg. liszt, 1 kg. tepertő, özv 
Turoczy N. urnó 50 K, Műnk Adolf úr 
50 K , Györgyi Lsjos úr egy szekér fa, 
Belanya K -né uruő F. Győröd 5 kg liszt, 
egy élő malac. Nemes 1. úr 2 kg. dió, Bro- 
dojkovits Mariska urhölgy 5 kg. zsir. Simkó 
1. úr 50 K , Zahorszky 1 úr 50 K, Hri- 
dina L-nó urtiö 1 üveg rum, l’/4 kg. te
pertő, Jeszenszky 1. úr 2 liter bor Jozelcsek 
G.-ué úrnő 11 kg liszt, 3’/s kk- dió. Kug- 
ler M úr 3 kg. zsir, Fizély N. úr 20 K., 
Kotek F. úr, 50 K , Boros Gy. úr 25 üveg 
sör A városi tanács kegyes kiutalása: 
VojnarovBzky Gy. úr 5 liter bor, Fogy Szö
vetkezet 40 kg liszt, Vörösmarty M úr 5 kg. 
hús, Andrejkovits Testvérek 5 kg. hús, N. N. 
50 K, 20 K. es 2 kg. tepertő, 50 K , 10 
K , 5 kg. gersli és 5 kg. liszt, 1 kakas, 1 
kg. zsir. 15 kg. szilvaiz, 12 kg liszt, 100 
K , Vörösmarty M úr l*/4 kg. tepertő.

Fogadják az irgalmas szivü adakozók 
a szegény betegek leghálásabb köszönetét. 
A jótétet jutalmazza meg az Ég ura!

Levice, 1921. december 30.
TAR A SIA

h kórházi irg. nőv fónöknője.

Kosönetnyiivánitás.
Az Erzsébet filléregyiet áita! december 

hő 25 én rendezett felruházás alkalmával, a 
felruházás költségének íedezeséhez rende
zett évi gyűjtés 2805 K.-t eredményezett. 
A gyűjtést Sehrank Matyó, Singer Rene, 
Kohu Manci, — Adler Ella, Hochberger 
Elza, — Ectler Manci, Veinberger Biri és 
Kovács Magda urleányok eszközölték. A 
felruházott szegény gyermekeket a ruba- 
kiosztas alkalmával Trebitscli Ignáczné, 
Stroieher Józsefné és Knapp Gyuiáné úr
asszonyok pompás uzsonnával vendégelték 
nteg. Kürti Gusztáv ur és Gusztávné úrnő a 
felruházás táljaira 2 drb. uj télikabátot 
adományoztak, mig Fleischer Irén, Blau 
Etus és Heimaim Jolán urleányok a gyer- 
mekruhak elkészítésére válalkoztak dijaién 
tesen

Sztránszky Mórné 60 K. Wertheimer 
Izidoráé Gr-Szentbenedek és VVilheim Bé- 
lane uniók 50 — 50 K., es Fodor Adolfoé 
úrnő 10 K.-t adományozótok az egylet cél
jaira.

Fogadják úgy a uemoslelkü adakozók, 
mint a buzgó és lelkes gyűjtők egyletünk
nek és a felruházott szegény gyermekeknek 
hálás köszönetét.

Léván, 1921, évi december hó 28.
Llbsrmtnn Jikibné

egyl. elnök.

Levice váron polgármaBtarátől.
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Köszönetiiy ilvánitás.
í A tekovská ludova banka igazgatósága 

a helybeli szegények segélyezésére 1000 ke
: és a tűzoltó alap javara 200 ke. t adoma 

nyozott, — a Leviceí Takarék Bank igazga
' tóságá a helybeli rokkant munkások és 

hozzátartozóik segélyezésére 200 ke. a
i városi tűzoltó alap javáru 100 ke adományt 
I juttatott hozzánk
i A midőn ezen adományok kézhezvéte

lét uyilv.mosau nyugtázom, fogadjak a tekin 
tetes igazgatóságok jótékonyságukért igaz 
köszönetemet

Levice, 1921. évi deeetner hó 29.
0r. Zoitak,

polgármester.

Jótékonyság.
Egy magát megnevezni uem akaró 

adakozó 20 korouát adományozott a tüdő 
• beteg gondozó intézetnek. Hálásán köszönjük 1

A ievieei takarékbank rószvénytársulat 
' (ezelőtt lévai takarékpénztár) 50 koronát 
■ adományozott a tüdőbeteg gondozó intézet

nek. Fogadja nevezett rószvénytársulat 
igazgatósága tüdőbetegeink nevében is hálás 

; köszönetúnket.
Or. Frommer Ignácz.

i Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
• 1921. évi december bó 25-tól - december bó 31 -ig.

Születés.
< Skalil József Ligetby Erzsébet fiú József 
! Káro'v. — Bősek József Bisztriczky Mária fiú 

József. — Drobni Imre Mraz Éva leány Erzsébet 
Viktória. -- Lipiak Sándor Peris Mária fiú Sándor.

I — Szabó József Csik Anna leány Ilona Erzsébet. 
, — Sinkovics János Sztrbula Teréz leány Erzsébet. 
I Varga János Petruska Czeczilia fiú János. — 
. Rónai Enni XVeisz Aranka leány Lea Gabriella 

Füiöp László Kronk Rozália leány Marxit Maria
i

Házasság.
I llörömpölv Imre llcbveiger Jozefin. ref. izr
I

• Hivatalos közlemények
i Císlo 8903—1921.

Hlrdatmény.

12.220/1392. zeni. ref. számú rendelet 
l élteimében közhírré teszem, hogy 1922. május 
j hó folyamán Prágában tartandó gaxdasag: 

kiállításra a vasúti ministerium kedvezmé
nyes szállítást engedélyezett.

Mindazok, kik állataikat kiállitani óhajt
juk, jelentkezzenek a zupnv hospodársky 
inspektoréinál Ziaté Moravce, hol további 
felvilágosítást nyerhetnek.

Levice, 1922. december 28 án.

Letiotzky
rendőrkapitány

Cialo: 8918-1921.
Hirdetmény.

Közhírre teszem, hogy a garamsxenl- 
kereszti járásban a veszettség oly nagyon 
terjed, hogy az emberek életét is veszé
lyezteti.

Ennek folytán figyelmeztetem a lakos 
súgót, hogy az ebzárlatra vonatkozó rende
let még érv -nyben van és meghagyom sz 
érdekelteknek, hogy a rendeletet pontosab
ban és lelkiismeretesebben tartsak be, 
gondjuk legyen rá, hogy a kutyák éjjel 
szabadon ne járjanak

Az utczán kóborló kutyák a helyszínén 
lesznek kiirtva és tulajdonosaik a legszigo
rúbban büntetve.

Levice, 1921. dec. 29.-én.
Lehotzky

rendőrkapitány.
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Cislo 8875—1921.
Hirdetmény.

1921. november 9.-én kelt 25805/11. 
számú Slovenskó teljhatalmú ministerium 
közügyi előadójának leirata, valamint 1890. 
évben kelt I t ez. 146 és 129. §§. alapján 
elrendelem, hogy minden szekértulajdonos 
100 ke. pénzbüntetés terhe mellett köteles 
1922. április 1-ig szekereit jelzőtáblával el
látni, melyen olvashatóan feltüntetendő a 
tulajdonos neve, lakhelye (község, házszám), 
továbbá a szekér jól használható kerékkötő 
fékkel látandó el.

Levice, 1921. december 27.-én.

Lehotzky
rendőrkapitány

Cislo 8837-1921.

Hirdetmény

Selmec és Bélabánya város tanácsa 
1921. okt 22-én kelt 245/12245. számú ha
tározata folytán arról értesít, hogy minden 
a város területén állandó lakással nem bíró 
iparos, kereskedő és házaló áruját heti és 
országos vasárok alkalmával csak a Szt - 
Háromság-téren rakhatja ki vagy készíthet 
sátort, mely engedélyért a helypénzen kívül 
a város tisztántartására 50 kor.-t a városi 
pénztárba lefizetni köteles

Elrendelte továbbá, hogy a tavaszi és 
őszi bucsuvásárok csak a Kálvárián tarthatók.

Levice, 1921. december 27-én

Lehotzky
rendőrkapitány.

Nyilttér.

B. u. é. k.
ezúton minden jó ismerősé

nek és t. rendelőinek 
GHIMESSY MIHÁLY 

úri szabó Léva.

Boldog új évet kívánok 
összes vendégeimnek és jó
akaróimnak.

Hrdina Lajos
vendéglős.

Kedves vendégeinek és jó
akaróinak boldog új évet 
kíván

ADLER MIKSA
kávés.

Boldog ÚJ ÉVET kiván a 
tisztelt vendégeinek é8 jó
akaróinak

Stránszky Bernát és neje 
Központi szálloda és kávéház 

tulajdonosa.

Boldog új évet kívánok 
az összes vendégeimnek.

FREUND GUSZTÁV
vendéglős.

Boldog új évet kiván
igen tisztelt vevőinek és ismerőseinek 

K0MÁR0MY ÖDÖN 
mézeskalács, viaszgyertya és ezukorka 

ára készítő NAGYSALLÓBAN.

= APRÓ HIRDETÉSEK, s
Minden szó egyszeri hirdetése 40 fillér czimszó, 
valamint minden vastagabb betűből szedett szó 
hatvan fillér. — A legkisebb hirdetés ára négy 
korona. — Levélbeli tudakozódásokra pontosan vála
szolunk, kérjük azonban a szükséges postabélyegei.

TZaviaavnaí asztalok és padok 
ugyanott egy Hálószoba 

bútor eladó. Honvéd utcza 3.
Levicén, nagyobb úri lakásnak 

V 1X1 ül alkalmas, eladó. Bővebbet Dr. 
SZILÁRD SAMU ügyvédnél Levicéu.

réteken egy magyar holdXSlSu SZÁNTÓFÖLD szabadkézből
eladó: özv. FÉJA KALMÁNNÉ Schoeller-u. 26

Felszámolás ipari hitelszövetke 
zetnél Novábana eladó egy tüzmentes pénz
szekrény, számozó gép és deszka falu bódé, 
mely tárgyak 1922. január 6 áu megtartandó 
árverésen elfognak adatni.

Alkalmi vétel
szériával, 4 üléses és két modern pótüléssel, 
újon Lakkirozva, Tapecziroszva és javítva, 
villanyvilágítással, levihető feignivel, egész 
uj gable gumival, príma motor 18—24 H P. 
4 cilinderes, a gép igen könnyű 1050 kgr 
súlyú, kévés benzint és gumit fogyaszt. 
Mark Praf 85,000 Ke., RUDOLF AGEL 
PalfTygasse 14 Bratislava.

Korcsolyapálya megnyílt!
Korcsolyázás! idők : Délelőtt 8—12. ig, dél
után 1—5.-ig, villanyvilágítás mellett este 
5-8-ig. Számos látogatást kér : MÉSZÁROS 
LAJOS jégpályabérlö-

Házak és ingatlanok 
XXQZVCIIIwm. vételét és eladását, la
kások szerzését Levicén és vidékén legelő
nyösebb teltételekkel sikerrel közvetít : 
SP1TZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, Zöld
kert utca 11.

Iskolás leány nál kosztra esetleg 
teljes ellátásra felvétetik. Jó bánásmód

Tudja-e már, hogy a

L. S. C. nagy alarcos- 
jelmezes estélye 

febr. 25-én lesz megtartva?

-------- , L11J'. -.u .-.-l .. I.,.T r-.'3-U 11. A.., A..J l" 7 T-ffTTJaC C

KNAPP 
DÁVID 

mezőgazdasági és 
varrá gépek

NACy RAKTÁRA 

LEVICÉN. 

ni LÉVÁN, iái 
oooooo

Tolofon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram céljára épült házam
ban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Benzin motorok ée gőzoséplő készletek minden 
nagyságban, eredeti MelichAr féle vetőgépek, 
BSoher-féle ekék és talaj-művelő eszközök, 
valamint minden e szakmAbAvAgó gépek és 

géprészek.
Szeparátorok én vaj kap 01 ők.

-m Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése 
és felállítása jutányos árakban. e»

T’I-Já KüCSIBUNDA, fődé 1 eshintó,XilaCLO lampa, PERZSAKABÁT ADLER 
Kossuth-utcza 24.

Léván, Kalvinházbau
U1CS0 CZipOK Mélyen leszálitott 
árak. SCHÁFFER SÁNDOR áruházában.

HllS füstölést PALlalb:ogNn™
mester Klapka-utcza 6.
T?: ! Elegáns alkalmi czipöt
* Öléül I 280 K.-ért, box 260,
zsevró czipöt 275 K. ért készít a legjobb 
anyagból WEINRÉB MÁRK czipész-mester 
Levice, Kossuth-utcza 12.

mm SZERSZÁM komplett, három 
XkQvuCS évig használt jutányos áron 
eladó. VIGSITÁL JÓZSEFNÉL Nagysallóban.
Trawaea+ hasznait egy HÁLÓ és egy 
Xxe V esel EBÉDLÓ BÚTOR eladó. 
Bém-ütcza 1. szám alatt 

("'aArJ a/TílTi jókarban levő 2*/, lóerős 
USepJ.Cgí<p teljes fölszereléssel együtt 
es külön ELADÓ. Megtekinthető: Rarsba- 
racskán PICSEK JÓZSEFNÉL

rn i "H í <5 1 gyakorlattal fiatal szülésznő 
XYaIIaIjXmiJ. ajánlkozik u r i házakhoz. 
Lakása : KREJÓI KÁROLYNÉ Vibnye i. 
Tekovská. _________ ___
Ti a A % A n Kalnay utczábanAlaQ.0 D.O.Ó. AKOSSY féle 8. számú 
HÁZ belsőséggel együtt eladó. Bővebb fel
világosítást nyújt Dr. Gyapay Ede ügyvéd.

T7. A a + u m. nyulat, szarvast, őzet, 
V á.Q.u<l, vaddisznót, fácánt, foglyot, stb. 

mindén mennyiségben a legmagasabb napi 
áron vásáriok. Vadászatokhoz előzetes meg 
hívást kérek, STEINER MIKSA Levice, 
Kainay-utcza 21.

PcöTalnól? kisebb tételekben és 
VöCÍ ttÁHvH nagyobb mo nyiségü tavaszi 
vető búzát, 150 kg. őszi búzáért 100 kg; 
tavaszi búzát adok. SVARDA JÁNOS 

Hévmagyarad.

Rendes polgári Iádnál kapható.
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Zongorahangolás. szakszerűen 
hangol. Javít, ven, elad, Szigeti Arnold 
Zvolen (Zólyom), állandó előjegyzés Léván 
NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedő cégnél.

Teheránt ó- 
fuvarozas.

Tisztelettel értesítjük Levice város 
és vidéke közönségét, hogy 

autó-fuvarozási vállalatot 
létesít® etil rí Ír _

Teherszállításokat eszközlünk úgy 
helyben, mint Slovenskö bármely 
vidékén, — Igyekezni fogunk a 
n. é. közönség teljes megelégedését 
kiérdemelni pontos kiszolgálásunk 

kai és jutányos arainkkal
Szives pártfogásért esedeznek

M0SK0V1TS és JANCSOV1CS szál ilö
Levice, Komenszky (Kossuth) u 18

Dús választék a legszebb
újévi ékszerekben

RAPPEPORT MANÓ
ékszerésznél. I EVKE—LÉVA.

EESBaiJKBCCBX

A legszebb, legtarióssabb és 
— — legolcsóbb — — 

Fénykép nagyítások 
jótállás me lett 

itj. LAUFEE. BÉLA 
feitfepiszeli inüluruicbcn kiülnek 

Posta u 1O.
Igazolványokra fényképé* 

15 perc alatt!
ízléses levelezőlapok — Kabinéit 
képek művészi kivitelben. — —

Üzleti jelentés!
Tisztelettel értesítem a t vásárló közönséget, jóakaróimat és isme

rőseimet, hogy ;anu;i- l ével Levioén—Léván, Báti utoa 8. szám 
alatt Dr. Kmoakó féle ház mellett a mai kor igényeinek és a 
hygienia követelményének megfelelően berendezett — — — —

fűszer és csemege üzletet
=■ ■ ■ fogok nyitni. -----—------------

Amidőn háláson megköszönöm azt. a megtisztelő bizalmat és támogatást, 
amellyel a t. vásárló közönség mint a WETZLER és KUGLER cég beltagját aján
dékozott meg: Kérem, hogy rabárra azt uj ezégemre is át és én ígérem, hogy 
igyekezni fogok ezen bizalomnak mindenkor megfelelni

Felhívom a t vásárló közönség b. ügyeimét a fenti i im alatt megjelenő 
hirdetéseimre.

Tisztelettel KUGLER MANÓ.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem ar. érdekelt 
urakat, hogy 1922. február 1-én

Levicén-Lóvan Szepesi utca 3. szám alatt 

cipő felsőrész készítő műhelyt 
nyitok ——

Bármilyen nagy tömegű, úgy tucatos munkákra, 
valamint páros munka előállítására rendezke
dem be. — Mindennemű tűzéseket elfogadok 
Munkatársul véve a közismert szaktekintélyt 

KOVÁCS JÓZSEF szabász urat
Pontos kiszolgálás. Szolid ár.

Elsőrangú föladatom
Kiváló tisztelettel

áELBEB IGNÁCZ cipész.

Szövő pamut
Nyúl - és kettős oroszlán- 
védjegyű, nagyban és 
kicsinyben kapható

Ffied Gyula cégnél
Levice-Léva, Báthi u.

üzlet feloszlás.
Aluljegyzett ezég tisztelettel értesíti úgy a vásárlóközön

séget, mint az érdekelteket, hogy Léván Kossuth Lajos tér 
6. számi: házban levő fűszer- és csemegeüzletüket 1922. 
január 1-evel felszámolják

Amidőn t vásárlóközönségünknek az. eddigi szives támo
gatásért hálás köszönetét mondunk, értesítjük azokat akiknek 
a czéggel szemben valamely követelésük volna, hogy azt 
január 1-ig az üzletben, azon ml Dr SÍ EINER OSZKÁR 
ügyvéd útnál érvényesíthetik.

Tisztelettel WETZLER és KUGLER 
fűszer- és csemegekereskedők

Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tu

domáséra hozni, hogy 1922- január hó 1.-én czégtlnk fel
számol, igy Levioén- Léván, Mártonfl (azelőtt Szappanos) 
utca 24 alatt saját házamban, a mai kornak megfeielő 

fűszer, csemege és festék áruk kereskedésemet 
------- ------ ---- m e g el y i t o ra. =

Minden igyekezetemmel oda fogok hatni, hogy szolid 
és pontos kiszolgálásommal az igen tisztelt közönség 
bizalmát továbbra is kiérdemeljem.

Amiért is kérem a t. közönség szives pártfogását.

Kiváló tiszteletiéi Wetzler Dkvid.
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Üzleti jelentés! _
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönségét, hogy
lisztárudámban 

kapható nagyban es kicsinyben 
(viszont elárusítóknak is) 

nuliás, főző, kenyér és rozs
liszt, búzadara. 

Azonkívül kapható ; Arpadara, kris
tály, koczka és sílvegczukor, 

só, rizs, mák, dió stb. 
Friss taavaj, tehén túró, friss 

sütemény.
A t. vásárló közönség szít is támo

gatását kérve
teljes tisztelettel

özv. Grapka Józaefné 
Ugyanitt őrlésre és darálásra elöjegy- 
zéct elfogadok — Szállítást a toré: 

Taubinger-féle malom vállalja

15 rteBÍtés.
Tisztelettel értesítem a t. vásárló

közönséget, hogy Levicá—Léván, Petöfi- 
utoa 9 szám alatt, napokban
Női- és gyermek kész 
ruha üzletet nyitok.

Tisztelettel Adler Adél.

Veszek aranyat, ezüstöt 
a legmagasabb napi árban 
Óra-, ékszer- és grammafon 
javítások pontO88an és jól) 

elkészittétnek.
KOHN JENŐ ira es élsz-rész

LEVICE, Szepesi utca 3

Apritott száraz tűzifa
telepemen, vagy házhoz szállítva, 
minden mennyiségben kapható. 
Megrendelni lehet STE1N ÁRPÁI) 
elektrotechnikai üzletében, 
Kazinczy*utca, valamint lakáso
mon Szepesi-utca 22. sz. alatt. 

MALOYER ÁGOSTON 
fatelepé, Xálnai-utoa

WEISZ malommal szemben

Értesítés.
A Lévai Takarékbank (Lévai Takarékpénztár) igazgatósába 

tisztelettel értesíti ez utón is üzletidéit, a nagyközönséget, hogy a 
komáromi törvényszék í. évi december hó14. ről kelt Firm. 120/13/1921 
számit végzésével beje- veztette a társas cégek jegyzékébe, hogy intéze
tünk f. évi május hó 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén elhatározott 
alapszabálvmódositások alapján eddigi cégünk magyarul

Lévai Takarékbank R. I'.-ra
OB Bzlovékul

Levická sporiva banka uő.spol.
lőtt megváltoztatva.

Léva, 1921. december hó 28
A Lévai Takarékbank 

igazgatósága.

Valódi selmeczi pipák és 
Bruer facsibukok, valamint 
az összes dohányzó cikkek 
legolcsóbb beszerzési forrása

DOBROVITZKY 
dohány- és hírlap arudajaban 
Levioe, Bástya utca 2. sz

Ugyanott mindig a legújabb detektív 
regények, regény füzérek, legújabb 
szépirodalmi hetilapok és Panoráma — 
Kosmos regenyfíizer, nemet illusztrált 
képes lapok, Jókai könyvek. — keres
kedők részem az .Üzlet* című újság 

kapható
Hírlapokra hirdetések és elő

fizetések felvétetnek.

1“ tiszta bükkhasáb száraz (2 éves) 
— T Ü Z IFA T —— 

szállítok waggontételekben ab Levice állomás mázsánként 

Ke. 23.— árban.

KOVÁCS MARCEL tűzifakereskedö
ZSARNOVICE.

Kérek levélbeli megkeresést.

Veszek
nyers szőrme-árut a 
legmagasabb árban u. m.

Rókát, vidrát, görényt, 
kő- é8 nemes nyestet, 
valamint elvállalok festést 
és kikészítést Lipcsei mód
szer szerint. — — :

SEIF SAMU 
szűoameater 

LEVICE-LÉVA, Bathy L tér 3.
(Mácsai h&z)

Legjobb bevásárlási forrás ! ——————

KERN TESTVÉREK
ftiazar-, gyarmatáru- és vaanagykereikedéaében 

Alapittatott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon szám 14.

Legjobb FŰSZER és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak ementáli, trappista, roniantour. — Különféle 
csemegesajtok, teavaj, liptói túró. — Prágai sonka, szardínia, lazac, 
Keringek - Húskonzervek, pástétomok es egyéb csemege különlegességek. 
Citron, narancs, maróni, boszniai szilva, datolya. Szultán füge, narancs 
héj, citronád, cukrozott déli gyümölcs. — Gala Péter tejcsokoládé, svájci 
kakaó, koestlin tcasütemény. — Befőttek, gyümölcsízek, jamek, orosz 
tea különlegességek. — Jamaica és angol rumok, Adria szelet, Pischingcr 
torták. — Elsőrendű gyártmányú dessert cukorkák. — — — —
Csemege és gyógyborok, scherry. malaga, cognac, likőrök és pezsgők.
— — Naponta friss „GLÓRIA* pörköltkávé különlegesség 1 — —

Legolcsóbb VASÁRUK éa KONYHAFELSZERELÉSI CIKKÜK
Alumínium edények, modern háztartási és konyhafelszerelési cikkek 
nagy választékban. — Villamos vasalók, gyorsforralók, kávé és teafőző
gépek, teaszűrők, húsvágó, mandola, dió és makörőlőgépek. - Sárgaréz 
habüstök és mozsarak, tortaformák, kávéőrlők, alpakka evőeszközök, 
konyhakések konyhamérlegek. — — — — — — — __ __
— — — — Erős és gyengeáramú villamossági szerelési anyagok
Zseblámpák, eleinek, karbid gyertyák és lámpák — — — — —
Fényképészeti kellékek — — — — — — Vadászati cikkek.
— — — Korcsolyák, ródlik, hegedűk, vonók és húrok. — — —

WwlteM 4a Táram bAwsmvnraJáí.


