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Egy évre — — 50 K. — I.
Hat hóra — — 25 K. -- t
Három hóra - 18 K — f.

Egyes számok ára J korona

.__ __ HIRDETŐIEK
□ centiméterenként — (Ulér.
Nyílttéri közlemények garmoa<i 

toronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek.

JKOZAZTÜVELÖDÉ8I 2É1S TÁRSADALMI hetilap
* kéziratok a •iMtmUiighti kOldsnilH.

Kéiiratok visu* aem »dstass
fttiiös,szermszió: L’r. KSHSEK J ANÜS.

M e gj • 1 e n 
vasárnap raggal.

a klrdiMukat, allHlietéaakat ■ a raklaiaMUkai 
tladdklratalba kér|Ck alaaltanl.

ALAP kiadója ; HYITHAI és TÁH3A.

Kultúránk.
Amikor a magyarság fája még 

nem volt megtépázva, a törzséből 
elágazó ágakon új rügyek fakadtak, 
amelyből virág nyílt ki, szép illatos 
virág: a költészet az irodalom, a 
művészet virága. Egy nép életere
jéről értékéről beszélhet e jobban 
valami, mintha életfáján ilyen virá
gok hajtanak ? Lesz e gyümölcs a 
fán melynek nincs virága ?

Ezt a virágzó fát az utolsó év
tized nagyon megtépázta. A háború 
zivatara és vihara nem sokat ártott 
neki. Sőt mintha termékenyitöleg 
hatott volna reá. Teher alatt nő a 
pálma. A szenvedés, a megpróbál
tatás ideje egy egy drága gyöngy 
gyei gazdagította a magyar irodai 
mát és művészetet.

De azután a törzs csonka lett. 
Az elszakított ág ide hullott, oda 
esett. A nedv keringés megakadt. 
Az életerő ugv fogyott belőle, mint 
mikor a pislogó mécses az utolsót 
lobbantja. Száraz ágon csüggedő 
ajakkal, ültek a fáradt madarak, 
elfeledve a dalt, melyet egykor 
énekeltek.

De még sem I Ideig óráig úgy 
tetszhetett, hogy a törzséből elsza 
kitott magyarságnak nem lesz kul
turális élete, irodalma. De a jelek 
másról beszélnek A szlovenszkói 
magyar költészet rügyezni kezdett, 
sőt sudárba szökkent. Ezt látjuk 
Erdélyben s mindetütt az uj álla 
mokban, hol a magyarság kisebb, 
nagyobb számban elszakadva él.

Nem csak a hírlapok, szépiro
dalmi folyóiratok hasábjain szólal 
meg a magyar kultúia, a magyar 
érzés, a magyar világ Ezeknek 
talán csak futó, múló jellemű a 
hatásuk, de egy-egv verses könyv, 
regény, színdarab hivatva van hogy 
maradandóbb nyomot hagyjon, s 
kiiejezésre juttassa az itteni kultu
rális élet ereiét.

Rimaszombatban a „Katóka Or- 
mesterné" a színpadon óriási sikert 
aratott. Az előadásról, a darabról, 
valamint tökéletes zenéjéről szóló 
kritikák az érdeklődés központjába 
helyezték a Katóka örmesternét. 
Szlovenszkó valamennyi városában 
kíváncsian várják a kulturszomjas 
magyarok ennek a tiszta magyar, 
gyönyörű zenével átszőtt és kaca
gástól napos darabnak az előadását. 
S a hatása bizonyosan nem csak 
abból íog állani, hogy egy két 
órára lelki örömöt, gyönyörűséget 

í szerez, hanem emelni fogja öntuda- 
• tunkat, bizalmunkat.

Még csak szűk körben, de talán 
1 rövidesen megindul útjára egy má- 
! sik színdarab is. Udvardon a szin- 

magyar, józan gondolkodású falu 
bán műkedvelők tízszer adták a 

, falu főtanitójának négy felvonásos 
valláserkölcsös színdarabját, mond
hatjuk operettjét a „Földön maradt 
angyalt".

Esténkint jóformán bucsujárás 
volt két hétig Udvard. A vidékről, 
a városból elmentek az emberek, 
hogy végignézzék a Földön maradt 
angyalt S azután megmozdult a 
falu és Érsekújvárt a falusi müked 
velők nagy sikerrel játszották el a 
darabot. A közönség lelkes szere
tettel halmozta el a szerzőt, a mi 
fényes bizonysága annak, hogy ő 
benne vélte megtalálni azt, akit 
oly soká várt, a költőt, a dalköltőt, 
aki annyi évek után végre magya
rul tud dalolni, kinek zenei múzsája 
a leggyönyörűbb, a legdallamo
sabb melódiákat hozza hangjegy
vető tolla alá. Azt mondják, hogy 
soha annyi édes melódiát, magyar 
dallamot az érsekujvári „Arany 
Oroszlány" terme nem hallott, mint 
a mikor a falusi műkedvelők a 
Földön maradt angyalt játszották.

A kultúránk, az irodalmunk, 
ha ideig óráig élettelennek látszott, 
de csak tetszhalott volt. A rügy- 
fakadás megindult megint ott, ahol 
legközelebb van az anyaföldhöz, 
ahol a legtermészetesebb a népnél, 
a falunál. S ha a rügyek fakadozni 
kezdenek, azok életerőről, akaratról 
beszélnek. Jöhet dér, jöhet pusztító 
vihar, de jön uj tavasz is s kultú
ránk irodalmunk fáján lesz már 
virág s a hol virág diszlik, olt 
gyümölcs is teremni fog.

A viiig-eseniényekbül.
Az Oroszország segítségére alakult 

nemzetközi bizottság első ülésén az elnök
ség megválasztása után Nansün főbiztos 
kimerítő teleutést tett a segitöakció állásá
ról az orosz éheégterületen. Nansen leírta 
az oroszországi borzasztó ébsógkatasztrófát. 
mely szakadatlanul terjed és jelenleg már i 
oly nagy területet foglal magában, amelyen 
32 millió ember lakik, 19 millió embert a ■ 
halál közvetlenül fenyeget és ezek között : 
A millió alig lesz megmenthető. Igen nagy 
hatást tett Nansennek az a kijelentése, hogy ' 
mindezeket meg lehehett volna menteni, ha 
szeptemberben meghallgatták volna az ő 
elhívását. Az oroszországi vasúti összeköt

tetésok javulása ki van zárva, mert a la
kosság annyira el van erötlenedve, hogy 
nem dolgozik és sokszor még az élelmiszert 
sem tudja elvinni a szétosztó helyekről. 
Minthogy csak három vasúti vonalon lehet 
szállítani, négy hónap alatt csak a lakosság 
egy harciadat lehet megmenteni.

Azok a hírek, hogy a nagyhatalmak 
Ausztria felosztásának tervével foglalkoznak : 
rémlátas. A szövetségesek és első sorbau 
Franciaország Párisban létrehozott államte
rületeket „noli me tengerednek tekintik. 
Ausztriának, mint önálló államnak megszün
tetése és szomszédjai között való felosztása 
lehetetlenné tenné, hogy a nagyhatalmak a 
többi érvényben lévő szerződés részére 
tiszteletet követeljenek és másrészt ez az 
európai egyensúlyt felborítaná. A nagyhatal
mak tényleg érdeklődnek Ausztria helyzete 
iránt, de csuk pénzügyi szempontból. Most 
belátják, hogy Ausztrián valamilyen módon 
segiteni kell

Hivatalos megállapítások szerint Anglia 
a múlt évben — a töke és a munkaközt 
folyó harc miatt — 86 millió munkanapot 
veszített. December 31-én a segélyben ré
szesülő munkanélküliek száma egy millió 
750 ezer főt tett ki.

Véres zavargas Kalkuttában. A rendőr
ség szétugrasztotta a nacionálisták egyik 
gyűlését, melyet a hatóság tilalma ellenére 
tartottak meg. 300 személyt letartóztattak. 
A felbőszült munkások megtámadták a 
rendőrséget. Az összetűzéseknél 2 munkást 
megöltek és 30-at megsebesítettek. Megsé
rült 15 rendőr is.

A .Daily Mail* washingtoni tudósitója 
arról értesül, hogy Harding és] tanácsadói 
ezidöszerint egy európai gazdasági konferen
cián való részvételt elleneznek mert a meg 
Invott ailainok közűi Lengyelország, Francia
ország és Oroszország nem hajlandók arra, 
hogy katonai kiadásaikat érezhető módon 
csökkentsék és még mindig "erős hadsereget 
tartanak fönn.

Harding elnöknek az a határozott 
meggyőződése, hogy a német jóvátételi köte
lezettségeknek gyors és észszerű szabályozása 
Európa újjáépítése szempontjából a legna 
gyobb jelentőségű Az. Egyesült Államok cél
talannak tartják, hogy mindaddig, ainig eze
ket a kérdéseket nem szabályozták, esrópai 
konferencián részt vegyenek.

Az óriási hózivatar, amely Amerika ke
leti partvidékén dühöng, mindenfelé nagy 
karokat okoz. Az óriási hótömegek egy nagy 
mozinak a tetejét benyomták és a tető az 
előadáson időző közönség :egy részét maga 
alá temette A hóvihar miatt a moziban 
csak mintegy ötszáz ember volt jelen. Az 
összeomlott tető, a nehéz vasbeton és a 
traverzek azonban igy is több mint száz 
embert ütöttek agyon. A közönség között 
borzasztó pánik támadt, amely még súlyos
bította a katasztrófát mert sok embert, kü 
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lönösen nőket és gyermekeket agyontiportak. 
A newyorki Knickerbocker-szinházban, ami
kor éppen nagy bált tartottak, tűz ütött ki, 
amely csakhamar az egész épületet elham
vasztotta. Eddig negyven holttestet húztak 
ki a romok közül, de állítólag száz ember 
vesztette életét. A sebesültek száma pedig 
kétszáz

Takahashi miniszterelnök ellen merény
letet követtek el. A miniszterelnök megsebe
sült, de állapotárúi nem tudnak közelebbi 
részleteket. A merénylőt, egy tatai földmi - 
vest, letartóztatták. (Takahashi elődje, Hartr, 
körülbelül egy hónapja esőit szintén merény
let áldozatául).

A romániai képviselőválasztásokkal kap
csolatban az erdélyi magyarság is megmoz
dult és az eddigi passzivitásból kilépve, 
hozzá kezd a legaktivebb választási harchoz, 
hogy érdekeit az nj parlamentben sikeresen 
megvédelmezze. Eddigelé a következő ma
gyar pártok vannak : 1. Erdélyi néppárt. 
Kolozsváron bontotta ki zászlóját. Elnöke 
Kecskeméti István, volt országgyűlési képvi
selő. Demokratikus párt. 2. Erdélyi nemzeti 
párt. E párt mögött főleg az erdélyi mágná
sok vannak. 3. Erdélyi magyar gazdasági 
párt Hiveit föképen közgazdasági tekinté
lyekből, szellemi munkásokból válogatja ösz- 
sze. 4. Bemády-féle párt. Konzervativ párt.

A francia és német pacifisták elhatá
rozták, hogy ‘közös akcióra egyesülnek A 
legközelebbi napokban közös kiáltványt lóg
nak kibocsátani, melyet kiváló német es 
francia személyiségek fognak aláírni. Külö 
nősen a kát ország tudományos világa lesz 
képviselve. Husvét előtt egy francia küldött
ség valószinüleg viszonozni fogja a látoga
tást, melyet a német pacifisták tettek Parisban 

Henderson munkásvezér Manchesterben 
beszédet mondott, melyben azon a nézeten 
van, hogy az angol—francia szerződést a 
munkáspárt nem támogathatja, mert ilyen 
szerződés esetleg más nemzeteket is bele

ránthat oly háborúba mely a Iránná poli 
tika következménye volna és melyet az 
angol kormány nem tud befolyásolni. A 
munkásság álláspontja a külpolitikában a 
következő : Nemzetközi béke a gazdasági és 
politikai viszonyok stabilizálása Európában 
és a nemzetközi bizalomramélló barátságos 
összeköttetés.‘k helyreállítása. A munkáspárt 
olyan népszövetséget követel, melyben az 
összes nemzetek képviselve vannak. Köve 
teli továbbá a fegyverkezések leszállítását, 
ellene vau a magáncégek áltál való hadi
anyag-kivitel engedélyezésének, valamint a 
titkos szerződéseknek. A párt visszautasítja 
továbbá a gazdasági bojkottot és követeli 
Egiptom lüggetlenséget, valamint autonóm 
kormányt India részére.

A „Slovensku Politika- úgy értesül, 
hogy a legközelebbi időben Ruszinszkóbau, 
Ung és Beregmegyében hatarkiigazitások 
lesznek Magyarország javára A határkiiga- 
zito bizottság az előkészületekkel már készen 
vau és csak kedvezőbb idő beállását várja, 
mert jelenleg lehetetlen dolgozni. Azért nem 
is tartották meg az illető területekéi, u válasz 
tusokat, mert a csehszlovák köztársaság el 
volt készülve egyes területrészek elvesztésére.

Jugoszláviára vonatkozólag fentnevezett 
lap olyan információkat kapott, hogy Olasz
ország egyik olasz herceg közvetítésével 
azon fáradozik, hogy Szabadka városát még 
körülbelül 28 községgel együtt vissza csatolják 
Magyarországhoz, mert ezeknek a terüle
teknek lakóssága katolikus vallásu és magyar 
érzelmű.

A Takahasi miniszterelnök ellem gyil
kos merénylet után összeesküvést fedeztek 
fel, melynek az volt a célja, hogy Japánban 
a közélet legtekintélyesebb embereinek szá
zait legyilkolják. Rendkívüli óvatossági intéz 
kedéseket teltek, hogy az összeesküvést 
meghiúsítsák.

A román és görög sajtó azt a hirt 
hozta, hogy tavasszal Lengyelország, Romá

nia, Jugoszlávia és a cseliszlovák köztársaság 
államfői Bukarestben vagy a csehszlovák 
köztársaságban találkozni fognak. Jelezték, 
hogy az összejövetel Lengyelországnak a 
kis eutente hoz való csatlakozásával fog 
végződni

A nemet vasutasok birodalmi szerveze
tének elnöksége ülést tartott, mely szerfelett 
viharos lefolyású volt

A kormány ajánlatát a vezetőség egy 
része elfogadhatónak tekintette, míg az 
altisztek s a mozdonyvezetők képviselői 
ellene foglaltak állást.

A birodalmi eluök egész Németországra 
kihirdette a kivételes állapotot.

Egyelőre ez u válasz a vasutasok veze
tőinek határozatára, mely 20 szóval 15 ellen 
a ina éjjel kezdődő sztrájk mellett döntött.

Angolország vissza akar térni a német 
fizetési kötelezettségek teljes revíziójának 
kérdésére és evógből mór eszmecsere folyik 
Páris és London között. A jovátételi bízott 
ság ható-körének korlátozásához is meg 
van már Olaszország és Japán beleegyezése. 
Angoiorszag kész részesedéséről a uéiuet 
jóvátételből lemondani és Franciaországnak 
és Belgiumnak elengedni az adott kölcsö
nöket, ezzel szembe a versaillesi szerződés 
módosítását, a sevresi szerződés revízióját 
és Franciaországnak a genuai konferencián 
való résztvételét követeli. Belgium beleegye
zése ebbe az indítványba meglehetősen biztos.

A ,Ceske Slovo*-nak a bányamunkások 
köréből származó információja szerint a 
helyzet annyira feszült, hogy a bizalmi 
embereknek csak nehezen sikerült a sztrájk 
nak hétfőn vaió kitörését megakadályozni 
Igen csekély a remény arra, hogy a kormány 
tervezete alapján a sztrájk békés elhárítása 
sikerüljön.

A vasutasok szövetsége 20 szavazattal 
15 ellenében elhatározta, hogy sztrájkba lép.

Amerika, Anglia és Japán megegyeztek 
a Csendes-Óceáni erődítmények ügyében.

BÚCSÚ.
Indulva <u életuton
Elmerengve visszanézek.
Elöltem a szülőfalum,
Ez a kicsi, boldog fészek.

Csendes minden. Köd borul rá
Az őszi nap sugarára . . .
Csak a magas tornya látszik
S egy pár kicsi, fehér háza

Harangszó csendül a völgyben,
Bús hangja felhat e tájig.
Borzongat az őszi szellő . . .
Testem — lelkem reszket, fázik . . .

Ma még itten ; holnap pedig 
Száz mértföldre messze . . . messze . . 
Borzongat az őszi szellő,
Búcsúkönny szökik szemembe.

."jnnyes szemmel nézek vissza.
Csak a torony látszik távol
S egy lobogó fehér kendő
Virágos ház ablakából.

Aztán ezt is megirigyli
Egy sötét bús vándorfelhü.............
S eltűnik a fehér kendő.............

Mohi 1923. jan. S- NAOY IMRE.

Halál.
Irta. Ifj, URR GYÖRGY.

Julcsa egyszerű leány volt. A szülei 
munkások, akik nehezen keresik a minden
napi kenyeret. És gyermekük talán eggyel 
több ? I Tizennyolc éves volt gondnélkül és 
teli örömmel az élet iránt. Ott volt minden
nap 8 óra előtt az üzletben, tett, vett, szó 

val azon volt, hogy gazdájának minden 
körülmények között megfeleljen. Sohase 
gondolt a halálra, meg almaban sem, nem 
is ismerte az elmúlás gondolatát, hiszen 
menyasszony volt, aki a jövőben sejtette 
boldogságának megvalósulását. És egy szép 
októberi napon amikor dermesztő lett a le
vegő és nyirkosó a pára amelyet tüdejébe 
szívott, meghűlt I

A kis hűlésnek nem tulajdonított na
gyobb jelentőséget, hiszen elmúlik gondolta 
úgy ahogy eljött. Nem feküdt le, mert ott 
motoszkált a gondolat a fejében, hogy Ka
rácsonyra fogja megtartani esküvőjét. Azon
ban egyik reggel elhagyta az ereje, úgy 
érezte, hogy egy forró kazánban ég cl min- 
den porcikája. Egy pillanatra visszaidézte 
a múlt emlékeit, nem akart hinni a jelennek, 
amely megfosztja őt az élettől most fiatalon, 
csekély tizennyolc évvel I Kételkedett a jelen 
valóságán, tréfának, álomnak hitte az egész, 
dolgot, mely után a boldog valóra ébredés 
következik. Nem bírta elképzelni azt, hogy 
miért kellene a halainak az ő fiatal élete, 
hiszen senkinek sem vétett, nem törődött 
senkivel, csak maga akart megelégedett lenni 
a sorssal 1 De csak egy pillanatig tartott 
viziója, azután az élet benne égő tüze ma
gasra hágott és clhanvasztotta a gondolatot.

A lelke már régen túl volt az enyészet 
határán, a testében már csak a kiégett láva 
vonaglott! Már nem érzett, nem tudott sem
mit. Bután bámult rá a körülötte levőkre.

Az édesanyjára aki vért verejtékezett 

báuatában, a vőlegényre akiben téllé válto
zott a természet tavasszá és a testvéreire 

Az orvos is tanácstalanul állott ágyá
nál. 24 órával elkéstek 1 A halál itt van, 
megakadályozni nem lehet, fürgébb volj 
mint az emberi esz — az isteni bölcsesség 
könyvében fel volt Írva — hogy Julcsának 
a leszámolás órája elérkezett. A pap is fel
adta már az utolsó kenetet. Mindenki sírt, 
egy szem sem maradt szárazon. Az ajkak 
vonaglásba törtek és Julasa lehunyta szem
pilláit a nagy feltámadásig A teste egy 
pillanat múlva kihűlt, pedig egy gondolattal 

' előbb még forró volt, az. utolsó csatát vívta 
az élet az enyészet bacilusaival, a legbor
zasztóbbat a legrettenetesebbet I Szent Péter 
pedig kiadta Gábor arkangyalnak a párán 
csőt, hogy ültesse be az Ür kertjébe a 
a földről most érkezett hófehér virágot I

Másnap délután pedig felhangzott a vég 
fináléja a Circum dederunt iné. A vőlegény 
egy hófehér csokorral ment a koporsó után, 
ö volt a legboldogtalanabb, mert nincs ne 
hezebb mint elveszteni azt akit megtaláltunk 
az élet rengetegében. A temetőben a szép 
temberi szél süvöltött egy uj sírdomb körűi 
és egy fehér angyal szált föl a sirból a ma
gasba, arcán a mennyei boldogság mosolya 
val. A nalál pedig dühösen hasított utánna 
kászájával, mert a lélek örök, csak a test 
múlandó I A halál pedig a lelkét akarta 
megölni az embernek de erro nem adatott 
neki a hatalom attól, akitől minden szárma
zik még a halál is.



19St. február 5. » B 8

Különfélék.
— A komáromi dalegyeaületet még 

a műit évben szives vendégszeretettel meg
hívta a levicei dalárda, hogy itt a magyar 
dalban találkozzék a magyar néplélek, meiy 
most kétszeresen érzi szükséget a magyar 
kultúra ápolásának. Már két ízben is ki volt 
tűzve a komáromiak napja, de a közbe jött 
körülmények megakadályozták. Végre január 
28 án a komáromi dalegyesület működő kara, 
a vonós négyes tagjai s az egyesület műked
velői dr. Kamrás József elnök, Flllöp Zsig- 
inond alelnök es Molec Tivadar karnagy ve 
vetése mellett mintegy ötvenen megérkeztek 
városunkba, hol a pályaudvaron dalárdáuk 
vezetősége fogadta Ismét a katolikus körbe 
vonultak, hol a dalárda működő kara fogadta 
ünnepélyesen a kedves vendegeket. A két 
dalegyesület jeligéjük elénekiesevel üdvö 
zölték egymást Majd dr. L.akner Zoltán 
köszöntötte néhány szives szóval a komá
romiakat, amit dr. Kamrás József viszonzott 
megkapóan szép beszéddel. E/után Szakács 
Viktor plébánosunk kezdeményezésére a kath. 
körben öt órai tea volt, melyet dalárdánk 
hölgy tagjai szsretetre méltó kedvességgel szol 
gáltak let- — A dalárda hangversenye nagy 
érdeklődés mellett zajlott le január h<> 28 án. 
A műsort egészben a komaromi dalárda 
töltötte be s jó lélekkel mondhatjuk, hogy 
nem csak érdeklődésünket, de rokonszen 
vünket biztosította magának. Előkelő nívós 
műsor, kitünően fegyelmezett jo hangú éne
kesek, bájos előadok s igy a siker előre is 
biztosítva volt. Molec Tivadar, a komáromi 
dalárda karmestere bámulatosan tudja fegyel 
mezni a dalárdát s ezért az előadás harmo
nikusan szép és összevágó. A dalárdát a 
műsor előtt a levicei dalárda vegyeskara 
üdvözölte jeligéjének elénekiesevel, a meiyre 
a komaromiak szintén egy hangulatos jeli
gével feleltek. A komáromi dalarda a műsor 
bán három számmal szerepelt. Előadta Wusc- 
hing Konrádoak Petőfi Falu végén kurta 
kocsma cimü románcára szerzett kvartettjét, 
mely stílszerűen jellegzetes előadásával sze
rezte meg a közönség elismerését Kitünően 
hangzottak a szép Balaton partján cim alatt 
Révfy által hangszerelt magyar nóták és a 
Fekete István dalai. Csupa meleg érzés, elő 
kelő tónus volt ez az előadás, a közönség 
szűnni nem akaró tapssal honorálta. Van a 
dalárdának egy hatalmas, kitűnő bassistája, 
Mokos Kálmán, kinek hangja úgy dominált 
a kvartettben, mint a nagy bőgő a bandában. 
Ez mint szóló énekes is bemutatkozott s 
nagy terjedelmű hangjával szinte elragadta 
a közönséget. Schuberth a Vándor cimü 
dalát s több magyar nótát énekelt, melyekkel 
oly tetszést aratott, hogy műsorát meg kellett 
toldania. Hallottunk egy pár modern versot 
egy bájos kis lány ajkairól, melyek szintén 
az újdonság ingerével hallottak. Molec Manci 
szavalt a Harsányi Zsolt A hercegnő ruhája 
cimü költeményét éá Kardos Tilda két versét 
Egyszerű, keresetlen előadása nagy hálást 
váltott ki Igen szép volt Réviy- Arany V 
László cimü melodrámája, melyben a prózai 
résit Mokos Kálmán szavalta megrázó hatás 
sál Páratlanul kedves volt /oó Leonka magán
jelenete, ki Az egyuapos asszony derűs bána
tát csicseregte el szépen, fesztelenül. Meg 
egy kis vígjáték volt a műsorban, amelynek 
előadása művészien szép volt. Kovács Edit 
Rózsiké szerepét elfogulatlan fesztelenséggel 
játszotta. A két férfi szerepet Pyber Kálmán 
és dr. Élva Ferenc játszották s kitünően 
kontráztak egymásnak. Volt még egy bajos 
szobalány is, de nem sikerült a nevét meg 
tudnunk. Műsor után barátságos asztalokhoz 
telepedtek a daiárdisták s a lévaiak is, meg 
a komáromiak is ogy-egy dalbokrétával ked
veskedtek a közönségnek. Természetesen a 
fiatalság hajnalig ropta a táncot Sujnos a 
négy órai vonat már vitte a komáromiakat, 
de azért az omnibuszban is csupa derűs 
hangulat uralkodott. Mint halljuk a lévaiak 
májusban fogják viszonozni a komáromiak 
vendégszereplesét.

— Kain, flnt’epek eltör'ése. A cs. 
közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy a 
három Mana-üunepen, iebr hó 2-án, már
cius 26 en es szeptember 8 án az összes 
hitfeiekezeti iskolákban rendes előadást kell 
tartani.

— A levicei tisztviselők egyesü
lete ma vasárnap, f. hó 5.-én délelőtt 11 
órakor a levicei takarékbank tanácstermében 
rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tagokat 
ezúton hivja meg az Eluökség Az alapsza
bályok 14. §. értőimében ezen közgyűlés 
mer a megjelenők szamara tekintet nélkül 
fog határozni. Tárgy: Az alapszabályok 
1. § ának módosítása 

— Gyaszulr. Egy hosszú, években 
gazdag élet csendes kiadásáról vesszük a 
hirt, mely városunkban sok tekintélyes csa
ládot borított gyászba Hoicsányi Győző, 
köztiszteletben állott iparos polgártársunk e 
hó 4 en hajnalban áldásos életének 80 évé
ben elhunyt. A boldogult egyike volt az okos, 
értelmes iparosok mintaképének, ki a közelet 
térén is tevékenyen közreműködött Ifjabb 
éveiben sok even át elnöke volt a szabó

energikus teilépesevel 
vívott ki magának, 
társadalomnak, egyik 
Kath. Kör“ nek. Mint

ipartarsuiatnak, tagja a városi képviselőtes
tületnek, hol bátor, 
altaianos tiszteletet 
Agilis tagja volt a 
megalapítója a lévai 
ember gondos családapa, Istenben bizó val
lásos érti volt. Felesegenek elvesztése után 
a magan életbe vonult vissza s tia Borcsányi 
Béla házánál töltötte egykori csendes napjait. 
A jo Isten kegyelmes voit irányában mert 
nem hagyta soka szenvedni Rövid idővel 
ez előtt gyenge széihüdes erte, mig most 
elete lassan lobogó iáklaja vegleg kiaiudt. 
Halálát öt gyermeke és számos unoka gyá
szolja. Gyula fia meg mindig orosz fogoly, 
kinek visszatérését halála órájáig várta. 

— t éBöl- l ita - 1 A „Bars* múlt 
számában közölt képkiábitás a városháza j 
kistermében 4, 5 6 an megtekinthető

— A kamaton 1 Izr. eg bád kar 
január hó 27-én pénteken este és januar 
28-an délelőtt a lévai izr. temp ómban az 
isteni tiazteieten közreműködött es gyöuyörü

■ énekével emelte a szertartás fenséget. A i 
j szépen összetanuit egjhazi kar énekelt, ; 
j más vallásit polgártársaink közül is szamo- i 
' san végig hallgatták és mindnyájan a lég- > 
: nagyobb elismeréssel emlekezuek meg a •
■ hivatása magaslatán álló énekkar precíz < 
I énekéről.

— Küldöttség a levicei magyar • 
I gimnáziumért. Lapunk múlt számában I 
’ néhány sorban közöltük, hogy városunkból ' 

a gimnázium ügyében deputació volt Pra- i 
I gában Ezt most a következőkkel egeszitjük - 
' ki: Levice város közgyűlése a város képvi- 1 
l selö testüietenek tagjaiból egy öttagú „isko- I 
: laügyi bizottságot* választott, amely a bra- I 
í tiszlavai Skolsky Referál atirata kapcsán a ‘ 
í közgyűlésnek azt a javaslatot tette, hogy a i 
• varos hajlandó a levicei főgimnáziumot az 
’ államnak barbeadni illetve azt kibővíteni i 
I oly feltétellel, hogy ott párhuzamos magyar i 
j osztályokat is engedélyez. Ez utóbbi esetben ' 
' a vároa eltekint a bérösszegtől is, amit az !
■ állam — eddig sem fizetett. Ha az állam a ' 
' fenti javaslatba nem menne bele, a város ; 
: hajlandó eladni a főgimnáziumot az állam- > 
, nak oly föltétellel, hogy a vételárból parhu- I

zamos négy osztályú magyar szlovák polgári, j 
' kereskedelmi, ipari és gazdasági középiskolát ' 

engedélyez. A közgyűlés a javaslatot elfő- .;
i gadta és megbízta az ötös bizottságot, hogy 
! deputációkent keresse fel dr. Srobar Lőrinc 

közoktatásügyi minisztert. A deputació januar j 
i 22.-én járt Pragubau és miután Srobart nem i 
í találta, Neuhaufiel referenssel beszelt. Utóbbi 

megnnyugtatta a deputaciut, hogy a gimná-
■ ziumot senkinek sem all jogában egyszerűen 

elrekvirálni, a Ssolsky Referat erre vonat
kozó átiratáról tudomása sincs a miniszté
riumnak. Felszólította a bizottságot, hogy 
kívánságait a gimuaziumra külön és a négy
osztályú gazdasági iskolára is külön juttassa

; el egyenesen Srouar dr közoktatásügyi mi
niszterhez, aki kedvezően fogja elintézni a 

I lévaiak gimnázium ügyet, mert az államnak 
I sem érdeke, hogy polgárai tanulatlanok ma

radjanak.
— Zádor Dezső és BMnlts Béla 

dal estéi ve Levion. Zádor Dezső, szász 
kamara énekes, a berlini opera kiváló ba
ritonistája, a budapesti operaház voit igaz 
gató főrendezője es ReinitZ Béla (Erbé 
Viktor) zeneszerző, az Ady-dalok ét szám

i

tálán más sláger cabaret dalok népszerű 
megzenésitője, szerdán, február 8 án este 8 
órai kezdettel, a városi színházban dal-estélyt 
adnak, melynek fényes műsorán opera áriák, 
Schubert, Locwa és Rainitz dalok fognak 
legnagyobb részt szerepenli. A hangverseny 
rendezését Iván Sándor és Somogyi Karoly 
vállaltak nagy anyagi áldozatos árán a 
„Musa* hangverseny igazgatóság megbízá
sából akiknek eddig rendezett hangversenyei : 
a Napkeleti hangverseny, a Mogyasszay és 
Wiesenthal-estek, valamint a tegnapi Be
regi-est óriási sikere máris garancia iehet, 
hogy a Zádor és Ramitz hangverseny is a 
szenzáció jegyebon fog lefolyni. A rendezők 
számítva a közönség széleskörű részvételére, 
a helyarak-t vigalmi adóval együtt igy .álla 
pitották meg: Oldalszek. zsöllye és páholy
ülés 33 K , zartszék 22 K és állóhely 11 
k Jegyek előre válthatok a Gróf-Me dohány 
nagyarudában.

— Házasság Marcel George Yourdsn, 
Páris a Japán delegátus titkára és Sándor 
Margit kisasszony Lavicéröl januar 26 an, 
Budapesten házasságot kötöttek. (.Minden 
külön értesítés heljett.)

— GasdazA~vló- vetés Garam- 
lözÖLi Az országos magyar kisgazda, löld 
míves és kis páros part garamlöki helyi szer
vezete a párt levicei országos partnapját 
követő napon, januar hó 19 én avatta fel 
szép ünnepség kereteben a szervezet zász
laját. Az ü népség a párt vezetősége élen 
Füssy Kálmán képviselővel a a csehországi 
német gazdák szövetséget a pártnapon kép
viselő Pitiinger Ferenc nemzetgyüiesi kép
visel es Janausch József főtitkár is részt- 
vettek Utóbbiak különösen a magyar falu 
iránt érdeklődtek s Giramlösön több kis
gazda házába betérve, azok mintaszerű gaz
daságát szemeltek mag Különös elisme
réssel nyilatkoztuk a községben tapasztalt 
tisztaság és rendről, ami a község lakósa- 
inak a kultúra iránti fogékonyságáról tesz 
tanúságot.

— A „Hazám* farsangi estélve 
február 1 én zajlott le a vigadóban. Az ifjú
ság rendezte ezt a mulatságát, az ifjúság 
aranyos jókedve ragyogott is rajta. A szép 
és tartalmas műsor nagy közönséget vonzott, 
mely mindvégig meleg rokonszenvvel kísérte 
a szereplők játékát s valamennyit szivélyes 
ovációban részesítette. A műsort Krajcsy 
Etelka nyitotta meg Pál Imre tartalmas pro
lógjanak emelkedett hangú, szikhez szóló 
tolmácsolásával. Utána a műkedvelő ifjúság 
egyik legjobb komikusa, Florek Gyula éne
kelte s játszotta el Béktffynek a cipőzsi
nórról Írott kupléját falrengetö kacagás mel
lett Majd Paulini Béla a huncut Krausz 
cimü kabaré tréfája következett, melyben 
Florek József adta dr. Krausz szerepét jó ízű 
igazi akasztófa humorral. Sinák Mihály a 
minisztori titkár szerepében ügyesen játszott, 
két törül metszett kis gazdát alakitott Uhrik 
Gyula és Laufer Lajos kik pompásán elta
láltak a furfangos paraszti észjárást, /uh isz 
Lajos a szolga kis szerepét jól adta. Holo- 
vitz Kató, egy bájos csitri ragagta el ezután 
nem csak az ifusagot, de az egész közön
séget, amidőn Bartos Lajos bandájának dis- 
kreten, finoman, zeuekiséret mellett Kondor 
egy bájos dalát, a csilingelő szánt énekelte. 
Hangja meg kisiányos, de lágy és behízelgő, 
előadása egyszerű és kedves A dalt nagy 
ujrazásra meg kellett toldania két magyar 
nótával, melyekkel szintén nagy tetszést 
aratott Ezt követte Korsók Jánosnak A kolos
torban cimü drámai jelenete. Guba Irma 
Máriát Játszotta, jó alakja, szép hangja, 
kitűnő szavalói készsége szinte predeszti
nálják a drámái szerepekre. Halotti csend 
volt a teremben, mig játszott. Minden szava 
a szivekbe markolt s könnyet facsart a 
szemekből. Jó partnere volt Kónya József 
Páter Benodek szerepében, amelyet komolyan, 
megértéssel játszott zajos taps juialmazta 
a szép előadást. Majd Belepotocky László 
jött a függöny elé s elénekelte Heidelberg 
Erzsiké cimü románcát. E einto küzdött a 
lámpalázzal, de utóbb mar diadalmaskodott 
szerepen A műsort egy kacagtató bohózat, 
Szabados L. Csopak ur módszere cimü egy 
felvonasos darabja fejezte be. Ebben a csupa 
derűs, komikus darabban a szereplők pom-
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páaan összevágó játékot produkáltak Florek 
Gyula a Qsopákból minta figurát csinált. 
Tóth Irén, a Csopakné a papucskormáuy 
álén álló örnagynét kacagtató előkelőséggel 
játszotta. Pál Annus szemre való kis me
nyecske volt Teréz szerepében. Dr Veiuyi 
orvost Drelieska Rezső, egy minden hájjal 
megkent ifjú bonvivaut játszotta fürgén és 
elevenen. Hradecsny, mint Haragos nyug, 
ezredes általános figyelmet keltett természe
tes játékával s kitöréseivel. Holovitz Kató 
Lili szerepében kissé fiatal volt, de a játéka 
varázslatos kedvességgel aranyozta be ezt a 
szerepet. Platzer Irén helyes kis fruska volt 
Klári szerepében, nem hiába bolondultak 
érte No meg Emil, a csók miatt lamentáló 
inas is oly tökéletes figura volt, hogy dicsé
ret illeti érte Szokol Lajost. Előadás után a 
szokásos tánc volt, az az, hogy az ifjúság 
ki akarta rúgni a ház oldalát, hogy nem 
sikerfiit, az csak annak köszönhető, hogy a 
hajnal hamarább benézett mint kellett volna 
A jövedelem a levicei kórház javára ment 
s mint értesülünk az erkölcsi siker mellett 
az anyagi sem maradt el.

— Eljegyzés. Heimann lolánkát elje
gyezte Kohn Lajos intéző, iMinden külön 
értesités helyett.)

— A Góth-pár és Kővári Gyalu 
vendégjátéka. Múltbeli számunknak h 
Gd/A-pár és Kővári Gyula lévai vendégjáté
káról szóló hirünk, mint a futótűz terjedt el 
szerte-széjjel. Ma már Léván mindenki csak 
a Góthék vendégjátékáról suttog, amiből 
máris előre megállapítható, hogy ezen az. 
előadáson ismét szűknek fog bizonyulni a 
lévai szinház-terem. Ez a Budapesten oly 
népszerű mfivisz-trio Léván, csütörtökön, 
február 16-án a budapesti .Renaissance 
Szinház* óriási sikert aratott újdonságát, 
Louis Verneuil kitűnő 3 felvonásos vigjáté- 
kát, a .Hossz és bessz* t (L' amant de 
coeur) fogja előadni. Erről a darabról rek
lám-cikket Írni nem lehet. Ezt a darabot 
G. Kertész Ellától, Góth Sándortól és Kővári 
Gyulától látni kell 1 A helyárakra és jegy 
árusításra vonatkozólag a falragaszok fogják 
majd k közönséget tájékoztatni.

— A oslamadla-bál hagyományos szo
kás szerint ismét farsang vasárnapján lesz. 
Azonban nem csupán táncmulatságból fog 
állani az estély, mert ez alkalommal elő
adják az estélyen Géazinek egy 3 felvonásos 
népszínművét, amelyre a próbák már is 
serényen folynak ; a szereplők gárdája min 
dent elkövet, hogy az estélyen kellemes szó
rakozásba részeltesse a közönséget.

— Kázaaság. Deutsch Ignác levicei 
járásbirósági irodafőtiszt és özv. Friedmann 
Bernátné szül. Willner Janka f. évi február 
hó 2-án a levicei izr. templomban házassá
got kötöttek. (Minden külön értesités helyett.)

— Katóka Srmaatcrné Garamlökön- 
A szomszédos Garamiök községben a múlt 
héten előadta a fiatalság Nagy Dénes „Katóka 
örmesterné" cimfi népszínművét, mind er
kölcsi, mind anyagi tekintetben igen szép 
siker.és pedig jan. 27 töl, 80-ig 4 napon 
egymás után. Nemcsak a községben iparko
dott mindenki megjelenni az előadáson, 
hanem a vidékről is sokan jöttek. Komoly 
készültség, átgondoltság az erkölcsi sikerre 
való törekvés jellemezték a szereplő ifjakat. 
Most is meggyőződtünk, hogy népünkben 
mennyi tehetség szunnyad, amit szép és 
nemes tettek kivitelére felébresztéssel, mun 
kával, ösztönzéssel felszínre kell hoznunk 
Az előadás kezdeményezése, a darab beta
nítása és rendezése Sebő Pál ur érdeme, 
aki nemes törekvéssel láradozott a siker 
elérésén. Az ezer koronát meghaladó tiszta 
jövedelmet az előadók ifj egyesület mega- 
alapitására szánták.

— A levloel kareaatéuy muukáa- 
•gyMtUét e hó 19 én este 8 órakor a 
saját helyiségeiben kacagtató műsorral egybe
kötött táncmulatságot rendez. Ez alkalomból 
előadja Horváth Zoltán : .A pofozó masina* 
cimfi 2 felvonásos bohózatot és Berta Irén ; 
„A szobalány* 1 felvonásos vigjátékot. Ezen 
mulattató műsor mellett jó cigányról és jó 
italokról is gondoskodva van és igy ezen 
utón is tisztelettel megbivja as Egyesületet 
pártoló nagyérdemű közönséget A vezetőség

— Haláleset. Özv Tolnay Andrásáé 
szül. Balázs Erzsébet, néhai Tolnay András 
birtokosnak a levicei ref. egyház sok éven 
át volt presbiterének özvegye f. év január 
30 áu életének 73-ik, özvegységének 2-ik 
évében, hosszas szenvedés után elhunyt. 
Temetése február 1-eu ment végbe nagy 
részvéttel. Halálát kiterjedt rokonság gyá
szolja. Béke poraira !

— Temetkezési Egylet. Tisztelettől 
értesítem a tem. egylet tagjait, hogy a rend
kívüli közgyűlés akadályok miatt a Katii 
Körben tartatik meg február hó 5 ón dél 
előtt 10 órakor. Pély István elnök.

— 0 oaóbb lett a hun és péksü
temény. A Hospodárské Urad pro Siover.- 
sko egész Szlovenszkó területére egységes 
árakat állapított meg. A fehér sütemények 
arai kicsinyben e'udásra: zsemlye 85 fillér, 
kifli vagy perec 40 fillér. A sütemények 48 
grammnál kisebbek nem lehetnek Kenyér 
(1 Kg. 40 sulybun) 6 K. Húsárak : marhahús 
kg. ja 6—10 K, borjúhús 10 K, disznóhus 
14 K, zsirz.salonna 20—25 K, zsír 28 K, 
füstölt sonka 25 K, prágai sonka szeletelve 
50 K. llgy értesülünk, hogy a megállapított 
maximális árak, csak ideiglenesek, legköze
lebb az árak ismét alacsonyabbak lesznek.

— Meglógtak a betörők. Általános 
megnyugvást keltett, hogy a Népbank betö
rőit rendőrsegünk oly hamar kézre kerítette. 
De amint gyorsan hurokra kerültek, ép oly 
gyorsan meg is lógtak. Január 29-én a soknovü 
Gombosi Imre, kit mellesleg Sumigrát Ist
ván néven hívtak a betörő világban, aki 
Alföldi majd Stnekl néven hivatta magát, 
akinek Reichert József névre kiállított illető
ségi bizonyítványa is volt, a rendőrségi őr
szobáról megszökött. Este tél kilenc órakor 
kérte, hogy kisérjék a félre eső helyre. 
Kis kabátban, hajadonfővel volt, kint pedig 
csikorgóit a téli hidog, tehát nem igen lehe
tett tartani a szökéstől. Azonban a furlan 
gos betörő a folyosón hirtelen szembe for
dult a rendőrrel, egy pillanat alatt félrelökte 
s kiugrott az utcára. Mire a rendőr megle
petéséből felocsúdott, már eltűnt az éj »ö 
tétében. Állítólag azon az éjszakán a garam 
Újfalui vezető utón láttak Távirati értesités 
ment minden felé, de eddig semmi ered 
mény. A kiküldött detektívek csak annyit 
értek el, hogy közben egy másik országosan 
körözött betörőt fogtak el Február l én 
pedig a rendőrségi fogházból megszökött 
két betörő: Bunyi Béla és Hécz Pál. A 
szökést oly ravaszul es furfangosén vitték 
keresztül, mint ha csak egy mozitrükköt 
játszottak volna le Éjjel kivágták az ágyuk 
alatt könnyedén feltörhető 1 cm. vastag be
ton boltozatot s igy leereszkedtek a pincébe. 
Innen, mivel a két kapun ki nem mehettek, 
felmentek a padlásra s itt összeszedték a 
a ruhaszárító köteleket, összekötözték s 
összecsomózták, hogy legyen mibe kapasz- 
koduiok. Az iktató felett a tetőzetet kis da
rabon felszedték, a leceket kivágták, azután 
a kötelet a padlás gerendára hurkolták s 
azon leereszkedtek az utcára. Éjfél után 
egy és két óra között lévén az idő, a nép 
télén utcán nem járt senki s igy sikerült 
egér utat venniük. Minden irányban megiu 
dúlt a nyomozás, távirati értesitéB folytan 
a csendörség is lázasan kutat, de még eddig 
semmi nyom, csak a tetőn levő lyuk és kötél 
mutatta, hogy mi történt. Rendőrségünk is 
mozgósította embereit, de furfangos betörök 
gyalogszerrel bujdokolva eddig kikerülték 
felledeztetésüket. Valószínű, hogy a betörők
nek Léván cinkos társuk van, hol egyelőre 
menedék helyet kaptak mig azután átöltözve 
odáb állhatták. Sok az idegen lakó, kiknek 
semmi foglalkozásuk nincB. De, hogy meg 
szökhettek, annak az oka, hogy a fogdában 
a betonréteg oly vékony volt, hogy azt 
lábbal egy gyerek is szétrughatta. ügy lát 
szik, hogy az épitésnél takarékoskodtak az 
anyaggal.

— a mozi. Vasárnap, f. hó 5-én 
Cirkusz king IV. része, kedden, folyó hó 
7 én, Cirkusz king V-ik, vagyis utolsó része 
kerül bemutatásra. — Jövő vasárnap, f. hó 
12 én, 6 és 8 órakor pedig bemutatásra 
kerül a .Donevillei kincs* a franeia forra
dalomból merítve nagyhatású dráma 0 fel
vonásban.

KVazönetnylIvánitós.
Az irgalmas nővérek intézete karácsony 

előtt évenkint gyűjtést indít a szegény tanú 
lók segélyezésére. Ez evbeu a kővetkező 
adományokat kaptuk :

Reviczky Vilinosné 400 K, a Csehszlo 
vak Vöröskereszt Levicei Választmány 350 
K, a Ba smegyei Népbank 250 K, Medvegy 
Lajosué 50 K, és pár kilo cukor, Bat’a cég 
30 cipőjegy, Herényi Jolán 2 öltözet tiuruha 
és 1 doboz cukor. Kürti Gusztáv 1 öltözet 
fiuruha, Bojsza Józsefné 1 pár cipő, Drapák 
Ráfaei 1 pár cipő, 1 pár talpalás, Hattala 
Ilona 40 K. Bernschűtz Teri 1 pár cipó, 
Blumenthál Jónás 3 ni. kelme, Kohu Miksa 
7 —8 m. kelme és egy fejkötö, Deutsch Izsó 
4 m. 80 cm kelme, Patay Olga 2 */s 111 
kelme. Adamcsa Apollónia 2 m kelme, 1 
ingre való gyoícs, Tauber 8 kg. 70 deka 
cukorka, Weisz Ignác 1 doboz cukorka, 
Kern Testverek nagymennyiségű karácsonyfa
dísz és cukorka, Spitzer Aranka és Rosen 
féld Emília gyűjtése : Özv Thuróczy Lőrincné, 
dr. Kersék Jinosne, Agardy Sándorné, dr. 
Qorgely Fülöpné, Weisz József, Engel 
Gyula, N. N, dr Balog Sándor, Medvegy 
Lajos 20-20 K, dr. Karafiáth Muriusné 15 
K, Fraseh József, Gróf Rudolf, Kertész Lajos, 
Kohu Miksa, Kuglor es Wetzier, Schulcz 
Ignácz, N. N., Bolemann gyógytár, Rappe- 
port Manó, Knapp Ignác, Wilhcim Béla 
Borcsányi és Csernák, Róth Ignác, Weisz 
Simou, Tróbitsch Ignác, Poilák Kálmán, 
Takács es Engel, Fried Gyula, Heksch Samu, 
Preisich Viktor, Liebermann Jakabné, Stre- 
icher Józsefné, dr. Steiner Gyula, Knapp 
Dávid, dr. Steiner Oszkár, N. N., 10 -10 K, 
Pai Imre, W. K. Pick Endre, Hetzer Róbert, 
N. N , N. N„ N N., Pintér Józaa, Fehér 
Soma, Fischer Vilmos Kovács Sándor, Link 
Bernét, Schwaicz N., Stranszky Mór, Grün 
féld nővérek, N N , Schrank Náthán, Hirsoh 
N. 5—5 K, Petrásné 2 korona. Madarász 
Ida gyűjtése: Kern Testvérek, Blumenthál 
Jónás, Híóska Samu, Györgyi Lajos, Kostyek 
József, Ghimessy Mihályné 20—20 K £. Ella, 
Fehér, N. N. 5—5 K. Sós M. gyűjtése 20 
K. Bakos Gizella gyűjtése 10 K. Grosz 
Janka és Tóth Margit gyűjtése Zselizröl 200 
K. Juhász Arunka gyűjtése 30 K.

Az egyes osztályok gyűjtése : Óvodai 
fiuk 45 K. óvódás leányok 29 K. Elemi 1. 
oszt. 82 K, II. A oszt. 43 K, II. B. oszt. 
37 K, III. A. oszt. 66 K III. B. oszt 45 K, 
IV. oszt. 126 K, V—VI. oszt. 5 K. Polgári 
I. A. oszt. 350 K, I B oszt. 275 K, 11. 
oszt 149 K III. oszt 215 K. IV. oszt. 300 
K. Keresk. isk. 42 K.

A begyüit pénzből ruhát kapott 42 
gyermek, cipőt 6 gyermek, kiosztottunk még 
2 pár keztyűt. 18 pár harisnyát, 13 inget.

Ruhát varnak : Uhlárik Erzsébet, Bakos 
Lajosáé, Márkly Gyuláné, Csuvara íjászióné, 
Bodoky Pálné, Ürminesek Istvánná, Nyemecz 
Ilona, 1—1 ruhát, özv. Oroszi Tivadarné, 2 
ruhát. Lovas nővérek 3 ruhát.

A Mária kongregáció gyűjtése. 860 K. 
Ebből 8 gyermek kapott ruhát, miket Balázs 
Mária, Kovács Gizella, Kovács Antónia, 
Fraseh Mária, Mátéffy Elza, Simovits Mária, 
Behula Júlia es Reiudl Erzsébet varrtak meg. 
Továbbá 7 család kapott karácsonyfát s 
e mellett több gyermeknek jutott cukor s 
egyéb édesség. Boldogok az irgalmatok, 
mert irgalmasságot nyernek.

A szives adományokért és munkáért 
hálás köszönetét mond a segélyezett gyér 
mekek nevében is az intézet clül Járta ága

QyáazköazUnat nyllvánitaa.
Mindazon ismerősöknek és barátoknak 

kik felejthetetlen feleségem illetve édea 
anyánk elhunyta alkalmából szives részvé 
tűkkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek vol
tak, fogadják ezúton hálaa köszönetünket.

Szanyá Miklós és gyermekei

Byaazkofizönat nyilvánítói.
Mindazoknak kik boldogult feleségem 

illetve édes anyánk elhunytéval szives réaz- 
vélükkel fájdalmunkat enyhítették, fogadják 
hálás köszönetűnket.

Halmai Már áa aaaláája
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Irodalom és művészet.

„U J A U R Ó R A*. 
MlH> elmaassá at IBM tara.

Saerkeaatik: Dohai Jéuoa dr. es «<ino«Atd> Isivsn.
A magyarságul aukaror meglátogató 

ueiuzuti és kulturális veszedelmek idején az 
irodalom lánglelkü és öuzetlen munkásainak 
volt mindig örök érdemük, hogy legdrágább 
kincseinket: nyelvünket, irodalmunkat, a ez
által faji jellegünket es nemzeti öntudatuu 
kát megőrizték és eredményesen fejlesz
tették.

A XIX szazad elejének kimagasló szol 
leiue, Kisfaludy Karoly, 1822.-ben indította 
meg .Auróra' című, éveukirit megjelenő 
zsebkönyvét, s ezzel a kulturális művészi 
munkával a mar csügguteg lelkű közönségre 
óvódásán felrázó hátast gyakorolt. Ez év
könyv jelentősege az átalakuló Magyaror
szág reförmkorszakában elsőrendű volt, 
mert hiszen a nemzeti szellemű irodalom 
ujjáébredese, a nemzeti elet rohamos, át
alakulása és a magyar nép demokratikus 
jogainak kivívása nagyreszt az Auróra* és 
az e köze csoportosuló Írók érdeme.

Százéves fordulóját ünnepeljük az év
könyv megjelenésének. A regi, de örök erve 
nyű eszmék ujjaébresztö ereje ma is idő 
szerű Talán méltóbban nem is ünnepelhet
nék meg e dicsőséges százeves évfordulót, 
mint azzal, hogy a magyarság ele állítjuk 
újból kulturális nagyjait, s azok egyik ve 
zérlő bősét: Kisfaludy Károlyt.

Az ö nemzeti es művészi szellemében 
a Mipsz. a már közismert műkedvelő baráti 
kör .Uj-Auróra* címmel egy almanachot 
fog január folyamán kiadni. A nemzeti 
eszme és a faji üutudat évezredes igazsa 
gait fogja ez évkönyv uj fényben ragyog 
látni A szlovenszkói magyarság elő lelkiis
merete akar leuuí, összeforrasztó kulturális 
kapocs a magyar lelkek között. Tanító, buz
dító, szórakoztató és művészi tartalmával 
meg akarja velünk értetni mindauuak becsű- 
lesét és féltő megőrzését, ami magyarságunkat 
az európai kulturközöaség értékes tágjává 
lőtte. Lapjairól Szloveuszkőnak körülbelül 
harminc neves írója fog a magyar telkekhez 
szólni, akik eddigi Írásaikkal tanubizonysá 
got tettek arról, hogy a magyar eszméknek 
bátor szószólói éa művészi tolmácsolni Ez 
az évkönyv lesz az első bemutatkozás azon 
irányban, hogy a magyarság a komoly és 
eéltudatos kulturális munkát megkezdette, s 
— ami a legfőbb — egyben a magyar író 
kát tömöritette

Felhívunk a szent es kulturális úgy 
támogatására minden magyart A mű tizenöt 
iv terjedelmű lesz, famentes papíron, nyol 
cadrét (zsebkönyv) alakban, modem nyomás 
sál. Egy példány ára 30 korona lesz Az 
aluianachboi száz darab számozott díszpél
dány is meg lóg jelenni; ezen külön pél
dányok ára 100 korona. Az előfizetések a 
Pozsonyi Iparbank, Ventur-utca 13 /. címere, 
a Mipsz-Almanach folyószámlája javara kül
dendők

Találjon utal a kulturális és művészi 
vállalkozás mindenütt, ahol csak egy kis 
érdeklődés mutatkozik a magyar kultúra 
elárvult ügye iránt: hadd boditsőn most az 
.Uj Aurára" szelleme, mely nyomában fog 
járni a dicsőséges tradícióknak I

Az anyakönyvi hivatal bejegyzést
IBM. évi január bé BB.-tál- február né 6-ig.

Születés.
Laczko Jórsel lUvran Margit liu József. - 

Szeneii János Huszár Zsuzsanna fin 
Szirota János Homoia Ilona leány Ilona Bamlzi 
János Takács Julianna fiú András, Károly - 
Petrás János Koráb Mária fiú Ferenc, Jaroslav.

Házasság.
Veiner István Rasclunann Vilma rkath - 

özv. Deutsch Ignácz Willner Janka izr. - Kram- 
mer József Stefánek Erzsébet rkalh

Halálozás.
Halmai Mérné Braun Belli el éves Végel- 

Kengülés - Micsik Adám 78 éves Aggaszály. - 
ingva István 3 hö Veleszületett gyengeség^ - 

Idb. Sztribula József 72 éves Mandularak. - özv 
Tolnai Andrásáé Balázs Erzsébet 73 éves Vége 
gyengülés - Lentbár Ferenczné Oberth Margit 
42 éves Bélgűmókór.

Jótékonyság.
Juticzky Jakabue ui iő 100 koronát, 

egy magul megnevezni nem akaró urhölgy 
60 koronát adományozott, a lévai Kaib. Kői 
pedig Sylveater esti muntsága alkalmával 
72 koronát gyűjtött a tüdőbeteg gondozó 
ntezetuek Fogadjak a uemealelkfi adakozók 
ntézetüok hálás köszönetét és elismerését

Dr Frammar Igntar.

Hirdetmény
a nyugdíjbiztosítási törvényről

A magán es némely közszolgálatban 
alkalmazottak nyugdijbiztosításáról szoló 1906 
december 5. törvény bírod, t. 1907 1. sz.) 
az 1914 junius 25 csász. rendelettel ibir. t. 
138. sz.) való módosításában meg iett vál
toztatva az 1920. február >. törvénnyel (törv. 
és rend t. 89 sz j, mely 1920. julius 1-én 
lépett hatályba Ezen törvény hatálya 1922. 
január l én ki lett terjesztve Szlovenszkóra 
és Podkarpatszka Buszra.

Ezen törvény szerint az, aki 16 életévét 
betöltötte és szolgálati viszonyban van Cseh- 
szlovák köztársaságban, amennyiben nem 

í működik mint munkás avagy tanonc, vagy 
í nem teljesit túlnyomó részben alárendelti 
I munkát, mint szolgai, napszámost vagy olyan 

szolgálatokat, melyek teljesítői a bir. t. 1910. 
i jan. 16-ról 20. sz. törvény szerint nem szá- 
; mutatnak kereskedő segédek köze, biztosí

tásra köteles Minden más alkalmazott alá 
van rendelve a biztositásnak. Vezető és hi
vatalnoki személyeken, tanítókon, nevelőkön, 
rajzolókon, zenészeken, könyvelőkön, irodai
hivatali alkalmazottakon (írnokok és irnoknőki 
kívül különösen.

, a) kereskedő-segédek akar hogy is ne
veztessenek, elárusítók, elárusitónők, segédek, 
Írnokok, kirakatrendezők és diszitők, pénztá
rosok, számlajegyzők, pénzbehajtók, szám
vivők, elszállítok, raktárosok, ügyvivők, uta
zók, ügynökök, volontaireic, fizetésnélküli 
gvakornokok és hasonlók;

W felügyelő-személyzet akármelyik vállal
kozási szakban, földmivelésben, erdészetben, 
bányászatban, keresetagban, iparban, keres
kedelemben, humánus, társadalmi és egyébb 
keresetnélkü'i intézetekben és vállalatokban, 
mint pl.: sáfárok, majorosok, erdőcsöszök, 
haláazmesterek, mérlegesek, felügyelők, akna 
szók, mászók. lőmesterek, művezetők, építés 
intézők, pallérok, mesterek, főmolnarok, ser- 

■ főzök, pincemesterek, ápoló szakszemélyzet 
stb.);

C) ipari munkákban szakképzett egyének 
akik oly önnálló felelős munkát végeznek, 
melynél a szellemi tevékenység nagyobb a 
kézi munkánál mint mintázók és rajzolók a 
gépészetben, mintázok és metszők a textil
iparban, áruvizsgálók, finom mechanikusok 
es hasonlók.

Az idézett törvény 2 §. utolso bekez
dése szerint a munkaadó köteles biztosítás 
alól kivont alkalmazottakat is (vagyis 50. évet 
múlt és rokkanti jövedelmet Sivező egyenek! 
bejelenteni és a munkaadókra eső bizt. dij 
hányadát foglaikozésnélküliek segély-alapjára 

. befizetni.
Biztosításra köteles egyenek az idézett 

; törv. 3. § bán évi járandóságuk szerint be 
’ vannak osztva tizenhat fizetési osztálybe és 
' pedig •

Osztály Évi járandóság Havi bizt. dij 

Az 1.—IV. osztályban a havi bizt dij 
í */, a munkaadóra >/, az alkalmazottra, V.— 

XVI osztályokban mindegyikre V, esik.
Ha az egész beszámítható fizetés éven-

1. 900 Ké-ig — — 6 Kö
11. »0O Kf-tól 1200 , . — - 9 •

1 III. 1200 1800 . , — — 12 •
i ív. íáoo 2400 „ , — — 18 •

V 2400 8000 . . — - 24 ■
, VI. 3000 3800 , , — — 30 •
! Vll. 8600 4200 . , — - 86

Vili. 4200 <800 „ . — — 42 •
‘ IX. 4800 5400 , , — — 48 •
í X. 5400 t 6000 , . — — 54

XI 8000 6600 , . —- — 60 •
XU. 6600 7200 . . — — 66

XIII. 7200 w 7800 . . — — 71 ■
! XIV. 7800 8400 . . — — 78 a
1 XV. 8400 9000 , . — — 84 •
1 XVI. 8000 • — 90 *

kmt 600 — Ké t sem éri el, vagy ha esek 
természetbeli járandóságokból áll, az egész 
bizt. dijat a munkaadó magáéból tizet! (33. 
|. 2. bek.)

Az összes bárhogyan megnevezett szol 
gulati járandóságok (fizetés, lakbérilletmény, 
tevékenységi, működési háborús; drágaságé 
bevásárlási, stb pótlékok), akár készpénzben 
vagy természetben fizetett, akár határozott 
összegben meg vannak állapítva, vagy válto
zékonyak, akár szerződésesek vagy szerződés 
nélküliek, de rendszeresen ismétlődnek (meg 
jutalmazások, újévi jutalom), mint fizetés 
részek számíttatnak be.

Határozott járandóságok évre kiszámított 
résszel számíttatnak be, és hogy naponkint, 
hetenkint, havonkint vagy negyedévenkint 
fizettetnek nem haturoz. Változékony járan
dóságok a megelőző 3 evben kifizetett rész
letek átlagával számíttatnak, vagy ha a szol
gálati viszony rövidebb idejű, ebben a rövi- 
debb időben kifizetett részletek átlagéval. 
Ha az adagot nem lehet megállapítani, a 
határozott járandóságok egy-ötödével szá
míttatnak be.

Kifejezetten figyelmeztetnek a munka
adók es alkalmazottak a nyugdij törvény 73 
§. 7. bek rendelkezésére, melv szerint a 
biztositas bekövetkezte után semminemű be
jelentések nem eszközölhetők és ez ideig be 
nem jelentett körülményeknek a biztosítási 
igényre nézve már nincs befolyásuk. Az 
idézett törvény 81—84 §-ai büntetési követ
kezményeinek kockázatán kivül a munka
adóra polgári igény veszélye a kártérítésre, 
az alkalmazottakra és hátrahagyottaikra nézve 
igény vesztes áll be. Tehát a munkaadók és 
alkalmazottak érdekében áll, hogy minden 
bejelentés pontosan a törvény szerint az 
összes biztositasra döntőhatályu adatok fel 
tüntetésével történjék. Kétséges esetekben a 
hivatalok előre megadják a szükséges tájé
koztatásokat.

Alulírott országos hivatal ezennel fel
hívja az összes munkaadókat, akik ezen tör
vény szerint nyugdijbiztositásra köteles egyé
neket alkalmaztatnak, hogy ezen alkalmazot
tak bejelentését — kikérve a városháza t 
számú szobájában — azonnal hajtsák végre.

Általános nyugdíjintézet országos hivatala 
Szlovenszko és Podkarpatszka Rusz rászórt 

Prága 11390.

APRÓ HIRDETÉSEK.
üveges határ
keveset nasruált olcsón eladó. Cim a kiadóba
T Árrá nná határban baratkai, siklósi 
JUvvlGwl mély ut feletti és kákái dűlő 
ben mintegy 40 hold föld eladó. Bővebbet 
dr. SZILÁRD SAMU ügyvédnél Levieén.

Női szabászat! jelentkezni lehel
Ladányi utcza 16. sz. alatt Belcsák Andorné.

Pincér tanoncz Cím a kiadóba.
T71 n 4 A a garamszentkereszti villany- 
JUiaCLQ telep SEMELROCK ünszt.k 

Gözlokomobil kmfngV.. 
teljes jó állapotban jutányos árbau ELADÓ. 
SEM ELROCK Garamszentkereazt
TT: ' s 3 évi gyakorlattal
V bíró géplakatos, eszter

gályos állást keres lehetőleg ellátással. Cim: 
A. Magdolen Cbynorany Nitranská t.

n öIf nyers vagy kikészített bőre van, 
Xxlflcxí. készítek belőle Muffot, Boát 
stb. KROVINA PÁL szűcs Grmszt. Benedek.

nvereg teljes felszereléssel eladó. 
Cim a lap kiadóhivatalában.

i

i
í

Egy
Htfl ní An aprítva és hasábban állandóan 
ÁUZlXa* kapható: MAL0YER fatelepén 
WEISZ malommal szemben
TM 4 4 A Ír • korcsmái bitelesitett üvegek 
JdXuvLQix ■ és két anyasertés. Léván a 
ZÖLDKERTBEN. _____________
T?1 n 4 A V 3 a Mángorló utca 12. 
idáCLO JláZ Bővebbet ugyanott.
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Biztosítási üzletszerző 
Ügyes é» agilis, tót és magyar uyolvtudásaal, 
kedvező feltételek mellett azonnal felvétetik 
Szakember előnyben részesül. Ajánlatok élet
rajzi lappal, esetleg bizonyítvánnyal: .DUNA* 
ÁLT BIZT. R T. LEVICEI FÖÜGYNOK 
SÉGÉNÉL nyújtandók be.

Csinos női ruhák
átalakítását olcsón vállalom. Házakhoz is 
megyek varrni, vidékre is Szives pártfogást 
kér KANZLER VILMA Telekv utca 16. sz. 
Kolpaszky ház.

Szoba- és konyhabútor 
eladó és egy varrógép Léván Szepesy u 12. 

Singer varrógép Cipésznek v. 
szabónak legalkalmasabb. KREKO, Nagyod 
11 házszám

téli és tavaszi eladó
JelOllQb. VARANNAY ZSÓEiÁNÁI 

Léván Sehoeller u. 28.

VJi— — V-IJ szőiötalaj Szt.-Janoshegyen 
•“gjf nemes gyümölcsfákkal és
lóherevei eladó. Bővebbet Léván Rét-utca 2

Fehérnemű varrónő "
Ugyanott egy modern 8 ajtós fehér szekrény, 
egy bőrönd, 2 db. góbiéin kép és egy próba 
baba eladó Citn : KLEINNÉ, Szepesi u. 16.

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a t. közönséget, hogy 

fűszer, csemege és festék üzletem 
" Mártonffy utca 24. alatt megnyílt. u.
Vidéki megrendeléseket posta utján, díjmentes 

csomagolásban azonnal teljesítek
Kérem 

pártfogását.
Pontos

az igen tisztelt közönség további szives

és szolid kiszolgálás !

Tisztelettel Wetzler Dávid.
< AVóctaa»<. üvr.c--c.üi?j. . jg-r irgougss?

KOSA JÓZSEF
— táncziskolájában —

Bor,
Mező U’CU 8

saját termésű, kapható literenként
14 kor GAÁL JÁNOSNÁL, Léván,

Avsfől? kredeticz Íróasztal, iratnaphon 
XXHullX lemezek, inga óra. Ezüst evő
eszköz, téli kabát, tükör, képek eladók. 
Zöldkert u 17.

újabb táncz-kurzusok
és külön órák kezelődnek e hó 13-án.

ELáZ László utca 8-as számú újonnan 
, épült uriház szabadkézből eladó.

Bővebbet a tulajdonosnál, László utca 14.
Beiratkozás SCHULCZ IGNÁC papirüzletében.

Petroleumos keltetőgép 
us egy coontdaráló olcsón ELAD Ö 

(::) Cim a kiadóban (:•:)
Ixgna ar.aE&gaai üEag-h

Szán, szép alakú olcso árban eladó. 
GYÖRGYI kocsigyártönál Léván.

teljes jó karban levő, kiváló 
wQ<U^U<kd< bécsi gyártmány ELADÓ. 
(:■:) ' Cim a kiadóhivatalban '.

Városi Villamosmii, Levice.

Értesítés.
Tisztelettel közöljük t. fogyasztóink

kal, hogy február hó 1-töl az áram
szolgáltatás 15 órától reggel 7 óráig tart.

Levice, 1922. január hó 31.
Városi Villamosmü

a

KACHELMANN KAROLY ES FIA
<" .....■= gépgyára és va sörxtóelöje ======

V Y H N E, Zupa Te ko v s k á.
......  ........- ■ ALAPÍTVA: 1819. • s

SpeoiuliB gyártmányai z
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-------

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatás.

A KASSAI BÚTORGYÁR 
lévai fiókjánál (Amstetter ház) 
mélyen leszállitottárban 
-------kaphatók z--------  
Ebédlő-, fa-, vas- és rézbútorok, 
hálószobák, irodaberendezések, 
hajlított székek, gyermekkocsik, 
vassodronyok és darabáruk. 
Kész chaiselongeok, díványok, 
matracok, ágybetétek. — — 
Kárpitos javítások, montirozás. 
függönyözés a legjutányosabban.

Kiváló tisztelettel
jATJTL 3=Jjrt JÓZSEF 

kferplto. ée ’to-u.rczlcezeelced.a.
Ugyanott, kárpitos müheiybo tanuló filvitetlk

t

Elsőrendű bűkkhasáb 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 Fogyaeiztási cjptöxzetkezetben.
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a A A 6 ? Damjanich utcza 6 az. 
JallwUQ ÁIÍLZ. HÁZ szabadkézből 
eladó, két utcára nyíló esetleg részletekbe 
és gyárhelyiségnek is megfelel Bővebbet 
BLÜMENFEED ÁRMINNÁL

Minden megbízást 
étvenz «ss elintéz;

HOLUBiCSKA JÓZSEF 
Levioe-Léva, Lakatos u. 1.

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

K ere sok
Helyben 1— 2 szobás l ikast konyhák 
val esetleg bútorozva, gyermektelen 
házaspárnak. Vidéki varosban 1 2
üzlethelyiséget lakással. Egy l,'a stabil 

gőzgépet 60 80 lóerőig.
Eladó ingatianok :

2 kőház, egyik egy konyhakerttel, 
vétel eseténél a lakások azonnal fel
szabadulnak Az arai 160.000 Ke ; 
55.000 Ke — Vidéki városban 1 ■ 2 
emeletes ház vendéglővé1, egy üres 
üzlethelyiséggel város piacán fekszik 

ára 165 000 Ke.
Közvetlen vasút állomás mellett fék 
szik vidéki községben levő ház, mely 
alkalmas gyárnak vagy egyéb üzem 

nek, nagv telekkel. 100.000 Ke.
Eladó ingó tárgyak:

1. 8-as cséplőgép dres kasznival, 
1. rósz öreg kazán molitorral, 2 fű 
résszel, l. fecskendő szíjakkal és 

elevátorral.
1. zongora rövid kereszthuros. 4— 
5. szoba bútor, régiségi bútorok és 
képek, egvébb szükséges tárgyak 

olcsón eladók
Fenti ősim mellett érdeklődni 

lehet ■/■ 12 tői ‘/» 2 lg.

Legjobb bevásárlási forrás I ....... ■ ■

KERÉT TÉSTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vnsnagykéreskedéaében 

Alapirtatott 1881. LEVICE-LÉVA. Télefon szám 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvérto’tek- ementáli, trappista, romantour. — Különféle 
cseniegesajtoK. teavaj, liptói túró. — Prágai sonka, szardínia, lazac. 
ÍKiinguk - Húskonservek, pástétomok és egyéb csemege különlegességek, 
Citron. narancs, maróni, boszniai szilva, datolya. Szultán füge, narancs
héj, citronád, cukrozott deli ü:uölcs. — Gala Péter tejcsokoladé, svájci 
kakaó. Itoestiin teasütemény — Befőttek, gyümölcsízek, jamek, orosz 
t a knlon'.ecesséf’ek — Jamaica és angol rumok, Adria szelet, Piscliinger 
torták — Elsőrendű gyártmányú dessert cukorkák — — — —
Csemege és gyógy borok, scherry. malaga, cosnuc, likőrök és pezsgők.

Naponta friss .GLÓRIA' pörköltkávé különlegesség! — —
Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.

Munrr.iuni edények, modern háztartási és konyhafelszerelési cikkek 
nagv választékban Villamos vasalok, gyorsforralók. kávé és teafőző- 
gépik, teaszürők húsvágó, mandoia, dió es mákőrőlogépek. Sárgaréz 
habüstök és mozsarak, toriaformák, kávéőrlők, alpakka evőeszközök, 
konyhakések konyharneriegnk. — — — — — — — — — 

— Erős ős gyengeáramú villamossági szerelési anyagok
Zseblámpák, elemek, karbid gvertyák és lámpák — — -• - —
Fényképészeti kellékek — — - — — Vadászati cikkek.
— — Korcsolyák. ródiik, hegedűk, vonók és húrok. — — —

f

Értesítő s.r—- .- J- 1
A n. é közönség tudomására adum, hogy

arany - ezüstműves. ékszerész és drágakő
foglaló műhelyemet (ideiglenesen) Kopai u. 4 sz. 
(Szolgabiróság mellett) megnyitottam. ..... - - ■.... =

Minden a szakmaba vág.A munkát olcsón és 
----- _ — pontoasan elkészítek. — —-----  
Törött aranyat, ezüstöt, valamint drágaköveket 
— — a legmagasabb napi áron veszek. — — 

STEIHER OSZKAK arany - ezüstmüves.

LJÍKXEKJ

Üzlet megnyitás
Van szerencséin a nagyérdemű közönséget tisztelettel érte

síteni, hogy hadifogságomból visszatértem és itt LÉV A.K, 
Höztáraasrag tér 6. sz. alatt, —r—r.------- ■—

ENGEL JÓZSEF es FIA cég detail üzletét,
kiknél 15 évig voltam alkalmazásban, átvettem.

Raktáron tartok minden a fÜSZGr- éS CSernögÖ 
szakmához tartozó árucikket, u. in. : 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, magvar lisztek, ásványvizek, por és olajfestékek, 
ecsetek, kefék, stb.

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

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

mukkal megtisztelni szíveskedjenek, magamat jóindulatukba ajánlva, 
maradok

kiváló tisztelettel
LACHKY ELEK
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Van szerencséin Léván és 
vidékén lakó jó ismerőseim szives 
tudomására hozni, hogy folyó év 
január hó 1-töl

Springer Mária női kalap
szalonjába IX. kér., Rákos-utca 11 
II. emelet 19. ajtószám alatt -- 

mely a modern igényeknek min
den tekintetben megfelel társul 
léptem be.

Kiváló tisztelettel
BELCSÁK ILONA.

Budapesten, 1922. január hó.

BARSMEGYEÍ népbank r. t. levice
Sajat töke 3.2 millió Ke Betet 20 millió Kő

STEINER JÓZSEF

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

kárpitos és bútorkereskedő

Levioe Batí u. i. <Kaszama melleit)

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

“X bútorokban 
u. m. ; Háló, ebédlő, szalon stb. 
Egyes bútordarabok — leszállított 
árak mellett — nagy választékban

Kárpitos munka, melyet a régi 
elsőrangú kivitelben készítek s 
annak elkészítését valamint 

javítását is vállalom.

Üzleti jelentés! .....
Van szerencsém a l. vásárló közönséget értesíteni, hogy 

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

É rlcwzettz
Mandarin, datolya, kosár és préselt füge.
Megérkezett a valódi SZEGEDI szappan 2ü és 40 dg-os 

darabokban. — la akáoméz I kg. 17.— kor.

Értesítés.
Tisztelettel értesítjük a üazdaközön- 

sége*. hogy tavaszi vetőbúza, la 
Hanti vetőárpa, lóhere és lucerna 
vetőmagvakban és műtrágyában 
az Egyesület Áruosztályánál már most 
fedezhetik szükségletüket

Lóhere és lucernamagvak tisztítását 
arankamentesitö rostáinkon jutányos 
árban vállaljuk.

Áruosztályunknál kapható olcsó 
napiárban árpadara, korpa, benzin, 
olajok, kocsikenöcs stb.

Barsmegyeí Gazdasági Egyesület 
Áruosztálya.

BAti utca 8.

Valutabiztositásokat
osztrák- és magyar koronákban, továbbá 
lengyel és berlini márkákban felette Olcsó 

dijak és igen kedvező feltételek mellett köt

SZÍNDARABOK 
nagy választékban kaphatók 
Nyitrai és Társa üzletében.

az 1867.-ben Bécsben alapított

„DUNA" Ált. Biztosító ítsiíij Tirsisíi
Föképviselete: Levicén

NEMETH TESTVEREK 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEVICE (LÉVA) Rákóczy n. 20. sz.
Főképviselő

Levelezőlap hívásra 
modern: mintáinkkal 
bárkinek... szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, « 

legegyszerűbb és 
legdiszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.

(Telefon: 60.) (Honvéd u. 2.)

ahol készségesen szolgálnak dijszámitással és 
mindennemű felvilágosítással.

Tanuló Nyitrai és Társa könyv
kereskedésébe felvétetik.


