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toronként — fillér.
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öszekőttetésben levő hlrd. irodák
árengedményben résresőinek.
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A kisgazdapárt
gyűlésen több ízben hangzott el,
hogy a főcél egy boldogabb, megelégedettebb, műveltebb, anyagi és
szellemi téren gazdagabb társa
dalmiélet munkálasa és előkészítése,
ahol megértés békesség, egymás
jogainak tiszteletben tartása a fő
dolog. Mindezek meghozzák majd
azt a konszolidálódást, mikor nem
kell bizonytalan viszonyok közt
berendezkednünk, melyek minden
pillanatban felfordulással, veszede
lemmel fenyegetnek, hanem társa
dalmi életünknek azt a megbízható
állandó jellegét adják meg, mikor
nem a szélsőségek fognak uralkodni,
hanem az általános jólét és mege
légedés fog mentül nagyobb terü
leten meghonosulni.
Végighallgatva a pártkonferencia tárgysorozatát, örömmel álla
pithatjuk meg, hogy nem hangzott
el egy szó, nem öltött testet egy
gondolat sem, amely nem a fönti
cél szolgálatában állott volna.
Mert valóban itt az ideje, hogy
közösen, egy akarattal meginduljon
az építő munkálkodás. A háború a
rombolás, a pusztítás ideje volt.
Amit évtizedek szorgalmas munkája
megalkotott, azt földig rombolta a
háború vérzivatara. De ez még nem
volt elég! Kezdetét vette az a rom
bolás, mely hamis jelszavakkal, sok
szor tetszetősnek látszó Ígéretekkel
végezte a maga pusztító munkáját,
s ami ezért veszedelmesebb is, mert
igen sokakat megtévesztett.
De úgy látszik, hogy erre szük
ségünk volt. A társadalomnak sok
szor az intés, a figyelmeztetés nem
használ. Hangozzék el az a prófétai
gorombaság alakjában, vagy az
előre látó bölcs önmagát emésztő
iájdalmában, arra senki sem hallgat,
azt alig akarja valaki megérteni.
De ha a saját kárán tanulja meg,
ha kézzel foghatólag kezdi meg ta
pasztalni a társadalom, hogy rom
lásba jutott, mert letért a helyes a
megbízható útról, akkor kezdődik
meg a javulás állapota. Akkor éb
red annak a tudatára hogy ha min
dent lerombolunk, akkor úgy le
szünk, mint az utszéli koldus, kinek
se ruhája, se lakása s napról-napra
lézenghetünk csupán. Azért akkor
kell hozzáfogni az építés munká
jához, mikor még nem késő, mikor
még erőnk van, hogy magunk kö
rül eltakaríthatjuk a romokat s a
kipróbált régi igazság alapján újból
megalkothassuk társadalmi életünk
erős biztos épületét.

Megjelen
vasárnap raggal.

A kisgazda, földmives, és kis
iparos a múltban is többet dolgozott,
mint beszélt. Igazán állami öntartó
elem volt a szó legigazabb és lég
szorosabb értelmében. Amint ezt a
pártkonferencián szónokló német
képviselő is kifejezte: nem a nagy
városok, hanem a falu, a vidék
jelenti az állam számára a megú
julást A falu, a vidék elbii akár
tiz ellenséges inváziót, könnyen
kiheveri, táplálja a katonaságot s a
várost. Elpusztul a város gyáraival,
a gyárak gépeikkel, évekig tart,
még újból megkezdheti a munkát.
Ügy látszik ez az igazság kezd
megvalósulni. A falu a vidék már
rég óta dolgozik, fárad. A kisgazda,
a kisiparos nem morfondíroz azon,
hogy a nyolc órás munkaidő a he
lyes-e, a város gyáraiban még rej
tett
kommunizmus, szocializálás
dívik, Pedig nem hamis jelszavak
felett való civodás és vitatkozás
idejét éljük, hanem a munka az
építés napjait.
Ha majd az országos magyar
kisgazda földmives és kisiparos-párt
nyomában és szellemében mentül
többen az építő, az alkotó munka
terére lépnek, ha nem a destruktív,
hanem az előre haladó, megértő,
produktív munka fog érvényesülni,
1 akkor majd igazán el fog jönni az
i az idő, mikor több boldogság,
nagyobb megelégedés, szellemi és
anyagi téren gazdagabb élet lesz
osztály részünk.
A vllán-esamányakbfJ
Ausztriában a nagynémetek pártjának
országos vezetősége kimondotta, hogy a
lanai megegyezés ellen foglal állást és a
kormánytól megvonja további támogatásét.
Poiucaré kijelentette egy ujságiró előtt
hogy nem szabad a háború veszélyét mind
járt a falra festeni. Németországot háború
és mozgósítás nélkül is térdre lehet szorítani.
A német kormány kiküldöttje átadta a
jóvátóteli bizottságnak a harmincegy millió
német márka részletet, amely a jóvátételi
bizottság döntése szerint január 18 án
esedékes.
A Kolozsvárott működő központi repat
riáló bizottság jelentése szerint Erdélyből
az átalakulás óta 35.000 család, összesen
200.000 lélek távozott.
A ,Tribu a* feltűnést keltő cikkben
fejtegeti, hogy a csehszlovák köztársaság
külügyi politikáját összhangba kell hozni a
megváltozott viszonyokkal. Megjött az. ideje,
hogy az „angol irány' jusson érvényre,
amely a saját gazdasági szükségességeket
fogadja el döntőknek. Ha Csehszlovákia
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Angliához csatlakozik, bizonyára többet nyer,
mint amennyit Francia ország révén vészit,
amely Németország ellen offenzivára készül
és ezzel Középeurópa konszolidálása ellen
dolgozik.
Andrássy Gyula gróf nagy beszédet
mondott, Bethlent támadta és Károly trőnraültetése mellett foglalt állást.
Sándor szerb király áprilisban veszi
nőül Mariola román horcegnöt, akit májusban
koronáznak meg királynévá.
Szétmentek a meghívók a genuai konfe
renciára a meghívandó államok között Néniét
országon kívül még Magyarország, Ausztria,
Bulgária és Oroszország is szerepel.
A genuai konferencián a nagyhatalmak
3—5 delegátussal, a kis államok 2—2 dele
gátussal lesznek képviselve Németország öt
delegátust fog küldhetni.
Amidőn az angol trónörökös Madrasba
érkezett, még nagyobb tüntetések törtek ki,
mint amidőn egyéb városokban voltak. Lövöldözésre került a sor. Több ember meghalt,
számosán megsebesültek.
A német kormány az entente döntése
értelmében a csehszlovák állammal szerző
dést kötött, amely szerint a német kormány
a hamburgi kikötőben 350 m. hosszú föld
sávot ad bérbe 50 évre a csehszlovák állam
nak. Hamburg városa nem kap bért a terü
letért, hanem a bérösszeget tőkésitik és
Németország javára fogják Írni.
A „Cesko Slovo* arról értesül, hogy
Masaryk elnök Millerand francia köztársa
sági elnök meghívására február végén vagy
március elején Parisba fog utazni, ahonnan
valószínűleg ellátogat Londonba is.
Az Északamerikai Egyesült Államok
visszautasították a genuai nemzetközi gaz
dasági konferencián való részvételt.
A volt washingtoni olasz kiküldött,
Schnnzer miniszter a Chicago Tribüné előtt
kijelentette, hogy Franciaország magatartása
a leszerelés kérdésében Olaszországot arra
kényszeríti, hogy Angliával katonai egyez
ményt kössön.
Bethlen István magyar miniszterelnök
választójogi tervezeté szerint választójoga
lesz minden 24 éves férfiúnak, aki magyar
állampolgár, írni és olvasni tud és egy bizo
nyos idő óta egy községben tartózkodik..
Választható m nden 30 éven felüli választó.
Ami a nők választójogát illeti: - választó
minden 24 életévet betöltött nő, akinek ön
álló foglalkozása van, vagy egy főiskolát el
végzett, vagy három gyermeke van, vagy
állami hivatatnok felesége. A városokban
titkos, a falvakban nyilt lesz a szavazás.
Lloyd Georgo a megváltozott politikai
helyzetre való tekintettel elhatározta, hogy
a genuai konferenciát későbbi időpontra
halasztja el.
A Duna internacionálása után Európa
másik nagy viziutját, az Elbát is nemzetközi
rendelkezés alá vonják. E tárgyban február
hóban Drezdában Elba konferencia Imz.
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Az Országos Magyar Kisgazda, Föld
míves es Kisiparos párt gyűlése.
Január 17-19-ig tartotta a szloveuszkói
magyar pártok egyik legfontosabbika orszá
gos pártnapját vár sunkban. Bár a kellemet
len időjárás, hófúvások, vasuti késés sok
résztvenni óhajtót megakadályoztak aobao.
hogy útra keljen, még is szép számmal je
lentek meg a gazdapárt tarjai s az érdek ödők : különösen városunkból és vidékéről.
Kedden délelőtt kezdődött a párt orszá
gos választmányának ülése a református
iskola termében Mohácsy János ügyvezető
elnök vezetésével, aki megnyitó beszédében
a párt három évi működéséről számolt be.
Rövid történeti visszapillantásban megemlé
kezik azokról az akadályokról, melyek a párt
megalakulását gátolták, majd az alakulás
körülményeiről és Szent-Ivár.y József műkö
déséről, aki kezébe vette a párt vezetését, s
a kinek a vezetése reményt nyújt a szebb
jövőre
Napirend előtt Szabó S. Zsigmond ref.
lelkész, a barsmegyei kisgazdapárt titkára
lelkes szavakkal üdvözölte a barai gazda
közönség nevében az országos gazdagvülést.
Mohácsy János dr. elnök indítványára
a gyüés táviratilag üdvözölte Szilassy Bélát
az ellenzéki pártok közös bizottságának el
nökét, Hangos látván szenátort, akik beteg
ségük miatt nem jelenhettek meg Hasonló
kép Körmendy Ékes Lajos dr. nemzetgyűlési
képviselőt is.
A megbízó ieve’ek megvizsgálása alap
ján megállapítást nyert, hogy 242 kiküldött
jelent meg a gvülésen.
Elsőnek Fiissy Kálmán nemzetgyűlési
képviselő számolt be a párt parlamenti kép
viselőinek működéséről és kiemelte a többi
ellenzéki párttal való együttműködés fontos
ságát. A képvise ők a gazdasági alapra épí
tett politikát követték.
SzentIvány József országos pártelnök,
nemzetgyűlési képvise ő nagy figyelem köze
pette mondotta el beszédét.
A mai kulturfokon álló népektől —
mondja többek között — nem lehet azt a
jogot megtagadni, hogy sorsuk felett önma
guk határozzanak. Mitö ünk ezt is megtagad
tak. Védelmünk két irányban folyhat: az
egyik a belpolitikai tevékenység, a másik pe
dig a külföldi közvélemény állandó informá
lása A mai kormányzati rendszer egyszerűen
lehetetlenné teszi itt a magyarság kulturális
és gazdasági életét A szónok azonban még
sem tartja vigasztalannak a helyzetet. A
jövő meg fogja hozni az igazi bekét Amig
bűnös és büntetett népekről fognak beszélni,
nem következhetik be a lelkek nyugalma.
De bizzunk a jövőben. Eszméinknek az egész
emberiség eszmeivé kell válniok. Legsürgő
sebb kötelességünk népünknek a meggyőződés
erejével való összekapcsolása. Önvédelmünk
utjai az abszolutisztikus rendszabályok által
vannak megszabva. Nincsen megyei és köz
ségi képviseletünk, sajtónk pedig a legsúlyo
sabb béklyókba van verve. Es ellen a rend
szer ellen csak a legmesszebbmenő oppoziciót alkalmazhatjuk
Majd hangsúlyozza az ellenzéki pártok
együttműködésének szükségességét, amely
működésben háttérbe kell szorulniok a párt
érdekeknek a közös cél mellett. Csak egy ki
kötése van, hogy: a szövetségnek távol kell
tartani magától minden osztály- és nemze
tiségi gyűlöletet A magyarság küzdelme
csak akkor lesz sikeres, ha egyértelmű lel
kesedéssel vesz részt a munkában a közös
zászló alatt. Örömmel állapítja meg. hogy
már a munkáspárt körében is tért hódit a
kisebbségek védelmének ügye.
Kitér ezután Szent Ivany József a szlo
vák néppárt magatartására a azt mondja,
hogy a párt vezető férfiéinak nyilatkozatai
és a párt parlamenti tevékenysége között
niocsen meg az összhang. A néppárt nem
látszik észrevenni az itt lévő magyar kisebb
séget és a néppártnak Szlovenszkó autonó
miájára vonatkozó tervezete sem beszél a
magyarság védelméről. Ha ebben a kérdés
ben nem kapunk választ, revizió alá vesszük
az autonómia kérdésében elfoglalt állás
pontunkat.
Ssól továbbá Szent-Ivány József a társa
dalmi szervezkedésről s azt mondja, hogy az
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állam kormányzati politikája arra késztet,
hogy a társadalmi szervezkedést a politikai
szervezkedés utján valósítsuk meg
A kisgazda párt legfontosabb feladatá
nak a mezőgazdasági érdekképviseleti szerv
kiépítését tartja s bővebben kifejti az e téren
szükséges teendőket. Beszéde végén a kül
politikával foglalkozik és az utódállamok
föderációja mellett foglal állást, az államok
és nemzetek önrendelkezési jogának figye
;embe vétele mellett.
SzentIvány József beszéde nagy hatást
keltett s a képviselőnek percekig tartó lelkes
ünneplésben volt része.
Petrogrddy Oszkár a szlovenszkói ma
gyarság sereiméről mondott nagy beszédet.
Az iskola kérdés kapcsán elpanaszolta, hogy
a magyaroknak nincsenek középiskoláik. így
pl Levicén nincsen magyar gimnázium.
Ifjú Kocor Gyula a komáromi iparospárt
elnöke erélyesebb munkát követel a parla
mentben. Figyelmeztetni kivánja a kormányt,
hogv Szlovenszkóban egy millió magyar él.
Klánja az összes nemzetiségekkel való
együttműködést s a képviselők működéséért
a párt nevében köszönetét mondott.
Egry Ferenc a ruszinszkói párt sérel
méről beszélt.
Miután Lukovich Ferenc a párt központi
igazgatója beszámol a kisgazda párt három
évi működéséről, következett a pártvezetöség
választása. Szent-lvdnyi József képviselőt,
aki nem skarta többé vállalni az elnökséget,
újból nagy lelkesedéssel választották meg a
párt országos elnökévé Megválasztották a
tiszti kart is
A gyűlés folyamán megérkezett a német
gazdspart két kiküldötte : /anausch Ferenc
és Pittinger György képviselők, kiket nagy
lelkesedéssel fogadtak.
Dr. Törköly József és dr. Hangos Í3tván
előadása ill felszólalása után az első nap
gyű ése véget ért
A gyűlés második napját a számos,
mélyen szántó telszölaláson kívül neveze
tessé tette, hogy a német képviselők több
ízben felszólaltak.
Kovács Kálmán határozati javaslatában
követeli, az egységes és gazdaságilag helyes
adó rendszer megteremtését, a hadikarpót ási
adó megszüntetését, valamint a vagyon
növekedési dézsma kivetésénél az adó alap
értékcsökkenésének tekintetbe vételét és a
hadikölcsönnek teljes értékben való bevál
tását.
Pittinger Ferenc képviselő német nyel
ven mondotta el beszédét, melyben a mai
adó rendszer nehézségeit és igazságtalansá
gait ecsetelte. Fontosnak tartja a mezőgaz
dasági könyvvezetést A gazda ifjúság neve
lése a leghelyesebb lenne, ha minden gaz
dálkodó legáiább egy évre külföldi mezőgaz
dasági iskolába adná fiát. Végül kifejezte
azt az óhaját, hogy a német gazda párt
együtt működhessék a magyar kisgazda
párttal.
Fodor Jenő a szövetkezeti kérdésről
beszélt és az ustredné druzstvo monopóli
umát itéite elA német gazdapárt főtitkára Janausch
beszélt a szövetkezeti kérdésről. Kár, hogy
szavait csak kevesen értették meg, különőazokat, melyekkel a mi gazdasAgi életünket
össze hasonlitotta a külföld pl. a holland
kisgazda viszonyaival. A közvetítő kereskekedelem kiküszöbölését követelte, amit csak
a szövetkezet utján érhetünk el.
Izsák Imre az egyház és az állam elvá
lasztása címén tudományos színvonalú elő
adást tartott, melyben tiltakozott az állam
és az egyház szétválasztásának terve ellen s
az összes egyházak számára autonómiát
követelt
A szociális és munkás kérdésekről hatá
rozati javaslatot terjesztett be, hogy a párt
tegye magáévá a minden pártok felett álló
szociális eszmék megvalósítását. Követelni
kell az országos gazdasági munkás és caelédbiztositási törvény megelkotását. A javas
latot egyhangú lelkesedéssel 'ogadták eL
tgagy Sándor élesen kritizálta a tér
mény-rendeietet. amely sérti a kisgazdák
érdekeit Sérelmesnek tartja a kis üstökről
szóló rendeletet is és követeli, hogy adják
meg a gazdáknak a kis üstön való főzés
jogát.
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Szent-lvdnyi József a gazdatársadalom
szervezkedéséről szólt Nem fogadhatja el a
mezőgazdák kamarájának felállítására vonat
kozó törvénytervezetet és a párt nevében
kivánja, hogy ezt a tervezetet adják ki a
kisgazdáknak, akik másikat lógnak készíteni.
A nagygyűlés egyhangúlag magáévá tette a
javaslatot.
Kristóf Sándor a pártsajtó feladatáról
beszélt, majd a személyes szabadság koriá
tozásat tette szóvá és a tömeges letartózta
tások ellen emelt óvást. Javasolja, hogy
követelje a párt a levélszabadság és levélti
tok védelméről szóló törvény teljes végre
hajtását és hívja fel minden tagját arra,
hogy az ilyen sérelmeket jelentsek be. A
javaslatot elfogadták.
Egry Ferencz kéri, hogy a választmány
azonosítsa magát a Ruszioszkót ért sérel
mek elleni tiltakozással.
Ezután több kisebb javaslat elfogadása
után a nagygyűlés vegét ért.

Táncmulatság.

Az magyar kisgazda, földmives és kis
iparos párt első partnapjának méltó befeje
zését kepezte a január 18 án este tartott
műkedvelő előadás és mulatság.
A műsort Szabó S. Zsigmondné Kaszaniczky Lenke szellemes és aktuális prológja
kezdte, mely párbeszéd alakjában szépen raj
zolta a magyar nép lelki világát. Kaszaniczky Anci es Szabó Etelka pegig ügyesen
tolmácsolták a szerző gondolatat. Úgy a
szerző, mint az előadók szívélyes ováció
targvai voltak Igen emelte a hangulatot a
szecsei dalárda jól összetanult éneke, melyet
Székely Kálmán nagy precizitással tanitott
és vezényelt,
Majd Ktlnay Károly levicei ref lelkész
nek Önrendelkezési jog cimü joixü humor
ral megírt életképe, mint premiere került
színre. A szereplők megértettek az iró in
tencióit s tréfás mókákkal fűszerezték. Váczy
István törülmetszett falusi biró volt Bakó
M haly szerepében. Méltó párja volt Bakóné
szerepében Dohány Juliska nagyon kedves
volt Koncz írónké, mint Zsuzsi. Helyre me
nyecske volt Koncz Gizi, ki nem csas Bo
ros István uramat, de a közönséget is meg
hódította. Tóth Sándor (Boros István) szin
tén helyes magyar típus voit. Tóth Győző
a szerelmes Lacit oly hiven adta, hogy
majdnem el is hittük, hogy igazan szerel
mes. Szabó János pedig elethűen alakította
az iszákos kántort. A szerzőt is zajosan
megé jenezték.
Azután a rendezőség kedves meglepetés
ben részesitette a közönséget, amennyiben
sikerült egy énekszámra megnyernie. Izsák
Imre vajai ref. lelkészt, kinek hatalmas nagy
terjedelmű bassbariton hangjában szivekig
hatoltak a régi szép kuruc dalok. Szűnni
nem akaró tapsra meg kellett toldani műso
rát Csupa érzés, csupa magyar bánat sirt a
dalaiban, szinte áhitatos hangulatot varázsolt
a teremben.
Ezután a Fogadást elügyetlenkedte egy
igazi Fárai* ivadék, akit egyebkint a polgári
életben Pintér Pistának hívnak. De még a
vérbeli cigány sem ismerte volna fel, hogy ha
misított cigány, oly jól alakította ezt a re
mek cigány szerepet.
Ismét az alsnszeesei dalárda sorakozott
a színpadon és Deller humoros dalát az
étlapot énekelte szabatosan.
Ezt követte Benda Jenő kis falusi
drámája: Mikor a halottak visszatérnek. Vízi
Juliska Rózái nehéz, drámai szerepét mélyen
átérezve tolmácsolta. Kitűnő partnere is volt
Polgár Karoly, aki a fél kezű honvédet ját
szotta nagy hatással. Zilai István és Kása
Böske egy jó módú gazdapárt szeméiyesittett ügyesen. Tóth Karoly is jól adta a fa
lusi korcsmarost és Kosa Lajos a csendőrt.
A nagy hatású darab után Koncz Gizi,
Koncz Irenke, Gutrai Lenke, Vdczi Erna.
juhász Lajos, Tóth Győző, Koncz Karoly és
Tóth N nagy tetszést közepette jártak el a
magyar körtáncot, amelyet meg kellett ismé
telniük.
E öadás után tánc volt virradatig. Szünóra alatt vacsora közben több szellemes be
szedet hallottunk.
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— Egyházi választások. A barsi dékei adtak elő. Természetes, hogy a nagy
ref. egyházmegye elnöksége e hó 29. én sikerben osztozik a derék karmester Riszner
— A Lévai Dalárda hangvar- : bontotta fel a megüresedett egyházi állásokra Karoly, ki pompásan dirigálta az éneket. —
aanye. Óriási érdeklődést váltott ki közön beadott szavazatokat, amelynek eredménye De az egész előadás mozgató lelke, intézője
ségünk körében a Lévai Dalárda f. hó 28 au az hogy egyházmegyei egyházi főjegyzővé: a rendező nővér volt, aki páratlan gondos
a Városi vigadóban rendezendő hangversenye, I Akúcs Lajos nagypeszeki lelkész, eddigi al körültekintéssel végezte feladatát. Nagy há
gyhár.inegyei tanituképviselökké: lával tartozik iránta a szereplő gárda s még
mely szokatlan müélvezettei kecsegteti annál jegyző,
is inkább, mert a műsor valamennyi számát c’oös Géza baracskai, Végit István várnosla- nagyobb elismeréssel a közönség, mert az ö
az országos hírű Komáromi Dalárda férfikara dánnyi, Huszár Károly kissárói és Székely gyöngéd lelkén átszűrt nagy erkölcsi tanú
és műkedvelő gárdája látja el. Gondosan Béla alsószecsei tanítók választattak meg. ságok, mint értékes ékkövek tündököltek az
összeállított műsoruk, kiváló ének-darabjaik A világi aljegyzőre leadott szavazatok any- egész előadáson. Az előadást ma délután
rendkívül műélvezetet Ígérnék Ismerve a nyira megoszoltak, hogy absolut többséget 5 órakor megismétlik. Tekintettel a készülő
vendég dalosok hatalmas éneklési képességét, senki sem nyert. A két legtöbb szanazatot ifjúságra már most megnyugtathatjuk, hogy
kitűnő technikai készségét és tudását bizton nyert Dr. Dsrnény Gyula és Dr Tóth Sándor a kosarak ismét telve lesznek mindenféle
jóval.
reméljük, hogy vállalkozásukat teljes siker között pótválasztás lesz.
— Dalárdánk közgyűlése. A .Lévai
koronázza es a hangverseny közönségét egy
— Esküvő Kopcsák Rezső a levicei ’
csapásra meghódítják. Hallani fogjuk tehát fogy szövetkezet üzletvezetője e hó 15-én Dalárda" f. év január 23 -án, hétfőn este
komáromi véreink ajkam felcsendülni a esküdött örök hűséget Maly Margit urleánnyal 6 órakor a Kath. Kör helyiségében tartja
évi rendes közgyűlését, melynek tárgysoro
férfikar irodalom iegszebbje.it a bánatos nép
— A Lévai Tisztviselők Egyesü zatában a tisztujitás is szerepel, ezért kívá
dalokat, hangulatos hallgatókat es kivaló
lete
f.
hó
29.-én
délelőtt
11
órakor
a
Lévai
natos, hogy a tagok minél nagyobb szám
müdalokat tökéletes előadásban De minden
szónál nyomatékosabban beszél a kiváló Takarékbank tanácstermében rendkívüli köz ban jelenjenek meg.
műsor, melynek számait a következőkben gyűlést tart, melyre az egyesület tagjait
—- A „Hazám" asztaltársaság jóadjuk: 1. Petőfi Sándor Wusching Kourad : ezúton hívja meg az Elnökség. Tárgy : Alap tékonycéiu műsoros estélyét febr. hó 1-én
Falu végén Kurta kocsma. Előadja a Komá szabály 1 § anak módosít
rendezi a Vigadóban, amelyre már az elő
romi Dalegyesület férfikara. 2. Harsanyi
— ül rabéiról. A levicei statusgus készületek nagyban folynak. Alig hogy meg
Zsolt: A hercegnő ruhája. Kardos Tilda: izr. hitközség ma egy hete tartott közgvü
kezdődtek az előmunkálatok, már is oly
A halálhinta, — Ha én akarom. Szavalja lésében a hitközség elnökévé dr. Szilárd nagy é:deklödés mutatkozik iránta, hogy a
Molec Manci 3. Haydn a) Op. 76 Allegro Samu levicei ügyvédet választotta meg. farsang legsikerültebb mulatságai közé lesz
d moll, bj Üp, 74. Andante grazioso b dur. Benne a hitközség erélyes és buzgó rasekolt számítható. A rendezőség igyekezete azon
Mozart: c) Menüett d moll. Vonós négyes. nyert.
lesz, hogy a nagy közönséget egy kellemes
Előadják : Zsidek Béla I hegedű), dr. Polony
estélyben részesítse. — (bkdt.)
—
A
női
Mária-kengregáció
tagjai
.
Béla (II. hegedű;, Molec Tivadar (viola) és
— A Lévai Iparos OlTaBÓkör ma
által
ma
egy
hete,
január
lő-éu
rendezett
Mézes Károly (gordonjai. 4. Schuberth: Opegy hete tartotta meg tisztújító közgyűlését,
bohokás
este
megmutatta,
miként
lehet
fehér
.
4 A vándor — Ányos Laci, Balázs Árpád
melyen Frasch József elnöknek, Éder Kálmán
és Mosonyi Ferenc szerzeményeiből magyar farsangi estét rendezni, olyat, a mely nyo- ! alelnök, Molnár Jenő jegyző, Balogh Lajos
mot
hagy
a
szivekben,
amelyre
való
vissza
dalok Bassus szóló. Énekli Mokos Kálmán
pénztáraok, Vida Jónás gondnok, Lengyel
a K. D. tagja, ö. Arany János—Révfi Géza: emlékezés csak kellemes húrt pendít meg a ; Béla könyvtárnok. Számvizsgálóknak : Dr.
lelkekben,
ügy
szeretném
én
elmondani
mit
V. László melodráma Előadja a Komaromi
Kersék János, Csákányi Sándor, Hatscher
Dalegyesület. Szünet 6. Az egynapos asz- láttam, hallottam, de a nyelv által képezett Károly. Választmánynak: Korpás István,
szavak
csak
szürke
színben
tudjak
vissza

szouy : Jelenet. Előadja Joó Leonka. 7 Tóth
adni azt a szint, elevenségét, melyben az Agárdy Sándor, Presztolánszky Béla, UndrejDezső—Révfi Géza : Szép Balaton pártján
est tündökölt Farkas Olga szellemes prolog- kovics Lajos, Szecsö Sándor, Guttman János,
Előadja a Komaromi Dalegyesulet férfikara
jában
ügyeen jelezte is, hogy mi mindenben Madarász Jónás, Mihályka István, Guba Já
8. Megjött a papa I Vígjáték 1 teivonasban,
lesz
részünk,
de még felhangolt képzeletűnk nos, Schrank Nándor, Hlóska Samu, Szalay
irta: Erdélyi Zoltán Szereplők: A papa
is
csodálattal
fogadta a látottakat és hallót- . Vilmos, Stugel Béla, Lutóvszky Károly, la
Pyber Kálmán, Pali D' Élia Ferenc, Böske
kács Mihály, Györgyi Lajos lettek megvá
—. 9. Fekete F. István - Méder Mihály: takat. A prolog után Strube—Perlaki Hol a , lasztva.
Magyar népdalok. Előadja a Komáromi Dal boldogság cimü színmüve következett. A ’.
- Festők kiállítása E hó 18.-án
mélyen szántó, ragyogó erkölcsi gyöngyökkel
egyesület férfikara Karnagy Molec Tivadar
Levicén (Léván) az első szlovenszkói bizto
Belépő-jegy: Személyenként 20 K Jegyek tündöklő darab nem egy nézőnek kicsalta a sító társaság termeiben gyönyörű gyűjteményt
előre válthatók Nyitrai és Társa könyvke; könnyet a szeméből. Krajcsy Etelka (özv. láttunk a magyar festőművészek újabb alko
Fenyvessyné) az édesanya szerepét megható .
reskedésébeu. Az estély kezdete 8 órakor.
tásaiból. Tájképek, csendélet, akt és jelenetek
A rendezőség ezúton értesíti mindazokat, gyöngédséggé! játszotta. Kovács Antónia . sorakoztak egymás mellett. A közönség nem
Angéla
szerepében
igazán
nagyon
kedves
akik a fogadtatásnál jelen lenni óhajtanak,
tudta eldönteni a pálmát, mert minden mű
hogy a vendégdalosok üdvözlése a Kath. volt. Reindl Janka, a nagyravágyó, az édes vésznek megvoltak a maga bamulói. A kö
anya gyámkodása ellen lázadozó Margit sze
Kör helyiségében 28 -an d u */s 6 órakor
vetkező művészek neveit olvastuk a kiállított
fog történni a mindkét dalárda jeligéjének repét fényesen oldotta meg. Mátéffy Elza i festményeken : Szontagh Tibor, Murics Vil
(Gyöngyösinél
egyszerű,
szigorú
erkölcsű,
de
eléneklése mellett. Miután a belépőjegyek
igen kedves vidéki nagynéni volt. Tóth Irén mos, Neógrády Antal, Zorkóczy Lajos, Kézdilegnagyobb része elkelt, ajánlatos annak
az intrikus Kiara szeresében nagyszerű ala- j Kovács László. Szepesi Kuszka Jenő. Edvimegszerzése iránt idejekorán intézkedni
kitast nyújtott. Lerithár Erzsébet Békésné : Iilés Aladár, Ujváry Ignácz, Peske Géza,
— Lelkész választás. A zólyomi házmesternét játszotta élethűen. Gyönyörűen , Peutelei Molnár Aibert, Heyer Arthur Olgyay
és besztercebányai ref. egyház presbitériuma társult ezekhez a kia Loserth Mária játéka, ’ Viktor, Oizyay Ferencz, Doák-Ébner Lajos,
e hó 16-an tartott gyűlésében egyhangúlag aki a kis Évikét rokonszenves, ügyes játéká- , Neogrady László, Vermes Dezső, Berkes
Puskás István segédielkeszt hívta meg a val egy csapással elsőrangú tényezővé tette j Andor. Rajnerné-Istvanffy G.. Zombory Lajos
gyülekezet lelkészévé, Puskás István egynce a szép darabban. Valamennyi szereplőt szi- ’ és Madarassy István Mint értesülünk, a
a fiatal lelkész generáció jeles képzettségű véives ovációban részesítette a közönség. szlovenszkói festőművészek január 29-étöl
tagjainak, ki nemes ambícióval val alta ezen Utánna Tóthnak a Dalos konyha cimü bohó kezdve bárom napon at kiállítást rendeznek.
messze fekvő árván maradt magyar ref. sága került színre, mely csupa dal, csupa És ami szinten említésre méltó, az, hogy
ezek a művészek elég szerény ig nyüek. A
gyülekezet lelki gondozását.
jó izü tréfa volt s úgy ment mint a karika
képek ára aránylag igen méltányos volt.
csapás
Zeusbiát,
a
özőiskola
vezetőjét
— Levicei Caslnó f. ho 29 én (vasár
— A L. S C. febr. 2ö.-i álarcos jel
lzsój Ilus adta humoros komolysággal A '
nap) d. u. 3 órakor tartja rendes évi köz
főző iskoli növendékeit: Vadkerti Hona, Ré- mezes bálja a ,'arsaag koronája lesz. Ezen
gyűlését saját helyiségében
csey Kata, Kácser Vilma. Frasch Maria, Bélik estély iránt a közönség köréből már eddig
— Gyászhh Magyar földről vesszük Mária. Schweier Irma, Dómján Erzsébet, is olyan érdeklődés nyilvánult meg, hogy a
a gyászhirt, mely egy jó barátunkat paren- .Vészáros Ilona, Cseh Hona, Bandzi Anna, Városi Vigadó összes helyiségei szűknek
tálja el Mint értesülünk nándori Nándory Bartos Anna, Balázs Maria, Móricz Ilona, fognak bizouyulni. A tavalyi siker után a
Pál Hontvármegye törvényhatósági bizottsá izsóf Margit, Ju'.csát Moravek Maria, Zsuzsát vidék — mely tavaly tömegesen vonult fel
gának tagja, a bátbi járás egykori föszoiga
Hlavács Ilona, Vica kuktát /ános Ilona és a L. S. C álarcos jelmezes bálján — még
bírája. Hat és vidéke takarékpénztár igaz Xénia veudéghölgyet Reindl Erzsébet játszot élénkebben érdeklődik s nem csalódunk, ha
gatója életének 61-ik és boldog házassága
ták. Csupa élet, ifjú vidámság volt játékuk- • azt hisszük, hogy ez az estély minden vá
nak 39 ik éveben folyó hó 14 éti délután 4 bán. A közö nség elragad'atva tapsolt Ez rakozást felüi fog múlni s a farsang egyetlen
órakor Vámosmikolan váratlanul elhunyt. után nagy vásár volt A fózöiskola növen igazán sikerült bálja lesz. — Ezen az estélyen
Földi maradványait I. hó 17 én helyezték dékei leszálltak a színpadról s megrakott fog eldőlni, hogy ki lesz a farsang király
örök nyugalomra Vámosmikolan nagy rész kosarakbau árusították az általuk készített nője egy esztendeig, 1923. febr. 2ö-ig. —
vét mellett. Erélyes, de a mellett jószivü süteményt, tortát, perecét, — a magukkal Körülbelül 3000 jelmez áll rendelkezésre
hivatalnok voit. Egyenes lelküieteért, bátor hozott narancsot, almát. A sok finom jótól választékul, ügy, hogy e tokintetben a leg
szókimondásaert általános szeretetnek örven duzzadó kosarak csakhamar kiürültek, ntig a kényesebb ízlés is kielégíthető lesz. Jelmezek
dett. Halálát neje Kubány Júlia, leánya gyomrocskák megteltek. A közönség megelé tetszés szerint inár most előjegyezhetek
Margit, veje Balta László s unokái gyászol gedetten nézte, mikor a függöny a színpadon Schulcz Gyulánál. — (bkdt.)
ják. Benne a régi puritán tisztviselők egyike újra megnyílt s előtűnt a ligetben kuty 1
— Kivándorolni Biándékoiók
költözött szebb hazába. Áldás emlékén I
kurutty, a béka kis lány, kit Dómján Erzsé figyelmébe ! 10 kivándorlónak, kiknek az
— Sakk alosztályt állít fel a LSC. bet pajkos elevenséggel reprodukált. Sok amerikai konzulátus megtagadta a vizűm
elegendő számú jelentkezés esetén. Jelent tapsot nyert, de az utolsó szám a Béka megadását, mert a csehszlovák köztársaság
kezni lehet Jánoss Jenő aleluöknél vagy hangverseny is nagy tetszésben részesült, a ból való kivándorlók szama már túl van
melyet a polg. iskola 1U.—IV. oszt, növen haladva, Prágából ismét haza kellett térni.
Schulcz Gyulánál. (Bkdt.)
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— Az ágói ref. népiskola tanulói törüje. A létrát, amelyen az ablakba felment,
Tóül l’ál nyug, tanító és neje vezetésével a a kaszinó udvaráról hozta. A betörés azért
múlt évi december hó végén színi előadást nem sikerült, mert a betörővas elhajolt A
tartottak, mely alkalommal a ,Tavasz Tün nem sikerült betörés után a vasat a Perec
dére" cimü kedves gyermekjáték került színre. patak közelében egy odvas fában elrejtette.
A falusi kis műkedvelők olső sikoros szerep Még aznap este elvezette a détoktiveket a
lése nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is fához, ahol a két feszitővasat megtalállak.
kedvező eredménnyel végződött, amennyiben Ezek egy olló módra kovácsolt hatalmas
az idős tanító ur a levicei arvaháznak 100, vágó szerszámok, amelyekkel a legerősebb
az ágói ref. egyház harangalapjára pedig páncélfalat is megnyitják u modern betörök
280 koronát juttatott a tiszta jövedelemből. A betöréBt ketten követték el, ha az egyik
Igazan szép, hogy 70 éven fölüli emberek elfáradt, átvette a munkát a másik s bor
is tudnak és akarnak szolgálatot tenni nem zasztóan el voltak keseredve, mikor a feszítőcsak a közmüvolődésnek, hanem a jóté vas elhajlott s a munkát abba kellet* hagyni.
A betörő, kit Pozsonyból hoztak, erős, jól
konyságnak is.
— A levicei csizmadia ipartársu megtermett alak. Megállapították róla, hogy
lat farsang utolsó vasárnapján rendezendő nem Reichardt József, hanem valódi neve
táncmulatságára, — mely szinielöadással Gombos Imre, akit még Susnigrát István,
lesz egybekötve, — a próbák serényen foly Alföldi István, Stenkl Stefi néven is ismertek
a betörő világban
nak, a műkedvelő gárda tagjai nagy lelke
— A mozi. Vasárnap, f. hó 22-én
sedéssel munkálkodnak annak igazi sikerén.
A hagyományos kedélyesség után Ítélve, ez Az ő joga cimü nagyhatású társadalmi
drámát és Tuccsbament nászéjszaka cimü
egyike lesz a farsang legsikerültebb mulat
kitűnő 3 felvonásos vígjátékot fogja be
ságainak.
— Forgalmi adóvallomáBok be mutatni.
nyújtása. A banská-bystricai kereskedelmi
és iparkamara figyelmezteti a kereskedelmi
Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
és ipari köröket, hogy az 1921. évre vonat
1922. évi január bó 17.-tól — január bó 22.-ig.
kozólag a forgalmi adó vallomások folyó évi
Születés.
januar vegéig az illetékes adóhivatalhoz be- :
nyújtandók, ellenkező esetben az adó összege
Pozsgai Miklós Kucsera Mária fiú Miklós. —
l
’
ompos
Gyula
Móricz
Margit fiú László István. —
5’/o-kal felemelhető.
Szemere Aladár Tonka Julianna leány Ida Aranka.
— A levicei tánointézet növendő
Stejskál Jaroslav Mordénvi Mária fiú Károly Imre.
keinek 1922. évi január hó 25 én, szerdán Mihályka Géza Pigler Mária fiú Géza István
a .Városi Vigadó* színháztermében műsorral
Házasság.
egybekötött táncvizsgaja lesz. Belépti díj :
Tóth József Huszár Anna r. kath. — Pál
Személyenkint 15 K. Kezdete pont 8 órakor. Gyula Lévai Margit r. kath — Özv. Kopesák
— Dollár árfolyama. Nagyban: Rezső Mály Margit r. kath. — Valuska József
Frányó Anna r. kath.
>914, kicsiben : 58 14
Halálozás.
— Elbocsátott közalkalmazottak
Özv. Kazi Lászlóné Rácz Rozália 71 éves
ükjeimébe. A kassai lapok közük a kö Szervi-szívbaj. — Pásztor András 1 éves Véletlen
vetkező felhívást: A Benes miniszterelnökhöz leforrázási sebektől
Stadler Lipót 31 éves
intézendő kérvényeknek hiba nélkül leendő Vesegyulladás. — Izsák Andrásné Sania Julianna
57
éves
Szívbaj.
elkészítése céljából a 15-ös bizottság a kö
vetkező mintát javasolja : Miniszterelnök Ur I
A szlovenszkói és ruszinszkói elbocsátott 204- 1922. szám.
közalkalmazottak küldöttségé előtt tett szóbeli
Hirdetmény.
rendelkezés értelmében tisztelettel kérem,
Tekov vármegye zsupánjának 11362—921.
hogy engem alábbi állásomba visszavenni, számú
rendelete folytan értesítem a város közön
vagy a jelenlegi cseh-sziovák törvények alap ségét, hogy az ovocinársky inspektorát gyümöl
ján nyugdíjazni méltóztassék A szolgálatból csök létesítése czéljából kedvezményes árban bo
minden ok nélkül történt elbocsátásom alkal csát gyümölcsfákat venni szándékozók rendelke
mával (állás, fizetés, szolgálati hely ide zésére.
Magastörszú almafákat Ke. C 12 kistörzsü Ke. 5.36
iktandó) voltam. Reaktivalasom vagy nyug.
csereresznv B
6.12
,
,
5 36
dijaztatás iránti kérelmemet (idő, hatóság,
körte
,
6.80
,
.6.12
melyhez beadatott) benyújtottam. Egyben ké
.
szilva
„ 9 •35
„
.
7 65
dió
„
935
„
.
7’65
rem, hogy ügyem végleges elintézéséi? sürgős
Ezen kedvezmény csak azoknak szól, akik
gyorssegélyt kiutalni méltóztassék. Mely tisz
telettel: N N (Pontos cim közlendő) Fi legkevesebb 150 drbot rendelnek. A rendelni
szándékozók többen társulhatnak s együtt rendel
gyelmezteti a lö-ös bizottság az érdekelteket, hetik meg a fenti mennyiséget. A megreudeiésehogy a kérvényeket gyorsabb elintézés cél
ket 1922. január végéig az ovocinársky inspekto
jából szlovák nyelven adják be. Okiratok nem rainál Bratislava Dunajská c. 21. kell beküldeni
mallékelandök. Cim - Dr. Benes Eduard mi és az érte járó összegeket megfizetni, mert a
megrendelések később nem lesznek figyelembe
niszterelnök, Praha, Hradcany.
véve — Ugyanott bővebb felvilágosítást és a
A Barsmagyai Népbank betörői rendeléshez szükséges jelentő lapot is kaphatnak.
Levice, 1922. január 17-én.
közül, mint múlt számunkban említettük, a
főcinkos elmenekült, előbb azonban elfogott !
Lahotzky
társai élelmezésének megjavítására 1000 ko
rendőrkapitány.
ronát hagyott hátra. A nyomozás nehézségeit
növelte, hogy a valódi nevét sem sikerűit
Levice város polgármeBtarétől.
megállapítani. A letartóztatottaknál eszközölt
154-922. szám.
házkutatás alkalmával Zádori Mihály rendőr
Hirdetmény.
biztos egy szárazvirág bokrétában egy pará i
nyi összesodrott cédulát talált, melyen egyetlen 1
Tekintettel azon körülményre, hogy az épitést
cim volt: Tislár Vince Hralislava, Mária mozgalomra vonatkozó 100. számú cseh-szlovák
Terézia-utca 23. A rendőrkapitány elrendelte törvényben az építkezni szándékozóknak nyújtandó
segélyek és egyébb előnyök a beszerzett tájéko
a főcinkos utáni nyomozást, miro a rendőr
zások után a helybeli építkezéseknél ez ideig sem
biztos Btniczky Kálmán rendőrrel, ki nagyon voltak megszerezhetők és azok elnyerésére sincs
ügyes és jó nyomozónak bizonyult, nyomban semmi remény, ennélfogva a családi házakat építő
vonatra ült s a jelzett helyen egy férfit talált, csoport érdekeinek megóvását, azok további irá
nyítását a városi hatóság veszi ezennel kezébe és
aki éppen útra készült és Troppau város erre
vonatkozó intézkedéseit t évi január hó
hatósága által szabályszerűen kiállított (Hei- 25-én azaz szerdán d. u. 5 órakor a városháza
matscheiu) illetőségi bizonyítvánnyal igazolta, tanácstermében megtartandó gyűlésen kivánia a
hogy ő Reichardt József Troppauból való, nagyközönség előtt letárgyalni.
íárgysorozat: 1. A családi házakat építő cso
soha Léván nem volt; azt is tagadta, hogy portnak,
mint ilyennek felszámolása.
magyarul tud s kijelentette, hogy vonatja ép
2) javaslat a közmunkaügyi minisztérium elő
indul, neki menni kell Azonban a rendőr írásai szerint megszervezendő .Építési szövetke
biztos, aki beszédjéről sejtetto, hogy a német zet" megalakítása iránt.
Ezen gyűlésre egyébb hirdetési módszer
nyelv nem az anyanyelve, őrizetbe vette s mellőzésével
saját érdekükben mindazokat hívom
Lévára hozta. Mikor ide értek, nyomban meg, kik ezen ügyben eddig is érdekelve voltak,
Vállalóra fogta, vegre hosszas faggatás után vagy akik ezen üggyel foglalkozni kívánnak.
azt mondotta, hogy arra való tekintettel,
Levice, 1922. évi január hó 19.
hogy a rendörbiztos egész utón humánusan
Dr. Zoátak,
bánt vele, beismeri, hogy ö volt a bank bepelgármtster.

Tauber Zsigmondié uruő Nagykálnárul
20 koronát adományozott a tüdőbeteg gon
dozó intézetnek.
Sándor Margit varrodájának alkalma
zottjai 20 koronát gyűjtöttek a tüdőbeteg
gondozó intézet részére Hálás köszönet l
Dr. Frommsr Ignáci

Értesítés!
Az alsózsemberi uradalom

LEVICÉN

Ladányi utca 13. szám alatt

központi irodát
létesített, melyben úgy gazdaságai,
malom, olaj és szeszgyárainak összes
forgalmát, nevezetesen vétel-eladás stb.
lebonyolítani fogja.
Ezen központi iroda vezetésével
LEIDENFROST ADOLF igazgató ur lett
megbízva.
Alsózsetnber, 1922. január hó.
Teljes tisztelettel

ALSÖZSEMBERI URADALOM.

s APRÚ HIRDETÉSEK, s
FloÍAlr hálószoba bútorok, szekrények,
XalOfUUáX asztalok, díván, födeles kocsi.
Bunda és lábzsák ADLERN&L Kossuth u.

Izr. házvezetőnő
(: :)

(:-:)

TTl ö rí A
iiXwllű

‘TdTer

Kossuth-utcza.

(:--)

(:-;)

"k A r
llwu.

Bottka-utcza 9. számit
HÁZ eladó. Bővebbet
MÉSZÁROS OLGA tulajdonosnál Szepesy u 3

WúUlUJXCúülUn
CrA1 'A

és pinc^eéter szakképzett, nős gyermek
telen több évi gyakorlattal, alkalmazást
keres, megkereséseket kér LUKÁCS JÓZSEF
Ziate-Moravce, Zupa Tekov,

Pénztárnoknöi
— —

üzletben
Cim a lap kiadóhivatalában.

vállal
— —

alkalmazást vállal magyar,
német és lót nyelvismerettel
egy intel. leány Cim e lap kiadóhivatalában.

Irodai
T?1 n A A
Jdld,U>U

a vasútállomás tőszóm

‘hói?
Alwu

szédságában Bővebb
felvilágosítás GHIMESSY MIHÁLY férfiszabó
üzletében Levicén.

Ház eladó.

Léván forgalmas utcában
nyitott üzlettel. Cim a

kiadóban.
FI J) A A 8 hontvarsányi határban 15 maAlaiUiU gygr hold, a levicei határban 2

magyar hold szántó és Levicén egy lakóház,
felvilágosítást nyújt az eladással megbízott
Ur. VLCSEK FERENC ügyvéd, Levicén.

Kovácsmüheiy

X8DszemerI

ÁRMINNÁL, Levice

Tanuló fiú, f,zS

azounal fölDobrovitzky

dohány- és hirlapárudaban.

szakiskolát és szakvizsgát,
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.
Frifl
laJAUbwúvvl

TTÍrtol? nyers vagy kikészített bőre van,
A A AU U A, készítek belőle Muffot, Boát
stb KROVINA PÁL szűcs Grmszt Benedek.

II 01r«lA
UAG50

szoba és egy konyha
jó díjazással kerestetik.
Cim akiadóban.
(;•;)

AÍTYRI
f
ClpOK

Lév4l)- Kélvinhizban.
Mélyen
leszállított

árak. SCHÁFFER SÁNDOR áruházában.

1022. január 22.

JR.

23

Gerendáknak,

“•‘í’JtL..

egyéb épülőt és szerszámfáknak alkalmai
tölgy, eser, akác és cseresznyefák tövön az
erdőben, valamint száraz tűzifa a faraktárban
minden csütörtökön BOTKA ÖDÖN nemciényi birtokosnál vásárolhatók. Ut az érdé
ből és a raktárból a közlekedési útig egé
szen egyenes és jó. Ugyancsak küllők és
szőlőkarók is rendelhetők ugyanott.

,niatt "üt»ösen eladó:
Modern hálószoba, uj
Bösendorfer zongora kottatartóval, ebédlő
szőnyeg, 12 személyes modern ezüst evő
készlet, konyhakredenc. őzv. N I E M E T Z
HERMANNÉNÁL Nagypeszek

Fa koporsók

gSŐíi

rezhetők CSÁKÁNYI SÁNDOR asztalosnál
Levicén (Léván) Vágóhid utca 15 A közön
ség kényelmére WEISZ
SIMON cégnél
Petőfi utca 3 szám lerakat.

KACHELMANN KAROLY ES FIA ■
gépgyóra

Bővebb felvilágosi'áat ad ZOUNEK Mártonffyutcza 16 szám alatt

9

mázsa és egy keveset hasz
nait bicikli eladó. Nagyod
község 11. szám alatt.

E

és

~ -

■vaeözxtőd.éje

■■■■«*«

V Y H N E, Zupa T e k o v s k á.

i

ALAPÍTVA: 1819.

sí

—----- ----------

........................

ízpooialis gyártmányai:
Elsőrendű Francis turbinák minden esésre és vizimennyiségre,
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok,
fűrésztelepek, villanyos erőközpontok meghajtására. — Modern
transmissió berendezések. — Vizikerék - alkatrészek. — önt
vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékalkat
részek gazdasági gépek részére beküldött minták után-------

uj jutányosán eladó.
SmokinT egész
Cint a kiadóhivatalban.
teljes felszereléssel eladó.
Egy nyerst;
Cím a lap kiadóhivatalában.
ELADÓ
Több bútordarab
Cím a kiadóhivatalabau.
községek, uradalmak
villanyvilágításra való
berendezését jótállással elvallaljH FRASCH
BÉLA géplakatos Léva, Simor utcza 1.

5

TCfil fftvlrAd A«t
XXUÁLUáKüa.d

‘XXUL
R'át-lulrnTn
szobftbó!
4110 hilzat
UdtXUlU megvet
’lro keresek.
uj

8

Kívánatra költségmentes mérnök látogatás.

-T-

elekt motort használtat,
elégetett legmagasabb
árban vesz FRASCH BÉLA géplakatos
(::) (::) Léva, Simor u’cza 1. (::) (::)
w 14
VyxLdJIlUU

keveset hasznait jokarban
levő ruhs mangorló vasálványon.
(: :) Cím a kiadóban
(: :) (■-:)

AllftUU

(:•:)

Dsmjanich utcza 6. sz.
HÁZ szHbsdsézhől
eladó. Bővebbet BLUMENFEED ÁRMINNÁL

Eladó híz.

Fürödjünk.
Többek kívánságára a n. é közön
ség ezennel értesittetik, hogy a zsidó
hitk. fürdőben, minden tisztességes
ember — vallás különbség nélkül —
készséggel és a legnagyobb figyelemmel
lesznek kiszolgálva
Filrdö órák: férfiaknak, reggel 8-12
— este 6—’/i 8 óráig ; nőknek délután
«, 1 este 6 óráig. Szombat és ünnep
nap kivételével.

NÉMETH TESTVEREK
szobafestő és mázoló mesterek

Értesítés.
Van szerencsém a u. b. vásárló közönséget értesíteni, hogy

lévai

a KASSAI bútorgyár

fiókjának

(Amstetter ház) Széchényi utcza 3. szám
vezetését átvettem
— — — —----Raktáron vannak: Ebédlő-, fa-, vas- és rézbutorok, hálószobák, iroda
berendezések, hajlított székek, gyermekkocsik, vassodronyok és darab
áruk. Kész chaiselongeon, díványok, matracok, ágybetétek. — — —
Kárpitos ja^ritétsolc legjutányosabban.
Inas felvétetik.

Kiváló tisztelettel

AdlftP

I.......... .

JÓZS©£

kárpitoz ét bútor keret kedd.

Elsőrendű bükkhasáb és aprított

= TŰZIFA =
minden mennyiségben kapható házhoz szállítva

BLUMENFELD ÁRMIN
tűzifa telepén. Honvéd utca 8. szám.

LEVICE (LÉVA) Rákóczj u. 20. sz.

Levelezőlap hívásra
modern mintáinkkal
bárkinek
szívesen
szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a
legegyszerűbb és
legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb
árak mellett.

VESZEK
aranyat és ezüstöt a leg

magasabb napi árban.
KOHN JENŐ órás es Mszerész
LE VICE, Szepesi utca 2. szóm.
Ugyanott egy tanuló felvétetik.

Üzleti jelentés
■
KUGLER füsxer-, csemeg?- és festétáru kereskedőtől, LEVICÉN.
Tisztelettel értesítem a t. vásárló közönséget, jóakaróimat és
ismerőseimet, hogy Bátl utoza 8. sz JOZSEFCSE K-féle házban
levő üzletemet már 04F* m «
n y 11 o 11 a m.
Raktáron tartom az összes e szakmába vágó cikkeket.
Prágái sonkát, felvágottakat, kefeárut, likőrök és borokat, a legfinomabb
cukorkákat. — Szalatnyai savanyuviz lerakat. — Minden kedden,
csütörtökön és szombaton frltt vlrttli. — — — — — — —

Üzleti elvem:
Fontos mérés l

Eloörendn Áru 1

Olosó ar I

Előzékenyéig 1

Kérem a közönség szives támogatását

Tételéttel JgCCWCJKBl XHJÍW©.

k

s

É rtesi tés!

Értesítés.
Tisztelettel értesítjük a Gazdaközön
séget. hogy tavaszi vetőbuxa, la
fiaira vetőárpa lóhere és lucerna
vetőmagvakban és műtrágyában
az Egyesület Áruosztályánál már most
fedezhetik szükségletüket.
Lóhere és lucernamagvak tisztítását
arankamentesitö rostáinkon jutányos
tirban vállaljuk.
Áruosztályunknál kapható olcsó
napi árban árpadara, korpa, benzin,
olajok, kocsikenöcs stb.

Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy

fűszer, csemege és festék üzletem
SSS Mártonffy utca 24 alatt megnyílt. =
Vidéki megrendeléseket posta utján, díjmentes
csomagolásban azonnal teljesítek
Kérem az igen tisztelt közönség további szives
pártfogását.
Pontos és szolid kiszolgálás 1

Barsmsgyei Gazdasági Egyesület
Áruosztálya.

nyers

Farsang legszolidabb és legkedélvessebb
MÜS()R( )S T.\\< KS 1É4.YE =====......
folyó hó 25-én (szerdán) lesz a Vigadóban.

szőrme-árut a

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

tér

3.

(Mécsei ház.)

Olcsóbb lett
az aprított

= TŰZIFA
hóéhoz szállítva:
Megrendelhető Weisz Ignác? íüsxerüzletében

FERENCZY JÁNOS.

SCHULC papiriizlete mellett és WETZLER

DÁVID fűszer üzletében, Mártont! utca,
hol kilónként is kapható.

5

Owini——

fűszer-,

gyarmatáru-

Ahpittatott 1881.

HORN 6S TSA
fatelepe
Levice, vasútállomás mellett.

Legjobb

j

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

Levlcén-Lévan Szepesi utca 3. szám alatt

cipő felsőrész készítő műhelyt

és

vasnagykereskedésében

LEVICE-LÉVA.

FŰSZER

és

Telefon szám 14.

j

Alumínium edények, modern háztartási és konyhafelszerelési cikkek
nagy választékban. — Villamos vasalók, gyorsforralók, kávé és teafőző
gépek, teaszűrők, húsvágó, mandola, dió es mákőrőlőgepek. - Sárgaréz
habüstök es 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. — — —

Nr'trai 4* Tárj* kAmrryy'.wdíjii

H

CSEMEGEÁRUK.

Naponta friss felvágottak ementáli, trappista, romantour. — Különféle
csemegesajtok, teavaj, liptói túró. — Prágai sonka, szardínia, lazac,
keringek - 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, janiek, 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* pörKöltkuvé különlegességi — —

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK

.nyitok.

'GELBER IGNÁCZ oipész.

■

KERN TESTVÉREK

Épületfa, asztalosdeszka, cserép,
zsindely és cement raktár.

Bármilyen nagy tömegű, úgy tucalos munkákra,
valamint páros munka előállítására rendezke
dem be. — Mindennemű tűzéseket elfogadok.
Munkatársul véve a közismert szaktekintélyt
KOVÁCS JÓZSEF szabász urat.
Pontos kiszolgálás.
Szolid ár.
Elsőrangú föladatom.
Kiváló tisztelettel

—-------------------------- -==Z --

Legjobb bevásárlási forrás !

metermazsatúl feljebb raetermazsaja 36 K.
kisebb menuviscE
„
37,.
teleDüulíüü atieve
„
33„

Tisztelettel

“

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, a saját
készitményü czipö különlegességeimmel, valamint orthopad czipök szak
szerű készítésével. — Ezen kívül raktáron tartok kész férfi-, női- és
gyermek czipöket.
Amidőn a nagyérdemű közönség becses támogatását kérem ;
igyekezni fogok szép és jö munkámmal t. vevőimet kielégíteni.
Levice, 1922. január hó 6.-án.
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