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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK. 

Egy évre — — ftO K. — f. 
Hat hóra — — 25 K. — t. 
Három hóra — 18 K — t.

Egyes számok ara 1 korona BARS hirdetések
□ cenlnaétereukénl — filter.
NjUtteri közlemények garmoud 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

ftszekötietésben levő bírd, irodák 
árengedményben részesülnek.

közművelődési és társadalmi hetilap
A állítatok a sisrkssitOskghsi küláondüt.

Késilatok vissza nem adatnak 
FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. K KRSKK J ÁNOS [,

Magjaién 
vasárnap reggel.

A Ilrdallsikot, sMflieUsskst i a rstlsnéslükst 
kiadóhivatalba kérjúk ataaltanl.

A LAP KIADÓJA; NYITHA.I és TÁHSA.

Kilátásaink.
Akik nem máról holnapra élnek 

csak, hanem kicsit előre is szeret
nek nézni, azokra most nem a leg
jobb világ járja Úgy látszik, ho.,y 
a gazdasági életben elérkezünk ahoz 
a ponthoz, ahonnét csakugyan a 
változás kezdődik. Minden változás 
pedig meglepetésekkel jár együtt. 
S ki tudja, hogy mi mindenre kell 
még előkészülnünk a jövőben ?

Az első meglepetés volt a gabo
nával, a kenyérrel. Szabaddá tették 
a gabonával való kereskedést — 
bizonyos határig. A következménye 
lett, hogy a búza métermázsája 
450—470 koronáig emelkedett. De 
ezután esni kezdett s ma 280—300 
koronájával kínálják. Úgy, hogy 
rövidesen az ellátatlanok ott hagy
ják a közellátást, mert a kereskede
lemben olcsóbb és jobb lisztet kapnak.

Mi lehet mindennek az oka ? 
Azt mondják, hogy két-három éves 
búzát is árulnak most a gazdák. 
Rejtegették, verembe dugták s hogy 
most szabadon árulhatják, hát elő
hozták. A pénzünk értéke javult s 
megvehetjük az amerikai s a többi, 
búzát termelő országok feleslegét. 
Mindez hozzájárulhatott ehez a vál
tozáshoz, de a főinditó ok még is 
a szabadság volt: a mikor kereslet 
és kínálat kiegyenlitödnek s a vég
letek helyett az arany középuthoz 
jutottunk.

Hogy vagyunk az ipari cikkek
kel ? A gazda ember mindig azt 
mondotta, hogy drága a czizma, 
hát drágának kell lenni a gabo
nának, a marhának. Az összefüg
gést e kél dolog közt tagadni nem 
lehet. Ha az iparos a kenyeret a 
húst drága áron kapja, akkor ö is 
drága áron adja a portékáját. A 
gyárak sem produkálhatnak olcsón, 
amikor horibilis munkabéreket fizet
nek. De ha a minden napi élet, 
amit megeszünk olcsóbb lett, akkor 
a ruházkodásban s egyéb szükség
letben is áresésnek kell elkövetkeznie

De hogy adhatja a kereskedő, 
az iparos olcsóbban a cikkeit, ami
kor ö drága pénzen vásárolta? 
Erre a kérdésre nehéz megfelelni. 
Mert ez bizony vérre és életre megy. 
Ha az ember megfigyelte, rövid 
egy-két év alatt annyi uj üzletet 
nyitottak, hogy szinte önkéntelenül 
felvetődött a kérdés, szükség van 
reájuk, van e nekik jövőjük ? A 
mostani idő fogja megmutatni, hogy 
mire építettek: homokra e vagy 
kősziklára.

f
i De kereskedés vétel és eladás 
; nélkül nem lehetséges. A drága 

árut olcsóbban lesznek kénytelenek 
eladni, mint a hogy beszerezték. 
S megtörténik az, amit a háború 
folyamán láttunk : a békében össze
vásárolt áru napról napra emelke 
dett s szerencsés volt az, kinek 
raktáraiban fel voltak halmozva az

i árucikkek. Most az lesz szerencsés,
> kinek mentül kevesebb áruja van.
> Mert emelkedés helyett eikövetke- 
i zett az esés ideje. A 100 méterre
■ feldobott kő 100 méterre esik le a 
l földre. Az élet valóban hullámvo

nalban halad előre.
De hogy fog ez megtörténni? 

Csöndben, nagyobb rázkódtatások 
nélkül ?

Az volna a kívánatos, hogy 
mentül kevesebben éreznék meg a 
krízist s a változás mentül kevesebb 
bajjal, rázkódtatással történnék.

i Persze ez a kívánságunk 1 Mit 
hoz a jövő? Arra nehéz volna pon
tosan megfelelni. Az élet, a fejlődés 
tovább halad, a változás meglepe
tésekkel jár s nem igazodik a mi 
óhajtásaink szerint.

Azért azokra, kik nem csak 
máról-holnapra élnek, hanem kicsit 
előre is szeretnek nézni, most nem 
a legjobb világ járja.

Egv megnyugtató azonban van 
az egészben, hogy mindezek szük- 

1 ségesek voltak arra nézve, hogy 
az egészséges, szolid, nyugodt be
rendezkedésünk, megélhetésünk, 
lehetséges legyen. 

A vllág-mm«nvekb@L

A magyar nemzetgyűlésben Gaál Gasz.- 
ion elnök és Beniczky Ödön között szóvál
tásra került a sors az utóbbi hirtelen revolvert 

' rántott. Gömbös Gyula, Friedrieh István és 
' más képvisélők kik a közeiben tartózkodtak, 
I szétválasztották őket.

A „Narodni Lísty" a Várról beérkezett 
' tudósítások alapján inegáüapitje, hogy a je- 
' lenleg Vácon ülésező nomzetközi határmeg- 

állapitó bizottság, amely a cseh-szlovák—m«- 
l gyár határok pontos megállapításával foglal- 
: kozik, több esetben Magyarország javára 

eszközölt javításokat az eredetileg javasolt 
i határokon. A jelentések szerint ezek a kor

rektúrák eleg aggodalom-keltők. Tartani kell 
attól, hogy a bizottság további eljárásában 

‘ is ragaszkodni fog ehhez, a cseh szlovák 
i államra nézve oly kedvezőtlen elvhez.

A grázi utlevélkonfereocia eddig felette 
érdemleges eredményekkel járt Olaszország 
Ausztria, Magyarország és csehszlovák állam 
a párisi határozat alapján közös szerződést 
fognak kötni, mely főképen a két, illetve

egy övre szóló egységes útlevelet, az egy 
éves láttamozási és a 10, illetve az 5 és t 
francos illetéket fogja megállapítani. Kimond 
ták továbbá, hogy az utazás szükségosségé- 

í nek igazolása eleshetik. Jugoszlávia maga
tartása még bizonytalan, hasonlóan Romániáé 
és Lengyelországé is.

Lloyd-George a koaleált liberálisok nem
zeti konferenciáján mondott beszédében töb
bek között a következőket mondotta: Az 
egész világkereskedelem olyan rossz hely
zetben van, mint még soha. Jelenleg Angol
országban 2 millió munkanélküli van. A 
probléma, mely elölt az egész világ most 
áll: a nemzetközi bizalom helyreállítása. Hogy 
ezt a célt elérhessük, a világon igazi béké
nek kell iétesülnie Ez az összes kormányok
nak a feladata. A világbéke az Egyesült 
Államok és Angolország közti jó egyetértés
től függ. Valamely nemzetközi konferencia 
mindig a béke szolgálatában áll, do azok, 
kik ilyen konferencia megtartását ellenzik, 
nem akarnak semmiféle felelősséget vállalni. 
Ha 1911. júliusában nemzetközi konferenciát 
tarthattak volna, úgy a kővetkező hónapok
ban nem került volna háborúra a sor. Genu- 
ában különbség nélkül meghívták az összes 
nemzeteket, hogy őszintén a háború bevég
zésére igyekezzenek. Lloyd-George reméli, 
hogy a genaui konferencia képes lesz kele
ten is helyreállítani a békét. Ezért a 
fegyverkezést az összes országokban erősen 
le kell szállituni és a nemzeteknek készek
nek keil nyilatkozniok arra, hogy a béke 
mellett való állásfoglalás kockázatát vállal
jak. A jóvátételek kérdésében a miniszter
elnök annak a nézetének adott kifejezést, 
hogy a német adósságokat nem szabad tö
rölni Minthogy azonban Németország ki van 
merülve, az adósságok megfizetésének elha
lasztása kikerülhetetlen. Lloyd George végül 
egyetértésre szólítja fel az összes uépeket.

XV. Benedek pápa vasárnap reggel 6 
órakor meghalt.

Az 1914 augusztus 81-én Kómában 
egybegyült konklávé több eredménytelen 
választás után (Bella Chiesa Jakab bíboros 
bolognai érseket) emelte a pápai székbe. 
1854 november 21-én született Genuában. 
Hatvan éves korban tehát aránylag fiatalon 
jutott a legmagasabb egyházi méltósághoz.

A nagykövetek konferenciája legköze
lebb Károly exkirály ellátása kérdésével fog 
foglalkozni. Az összeg szokatlanul nagy lesz. 
A házbér évente 2000 font sterlinget tesz 
ki. míg az udvartartás minden tagjának 
napiköltsége 125 franc ra rúg. Károly exki- 
rály kíséretében 15 személy van. A nagy
követek konferenciájának az az álláspontja, 
hogy a költségeket az Osztrák-Magyar mo
narchia minden utódállamának viselnie kell.

Az összes érdekelt államok megadták 
beleegyezésüket, sőt Olaszország is.

Moszkvában január 22-én nyitották meg 
a távol Keletnépének kongresszusát, melyen
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Kina, Japán, Korea, Mongolország és a 
Csendes-Óceán szigetének 200 kiküldöttje 
vett részt. A résztvevők 40 százaléka kom
munista a többi szocialista és nemzeti cso
portokhoz tartoznak

Az angol diplomácia képviselő közölte 
Konstantin királlyal, hogy a nagyhatalmak 
és Görögország között való normális viszo
nyok helyreállításának a király lemondása a 
feltétele. A király késznek nyilatkozott, hogy 
lomondjon a trónról. Ha megváltoztatná 
elhatározását, ugv hatályon kiviil helyeznék 
az utóbbi időben megkötött összes szerző
déseket.

Feloszlatták a román parlamentet. A 
hivatalos lap királyi dekrétumot tesz közzé, 
mellyel a parlamentet feloszlatják. Az uj 
választások március 1-e és 11 e között 
lesznek. Az uj nemzetgyűlés, melynek konsti 
tuante jellege lesz, március 23-ára fogják 
egybehívni.

Az Egyesült Államok genuai konferen
cián a következő feltételek mellett hajlan
dók résztvenni: 1. Ha kimondják a bankje
gyek deflációját. 2. Az egyensúlyt helyre
állítják az európai államok költségvetésében. 
3. A németek jóvátételeit úgy rendezik, 
hogy fizetőképességükkel arányban álljon. 4. 
Az európai szárazföldi hadseregekre fordított 
kiadásokat leszállítják, mert ezek a kiadások 
az utóbbi időben erős inflációt okoztak.

A „Petit Párisién* jelenti, hogy az 
angol és német kormány között szerződés 
jött létre, amelynek értelmében Németor
szág 70 volt német hajót visszavásárol

A párisi „Malin* egy cikkében kifejti, 
hogy mit vár a francia közvélemény a Poin- 
caré kormánytól. Kíméletlen eljárás szüksé
ges Németországgal szemben, — mondja a 
cikk — mert minden engedékenység bűn 
volna. Franciaországnak joga vau, hogy adó
sát ellenőrizze és hogy attól zálogot köve
teljen, ha az halasztást kér, Az egyedüli 
biztosíték : a Rajna vidék megszállása. 
Franciaország első sorban azt varja az uj 
kormánytól, hogy Németországot fizetésre 
kényszerítse, vagyis, hogy a német népet 
megdolgoztassa Pranciaország hasznára.

Oroszországot Gsicserin külügyi és Luma 
caanszky közoktatásügyi népbiztosok fogják 
képviselni a genuai konferencián, amelyre 
Lenin nem megy el.

Kfüönfélék.
XV. BENEDEK PÁPA

Krisztus földi helytartója XV. Benedek romai 
pápa f. hó 22 én reggel 6 orakor visszaadta 
nemes lelkét az Egek Urának Szombaton 
éjfélkor már agóniába esett, mire a papa 
gyóntatója a beteg szobája mellett levő kápol
nájában misét mondott. A mise közben 
megáldozott Utanna mindig gyengébb és 
gyengébb lett a szent atya, mire pont 6 
órakor már az egyházi hivatal táviratot me 
nesztett az egész keresztény egyház főihez, 
hogy beállott a katasztrófa. XV. Benedek 
pápát 1914. augusztus 31-én választottak 
meg. Mint bolognai érsek nehezen ment 
választása. Eredeti néven Della Chiesa 
Jakab 1854. nov. 21 -én született Genusban, 
60 éves korában jutott a legnagyobb méltó
ságba. Az egyházi téren igen sokat dolgozott 
életében. Háború előtt mint államtitkár sze
repelt. 1914. május havaban bíboros lett, 
majd biborossága 100-ik napján ö lett Szt 
Péter utóda. XV Benedek igen sokat dől 
gozott a világháborúban a béke érdekében, 
de úgylátszik kevés eredménnyel. Annái 
többet tett a hadifoglyok kicserélése érde
kében. Es eredménnyel. A papu halálának 
hivatalos közlése után a holttestet annak 
rendje és módja szerint felravataloztak a 

Vatikán előcsarnokban és a svájci testőr 
sógttek halotti őrségét rendelték ki. Mivel a 
pápa végrendeletében kijelentette, hogy 
holttestét ne balzsamozzák be, csak befecs
kendezést végeztek rajta. Róma városa 1870 
óta nem mutatott oly sympatiat, mint jelen
leg az elhunyt XV. Benedek pápa alatt. A 
városi prefektura elrendelte az összes hiva
talokon a gy tszlobogó kitűzését; a mulató 
helyek színhazak zitrva voltak 24 óráig. F. 
hó 23-án délután 3 órakor átszállították a 
holttestet a nagy trónterembo, ahol az egy
házi fők sőt egy olasz miniszter is megje
lent. Másnap ismét átszállítottak Szt. Peter 
templomba, ahol teljes díszben felravata
lozva a közönség is bejuthatott hozzá. Ugyan 
ezen napon összeült a bíboros értekezlet, 
amelyen a temetési szertartás idejét és a 
konclavé idejét határozták el. A bíboros 
értekezlet jelenleg ‘>1 tagból áll, 30 oiasz és 
31 különféle nemzetbeli A pápa végrende
letében unokaöccsére Della Chiesa Józsefre 
hagyta privát vagyonát és pegli i birtokát. 
Lakosztályát, könyvtári valamint do gozó 
szobáját a bibornoki testület halála napján 
lepeesételtette. Utódjául Mafty, Gasparri és 
Ritti bibornokokst emlegetik a jelentések. 
Massaryk csehszlovák közt, elnöke, valamint 
Horthy Mikiós magyar korrn myzó római 
követsége utján hosszú rész vattaviratot. küld 
tek Romába a hibornoki Collégiumriak.

— Gi mnáztuuu üg«e Városunkból 
egy küldöttség ismét Prágában járt és janu
ár 24 en átadta az iskoiaminiszteriumban azt 
a kívánságát, hogy városunkban a gimnázi
umban parallel osztályokat állítson fel szlo 
vák és magyar nyelven. Azonkívül kifejezte 
azt a kívánságát, hogy az állam polgári, 
kereskedelmi es ipariskolát is all tson fel, 
hol parallel tótul és magyarul tanítanának 
Remélhetőleg ridegen és mereven tovább 
nem zárkódik el az áliam e jogos kívánság 
élőt, melyet az itt lakó csehek és szlovákok 
elismerten; hogy Lévának és magyar vidé
kének igénye van magyar nyelvű középis
kolára.

— A levicei női kongregáció ma 
egy heto megismételt bohókás estélye a 
szokott módon ismét jó sikerrel zajlott le. 
A szereplők jókedvvel játszottak s énekeltek. 
A műsor közben nagy volt a kelete a finom 
süteményeknek, sós perecoknek s a pohár 
sör pompásan csúszott utána. Egyszerű es 
kedves mulatság volt, melyet megaranyozott 
az ifjúság jókedvének derűje Hiszen az 
mar maga a legpompásabb élvezet volt, 
annyi sok szép kisleányt egy csomóba látni. 
Az erkölcsi iker mellett az orgona-alap is 
szép összeggel gyarapodott

— A levicei dalárda évi rendes 
közgyűlését c hó 23.-án tartotta dr. Lakner 
Zoltán elnöklete alatt. A tartalmas elnöki 
megnyitó után az igazgató terjesztette elő 
jelentését, melyet a közgyűlés elfogadott 
A számvizsgáló bizottság jelentése után az 
igazgató köszönetét mondott a bizalomért és 
köszönetét fejezi ki a karnagynak eredmé
nyes működéséért. Ezután tisztujitás követ
kezett, mely a következő eredménnyel zárult: 
Belesik László örökös diszelnökké válasz
tatott meg. Elnök lett: Dr. Lakner Zoltán, 
alelnöki Grimm György, igazgató: Jozsetcsek 
Géza, jegyző: T-.bv Lajos, pénztáros: Guba 
János, gondnok: Riszner Károly, ügyész: 
Dr. Vlcsek Ferenc, karnagy : Hecsmann 
István, helyettes karnagy : Kmoslsó Irén. 
Választmány tagjai lettek: Farkas 0 ga, 
Taby Lajosné, Bartos Maria. Boros Antal’ 
Borcsányi Béla, Molnár János. Valasik József, 
Dr. Bolemann János, dr. Korsók János, Vtda 
Jónás Csorba Jenő, Schuberth Todor. A 
számvizsgáló-bizottság tagjává megválasz
tanak: krasch József, Letocha István, Reindl 
Janka.

— Az fzr. uőegylet bál‘a. Az idei 
farsang eddig legsikerültebb és legmüvészibb 
estélye a levicei izr. nőegylet által rendezett 
febr. 21,-ikt mulatság volt Az előadást három 
művész, Bogdán Herczka Erzsi, Rólh Feri 
és Somogyi Károly szereplése dominálta. 
Bogdán Erzsikét mint énekesnőt ismertük 
és szerettük s most mint kész drámai 
színésznő mutatkozott be s ragadtatta el a 
közönséget Három zsánerban mutatkozott 
be, „Stuart Maria bucsujelenetében*, „A 

színésznő* dráma címszerepében és Goethe : 
Faustjának börtön jeleneteben. Mind a há
romban óriási sikert aratott. A tni kedvelt 
kis csalogányunk meglepő színpadi rutinnal 
rendelkezik, ritka beszéd technikát szerzett, 
Stuart Mária bucsujelenetében sok finom
ságot. a színésznő szerepében nagy intelli 
genciát, alakitó képességet, természetesen 
pergő beszédet, mig a börtönjelenetben nagy 
drámái erőt mutatott. A bemutatkozásából 
biztosan megállupithafjuk, hogy a fiatal 
művésznőnek őzen estéhez hasonló sok sok 
sikere lesz, különösen a társalgási szere
pekben, melyre egyénisége elsősorban predes 
tinálja Méltó partnere, volt a drámában és 
a börtön jelenetben Somogyi Karoly, ki a 
drámában a tanár szerepét, illetve a börtön 
jelenetben Faust szerepében oly sikerrel 
játszotta, a mint azt mar a mi közkedvelt 
„Somiaktól* elvártunk s megszoktunk. Jók 
voltak a drámában a műkedvelők is Szabados 
Laios és Rólh László A másik vendeg volt 
Róth Ferike hegedűművész, aki mar fiatal
sága dacára is művészi muittal rendelkezik. 
Nagy Ízléssel összeválogatott műsorában 
Hátidéi, Wieniansky s más zenei vilagnsgy- 
sag apróbb müveit mutatta be. Legnagyobb 
sikerét Wieniansky : D-moll hegedűversenyé
nek művészi interpretálásával aratta s úgy 
ezt, mint az apróbb müveket fiatalos hévvel, 
brilliáns technikával, nagy bensöséggel ját
szotta ol. Milyen átgondolt gyönyörű játé
kának minden számat a közönség elragad
tatva tapsolta meg. A közönség fegyelme
zetlensége, járás kelése nagy mértékben meg 
zavarta az estéiv e gyönyörű részének 
élvezetét s zavarta a művészt is. Egyébként 
Levicén egy eléggé nem helyteleníthető 
szokás, hogy a közönség egy 8 órára hirde
tett előadásra még véletlenéi se jön hama
rább >/a 9-nél. Az előadást követte tánc, 
mely a legjobb kedvben tartott reggelig.

— Gyászhlr. A messze távo bői, Buda
pestről vesszük az értesítést, hogy Kovátsik 
Sámuelué szül. Zdmboy Zsuzsanna úrasszony, 
néhai Kovátsik Samunak, a levicei iparos 
olvasókör egykori köztiszteletben állott elnö
kének hitvese egy ottani szanatóriumban e 
hó 21 én 64 éves korában hosszú szenvedés 
után elhunyt. A boldogult mintaképe volt a 
vendégszerető, kodves háziasszonyoknak, ki 
örömét a munkában és a jótékonyságban 
lelto. Családját a rajongásig szeratte. Élete 
utolsó éveiben kínos betegség támadta meg, 
melynek következteben aggódó csaladja 
Budapesten egy szanatóriumban helyeztette 
el Sajnos, sem a leggondosabb ápolás s az 
idő sem adta vissza egészségét; mig nem 
most, mint a végigégett mécs, kialudt Férje 
a múlt évben hunyt el s még egy év sem 
telt le, a hű élettars követte sírjába. Holt
testét e hó 23-an he.yezték örök nyuga
lomra a fővárosi temetőben. Halálát két 
testvére Zámboj János és Zámboj Dániel, 
nevelt leanya f-izély Ödönné szül. Novák 
Margit úrasszony, veje lic. Fizély Ödön 
ág. h ev. lelkész, lapunk fömunkatársa s 
kis unokái gyászolják. Á das emlékére I

— Felhívás Azon egyesületi tagok 
akik a háború alatt eltűntek utánuk család 
tagjaik a temetkezési jutalékot 1922. töl 
jan. 1 1922 márc. 31-ig felvehetik. A to
vábbi kiutalás f. év apr 1-től csakis hiva 
talos kimutatás mellett történik meg a régi 
alapon. Ernők.

— A LSC február 25-1 nagy jelme
zes-álarcos bálja nemcsak méreteiben fogja 
feltilmului az összes eddigi estélyoket, de 
szépség és érdekesség tekintetében sem. 
fog kívánni valót maga után hágvni 
Az est egyik érdekessége a jelmezes grand 
felvonulás lesz, melyre többek közt Hu Tsen- 
Bahu indiai maharadzsa teljes kíséretével 
bejelentette részvételet. — A jelmozek elő
jegyzése Schu cz Gyulánál már vígan folyik 
— 3000 jelmez var kiválasztásra —- s nem 
csalódunk, ha azt hisszük, hogy a városi 
vigadó falai még ilyen tarka estét nem lát
tak. — Jelmezverseny, farsangi bohóságok, 
a társaiig királynőjének megválasztása és 
ünnepies felavatása, serpentin confetti csata 
stb' lógja tarkává tenni és a jó kedv ki- 
apadhatlan forrásává a LSC febr 25 i nagy 
jelmézés álarcos estélyét. Páholyok Schulcz 
Gyulánál már előjegyezhetek. (Bkdt)
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— A lévai Tisztviselők Egvesfi- 
leto ma délelőtt 11 órakor a lévai Taka- 
Mkbank tanácstermében rendkívüli közgyű
lést tart, melyre az egyesület tagjait ezúton 
Hívja meg az Elnökség. Tárgy : Alapszabály 

T jártak módosítása.
— A .Haitm* asztaltársaság Dr. 

Boteman János főorvos ur védnöksége alatt 
1929 évi február 1 én a városi vigadó összes 
termeiben tftncczal egybekötött jótekonyenlu 
műsoros estelyt rendez. A tiszta jövedelmet 
a levicei közkórház betegei segélyezésére 
fordítjuk. Kezdete pont 8 Órakor. Baleptidij : 
Személyenkint 15 K, páholy 10 személyes 
169* K, 6 szeinélyos 90 K. — Mü«or : 1) 
Békeffi István : Dal a czipözsinorrói. E'öadja: 
Ftorek Gyula. 2.) Paulin Béla: A huncut 
Krausz vigjáték 1 felv Rendezi: Sümegh 
Lajos. Személyek: Idősb Kiupács János 
Uhrík Gyula, Ifj. Németh János Laufer Lajos, 
Dr. Krausz, ügyv d Florek József, Miniszteri 
titkár Sinák Mihály, Szolga Juhász Lajos. 
3) Kondor Ernő: Csiliugeió szán. Énekli: 
Holovitz Kató. 4.) Dr. Kersék János: A 
kolostorban dráma. Előadják: Mária Guba 
Irma, Páter Benedek Konya Józsol. 5.) 
Hetányi-Heidelberg : Erzsiké Erzsiké. Énekli: 
Beiopotoczky László. 6) Csopak ur mód
szere francia eszme nyomán irtn : Szabados 
Lajos. Rendezi : Kónya József Személyek : 
Csopak Menyhért, magánzó Florek Gyula, 
Z'uzsa. felesege Tóth Irén, Terez, leányuk 
Pál Annus, Dr. Vényi orvos, Terez férja 
Drelicska Rezső, Haragos Bódog, uy ezredes 
Hradecsny Gésa, Lili, Haragos nnokahuga 
Hoiovitz Kató, Klári, szobuletlny, v prima
donna Platzer Irén, Emil, inas Szokol Lajos. 
Az énekszámokat Bartos, Lakatos. Sarai 
zenekara kiséri Pontos megjelenést kérünk, 
mert az egyes számok alatt az ajtók tárva 
lessuak. Előzetes felülfizetes Frasch Béla 
.Hazám* aaztaltársasag psnztarnokabuz kül
dendő.

— Haláleset. Január 14 én halt meg 
Ztaté-Moravcén Járdánhazy Zsigmond megyei 
irodatiszt 62 éves korában. Évtizedek óla 
volt a megye szolgálatúban A fordulat után 
dbocsájtották állásából s havi 200 korona 
nyugdíjból kellett megélnie. A keserűség, a 
nehéz gond őrölte meg az életerős ember 
életét. — Január 16 Au halt meg Marólon 
Blaho Ede fényképész 77 éves korában, 
köztiszteletnek örvendett nemcsak olt, ha
nem megyeszerte ismerték a jönevű, szívé
lyes s az őrökké humoros Blaho bácsit. Mű
vész lélek volt, ki nem .mesterséget* látott 
a fényképészetben. Végtisztessésén megjelent 
az község egész közönsége Halálát fia dr. 
Blaho Ede budapesti középiskolai tanár és 
leánya Mozsáry Jauosne és kiterjedt rokon
tág gyászolják.

— Külföldi levelek. További intéz
kedéséig csakis ajánlott és sürgős külföldre 
szóló leveleket; amennyiben azok súlya a 
20 gramot felülhaladja; kell nyitott állapot
ban feladni.

— A Keresztény Munkás Efve- 
: zü'et f. hó 22 én tartott rendes évi tiszt- 
ujitó közgyűlésén a következők lettek meg
választva : Elnök: Rónay Jsnos, alelnöki 
Bobb László, titkár: Taby Lajos, nondnok: 
Kalocsai Gyula, pénztárnok: ifj. Horvá'h I, 
jegyző: Bartos Sándor, könyviárnokok: 
Klincsok Gyula és Rotyik László. Számvizs 
gálók: Zahorák József, Letocha István és 
Suhata István. Borvizsgálok : Melicher Sán
dor, Klincsok Gyula és Misik Antal. Választ
mány : Baranya István, Bulik József, l. Fio- 
rek László, Hagony István, Hochsteinger, 
Kalocsai Ferencz, Kovács István, Leboczky 
Bé'a, Majer Ferencz. Matéfíi Gáspár, Mészá
ros 1., Nagy Béla, Palásti Miklós. Prazsák 
Ernő, Polák János, Rajt József, és Slypka 
Gusztáv.

— Országon, különösen nemet lapok
ból terjod Szlovenszkó és Potkarpatská-Rusz. 
tisztikarának fizetésemeléséről szóló hír. Ez 
a hir a referátus — Dustojnické Listy — 
téves magyarázata folytán keletkezeit Szlo
venszkó és Potkarpatszká-Rusz tisztikarának 
ama kérelméből, melyben a drágasági pót
lék emelését kérte, tekintettel az oltani 
drágasági és lakás viszonyokra, (bkdt)

— Dollár árfolvama a postahivata
lokban: Nagyban: 52 25, kicsiben: 5125.

} — Képklállltáe. Folyó év február
. hó 4, ö, és 6 án, elsőrangú művészek alko

tásaiból összeállított, igen értéses képtarlat 
lesz lathuto a városhaza nagytermében. A 
kopek mind eladásra kerülnek es a belépti
dijakból befolyó összes jövedelem, valamint 
az eladóit kepek áran»>i egy hanyada is a 
helybeli tüdőbeteg gondozó intézet javára ' 

, fog fordittatni. A képek arai hamu atos ol- , 
: csók s igy mindenkinek ajánlhatjuk, aki 

kevés pénzért igazán értékes műtárgyát akar 
szerezni, hogy a kínálkozó alkalmat el ne 
mulassza. Belépti-díj: személyenként 5 ko
rona lesz.

— Művészestélv. A levicei kores- 
kedelmi alkalmazottak 1922. évi február hó i 
4-én, a városi vigadó összes termeiben a 
tüdőbeteg gondozó intézet javára Beregi

< Oszkár színművész vendegszereplésévei tánc-
' cal egybekötött müvészestélyt rendez. Kéz ' 
I dele este 8 órakor. Belépti dij : 10 szemé- ■ 
’ lyes páhtly 350 K 6 személyes páholy 210 1 
; K, 1—10 sor K. 30. 11-15 sor K 25, a 
I többi sor K, 20. Diák álló K. 10 Felüifize 
í téseket tekintettel a jótékony célra, köszö

nettel fogadnák Jegyek előre válthatók Pick 
E. droguistánál. Aki meghívót tévedésből nem 
kapott forduljon Herzfeld úrhoz (Schück cég).

— A modem betegségi 61. A 
.spanyol* mini azt manapság nevezni szok-

< tűk a legveszedelmesebb betegségek közé 
tartozik Európában, Spanyolországban 1918- 
ban lépett tel erélyesebben, mely Amerikába 
is eljutott, hói Óriási emberaldozatot köve

' telt. 1918.-ban Magyarországon már százával 
; pusztultak el anélkül, hogy az orvosok ismer

tók volna ennek ellenszerei Budupest 1918.
; szent, es okt. havában naponta 15—20 

szentély balt meg a spanyol kórban. A spa- 
! nyol vagy spanyol nátha az influenzának 

egyik faja, mely ahol fellép csaknem minden- 
; kinek kijut neióle. Különösen a gyermokse- 
; regre és az öregekre szokott kihatni, de csak 
. akkor, ha a tüdejük vagy a szivük gyenge, 
í Ennek komplikációjával — mely szívbajjá és 

tüdőgyulladássá fejlődve — halálos Lappan- 
gási ioeje 2—3 nap. 2 hét alatt teijeseu 
kifejlődve rombol. Ahol legelőször fellep ott 
igen érzékeny nyomokat hagy maga után. 
A belegseg legelső jele a légző szervek 
nyakhártyáinak lazas hurutján mutatkozik. 
Láz, köhögés, hideglelés, étvágytalanság, 
ritkán orrvérzéssel kapcsolatban. Utóbaja 
köhögésben, gyengeség és bágyadtsagban 
nyilvánul meg. Rendkívül ragályos, azért 
nem tudjuk eléggé figyelmeztetni a közön
séget, hogy tüsszeuéskor, köhögéskor a beteg
től kiszabaduló nyálkacsöppecskek tártál 
mázzák a kóranyagot, miért is óvakodjunk 
ezektől. (Legjobb ha a beteg zsebkendőt 
tart a szája előtt. Ezzel magát és az ellen- | 
felet is megóvja a betegségtői) Szokjunk f 
le ilyenkor a beteglátogatásokról is! Aki 
spanyolnáthában megbetegszik, vonuljon ' 
vissza a társaságtól. Ne hordja a labán, 1 
hanem feküdjön le és tartsa be az orvos L

1 rendeletéit. Biztos szé um még nincs ellene 
Igen nagy feladat vár az egészségügyi ható- ; 
Ságokra, a rendőrségre. Tiitaa be az össze
jöveteleket gyűléseket, estélyeket, mulatsá
gokat. A spanyolnatha tömeges megbete
gedése alkalmával köteles lenne az iskolák 
azonnali bezárását elrendelni. Oly házak 
gyermekeit ahol beteg van tiltaná el a ható
ság az iskola, templombajarás és egyéb 
összejövetelektől, mert csak igy lehet meg
akadályozni ennek tovaterjedését. A buda
pesti egyetemi tanáról véleménye szerint a 
valódi spanyolbetegség nincs itt, da szeren
csénk, is mert az sok áldozatot követelne. 
Állításuk szerint ennek kórját (bacilusát) 
Pfeifer német egyetemi tanár fedezte fel.

— A Qóthpár vendégjátéka 
! Levloén G Kertész Ella és Oóth Sándor, 

a budapesti Vígszínház volt illusztris művé
szei a magyar színészet büszkeségei csütör
tökön, február 16-án Kővári Gyula a nép
szerű kabaré-művész társaságában, mint a 
budapesti Rsnaisence színház jelenlegi tagjai 
Levicén, a városi színházban, Lonis Vemeuil. 
■ híres francia vigiáték-iró .Hossz és tessz' 
cimü aagysikerü 8 felvonásos vigjátékában 
fognak vendégszerepelni. Ezen szenzációs 
művészi eseménnyel jövő számunkbau fogunk 
bővebbén foglalkozni. !

— CzigányprlmAe temetés. Jan
21 én temették Aranyosmaróton óriási rész, 
vet mellett a cigány banda prímását Gazsit. 
Pozsonyban megoperálták a szemét de az. 
operáció halálos volt. A banda gyűjtést 
rendezett s haza hozatta prímását, aki bi
zony elég fiatalon o5 éves korában hagyta 

' ol övéit. A vidékről öt banda húzta neki 
i utolsó utján a szomorú magyar nótákat, 

amiket életében nem csak Maróton de a 
külföld fürdőhelyein is gyönyörködtette az 
embereket. A kedvelt és jó muzsikus cigány 
végső tisztességen olyan impozánsan uyilvá- 

( null meg a .részvét, amilyet Marót régóta 
' nem látott.

— Fogászati műterem. Fizély Teréz 
vizsgázott fogtechnikus, fogászati műtermét 
Nova Balkán, dr. Rischanekné hazában meg- 

; nyitotta.
I — Ab Áru részletezése a U és 
; beviteli engedély Iránti kérvények

ben A külkereskedelmi hivatal újból figyel
mezteti ez érdekelteket, hogy a beviteli és 
kiviteli engedély iránti kérvényekben szük
ség sz árurészletezésére rendolt rovatot a 
lehető legnagyobb pontossággal kitölteni L i. 
nemcsak az illető vám áru szokásos megje
lölésével, élni de feltüntetni az illető tarifa 
szán, alatti megjelölést is amennyiben ezen 
mód szokásos.

— Megjött a paranosnok. Dr Máté 
Ferenc a .Népakarat* szerkesztőjének re
génye. Ezt a könyvet kétszer egymás után 
olvastam el. Először úgy hatott reám, mint 
egy rapszódia. Rövid, szakgatott, idegizgató 
események sorozata, kasa szivekbe markoló, 
előadása gazdag színekben váltakozó. Elol
vastam másodszor is s ekkor arra a tapasz
talatra jutottam, hogy Máté Ferenc uj hangot 
ütött meg mely nem szokatlan ugyan az 
újabb irodalomban, de amint azt ö csinálja, 
az teljesen uj és egyéni. Méltó arra, hogy 
minden magyar ember elolvasaa. A regény 
cselekménye fantasztikus, meseszeré, da a 
lövéazárok izgalmait átélt lelek minden szen
vedése nagyszerűen indokolja a Kaleidoszkop- 
szerfleu előttünk elpergő eseményeket s kölö 
kősón a befejozése mélységes döbbenetre 
nenyszeriti az olvasó gondolatát. Érdemes 
iró gondos alkotása ez a regény, csupa szin, 
csupa zenélő gondolat szép szavakban kife
jezve. Egyes jelenetei úgy hatnak, mint a 
természet utáu készült testmény, ssinesek, 
elevenek. A tárgya pedig meg akkor ia izga- 
tóan érdekes lenne, ha uem volna oly szépen 
előadva, mint a hogy azt Máté Ferenc meg
írta Nemes egyszerűségében és előkelő stílus; 
egészséges gondolat menet, szines képzelő 
erő. Nekem sok élvezetet szerzett ez a 
könyv s hiszem, hogy inasoknak is, akik 
elolvasták. A szép kiállítású kötet ars : 15 

' korona
— A nyilvános számadásra köte

lezett vállalatok adója. A banská-byst- 
i ricai kereskedelmi és iparkamsra figyelmei

teli az érdekelteket, hogy a 329/1921. sz.
I törvény 32, §-ához, mely szerint a nyilvá

nos számadásra kötelezett vállalatok kere 
seti adója es összes pótlékai az 1920, 1921. 
években a tiszta nyereség 80 °/o auál nem 
lehot nagyobb a pénzügyminisztérium kiadta 
a végrehajtási utasitast. Az érdekelt vállala
toknak a kamara készséggel ad közelebb, 
folvilágositast.

— A husforgalmf-adó átalányo- 
záaa. A banská-byslricai kereskedelmi és 
iparkamara értesíti az érdekelteket, hogy a 
pénzügyminisztérium a forgalmi adó átalá
nyát az 1922. év első negyedére hús után 
kg- kint 25 f.-ben, állati zsir, elkészített hús 
és húskészítmények után kg.-kint 50 f. ben 
állapította meg

— Megh'vó. A Levicei 'lem. Egylet 
február hó 5 -én, délelőtt 11 urakor a vá 
rosh/iz nagytermébe rendkívüli közgyűlést 
tart, amelyre az egyesületi tagok ez utou 
is maghivatnak Tárgy : az alapszabály néhány 
pontjának módosítása. ELNÖKSÉG.

— Valuta biztosításuk I A .Duna* 
általános biztositó részvény társaság lévai 
föképviseletének mai közérdekű hirdetésére 

í felhívjuk L olvasóink figyelmét.
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Köszönetnyilvánítás.

A .Levicei Keresztény Ifjúság1'az általa 
másodízben rendezett karácsonyi pásztor
játék tiszta jövedelmét, 211 koronát, a levi
cei közkórház céljaira adományozta, a miért 
hálás köszönetét fejezi ki a.

Kórházigazgatóiig.

Köszfinetnyilvánitás.
Kohn Adolfné úrnő az Erzsébet Fillér- 

egylet által eszközlendő szétosztás céljaira 
4 pár uj gyermekcipőt adományozott.

Fogadja a jótékony adakozó egyletünk 
hálás köszönetét.

Liebermann Jakabnó 
egyleti elnök

Nyilvános köszönet.

Kása József f. hó 25 én megtartott 
táncvizsgáján részt vett vendégek és nö
vendékeinek szives pártfogásáért ez utón 
mond köszönetét.

Egyúttal külön köszönetét az esti tan
folyam mindazon növendékeinek kik az 
átadott emlék tárgyhoz hozzájárultak.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1922. évi január hó 23.-től — január hó 29.-ig.

Születés.
Pukan Márton Horni Mária leány Erzsébet — 

Popelka János Vrba Antónia fiú László József
Házasság.

Kocska Adolf Zalezsák Ida r. kath.
Halálozás.

Péczka János 84 éves végelgyengülés. — 
Biró Lajos 45 éves Genyvérüség (véletlen lövés 
sebből/ — Lovas János 39 éves Szervi-szívbaj.

í

K: 83 618, 47100, 75 801, 
118 213, 133 891, 140 898
K: 6 395, 13 048. 26 275,
45 174, 65 731, <0 933,

77 4*9.

K: 761,
11826,
44 944,
64.658,
74 820,
95 4 34,

5 721. 5 918. 9 594 
16 494, 
46706.
67 978,
75 029,
95 690.

10 707
27 820
54 82
71 182
89 830

101 094
137 378

24 824,
50009,
69 172,
75 780,

96 524,

18 584,
25 449,
35 207,
52.546,
62 178, 
6á.6 3,
80 782,
87 957, 
99 322, 
108(182,
112 675,
118 078,
125 239,
129 523,

20843,
26 051,
37 010, 
53292,
63 566,
73,387, 
81611, 
89 498,
108’780, 110129, 111 120
115 841, 116 495, 117 089
118 784 119 958, 121 584
125 394, 125 461, 128 587
133 511 186 468, 137 281
138 864, 189 251, 141.885
145 845, 146 436, 148.195

20 941,
30 150,
38 644,
55 253,
64.777,
75.550,
84 482,
89.817,

102 370,

VI. 6sl. osztálysorsjáték I. oszt, húzása 
1922. Január 18. és 20-án.

70 000 K; 94 685.
40 000 K: 156 521.
20 000 K: 6 365
10.000 K: 57 568, 99 865.
6000 ---------- --- ------------------- “

104 010,
2000 

32.016, 
77.412, 114 634. 116 504, 140 692, 141 í ?■>’ 
147.859, 157.267, 158.011, 158 544, 159 806 
167.145.

1000
II 263, 
42.923, 
61.705, 
74 777, 
94 437 
115.5,7. 117 258, 124.479, 130299, 137 37S 
139 100, lö‘Z806, 157 249. 165 643, 166 564

400 K: 766, 1839. 7 871, 9 612, 11 194 
13011, -------- -------- --------
24 058, 
30 296, 
45 677, 
59 036, 
68.763, 
78 184, 
86 296, 
94 531, 
108 690,
III 792,
117 575, 
123 317, 
128 822, 
137 719, 138 527, 
144413, 145511, loö
148268, 149 171,152 460,152 831 153 032 
158 018, 154 686, 154 889. 155 006, 156 458 
161 066, 164.846, 166 686, 169 373, 169 773

Ereken kívül 200 K és 80 koronás nye 
remények huzattik, melyek rész'etes jegy 
zéke Gróf Rudolf levicei dohánynagyárudá 
bán megtekinthetők s ugyanott a sorsjegyek 
is kaphatók. A folytatólagos osztályhoz feb 
ruár 10-ig a sorsjegyek beváltandok.

1
I

i

28694.
73 771,

■ 113-1922.
Felhívás.

Levice város adófizető közönsége felhi- 
vatik, — hogy akiknek a házukra vagy a 
földbirtokukra betablázott tartozásuk van 
(sí-ár takarék pénztári akar magán tartózás) 
e hó végéig annál is inkább jelentsék be a 
városi adóhivatalnál, mert későbbi bejelenté
sek !> m fognak figyelembe vétetni

Egyúttal felszollitatnak az adófizetők, 
hogy miután a folyó évi adók 1. negyedévi 
részletei mar esedékesek, és február 6 ától 
10% kamat jár — tartozásaikat az esetle
ges múlt évi hátralékokkal együtt fizessék 
be, mert a folyamatban k<vö végrehajtások 
csak a költségeket szaporítják,

Lev ce, 1922 évi január hó 27-én.
Városi adóhivatal.

apró Hirdetések.
T«,a4 a á alkalmazást válial magyar, 
XXUXXX német és lót nyelvismerettel 
egy in<el. leány Cim a lap kiadóhivatalában.

T/S aTy nyers vagy kikészített bőre van, 
XxXXÁcix készítek belőle Muffot, Boát 
stb. KROVINA PÁL szűcs Grmszt Benedek.

"Pl Ü Ó e«Y keveset használt jókarban 
J-XU-UJ |evg ruha-mángorló 
vasálványon Cim a kiadóban.

üveges tatár XXK0’
keveset használt olcsón eladó Cim a kiadóba

T £«_> aaÍ határban baratkai, siklósi 
XVwVÁwCX mély ut feletti és kákái dűlő 
ben mintegv 40 hold föld eladó. Bővebbet 
dr. SZILÁRD SAMU ügyvédnél Levicén.

Hői ssaUszati X'íXXt
Ladányi utcza 16. sz. alatt Belcsák Andorné.

Pincér tanoncz XXX
A 4 A lucerna 50 q, 40 kéve nád; 

AXXlXw egy jókarban levő télledeles hintó 
a VÁMOSLADANYI plébánián.

s 3 évi mkor!at,a> 
V XJ'Q^XmUwU bíró géplakatos, eszter

gályos állást keres lehetőleg ellátással. Cim: 
A. M’igdolen Chynorany Nitranská i
771 A 4 A a garamszentkereszii villany- 
AJltf-IXU telep SEMELROCK Gr-szt. k

Eoicsolyapilya
idők- Délelőtt 8—12 ig. Délután 1—5-ig 
Esti viiinnyvilágitás mellett 5—8 ig Kitűnő 
a jég. Számos látogatást kér •

MÉSZÁROS LAJOS 
jégpalyabérlő Levicén

I

0C"A nfl'f1 14 K''étt íó mir‘óségö 
U au UUX u 1 bor kapható :

FISCil R SIMONNÉNÁL Levice, Kohari u, 27 

Üzleti jelentés!
V an szerencsém a t. vásárló közönséget értesíteni, hogy 

MEINL mintára a hét hétfői, szerdai és pénteki napján frissen 
pörkölt kávét szakszerűen keverve ’/s-ad és */« kgos csomagokban 
melegen becsomagolva hozok forgalomba. — A pörkölés a jelzett 
napokon délután 1 órakor kezdődik.

üe r k h z e t t :

Mandarin, datolya, kosár és préselt füge.
Megérkezett a valódi SZEGEDI szappan 20 és 40 dg-os 

darabokban. — la akácméz 1 kg. 17.— kor.

Tisztelettel

-kJAtl utca 8.

Gőzlokomobil k “ hl5n £ £. 
teljes jó állapotban jutányos árban ELADÓ. 
SEMELROCK Gsramszentkereszt.
T? -<< aX evőeszköz, télikabát, tükör, 
JaiZlXSw lószőr-madracz ELADÓ. 
Z-ildkert-utcza 17. szám alatt_____________

„Boczonádi“ MÉHÉSZET 
havonta kétszer 

megjelenő szaklapra előfizetéseket elfogadunk. 
Évi előfizetési-díj : 24 Ke. A lap Újpesten 
jelenik meg s a legjobb méhészeti szakírók 
kezéből kerül ki. Mutatványszámot dijmen 
tesen küldüak. Z0LLER ANTAL és TÁRSA 
kereskedelmi méhészet és mezértékesites, 
Boczomdi szabadalmak kizárólagos képvi
selője, Bratislavu Kórház utcza 8.

I A lévai rkath. egyház 
mintegy 150 m. hold földbirtoka a hozza 
tartozó majorsági épületekkel együtt, 1922. 
őst. 1-től haszonbérbe adatik. Bérleti aján
latok a levcei rkath. plébánia hivatalba 
küldendők.

Ebédre és vacsorára
elfogná intelligens jelentkezőket. Ciin akíadóba

J7 j a 4 A > Kocsibunda ’/ie es fényképező- 
XllalXU ■ gép. cse éd agy. viselt cipők, 
boros üvegek. Kohári utcza 18
~«6------------------------------------------------ ----------------
TT—_«_ házi szab ónö ajánlkozik 
U g,y vS házakhoz segítséggel főleg 

vidékre. Cim a kiadóban.
T?*t Tüta ■H iTá estély ruhákra fantastikus 
XaXSaXI^X virág öveket és virág 
ruhadiszeket rendelésre készítek. Cim 
.művirág* a kiadóban.

jókarban levő sálon gramafon 
“ö/ 20 válogatott lemezzel 600 lí.-t

e'adó. Cim a kiadóban.
apritva és hasábban állandóan 

X IXáXXX kapható: MALOYER fatelepén 
WEISZ malommal szemben 
771 a A A Vt A Bottka-utcza 9. számú 
•JiXdlXU XX*«• ház eladó Bővebbet 
a tulajdonosnál. MÉSZÁROS OLGA Szepesy- 
utcza 3 szám.

KÜKÖRICZA elaló.
KÁLNAI-UTCZA 35.

77’1 a4 A a hontvarsányi határban 15 ma- 
XJ1XIXU gyár hold, a levioei határban 2 
magyar hold szántó és Levicén egy lakóház. 
1 m. hold szántó, 1 </< m. hold szölőtalaj 
Felvilágosítást nyújt az eladással megbízott 
Dr. VLCSEK FERENC ügyvéd, Levicén.

Malmok, községek, ura-
a? rn a v *1 1 a n iT *1 4« ■ ‘4 8 r 4 

való berendezését jótállással 
elvállalja FRASCH BÉLA géplakatos Léva, 
Simor utcza 1.
’Eltüfln Vlüí 9 melI 411 5 ,zoba' 8 
XdXXU.U UXó, konyha Esetleg > fele 
is eladó Cim a kiadóban.
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Olcsó cipók
árak. SCHÁFFER

Léván, Kalvinházban.
M ó1 v o n leszállított 

SÁNDOR áruházában.

Fi) Vf.TlftrsftV mil,d8n kivitelben, 
w< ök. ii. legolcsóbban besze

rezhetők CSÁKÁNYI SÁNDOR asztalosnál 
Levicéu (Leránt Vágóhíd utca 15 A közön 
ség kényelmére WEISZ SIMON cégnél 

Petőfi utca 3 szám lerakat.

Valutabiztositásokat
Aé" elekt. motort hasznaitat, 

Arr V Alatti AU U elégetett legmagasabb 
árban vesz FRASCH BÉLA géplakatos 
(: :) (: :) Léva, Sítnor uicza 1. (: :) (: :)

Eladó hás. Damjanich utcza 6. sz. 
HÁZ szabadkézből

osztrák- és magyar koronákban, továbbá 
lengyel és berlini márkákban felette olcsó 

dijak és igen kedvező feltételek mellett köt

az 1867.-ben Becsben alapított
eiadó Bővébhot BLUMENFEED ÁRMINNÁL.

S'’filfitrív;a* A és pincemester szak- 
AU képzett, nős gyermek

telen több évi gyakorlattal, alkalmazást 
keres, megkereséseket kér LUKÁCS JÓZSEF 
Zlate Moravce, Zupa Tekov,

nyerő?-- teljes felszereléssel eladó. 
Cím a lap kiadóhivatalában.

Pazúnwtaiti XÍ’Sr
— — Cim a lap kiadóhivatalában. — —

Fökíípviselete: Levicén 
Főképviselő: röNAI LIBÖT LEVICE

(Telefon: 60 (Honvéd u. 2.)

Aki kész női és gyermek
ruhákat legolcsóbb árban 
vásárolni óhajt, forduljon

ADLEE A. íizletóbc.
Petőfi u. 9.

ahol készségesen szolgálnak díjszámítással és 
mindennemű felvilágosítással.

O csóbb lett 
sa z; a. ■ rí tott

h 4 z l! o r szállítva: 
Megr r-dcihető Wslsz Ignácz füszerüiletében. 
SCHULC papiriizlete mellett és WETZLER 
DÁVID fűszer üzletében. Márlonfi utca, 

ho! kilónként is kapható.

5 ineierrzsától feljelil) metermázsaja 36 k. 
Ml) Hiéna iseg „ 37,
lelepnnWn áivje „ 33,

Éptl'e-.fa, acztalosdeszka. cserép, 
zsindely és cement raktár.

Tettel HORN és TSA 
fatelepe

Levice, vasútállomás mellett.

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy 

fűszer, csemege és festék üzletem 
—Mártonffy utca 24. alatt megnyílt. "TS

Vidéki megrendeléseket posta utján, díjmentes 
csomagolásban azonnal teljesítek

Kérem az igen tisztelt közönség további szives 
pártfogását.

Pontos és szolid kiszolgálás !

Tisztelettel Wetzler Dávid.

------- OSTRAUl -------  
diokoksz és kőszén, 
kovács ezen, Handlova én 
porosz kőszén a legjutányo- 
sabb árban, minden mennyi
ségben kapható. Koksz mm 100 K. 
Ostr. szén 6á K, porosz szén 
70 K, kovács s?én 68 K, Hand 
lovai szén 55 korona. — — —

Kovács urakat figyelmeztetem, hogy 
ócskavas behozása ellenében a szenet 
kivételes árban számítom fel.

Két használt, jókarban levő 19 soros 
vető gép és egy műtrágya szóró gép 

eladó.

J á N F E G L
LEVICE, Szepesi utca 22.

f

Értesítés.
A n. é. közönség tudomására adom, hogy

arany - ezüstmüves, ékszerész és drágakő
foglaló műhelyemet (ideiglenesen) Kopai u. 4 sz. 
(Szolgabiróság mellett) megnyitottam. -

Minden a szakmába vágó munkát olcsón és 
----- — — pontossan elkészítek. — —--------  
Törött aranyat, ezüstöt, valamint drágaköveket 
— — a legmagasabb napi áron veszek. — —

STE1NER OSZKÁR
Tanuló felvétetik. arany - ezüstmüves.

Tanuló Nyitrai és Társa könyv
kereskedésébe lelvétetik.
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Figy elem!
Czipők mélyen leszállított árban 
kaphatók, úgyszintén mérték sze
rint is lényegesen olcsóbban meg

rendelhetők :
SCHWARCZ JÓZSEF

ozipé&z m.-nél LEVICE.

Üzlet megnyitás

iMinden megbízást
átvesz és elintéz

HOLUBICSKA JÓZSEF
Levice-Léva, lakatos u. 1.

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

3X e -jc e> b e» te "
Vidéki nagyobb községekben 1 —2 
üzlethelyiséget. — Helyben 1—2 

szoba konyhát, esetleg bútorral, 
gyermektelen házaspárnak.

E 1 a d. ö k :
70 magyar hold teljes gazdasági fel
szereléssel és házzal együtt 2 kilo

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

felszabadulnak.
Irodai berendezés 2 íróasztal, 1 szek
rény, 1 könyvállvány, 1 Írógép asz
tal, ’/s wertheiin cassa, 1 kályha, 
4 szék. — Komplett hálószoba ke
mény fából modern. — 1 földön 

álló tükör, 1 zongora.

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel érte
síteni, hogy hadifogságomból visszatértem és itt T.ÍÉS'V ÁN, 
K öKftasi-a.gr tézr 6- sz. alatt, _=:====-—====.====== 

EíTGEL JÓZSEF és FIA cég deta.il üzletét, 
kiknél 15 évig voltam alkalmazásban, átvettem.

Raktáron tartok minden a ÍÜSZGr- ÓS CSGmege 
szakmához tartozó árucikket, u. m.: az összes fűszer és déli
gyümölcsök, sonka, felvágottak, l.a szalámi, sajtok, TEAVAJ, kávé 
és tea különlegességek, halkonzervek, rum, likőrök, különféle palac
kozott borok, pezsgők, magyar lisztek, ásványvizek, por és olajjestékek, 
ecsetek, kefék, stb.

Az e téren szerzett sok évi tapasztalataim 
teim révén, azon kellemes helyzetben vagyok, 
vevőimet úgy az ár, mint minőség tekintetében, 
és legelőnyösebb kiszolgálásban részesíthetem.

Vidéki megrendeléseket póstán pontosan eszközlök.
Midőn még arra kérem a t. Vevőközönséget, hogy b. bizal

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, magamat jóindulatukba ajánlva, 
maradok

és helyi ismere- 
miszerint tisztelt 
a leggondosabb

kiváló tisztelettel ,
LACHKY ELEK, i

NÉMETH TESTVEREK 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEVICE (LÉVA) Rákócxj u. 20- sí.

Elsőrendű bükkhasáb és aprított

= TŰZIFA =
BLUMENFELD ÁRMIN

tűzifa telepén. Honvéd utca 8. szám.
Házhoz szállítva méter mázsánként K. 35 — 
Telepen átvéve „ „ K. 32.—
Ölenként házhoz szállítva — — — K. 480.—

Megrendelhető : a Fogyasztási szövetkezetben.

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 

legegyszerűbb és 
legdiszesebb kivitel
ben a legj utányosabb 

árak mellett.

Legjobb bevásárlási forrás!

A KASSAI BÚ TORGYÁR 
lévai fiókjánál (Am tetter ház) 
mélyen leszállitottárban 
------kaphatók:--------  

Ebédlő-, fa-, vas- és rézbútorok, 
hálószobák, irodaberendezések, 
hajlított székek, gyermekkocsik, 
vassodronyok és darabáruk. 
Kész chaiselongeok, díványok, 
matracok, ágybetétek. — — 
Kárpitos javítások, montirozás, 
függöny özés a legjut ányosabban. 

Kiváló tisztelettel
ADLE.Fi JÖZBEF 

iKfcrpltoo és ‘toixtcxkzeraalced.g. 
Ugyanott, kárpitot műhelybe tanuló felvétetik

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében 

AlapIHatott 1881. LEVICE - LÉVA. Telefon szám 14.

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

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

Tfa->u» kSuzyvRFomiéis Lórim - JWwm

deta.il
ADLE.Fi

