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Magyar kultúra.
A levicei Reviczky-Társasam im

már két éve, hogy felterjesztette 
alapszabályait Szlovenszkó teljha
talmú miniszteréhez, mindezideig 
nem érkeztek vissza. Ugv tudjuk, 
hogy más egyesületeké sem Azon
ban más egyesületek folytatják tár
sas életüket, működésűk meg nem 
szakadt, a régi alapon állva a tár
sadalomban eltoglalt helyüket úgy 
:* hogy, alkalmazkodva a megvál
tozott viszonyokhoz, betöltik.

Azonban a Reviczky-Társaság 
Célja tisztán a magyar kultúra ápo
lása, amely a legszebbek egyike. 
A kultúra — bármily nyelven hir
dessék is — mindig az illető nép 
értelmiségének, fejlettségének fok
mérője volt. A kultúra a leghatá 
sosabb eszköze a béke nagy mun
kájának, mert hiszen kultúra békes
ség nélkül el sem képzelhető.

A kultúra ápolja a jó erkölcsö
ket, fejleszti és nemesíti a jó ízlést, 
kibékíti az ellenséges érzületű népe 
két s az egyetemes emberiség vég
céljának, a tökéletesedésnek meg
valósítására törekszik. Láttuk, hogy 
e tekintetben mily szépen fogta fel 
a Reviczky-Társaság hivatását. Ápol
ta a magyar irodalmat, kultiválta az 
előadó művészetet és a zenét. Heti 
pénteki estélyein zsúfolásig megtöl
tötte a közönség a városháza köz
gyűlési termét. Messze földről jöt
tek össze az előadók, a kik a hely
beliekkel társulva, hétről-hétre a 
legszebb műsort állították össze A 
mi közönségünk, mely mindig lelkes 
hive volt ilyen ismeretterjesztő elő
adásoknak, olyannyira megszokta 
ezen előadásokat, hogy a legtöbben 
állandó helyről gondoskodtak ma
guknak s igy az előadó, mindig 
ugyanazon arcokat látva, meghitt, 
bizalmas családi körben érezhette 
magát.

A társaság oly hírnévre tett 
szert, hogy még a fővárosból is 
szívesen jöttek művészek, írók, hogy 
a heti műsorban egy-egy számot 
betöltsenek. Barátságos, senkit sem 
bántó intim esték voltak azok, ame
lyet mindenki szívesen látogatott. 
Azonban az októberi forradalom 
egyszerre végét vetette a társaság 
működésének. Később a kommuniz
mus alatt teljesen elhallgatott s az
óta sem ébredt fel. lnter arma silent 
musae. Soha igazabbat nem mon
dott a latin iró. Nem tudtuk többé 
folytatni előadásainkat. A vezetők
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egy része elhalt, elköltözött; az 
itthon maradottak várták az alap
szabályok jóváhagyását s hegedűi
ket Babylon vizei mellett a fűzfákra 
függesztették.

Most egy pár lelkes kultúr-ember 
érezvén a magyar kultúra pangását 
elhatározta, hogy ismeretterjesztő 
előadásokat rendez s e célból újra 
elkérik a városháza közgyűlési ter
mét Mindenesetre szép és nemes 
törekvés, mert ebben a magyar 
városban közszükséget képez a kul
túra ápolása. Ez adta kezünkbe a 
tollat e rövid széljegyzet megírására.

Nézetünk első sorban az, hogy 
a béke elejtett fonalát újra tel kell 
vennünk és ott kezdenünk, a hol 
elhagytuk A Reviczky-Társaság 
alapszabályai a legapróbb részlete
kig meghatározzák a munka prog 
rammot, azt kibővíteni alig is volna 
lehetséges A társaság régi estélyei 
e tekintetben mintául szolgálhatnak. 
Azonban a társaság most is létezik, 
ha tényleg nem is működik; ez a 
társaság ideiglenes vezetősége most 
már ne legyen tétlenségre kárhoz
tatva, mert ennek sorvadás és fel
oszlás a vége. Ennek a tár 
saságnak a működését kell élet
re kelteni s a régi kerékvágásba 
zökkenteni. Ez a társaság soha nem 
politizált, nem hihető tehát, hogy 
működése elé a hatóság akadályt 
gördítene. Azok a lelkes férfiak, 
kik érezvén a kor meddő voltát, 
életet akarnak önteni az alvó ma
gyar kultúrába, részben azonosok 
a Reviczky-Társaság egykori veze
tőivel, talán hamarább célt érnek, 
ha összefognak s együttesen indít
ják meg az akciót a magyar kul
túra érdekében.

Most már megvan az első lé
pés. A Reviczky-Tátsaság nincs fel
oszlatva ; s mivel alapszabályai a 
törvényszabta negyven nap alatt a 
kormány hatóság tói vissza nem ér
keztek, működését megkezdheti. A 
társaság ezidőszerinti vezetői jöjje
nek össze s hívják meg a jelenlegi 
akció kezdeményezőit, hisszük, hogy 
egymást megértik s nagyot és szé
pet fognak alkotni. S a Reviczky- 
Társaság ismét hirdetője és terjesz
tője lesz a kultúrának, a mely a 
szép, jó és nemes eszméket ápolja 
magyar nyelven.

Ezen a magyar vidéken nagyon 
érezzük, hogy kultúránk holt pontra 
jutott, azt életre kelteni önmagunk 
iránt a legfőbb kötelességünk.

A viláy-eseményekbQI.

A washingtoni konferencián megálla
pították, hogy bizonyos államok, melyeknek, 
Amerika a hitelezője, nagy összegeket adnak 

í ki « tengeri fegyverkezésre. Az Egyesült 
í Államok teljes megértéssel viseltetnek az 
i európai iuség iránt és hajlandók volnának 
j az európai adósságokat hitelezni. Franciaor- 
j szagnak egyedül nagyobb hadserege vau, 
i mini Németországnak a háború előtt volt. 
- Amellett nemcsak vonakodik hadseregét 

csökkenteni, sőt ragaszkodik ahhoz, hogy 
teljes szabadságot adjanak neki hadserege 
további szaporításánál. Ilyen fegyverkezési 
programmot nem bírhat el egyetlen állam 
sem, mely pénzügyi nehézségekkel küzd. 
Az amerikai nemzet joggal ragaszkodik ah- 

j hoz, hogy Franciaország által inditványozott 
programmot francia, nem pedig amerikai 
pénzzel fizessék meg.

Lloyd-George miniszterelnök Canuesból 
való visszatérése után azonnal azt a taná
csot fogja adui a királynak, hogy a parla
mentet január 30-ika előtt oszlassa fel. 
Egyidejülog uj nemzeti párt megalakítását 
fogja bejelenteni.

Kalkuttai jelentések szerint az indiai 
mozgalom inég nem fejeződött be teljesen. 
A letartóztatottak száma meghaladja a 
3500-a t.

Konstantinápolyból jelentik, hogy rövid 
időn beiül a görögök ellen a törökök uj offen- 
zivát inditanak.

Srobár közoktatásügyi miniszter lemon
dott ?
A lemondás oka beavatottak véleménye 
szerint az, hogy Srobár úgy a szlovenszkói 
bárom katholikus gimnázium, mint az állam
nak az egyháztól való elválasztását illető 
kérdésben túlradikális álláspontra helyezke
dett

A konferencia bizottsága elhatározta, 
hogy a márciusban Genuában egybehívandó 
nemzetközi gazdasági és pénzügyi konferen
ciára meghív minden európai hatalmat és 
így Magyarországot. Ausztriát és Bulgáriát is.

Az ír parlament a londoni szerződést 
64 szavazattal 57 ellen elfogadta

De Valerat, Coliinst és Grilfith-et, mi
kor a parlamentet az ir angol szerződés 
elfogadása után elhagyták, a tömeg viharos 
ovációkban részesítette.

Cannesben a legfelsőbb tanács konfe
renciáját Lloyd George nagy beszédben kör
vonalazta Európa gazdasági felépítésére vo
natkozó terveit. Kijelentette, hogy Oroszor
szágot ós Németországot bele kell vonni az 
európai gazdasági szervezetbe.

A konferencia Lloyd George indítványait 
elfogadta és ngy döntött, hogy a gazdasági 
és pénzügyi konferencia Olaszországban 
legyen.

Az osztrák pénzügyminisztérium ősz 
tál’/főnöke, Schüller Párisba érkezett aszal
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a kérelemmel, hogy a legfőbb tanács nyújt- kos községenként történik. A választok kor
són aegitséget Ausztriának. '■ határát 20 évről 26 ra emelik fel. A nők

De Valera lemondott az ír köztársaság . aktív és passzív választójoga 80 evvel kez- 
elnökségéről. Lemondását már hivatalosan I dödik 
közölték a dail-eireannal. I A cseh szlovák kormány a lanai szer

Az orosz szociáldemokraták (mensevi- j zödes elfogadását határidőhöz kötötte. A 
kik) külföldi delegációja táviratot kapott . határidő e hónap végén jár le. Schober 
Moszkvából, hogy a moszkvai börtönökbe ’ szövetségi kancellár a nagynéniét néppárt 
zárt szociáldemokraták és szervezeti tagok ! vezetőivel megbeszélést folytatott a azt 
éhségsztrájkba lépték, mert 38 politikai fog- mondotta nekik, hogy a szerződőst velük 
lyot Turkesztánba akartak deportálni Ez a : egyetértésben akarja elintézni, de nélsulnk 
deportaciós halálos Ítéletet jelent és az in- ■ is megteszi azt 
ternáltak a nyugateurópai proletáriátust ké , Qsicseriu orosz külügyi uepbizloa távi-
rik, hogy őket a bolseviki terrorral szemben * vatot intézett a legfőbb tanácshoz amely -
megvédelmezzék. i ben közli, hogy az orosz kormány megelé-

A magyar-osztrák tárgyalások előkeszi- I gedéssel fogadta el a gonuai konferenciára
téae folyik. ; szóló meghívást és hogy az orosz delegáltak

Az Ausztria es Magyarország között í a legmesszebbmenő meghatalmazással lesz 
megkötendő kereskedelmi szerződés lehető : nek ellátva. Ha Lenin személyesen nem ve- 
hosszu lejáratú lesz. ! hetne reszt a konferencián, az orosz dele

A magyar—jugoszláv hataruiegállapitó ! gációuak minden esetre lesz annyi autoritása, 
bizottság úgy határozott, hogy Magyaror- ; mintha maga Lenin venne részt, 
szágnak 28 községet vissza kell kapnia. A i Európa talpra állítása céljából a leg- 
szóban forgó községekben vendek laknak és főbb tauacs beieegyezeset adta nemzetközi 
ezek mindnyájan kérték a visszacsatolást szindikátusok felállításához, melyek eiőbbi- 
Megyarorszaghoz. ! hez csatlakoznának.

A prágai kormány az utóbbi időben uj- Oroszországnak a gazdasági konferen-
bői meghívta a magyar kormány kiküldötteit ciára való meghivatása a szovjetkormány- 
Prágába, hogy addig is, amig a kereskedelmi nak a leg őbb tanács álal való ,de facto“, 
szerződést megkötni sikerül, nem politikai nem pedig „de jure“ elismerését jelenti, 
vonatkozású vasutügyekben bizonyos köny- ■ Ferdinánd király hivatalosan tudatta 
nyiteseket lehessen az egymásközti forga Mária román hercegnőnek Sándor szerb 

királlyal való eljegyzését.
A budapesti .Nemzei Újság" kijelenti, 

hagy valószinüséggel bir a párisi .Tompa* 
nek az a híre, amely szerint magyar osztrák 
entente elökészitéséről is fognak tárgyalni.

Anglia Cannesban, amellett lépett so
rompóba, hogy Ausztriát Németországhoz 
csatolják.

Becsben makacsul tartja magát az a 
hir, hogy a kommunistáknak újabb szándé
kai vaunak. Azt mondjak, hogy a florisdorü 
munkások újabb felvonulást terveznek a 
belváros ellen Ezek a hirek hozzájárultak 
ma a tőzsdén az árfolyamok hanyatlásához. 
A híreknek az az oka, hogy a rendőrség 
az üzlettulajdonosoknak és bankoknak bizo
nyos óvatossági intézkedéseket ajánlott.
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lomban elérni.
Helsingforsból érkezett hirek szerint 

az antibolsevista csapatok megverték a bol
sevista csapatokat es Nikolajevszk és Sara- 
pol városokat megszállottak.

Krim függetlensegenek ünnepere itt nagy 
kongresszust rendeztek. A krimi köztársaság 
elnökéül Said Alief-et választották meg.

Magyarország igényt tart a bécsi gobe
linek egy részere. A magyar kormány a 
reá eső rész megváltásába nem fog bele
menni, hanem a természetben való kiszol
gáltatást lógja követelni.

Az uj választójogokról szóló törvény
tervezetet már kidolgoztak és a miniszterel
nök elé terjesztettek. A tervezet a követ
kező alapelveken épült fel: A választás tit-

i

ii
|I

Az Országos Mag ar Kisgazda, 
Földmlves és Kisiparos Part.

Levicén 1922. január hó 17 -19.-ig 
tartja első országos pártnapját, melyre Szlo- 
venszko es Ruszmszao területéről mar több 
mint száz partvezetősegi tag jelentette be 
részvételét, kiknek elszállásolásáról Levice 
varos magyar érzésű inteligentiaja és pol 
Kórsága szives vendégszeretettel gondoskodik

A partkonferencia tárgysorozatát, egesz 
mivoltában helyszűke miatt lehetetlen kö
zölnünk Legyen elég annyi, hogy ennek 
keretében magyarságunkat, nemzeti kisebb 
ségi, kulturális és socialis érdekeinket mun
káló országos fontosságú kerdesek kerülnek 
napirendre. Kiemelódnek a gyűlés tárgysoro 
Zalából:

1.1 A párttörvéuyhozok beszámolja poli
tikai es társadalmi tevékenységükről; — 
ennek kapcsán ; a párt helyzete a cseh-szlo- 
váktai politikában ; eddigi iránya es jövendő 
politikai föladatai. (Előadók: Hangos István 
szenátor, Úzentlvány József es f-üssy Kál
mán képviselők).

2. Nemzeti kisebbségi jogok mibenléte, 
szabályozása, védelme. (Előadó : Dr. Törköly 
Jozset, a rimaszombati körzet elnöke;.

3) Kulturális ügyek, nepneveies, közép 
és felső iskoiak, magyar egyetem. (Előadó: 
Dr. Kamrás József)

4.) Socialis kérdések es munkás ügyek. 
(Előadok : Varjassy Gaza, a komaromi kör
zet ügyvezető elnöke és Dr. Meisels László, 
a ruszinszkói körzet elnöke).

6) Egyház és allam viszonya. (Előadó : 
Izsák Imre, a vajáni osztály elnökei.

6. i Szlovenszkó autonómiája. (Előadó : 
Dr. Petrogalli Oszkár).

7. ) Foidbirtok-reform. (Előadó: Bártól 
Iván, a dunaszerdahelyi osztály elnöke).

8 ) Adópolitika és hadikölcsön. (Előadó : 
Kovács Kalmani

9 ) A (alános gazdasági kérdések. (Kon
tingens. termelés, stb )

10 ) Gazdatarsadalmi szervezkedés. (Elő
adó : Szilassy Béla, a nógrádi osztály 
elnöke).

11) Az iparos programot kérdései. 
(Előadó : Telek A. Sándor;.

12.1 A partsnjto. (Előadó: Oál István).
A partnap iránti országos érdeklődés 

oly magas fokú, hogy arra több német kép 
viselő is bejelentette részvételét.

A résztvevők legnagyobb része 16 án 
az esti és 17 én a hajnali és reggeli vona
tokkal érkezik.

A gyűléseket a városi szálló nagyter
mében tartják. A partnapok alatt minden

AZ ÚR MESÉJE.
Kérdé egyszer Péter az Urat
Mennyit er e hitvány földi elet
S az Úr mutatta Péternek e képet
Zúgó hullámok felett
Feher hub fodrok lejtenek,
S piciny buborékok arja
Szédítő mélység ölet jarja
Semelyik apró, szürke, színtelen, 
Másokon a sz-varvariy színe terem, 
S ha a szél szellyel teríti őket, 
Kérésén csendesen kikötőket
Amelyik nagyobb, csuk nyugalmat óhajt,
8 ezert küldenek a titánhoz sóhajt. 
Ki a tengerek csend- s keblet 
Vihar korbáccsal lepi szel, 
S hol a hubnak hulála terem, 
Szíriekhez csapja azt kegyetlen
Egy formán sújtja a színeset a szürkét. 
Melyben nem leli senki kedvét . j
... A 'lilán neve, emberi végzet, 
£ sötét, gyilkos halaligezet.
A habokat szüntelen hajtja Titán,
Tizvére nyugtot nem kivan,
S ami habot a Vizanya lehel,
Szülőim önkeble temeti el ;
... S ha a litan két kicsinv habot 
Egymásnak őrök társakul adott,
Egybejorrva híven, szeretően •
Viselik sorsuk a habtemetön
Ahonnun jöttek, viszaternek, 
Bolygoi lesznek a Végtelen térnek . . .

. . És Jött egyszer a fehér szeretet, ;
Csiliija a zúgó vizeket, 
Elsimítva a nagy viziedökei 
Csillapító, csendesíti őket, 
S hirdette a szentségek igéket.
,£n vagyok a Feltámadás ét az Élet *

Ceiffár, 1031
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Gondolatok az újévben 1

Egy évvel megint többet hagytunk 
magunk mögött Fiatalok a fiatalságukból; 
öregek a nyugalmukból, anyák a könnye
ikből, özvegyek a sóhajaikból.

Továbblapoztunk eggyel a főkönyvben, 
uj rovatot nyitunk a kilencszázhuszonkettőre.

Az elmúlt évet pár szóval jellemezhetni: 
a háború utáni szenvedés és a háború előtti 
közöny.

Az előbbi konkrét következménye az 
időnek; utóbbi gyászos kudarca az annyira 
hirdetett emberi jóságnak.

A könny annyi maradt, amennyi volt, 
a szegénységünk, a régi főúri patronázsok 
által ápolt szegénységünk nyomorra változott 
— de nem azért, mert főuraink nyomorognak.

Rajongó idealisták egy évvel és egy 
tapasztalattal megint gazdagabbak lettek ; 
ipari vállalatok és gyárak Wertheim szekré
nyei épen úgy hemzsegnek a bankócso
móktól es a váltóktól, mint réges régen.

A pártoskodök marakodnak a huszon
kettőben is, s épen úgy semmit se tesznek, 
mint a huszonegyben.

Kis emberek nagyoknak érzik magukat. 
Akik ezelőtt harminc havi forintocskán ten
gődtek, ma Regáliát szívnak (Havanna nem

lévén); akik meg autón jártak és cilinderrel 
a fejükön kötötték hol tisztességes, hol 
kevesbbé tisztességéé üzleteiket, ma ötszáz 
koronáért háromkor kelnek, hogy a hajnali 
vonatot elérnék.

A jó öreg Sylvester meg csodálatos 
nyugalommal tűrte, hogy hamis toliakkal 
pompázó jószivűek selyemmel suhogva lib
benjenek be a templomba, hálát adni és 
áldást kérni a jövőre belül szennyes leikeikre I

Ö ujesztendő ; Jöjjön el a te emberi 
igazságod, amint azt kívántuk I Taposs rá a 
farizeusok nyakára, akik filléres alamizsná
jukért hivalkodva tártják fenn a fejüket; 
hozd el a mi nyugalmunkat, amelyet sok 
keresztülvirrasztott keserű éjszakán kíván
tunk ; de legelőször adj mindenkinek egy 
lürdőszobát, hogy egyszer egy évben lega- 

: labb megfürödhessünk 1 Mert se fürdőnk, se 
! fürdőszobánk ; pedig ez esztendőben tisa- 
] tabbak szeretnénk lenni I

S ha akad valaki, aki megelégedett a 
: múltjával kiálts rá egy nagyot, hogy elszé- 
; gyelje magát I . . .

Ezek a küszöbre lépvén gondolataim. 
Ha találkoztak a másokéival — örülök; ha
nem : igazam volt I

(t t) 
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nap társas ebéd es vacsora lesz a városi 
vigadó nagy éttermében, melyen a pártve- 
xetőseg minden velük rokonszenvező es 
együttérző vendéget szívesen lát

Hogy a pártuapok komoly munkájára 
egy kis farsangi hangulat vessen tavaszi 
derűt, melegséget a téli hidegben, s hogy a 
szivek jégburkolata könnyebben íölolvad- 
jon a testvéri együttérzés melegében, a 
pártvezetőség f. bő 18 án este 8 órai kez
dettel a városi vigadó összes termeiben rö
vid, de kedélyes és szines műkedvelő elő
adással egybekötött táncmulatságot rendez. 
Tervbe volt véve a rimaszombati jó hirü 
műkedvelő gárdának az estélyen való köz
reműködése, mely azonban közbejött aka 
dalyok miatt pár nap előtt lemondott. így 
az ambiciózus levicei kálvinista ifjúság vál
lalkozott rövid előkészülettel az estély kel 
lemessé tételére, bevonva az estély szerep
lői közé az alsószecsei gazdadalárdát is. 
Amint értesülünk, az estély műsorát kedves 
magán és párjelenetek, karének, és két 1 
felvonások kis színmű fogjak kitölteni

Az estélyen minden érdeklődőt putri 
archális magyaros vendégszeretettel iát a 
pártvezetőség.

Betörtek a Népbankba.
Január 10 én éjjel a Barsmegyei Nép

bank levicei fióktelepének a bankháza 
pénztár helyiségébe betörtek s ott megfúrták 
a páncélszekrényt; azonban a belső trésor
hoz nem férhettek s a pénztár készletéből 
semmit el nem vihettek. A rendőrség meg
állapította, hogy a betörők az udvari folyosó 
felüli ablakon hatoltak be oly képen, hogy 
lekváros rongydarabbal benyomtak az üveg 
ablakot, az így támadt uyiláson benyúlva 
kinyitottak az ablakot s azon bemásztak.

Zádoii Mihály, rendörbiztosunk, kinek 
már nagy gyakorlata van a betörők nyoma
inak felismerésében, azt is megállapította, 
hogy itt valószínűleg ugyanazok vendégsze
repeltek, akik Szloven'zkó több városát 
szerencséltették látogatásukkal. Hogy most 
nem boldogulhattak s a páncélszekrény belső 
rekeszét ki nem nyithatták, annak oka az 
lehetett, hogy nem voltak elég erős eszkö
zeik a modern páncéirekesz megfúrására » 
azután nagyon sokáig dolgozhattak, félni 
lehetett, hogy meghallják a zörgést. Inkább 
abba hagyták a munkát Másnap reggel a 
rendőrbiztos és Beniczky Kálmán megkezd 
lék a nyomozást. A rendőrség már régebben 
figyeltetett Lovioén egyes hazakat, hol gya- 
nés idegenek fordultak meg. így Zádori tudta, 
hogy Hét utca 12 sz. alatt ismeretlen ala 
koz tanyaznak, kik a rendőrségnél be sin 
csenek jelentve Üzért Beniczkivei még 
kora reggel benyitottak a kérdéses házba, 
hol egy szobában egy nőt és négy fér.it 
találtak, akik aludtak, vagy legalább ágy 
tettek mintha aludtak volna. Nyomban talpra 
állították mind az öt egyént A nő Liska 
Józsefné síül. Buhovszky Mária budapesti 
lakosnak mondotta magát. Amint fel kelt az 
ágyból, a szemfüles rendőrök a lepedő alól 
egy csomó álkulcsot húztak ki. A férfia
kat kikérdezvén az első: Krázet József, a 
második /ancsik Károly, a harmadik Szeteczky 
István, a negyedik Otyevka Jenő alias Siska 
József nevet mondott be s valamennyien 
Budapestről jött, mart még a „Nemzeti Új
ság* vasárnapi számát megtalálták náluk. 
Valamennyit őrizetbe vet’ék A házat pedig 
alaposan átkutatták, a rendőrség megtalálta 
azt a lekváros vászon darabot, amellyel az 
ablakot benyomták. Találták ezen felül uj- 
donat uj ruhát, igen sok finom uj nyakkendőt, 
amelyek eredetéről nem adtak felvilágosi 
lést. Alig, hogy a rendőrség távozott a 
házból, egy újabb alak jelent meg, s a letar 
tóztatottak után kérdezősködött. Amint azon 
bán a házbeliek megmondták neki, hogy a 
rendőrség vitte el őket, illa berek, nádakért, 
visszafutott a vasuti állomásra, ahol azonban 
a rendőrség utólérte és lefogta. Kihallgatása 
alkalmával Szeleczki Istvánnak nevezte magát. 
Hát akkor a másik Szeleczky István kicsoda? 
Kérdezte a rendőrbiztos így aztán kiderült, 
hogy egyik aév sem biztos, mert a másik 
Szeleczki Istvánt ezen kivül még Kis György
nek ée Balogé Bélának is nevezik. A lég

érdekesebb a dologban, hogy a letartózta
tottak érdekében egy ismeretlen férfi járt 
Levitán, s az élelmezésükre 1000 koronát 
hagyott, amint azonban a rendőrség érdek
lődni kezdett iránta, megugrott Most azt is 
nyomozzák. Egyébkmt a vizsgálat a leg
szélesebb mederbe folyik, hogy a letartóz
tatottak egyébb dolgait is felderítse. Itt 
említjük meg, hogy a héten Koncz Józsei 
levicei gazdánál is betörtek s ruha é3 hus- 
uemüt vittek el. A rendőrség ebben az 
ügyben is nyomoz.

Különfélék.
— Kinevezések. A köztársaság el

nöke dr. Soós Imre komáromi áll. ügyészt 
a komáromi törvényszékhez táblabiróvá, he
lyébe komáromi vezető ügyésznek pedig Moesz 
Géza besztercebányai ügyészt nevezte ki, 
aki az előtt aranyosmaróti ügyész volt. 
Ezenkívül Tetebessy János volt aranyosma 
róti, jelenleg pozsonyi all. ügyészt a VI. 
fiz. osztályba és /ablanczy Sándor törvény
széki bírót az ipolysági járásbírósághoz tábla 
biróvá nevezte ki.

— A .Komáromi Dalegylet“-nek 
28 -iki hangversenyére serényen folynak az 
előkészületek. A .Lévai Dalárda* szinte 
türelmetlenül várja a napot, amikor szere
tet daltestvéreit vendégül láthatja s a reze 
tőség mindent elkövet, hogy csak a legjobb 
emlékekkel távozhassanak körünkből. Mint 
értesülünk az ottani izr. hitközség fökántora 
a .Komaromi Daiogylet* kiváló tenoristaja 
már 27-én ide érkozik s az esti istentiszte
leten a helybeli izr. imaházban énekelni fog 
az ő messze-földön híres férfi kvartettjével 
Úgy latszik ez a hangverseny egyik fény 
pontja lesz az idei farsangnak.

— Tiszti bal. A levicei csehszlovák 
tisztikar első bálját e hó 11.-én tartotta a 
vigadó színház termében, melyet ez alka
lommai szépen feldíszítettek Két oldalt pá
holyok kínálkoztak kényelmes ülőhelyekkel 
a vendégeknek, a bal sarokban délszaki nö
vények diszlettek. A szinpad mellett pedig a 
26 gyalogezred zenekara szolgáltatta a zenét. 
A mulatságon megjelent az itt időző tiszti
kar, a hivatalnokok és családtagjaik, azon
kívül szám ia vendég, akik vidám hangulat
ban táncolták át az éjszakát.

—• E öiéntatéeek. Az igazságügyi 
miniszter Dodek János telekkönyvezetőt a 
VII. fiz. osztály első fokozatába és Hoffmann 
István telekkönyvezetőt a VII. fiz. osztály 
második fokozatába léptette elő.

— Eljegyzés. Deiltsch lgnácz levicei 
járásbirósági irodafőtiszt eljegyezte uéh 
Friedmann Bernát a budapesti Ciou-egylet 
voit titkárának özvegyét szül. Willner Jan
kai Levicen.

— Álarcon bál Ipolyságon. Az 
Ipolysági jótékony loányegylet január hó 
21-én, szombaton este álarcos bált rendez. 
Az előkészületek szorgalmasun folynak, rész
ben egyéni kosztümökben, részben csoport 
jelmezekben fognak résztveuni a kedélyes- 1 
nek ígérkező estélyen.

— Halálozás, ’lokody János, ma
gyar áll. vasuti főmozdouyvezető, mint rész
véttel értesülünk, Rtíkospalota-ujfalun január 
hó 9 én szivszélhüdés következtében 48 éves 
korában hirtelen elhunyt. A boldogult fia 
volt Tokody Imre levicei vendéglős köztiszte
letben álló polgártársunknak s azelőtt itt 
lakott Levieén s az itteni vasuti állomáson 
szintén fömozdonyvezetöi minőségben volt 
alkalmazva. A forradalom után a csehszlovák 
köztársaság szolgálatából kilépett s Magyar
országba költözött, hol újra az államvasuta
kat szolgálta. Rendes, pontos ember volt, 
hivatását ritka szorgalommal teljesítette, 
ezért felebbvalói szerettték. Halála mély 
részvétet keltett városunkban is hol szülei, 
testvérei s nagy rokonsága gyászolja elhuny
tét Temetése e bó 11-én ment végbe. 
Nyugodjék békében!

— FéniOgyt klneveiéeek. A köz
társaság kormánya Toperczer György levicei 
adófőintézöt a VII. rangosztályba adóigaz
gatóvá és Bili Ferenc levicei adótisztet ■ 
VLll. fiz osztályba adótőintézővé nevezte ki.

— A levloel Iparos olvasókör, ma 
január 15-én délután 2 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését a Kath. Kör. házábau 
levő helyiségben.

— Múvéateatélv. A levicei izr. uő 
egylet f. évi január hó 21-én a Városi Vigadó 
összes termeiben, Róth Feri hegedűművész 
és zongorakisárője, továbbá Bogdán Herczka 
Erzsiké é3 Somogyi Karoly drámai művészek 
közreműködésével, tánccal egybekötött mű- 
vasiestélyl rendeznek. Kezdete 20 (8) órakor. 
Belépődíj. Oldal székek, páholyülések és az 

i első nyolc sor 30 K, a többi sor 20 K, álló- 
■ hely 10 K. Felülfizetésoket, tekintettől a jó

tékonycélra, köszönettel fogadnak és birlapi- 
' lag nyugtáznák. Jegyek kaphatók: Pick 

Endre droguiitánál, A részletes műsor a 
következő.- 1.) Stuart Mária Schillertől, V. 
felv. VI. jelenet Mária Bogdán Erzsi, Melvil 
Somogyi Károly. 2) liündel-. Hegedű szó-

> náta a-dur játsza Róth Feri, zongorán kiséri 
Antos Kálmán. 3 ) A színésznő : Dráma 1 
felvonásban. írta : Harsányi. A színésznő : 
Bogdán Erzsi, a tanár: Somogyi Károly. 4.) 
Wieniawsky: D-moll hegedű-verseny. 1 Allegro 
Modarató, II. Ronianz, III. a la Zingara 
Róth Feri kiséri, Antos Kálmán 5.) Faust, 
Gretbe tragédiájának V. felv. Margit, Bogdán 
Erzsi, Pauszt, Somogyi Káioly. 6) a.) Bach: 
Air, b.) Beethoven : Menüett, c.) Fibich, 
Kubelik : Poéma, d.) Merikantó, Burmester 
Válté Unté, e.) Cajkovsky, Burmester : Altea 
Französiches Lied, f) Róth Feri: Bouquet á 
Margnerite Op. 31 Róth Feri, Antos Kálmán.

—- A Sxiovocsiká Banka levicei 
bókja o héten kezdette meg működését a 
főtéren, a Kálvin palota I. emeletén levő 
helyiségeiben. Mint tudjuk a Hospodárska 
Banka a múlt év őszén egyesült a levicei 
Kereskedelmi Bankkal, a melynek helyiségeit 
is átvette. A Hospodárska Banka pedig most 
ogyesült a Szlovenská Bankával, melynek 
fióktelepe nyilt meg a voit Kereskedelmi 
Bank helyiségében.

— Haláleset. Szőj ka Vend síné szül. 
Fazekas Mária, Szojka Vendel lévai jónevű 
iparos polgártársunk neje a hó 7-én 43 éves 
korában, rövid szenvedés után elhunyt. Előtte 
való nap még ott volt a zárda szini előadá
sán, az uralkodó spanyol járvány azonban 
rövidesen kioltotta életét. Gondos és szerető 
édesanya volt, ki csak övéinek élt. Hűlt 
tetőméit e hó 8 én helyezték örök nyugalom
ra, nagy részvét mellett. Béke hamvain I

— Bohókái eat. A női Mária-kong- 
regáeió ma vasárnap délután a zárda torna 
termében tartja farsangi bohókás estéjét 5 
órai kezdettel. A szép és érdekes műsorra 
ez utón is felhivjuk a közönség figyelmét, 
mert a próbák után előre is jelezhetjük, 
hogy a szereplő leányok sok és kedves uj 
dolgot fognak bemutatni. A tiszta jövedelmet 
az orgona javára fordítják. Belépő díj : 1. hely 
15 K., II. hely 10 K, állóhely 5 K. Az 
előadást mához egy hétre, január 22.-én 
megismétlik. A rendezőség kéri a vendé 
geket, hogy gyermekeket ne hozzanak 
magukkal, mert zavarják az előadást.

— Többek klvanaágára két hónapig 
tartó iparművészeti tanfolyam nyílik meg 
Weiszer Róbertné vezeiésével febr. 1.-én. 
Lehet festeni, rajzolni, gyermekjátékot készi 
teui, disz és egyszerű kosárfonást, nádszékek 
befoná9át, kézimunka esetleg jelmezruha ter
vezését tanulni. Jelentkezni lehet Kaszaniczky 
Aranka urleánynál, Levice, Kossuth Lajos 
■teza. Tandíj havonta 75 korona.

— Meghívó. A levicei temetkezés 
egyesület f. hó 22-én d e. 11 órakor a 
városház közgyűlési termében évi rendes 
közgyűlést tart, amelyre az egyesület összes 
tagjait tisztelettel meghívom. Elnök.

— A Lévai Sport Club január hó 
7-én rendezte műsoros első estélyét, amely
nek nívós műsora mindvégig lekötötte a hall
gatóság figyelmét, sőt annyira, hogy még a 
fiatalság sem zúgolódott; pedig annak a 
tánc a mindene. A műsor első száma Pachy 
Rafaelné úrasszony zongorajátéka volt, amely 
felciillauó egyéniségével, meleg rutinjával ét 
készségei technikájával elragadta a hallga
tóságot. Azután Adler Ilonka urleány Álba 
Nevis .Leány a mulatóban* cimü versét 
szavalta el kiváló érzékkel. Egy szerencsétlen 



nő jíjöngó kálváriáját nagyszerű termeszé 
tességgnl rajzolta olőudásabeu. A harmadik 
szára Pelle István Japán mesejátéka* volt, 
amelyet Somogyi Károly rendezett kifogás
talanul. Ly-o-hant Pachyné úrasszony ját
szotta ügyesen, szint# megfeledkoztem, hogy 
műkedvelő A szegény költőt Ju Tvu Pót. 
Dr. Rakovszky László kreált* meleg egysze 
rftséggel. A gazdag nemes ifjú Tsen-Mai 
Kurucz László volt, ki a hagyományok szel
lemében érező kevély lelket pompásán ala
kította. A mandarin szerepét Somogyi Károly 
töltötte be. Kitünően alkalmazkodott szere
péhez, a legapróbb részletekig hűen fejezte 
ki az iró intencióit. Egy igazi bölcs manda
rin volt. Schulcz Gyula es Bedus János jó 
kút kinézer szerepében kitűnő fugurák voltak 
Azután Dr. Rakovszky László „Gabaret da 
lókat* adott elő, kedves egyszerűséggel, de 
művészi hamissággal. Meg is tapsoltak. A 
kíséretet Dr. Huberth Pál látta el kiemelő 
finomsággal. Utolsó szám Herczeg Ferenc 
kis komédiája volt: .Karolina, vagy egy 
szerentsés flótás*. Ezt is Somogyi Károly 
rendezte szakavatott tudással. Kovács Jenő, 
mint Hertzeg Gerigó generális igazán pat
togó, de felszarvazott férj volt Pompás volt 
Somogyi bihari prépost szerepében. Nyevi- 
czay lovas százados, akit Dr Rakovszky 
László alakított, tényleg pompás hiuzár volt 
Schulcz Gyula is eredeti volt Wéber komi 
száros szerepében. És mo't jön a leghelye
sebb szereplő: Bábi, a bájos francia komor 
na, aki nem voit más mint kovács Magda 
urleány Talpraesett elöadaaa, helyes játéka 
köztetszésben részesült. Az egészet pedig 
Pártos dr. conferálta spanyolosán, du jóízű 
humorral. A műsor befejeztével a fiatalság 
táucra perdült és a legvigabb hangulatban 
roptak a csárdást a 16 tagra kiegészített 
zólyomi zenekar hangjai mellett kivilagos 
virradatig.

— Nagy jótékony művész-eat. 
A le. kei kereskedelmi alkalmazottak tanceal 
egybekötött estélyt rendeznek 1922. február 
hó 4-én, a levicei tüdőbetegek szanatóriuma 
javára, Beregi Oszkár művész vendég
szereplésével.

— ▲ dollár árfolyama, a postain 
vatal közlése szerint nagyban 61*/« kicsiben 
60a/4 korona.

— Halálozás*. Czaban János, a lesi
eti rendőrség egyik szorgalmas tagja a hó 
lS-án reggol 32 éves korában rövid szen
vedés után clhuuyt Hatalmas szervezetű, 
életerős férfi vol kitől ugyancsak rettegtek a 
tolvajok és csirkefogók, hivatását f.ttadha 
tatlan ügybuzgósággal végezte. F'elebbvalói 
pontosságáért s rendszeretatéért igen sze
rették s a közönség is rokonszenvezett a 
jó modorú tagba szakadt rendőrrel. Pár nap 
előtt a spanyol járvány támedfa meg, be 
tegsége tüdögyuiiadása fajult, moly rövidesen 
kioltotta életét. Halálát felesego és édes
anyja gyászolják. Temetése ma délután 3 
órakor lesz.

— Távbeszélő előfizetők figyel 
Ölébe. A .Bleskove” (villant) beszélgetések, 
a melyek elsőbbséggel bírnak at összes ma
gán beszélgetések előtt a belföldi forgalom
ban, minden távbeszélő hivatalnál bejelent 
hetök. A .Bleskova" (villám) beszélgetések 
dija: a sürgős beszélgetős háromszorosa.

— A moll. Vasárnap f. hó lóén 
bemutatásra kerül a Két ember szerelmi 
dráma 5 felvonásban. Főszerepben a világ 
hitű Fern Aridra. Kedden és csütörtökön 
egy-egy szenzációs társadalmi drámát hoz.

Kóaa József levicei tánc intézete 
növendékeivel f. hó 25-én műsorral egvbe 
kötött tánc koszorúcskát rendez. Bemutatva 
lesznek különféle nemzeti és hlarikus táncok, 
továbbá a párisi tánc-rendett melyen a kö
zönség is részt vesz. Részletes műsor a 
legközelebbi számban.

GyaszköRzónet nyilvánítás.
Mindazon rokonnak, jóbarátuak és isme

rősnek, kik felejthetetlen feleségem eihunyta 
alkalmával, részvétükkel mély fájdalmamat 
enyhíteni szívesek voltak és utolsó útjára 
elkisérték, ezúton mondok hálás köszönetét.

Levice, 1922. január 12,
Szojka Vendel

Köszönetnyilvánítás.
A levicei izr. nöegylethez néhai Weisz

Benőné úrasszony elhunyta alkalmából azon- 
í r.ali szétosztás céljából következő adományok 
I érkeztek :

Weisz Benő ur Léva 500 K W eisz 
Kálmán ur Léva 5000 K, Weisz Gyula ur 

j 500 K, Dr. Priszner Gyula ur Léva 200 K, 
• llappeport Manó ur Léva 100 K, Missák 
! Zsigmondné úrnő Léva 100 K, Singer Izidor 
IurLéva 50 K, Golduer Miksa urN-Tapolca.

200 K, Honig Odón ur Gsin 200 K, Sch- 
warcz Izidor ur Gsin 11 0 K, Szedő Dániel 
ur Budapest 200 K, Dán Beiáné úrnő Buda- 

' pest 200 K, Kohn Sándor ur N.-Tupolcsany 
í 200 K, Halász Lipót ur Léva 50 korona, 
j Összessen : 3,100 korona.

Fogadják a nemesleikü adakozók az 
| egylet által támogatottak legbálasabb köszö- 
| netét.

A lévai izr nőegylet 
elnöke.

I
i Az anyakönyvi hivatal bejegyzése, 
j 1922. évi január bó 7.-től — január hő lő -ig.

Szütatás.
Pántié Miiau Tamás Anna fiú Lajos. — Daru 

' János Bosjak Erzsébet leány Rozália — Medvéd' . 
■ Antal Kovarik Jozefa leány Antónia, Mária.

Házasság.
Moucha József Maria Senk felekezeten 

’ kívüli rkath. — Demeter Dezső Prívara Borbála 
' ref. rkath.

Halálozás.
Szabó János 79 éves Aggaszaiy. — fSzojka 

í Vendciné Fazekas Maria 43 eves Agyvérzés. — 
. Drobni Erzsébet 3 hetes Genyvérüseg. — özv. 
• Kigó józsef 80 éves Aggaszaiy. — özv. Kosztolányi 

Józsefné Jakab Mária 86 eves Végkimerüies. — 
» Czaban János 32 éves Tüdőhurut

s APKÖ HimiESEK. =
i

i

i

«,í 41-és sima franciaV 3rCL0U3<w UJ bo.x férfi cipő jutá
nyosán ELADÓ. Zöldkert-utcza 11.

I
I

Teleséi A & város tőszomszédságában 
XdXo>Q.w. négy egész kihasított közös 
legelő illetőség egy darabban. Értekezni lehat 
Dr. KMOSKÓ BÉLA ügyvédi irodájában.

I

“EM-Já A n “ vasútállomás tőszóm ••XaHU JlAí<á sz-idsagában Bővebb 
felvilágosítás GHIMESSY MIHÁLY férfiszabó 
üzlttóbon Levicén.

Uj hálószoba bútor tölgyfából 
_ 1 konyhakradencz logjutanyosabb áron

sürgősen eladó. Kainai utcza 17 Levice

Hús füstölést “L™
mester Klapka-utcza 6.

°^Tk fi a f u m. nyulat, szarvast, özet, 
v ő, vaddisznót, fácánt, foglyot, stb.

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

felveszek szobafestő es
■* AdaUJilUv o mázoló műhelyembe.

BATYALIK LÁSZLÓ festő es mázoló 
Nagysalló

Kovács Súheíy
keresek megvételre. WEISZ KÁLMÁN 
Léva, Kákái ut 6.

nlers vaí?y kikészített bőre van, 
JA A US Iá, készítek belőle Muffot, Boát 
stb. KR0V1NA PÁL szűcs Grmszt Benedek.

’CTy'fl XaraXÍ szakiskolát és szákvizsgat, 
U.Uúás négy középiskolát végzett

néhány évi prakszissal biró intelligens ener
gikus szakember 26 éves nőtlen, bírja a tót, 
magyar, német nyelvet Írásban és szóban, 
szakmájához tncgfele'ö állást keres urada
lomnál vagy egy nagyobb tavállalatnál. 
Szives ajánlatokat kéri a lap kiadóhivalalban. 

TTí-.r- lágybáh es kicsinyben mm. 
XAbVivÚvII ti)— K. házhoz szállítva, 
raktárban 62 — K. Kapható LÉVAI VIKTOR
NÁL, Piarista udvarban.

Tanutó fiú, "IS 
dohány- és hirlapárudábau.

azounal föl
Debrovltzky

főzéshez
Garamujfaiu.

jól értő nő, szakácsnénak 
kerestetik. Llpthay Lászlón#

Zongorahangolás. ST
készítő és hangoló tisztelettel bejelenti, hogy 
előjegyzéseket ozeutul nem a NYITRAI cég 
címén, de közvetlen Zvoien, (Zólyomba) 
cimen kér.

j- Ars fii f -i A Levau forgalmas utcában 
UwilU, nyitott üzlettel. Cim a 

kiadóban.

Kovácsmfihely adó^SZEMERE
ÁRMINNÁL, Levice

Jó házból való fiú ““L 
fogorvosi iúüteremben fölvétetik. — Cim a 
kiadóhivatalban.

VírMr srmflwna wieni i«úrt,niiny 
j /.UHgyVa sürgősen eladó

2 szoba bulor eladó. Részletek a kiadóban

Magyar ruha Rákóczy utca 3 

Kossuth utca 20 sz. Ldó1-. 
Írásbeli ajánlat a tulajdonos címére küldhető.

Penzszekrény kerestetik. Cim a
kiadón vatalban.

V i fi A ^zfcPHSST utcza 22. számú ház, 
Xiiakl'w üzlethelyiséggel, a hozzá tartozó 
kerttel, gazdasági épülettel és raktár helyi
seggül Bővebbet BODÓ SÁNDOR tulajdo
nosnál, Lévan.

Egy háló szoba bútor és egy ebédlő 
szekrény eladó. — Cim a 
kiadóban.

Eladó hXztelek. S
I Műhelynek megfelelő helyiség 

áÍbIULÍJ . febr. elsejétől, özv. Neumann# 
László utca 8

fi5! 4 átalakított villany
it, v w U lámpa eladó. Megtekint

hető MEDVEGZKY SÁNDOR lakásán 

A váróp közepe táján bútorozott szoba 
• kiadó. Bővebbet a kiadóban.

minden kivitMben, 
X JSsWpUlö.Ji Ingolcsóbbnn besze
rezhetők CSÁKÁNYI SÁNDOR asztalosnál 
Levicén (Láván) Vágóhíd utca 15 A közön 
ség kényelmére WEISZ SIMON cégnél 

Petőfi utca 3 szám lerakat.
rövid, jó karban olcsón 

íiOngQra, eladó. HAVAS,
Ladányi utca 27. szám, 

rp-TI rtn re- fölvitetik CSILLAG KÁROLY 
* aIlUXlwM fodrásznál Levicén (Léván.)

Méhcsaládok JS7L5SL. 
boczonádi és egyesületi kaptarakban elköl
tözés miatt azonnal eladók, B Á T B A N, 
PEKALA MIHÁLYNÁL.

Tfizíavesszö
Szíjgyártó
Gztm a kiadóban.

El n J A a hontvarsányi határban 16 ma 
XO>UiW gyar hold, a levicei határban 2 
magyar hold szántó és Levicén egy lakóház. 

Felvilá<onilást nyújt az eladással megbízott 
Dr VLCSEK FERENC ügyvéd, Levicén.
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Veszek
nyers szőrme-árut a 
legmagasabb árban u. m.

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

SJBIF SAMU
B?/ű.OBrxxester

LEVICE-LÉVJ, Báthv L tér 3.
(M&C8al ház.J

Üzleti jelentés =-.
KUGLER fűszer-, csemegs- és festékáru kereskedőtől, LEVICÉN.

Tisztelettel értesítem a t. vásárló közönséget, jóakaróimat és 
ismerőseimet, hogy Báti utoza 8 sz JOZSEFC8E £ féle házban 
levő üzletemet már SMF* 1X1 ® 8 nyitotta xxx.

Raktáron tartom az összes a szakmába vágó cikkeket. 
Prágai sonkát, felvágottakat, kefeárut, likőrök és borokat, a legfinomabb 
cukorkákat. — Szalatnyai Bavanyuviz lerakat. — Minden kedden, 
csütörtökön és azombaton friss virslii — — — — — — —

Üzleti elvem:
Pontos mérés l ElsörsndQ áru 1 Qloso ár I Előzékenység I

Kérem s közönség szives támogatását

Aprított száraz tűzifa
telepemen, vagy házhoz szállítva, 
minden mennyiségben kapható. 
Megrendelni lehet STEIN ÁRPÁD 
elektrotechnikai üzletében, 
Kazinczy-utca, valamint lakáso
mon Szepesi-utca 22. sz. alatt.

MAL0YERAG03T0H 
fatelepe, Kálnai-utoa 

WKISZ malommal szemben.

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

Levicán Lévan 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 kiezolgálás. Szolid ár.

Elsőrangú föladatom.
Kiváló tisztelettel

QELBER IGNÁCZ oipéaz.

A nagyérdemű közönséget tisztelettel értesítem, hogy a hosszú 
fogságból sikerült hazatérnem. Üzletemet, amely a KÁLVIN UDVAB 
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, a saját 
készitményű czipő különlegességeimmel, valamint orthopüd czipők szak
szerű készítésével. — Ezen kívül raktáron tartok ké»z férfi-, női- és 
gyermek czipöket.

Amidőn a nagyérdemű közönség becses támogatását kérem ; 
igyekezni fogok szép és jő munkámmal t. vevőimet kielégíteni.

Levice, 1922. január hő 6.-án

FERENCZY JÁNOS.

igMiar'MirrsarMi-ftéw.ran

Teherautó
fuvarozás.

Tisztelettel értesítjük Levice város 
és vidéke közönségét, hogy 

autó-fuvarozási vállalatot 
lét esi tette, n lr.

Teherszállitásokat eszközlünk úgy 
helyben, mint Slovenskó bármely
vidékén. Igyekezni fogunk a 
n. é. közönség teljes megelégedését 
kiérdemelni pontos kiszolgálásunk

kal és jutányos árainkkal.
Szives pártfogásért esedeznek

M0SK0V1TS íUANCSOYICS száritól
Lcvicc, Komenzzky (Kossuth) u. 18.

SZÍNDARABOK 
nagy választékban kaphatók 
Nyitrai és Társa üxletében.

Magtisztítás.
GELLEY SALAMON magkereskedő cég 
müerőre legmodernebben berendezett és 
szakavatott vezetés alatt álló magtisztító 
telepe Vclkétapolcanyban, elvállalja az 
öszszes heremagvak vetési czélra való 
tisztítását illetve arankamentesitését.

Értesítés
Van szerencsém a n b, vásárló közönséget értesíteni, hogy 
a KASSAI bútorgyár lévai fiókjának 
(Amstetter ház) Széchényi utcza 8. szám 
vezetését átvettem — — — —-----

Raktáron vannak: Ebédlő-, fa-, vas és rézbutorok, hálószobák, iroda
berendezések, hajlitott székek, gyermekkocsik, vassodronyok és darab
áruk. Kész chaiselongeon, díványok, matracok, ágybetétek. — — —

Kárpitos ja.-v-itA.aolc ányocabbazi

Kiváló tisztelettel Adler József 
kárpitéi éa buforkaraakedé

Inas felvétetik.

á
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Szövő pamut
Első húzás

Nyúl - és kettős oroszlán-
védjegyű, nagyban és 
kicsinyben kaphat ó 

Fried Gyula cégnél 
Levice-Léva, Báthi u.

Január

Első húzás

J anuár

Utolsó hét a cs. állami osztalysors- 
jegy első húzáshoz.

NÉMETH TESTVÉREK 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEVICE (LÉVA) Rákóczj u. 20. sí.

Még nincs későn, még kaphat 
osztálysorsjegyet

Leveleaölap tuséira 
modern mintáiakkil 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba. 
fűtést, mázolást, a 

legegyszerűbb és 
legdíszesebb kivitel
ben a Icgjutanyoaabb 

árak mellett.

GRÓF RUDOLF
sorsjegy elárusítónál.

Dohánynagytőzsde

1
1
1
1

drb. sorsjegy 44.
22
11.
5.50

Kő.

*5

M

Minden megbízást 
Skt-*e»»K Sb» •líntOT.

HOLUBICSKA JÓZSEF
Levioe-Léva, Lakatos u. 1.

Elfogadok mindennemű bevásár
lási és eladási megbízásokat, házak 
adás-vételét, ingatlanokat, üzlethe 
lyíségeket. lakásokat, helyben és 
vidéken.
Levélbeli megbízást azonnalelintézek, 

E 1 sa. d ó 1c :
70 magyar hold teljes gazdasági fel
szereléssel és házzal együtt 2 kilo

méter a varostól.
2 kóház, mely vétel esetén a lakások 

felszabadulnak.
Irodai berendezés 2 Íróasztal, 1 szek
rény, 1 könyvállvány, 1 írógép asz
tal, ’/t wertheim cassa, 1 kályha, 
4 szék — Komplett hálószoba ke
mény fából modern. — 1 földön 

álló tükör, 1 zongora.
Bérbeadandó;

2 üzlethelyiség, egy lő méter hosszú 
raktárhelyiség, mely azonnal el is 

foglalható
*-’■ ■ 1 —

Olcsóbb lett 
aprított

= TŰZIFA
hámor szállítva :

Megréséelhefö Welii Ignácr fUsrertiiletébeu.

5 mtleraazsatól feljebl) netermaziaja 36 K.
íiseü miméi - 37 „

lefejíWii aíTdre „ 33,
ÉpUletfa, asztalosúeezka, cserép, 

aalnúaly ée cement raktér.
TiWMfetáel HORN ás TSA 

tatvlap•
Ltrlca, vasútállomás mallatt.

CB

Legjobb bevásárlási forrás! —.......... - - - - — - r

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatára- és vaiaagykereskedésében

Alsplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. ™*ea ”*■ “

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak ementáli, trappista, romantour. — Különféle 
cseniegesajtok, 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, járnék, orosz 
tea különlegességek. — Jamaica és angol rumok, Adria szelet, Pischiager 
torták. — Elsőrendű' gyártmányú dessert cukorkák. — — — —
Csemege és gyógyborok, scherry, malaga, cognac, likőrök és pezsgők.
— —- Naponta friss .GLÓRIA* pörköltkávé különlegesség I — —

Legslcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Alumínium edények, modern háztartási és konyhafelszerclési cikkek 
nagy választékban. — Villamos vasalók, gyorsforralók, kávé és teafőző
gépek, teaszűrők, húsvágó, mandola, dió és inákörőiőgépek. - 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. — —- —

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönséget értesíteni, hogy
HELYBEN, PETŐFI XJ. Ö, alett
kész női és leány ruha üzletet nyitottam.

Raktáron tartok nagy választékban minden anyagból a Icgizlésesebb bécsi 
szabás szerint készült felső és alsó rubakst, kőténysksf stb valamint as e szak
mába vágó kellékeket.

Áruimat legszolidabb
( lélom Ízléses és csakia jó 
mindenkor megnyerni.

kivitelben és a legolcsóbb árakon tocsAjtóm eladásra, 
anyagból készölt Arukkal, a vevókózöuség Umogatáiát

Kiváló tisztelettel ADLER ADftT.

»rtaá 4b Tím ktaymrondáia Leró. -

:ÖD


