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Előfizetési felhívás a

XL1I. évfolyamára.
4z ötödik évtized második évfolyamát 

nyitotta meg lapunk múlt 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, becsillettel, híven 
és rendületlenül óhajtjuk szolgálni Barsvár- 
megye magyarságának érdekeit, közelebbről 
segítségére akarunk lenni Léva városának 
fejlődésében és jövendője megalapozásában. 
Négy évtizeden át hii tolmácsa volt lapunk 
Léva város közhangulatának s hirdetője és 
művelője a magyar kultúrának, pedig gya
korta keltett papírra vetnünk kemény, osto
rozó szavakul, pedig gyakorta keltett a /aj 
tűnk 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 kérünk egyebet cserébe a magyar 
társadalomtól, mint szeretetet és bizalmat, 
mert ez meg fog erősíteni abbeli hitünkben, 
hogy helyes irányban tartunk. Az itt élő 
lakosság békéjének, létének, zavartalan mű 
vetődésének 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 függetlensé
günket és partatlanságunkat, mert mindig 
csak a jó erkölcs és közérdek vezette toliun
kat, kitűzött célunktól sem előnyök ígérgetése, 
sem jenyegetés 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 főtörek- 
vésünk volt, hogy a közrend és a munkál 
kodás helyreállittassék. 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 jő és nemes 
cél számára mindig nyitva lesz, s ezután is 
a jó erkölcsöt, a kultúrát és becsületet fogja 
szolgálni. Aljas, meg nem engedett fegyve
rekkel soha sem küzdöttünk, ezután sem 
fogunk. 4 család és az egyéni becsület min 
dig szent volt előttünk agy 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

I
Farsang.

Hogy ha a jelekből jósolni lehet, 
úgy ebben az évben vidám lesz a 
farsang. Március elején lesz Ham- 
vazó-szerda s addig Karnevál her
ceg uralkodik. Majdnem két hóna
pig hódolhatnak neki az emberek. 
Senki sem panaszkodhatik, hogy 
rövid volt a farsang.

A nagy városokban a táncter
meket előre lefoglalták s szombaton 
esténkint azt hisszük, hogy nehezen 
lehetne már kapni valamire való 
termet mulatságra Úgy látszik 
itt még nagyobb a kereset, mint a 
kínálat,

S kinek ne volna az emlékeze
tében még a múlt esztendei tar 
sang! Bál mulatság egymásután s 
egyik jobban sikerült mint a másik. 
„Kunst“ lett volna olyan estélyt 
rendezni, ami fenomenálisan ne 
sikerült volna! A bevétel a kiadást 
messze felülmúlta. Deficitről szó 
sem lehetett Az ügybuzgó rende
zőség mindig juttatott kisebb na
gyobb összeget jótékony célra is. 
Szinte magától kínálkozik a követ
keztetés, hogy a mi a múlt évben 
sikerült, annak ebben az évben 
még jobban kell sikerülnie.

Az új farsanggal új táncok is 
jöttek. Az is vonzani fogja az ifjú
ságot, a közönséget. Parisból meg 
érkezett a roulet s a többi tánc. 
Bratiszlavában már táncolják is. A 
mi városunk sem fog elmaradni.

Mindezek olyan jelek, melyekből 
csakugyan azt lehetne jósolni, hogy 
az idei farsang vidám, hangos, jó 
kedvű lesz.

Vannak azonban olyan tünetek, 
melyek a farsangi jó kedv, kaca- 
gás mögött, komor dolgokat, meg
élhetési nehézségeket és egyébb 
gondokat sejtetnek.

Németország szomorú helyze
tére való tekintettel Kölnben meg
tiltottak minden farsangi készülő
dést és felhívták a birodalmi kor
mányt is, hogy egész Németország 
területére hasonló tilalmat adjon ki. 
Mintha csak a háború idejében élné
nek, mikor minden nyilvános mu
latság meg volt tiltva.

A megélhetési nehézségek is 
mindinkább komolyabbakká válnak. 
Amikor még több volt a jó kedv 
és természetesebb a vidámság, a 
mulatság is olcsóbb volt Most bi
zony luxus, lény, pompa kell hozzá. 
S mind ehez pénz, kell, másodszor 
és harmadszor is pénz. A közön
ségnek is valami „extre lein" kell.
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25—30 koronás belépő-dij mellett 
csak várhat is valamit. De mit éi 
a legiobban rendezett mulatság, ha 
a legtöbb embernek fogához kell 
ülni a garast és a családi jelenetek 
játszódnak le, inig kiverekszik azt. 
hogy nem csak erre, hanem arra a 
mulatságra is elmehetnek

A Wiener Extrablatt kiszámi 
tolta, hogy mennyibe kerül Bécs 
ben egy bál rendezése. Csupán a 
rendezésnél felmerüli költségek közel 
1,000,000 osztrák koronái emész
tenek (el. A bálba készülő hölgy 
100,000 korona s a fiatal ember — 
ha új Irakban akar táncolni — 
200,000 korona kiadásra lehet elké
szülve. Ezek a horibilis számok 
sok egyletet és klubot arra kész
tettek, hogy lemondjanak az idei 
farsangi mulatságról.

A Prager Tagblatt is foglalko
zott azzal, hogy mibe kerül egy 
piágai bál? S bizony megszivle- 
lésre méltó számokat tár elénk. A 
bál rendezésénél felmerült költsé
gek 15,000 korona. Az ifjú hölgy 
bálruhája s egyébb kiadásai 2000 
korona. Az a fiatal ember pedig, 
aki először megy a bálba s frakcrt 
kénytelen magának csináltatni, mé
lyen nyúljon be az erszényébe, 
mert a költségei 4000 koronából 
alig futják

Tanuságos dolog volna, ha ná
lunk is csinálnánk egy kis szám
adást' Akkor sok megszivlelésre 
méltó eredményt vonhatnánk le 
belőle. Például, hogy helyesebb a 
kevesebb mulatság rendezése. S ha 
a pénzünk nem futja, akkor inkább 
egyszer mulassunk jól, mint pénz 
szerző gondokkal eltelve többször. 
Vájjon deficittel kell valóban egy 
néhány mulatságnak végződnie, 
mig a rendezőség tudatára ébred 
annak, hogy a közönség jó kedvé
nek is van határa?

De nálunk még az a divat van, 
az a nóta járja hogy a ki mulatni 
akar, az ne számoljon. Pláne, ha tar
sang van. Majd a böjtben lesz 
időnk felette gondolkozni,

Milyen lesz a farsang? A jelek 
szerint vidám ! Adj Isten, hogy jó 
kedv, öröm, hangulat legyen bősé
gesen. Ha egyik másik mulatság 
nem is sikerül fényesen s ne talán 
deficittel végződnék, az sem lesz 
baj. A maga kárán tanul a 
magyar s talán jövőre okulni fog. 
Lassan talán itt is belezökkenünk 
a békebeli kerékvágásba.
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A vllíg-esamányekböl.
A azlovák néppárt nagy végrehajtó bi- 

xott*ága múlt év december 29-én Zsolnán ; 
Űléat tartott. Az ülés határozatot hozott a 
Moopftfáció ügyében. A határozat egyiittinü* 
tödésre szólítja fel a különböző pártokban 
lévő összes autonómistákat Szlovenszkó , 
autonómiája érdekében oly módon, hogy 
Szlovénekének külön parlamenje, közigazga- I 
táaa, saját iskola- és igazságügye legyen. A . 
párt célja az autonómiáért való legkímélet
lenebb harc, mert az autonómia révéu a 
párt egyes követelései is teljesülnek Hlinka ; 
András maga követelte, hogy még az üldöz- ’ 
letét veszélye ellenére is az egyenes utat 
válasszák az autonómiáért való küzdelemben >

A .Chicago Tribüné" jelentése szerint ■ 
a pénzügyi konzorciumot, amelynek létesí
tését a pénzügyi konferencián határozták el, 
Európa talpra állítására „Nemzetközi ipartár- 
snlat'-nak fogják elnevezni. A magántársa 
ság tókéje 100 millió dollárt tesz ki s a kö
vetkezőképen fog megosztani: Amerika, 
Angolország, Franciaország és Németország 
égyenkint 12*. Belgium, Olaszország es 
Japán égyenkint 7*/,—10%, a többi része ■ 
Holla diára, Svájcra, Norvégiára, Svédország
ra, Dániára, Spanyolországra, a Cseh-szlo
vák államra, Brazíliára, Chilére és Argen 
tinára esik, amenyiben ugyanis ezek az 
államok beleegyeznek a részvételbe. A fize
tést, egységet font sterlingben és arany- 
francban állapították meg a társaság székhe
lyéül válószinüleg Brüsselt vagy Hágát | 
fogják kijelölni.

A magyar —cseh szlovák határmegálla- 
pitú bizottság rövidesen megint megkezdi 
működését Budapesten.

A magyar határmegállapitó bizottság, 
amely karácsony előtt Brünnben működött, 
a legközelebbi napokban Budapesten fogja 
értekezletét folytatni. A bizottság ezután 
Vácra megy és itt folytatja működését 
mindaddig, amig befejezi feladatát.

A több napos viharok következtében 
Angolország Franciaország között megsza

kadt ■ távíró összeköltates Az okozott kár 
igen nagy.

A köztársaság csehszlovák tanítósága 
nagy gyttlésbeu tiltakozott az uj tanítót 
fizetés ellen.

A gyűlésén szolidaritásuk jeléül meg
jelentek a német tanítóság képviselői is. A 
gyűlés határozatát bejelentette illetékes 
helyeken, hogy abban az esetben, ha köve
teléseiket nem teljesitik, megalapítják a havi
díjasok politikai pártját, mely a kormány
nyál szemben ellenzékbe vonul.

Minden tiltakozás hiábavaló volt. A 
.Bravó Ludi" legújabb jelentess szerint az ' 
eluök szankcionálta azon törvényjavaslatokat ■ 
miket a uemzetgyülée két kamarája az utóbbi 
napok folyamán megszavazott. így többek [ 
közt a .bérlők védelméről* « a . Rokkau- 
tak segélyéiről szóló törvényt De szank
cionálta a .Tanítói illetményekről* szoló 
törvényt is.

Belgrádi jelentés szerint az olasz-jago»- 
láv konfliktus a sebenicoi eset miatt kiéle
sedett.

Megjelent Dalmácia kormányzója előtt 
s splatói olasz konzul es kormánya nevé
ben a következő követeléseket támasztotta.

1. A civilhatóságok fejezzék ki ssjuál- 
kozásukat az olasz kormány előtt a sebeni
coi események miatt.

2 Minden bűnös szigorú büntetést 
nyerjen.

3. A jugoszláv csapatok tisztelegjenek 
az olasz lobogó előtt.

4. A jugoszláv kormány uyilváuus mani- 
fesztumban fejezze ki sajnálkozását.

A követeléseket, mi az egész ország 
területén nagy elkeseredést szültek, a kor
mány visszautasította.

Sarraut Franciaország nevében bejeken 
tette a washingtoni konferencián, hogy 
Franciaország 330 ezer tonnányi nagyha
jóra és 90 ezer tonnányi tengeralattjáróra 
tart igényt, tiughes és Balfour sajnálkoztak. 
Franciaország e magatartásával Angliát 
fenyegeti.

Portugália az utóbbi időkben gyakori 
zavargások színhelye. Lisszabonban a lég 
utóbbi forradalmi változás elleuére sem 
nyugodtak meg a forrongó kedélyek Egy 
lisszaboni jelentés szerint a uiunkásszövet 
seg lisszaboni fiókjának helyiségeiben kel 
bomba ezpodalt, mely két embert megölt 
és számosakat megsebesíteti

Egy Reuter jelentés szerint a delegá 
tusok körében az a vélemény, hogy Fran
ciaország 90 ezer tonnás követelésé a to
vábbi tárgyalásokat lehetetlenné teszi A 
Daily Telegraph azt Írja, hogy Franciaország 
ellorlászolta a megoldás lehetőségének út
ját. A Daily Chronikle szerint Franciaország 
ugyanezt a szerepet játsza Washingtonban, 
mint annak idején Németország Hágában.

Az amerikai sajtó és közvélemény is 
nagy ellenzéssel nézi a francia politikai 
békezavaró törekvéseit A franciák azzal 
védekeznek, hogy Amerika nem ismeri Euró
pa viszonyait.

A márciusban kezdődő ülésszakon fog 
nak foglalkozni a parlamentben a hadiköl- 
csonök kérdésével. A szociális biztosításról 
szóló törvényjavaslatot pedig csak ősszel 
fogják tárgyalni, mig az egyha és állam 
elválasztása ez évben alighanem már sorra 
sem kerül

A köztársaság ehiökeuek Franciaor
szágba tervezett utazásáról végieg esak 
Kettesnek visszatérése utáu fognak határozm. 
Benes is elkísérné Masaryk elnököt útjára : 
Mindkettőjüket Páriában diszdoktorokká pro- 
moveáiják. A francia köztársaság elnökének 
meghívója már megérkezett. Az utazás 
kétségenkivül a politikai viszonyoktól és 
Masaryk egészségi állapotától függ.

Hassay Károly ellenzéki képviselő a ma
gyar parlamentben törvényjavaslatot fog be 
nyújtani, mely az összes Habsburgoknak a 
magyar trónra való megválaszthatatlanságát 
mondaná ki. Ez Albrecht ellen irányul, akit 
a kisgazdapárt egy része eddig jelölt és aki 
nek bizonyos reményei is vaunak arra, hogy 
jelöltségét elfogadják.

ÚJÉVKOR.
MM mély erdő vidám patakja 

Indul az élei s fut tova.
Sziklái s fövenyt nyal csörgő habja, i

S úgy véljük, meg nem áll soha. f
A part szélesbul hullám csapkod 

Cikázó villám vág bele,
S a faradtai nyugtatja végre 

A tenger csöndes kebele.

Mint tűz, parányi szikra-képen 
Pattan ki létünk, s ég a láng .

Elégedett leszünk egyrészről, 
Másról telhetlen és falánk.

Kin boszú gyötörnek minket; i
forrnak s olvadnak vágyaink,

3 a megbánás mikor már késő, 
A bús enyészel akkor int.

Mint fénysugár sötétség múltán. ,
Úgy foglalunk több s több helyet.

3 nem gondoljuk vagy elfeledjük,
Hogy boldog, ki munkál s szere! 1

Csak akkor Jut eszünkbe múltúnk, ‘
Mikor jövónkbe' nincs remény ,

De akkor már lágyult szivünkre
Föld vár, mely hideg és kemény.

De mégis egy táplál s megnyugtat 
Az új esztendő reggelén, 1

n«ty a ki hisz menny s föld Urában, ,
Az Jóban löbbrül-többre mén;

Mert víz, tűz s fény irtó hatalma 
Az igazakon megtörik,

3 egy ÚJ élet hajnalsugarait 
Tettük jutalma-ként nyerik

(Léva;
TÓTH ISTVÁN,
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A téli este selyempapucsában iialkkai 

közeleg, átsuhan a havas néptelen utcakon, 
lengő, sötét uszályával beborítva mindent, 
szobám ablakán túl egyre gyérebb a tény, 
lassan mar csak bizonytalan barnas fekete 
kontúrokat iátok ott, ahol az imént még 
házak állottak, lombtalan fák meredeztek, 
emberek jártak. Azután azok is beleolvad
nak éjszakába és én magamra maradok.

Egyedül vagyok és lelkem köznapi 
gondtól sötét útvesztőire, valami csöndes 
zsibbadás telepszik, egy nagyon távoli, na
gyon mély fájdalomnak egy súlyos nagy 
veszteségnek a visszajáró szelleme. Már 
nem fáj, az Idő hozta gyógyír behegesztette 
a vérző sebeket, már megtanultam nem 
hullani engedni a könnyet, ami a pillámra 
tóiul és a cigarettáin gyönge, linóm tüatje 
engesztelő békealdozatként száll és terjed 
körűiéin.

És a füstkarikák meg az emlékezés 
színes pillangószárnyai egyetlen csodás fá
tyollá szövődnek égő szemem előtt és mintha 
valaki, egy régi hang fülembe susogná az 
élni''' .’.ép időt.

Ma ünnepet tartok, a gyász nagy, »u- 
lyos pompájú ünnepét. A leányálmok leg
felső lépcsőfokán állottam akkoron, midőn 
a végzet kiszámíthatatlan szeszélye utamba 
hozta. Ott, ahol már nincs egy „még tovább* 
ahova a lány törtetve, tülekedve, igyekszik, 

nem törődve sokszoron azzal, hogy meg 
vérezik a lábat a göröngyök, hogy megtépi 
hótiszta ruháját, az utszéli csipkebokur vad 
hajtása, és ott, ahova felérve, kezét dobogó 
szivére szorítja körültekint először látó 
szemmel és borzadva ismeri be, hogy liiaba 
volt minden vágyódása, reménysége, hiába 
a napok gondjai es az éjszakák lázas vir
rasztása, virágot leszedte régen más es a 
csúcs körül, amit fáradságosán elért, hideg 
zord szelek süvöltöznek csupán. így jártam 
én is és mikor a kopár, kihalt tájon végig 
repült a tekintetem : megláttam Öt. Ismer
tem, de eddig még se, akkor odajött hozzám 
a szemembe világitott barna meleg nézése, 
mindig mosolygó piros szaja az eleven 
lüktető életet hirdette és ez az Élet és a 
Világosság az én bús. tétova telkemet besu
gározta és a szivein uj dalba fogott. Nem 
volt közöttünk soha szerelem, csak egy 
harmonikus, csendes barátság, egy szavak 
és hangok nélküli megérzése és megértése 
egymás lelkének, egy megismerése és meg
becsülése egymás egyéniségének. — Én 
elfáradtam, rezignáltan, ő reménnyel, harci 
kedvvel telten, igy jártuk nagy országutját 
az Életnek, szépen paralell haladva, aoha- 
leni kereszteződve és én már kezdtem hinni, 
hogy ezután már mindig úgy lesz ez, egy 
örök szépség, örök ragyogás lesz az életem, 
hogy kora tavasznak sivár voltáért a köze
ledő nyár fog majd busásan kárpótolni.
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Lávái uradalom és a városi villamosmQ.

A Hars újévi számából nyert értesülést 
varosunk és vidékének közönsége arról, hogy 
Léva varosa, közgyűlésének határozata alap
ján „az uradalmi vizieröt a jövő évtől hasz
nálni nem lógja, az arra kapcsolt harmadik 
gépét hazaviteti a telepre*.

A város közönsége alig 1—2 év előtt a 
„nemzeti tanács* utján közadakozásból gyűj
tött nagy költséggel szerelte fel ezen üzemet, 
mely az uradalom köztiszteletben álló tulaj
donosának Schoeller Gusztáv ur szives hozzá
járulásával lett a telephez éjjeli kisegítő 
szolgalatra állítva. Ezen szolgálmány a város 
közönsége éjjeli világitásának biztositása mel
lett megtakarítást is jelentett; az uradalom
nak pedig, mely a vizieröt állandóan nem 
veszi igénybe, értékveszteségével nem járt.

Azon tűnődünk tehát, hogy ezen, váró 
sunk közönségének érdekeit oly közelről 
érintő kérdésben mi késztethette a város 
képviselőtestületét arra, hogy a kisegítő telep 
leszerelésére határozta el magát.

Az uradalom köztiszteletben és becsű 
lésben allo tulajdonosa tudomással bir o ar
ról. hogy az ö neveben történt oly eljárás, 
vagy olynemü intézkedések fordultak elő, 
melyek a város hatóságát arra késztették, 
hogy a közgyűlésen a visszavonulásra vonat
kozó határozati javaslat előterjesztésével él
jenek ?!

Schoeller Gusztáv lovag ur az uradalom 
tulajdonosa, kormányzója, aki az uradalom 
neveben a kegyúri jogokat is gyakorolja, év
tizedek óta érintkezésben all Bars—Hont- 
vármegye nagyközönségével, varosaival, köz
ségeivel, melyekhez nemes felfogásból eredő 
cselekedeteinek egész láncolata fűzi egybe. 
Az uradalom jogainak gyakorlásában nagy
nevű elödeiuek példái voltak előtte is irány
adók. Nemcsak értékes jogokat, ingatlanokat 
engedett már at Léva varos közönségének, 
hanem köztéren viselt küzdelmeinkben el- 
evülhetlen érdemekben örökítette meg nevét

Euneifogva mi teljes bizalommal, őszinte 
nyíltsággal jelentjük ki, hogy ebben a köz 
gazdasági kérdésben félreértésnek kell lenn 
forognia, mely keilö megértés után úgy az 
uradalom, mint a köz érdekében valószínűleg 
meg fog szűnni.

Köröttünk akkor tombolt, lázadozott, forron
gott a világ és égő városok, vészharangja, 
elpusztult faluk pernyéje a mi lelkünkre is 
ránehezült ugyan, de túlszárnyalta kitörő 
ifjúságunk.

Amig egy bús, ködös decemberi esten 
lazas fejjel, szomorú sejtéssel a lelkében 
utoljára nyújtotta felem kezét es — egy 
aggódás-teljes múlni nem akaró hét végén 
megkondulnak a harangok és szobám ab
lakából — ahová annyi vidám, csupa mu
zsika, csupa poézis, beszélgetésnek az em
léke fűződött — égő szemekkel néztem egy 
fehér virágos koporsó után.

Elment úgy, ahogy jött, halkan, fino
man, csöndesen, talán neki is fájt, hogy 
másnak bánatot okoz, a sáros utcán elakadt 
a fekete kocsi, mintha valami láthatatlan 
hatalom tartotta volna kezében a gyeplőt.

Elment halkan, és nekem nem maradt 
egyebem, csak egy mosolygó derűs arckép 
a leveles dobozom alján, meg egy csendes 
szürke keresztes kis halom a hegyoldali 
temetőben, amit kora tavasztól késő őszig 
virágba boritok, meg igy csendes téli alko
nyaikor a szent kegyeletteljes emlékezés 
arra a rövid időszakára szomorú életemnek, 
amikor egészen vagytalanul boldog voltam.

Fajdalom, nincsen jogom arra, hogy 
márványkövei jelezzem nyugvóhelyét, de 
mindennél maradandóbb emléket emeltem 
neki lelkem mélyén és neve mélyebben van 
bevésve szivembe, mint „egy kőbe*.

Candrlllon.

A készséggel rendelkezésünkre bocsáj- 
tott adatokat a következőkben tárjuk fel :

A lévai uradalom a nemzeti tanács ide
jében, tekintettel a teljes szénhiányra, díj
talanul bocsájtotta rendelkezésre a helybeli 
hengermalom vizi erejét és azt a városi 
villamosmü szívesen vette igénybe melyért 
hajlandó is volt mindenkor megfelelő elieu 
értéket szolgáltatni az uradalomnak.

Az uradalom 1919 év elejétől 1920. év 
augusztus hó végéig díjtalanul engedte át 
azt. 1919. szept hótól azonban azt vissza i 
vonta, mire a villamosmü az akkori 32 fii- . 
lóres egységárból az uradalomnak 14 filléres 
engedményt nyújtott a vizi erő használatáért. 
Az .1920 év folyamán junius elsejével az 
áramdijak felemeltettek és a villamosmü to- ; 
vábbra is a 14 filléres H. W. óránkinti enged 
ményt ajánlotta fel az uradalomnak, mert 
abból indult ki, hogy a vizi erő ellátása az ! 
uradalomnak ezen túl sem került több -.

Az uradalom azonban ezen ajánlattal nem 
elégedett meg. hanem eredeti követeléseinek 
igen nagy mértekbeni leszállítása mellett, 
másfél évig tartó egyezkedések után azt 
követelte, hogy a városi villamosmü, lássa 
el díjtalanul arammal az. uradalom összes 
objektumait és ezen felül fizessen még az 
uradalomnak az uradalom áltál elfogyasztott 
áram-mennyiségen felül a malomban a villa i 
mosmü gépeivel és személyzetével előállított '. 
kilowatt óráért 80 fillért.

Ezen követelés mellett az uradalom j 
1921. évre a kővetkező díjazást nyeri a ! 
vizi erőért :
11 Az uradalmi objektumok vilá

gítására adott a városi villamos 
mü : 12,028'60 kw órát, mely
nek értéke:
a) szeptember hó 31-ig

7,710'60 kw. óra á 8'— ké. 61.684'80 '
b) október 1-től december 31-ig

4318 kw.-óra á 6'80 ké 29.362 40 
2) A többlet termelés volt :

a) szeptember hó 31-ig
33,804 40 kw-óra á —'80 ké. 27.043'52

b) október 1 töl december 31 ig
13,880 kw-óra á —68 ké 9 438'40 

összesen: 127.529'12 i
Ami olyan nagy összeg, hogy egyrészt i 

a városi villamos müvet túlságosan megtör- ■ 
heli, mig az uradalomnak olyan illetéktelen 
nagy hasznot nyújt, mely a neki alig vala
mibe kerülő és elhanyagolt vizi erővel össze

; nem egyeztethető.
Tekintettel mindezekre, az ügy egy me

morandum alakjában terjesztetett dr. Zosták 
polgármester ur által személyesen Schoeller 
Gusztáv ur elé, kérve, hogy ezen követelés 
csökkentessék és mig ö a legnagyobb jóindu- J 
latot tanúsított az. előterjesztés alkalmával, 
az. uradalom igazgatósága a memorandumra 
adott válaszában ridegen megmaradt követe 
lése mellett. Nem maradt tehát egyéb hátra, ! 
minthogy a kényes kérdést a városi villamos
mű igazgatója a városi képviselőtestület ele 
vigye, mely mint ismeretes akként határo
zott, hogy fizesse ki a villamosmü az ura
dalom követelését és vonuljon ki a malomból.

Tájékozásul még közük velünk, hogv: 
Körmöcbánya városa a bányakincstártól 70 
fillérért kapja, neki készen átadott áramnak 
kw-óráját vizierővel előállítva, Pozsony város 
villamosmüvei 185 Ké.-ért kapjak a dynamit- 
gyártól a gőzzel előallitott áramot

A városi villamosmü ezekkel szem- ; 
ben csak nyers vizieröt kapott az uradalom 
tói. melyből saját gépeivel és saját személy 
zetével állított elő elektromos energiát, mely 
nyers vizieröért 1921. évben 59.713 termelt 
kw-órát véve alapul, a városi villamosmü az 
uradalomnak kw-óránként 2 14 Ké. tartozik 
fizetni.

A fenti tételekben foglalt adatok képez ; 
nék a komoly elbirálás alapjait. Abban a l 
meggyőződésben élünk, hogy az uradalom | 
vezetőségének tárgyilagos előterjesztései más 
elhatározásra vezérlik az uradalom tulajdo
nosát, ki a közérdek védelmében segítséget 
nyújt jövőben is a város közönségének az 
által, hogy vizierejének — mint eddig — ' 
éjjeli haszualatra bocsájtása által a városi 
villamosmü drága szénfogyasztása mérsékel
hető lehessen.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

poatahl va-aluknál as előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
Intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen.
— A leányiskola előadása. Az 

irgalmas nővérek leányiskolája vizkereszt 
napján zsulolt ház előtt adta elő újra kara 
csouyi színjátékéit, melynek minden szama 
most is megérdemelt tetszést aratott Az 
édesanya, ki Karácsony estélyén a sírból 
jön vissza gyermekeit meglátogatni, most is 
kicsalta a könnyet a férfi szemekből is. A 
gyönyörű szép angyal csoportokat, a három 
kis árva s azok éneke pedig egyenesen u 
szivekbe markolt A Karácsony-est megható 
története pedig méltó folyásául az első 
számnak csak emelte a hangulatot, amely
nek koronáját képezte a három bájos ka
rácsonyi élőkép.

— Gyaszhlr. Pólya Károly nyug, 
honvéd ezredes, mint értesülünk, január bó 
2-án 77 éves korában Levicén meghalt. A 
boldogult régi levicei családból származott, 
kereskedőnek készült. A honvédség szerve
zése alkalmával mint jeles tehetségű ifjút 
a kadét iskolába vették fel, amelynek elvég
zése után mint hadapród került a honvéd
ség tisztikarába Itt fokozatosait emelkedett 
a ranglétrán, s uegy évtizedig tartó katonai 
szolgálat után mint ezredes vonult nyuga
lomba s itt városunkban, hol egyideig a 
helyőrség parancsnoka is volt, éldegélt csendes 
visszavonultságban. Agglegény volt s öreg 
napjaira unoka húgának Jekabfalvy Barnáné 
nak házánál nyert békés otthont. Markáns, 
katona ember volt, ki nem csak bajtársai 
becsüléset birta, de nyájas, előzékeny mo 
dóránál lógva mindenkinek tiszteletét kivívta, 
mely most sírjába is elkíséri. Temetése e hó 
4-én ment végbe, amelyen a gyászoló roko
nokon kívül nagyszámú jó barát és ismerős 
jelent meg, kik sokáig meg fogják őrizni 
szivükben az egykori délceg honvéd ezre 
des emlékét. Pólya Lajos nyug. ref. lelkész 
fivérét gyászolja a boldogultbau. Gyászoló 
családja a következő gyászjelentésben tudat
ják kedves rokonuk elhunytat: Alulírottak 
a legmélyebb fájdalomtól athatva jelentik, 
hogy a forrón szeretett testvér és nagybá
tya Pólya Károly nyug M. kir. honved ez
redes életének 77.-ik évében, folyó év január 
ho 2-án d. u. 1 órakor hosszú szenvedés 
után elhunyt A boldogult hült tetemét fo
lyó hó 4-en d. u. 3 órakor Szentháromság 
tér 3. sz. alatti gyászházból a ref. egyház 
szertartusa szerint helyezzük örök nyuga
lomra. Levice, 1922. év január hó 2-an. 
Béke legyen porai felett 1 Pólya Lajos test
vére Pólya Lajosné szül, dabasi Halász 
Teréz sógornője. Kiss Jolán, Kiss Etelka, 
Kiss Aladár, Pólya Irén. Arany Antalné szül. 
Gunyits Margit, Jakablalvy Barnáné szül. Gu- 
nyits Krisztina unoka húgai és unoka öccse.

— A komáromi dalárda hangver
senye Levicén, 1922. január hó 28. napján 
lesz a városi színházban. A komaromi dalo
sok régen várt vendége: a mi dalegyletünk
nek, de hangversenyüket mindig meghiúsí
tották a közbe jött események; végre sike
rült farsangi naptárunkban egy helyet találni 
szamukra, amely alkalommal gyönyörködni 
fogunk Szlovenszko egyik legjobb dalegye
sületének dalaiban. A levicei közönség szives 
vendégszeretettel várja a dalos vendegeket 
s reméljük, hogy ez az estély a farsang 
egyik legsikerültebb mulatsága lesz.

— UJsvl ajándék a képviselőknek 
— 70 flf'ér. A pénzügyminisztérium az 
összes képviselőknek egy egy uj 20 és 50 
filléres ércpénzt küldött, melyeket a körmöc 
bányai pénzverőben Állítottak elő.

— A levicei ref. ifjúsági egyesü
let f. hó 29-én műkedvelő előadással egy
bekötött táncmulatságot rendezett, mely 
több közbejött akadály dacura is szép er
kölcsi sikerrel végződött. Az ifjúság több 
heti ambiciosus fáradságának gyümölcse, 
egy már szépen betsuult népszínmű u. i. 
teljesen kárba veszett, mert annak előadá
sát a hatóság tulkülönös elővigyazatból be
tiltotta. A nyakai kálvinista gyerekek azon- 
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bán nem estek kétségbe, hanem páratlan 
buzgalommal és akaraterővel két nap alatt 
teljesen átgyurtak egy már tavaly színre 
hozott darabot: Tóth Edének a Tolonc 
című 3 felvonásos gyönyörű szép népszín
művet. A rendezőnek Pekarik Vilmos ref. 
tanítónak, — de a szereplőknek is dicsére
tére legyen mondva, az előadás talán még 
a tavalyinál is szebb sikerrel folyt le. A 
szereplők alakítása általánosságban kitűnőnek 
mondható. Tóth Győző valóban nehez 
szellemi csataban aratott most is győzel
met hős szerelmes Miklós fiú szorepében, 
melyben oly páratlan precizitással játszotta, 
— nem, nem csak játszotta, — de élte 
végig a leggyönyörűbb és legnehezebb 
szenvedély-viharokat is, hogy az nem egy 
hivatott drámai művésznek is dicséretére 
válna. — Partnere Dohány Lajosné 
sz. Zilai Juliska Liszka szerepeben nyújtott 
kedves alakítást közvetlen természetes játé
kával és szivhez szóló szép csengő hang 
jával. Dohány Lajos, a kozmopolita Mrav- 
esák vándor legény alakitója jó izü komi 
kumával könnyekig kacagtatta a publikumot. 
Szintén gazdag komikai véna nyilvánult 
Szabó János játékában, ki Kontra szerepét 
alakította páratlan jó humorral Dohány 
Juliska a zsémbes Kontáné szerepében, 
Tóth Andrásné szí. Akossi Böske pedig 
Ördög Sára tragikus szerepében tüntettek 
fel szép alakitó képességet. Váczi Vilmos 
(Abris) méltóságteljes, higadt, fesztelen föl
lépésével, Polgár Karoly (korcsmáros), 
Akossi László (korház felügyelő) komikus 
gesztusaikkal nyert :k meg a hallgatóság 
tetszését. Kedves jelenségek voltak Régi 
Etus, Kosa Böske, Váczi Etus és Szabó 
Etus (a 4 kis élő rózsaszín felhőcske) a 
temperamentumos zsidó lányák szerepében 
de Madarász Pista, Veres Lajos, Zilai 
Istvánét Mészáros Sándor is mindmegannyi 
echt zsidó fiú izgett mozgott a színpadon. 
Akossi Juliska és Demján Eteika hű meg
személyesítői voltak a porgőnyelvü ápoló
nőknek Tolnai Rózi és Demeter Gizi pedig 
a tűzről pattant szókimondó falusi menyecs
kéknek, Varannay István (jegyző). Szabó 
Béla (biró uram), Bálint István (kisbiró), 
Dóka Vilmos i rendőr), Koncz Károly és 
Kósa Károly (pandúrok) rövid szerepeikben 
is ügyes és talpraesett alakítást nyújtottak. 
Előadás után csárdás hangulatban ropta a 
táncot a fiatalság, de még egy pár tiszte 
sebb korú is kivirágos — virradatig.

— As Erzsébet FlHéregylet ma, 
vasárnap d. u. 5 órákkor az izr. hitközség 
nagytermében (Galamb utca) műsoros elő
adást rendez A sikeresen összeállított mű
soron beszéd, szavalatok, felolvasás, zenei 
számok, monológ, tréfák, és egyfelvonasos 
szerepelnek.

— Első tiszti bál. A levicei cseh 
szlovák tisztikar Levicén, a városi vigadó , 
nagytermében 1922 január 11. én, szerdán 
első tisztibált rendez, amelyre most bocsá- i 
tották ki a meghívókat. A bálon a zenét a 
és. 26 gyalogezred zenekara szolgáltatja. 
Belépő-díj : hölgyeknek 40 K, gardedámok 
részére 16 K, és uraknak 20 K. Akik meg 
hívót tévedésből nem kaptak es arra igényt 
tartanak, forduljanak ez ügyben Beztouk 
kapitány úrhoz a laktanyában. A meghívó 
a pé tárnál felmutatandó.

— Gyasihlr. Weisz Benőt, a levicei 
kereskedelmi bank köztiszteletben álló igaz
gatóját pótolhatatlan veszteséggel sújtotta a 
kérlelhetetlen sors keze mert neje Weisz 
Benőné szül. Weisz Zsófia úrasszony e hó 
5 én elhunyt. A boldogult nevét sok jóté 
kony intézmény hálás kegyelettel jegyezte 
fel évkönyvébe, mig egészsége engedte, maga 
is több jótékonysági intézmény éléu állott. 
Családjának élő, vendégszerető uriasszony 
volt, ki hosszú évek óta tartó betegségét 
is példás türelemmel viselte. Temetése e hó 
6-án ment végbe, amelyen a gyászoló csa
lád s főleg a mélyen sújtott férj iránt 
impozáns módon nyilvánult inog a részvet. 
A boldogult elhunytéról a következő gyász
jelentést vettük: Alulírottak fájdalomtól 
megtört szívvel tudatják az összes rokon
ság nevében, hogy forrón szeretett hitves, 
testvér, sógornő és rokon Weisz Benőné 
szül. Weisz Zsófia életének 48. boldog há

zassága 25 ik évében, f. hó 5-én elhunyt 
A boldogult hűlt tetemeit f. hó d. u. 2 
órakor fogjuk az izr. sirkertbe örök nyuga
lomra kisérni. Levice, 1922. év január hó 
5-en. Nemes emlékét kegyelettel őrizzük 1 
Weisz Benő mint az elhunyt férje. Kohn 
Sandorné szül. Weisz Anna, Folseuburg 
Ödönné szül. Weisz Hedvig, Szedő Dáni- 
elué szül Weisz Elza, Dán Bélane szül. 
Weisz Olga, mint testvérek. Schvarcz Szór 
és neje, Dr. Priszner Gyula és neje, Weisz 
Kálmán és neje, Weisz Géza és neje, Weisz 
Gyula es neje, Goidmsr Miksa és neje. Kohn 
Sándor Felseuburg Ödön, Szedő Dániai, 
Dán Béla, mint sogorok és sógornők.

— ül poéta tarifa. A levicei posta
hivatal közli, hogy Magyar, Német, Lengyel, 
Osztrák országokba levél dija 20 grmig 2 
K, minden további 20 grmig 1 K, 25 fillér, 
levelezőlap-dija 1 K, 20 fillér. A többi orszá
gokba levélposta 20 grmig 2 K, 50 fillér, 
minden további 20 grm. 1 K, 25 fillér, leve
lezőlap-dija 1 K, 50 fillér.

— Gyászhlr. Budapestről, a magyar 
fővárosból vesszük a gyászhirt, hogy Bolemari 
Vilmos, volt levicei tb. tőszolgabiró 1921. 
december 31-én éjjel 48 éves korában hir 
télén elhuuyt. A boldogult a legutolsó ma
gyar szolgabirója volt a levicei járásnak, ki, 
amidőn a cseh szlovák hiavny sluzny átvette 
a főszolgabírói hivatalt, egyenesen kijelen
tette, nem hajlandó a cseh szlovák köztár
saságban hivatalt vállalni s Magyarországba 
költözik. Kedves tagja volt a levicei úri 
társaságnak, jó humoru joviális kedélyű úri 
ember volt, ki szerette a barátságot. Buda
pesten a belügyminisztériumban kapott al
kalmazást s ott aludt hivatalában s ott érte 
őt a váratlan halál Elhunyta városunkban 
széles körben keit részvétet, mert ő is abból 
a Boleinau családból való, melynek törzse 
a régi Léván virágzott. Temetése január 
2 án ment végbe Budapesten tisztviselő 
társaiuak s ott lakó számos jó barátjának 
részvéte mellett,

— Boldog lesz-e M 1922.-lk 
esztendő ? Mit felelnek erre a kabalisták. 
Az 1921. esztendő számainak 1+9+2+1. 
összege 13 volt, tehát szerencsétlen, 1922. 
összege 14. Ha a két első számból kivonja 
az ember a két utolsó számot (22—19) 
akkor 3 marad. Boldogságot Ígérő szám. 
Ha a két belső számot (9+2) a két külső 
számmal (1+2) sokszorozzuk, akkor 33 jön 
ki. Két 3 egymás mellett szerencsét jelent, 
boldog lesz 1922 azért is, mert vasárnappal 
kezdődött és vasárnappal végződik. Nagyobb 
összhangot nem is lehetne elképzelni.

— Esküvő Hlaványi József allami 
tanító december 28.-án vezette oltárhoz 
Zelenyák Mariska urleányt Oroszkán.

— Müvészeatály. Mint a múlt szám
ban jelezve volt, a levicei izr. nőegylet 
.Müvészestélye* f. e. január hó 21 én lesz 
megtartva. Az estély műsora — melynek 
számai úgy a zene, — mint a drámairoda
lom legkiassikusabb termékeiből van össze
állítva — nemcsak, hogy igen változatos 
lesz, hanem a müértő közönség legkénye
sebb Ízlését is kilógja elégíteni. A vigalmi 
bizottságnak sikerült az estélyen való köz- 
romüködésre Róth Feri hegedű művészt sa
ját zongorakisérőjével, továbbá Bogdán 
Hetczka Erzsiké drámai művésznőt és 
Somogyi Károlyt, a mindnyájunk által igen 
előnyösen ismert drámai művészt megnyerni. 
E napokban küldi szét a vigalmi bizottság 
az estélyre szóló meghivókat és súlyt fektet 
különösen arra, hogy mindenki, aki orré 
igényt tart meghívót kapjon.

— Követelések a vasutak ellen. 
A volt magyar és osztrák államvasutak elleni 
az 1918. év október hó 28 át megelőző 
időből eredő számos követelés máig sem 
nyert semminemű elintézést. A prágai keres
kedelmi és iparkamara a többi kamarákkal 
egyotértőleg óhajtja ezen követeléseket érvé- 
nyesittetui. A banská bystricai kereskedelmi 
ee iparkamara ehhez képest felhivja az érde
kelteket, hogy ilynemű még elintézetlen kö
veteléseiket legkésőbb f. év január 15-ig 
írásban hozza jelentsek be. (Közli a Lévai 
Kereskedelmi Csarnok).

1>11. január t.

— Bohókás-est. Hogy lehet bohókáa 
műsort összeállítani a nélkül, hogy akár
melyik szám is a most divatos durva tréfák 
mezejére tévedne, megmutatják a lévai női 
Mária kongregáció tagjai, kik 1922. január 
lő -én délután 5 órakor Levicén az irgalma* 
nővérek intézetének színpadán bohokás estet 
rendeznek. Ez a leány farsangi előadás a 
fehér leány lélek artatlan humorától lesz 
csillogó s mint a következő műsorból lát 
hatjuk iesz szavalat, színdarab, magaujelenet 
breko ke enek stb. Lesz móka, lesz kacagás, 
A műsor a következő : 1.) Prolog is nem is. 
Előadja Barkas Olga 2.) Strube — Perlaki : 
Hol a boldogság? színmű 3 felvonásban 
Személyek : Fenyvesyné, özvegy Augéla. 
Margit leányai, Gyöngyösyné, Csalfa Klára 
szülésznő, Békésné, házmesterné, Éviké, 
árva leányka. 8.) Tóth: Daloskouyha, Éne 
kos bohókás. 4.) Újvári : A béka-kislány. 
Monológ. Mondja: Dómján Erzsébet. 5.) 
Baka hangverseny. Előadják a kongregáció 
Hl.—IV. osztály tagjai és jelöltjei. Belépő 
jegyek : I. hely 15 K. 11. hely 10 K, állóhely 
5 K. A vezetőség ez utón is kéri a közön 
séget a pontos megjelenésre, nehogy a tor
lódás az előadás megkezdését késleltesse.

— Eljegyzés. Dr. Ballogh Sándor 
orvos Oroszka, eljegyezte Tauber Viola úr
leányt Nagykáluáról. (Minden külön értesítés 
helyett).

— Dollár árfolyama. Dollár napiár
folyam szerint : Nagyban : 65'75, kicsiben - 
64 75.

— Halálosat, tíoldis József ievicei 
jó uevő szabóiparos polgártársunk, mint 
részvéttel értesülünk, e hó 8 -án este 7 
órakor alig egy heti betegség után életének 
66, boldog házasságának 12 évében jobb
léire szenderült. A boldogult egyike volt a 
levicei iparos olvasókör alapitóinak, vasszor 
galmu, talpig becsületes ember volt, kit puri 
tán erkölcséért es vigkedélyéért mindenki 
nagyra becsült. Soha beteg nem volt, mindig 
úgy tartotta, hogy vasszervezete van s egy 
rövid spanyol járvány mégis kioltotta nemes 
életét Halálát neje, testvérei a kiterjedt 
rokonság gyászolja. Temetése e hó 5.-én 
ment végbe a levicei iparos olvasókör tag 
jainak, nagyszámú jóbarátnak és ismerősnek 
részvété mellett. Nyugodjék békében I

— Népszámlálás. Szlovensskó 1919- 
beu (a népszámlálás napja augusztus 20-ika 
volt) összesen 2,948307 lakossal birt 
(1,422 506 férfi és 1,525,801 nő), ezek közül 
magyar volt 692 831 (23.5 százalék), cseh
szlovák 1,962.766 (66.57 százalék), német 
143.589 (4 87 százalék), ruszin 93.411 (3.17 
százalék), egyéb 55.710 (1.89 százalék). 
1910 zel szemben tehát, amikor a lakosság 
száma 2,952 781 volt, csökkenés állott be, 
amely 4 474-et tesz ki A magyar lakósság 
1910 hez hasonlítva 901 792 ről (30.54 szá
zalék) 692.831-re csökkent, vagyis a magyar
ság tiz év alatt 208.961 lélekkel logyatko 
zott meg.

— Három évig nem vesznek fái 
állami alkalmazottakat. A miniszter
tanács ogyik legutóbbi ülésén elhatározta, 
hogy három éven keresztül, azaz 1924. 
december 31-éig senkt sem vesznek fel 
állami szolgálatba, mert az. állami alkalma 
zottak száma, különösen a hivatalkormány 
egy évi kormányzása után aránytalanul 
magas. A nemzetgyűlési takarékossági bizott
sága tagjainak felügyelete alatt • felesleges 
erőkot az egyes hivatalokból oda helyezik át, 
ahol hiány van erőkben vagy ahol időle
gesen hiány mutatkozik. Ilyen hiány v»n 
különösen az igazságügyi és az adócsői 
gálatban.

— A kereaztény ifjúság a levicei 
árvaház javára karácsonyi ünnepek alkal 
mából rendezett s szép sikert aratott elő
adását ina, január 8-áu délután ó órakor 
a levicei irg. nővérek intézetének tornater
mében megismétlik.

— Uj vadásatörványtervosot. A 
A kormány egy uj vadásztörvényt dolgozott 
ki, melyet még ezen a nemzetgyűlési idő 
sz.akon akar lelárgyaltatni. Az uj törvény 
már 1922. január 1.-én lépett életbe és 
nagyon sok fontos változást tartalmaz. Az 
összes régi vadászkerületi bérleteket 1921, 
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december 31-ével minden kártérítési köte
lezettség nélkül teljesen megsemmisítik. A 
vadászterületeket a járási hatóságok uj kern 
letekbe fogják beosztani. Az uj bérleti idő 
6 évre fog szolani és csak kivételes ese
tekben 12 évre. A bérbeadás nyilvános árve
réseken törtéuik Az árverést 5 vagy 2 tag
ból álló vadaszbizottság vezeti. Hogy ki 
veszi ki, illetve kikből lóg állam a bizottság, 
hogyan fog ez megalakulni, azt egyelőre nem 
tudjuk, pedig a bizottságnak igen nagy ha 
talmat ad a törvény a kezébe. Nevezetesen: 
A licitáción csak az vehet reszt, akinek a 
községben ingatlana van és állandóan ott 
lakik. A bizottság azonban az árverésből még 
ilyeneket is kizárhat, de a héttagú bizott
ságnál ily eseteknél legalább 5 kizárási sza
vazata, 4 tagú bizottságnál pedig három 
szavazatra van szükség — A tilalmi idő 
is megváltozik. A dámvadnál bim: Nov 
1—junius 30 ig, nősténynél: február 1-töl 
október 30-ig özbak: február 1. apriiis
30- ig. Nyúl : január lő augusztus 10 ig 
Fajdkakae, nyírfajd: junius 1—augusztus
31- ig ; ilyen tyúkok egész éven. Császár
madár : február 1. -julius 31-ig. Fogoly, 
fürj. fácán : január 1.—augusztus 10 ig 
Túzok: október 16.—julius 31-ig Bíbic: 
lebruár 1.—julius 81-ig. Snepfek ; április 
16—julius 31-ig. Szárcsa es vadéba, vad
kacsa : március 16 —julius 30 ig.

— Vasutasok hálta. Szellemesen 
kiállított meghívóval jelezték a levicei va
súti alkalmazottak január 5-én megtartott 
baljukat. Egy gyorsáru szállítólevél jelezte 
a bál vasúti jellegét, ameiy egyébkiut az 
iskolások javára a jótékony célt is szolgálta 
— Az oroszlán szállón vörös és zöld vasúti 
lámpa hirdette a vendégeknek : Ne tovább, 
itt vasutasok mulatnak s kisiklás elien nincs 
védelem. Már hét óra után gyülekeztek a 
vendégek s amint a védnök. Nemde- szál
lítási felügyelő megérkezett, a piesiveci 
vasúti zenekar nyomban megkezdte a mu 
latságot egy vasuti indulóval. Volt n> itt jó 
kedv, fesztelen vidámság, kint fagyó! hozott 
a januári szél, de bent úgy izzadtak a va
sutasok, mintha száz gőzmozdony fütött 
volna. A mulatságnak csak a felkelő nap 
vetett véget, mikor a zenekarnak mondotta 
Mehet.

— Halálozás Részvéttel vesszük a 
gyászhirt, hogy Jávorka Antal a párkányi 
önk. tűzoltó egylet alparaucsnoka, a párkányi 
ipartestület alelnöke, a róm. kath. legény 
egylet világi elnöke életének 62-ik, boldog 
házasságának 9-ik evében 1922. évi január 
hó 2-án rövid szenvedés után elhunyt Földi 
maradványai t. hó 4.-én d. u 3 órakor 
helyezték a párkányi lóm kath. temetőbe 
örök nyugalomra nagy részvét mellett. Ha 
lálát neje, leánya, két fia, unokái s nagy ro
konság gyászolja Nyugodjék bekében I

— Annyit nem vártunk. Uj esztendő 
első napján amikor a cseléd a tejet haza 
hozta, azzal a hihetetlen hírrel jött meg, 
hogy forint negyven helyett literje csak 
forint húszba fog kerülni ezentúl. A csodál
kozástól alig tudtunk hova lenni s pihegve 
szól ismét egy jó hirt; a zsemle is olcsóbb 
lett, két koronáért mar nem 4 -et, hanem 5 
darabot adnak Maximális, beavatkozás nél
kül a dolgok milyen megváltozása. Ha a 
rossz takarmánytermes dacára a tej olcsóbb 
lett s a drága búza mellett több zsemlét 
tudnak adni, akkor valószínűleg az olcsóbb 
világ küszöbén leptünk at uj esztendő első 
napján. Csak azon csodálkozunk, hogy az 
állam fogott hozzá az emeléshez: postán, 
vasúton Remélhetőleg a példa nem lesz 
ragadós. Bár most a drágitás megokolásánal 
alig ha nem az lesz a szálló ige : drága a 
levélbélyeg, drága a posta

— Kormányzó és egy angol had 
négy. Magyarországon a kormányzó a lég 
nagyobb méltóság, egy angol hadnagy pedig 
a hazájában ep úgy, mint másutt csak egy, 
hadnagyocska, a miből biztosan bőven akad 
Olyan jó dolga talán meg soha és sehol 
nem volt egy angol hadnagynak, mint Magyar
országon Az ország kormányzója három 
millió koronát kap, mig egy angol hadna
gyocska az államnak évenkint 8 millió koro
nájába kerül.

— Olosóbb gabonaárak. A világ
piacokon a gabona árai kezdenek leszállani. 
Az amerikai búza 2 dollár 95 ceutes-ről 1 . 
dollár 21 centesre esett. Ez az ár 1 buse 
hel-re (27 kilo) vonatkozik úgy. hogy az 
amerikai liszt kilója jelenleg 6 40 csehszlo
vák koronába kerül. A magyarországi gabona 
és lisztárak is az utóbbi időben leszállónak.

— Vasutasoktól nem szabad 
szenet venni. A csehszlovák államvasutak 
kosicei igazgatóságának értesítése szerint 
államvasuti alkalmazottaktól tüzelőanyagot 
vásárolni uem szabad. Miuden egyes megál
lapított esetben az államvasutak képviselője 
feljelentést tesz a vásárló ellen is es meg
indítják ellene a büntető eljárást. Az igaz 
gmóság egyben kéri Szlovenszkó összlakos 
ságát, hogy azokat az esetekét, mikor vasuti 
alkalmazottak tüzelőanyagot kínálnak meg 
vétőire, jelentsék be az igazgatóság tényle
ges ellenőrzési (Aktivna Kontrollá osztályának

— Uj gyors telef-űbeszélgetések.
Január 1 íöl kezdve általában minden tele- 
fouáilomason u. n. gyorsbeszélgíteseket 
(Blitzgespiachej lehet bejelenteni, amolyeket 
minden más magánbeszélgetés elé sorolnak. 
A belföldi forgalomban az ilyen boszélge 
léseket be lehet jelenteni az összes eddig 
bevezetett relációkban és az osztrák közpon
tokkal való forgalomban, amennyiben az 
illető relációkban meg van engedve a tele
fon összeköttetés. A gyors beszélgetések 
dija a sürgős (dringend) beszélgetések dijá
nak háromszorosa A posta- és táviróigaz 
gatósag azonban azt ajánlja, hogy csak a 
legsürgősebb és legfontosabb esetekben jelent
senek be sürgős beszélgetést.

— Népszámlálás eredménye. Az 
arauyosmaróti törvényszék megszüntetésévet 
annak kél járása a verebélyi és az aranyos- 
maróti a nyitrai törvényszékhez lettek csa
tolva. E két járásban a népszámlálás ered
ménye a következő : Verebélyi járás 30.202 
lakos, csechoszlovák 20 905, (69 3“/0) német 
67, (02%) magyar 8053, (28 5%) rutén 9, 
(0'l°/e) zsidó 507, tl'6%) más nemzetbeli 
61, (0 2%). Aranyosmaróti járás 40.431 
lakos, csechoszlovák 37 578, (92 6%) német 
828, (09%) magyar 1911. (4 8%) rutén 35, 
(01%) zsidó 114, (0ő%) más nemzetbeli 
473 (1'3%).

— Klslklott vonat. A dec 31 ik* 
184. sz. lévai személyvonat tengelytörés 
következteben Kőhidgyarmat és Párkány 
állomások között kisiklott. Az utasoknak az 
ijedtségen kívül komolyabb bajuk nem történt.

— A most ma vasárnap f. hó 8-án 
bemutatja A szerelem királynője cimü nagy
hatású 6 felvooásos szerelmi drámát, mely
ben a főszerepet a világhírű Esther ('.aréna 
játsza. Csütörtökön, e ho 12-én egy hata ■ 
su társadalmi dráma kerül bemutatásra.

Közönség köréből.

Gyaszköszönet nyilvánítás.
Midazon rokonnak, jó barátnak és is

merősnek kik férjem elhunyta alkalmából 
részvétükkel mély fájdalmaimat enyhíteni 
szívesek voltak és utolsó útjára elkísérték 
ezúton mondok hálás köszönetét.

Levice, 1922. év január hó 8.
özv. Boidis lózsefnt

Nyilvános köszönet.

A Levicei Ref. Ifj. Egy. 1921. évi dec. 
29 én tartott színdarabbal egybekötött tánc 
mulatságán felülfizettek : Mészáros Mihály ur 
10 K, ifj. Mészáros Lajos ur 20 K, Abrahám 
Pál ur 10 K, Hióska Samu ur 30 K, Kvitt 
Sándor ur 20 K, Gelanyi Péter ur 5 K, 
Strauyószky József ur 10 korona. Mélyért 
hálás köszönetét fejezi ki az egyesület

ElnHkséga

Köszönet nyilvánítás.

Az Árvahazat fenntartó .Lévai Nőegylst" 
a következő adományokat vette :

Dr. Balbach Béláné úrasszony 40 K , 
Markovies N. úrasszony 1 pár cipő, 2 pár 
harisnya, Eruyey Pál plébános úr ezukorka. 
N N 50 K . Kürti Gusztáv úr 3 pár uj 
czipő, 1 télikabát, 2 öltözet fiú ruha, 3 
pár harisnya, N N. 4 pár viselt czipő, 
Barsmegyer Népbank 500 K., N. N. 3 liter 
zsir, 1 pár uj czipő, Fizély Jancsika és 
Juliska 10 drb. játék, VVeisz Salamon úr 
50 kg nullás liszt, 50 kg. kenyérliszt, Tóti: 
Sándorné úrnő 4 kg. bab, Györgyi Lajos úr 
2 méter fa, Györgyi Lajosné uraszony 4 
pár viseli cipő, 2 kg. dió, 2 kg. mandola. 
6 drb. viselt ruha, Mészáros Sándorné 1 
doboz csokoládé, 6 doboz ezukorka, 2 drb. 
mesekönyv, N. N. 6 drb. fehérnemű és 2 
pár uj czipő, Dohány Istvánná úrasszony 
2 kg. zsír, Mutus Kálmánná úrasszony 1 
drb. játék ló, Széli János úr 1 doboz sza 
lon-czukor, es 60 K., Dohány Juliska 50 K., 
Kreskó Jánosné úrasszony mézes kalács, 
egy kosár alma, Simovics Sándorné urasz 
szony 100 drb. mézes kalács, Orbán Rudika 
15 dru játék, Farkas Olga urhölgy 5 drb. 
mesekönyv, Bori Józsefné úrasszony 50 K., 
Lackó Lajosné úrasszony 50 K., Vámosié 
danyi róm kath, hivek 100 K., kath llu 
iskola III. o. t. 2 doboz szalon ezukor, 
Hlebo János úr dió és mák, Sógor János 
úr 5 kg- dió, 5 drb. tojás, Taubinger Lász 
Ióné úrasszony 50 kg. kenyér liszt, 25 kg 
főző liszt, 25 kg. nulla liszt, Ferencz Fersncx 
tanár ur 50 K., Wertheimer Izidor úr 50 
K., Kotora Imre molnár ár 50 kg. nulla 
liszt, Kern Oszkár úr 6 doboz ezukorka, 2 
doboz sütemény. 1 doboz gyertya, 3 doboz 
karácsonyfa dió, Krajtsik Jenőné úrasszony 
1 doboz sütemény, Engel Gyula úr 2 doboz 
ezukorka, 5 kg. dió, 5 kg. aszalt szilva, 
Frasch Ferencz úr 6 drb. posztó kalap, 
N. N. 40 K„ Dóka István ref tanitó úr 
Nagysalió 50 K., Medveccky Sándorné úr
asszony 1 csomag sütemény, Taubinger 
Arpádné úrasszony 20 kg. dió, Záborszky 
István ur 100 K, N N. 10 liter bab, 5 
liter mák, Lévai Viktor ur 20 K-, Tvaro 
zsek Ede ur 40 kg. liszt, Lehotzky Pálné 
úrasszony 1 téli kabát, 1 pár czipő, 1 pár 
harisnya, 1 sapka, 2 öltözet ruha, Kohn 
Miksáné úrasszony 5 resztli bsrkett, N. N. 
50 K., Pigler Sándorné úrasszony 12 drb. 
hurka, Bocsák Maria úrnő 1 kenyér, 2 drb 
kulacs, Léva város 45 kg. liszt, 10 kg. bús, 
5 liter bor. Vámos Mór ur és neje 30 drb. 
játék, Tóth Pál ur és neje Ágó, 100 K., 
Vargha Károly ur 82 Kor., Kemény Jónás 
ur 8 pár uj czipő, Knapp Mariska, Knapp 
Janka és Nyemecz Manczika 2 drb. gyer
mek ruhát voltak szívesek meg varrni. 
Lévai Takarápénztár 100 K-, SchöUin Ró- 
berlne úrasszony yezetése alatt Szarnák 
Irénke, Vincse Zsofika, Aulich Mariska, 
Majtán Annuska, Jeney Ilonka. Lojda Böske, 
Udvary Annuska, Szalai Zsófika, Kálnai 
Mariska, Dúsa Mariska, Király Mariska, 
Lelkes Annuska, Szedlacsek Magduska, 
Varga Annuska, Mészáros Margitka, Jabík 
Annuska és Stibál Böske, Zseliz és részben 
Garammikola községekben a következő 
adományokat voltak szivesek gyűjteni, 1224 
K., készpénz, 136 kg. liszt, 288 kg. fehér 
bab, 42 kg búza, 14 kg. árpa, 24% kg. 
borsó, 47 kg. burgonya, 5 kg. tengeri, 83 
deka szalonna, 2 kg. 20 deka zsir, 5 kg. 
ezukor, 85 deka griz, 45 deka lencse, 3 
kg. 84 deka mák, 2 kg. 35 deka méz. 
Hálás köszönetéinél fejezem ki, az árvák 
névében a nemeslelkú adakozóknak. Oszin 
tón köszönöm szives fáradozását Schöptlin 
Róbertné úrasszonynak valamint azon höl
gyeknek is kik a gyűjtésnél neki segédkezik 
szivesek voltak

Fogadják a nemesszivú adakozók jóté
konyságukért az árvák uevében balás köszö 
Hetünket.

Árvái Jósaáöié, 
slalaOk.



Köszönetnyilvánítás.
A „Bari* 1922 I. számiból Bartos j 

Béla ur gyűjtésének végösszegét 620 koro- . 
nára helyesbitjük. A Városi Tanács a levi- , 
cei Fogy. Szövetkezettől a kórház szegény , 
betegeinek karácsonyára kegyesen kiutalt 
18'2 kg. árpagyöngyöt, 9’4 kg. borsót, 22 
drb. szappant és 18 kg. búza fözőlisztet. 
Azonkívül Kohn Samu pékmester ur két 
Font kalácsot küldött.

Fogadják úgy a gyűjtő, mint az ada
kozó urak és úrnők az igazán bő és önma
gát di’sérö nemes szivüségükért a szegény 
betegek hálás köszönetét. A jó Isten áldja 
meg szivük jóságát I

TARASIA
a kórházi irg nőv. főnöknője.

Jótékonyság.
Munkások és alkalmazottak a tüdőbeteg 

gondozó intézetért Felhívásunknak helyt 
adva az alábbi kővetkező munkások és alkal 
mazottak ajánlották fel havi keresetüknek 
egy részét a tüdőgondozónak : A vátosi 
villamostelep alkalmazottai: Csorba Jenő 50 
K, Bóna Sándor 40 K, Breier József, Dohány 
János, Kerepesi Sándor, Kbrik Gyula Hra- 
decsny Géza, Halász Sándor egyenkint 20 
K. Chilo József és Varhanyik Lajos egyen
kint 15 K. Duba János, Andruska László, 
Psenicba József, Vibostyek János egyenkint 
10 K. Összesen : 280 K.

Phönix szappangyár r. t. Amstelter 
János, Janosy István, Iványi Kálmán. Kéry 
Erzsi, Fránya István Krammer József, Kocska 
Adolf egyenkint 10 K Rajt Józset, Gáspár 
István, Raschman József egyenkint 8 K 
Franya József, Molnár István egyenkint 6 K. 
Halasy Józsefné 4 K Összesen : 110 K.

Városi nagy szálloda : Fertikó József 
200 K, Sztranyovszky József portás 100 K, 
Hornyák Mihály és Szitkey István fizető 
pinezérek egyenkint 50 K, Ruman András, 
Kövesdi József pinezérek. Sztröie Károlyné 
felirónő egyenkint 20 K. Összesen: 460 K.

Kern Testvérek ezég újévi üdvözlések 
és ajándékozások megváltása címén 300 K-t 
adományozott a tüdőbeteg-gondozó intézet
nek. És Weisz Simon ur 20 koronát.

Intézetünk rendeltetését mélyen megértő 
jólelkü pártfogóinknak ezennel szegénysorsu 
tüdőbetegeink nevében is hálás köszönetün- 
ket fejezzük ki.

Dr. Frommer Ignácz.

Városi Villamosmü.

Irodalom és művészet.
Bányai Kornél könyve. Búzák születése 

és halála. A föld szimfóniája címen. Homok 
Írása hagyta el a sajtót, amely álnév alatt 
Bányai Kornél poéta barátunk rejtőzik, kinek 
az orosz hadifogságban Írott egy pár szép 
versét lapunk is hozta. A honi ugar, a honi 
föld iránt való rajongó szeretet nyilatkozik 
meg ezekben a rapszodikus sorokban, midőn 
magyar mezőkről búzákba szökken az erő. 
A föld, a mindnyájunk édes anyjának him
nusza ezek a prózában és vers módra gör
dülő sorok, mellyel a hazatért költő köszönt, 
a honi rögöt, uj szemekkel uj látásokat nézi 
uj vagyakat alkot uj akarásokkal, vagy az 
öreg mező tűnik fel előtte, eddig észre nem 
vett csodás szépségekben, hallja és papírra 
veti a magtermő, esőtől acélos töld beszédét, 
amely számára eddig nem volt füle, hogy 
meghallja s csak most nyílt ki lelke, hogy 
annál elementárisabb erővel törjön ki belőle 
a csodás szimfónia, melynek nagyszerű rit- 
émusa dalra készti a költőket. Nyelvezete 
méltó a tárgyhoz; erőteljes hasonlatokban 
és fordulatokban gazdag, modern, de azért 
magyaros. Az ifjú nemzedék egy sokat Ígérő 
tagjának munkája ez, mely igazi újdonság 
a könyvpiacon is. A füzet 12 koronáért 
Nyitrai és Társa cégnél is kapható

== APRÓ HIRDETÉSEK, s

Vadonat uj 41-es sima francia 
box férfi cipő jutá

nyosán ELADÓ. Zöldkert-utcza 11.

TTa u m. nyulat, szarvast, özet,
V vaddisznót, fácánt, foglyot, stb.

minden mennyiségben a legmagasabb napi 
áron vásárlók. Vadászatokhoz előzetes meg 
hívást kérek, STEINER MIKSA Levice, 
Kálnay-utcza 21.

Víll 5 Levicén, nagyobb úri lakásnak 
V 1113* alkalmas, eladó. Bővebbet Dr.

SZILÁRD SAMU ügyvédnél Levicén.

T'v'li Óenaf i szakiskolát és szakvizsgát, 
■■••“SSaBvl négy középiskolát végzett 
néhány évi prakszissal biró intelligens ener
gikus szakember 26 éves nőtlen, birja a tót, 
magyar, német nyelvet Írásban és szóban, 
szakmájához megfelelő állást keres urada
lomnál vagy egy nagyobb lavállalatnál. 
Szives ajánlatokat kéri a lap kiadóhivatalban. 

TT1 a r? A A ’ároB tőszomszédságában 
XaloiCLu. négy egész kihasított közös 
legelő illetőség egy darabban. Értekezni lehet 
Dr. KMOSKÓ BÉLA ügyvédi irodájában.

TTiA intcligens fiatalember febr.„ 1-ére 
XikCl külön bejáratú bútorozott szobát 
keres. Cím a kiadóban.
TrírAA>é + A könyvelő alkalmazást 
XXlSe^l vQ nyerhet vidéken. Kölcsönös 
megelégedés esetében, állasa szerzödesileg 
véglegesíthető A számviteli képzettség mellett 
a magyar és szlovák nyelvben való jártasság 
szükséges. Nyugalmazott hivatalnokok, jegy 
zök, tanítók ierüak és nők is jelentkezhetnek. 
Bővebb értesítést a „Bars" kiadóhivatalában.

nHAWATSAftf felveszek szobafestő es 
XgLUQUCUb mázoló műhelyembe.

BATYALIK LÁSZLÓ festő es mázoló
Nagysalló

Kovács műhely használtat 
keresek megvételre. WEISZ KÁLMÁN 
Léva, Kákái-ut 6.

Irodai alkalmazást vállal magyar, 
német és tót nyelvismerettel

egy intel. leány. Cim e lap kiadóhivatalában.

Zongorahangolás. szakszerűen 
hangol, javit, vesz, elad, Szigeti Arnold 
Zvoien (Zólyom), állandó előjegyzés Léván 
NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedő cégnél.

Korcsolyapálya megnyílt!
Korcsolyázási idők : Délelőtt 8—12. ig, dél
után 1—5.-ig, villany világítás mellett este 
5 — 8.-ig. Szamos látogatást kér : MÉSZÁROS 
LAJOS jégpalyaberlö

Tz-u-—..xíÁáe Haz“k es ingatlanok 
Vötlbvö. vételét és eladását, la

kások szerzését Levicen és vidékén legelő 
nyösebb teltételekkel sikerrel közvetit: 
SP1TZ LÁZÁR keress, ügynök Levice, Zöld
kert utca 11.

Al.i.il réteken egy magyar hold 
XclSU SZÁNTÓFÖLD szabadkézből 
eladó: özv. FÉJA KALMANNE Schoeller-u. 26

Kalnay utczaban 
ÁKOSSY-féie 8. számúEladó ház.

HÁZ belsőséggel együtt eladó. Bővebb fel
világosítást nyújt Dr. Gyapay Ede ügyvéd.

OlreA Léván, KalviDházban.
V1G50 GúipUdX Mélyen leszálitott 
árak. SCHAFFER SÁNDOR áruházában.

Hirdetmény.

Fogyasztóközönségünk tájékoztatása cél
jából közöljük, hogy az évi pausál áramdíj 
az eddigi elszámolási módtól eltérően 1922. 
január hó 1 töl kezdődően nem egyenlő havi 
részletekben, hanem a napi vilagitási idő
tartam arányában . téli hónapokban nagyobb, 
nyári hónapokban pedig kisebb havi részle
tekben lesz számlazva.

Az ide vonatkozó felvilágosítást a Városi 
villamosmü irodájában fogyasztóink bármikor 
megkaphatják.

Levice, 1922. jannár 1.

Városi VilhmosmQ.

* Legjobb bevásárlási forrás!

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi január hó 1.-től — január bó 7-ig.

Születés.
Vukosavlyevics Vukosava Szabó Erzsébet 

leány Klára. — Szklenár József Sinka Anna leány 
Erzsébet, Anna. — Duchony András Pasztier 
Mária leány Eszter.

Házastág.
Jenisz Imre Haner Josefin r. kath. — Richter 

Béla GrOnfeld Margit izr — Schweid Benjámin 
Kohn Janka izr. — özv. Mordinyi Ágoston Boldis 
Anna r. kath.

Halálozát,
Kuna László 5 hó Hurutos tüdőlob — Syl- 

laba Aladár 24 éves Szervi szívbaj — Pólya 
Károly 77 éves Végkimerülés. — Boldis József 
66 éves Hurutos tüdőlob — Weisz Benőné Weisz 
Zsófia 42 éves Tüdővész. — Kuna Jánosné Kis 
Julianna 27 éves Torokgyulladás.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatára- és vasnagykereskedésében 

Alaplttatoft 1881. LEVICE “LÉVA. Telefon szám 14.

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

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

Al.i.il
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Eladó híz
üzletében Levieén.

TT A 13 HC* A Val kapható: 
AAXVVUXl Hal MÉSZÁROS
LAJOS halászmesternél Levicén.

Pénztirnoknoi üzletben vállal
: : Cím a lap kiadóhivatalban. : : :

a vasútállomás tőszóm 
szedsá<?ábHQ Bővebb

felvilágosítás GHIMESSY MIHÁLY ferflszabó

Oyermekigyat
kiadóhivatalban

Grmsztgyörgyön a melyben 
luuat üzlethelyiség vau, szabadkézből árzuréa 
utjltn jauuir hó 16-én dúl órakor >u 
eladva. Bővebb felvilágosítást ad HOMOLYA 
BÉLA DobogópusztiUi.

TZáy. fl'ie uyera vagy kikészített bőre van, 
XkXJiöíx készítek belőle Muffot, Boát 
stb. KROVINA PÁL szűcs Grmszi. Benedek.

CSORBA JENŐ, városi mérnök 
mérnöki irodája 
Levioe-Léva, Ladányi otoxa 26

VE GÉZ: birtokiöndezeeí. föld és lejtmérési munkálatokat. 
TERVEZ: minden ipari és mezőgazdasági berendezéseket, 

gép- ée gyárüzemeket, 
vizierő- és elektromos telepeket, vízműveket, 
háztartás-technikai Berendezéseket (fűtés, fürdő, 
vizszerzés, szenyvizek)

KIDOLGOZ: ipari és mezőgazdasági ipari üzemtervaket
KLLERÖRZ1: üzemek gazdaságosságát
ELJÁR mindennemű műszaki megbízásokban.

=: Véleményt én tanácsot ad szakkérdésekben -----

Uj hálószoba bútor tölgyfából 
J 1 konyhakredeuez iegjutányosabb áron 

sürgősen eladó Kalriai utcza 17 Levice ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém tisztelettel érte

síteni a n. é. közönséget, hogy 
órás- és ékszer üzletemet 
Saepesy u 3. szám alól - 2. be. 

alá helyeztem at.
Raktáron tartok: zseb és faliórákat, 
nagy választék ékszerekben Elválla
lok óra, ékszer és gramaphon javítást 
Szemüvegek éa optikai czikkek és 

grantaphon alkatrészek kaphatók.
KOHN JENŐ órás es etszpresz

LEVICE, Szepesi utca 2
Veszek aranyat, sztletöt, a leg

magasabb napi áron

A nagyérdemű közönséget tisztelettel értesítem, hogy a hosszú 
fogságból sikerült hazatérnem Üzletemet, amely a KÁLVIN UDVAR 
épületében volt és van elhelyezve, a mai kor igényeinek megfelelően 
újra berendeztem.

Külföldön szerzett gazdag tapasztalataim lehetővé teszik, hogy a 
nagyérdemű közönség legkényesebb igényeit is kielégíthessem, u saját | 
készitményü czipö különlegességeimmel, valamint orthopdd czipók szak- I 
szerű készítésével. Ezen kívül raktáron tartok kész férfi-, női- és 
gyermek czipöket.

Amidőn a nagyérdemű közönség becses támogatását kérem : '
igyekezni fogok szép és jő munkámmal t. vevőimet kielégíteni ’ |

Levice, 1922. január hó C.-án.
FEKENCZY JÁNOS. |

Olcsóbb lett 
az ap rltott

= TŰZIFA
hkihoz ■■Állítva

Megrendelhető Schulcz Ignácz paptrtizletébeB 
5 Hietermazsatól feljelib niötermazsaja 36 K. 

kisebb minisei 37,
telepüDköc atvdve r 33 „ 

ftpületfa, aeztaiosdeszka, cserép, 
zsindely es cement raktár.

Tisztelettel HORN és TSA 
frí•lep t

Levice. vasútállomás mellett.

Magtisztítás.
(JELI EY SAl XMON tnagkrresktdő cég 
müerörc legmodernebben berendezett és 
szakavatott vezetés alatt álló magtisztító 
telepe Velkétapolcanyban, elvállalja az 
öszszes herernagvak vetési czélra való 
tisztítását illetve arankamentesitését. :

Teherautó
fuvarozás.

Tisztelettel értesítjük Levice város 
és vidéke közönségét, hogy 

autó-fuvarozási vállalatot lo teái tett •Q.rx le-
Teherszállitusokat eszközlünk úgy 
helyben, mint Slovenskó bármely 
vidékén. — Igyekezni fogunk a 
n. é. közönség teljes megelégedését 
kiérdemelni pontos kiszolgálásunk 

kai és jutányos árainkkal.
Szives pártfogásért esedeznek

MOSKOVITSésJANCSOVICS szállítók
Lavlce, Komsnszky (Kossuth) u. 18.

Ta tiszta bükkhasáb száraz (2 éves)
------------------------- T Ü Z1 F Á T —— 

szállítok WAfgoutételekben ab Levioe állomás máaaánkent 

Ke. 23.- árban.

KOVÁCS MARCEL tüzifakereskedő
ZSARNOVICE.

K é r s k levélben megkeresést.
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Veszek
nyers szőrme-árut a 
legmagasabb árban u. in.

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

SEIF SAMU 
azűcsmester 

LEVICE-LÉVA, Báthy L tér 3.
héz.)

Üzleti jelentés!
Tisztelettel értesítem u t. közönséget, hogy WETZLER és KUGLER 

cég feloszlott.
Tudomására adom a n. é. közönségnek, hogy 
a mai kor igényeinek mindenben megfelelő 

fűszer, csemege és festék üzletemet 
Mártonfy utoa 24 sz saját házamban 

—— •* tLó 16.-én megnyitom.
Mikor mint u megszűnt cég egyik beltagja hálás köszönetét mondok 

eddigi szives pártfogásáért és bizalmáért, kérem a n. é. közönséget, 
hogy bizalmával mint eddig is a jövőben is megtisztelni szíveskedjék, 
mely bizalmat én jó szívvel és szolid árakkal, pontos és szolgálatkész 
kiszolgálással igyekszem kiérdemelni

Levice—Léva, 1922. január hava.
Tisztelettel Wetzler Dávid.

Aprított 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 
fatelepe, Kálnai-utoa 

WKISZ malommal szemben.

BARSMEGYEI NÉPBANK R. T. LEVICE
Saját töke 3.2 millió Kő Betet 20 millió Ke

Értesítés.
Tisztelettel értealtem az érdekelt 
urakat, hogy 1922. február 1-én 

Lsvltén-Léván Szepeei utca 3. izém alatt 

cipő felsőrész készítő műhelyt 
= nyitok

Bárm-Fven nagy tömegű, úgy lucatos munkákra, 
Valamint páros munka előállítására rendezke
dem be. — Mindennemű tűzéseket elfogadok. 
Munkatársul véve a közismert szaktrkíntéht 

KOVÁCS JÓZSEF szabász urat 
For.toe kiszolgálás. Szolid ár.

Elsőrangú föladatom.
Kiváló tisztelettel

GELBEB IGNÁCZ oipéaz.

Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára 
legelőnyösebb kamatozásra és bármikori visszafizetésre. 
----- — — — Csekkrendszer. •— — —  
Hitelt nyújt kedvező feltételek mellett. ------
Belföldi átutalásokat díjmentesen, külföldieket 
a legjutányosabban es gyorsan teljesít. — —------
Vásárol idegen pénzeket és utalványokat.------
Meghitelezések bármely piacra. — —-----
Foglalkozik budapesti és wieni értékek (szelvények 
stb.j incassojával és hazahozatalával. — — —------
Felvilágosítást nyújt minden a bankszakmába vágó ügyben.

BEIMENFELD ÁRMIN =
Levioe—Léva, Honvéd xxtera. 0

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

Fried Gyula cégnél 
Levice-Léva, Báthi u.

SZÍNDARABOK
Mgy válautikban kaphatók: 
NYITRAI es TAKSA 

könyvkarsskadéeábsu.

i

L

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy
TŰZIFA RAKTÁRT és APRÍTÓ TELEPET

i létesítette m. ■ i. ■

Tűzifa aprítva és ölszámra hasábfa kajtható és minden mennyiség 
házhoz tessz szállítva. — Kicsinybeni aprított tűzifa árusítás a háznál. — 

Teljes súlyért felelősséget vállalok
Megrendelhető: Honvéd utca 8 a telepen.

KNAPP 
DÁVID 

mezőgazdasági éa 
varró gépek

NAtSY RAKTÁRA

LEVKÉN. 
ibi LÉVÁN, iái |!

oooooo
Telefon szám : 33

■ Piactéren, nagy kiterjedésű géprukláram céljára épült házam
ban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendelve.
HAZAI GYÁRTMÁNYÚ GÉPEK:

Benzin motorok ée gőzoséplő készletek minden 
nagyságban, eredeti Mellohár féle vetőgépek, 
Bácher-féis ekék é3 talaj-művelő eszközök, 
valamint minden e szakmábavágó gépek ée 

Képrészek.
Sseperátorok is vaj kflpaiök.

-* Legjobb minöoéflü takarmámykamrák elkészítést 
es felállítása jutányos árakban. <■»-
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