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klOfizktísi feltételek. 
t£gy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — f,
Mérőm hóra — 18 K — f.

Egyen számok ára 1 korona BARS HIRDETÉSEK
□ centimé terenként — flUér.
Nyílttéri közlemények garmona 

toronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszekőttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesAlnek

KÖZMÜVEI ODÉ6I Jfee TÁRSADALMI HETILAP.
« kéziratok • iiirkuitgitghai kOldendók

Kéziratok viasz**, nem ndatnaz
felelős szerkesztő : D r. K K B S K K J A N 0 S.

M e g j e 1 e n 
vasárnap reggel.

« klrdatéaekat, aigilziUastst t ■ rsklsisHIÓkst 
kiadóhivatalba kár|ak ataaltanl.

4 l*ap Kiállója: NYITBAI és TÁBSA.

Panaszok.
Minden felöl panaszokat hallunk. 

Panaszkodik a kereskedő, a gazda, 
az iparos. A gyárak közül sokan 
bezárták üzemüket, vagy legalább 
is redukálták. A munkások nagy 
részét elbocsátották. S hogy a kép 
teljes legyen, a bánya munkások ’ 
sztrájkba léptek.

A mai gazdasági élet szerve- I 
zete nagyon érzékeny Reagál min
den rendellenességre. Hogyne erezné 
meg, hogy ne szenvedne annyi j 
betegség alatt.

S ha ez a betegség gyorsan a ■ 
végére járna! Ha az árak — mond- 1 
juk máról holnapra — a békebelire í 
szállanának le. Akkor volna egy 
nagy zuhanás s utánna kezdődnék 
a nyugalom, a biztonság, ami egész i 
gazdasági életünk feltétele és alapja. ■

De igy csak beteg ember mód 
jára élünk, vergődünk. Jön az egyik 
orvos, akit követ a másik. Mind
egyik ád valami orvosságot s a 
gyógyulás csak nem akar elkövet
kezni.

Még mindig alkalmazzák azt a ■ 
módszert, hogy maximálják az 
árakat és cédulákat osztanak. Pék
sütemény, hús ára meg van álla- 
pitva. Ilyen módon az iparcikkekre 
is meghatározhatnák, hogy mibe . 
kerül egy pár cipő, egy ruha, egy •< 
ing stb. S most ezt csakugyan végre , 
lehetne hajtani, mert áru van: i 
kvantum szatis. A háború alatt illu- ; 
zórikus volt az ár maximálás, mert 
a legtöbbször csak papiroson ma
radt. A kirakatok akkor üresek 
voltak, most pedig tele vannak. 
Akkor ez az orvosság nem sokat 
ért. Most, amikor úgy látszik, hogy 
használna, nem veszik igénybe, ha
nem hagyják a dolgokat a maguk 
lassú, természetes utján gyógyulni 
és fejlődni. i

De mi úgy vagyunk, hogy ké- . 
sön eszmélünk a dolgok valóságára. 
A takarékoskodást pl. akkor kezd
jük el, amikor már csak morzsáink 
vannak. S akkor akarunk magun
kon segíteni, mikor az Isten már 
megsegített.

Eszünkbe jut egy tanulságos 
történet, még a háború idejéből. 
Német újságírók jártak Budapes
ten s tiszteletükre nagy bankettot 
adtak. Minden pazar volt: fehér 
abrosz, fehér asztalkendők. Szinte 
vadonat uj. Az egyik német újság
író pedig beszélni kezdett a ban
ketten, hogy ő nálunk a mostam 
időben milyen egyszerűen, szeré

iát kellett

nyen megy minden. Fehér asztal
kendőt, vászonteritőt nem adnak az 
asztalra, hanem csak papírból valót. 
Mert hát takarékoskodni kell. A 
gazdag ipari termékekkel ellátott 
Németország beszélt úgy S csaku
gyan spórolt és takarékoskodott. 
De a mig nálunk a bankettokon 
fehér abrosz s fehér asztalkendő 
volt s a katonáink papirbakancsot 
kaptak, addig Németországban ép 
az ellenkezőjét csinálták: papír 
asztalkendő, de a katonáknak első
rendű felszerelésük volt.

De nem csak akkor, hanem 
most is valahogyan furcsán men
nek a dolgaink. Szeptemberben 
annyian kérték az olcsóbb hatósági 
lisztet, hogy a névsort 
revidiálni s csökkenteni az igénylők 
számát. Gondolta e volna az az 
atyafi, hogy 1922. febr. elején ami
kor cédulára a malomban 5 koro
náért fizeti a főzőlisztet, a kiraka- ’ 
tokban széliében hosszában kínál
ják 4 koronáért a magyar nullás 
lisztet. De úgy látszik, hogy min
denkinek rá kell fizetni ezekre a 
változó időkre. S a szerencsében 
is van néha szerencsétlenség.

Nem csoda, ha minden felől 
panaszokat hallunk. Az iparos drá
gán vette az anyagot s olcsón 
kénytelen adni a portékáját. A 
gazda ember kesereg, hogy miért 
nem adta el gabonáját három hó
nappal az előtt? A kereskedőnek 
tele van a raktára drágán vett 
áruval és senki sem keresi azt.

A panasz, a keserűség a pusz
tába hangzik el. Talál e meghall- 
gattatásra az idő szerint ? Ki tudna 
rá válaszolni ? Bizonyos dolog azon
ban, hogy minden kesergés, pa
naszkodás helyett többet használna, 
ha céltudatosan rálépnénk arra az 
útra, amely a zűrzavarból kifelé 
vezetne: jobb időkbe, biztosabb 
viszonyok közé.

A világ-eseményekhö!.

Az erdélyi magyarok szervezkedése 
uj-stádiumba lépett. Kolozsvárott nagy gyű
lés volt, melyen a magyarság képviselői el 
határoztak, hogy kilépnek a passzivitásból 
és megindítják előkészületeiket a romén 
kamarai választásokra. A magyar pártok 
külön blokkba tömörülnek, melynek élére 
Barabás Béla volt képviselő, a volt magyar 
delegáció elnöke lép a amely párthoz az 
erdélyi szászok is csatlakoznak.

A klandnói és s-hlani kerületben a 
Kübeck féle bányatelepen 3160 bányász az 
angol cseh társaságnál 1060, a prágai Vas- 

elovülhetetlen jogainak

ipartársaságnál 2126 s Rappitzban 1469 
bányász sztrájkol. A prágai vasmű r. t. 
közzé teszi, hogy mivel szenet nem kap, 
beszünteti az üzemet. Ezért 3500 munkást 
bocsátanak el.

A hétfői konkláven Ratti Achilles milá
nói érseket pápának választották.

A vatikán előtt összegyűlt tömeg már 
deli 1 órakor örömujjongásba tört ki. A 
konklávé kéményén ugyanis fehér füst szállt 
föl, ami az eredményes választást jelentette. 
Auná'. nagyobb volt a kíváncsiság, kogy ki 
az uj pápa. Az ujjonnan megválasztott pápa 
aztán csakhamar megjelent a Loggi della 
Benediziónen, ahonnan áldást osztott a 
népnek.

.XI. Pius pápa az egyház és a szentszék 
föntartása mellett,

amelyeket esküjével erösitett meg, főpapi 
áldását a loggia külső erkélyéről osztotta, 
és pedig azzal a célzattal, hogy ez az áldás 
nemcsak a Péter-téren összegyülteknek szól, 
hanem egész Rómának, Olaszországnak és 
az összes népeknek. Ez az áldás az egész 
világnak az áltaiános béke előhirnöke legyen 
amely után mindenki vágyódik.*

Szlovenszkó autonómiájáról szóló tör
vényjavaslat a pittsburgi és klevelandi egyez
ményekre való hivatkozással Szlovenszkó 
részére külön országgyűlést követel, mely
nek jogkörébe tartozna minden ügy kivéve 
a közös hadügyet, a külpolitikát, a vasuti 
és postaügyeket. Közös lenne az államfő is. 
Az országgyűlés 92 képviselőből állana, 
akiket az általános, titkos és arányos vá
lasztói jog alapján választanánk meg, de 
csak Szlovenszkón illetőséggel biró egyének 
lennének megválaszthatok Szlovenszkónak 
saját kormánya is volna és külön osztálya 
a köztársaság elnökének irodájában. A köz
igazgatás, igazságügy és iskolaügy teljesen 
autonóm lenne. A prágai közös parlamentbe 
Szlovenszkó 61 képviselőt küldene. A közös 
parlament által hozott törvények nem bír
nának érvénnyel, ha azokat a szlovák or
szággyűlés el nem fogadná A tisztviselőket 
a IV. rangosztályig a köztársaság elnöke 
nevezné ki a szlovák kormány előterjeszté
sére. A hivatalos nyelv Szlovenszkón kizáró
lag csak a szlovák nyelv lenne. — A ja
vaslatot a néppárt 12 képviselőjén a német 
keresztény szocialisták 11 tagjai is aláirts.

A szovjetkormány hajlandó a genuai 
konferencián messzemenő engedményeket 
adni. Az orosz delegáció azt az utasítást 
kapta, hogy esetleg mondjon le az .orosz 
szovjetköztársaság* elismeréséről és csak az 
.orosz köztársaság* elismerésére törekedjék.

Tokióból jövő hírek szerint Itoijara 
vasúti állomásra lavina zuhant le és elteme 
tett egy ottan álló vasuti vonatot. 110 em
ber meghalt és sokan megsebesültek.

De Nicolat, a kamara elnökét megbíz
tak az uj olasz kormány megalakításával.
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A németországi vasutas-sztrájk véget 
ért. A kormány az állam és a köztársaság 
gazdasági alapjai megingatásának ezt a 
kísérletét visszaverte és ezzel megóvta az 
állami autoritás sértetlenségét

A birodalmi szakszervezet biztosította, 
hogy megszünteti tagjainak sztrájkét. Ha a 
sztrájkot haladéktalanul befejezik, a kormány 
el fog tekinteni fegyelmi rendszabályoktól, 
tömegüldözésektől és tömeges felmondásoktól. 
A hivatalnokoknak, kiket esetleg mégis 
üldöznének, biztositják a panasztétel jogát. 
Ezzel a vasutassztrájk véget ért.

63 horvát képviselő emlékiratot szán
dékozik küldeni a genuai konferenciának, 
melyről a szerb hivatalos kommüniké ezt 
Írja : A parlamenti köröket kellemetlenül 
lépte meg az a hir, amely szerint a horvát 
blokk 63 képviselője a genuai nemzetközi 
konferenciától emlékiratban akarja kérni a 
horvát állam függetlenségét. A jelenleg 
uralkodó differenciákra való tekintettel nem 
lehet feltételezni, hogy a horvátok a testvéri 
megegyezést a külföldnek az állam belügye- 
ibe való beavatkozásával szemben elsőbb 
ségben fogják részesíteni. A horvát blokk
nak erről a lépéséről az a vélemény ural
kodik, hogy az akció tárgytalanná fog válni, 
mert a nagyhatalmak a horvát politikusokat 
a parlamentáris tárgyalások útjára lógják 
terelni.

Az angol kormány elhatározta, hogy 
két millió font kölcsönt ed Ausztriának, 
tekintet nélkül arra, hogy Franciaország 
mennyi kölcsönt nyújt neki. A kölcsönre 
vonatkozó részleteket még nem állapították 
meg.
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Vasárnap délután
Irta: CSEPY ELEMÉR.

Gyerekkoromat Csation töltöttem el, 
Hontmegye egyik szlovák falucskájában, ahol 
a nagyapám lutheránus egyházi tanító volt, 
óh, mennyire szerettem ott a vasárnapokat I 
Mindig nehéz szivvel vártam őket. Mar 
szombaton este gondoson kikészitette nagy
anyám a vasárnapi öltözéket és vasárnap 
reggel már korán kész is voltam, vártam, 
vártam, hogy a templomba mehessek. Ilyen
kor egész komoly, nagyon csendes, boldog 
és egyben bánatos, de nagyon megnyugo
dott voltam. Ahitattal énekeltem a könyvből 
és lelkesen figyeltem a papot, akit a falu 
népe meghatva hallgatott. Es érzem ebben 
a pillanatban, hogy ami költészet van ben
nem, annak alapjait itt a nép körében és a 
vallás e szelíd keretei között raktam le, most 
egyszerre olyan jó mindenre visszaemlékezni.

De vasárnap délután, Isten bocsássa 
meg vétkem, már újra csak a virgonc fickó 
voltam, aki bizony sok bonyodalmat csinált 
a faluban Jakubik Jankóval rendszerint 
leettük a szomszédok cseresznyefáit, de ez 
még hagyján volt, hanem nagy pusztításokat 
végeztünk főleg a nagyanyám kis kertjében 
a ház előtt, ahol agyontapostuk nemcsak az 
uborkákat, de még a szegény és ártatlan 
virágokat is. Nagyanyám rendszerint vasár
nap délután ment le látogatóba az öreg 
papákhoz. Míg elindult és odaért, bizony 
beletelt egy jó óra. Minden ház előtt meg
állt és kibeszélte magát. Mi a Jankóval a 
sarkon lestük, mikor ér már oda, hogy az
tán nyugodtan nekiadhassuk magunkat a 
hancúrozásoknak s éppen a virágos kertet 
választottuk ki áldozatul.

Vasárnap délutánok és vasárnapoknak 
elfelejthetetlen és boldog hangulata: gyer
mek vagyok most újra, előttem a csöpp 
falu szalmás kunyhóival, a magastemplom, 
a papiak és köröskörül a hegyek, sürő erdők, 
az egyszerű nép, s a cifrapártás szép 
leányok, amint üde arcai büszkén lépkedve, 
imakönnyvel a kezükben, a templomba tar
tanak . . .
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Különfélék.
— CsBlnói közgyűlés. A levicei 

casinó január hó 29. én tartotta meg rendes 
évi közgyűlését. Dr. Kmoskó igazgató jelen
tésében kiemelte, hogy az egyesület életét 
teljesen megbénította az a körülmény, hogy 
u szlovák elemi iskola és ovoda továbbra is 
elfoglalva tartotta az egyesület helyiségeit. 
Ezen sérelem orvosoltatasára minden lehetőt 
elkövetett, azonban december 20 an a zsu- 
páni kiküldött áltál megtartott helyszíni tár
gyalás sem eredményezett mást, mint hogy 
az eddig elfoglalva tartott helyiségek forma- 
szerint rekviráitattak. A zárszámadás és 
jövő évi költségvetés letárgyulása után a 
tisztujitást ejtettek meg, mely szerint elnök: 
Huberth Vilmos, igazgató: Medveczky Sándor, 
aligazgató: Schubert Todor, ügyész: dr. 
Gyapay Ede, jegyző: dr. Huberh Fal, pénz
táros : Bojsza József, könyvtáros: dr. Tóth 
Sándor és gondnok Belesük Andor lett.

— Thea délután. Az Árvaházat 
fentartó Lévai Nőegylet az Árvaház javára 
ma, február 12 én (vasárnap) délután 4 
órától 8 óráig a Fertikó étteremben tánccal 
egybekötött Thea délutánt rendez. Beléptidij: 
Személyenként 2 korona. Ezek az intim, kedves 
teadéluiánok a levicei társaság egyhangú 
életében apró kis oázist fognak képezni, hol 
kellemes szórakozást, barátságos összejöve
telt találnak a fehér asztalok mellett s a 
mellett a fiatalság áldozhat a táncnak s 
árvaházuuk is támogatókra lel a jótékonyság 
tündérei között.
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— Kath. kör ma délután 3‘/z órakor 
tartja rendes évi közgyűlését melyre a tagok 
minél számosabb megjelenését kéri a kör 
Elnöksége.

— Esküvő. Tóth János, a levicei ke
rületi munkásbiztositó pénztár igazgatója 
február hó 9. napján vezette oltárhoz Le- 
dényi Etelka urleányt, Ledényi Gyula alsó- 
györödi róm. kath. kátitornanitó és ueje 
Sáftár Etelka kedves leányát.

— Vallásos estik Losouoon. A 
modernebb világfeifogáshoz simuló s a ma
gasabb lelki igényeket is kielégítő hitélet 
megismertetése céljából a losonci három 
keresztény nőegyesület vallásos előadások 
tartását határozta el. Az e'ső vallásos elő
adást január hó 31 én rendezték, amely 
alkalommal Bándy Endre levicei ev. esperes 
tartott magas színvonalú előadást „Szélső 
ségek és az arany középút” címen. Az elő
adást megelőzőleg a losonci magyar dal
egyesület és Riszner Edéné alkalomszerű 
dalokat adtak elő. Az igen sikerült vallásos 
estet nagyszámú közönség hallgatta végig. 
A legközelebbi vallásos est február hó 23 án 
lesz, amikor is Balogh Elemér ref. püspök 
fog előadást tartani

— A tanítóság országos gyűlése. 
Szlovenszkó össztanitósága az országos 
szlovák tanítóegyesület (Z. U. S.) fe'hivására 
ebruár 16 án, Zsolnán a Biogróf nagyter

mében a tanítói fizetések indokolatlan leszál
lítása és a paritásos törvénynek ezáltal való 
megdöntése miatt tüntető és tiltakozó nagy 
gyűlést t rt, hogy kifejezést adjon azon 
méltó elkeseredésének, mely ez igazságtalan 
bánásmód s a tanitói hivatás lebecsülése 
folytán lelkét eltölti. Á tanítók fizetésének 
most a szigorú tél kellős közepén ily könyör
telen leszállítása elkedvetleníti a tanítóságot 
és megfosztja attól a nyugodt lelkiállapottól, 
mely ideális hivatásának lelkiismeretes telje
sítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az 
országos szlovák tanitóegyesület, a magyar 
tanitósághoz is felhívást intézett, hogy a 
zsolnai gyűlésen vegyen részt és csatlakoz
zék ahhoz a nagyarányú mozgalomhoz, 
melyet a megtörlént sérelem jóvátétele cél
jából meginditani szándékozik Minthogy e 
nagyszabású mozgalomhoz nemcsak Szlo 
venszkó, hanem az egész köztársaság tani 
tósága nemzetiség és jellegre való tekintet 
nélkül csatlakozott, az Alt. Magyar Tanító 
Egyesület vezetősége is kötelességének is
merte, hogy a iZ Ú. S) felhívásának kész
séggel eleget tegyen s már is megtette a 
szükséges intézkedéseket, hogy a tiltakozó 
gyűlésen a magyar tanítóság érdekei is kellő 
súllyal képviseltessenek.
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— Farsattgl-SBtély. A levicei iparos 
olvasókör farsang hétfőjén, február 27 én 
a kath kör nagytermében farsangi estélyt 
rendez, melyen egy kis vidám műsorral 
fognak a közöuség szórakoztatásáról gon
doskodni. Vendégeket szívesen iát a kör 
vezetősége.

— Gyáezhtr. Özv. Steiner Hennkué 
sz Fauféder Teréz, néhai Steiner Henrik 
volt levicei szállodatulajdonos neje, mint 
részvéttel értesülünk, e ho 5-.én elhunyt A 
boldogult a jó család anyák igazi mintaképe 
volt, kit az ég sok gyermekkel áldott meg, 
de akinek sok gondja mellett is az az öröm 
jutott osztály részül, hogy valamennyi gyer
mekét tekintélyes pozíciókban köztisztelet 
nek örvendve láthassa. Mint aki hivatását 
nemesen betöltötte, ép oly könnyű volt a 
halá'a is. Meg az nap este csendesen elbe 
szelgetett, mikor nem sokára élete mécse 
kialudt. Halálát kilenc gyermeke menyei, 
vejei s unokái gyászolják. Temetése e hó 
7. én ment végbe kiterjedt rokonság és nagy
számú közönség részvéte mellett. Steiner 
Arthur, Sándor és Ernő kereskedők, dr. 
Steiner Oszkár levicei ügyvéd és dr. Steiner 
Gyula levicei orvos a jó édes anyát vesz
tették benne. Áldás emlékére I

— Művészek kiállítása. A szlo 
venszkói művészek e hó 4, 5, 6, napján a 
levicei városháza kistermében a tüdőbeteg
gondozó intézet javára szépen sikerült kiál
lítást rendeztek, amely iránt állandóan szép 
közönség érdeklődött. Az előző számunkban 
közölt művészeken kívül még Ujváry Ignác 
festőművész vett részt, a kiállításon. A kiál
lításon a tájkép és az olajfestmény dominált, 
de láttunk gyönyörű csoport képeket, csend
életet, aktot, vizfestményeket, pastell és tus
rajzokat. Több vásárlás is történt. A ren
dezőség tekintélyes összoget juttatott a sza
natóriumnak a belépti-dajakból s az eladott 
képok árából. Mint értesülünk a nyáron 
ismét egy nagyobb szabású kiállítás van 
tervbe véve:

— Álarcos bál. A Lévai Sport Club 
f. évi február hó 25-én, Szombaton, a 
Városi Vigadóban zártkörű álarcos-jelmez
bált rendez. A programul szerint lesz: 
Nagy álarcos-jelmez felvonulás. Szerpentin 
és konfetti csata Jelmezverseny. A farsang 
királynőjének ünnepélyes felavatása Felülfi- 
zetéseket a club játékosainak balesetbizto- 
situsára köszönettel fogadnak. A zenét Ko
lompár Lajos szlovenszkói cigánykirály 
teljes zenekarával szolgáltatja. Az e lenörző- 
szelvény belépéskor felmutatandó Belépti
dij 30 korona.

— Iskolai hírek. A „Skolsky Referál” 
múlt év december havában megjelent egyik 
rendelete értelmében felhívja Szlovenszkó 
valamennyi egyházi főhatóságát, hogy iskola 
helyiségeket tánc vagy ehhez hasonló szóra
kozás céljából kiadni szigorúan tilos. Iskola 
helyiségek ezentúl csak népnevelési célokra 
használhatók fel. A testnevelésről szóló 921. 
évi Lili te. kimondja, hogy a tanuló ifjúság 
részére községek, varosok is kötelesek meg
felelő játszóterek létesítéséről gondoskodni. 
E célból az ingstianok megszerzésére a köz 
Bégeket, varosokat kisajátítási jog illeti meg. 
Ezeket legkönnyebben tagosítás vagy birtok
rendezés, parcellázás alkalmával szerezhetik 
meg.

— G. Kertési Ella, Góth Sándor 
és Kővári Gyula vendéglátóira Léván. 
Szokatlanul nagy érdeklődés előzi meg a 
Góth-pár és Kővári Gyula vendégjátékát. A 
jogyeket tömegesen vásárolják es minden 
jel arra enged következtetni, hogy a .Renaia- 
sance színház' szenzációs müsordarabja. 
Louis Verneuil kitűnő vigjátéka, a Hossz és 
bessz (L’amant de coeur) zsu'ölt nézőtér 
előtt iog lefolyni Éppen ezért a rendezőség 
ezúton is figyelmezteti a környékbeli közön
séget, hogy jegyekről idejekorán gondoskod 
jék. Jegyek előre válthatok a Gróf féle 
dohánynagyárudaban és előadás napján a 
színházi pénztárnál.

— IV. prágai min taváé ár f. évi 
március hó 12—19-ig lesz megtartva, amelyre 
a kedvezményes igazolványok és jelvények 
valamint részletes felvilágosítás kapható: 
Gióf Rudolf dohánynagyárudájában Levicén 
s ugyanott lakások is előjegyezhetők.
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— Beregi estély. A kereskedelmi 
alkalmazottak mulatsága ez évben is kultur- 
esemény szamba ment. A városi vigadó 
termét zsúfolásig megtöltötte Léva város 
közönsége. A műsort a klasszikus és modern 
költészet remekeiből állították össze. Beregi 
a nagy előadó művészek biztonságával, ere
deti felfogásban juttatta szóhoz a gyermeke
sét! naiv, majd férfiasán eiméjülö, szívbe 
markoló és idegeinken tovább rezdülö köl
teményeket. A népköltés bajosan naiv és 
egyszerű oitraságai, az iskolás könyvek sok 
szór szavalt versikei különös csillogást 
nyertek és életre kaptak ebben az előadás
ban, mely a hallgatóságból igazi megható- 
dást váltott ki. Egyes költemények mint 
remekbecsiszolt gemmák csillogtak; az ere
deti felfogásban szemkápráztató kísérteties, 
majd bágyadt és elhaló fényt nyertek és a 
nagyskalaju sziveitek előadásban érzésvilá
gunkat magukhoz láncoltak. Kisfaludy, Petőfi, 
Heine, Boethe, Ady es a többiek mind hi 
vatott és megértető előadó művészre leltek. 
A modern költemények előadásának nehéz 
es újszerű technikájában rejtett szépségek 
kaptak szárnyra, melynek majd férfias han
gon, majd elsuttogott szavak nyugtalanító 
zenéjében muzsikálták lelkűnkben As elő
adás végével a művész szívesen engedett 
a közönség kérésének és egy pár aprósággal 
toldotta meg műsorát. Rómeó és Júlia 
erkélyjeleneteben Bogdán Erzsi ügyes part
nere volt, akinek fejlődése szép reményekre 
jogosít és tehetsége izmosodik. Az előadás i 
után reggelig tartó tánc volt. Az estély jó- ' 
tékonycélra is szép összeget juttatott

— Eljegyzés. Engel Vilmos Levice 
eljegyezte Krausz Zsófikat, Krausz Arnold 
háti kereskedő leányát. (Minden külön érte- 
sités helyett.)

— Nagy a hideg. A világ minden 
részéről érkeznek a hirek, hogy nagy hideg 
van. Norvégiában a tengerpart jégtömegekkel 
van blokadirozva, úgy hogy a tengerparti 
városokkal minden összeköttetés megakadt 
A svéd partok mentén a hajók jégben álla
nák. Az emberek Malmöböl Koppenhágába 
a tenger jegén járnák. A hőmérő 50 C° mutat 
zérus alatt. Tekintettel az óriási hidegekre 
Dánia a szomszéd államokkal repülő-gépek 
utján tartja főn a levél forgalmat. Szibéri
ában még elviselhetetlenebb a helyzet, hol 
a 62 fok Celsiusra szállott ala a hőmérő. 
Az államvasutak — tekintettel a hidegekre 
— figyelmeztetik a közönséget, hogy a va
súti összeköttetésekben hiányok, rendellen
ségek állhatnak be. A vasúti kocsikat nem 
fűthetik kellően s azért az utasok lássak el 
magukat takarókkal, hogy a hideg ellen 
védekezhessenek.

— Faraaugi-est. Két kedves, kellemes 
szórakozással kecsegtető estély előkészítését 
szövögetik gyöngéd női kezek, ami már 
magában is garantia arra, hogy ez estélye
ken sok érző szív fog a téli hideg dacara 
is dalosán, derűsen, melegen, nspsugarasan 
feldobogni. Az estélyeket Dús Ilonka urhölgy 
rendezi a ref. egyház tanácstermében, rész
ben az ovoda, részben pedig a ref. egyház 
harangalapja javára Az első estély febr. 
19 én, a második március 5 én tartatit. A 
febr. 19 iki estély műsorát már itt közöl 
hetjük: 1) .Magyar dalok bokrétában" Elő 
adja Dús Ilonka óvónő. 2) .Fiam lakodal
mán* víg monológ. Előadja : Szabó Etus 3) 
.Müdalok* saját zongora kísérete mellett 
énekli : Boieman Jánosné úrasszony. 4) .Fel
olvasás* : tartja : Krajtsik Jenőné úrasszony, 
61 „Népdalok* : dalolja és zongorán jálsza 
Boleman Jánosáé úrasszony 6) .Jön a kérő. 
Vígjáték 1 felv. Személyek : Básthy : Vaczi 
István, Básthyné : Koncz Gizus, Lina, Giza 
és Nioa leányaik : Vida Manci, Gutray Lenke 
és S<rtd Irénke, szobaieány : Hornyuk Aranka, 
Király Imre: Szabó János. Az estély kezdete 
mindkét alkalommal duó órakor lesz. 
Belépti dij: 10 K, karzat 5 K Felűlfizetések 
a nemes célra való tekintettel köiaönattel 
fogadtatnak.

— Olcsóbb le«z az egiptoml olga- 
retta. A .Cesko S'ovo* esti lapja úgy erte- 
sül, hogy a dohányjövedék azt a javaslatot 
fogja a kormány elé terjeszteni hogy az 
egiptomi cigarettát darabonként legalább 1U 
fillérrel saállitaák le.

— A osiztnadla-bál február 26.-án, 
a régi szokás szerint farsang utolsó vasár
napján lesz megtartva. A meghivók már 
elkészültek s a napokban szét is mennek. 
Az ipartársulat nem csak táncmulatságot 
rendez, hanem szinelőadást is, amikor 
színre kerül Geczy István 3 felvouásos nép
színműve : A .Sárái /láz*. A szereplő szemé
lyek ; Sárdy Tamás, városi tanácsos Kovács 
István, Erzsiké, leánya Sztruhár Irénke, Ko
máromi András, gazdag paraszt Nagy Béla, 
Örzsi, felesége Csikkel Margit, Berti, fiuk 
Duska Imre, Mariska, leányuk Boób Mariska, 
Ballá Irén, színésznő Randek Anuuska, Csen
géi, színigazgató Sztruhár Béla, színészek: 
Dörgő, Krouka Sándor, Érczes, Mátéfi Béla, 
Kiss, Tólh Nándor, Bodor, Horváth Imre, 
Karmester, Boldis Béla, Hajnal Aranyos, 
Tóth Lenke, Kéri, Belik József, Ligeti Mici, 
Polák Mariska Matyók Dénes, postamester 
üblárik Sándor, Flóra, felesége Vörös Mariska, 
Patyi Vera, helyszeczöné Bártfai Manci, Glück 
Mór, kereskedő K J., Miska, cseléd Sárdinál 
Szarka Gyula, Garami Béla, aljegyző Klincsok 
Gyula, íst-'-k Lenczi, fiatal gazda Kosztolányi 
József, Julcsa, cseléd Sáráinál Mihályka 
Iionka. Történik egy nagyobb kunosi város
ban az l.-ső és 2.-ik felvonás között egy 
évi időköz. A színdarab rendezését Kovács 
István szakavatott keze látja el, s a súgó 
szerepét Bozóky Gyula tölti be. Az estély 
kezdete este 8 órakor a Városi Vigadó nagy- ’ 
termében. Belépő díj . Személyenként 15 
korona. A tiszta jövedelem a társulat segély 
és tem pénztar alapja javára lesz fordítva 
s azért az elnökség felülfizetéseket köszö-

I nettel fogad Régi jó hirehez képest ebben 
i a farsangban is a csizmadiák bálján igazi, 
j magyaros jókedv fog uralkodni. A müked- 
■ velők gárdája jórészt az ipartársulat tagja- 
I iból kerül ki. Igazán el lehet mondani, hogy 

nem csak a táncmulatságot rendezik a csíz 
madiák, hanem a színdarab szereplői is kevés 
kivétellel az ő körükből kerülnek ki.

— Gváazhir Forgács Mihály városi 
anyakönyvvezetőnket és nejét Mariássy Ilona ; 
úrasszonyt súlyos veszteséggel sújtotta a 
kérlelhetetlen sors keze, amennyiben leá
nyuk Forgács Bözsike élete tavaszán, alig 
21 éves korában e hó 11 -én hosszú herva- 
dás után elhunyt. Az ifjú halott temetése 
ma délután fél négy órakor lesz. Vigasztalja 
meg a bánatos szülőket az általános részvét 
és a Mindenható bölcs akaratán való meg
nyugvás Nyugodjék békében!

— A progal mlntavásárra szóló 
igazolványok, melyek alapján 33 °/o*os 
vasúti díjkedvezmény jár, a kereskedelmi és 
iparkamaránál Banská-Bystricén 25 K. dij 
és 3 K., 60 f., postaköltség előzetes bekül
dése mellett kaphatók.

— óriási földrengés a Cseudev 
Ooeán fenekén. Sa Franciskotol 600 
mértlöldnyire északra a tenger fenekén ját
szódott le. A rengések 70 percig tartottak. 
A geológusok nézete szerint a földrengést 
a Csendes Óceán fenekén levő egész hegy
lánc összeomlása okozta. A földrengést a 
legnagyobbnak mondják, melyet valaha 
feljegyeztek.

— Vonatkisiklás Garamberzence 
is Körinöobanya között Garamberzence 
és Körmöcbánya között kisiklott egy teher
vonat. minek következtében a gyorsvonat 
3 órás késéssel érkezett Losoncra.

— Polgár bal. A levicei gazdák száz 
év óta farsang keddjén tartották a híres 
polgárbált, amelynek csak hamvazó szerda 
hajnala szokott véget vetni. Ezt a bált az 
idén is a szokott keretben fogják megtar
tani, s ugyancsak farsang keddjén, február 
hó 28 án. Gazdánk már most megtették az 
előkészületeket, hogy az idei bál is méltó 
folytatása legyen a régi jó kedvnek.

— Műkedvelő előadás. A szódói 
műkedvelő ifjúság 1922. évi február hó 19 
napjan a Rosenfeld-féle vendéglő összes 
termeiben szinelőadással egybekötött farsangi
bált rendez Ez alkalommal színre kerül 
Ólmán Lajos 3 felv. népszínműve: .Árva 
Bandi*. A darab rendezője: Szarka Zsig- 
uond tanitó. Az előadás kezdete d u. félhat 
órakor. A tiszta jövedelem harang beszer
zésre lesz fordítva.

— Katóka Örmesterná Kiakálnán 
Múlt számunkban hirt adtunk, hogy Garam- 
löaön szinre került Nagy Dénes .Katóka 
örinesterné* oimű népszínműve, melyet 
négy Ízben adott elő a falu fiatalsága. Kis- 
káina község ifjúsága febr. hó 12-én, vasár
nap jótékonycélu szinelőadást rendez, melyen 
szintén a .Katóka őrmestereiét* játszák. A 
magyar tárgyú, igen szép muzsikáju darab 
nem tévesztette el halasát s úgy látszik, 
hogy a magyar falvak kedvenc darabja lesz. 
Az előadás kezdete este 6 órakor. A tiszta 
jövedelmet harang beszerzésere fordítják s 
azért felülfizetéseket hálás köszönettel fogad 
a rendezőség.

— Ha őszül a haja gondoljon arra, 
hogy az idő rohan, a fiatalság gyorsan múlik 
tehát jöjjön a Levicei Sport Club nagy jel
mezes-álarcos baljára február 25 én. Ön 
bérel egy páholyt fizet érte alig pár ck.-t de 
nem dobja ki pénzét, mert érte friss jó ked
vet, derűt kap egy egész éjszakára. Tudja 
Ön mar, hogy ki lesz a farsang királynője 7 
50060 korona ^osztrák) úti márkát annak 
aki 50 ck. bánatpénz lefizetése ellenében 
febr. 25 -én este 9 óráig a pénztárnál meg
nevezi a farsang királynőjét. Királyt már 
választott a LSC. mert az estélyen Kolompár 
Lajos a sziovenszkói czigánykirály fog muzsi
kálni. (Bkldt)

— Egynáz és állam. Prágai lapok 
írják, hogy a parlamenti körök véleménye 
szerint az egyház és allam elválasztására 
vonatkozó törvényjavaslatokat most készítik 
elő A tavaszi parlamenti ülésszakban be
nyújtják az ünnepekről, az anyakönyvveze 
tésröl és a templomok használatáról szóló 
törvényjavaslatokat. A csehországi katholikus 
sajtó követeli, hogy az egyház és állam 
elválasztásának kérdése népszavazás utján 
és ne egy-két száz képviselő által oldassák 
meg. Azokban a politikai pártokban is, me
lyek az elválasztás mellett vannak, számos 
képviselő rokonszenvez a kérdésnek népsza
vazás által való megoldásával.

— Valuta biztosítások I A .Duna* 
' általános biztosító részvénytársaság levicei 

főképviseletének mai közérdekű hirdetésére 
felhívjuk t. olvasóink figyelmét.

— Betörés. A betörések napi renden 
vannak. A múlt betekben varosunkban fog
tak el egy bandát. Szlovenszkó minden vá
rosából érkeznek hirek, hogy kellemetlen 
vendégek zavarták meg a nyugalmat. A múlt 
héten Aranyosmarót közönségét izgatta egy 
betörés. Hetek óta fel feltűntek gyanús jelek, 
melyek arra engedtek következtetni, hogy 
valaki rosszban sanlikál. Egy kirakatból 
eltűntek a holmik. A járásbiróság asztal
fiókját telfeszitették, a Népbank ajtajában 
betört kulcsot találtak Mig február 3-án 
azután egy igazán eredményes betörést követ
hetett el a jó madár. A földmérő hivatal 
főnöke éjfél után egyik mulatságból hazaér
kezve, nyitva találta utcára nyíló ablakait. 
Rémülve megy a fiókjához s azt feltörve 
találta, természetesen hült helyét is a benne 
lévő 8000 koronájának. A csendőrség nyo
mozást indított s miután a betörést úgy 
követték el, hogy kitörték az egyik ablak 
üveget s az üveg darabok megsebezték a 
betörő kezét, s azt a helyszinen vérfoltok is 
jelezték, a földmérő hivatalban a csendőrök 
észrevették, hogy az egyik hivatalnoknak 
be van kötve a keze. Bár azt mesélte az 
illető, hogy leesett, de az orvosi vizsgálat 
megállapította, hogy a sebesülés friss és 
üvegtől való. Miután a tények ellene szóltak, 
beismerő vallomást tett s a 8000 koronát 
visszaadta. A csendőrség letartóztatta s a 
vizsgálati fogságban a nála levő törülközővel 
felakasztotta magát. De időközben észrevették 
s hideg vízzel felélesztették. Valószínűleg 
társai voltak s azok után is kutatnak. Egyik 
levelét elfogták, melyben egy kolini katoná
nak azt irta, hogy négy gazdag zsákmányra 
van kilátása, amit revolver és vér nélkül 
sikerül megszereznie.

— Felhívás. Azon egyesületi tagok 
akik a háború alatt eltűntek, utánuk család
tagjaik a temetkezési járulékot 1922. január 
1.-től, 1922. márc. 31-ig felvehetik. A további 
kiutalás f. év apr. l.-töl csakis hivatalos 
kimutatás mellett történik meg a régi 
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Újságírók bankja. A kitűnő iiovellairőnük, 
Csepy Elemérnek ilyen címen egy humo- 
risztikui kisebb regénye fog megjelenni. 
Egyúttal .Vasárnap' címén revüszerü lapot 
indít. Csupa eredeti ötlet tarkítja a regény 
cselekményét, ujsagirók bankot alapítanak, a 
vezérigazgató egy lyrikus s a főkönyvelő 
szerelmes verseket ir a mérleg hatlapjara 
Fűnek, fának hitelednek. fantasztikus és 
lehetetlen üzleteket kötnek. Benn az irodá
ban regényeket imák, zenemüveket kompo
nálnák, lapok.it alapítanak s egy napon arra 
ébrednek, liogv sem készpénz, sem részvény
tőke. sem tartaléktőke, mindennek a nya
kara hágtak, krnchkot mondanak. Csepy 
Elemér, aki első1 tu irodalmi dolgozatok 
kai tette nevét ismertté s akit úgy cseh, 
mint a német lapok előszeretettel fordítot
tak. ismeri humor kettős élét, jellemfcstö 
és kikairikiruzó ereja van Szellemes humo 
rün keresztül észreveszi az emberek gyengéit, 
ám velük érez és humoraiból csendes me- 
lanchó ia beszél, ismeretlen kedves vágyak 
rópződnek mögötte. A regény csak egy bi
zonyos peld myszámbau fog megjelenni és 
igy kér-'is az előzetes megrendeléseket 
eszközölni . kötet árának beküldésével, 
portóval együtt 5 ( ') korona (nem bélyeg
ben, csakis postautalványon, esetleg aján
lott levélben) u szerző címére: Bratislava, 
Podhradska ulicu 89 Zozula nyomdásznál.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a testületeknek, jó bará

toknak és ismerőseinknek, kik Istenben bol
dogult jő atyank végtisztességén megjelen
tek a részvétükkel fajdalmunkban osztoztak, 
ez utón is hálás köszönetét mondunk.

Léva, 1922 febr. 7.
Borcsányi család

Nyilvános elszámolás.
A „Hazám" asztaltársaság által rondo 

zett jótékonycélu műsoros estély elszámolása 
1922. febr. ho 1-ről.

Bevétel: — — 9489 —
Kiadás: — — 6798 —
Maradvány : — 2691'—

Mely összeget a lévai közkórhaz betegei 
javára, a kórház igazgató főorvosának át
adtuk, s ez utón hálás köszönetünket fejez
zük ki minden pártfogónknak s mindazoknak 
kik felülfizetéseikkel igyekeztek e jötékonv- 
célu estélyt támogatni.

A felülfizetések névsora a .Bura" szer 
kesztőségében megtekinthető.

A rendezőség.

Köszönetnyilvánítás.
A .Hazám* asztaltársaság az általa 

f. év február hó 1 én rendezett műsoros 
táncestélyének tiszta jövedelmét 2691 
koronát. — Pollák Vilmos es Fia lévai fa
kereskedő és építési vállalkozó urak üzletük 
50 éves formálása alkalmából 500 kor 
adományozlak a lévai közkórhaz betegeinek 
céljaira, iné y nemeslolkü adományokért a 
kórház ncv»Len a legmélyebb köszönetemel 
fejezem ki.

Léva, 1922. február 9. ón
Lakner Zoltán 
kórházigazgató

Jótékonyság.
Po'.lák Vilmos é.« Fia cég 50 éves főn 

állása m-z'innepLse alkalmából 500 ko 
adomán'" '. a tüdövész ellen védekező 
lévai euy .tnek. Fogadja ezen nemes 
elhatározásért úgy az egyesület valamint 
az n tala föuntartott tüdőbeteg gondozó in 
tézet hálás köszönetét és elismerését — 
Egyúttal jeleszük, hogy a »Bars* mull 
szaluiban Közölt adomány nem Juticzky, 
hanem Susitzky Jakabné volt a szives adó 
mányozó.

Dr. Frsmmar Ignócz

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi február aó 5.-től - február hó 12-ig.

SzOlatéí
Renglovics Aladár Jakabfalvay Gizella leány 

Gabriella, Margit. — Lalctis Erzsébet íiu halva 
született — Szmrtnyik .János Sallay Erzsébet fiú 
László — Zázvorka József Valentin Julianna 
leány Julianna Kutsera Andor Amb uska Berta 
fiú ’íibor, Zoltán. — Kcszter Nándor Tokár Maria 
fiú József. — Kusznyák Pál Goldbrunner Mária 
leány Anna

Házasság.
Szabó Lajos Missik Mária ref. rkatb. — 

Chlpács István Bártíay irma rkath. — Sramek 
János Cmiel Johanna rkath.

Halálozás.
Szanyo Mikló«né Kacsenyecz .-.írbála 60 

éves Orbáncz. — özv Borcsányi Győző 80 éves 
Agyvérzés. — Jakab Ilona 8 éves Agyhártya
gyulladás. — özv. Steiner Henrikné Fauféder 
Teréz 70 éves Szivhüdés. — Kis Ferenczné Kollár 
Julianna 57 éves Genncz agyhüdés. — özv. Paczo- 
lay Mihály 77 éves Aggaszáiy. — Forgács Erzsébet 
21 éves Szervi szívbaj

== APRÚ HIRDETÉSEK, b

...»- teljes jó karban levő, kiváló 
Hvl. Ux s3< bécsi gyártmány ELADÓ 
(:-:) ’ Cim a kiadóhivatalban

Bor saját termésű, kanható literenként 
j 14 kor GAÁL JÁNOSNÁL, Léván,

Mező u'ca 8.

aprítva és hasábban állandóan
“ UXXXa kapható : MALOYER fatelepén 

WEISZ malommal szemben

Biztosítási üzletszerző 
ügyes éB agilis tót és magyar nyelvtudással, 
kedvező föltételek mellett azonnal felvétetik. 
Szakember előnyben részesül. Ajánlatok élet
rajzi lappal,esetleg bizonyítvánnyal: „DUNA* 
ÁLT LHZT R T. LEVICEI FÖÜGYNÖK- 
SÉGÉNÉL nyújtandók be.

motorokhoz is szállít: DRÓZDY gépgyár. 
Párkány.

T l/s höld a cziganykai düllőben,
AáC^LXw eladó. Bővebbet Damjanich u 4. 

7Ari eladó. CSÉPÁNY ELEMÉR-áíOXXgOríX NÉNÉL, Levan, Teleky u 16. 

Smlmaelevaxor, ÍT’uZ: 
Mező utca 83

■pl-Já lucerna 50 q, agy jókarban levő 
4aáXu>U.w félfedeies hintó a Vámosladányi 
plébánián

A Keresztheg 7en eladó
' Bartók Testvérek tulajdonát képező 2 kát. 
. hold területű szőlőtalaj 2 hajlékkal és pin- 
j cével. Bővebbet BELCSÁK ANDORNÁL Lova
■ Ladányi u. 16.

Harisnvakőtészeiemet
■ Kálnai u. 16. szám alá, Vida Jónás féle 

házba helyeztem át. HÉCZNÉ

X,
I utcában. 5 szobás modern lakás, gyümölcsös 

kerttel azonnal átvehető. A lakás üzielhelyi- 
' ségnek is alkalmas. Cím a kiadóban.

•touyh“ bútor, varrógép, jutá- 
W..U Uw nyosan eladó. Szepesi utca 12. 

Műegyetemi középiskolások okta
tását. Cim a kiadóhivatalban 

Egy Üzlethelyiség kaTdBő.
Bővebbet Mészáros u 2.

T?j a Jk enetiag- bsrnendo 4 magyar 
■■XalXU hold terülelü szőlő és gyümölcsös 
3 szobis nyaralóval együtt. Bővebb felvilá
gosítási BELCSÁK ANDOR Léva, (Ladányi 
u. 16.) ád.

X 1Z aavi A urinö nagyobb háztartás 
gazdaság, baromfite

nyésztés, sertéshizlaiás vezetésére vállalkozik. 
Cim a kiadóhivatalban.

Jó áron veszek év^teSőS' 
bői magyar és osztrák levelbélyegeket, leve 
leket es egész levelezéseket SACHER IMRE 
Luöeuec (Losoncz)

Akossy-íele 
viiágositast nyújt Dr. 
irodája.

Kálnai utcai 5 számú 
ház eladó. Bővebb fel 

GYAPAY EDE ügyvédi

TI A wa«m szalmakap:ár méhcsalád eladó. 
£lu>XwXXX Cím a kiadóban.

Egy cs=plőgarnitura 
fölszereléssel es egy 4 HP gőzkazán jutá
nyos áron eladók. STOSZEL MIHÁLY Grm- 
Szeut-Benedek.

Házasulandók, -%‘ildók 
forduljanak ÁCS BÓDOG közvetítőhöz Levice, 
Kálvin utca 1.

TT.> a tizenkettő helyiségből álló, négy 
XXuXJkv és felholdas belsőségen, kerttel, 
gyümölcsössel, i lányosán eladó. Felvilágosí
tást ad: VIDÉKY G., Ondrejovce, z Tekov.

Kereskedelmi fiatalember,vidékre 
irodába felvetetik. Ajánlatok fizetési igények 
megjelölésével a kiad ba kéretnek.
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Börgirüitura,
nyök eladók. Cím a kiadóhivatalban.

Gözcséplögarniturák feltéte
lek mellett beszerezhetők, használt gépekkel 
czereüzletet köt DRÓZDY gépgyár, Párkány.

Zongora, varrógéi>, keméuyfa asztal, 
eladó. HAVAS Ladányi u. 27.

i

97—1922 végr. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírói kiküldött az 1881 évi LX. t. c, 

és következő §§-ban foglalt rendelkezések alapién 
közhírre teszem, hogy a lévai járásbíróságnak Pk. 
4998 3 1921, számú kiküldő vészése alapján Zemsky 
Obnny U'tav javára 817 K. 57 t. tőke és jár. ere
jéig foganatosított végrehajtás alkalmával lefoglalt 
sertések, ma'acok és tehén 2140 cK. becsértékben 
eladatni fognak.

Ezen árverés keresztülvezetésére Garam- 
szőllős községben 1922 évi február hő 18 d. e. 10 
órája kiiüzetik, mely árveréshez a venni szándé
kozók azon értesítéssel meghivatnak, hogy a fr*nt 
megnevezett ingók az 1881. évi LX. t. c 107, 
108 §§ alapján készpénz ellenében a legtöbbet 
Ígérőnek szükség esetén a becsáron alul is fognak 
eladatni

Levice, 1922 évi február hó 6 napién. 
HOFFMANN 8 1c. 

bírói kiküldött
19—1922. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel közhírré 

teszem, hogy 1881. évi LX. t. c. 102. § alapién 
az aranyosmaróti járásbíróságnak Pk. 1889/2/1921, 
hogy Garamnémetiben 1921 évi julius hó 20. 
napián Pomoty János javára eszközölt végrehajtás 
alkalmával 100 K. tőke és jár. erejéig lefoglalt és 
197 K. 50 í. becsült következő ingók: tehén, 
borjú és nyulak nyilvános árverésen eladatni 
fognak.

Ezen árverés keresztülvezetésére a járásbí
róságnak Pk- 1889 szám alatt kibocsátott végzés 
alapján 100 K tőke követelés 19.10. évi február 
hó 11 napjától iáró 5'/e kamat */• váltódij és eddig 
197 K. 50 f -ben megállapított költségek erejéig az 
árverés nap át Garamnémeti községbe 1922. évi 
február hó 20 d. u. 3 órája tűzetik ki, ahhoz a 
venni szándékozók azon értesítéssel hivatnak meg, 
hogy a megnevezett ingók az 1881. évi LX. t. c. 
107 108 §§ alapján készpénzfizetés mellett a leg
többet Ígérőnek szükség esetén a becsáron alul is 
fognak eladatni.

Amennyiben ezen árverés által eladott ingó
kat mások is le, vagy felül foglaltak volna és 
ezekre a kifizetés jogát megszerezték volna, ezen 
árverés az 1881 évt LX. t. c. 120 §. alapján 
javukra is elrendeltetik.

Z laté-Móra vce, 1922, évi jan. hó 80.

Denklír Boldizsár 
bírósági végrábajtó. c

lapok.it


1922 február 12. 13 5

IBI—1921. végrh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehaitó az 1881. évi LX. 
t. C. 102. §. értelmében ezennel közhírré te«zi. 
hogy az ipolysági járásbíróságnak 1921. évi P/125 
sz végzése következtében Steiner Lipót javára, 
2000 K. s jár erejéig 1921. évi szeptember hó 
12-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1800 kor-ra becsült következő ingósá
gok u m : 1 sertésól, 4 drb sertés és 15 mm 
csöveskukorica nyilvános árverésen eladatuak

Mely árvereznek az ipolysági járásbíróság 
1921 éVi Ph. 3849'2. sz. végzése folytán Alsó- 
íegyverneken végrehajtást szenvedő lakásán le
endő megtartására 1922 évi február hó 20-lk napjá 
nak 11 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX 
t. c 107. és 108 §-a értelmében készpénzfizetés 
inellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglalták és azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. L-c. 120 §• értelmében ezek>javára is el
rendeltetik.

Kelt Saby, 1922. január hó 25.
RAGÁLYI GÁBOR 

bir. végrehajtó

MEGHÍVÓ.
A közép Ólévai hegyközség rendes 

évi közgyűlését tartja Léván, a „Prot. 
Otthon* termében, 1922 év február 
18 án délelőtt 10 órakor, melyre 
az érdeklődőket ez utón is meghívja

Dohány István
hegybíró

7!1 a A Vl Á r» Damjanich utcza 6. sz. , íiiaüQ HÍZ. HÁZ szabadkézből | 
eladó két utcára nyíló esetleg részletekbe I 
és gvárhelyiségnek is mogfelel. Bővebbet i 
GHIMESSY MIHÁLY szabónál, Bástya u 2
7?) A 4 A ’’gv federes könnyű kocsi, továbbá | 

borot hordók 200 - 4C0 literesek.
Felvilágosítást, BELCSÁK ANDOR Léván, 
Ladányi u lö sz. ad

Olcsóbb lett 
az aprított 

= TŰZIFA 
házhoz szállítva 

Megrendelhető Weisz Ignácz fUszertlzletében 
SCHULC papirüzlete mellett és WETZLER 
DÁVID fűszer üzletében, Mártonfi utca, 

ho: kilónként is kapható.

métermázsája 34 k. 
telepűnKön átváie „ 3i .

Bilkkhasáb ö enként 460.— korona. 
Telepünkön átvéve 400 — „
Épülötfa, asztalosdeszka, cserép, 

zsindely ős cement raktár.

Tisztelettel HORN és TSA 
fatelep e

Levice, vasútállomás mellett.

nYera vagy kikészített-bőre van, 
készitek belőle Muffot, Boát 

stb KROVINA PÁL szűcs Grmszt Benedek.

A legszebb, legtartóssabb és 
legolosóbb 

Fénykép nagyítások 
jótállás mellett 

ifj, LAUFER BÉLA 
fényképészeti mü'ermében készülnél 

POSTA ü. 10.

Igazolványokra fényképek 
15 psres alatt készülnek I 

ízléses levelezőlapok, kabinett 
képek művészi kivitelben.

Figyelem!
Czipők mélyen leszállított árban 
kaphatók, úgyszintén mérték sze
rint is lényegesen olcsóbban meg

rendelhetők :
SCHWARCZ JÓZSEF

czipész m.-nél LEVICE.

APOLLO MOZGO.
Ma, Vasárnap

2 előadás 6. és 8. órakor

bemutatásra kerül:

A Doneville-i kincs 
szenzációs dráma 6 fe'v, a franczia 
forradalomból,több mint 20000 szereplő 

Legközelebbi előadások : 
kedd f. hó 14-én éB péntek f hó 17-én

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

MEINL mintára a hét hétfői, szerdal 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.

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

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

Van szerencsém Léván és 
vidékén lakó jó ismerőseim szives 
tudomására hozni, hogy folyó év 
január hó 1-töl

Springer Mária női kalap
szalonjába IX, kér., RAkOo-utcdi 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.

iiáti utca 8.

Figyelem olcsó árak!!!
Ha jó és olcsó bútorokat leszállított 
árak mellett akar venni, valamint 

kárpitos bútorokat, 
úgy okvetlen forduljon

BRAUN LAJOS 
kárpitos és bútorüzletéhez 

LEVICE, Deák Ferenc utca 3. sz,
Kárpitos javítások elfogadva.

Legjobb bevásárlási forrás! ■■ ——

—KERN TEsTvÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében 

AlapHMott 1881. LEVICE-LÉVA. Telefon szám 14.

Legjobb FŰSZER- és C8EMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak ementáli, trappista, romantour. — Különféle 
cseinegesajtok, teavaj, liptói túró. — Prágai sonka, szardínia, lazac, 
keringek - Húskonservek, pástétomok és egyéb csemege különlegességek. 
Citron, narancs, maróni, boszniai szilva, datolya, Szultán füge, narancs
héj, citronád, cukrozott déli gy ümölcs. — Gala Péter tejcsokoládé, svájci 
kakaó, koestlin teasütemény. — Befőttek, gyümölcsízek, janiek, orosz 
tea különlegességek. — Jamaica és angol rumok, Adria szelet, Pischinger 
túrtak. — Elsőrendű gyártmányú dessert cukorkák. — — — —
Csemege és gyógyborok, scherry, malaga, cognac, likőrök és pezsgők. 
— - Naponta friss .GLÓRIA* pörköltkávé különlegességi — —

Lego esőbb VASÁRUK éa KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK.
Alumínium edények, modern háztartási és konyhafelszerelési cikkek 
nagy választékban. — Villamos vasalók, gyorsforralók, kávé és teafőző
gépek, teaszűrök, húsvágó, mandola, dió és mákőrőlőgépek. - Sárgaréz 
habüstök és mozsarak, tortafonnák, kávéőrlők, alpakka evőeszközök, 
konyhakések konyhainérlegek. — — — — — — —
__ ' — — — Erős és gyengeáramú villamossági szerelési anyagok 
Zseblámpák, elemek, karbid gyertyák és lámpák — — — —
Fényképészeti kellékek — — — — — — Vadászati cikkek.
 — — Korcsolyák, ródlik, hegedűk, vonók és húrok. — —
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. Levice, 1022 február 7.

Felhívás!
Az összes vásárló közönséget tisztelettel 

értesítjük, hogy a termelési költségek csők 
kenése folytán árainkat megfelelő arányban 
leszállítottuk. ,

Raktárunkon a mai kornak megfelelő 
saját készít ni ényű áruink az 
alábbi árakon kaphatók :

Csizmák különböző árakon olcsón kaphatók
Mérték szerinti rendelések a iegjutányosabb 

áron eszközöltetnek.
Tisztelettel

Férfi cipő egé«z — 180-250 K lg.
Férfi fél — 160-230 *

Női magas — 150-240 H

NSi fél — 130-200

Bőrmunkások Termelő Szövetkezete
Levlce-Léva. Körtírmig tár 5 (Kosiulh t tár) 

Mindenfele javítások gyorsan és olcsón Készülnek. 
Kizárólag »|át káizltminyO áruk I

a. x, 0

Értesítés!
Tisztelettel értesítem a t. közönségét, hogy 

fűszer, csemege és festék üzletem 
SS Mártonffy utca 24 alatt megnyílt. =

Vidéki megrendeléseket posta utján, díjmentes 
csomagolásban azonnal teljesítek

Kérem az igen tisztelt közönség további szives 
pártfogását.

Pontos és szolid kiszolgálás!

Tisztelettel Wetzler Dávid.

NÉMETH TESTVÉREK 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEVICE (LÉVA) Rákóczi u. 20- sz.

Levelezőlap hivásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek r Ívesen 

szolgaiunk.

| Elvállalunk: Szoba-
I festést, mázolást, a 

legegyszerűbb és
I legdíszesebb kivitel

ben a Iegjutányosabb 
árak mellett

FEGYELEM- 1

Minden megbízást átvesz

STEFANOVlC
Levice, Mártonffy utcza 3. szám.

E ’ngadok mind nnemű bevásárlási es el
adási megbízásokat, házak adás vételét, 
ingatlanokat, üzlethelyiségeket, helyben és 

vidéken.
Levélbeli megbízást azonnal elintézek

SZENKERESKEDÉS 
úgy an ott 1 1 

A Ml LE NI Szénbánya Vezérképviselete 
Kitűnő Miléni fekete kőszén metermazsan- 
ként a raktárban 65 korona. — Házhoz 

szállítva 70 korona

A KASSAI BÚTORGYÁR 
lévai fiókjánál (Amstetter 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 legjntányosabban.

Kiváló tisztelettel
ADLEB, JÓZöEF

3c4.xpl.tcs 4* ‘bxLtcxlcoxesJced.Ö.

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

dijak és igen kedvező feltételek mellett köt

az 1867 -ben Becsben aíapitott

„DUNA" Alt Biztosító Részvény Társasai 
Föképviselete: L e v i c é n 

Főképviselő: RÓNAI LIEÖT LEVICE
(Telefon: 60.) (Honvéd u. 2.)

ahol készségesen szolgálnak dijszámitássai és 
mindennemű felvilágosítással.

Legolóióbb bevÉ.sórláBÍ forrói 1
Előzékeny és pontos kiszolgálás!

LACHKY ELEK
ffimer-, bor-, oaeutege-, LISZT- és Auványvis kereskedésében 

LEVICE — FÖTÉJti
40 év óta fönnálló ENGEL JÓZSEF és FIA cég volt detaii üzlete.

Naponta friss felvágottak, sődar, sajtok, TEAVAJ, halkonzervek, 
szardíniák, la magvar szalámi, cukorka és csokoládé különleges
ségek nagy választékban — Angol és Jamaikai rumok, likőrök, 
borok, pezsgők — Császár keverék. Mandarin és Ceylon tea, 
Mandarin, sárga és vérnarancs, datolya, füge, mogyoró, zöldség, 
befőttek, Jamtnek, MAGYAR LISZTEK stb. — — — — —

ÜST Naponta fi lse pörkölt kévé. 'WJj
A n é közönség szives pártfogását kérve, vagvok

kiváló tisztelettel LACHKY ELEK.

nagy mennyiségben van 
llvllölil VHnYITRAI es TSA-ná.1


