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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre — — 50 K. — f.
Hat hóra — — 25 K. — f.
Három hóra — 13 K — f.

Egyes számok ára 1 korona. BARS HIRDETI I EK
□ centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek

KÖZMÜVBLÖDÉBI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

A kéziratok ( iiirksuttslgkii kOldindtk. 
Késiratok vissaa nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ: Dí. KKRSÉK JÁNOS.

M e gj e 1 a n 
vasárnap reggel.

A kiadatásokat, aldflratdaakat a a raklamkaldkat 
kladóklaatalba tárjak ataaltail.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Kiknek van jó dolguk ?
Azt mondják, hogy a háború 

előtt annak volt jó dolga, akinek 
volt valamije. Ha volt háza, valami 
földje, szépen eléldegélt belőle. Az 
adót befizette, jutott is maradt is a 
jövedelemből. A kinek ipara, vagy 
kereskedése volt, annak se kellett 
sokat aggodalmaskodnia. Helyes 
beosztással nem csak a megélhetés 
volt biztosítva, nem csak az alkal
mazottak kaptak rendes, jó fizetést, 
hanem a nehéz napokra is lehetett 
gondolni egy kis tőke megtakarítá
sával. A kinek pedig pénze volt a 
takarékban, vagy értékpapirosokba 
lektette vagyonát, az kevés gond
dal s a biztonság érzésével nézhe
tett a jövőbe.

Valóban a háború előtt azoknak 
jó dolguk volt, akiknek volt vala
mijük.

Hát azoknak, akiknek nem volt 
semmijük, milyen életük volt? Hogy 
teltek napjaik? Vajon rosszul ment 
a sorsuk ?

Biztosan azoknak is több volt a 
betevő falatuk, könyebben és job
ban ruházkodhattak. Megelégedet- 
tebbek voltak. S ha valakiben volt 
törekvés, szorgalom, szerezhetett 
magának valamit s azokhoz tartoz
hatott, akikről azt mondották: jó 
dolguk van, mert van nekik va
gyonuk.

Az idők változtak, fordult egy 
nagyot a fejlődés kereke. Most 
mintha ez volna az igazság: akik
nek van valamijük, azoknak nincs 
jó dolguk.

Ez az ellentétes állítás mintha 
csakugyan igaz lenne.

A rendes, a normális terheket, 
megadóztatást elbírtuk akkor, ami
kor tudtuk, hogy mennyi az éven- 
kint. Most olyan adók, vagyon- 
dézsmák lefizetését kell eszközölni 
mindenkinek, akinek valamije van, 
hogy gonddal, aggodalommal tekint 
a jövőbe, hogy lehetséges lesz-e ? 
A jelszó, hogy csak onnét lehet 
szedni, a hol valami van. De az 
okos gazdálkodás a földet nem 
zsarolja ki, mert évekre terméket
lenné teszi, ha azt megcselekszi, 
hanem továbbra is tekint a jövőbe. 
Ma-holnap ott lesznek azok, akik
nek valamijük van, hogy azt fogják 
számolgatni: egy év, két év s azu
tán stusz.

így van a gazda ember. A leg
jobb teherbíró osztály volt. A mig 
volt pénzé: vásárolt. De az áruk 

rohamosan estek búzában, marhá
ban. Pénze elfogyott. Gondja nagy, 
mert van valamije s a nagy terhe
ket soká nem bírja.

De igy vannak a nagy üzemek, 
a gyárak. Amit direkt és indirekt 
kénytelenek fizetni, az szinte tűr 
heteden. Forgalmi-adó, betegse- 
gélyző, munkás pénztár, nyugdíj
illeték óriás összegre emelkedett. 
Az áru pedig halmozódik a kereset 
csekély s a kiadás növekedik.

Akiknek van valamijük, azoknak 
nincs most jó dolguk.

Ebből egész logikusan követ
keznék az az igazság, hogy akik
nek nincs semmijük, azoknak van 
jő dolguk.

Jó dolguk van annyiból, mert 
tőlük semmit el nem vihetnek. S 
akiknek nincs semmijük, azok köve
telhetnek s a kik követelnek, azok
nak csak jut valami. Az állam ke
zébe vette a munkások sorsának 
javítását. Korszerű intézkedésekkel 
akarja a szociális bajokat gyógyí
tani. Munkásbiztositó mellett mun
kás nyugdij intézetet állított föl, 
a mely teherrel ép úgy igénybe 
vette a munkaadót, mint a mun
kást. A kinek nincs semmije az 
biztosabban, nyugodtabban élhet és 
végezheti munkáját, mint az, akinek 
van valamije s arra gondol, hogy 
mit hoz a jövő ?

De olyan az élet, ami nem is
meri a kétszer-kettöt és sok meg
lepetést csinál. Mikor nehezen lehe
tett liszthez jutni, akkor irigyeltük 
a molnárokat s mindenki malom
tulajdonos szeretett volna lenni. 
Most már jobbat is tudnánk ma
gunknak kívánni. A disznóhizla
láson sokat lehetett keresni. Most 
mindenki ráfizetett. így vagyunk 
azzal is, hogy most azoknak van 
jó dolguk, akiknek nincs semmijük. 
Miután övéké a legkevesebb gond 
s igy a legnyugodtabban élhetnek, 
azért panaszkodnak azok, a kiknek 
van valamijük, hogy nincs jó 
dolguk.

Ez azonban beteges állapot. A 
társadalomban ilyen rendellenes ki
lengéseknek nem szabad előfor
dulni. Ha defektus keletkezik, ak
kor az érezhető lesz mindenütt s 
nem lesz következmények nélkül. 
A gépezet minden egyes részé
nek a maga helyén szabályosan 
kell működnie. Akkor mindenkinek 
jó dolga lesz, akkor kevés ok lesz 
a panaszkodásra.

A világ-eseményekből.

A Volga-területen körülbelül 25 millió 
ember éhezik, a kirgiz köztársaságban egy 
millió 300 ezer ember, a szimbirszki kor
mányzóságban 800 ezer felnőtt és 504 ezer 
gyermek. A stamropoli kerületben 120 ezer 
ember közül az uj aratásig senki sem tud 
már segitség nélkül megélni.

A horvát képviselőblokk határozatát, 
hogy a genuai konferencia elé terjesztendő 
memo andum által külső beavatkozást akar
nak előidézni abban az irányban, hogy 
Horvátországot teljesen független államnak 
ismerjék el, élénk megbeszélés tárgya a poli
tikai körökben. A demokrata párt azon a 
nézeten van, hogy a 63 horvát képviselő 
eljárása hazaárulás és azt, mint ilyent kell 
megtorolni.

Február 12-én délelőtt volt a Péter- 
templomban XI. Pius pápa ünnepies meg
koronázása, melyen jelen volt a Ratti család, 
a szentszéknél levő diplomáciai kar, a patrí
ciusok, a maltai rend képviselői és körűibe 
lül 50 000 hivő. Kilenc óra felé a 'pápa a 
,seda gestatoria*-n a pápai udvar prelátu- 
sának és a bíborosoknak vezetése mellett a 
Péter-templomba ment, hol a Szent Péter- 
oltár előtt misét celebrált. Azután az első 
biboros-diakonus a fejére tette a tiarát. A 
pápa végül megáldotta az egybegyűlteket és 
visszatért lakosztályaiba

Politikai körökben Lloyd George lemon
dásának lehetőségéről beszélnek. Az azonban 
bizonyos, hogy a genuai konferenciáról való 
tárgyalásokat végig fogja vezetni, mert eb 
ben az ügyben az összes angol pártok támo
gatják. Ha később lemondana, valószínűleg 
Chamberlain kísérelné meg, tisztán konzer
vatív kabinet megalakítását. Ha ez a kísérlet 
nem sikerülne, úgy ideiglenes kormányra 
lehet számitani Balfour vezetése alatt, kinek 
személyes befolyása a waschingtoni konfe
rencia óta jelentékenyen növekedett. Balfour 
valószinüleg uj koaliciót hozna létre, melybe 
a független liberálisok is belépnének és mely
hez Asquith és Grey lord is csatlakoznék.

Montagu, India minisztere kijelentette 
hogy az indiai helyzetet aggodalmasnak 
látja. Különböző európai kérdések elkerülhe
tetlenül befolyásolták Indiát is. Más okok 
mellett az indiai helyzet a világ általános 
gazdasági helyzetére, továbbá Törökország 
és Anglia diplomáciai vonatkozásaira, a 
sevresi szerződésre, a görög és török harcok 
folytatására, valamint az egész világon ural
kodó zavarokra és végül az indiai bolsevista 
propagandára vezethető vissza. Tekintettel 

' kell lennünk az ipar kifejtésére és az Indiá
ban szaporodó ipari munkásságra is. A 

' munkás bére csak nagyon lassú emelkedést 
mutat, a munkásszervezeteknek nincsenek 
tapasztalataik és ezért nagyon nehéz a 

1 munkások és a munkaadók között fellépő 
ellentéteket kiegyenlíteni, mint Európában.



2 Ft 8 1922. február 19.

A .Pravo Lidu“ esti kiadása a követ
kező részleteket mondja el a prágai francia 
misszióról. A cseh szlovák állam arra köte
lezte magát, hogy abban az esetben, ha 
Franciaországot valamelyik szomszédja meg
támadná, a cseh-szlovák állam fél milliós 
hadsereggel fogja támogatni Franciaországot. 
A francia nyomásnak kell tulajdonitani azt 
is, hogy a cseh-szlovák katonai szakértők 
véleménye ellenére, a tényleges hadsereg 
állományát 150.000 főre emelték fel A kato
naság elszállásolása havonta egy fél millió 
koronát emészt fel. A francia kormány a 
cseh-szlovák államban ezenkívül titkos ren
dőrséget tart fenn, amelynek parancsnoka 
Pavillou. Ennek az a feladata, hogy különö
sen a német határ területen szemmel tartsák 
a viszonyokat. Ennek a titkos rendőrségnek 
működése már többször idézett elő Német
országgal diplomáciai súrlódásokat.

Pozsonyban titkos tanácskozások folytak 
a horvát szeparatisták és a szlovák nép
pártiak között.

A prágai ,Tribuna“ hosszabb cikkben 
párhuzamot von a cseh-szlovák és a jugo
szláv szeparatizmus között és a horvát ellen
zéki blokk képviselőinek a szlovák néppárti 
képviselőknél legutóbb tett látogatását 
ezzel a mozgalommal hozza kapcsolatba. 
A lap a szlovák néppártnak a prágai kor
mányhoz való viszonya és a Jugoszláviában 
uralkodó politikai viszonyok között bizonyos 
hasonlatosságot talál, a horvátok percentu- 
ális viszonya azonban sokkal kedvezőbb, 
mint a szlovákoké, mert a 12 (4.17 száza
lék) szlovák néppárti képviselővel szemben 
a horvát ellenzéki képviselők száma 63 (15 
százalék), valamint a szlovák néppárt a 
szlovák lakósságnak egy ötödrészét, mig a 
Radics-blokk a horvát lakósságnak legnagyobb 
részét egyesiti magában.

Az Írországi zavargások komolysága 
napról napra nő. Belfastban tegnap délután 
lövöldözés volt. Egy csoport gyermek közé 
3 bombát dobtak. Két gyermek meghalt, 
15-öt a kórházba kellett szállítani, hol a 
halállal vívódnak.

Bubiinban leifegyverzett emberek meg
támadtak két bankot és 11.000 font ster
linget elraboltak. Sligben a bank elleni tá
madásnál összesen 15.000 font sterlinget 
raboltak el.

Fiumében összeütközésre került a sor 
rendőrség és fegyveres fascisták között. 
A zavargások reggelig tartottak. Szombaton 
a fascisták tárgyalások utján folytatták akci
ójukat. Kijelentették, hogy horvátoknak a 
városba való további özönlcsét nem tűrik. 
A kommunisták, fascisták, légionáriusok, na- 
eionálisták és frontharcosok tekintélyes számú 
fegyver felett rendelkeznek. A város helyzete 
ez időszerint igen válságos és félni lehet attól, 
hogy Fiume súlyos napoknak néz elébe.

Indiában a helyzet kiélesedett. A Mad- 
vasban lévő összes európaiakat rendőri 
szolgálatra vették igénybe és puskákkal lát
ták el őket.

Oroszországi lapok Írják, hogy a szov
jet kormány leleplezéseket készül közzé tenni 
Poincaré francia miniszterelnökről, melyek
ből ki fog tűnni, hogy Poincaré volt a 
világháború fő okozója. A szovjet kormány 
reményű, hogy leleplezéseivel Poincarét a 
közéleti téren egyszer s mindenkorra lehe
tetlenné teszi. A titkos okmányok adatainak 
összeállitásávai egy pétervári tudóst biztak 
meg.

Római konferencián Jugoszlávia kivé
telével az összes utódállamok képviselve 
vannak. A napirenden pénzügyi kérdések 
szerepelnek,

A finn belügyminisztert meggyilkolták 
A miniszter gyilkosa egy Tandefeld Ernő 
nevű kereskedő, aki sohasem játszott politi 
kai szerepet és akit nem tartanak teljesen 
beszámithatónak.

Mac Cormick amerikai szenátor a sze
nátusban megismételte sz elpusztíthatatlan 
európai militarizmus ellen irányuló tá
madásait. Beszédjében kijelentette, kogy a 
népszövetség teljesen képtelen megváltoztatni 
ezt az állapotot. Európában még mindig 
nagy hadsereget tartanak fenn. Meg van róla 
győződve, hogy a népszövetséghez tartózó 

államok fővárosai közelében két millió térti 
áll teljes fegyverzetben és felszerelésben. A 
népszövetség eddigi működéséből kitűnik, hogy 
épen annyi esetben volt eredménytelen, mint 
eredményes. A népszövetség azt a feladatát 
sem tudja teljesíteni, hogy helyreállítsa az 
európai hitelt, a költségvetésekből kiküszö
bölje a nagy hiányokat, hogy korlátozza a 
tengeri és szárazföldi fegyverkezést, hogy 
enyhítse a népek között még mindig fen
nálló gyűlöletet és megoldja azokat a nagy 
kérdéseket, amelyek a népek között való 
növekvő megértés helyreállításával függnek 
össze. A szenátor kijelentette továbbá, hogy 
okvetlenül szükséges, hogy Európa korlátozza 
fegyverkezési kiadásait és csökkentse hadse 
regének létszámát, mielőtt Ameriku bármi
lyen kölcsönöket is engedélyezhetne az eu
rópai államoknak. Ezután dicsérte a was
hingtoni leszerelési konferencia eredményeit 
amely — véleménye szerint — többet tett 
a béke érdekében és a háború ellen, mint 
az egész népszövetség három éves fennál
lása alatt.

Cseh-szlovákia csatlakozott a genuai 
konferencia feltételes megtartásának pártjá
hoz, melynek élén Franciaország, illetőleg 
Poincarré áll. Ezzel a többségben szocialista 
összetételű cseh-szlovák kabinet megtagadta 
az orosz szovjet elismerését.

Az amerikai külügyi hivatal arról érte
sítette az összes államokat, hogy nem áll 
módjában március 8 ára képviselőit kiküldeni 
Genuába, mert teljesen elvan foglalva a 
washingtoni konferencia határozatainak 
ratifikálásával. Londonban tehát most már 
hajiadók az Egyesült Államok részvételére 
való tekintettel elhalasztani a genuai kon
ferenciát, ha biztos Ígéretet kapnak arra 
nézve, hogy Amerika komolyan érdeklődik a 
konferencia iránt.

Ruszinszkó politikai pártjának vezetőit 
március 2-ára tanácskozásra hivták meg 
Prágába. Az ungvári pártvezérek majdnem 
kivétel nélkül megkapták a meghívót, úgy
szintén Spiegel Sándor dr., a cionisták 
elnöke is.

BÁNATVÁROS.
Bdnatvdros, mindenütt hó az utcáidon, 
Az apró tarka házaid fehérlenek.
Nekem mégis fekete vagy most, hogy búcsúzom, 
Megnézlek mégegyszer ■. aztán Isten veted I

Bdnatvdros, ifjúság, álom, szent remények; 
Most néked a szivem titokban kitárom.
Hogy mit siratok ?... megyek . . most már beszélek 
Mit hagytam itten a ledült ábrándvárom.

Bdnatvdros, letörted a vig ifjúságom 
Falaid közt sújtott rám az élet kínja, 
Szivem kitépted, s hogy a falaidat látom, 
Mintha távol egy boldogabb jövö hívna.

Bdnatvdros, maradsz, leszel örökre nékem, 
Emlékezni fogok rád, s ha itt maradna 
Amit elvettél ádázán, szivem, reményem . ■ ■ — 
Mégis megyek . . . előre az uj utakra.

Léva, 1822.
/ÖTTMENT.

Az árva virágok.

Özvegyek, ti tépett köntösű anyák, ti 
szívtől szakadt hervadt virágok; lesz e még 
nyár mely felszáritaná könnyeiteket, lesz e 
még boldogság a megtört szivetekben i . . .

Isten, ki tudja . . .

.Mamuska, az apuska nem jön többé 
haza, az apuska meghalt, ugye, ugye?...*

Az özvegy ölébe veszi gyermekét s 
ÉMiiden simogatja.

.Nem, édes gyermekem, az apus nem 
halt meg. nem ... az apus él, meglásd, 
hogy majd egyszer jön, hoz neked sok szé
pet messze idegenből . . .“

.Mikor jön haza az apuskám, mikor 
mamuskám, én istenem mikor? . . .*

.Eljön gyermekem az apuskád, egyszer, 
majd egyszer . . . egy ilyen téli este, egy 
ilyen szomorú téli este . . .“

„Ugye mamuskám, vasárnap fog haza 
jönni az apus, mikor én a templomban le
szek, mikor ő érte fogok imádkozni?*1

.Igen gyermekem, akkor ..."

.Jaj de fog örülni az apus ha meglát, 
hogy milyen nagy leány lettem én amióta 
elment. Ugye mamus, örülni fog ?•

.Igen gyermekem, nagyon, nagyon bol
dog lesz . . .*

Az özvegy az égre tekint fáradt köny- 
nyes szemével, ölében az árva, ki boldogta
lan de remél ... Az özvegy előtt a múlt 
sok szép emléke lebben tova, s ezek most 
mind oly szomorúak, busák a szivében.

A gyermek remél a csöp szivével, de 
az anya tudja, hogy az apa nem jön többé 
haza.

A hó nagy pelyhekben hull, a házak 
fehéren néznek bele az éjszakába.

.Mamuskám, ki-é ez az éj ?*
,A gyászolóké édes gyermekem.*
,S mégis mamuskám, oly fehéren ter

jeszti szét a gyászoló köntösét. Miért ma 
muskám ?*

„Az istenünk ezzel gyászol most, édes 
gyermekem . . .*

Valaki csendes, vánszorgó léptekkel ha
lad el az ablak Matt.

.Mamuskám, talán az apus lesz az* 
— riad fel a gyermek méla lelke és az 
ablakhoz rohan. S nem az apus, csak egy 
kiaszott koldus megy csendesen a havas 
éjszakába.

Valahol messze az olasz földön, egy 
sirdomb, mely jeltelen, az alatt lesz tán az 
apus én istenem, nem jön többé haza hiába 
sírja vissza gyermeke.

Egy eltévedt dal verődik a kis ház ab
lakához, a közeli kávéházból.

.Mamuskám, valahol énekelnek. Ugye 
azoknak nincs gyászuk ?*

.Nincs, gyermekem.*
S a dal szabad szárnyakon repül s 

besir az ablakon és kicsalja az özvegy 
könnyeit. Istenem, valamikor még a boldog 
időkben az apus énekelte. Az özvegy szivét 
nem csalta meg az elfeledett dal, emlékeze
tébe vési, s megmarad a dal vigasztaló 
könnyeknek ... A nagy boldogságnak 
megmaradt virágai; a dal s a gyermek.

Fali óra lassú, szomorú ütembe-üt . . ,



1912. február 19. JR S S

Különfélék.
— Teaestély. Az árvaházat fenntartó 

nőegyesület tervezett toaestélyeinek elseje 
ma egy hete kedélyes szórakozás közben 
zajlott le. Kiskeretti, intim jellogü összejö
vetel volt, melyen Sárai—Lakatos —Bartos 
zenéje mellett barátságosan elszórakozott az 
összegyűlt társaság. Bajos leányok s asszo
nyok szolgálták tol a teát s kínálták a ma 
gukkal hozott süteményeket s egyéb édessé
geket a melyből folyó jövedelem az árvaliáz 
javára szolgál. /I második teaestély ma vasár
nap, január 19-én este fél kilenc órakor 
veszi kezdetét, a melyen vendégoket szíve
sen lát a nöegyesület választmánya.

— Iskolai hírek. Hrúz Sámuel áll- 
tanfelügyelő, Szakács Viktor iskolaszéki el
nök és Sárhegyi János igazgató tanító kisé 
rétében hivatalos vizsgálatot tartott a hely
beli róm. kath. elemi fiúiskolában. Tüzetes 
vizsgálat tárgyává tette az iskola épületét, 
annak felszerelését. Az egyes osztályokban 
u tanítás menetét és módszerét vizsgálta 
meg, melynek végeztével a tantestületet közös 
tanácskozásra hívta egybe. Ennek eredmény
képen a látottak és hallottak felett az egész 
tantestületnek teljes elismerését és megelé
gedését fejezte ki.

— Farsangi-est. Dús Ilona reí. óvónő 
által ma január 19-én a lévai ref. iskola 
nagytermében rendezett estély, melynek 
műsorát lapunk múlt számában közöltük, 
ma este 6 órakor veszi kezdetét.

— A Szokol előadása. A lévai sokol 
testgyakorló egyesület e hö 11-én a városi 
színházban jól sikerült olőadást rendezett, 
melyen előadták Stolba Adolf „Staré hriecky" 
(régi bűnök) cimü színmüvet, ügy a rende
zés, mint az előadás kifogastalan volt; s a 
szereplők legjobb tudásukkal iparkodtak 
érvényre juttatni a darab szépségeit. 
Strinzl Károly iZápotoskyj jó drámai erő; 
játéka gyakorlatra vall s rutinos. Jó alak 
volt Podrázsky Károly Kucsera ezredes 
szerepében. Novák az egykori árust, Valter 
Madia pedig Kacsko szolgálót reprodukálták 
élethűen. Rautenkrauz Vince Krupicskaból, 
az ezredes szolgájából igazán jellegzetes 
alakot csinált, Zippe Klára Emma szere óét 
alakitotta sok szinpadi készséggel és tehet
séggel. Patina (Horlivy) sok természetesség 
gél ügyesen játszotta Nepustil Anna és 
Gontks Olga a két úrasszony szerepében 
ekscalláltak. Általában a szereplők jatéku 
kér sok tapsot arattak.

Párasztó nyugalommal esik a hó. Kint a 
nyugalmas éjszakában, égy tévedt madár 
félve az égnek törekszik.

„Mamuskám, kik járnak ilyenkor ?* 
Gyászolók, édes gyermekem . . .“ 
.Igen mamuskám, szegények . . .* s 

lehunyja a pici szemeit.
AZ éjjeli mécs sápadtan fénylik s kísér

teties árnyakat vet az egyszerű szobára. Az 
udvaron csendes léptekkel valaki ez ablak 
hoz oson A mécs kialvó lénye pislog, hideg 
szélroham lengi át a szobát s megérinti a 
leányka haját . . .

„Mamuskám, kik járnak ilyenkor
„Az őrző-angyalok, gyermekem.*
„Ugye mamuskám, holnap lesz vasár

nap, holnap jön haza az apus. Ugye ma
muskám?* — s lehunyja a fáradt pici sze
meit.

„Éljön mamuskám az apus ?“
„El-el, édes gyermekem.*
„Elmegyek a misére mamuskám, imád

kozni az apusért. Istenkém I . . .*
Fáradtan hunyja le a pici szemeit, kis 

szőke fejecskéjét az anya ölébe hajtja s 
keresi álmában az apust mindenüt. Keresi a 
templomban — és nem látja, nem találja 
sehol, sehol ...

S az apus ott fönt van, a millió csillag 
fölött, a menyországban . . .

Konkoly Tbogo Aladár

— XX. Piue. F. hó 5-én Kómában a Szt 
Péter téren a Sixlusi kápolna felett fehér füst 
jelent meg, mely jele volt annak, hogy si
keres lett a pápa választás, mire felhang
zott a tömeg hangos kiáltása „Evviva papa*. 
Es valóban az 5-ik conclávé eredményes 
lett, mert alig egy fél óra múlva Szt-Péter 
bazilika homlokzatán megnyílt az erkély, 
lehömpölygött róla egy uagy vörös szőnyeg 
Kamerlengo latinul szót a néphez melynek 
magyar fordítása a következő: Nagy örömet 

! hirdetek nektek, van pápánk fömagasságu
■ és töt. Ratti Achilles személyében aki a XI.

Pius nevet vette fel. — XI Pius papa 
1857. márc 31 én született Dessin városa 
bán. 1914 -ben pisai érsek 1919-ben bibor- 
nok lett. Az olasz lapok azt Írják róla, hogy 
fötörekvése, hogy a világi államokkal a jó 
viszonyt föntartsa. Jele annak, mert a ba
zilika erkélyéről megá'dotta a nagy tömeget, 
mire még az olasz katonaság is tisztelgett 
előtte. Általában véve igen népszerű és 
nagytudásu politikus; mindenben X. Pius 
politikáját követi.

— Góth estély. Róluk talán írni sem 
kellene Mind a hárman Góth, Kertész Ella, 
Kővári az előadó művészet magaslatán álla
nak Tehetségük legjavát, adták bizonnyal, 
mert lelkünk szinte szívta magába a magyar 

’ szavak édes muzsikáját, de ... És itt ál- 
i junk meg . . . Kérdezni valónk van tőlük is, 
' a rendezőktől is : miért szegődnek jó Ízlésű 

emberek (?) az erotika szolgálatába? Nem 
; vagyunk erénycsöszök, igazán nem vagyunk, 
: de ba egyszer nekünk jámbor vidékieknek 
i módunk van igazi művészek hallgatására —
■ szeretnék elvinni fiatal leányainkat is az 

estélyre! De ilyen tárgyú darabba, ilyen
: levegőjű estélyre ? 1 Igazán nincs rá szükség !
■ Inkább semmi, mint szellemi métely ... A 
< másik — ilyen horribilis helyárak mellett 
I lehetne tán a termet is fűteni ? Elég a nya- 
‘ valyás ember úgy is, de drága pénzen bo
• tegséget venni, hát ennyire még sem vagyunk 

balgák . . . Egyszer sikerült, többször nem 
fog I Hódolat a művészek előadó tudásának, 
kemény korbolás, vád a rendezőkkel szem 
ben . . Ez nekünk a közönségnek őszinte 
véleménye

— Eljegyzés Spitz Sárikát Léváról 
i eljegyezte Balog Manó Budapestről. (Minden 

külön értesítés helyett)
— Németországgal való postai 

forgalom bővítése A csehszlovák köz
társaság és Németország közötti forgalomban

■ ajánlott utánvételes levélküldeményeket, után- 
' vételes értékleveleket, postai megbízásokat

is lehet feladni, csokkkontókra való össze- 
' gek behajtását a rendeltetési ország posta 
; csekkhivatalánál jóvá lehet írni.

— Haláleset. Egy régi köztiszteletben 
álló lévai kereskedő dőlt ki az élők sorából. 
Weisz József börkereskedő s ecetgyáros, a 
Weisz Ignácz utódai cég beltagja e hó 14. 

' 64 éves korában hosszú szenvedés után 
1 elhunyt. A boldogult a józan, szorgalmas 
! kereskedő mintaképe voit, ki nyájas, elözé- 
i kény modorával sok jó barátot szerzett ma 
‘ gának. Temetése e hó 16 án ment végbe a 
I kiterjedt rokonság, nagy számú jó barat és 

ismerős részvéte mellett. Halálát neje es 
; fia; testvérei, köztük Dr. Weisz Zsigmond, 

dr. Weisz Lipót ügyvédek s Weisz Henrik 
1 kereskedő gyászolják. Áldás emlékére I Gyá- 
l szoló család a következő gyászjelentésben 
‘ közli elhunytál: Alulírottak az összes rokon 
i ság novében is fajdalomtól megtört szívvel 
! tudatjuk, hogy forrón szeretett férj, atya, 
! testvér és rokon Weisz József életé ek 64., 
' boldog házasságának 34. évében f. hó 14 ón 

elhunyt A boldogult hült tetemeit 1. hó 
| 16 án d u. 2 órakor fogjuk az izr. sirkertbe 
I örök nyugalomra kisérni. Léva, 1922 febr 
I hó 14 én. Özv Weisz Józsefné Frommer 
I Johanna, az elhunyt neje. Weisz Ignaez, fia.

Dr. Weisz Zsigmond, Weisz Henrik, dr 
Weisz Lipót, özv. Singer Miksané Weisz 
Fáni, özv Fischer Lipótné Weisz Paula és 
özv. Becher Viktoron Weisz Rozália, test
vérei.

__ A végrehajtás korlátosáéit a 
magyar igazságügyminiszter 1250 —915 sz, 
rendeletével még a háború elején elrendelte. 
Ennek a rendeletnek hatálya március 1 -én 

megszűnik — Szloveuszkó teljhatalmú mi
niszterének január 30 án kelt rendelete alap
ján. E naptól kezdve a végrehajtás és ár
verésnek többé semmiféle korlátozást nem 
szenved. Ezenkívül a rendelet azt is kie
meli, hogy amennyiben az árveresen vala
mely ingatlan ötvenezer boronánál magasabb 
vételáron adatnék is el, ez a vétel nem 
szorul külön jóváhagyásra, azt jóváhagyás 
végett nem kell felterjeszteni.

— EDegveéa. Rónai Olga Léva. Sípos 
Kálmán Rózsahegy, jegyesek. (Minden külön 
értesités helyett.)

— A csizmadiák bálja mint jeleztük 
régi szokás szerint farsang vasárnapján fog 
lefolyni mely alkalommal a ,Sárdi ház' 
cimü nagyhatású színmüvet fogjak bemutatni. 
Az estély a farsang utoljának egyik kima
gasló fénypontja lesz s ha még ehhez hozzá 
vesszüK azt a régi jó levicei barátságot és 
fesztelen jó kedvet, mi általában a mi csiz
madiánk mulatságát jellemzi, azt hisszük, 
hogy az idei farsangon még nem mulattak 
úgy. amint itt fognak, hol még a tisztesség
ben megöszült elöljárók is kiveszik részüket 
a lassúból vagy a régi rezgőből. — Egyben 
jelezzük, hogy akik tévedésből meghívót nem 
kaptak és arra igényt tartanak, forduljanak 
Klincsok Gyula borbély és fodrász úrhoz.

— A vetések állása Szlovenszkón.
A földmivelési miniszter jelentése szerint az 
őszi vetések állása Szlovenszkón kedvezőt
len. Nagyon kedvező tavaszi időjárás mellett 
is attól lehet tartani, hogy különösen a 
a búza már nem jön magához teljesen, úgy 
hogy számot kell vetni azzal a lehetőséggel, 
hogy az ezidei gabonatermés főkép búzában 
el nem éri a múlt évi átlagot. Sok őszi 
vetés ki neru kelt, sok csak részben kelt ki. 
A takarmány hiánya állandóan nagy egész 
Sziovenszkón. A loherések gyengék és pót
lásra fognak szorulni. A dunai a'só sikon 
december második felében megjavultak a 
vetések és normálisan fejlődnek. A Miava és 
Trencsén közötti területen a késői vetés ki 
uem kelt és a szigorú s hosszan tartó hideg
ben könnyen kifagyhat. A középszlovenszkói 
fensikon keveset vetettek őszkor, a tavaszi 
vetés területét jelentékenyen fog kelieni bő
víteni Túróé, Trencsén, Zólyom és Árva 
megyében tavaszi vetőmagra lesz szükség 
úgy burgonya, mint gabonában. Árvában 
legnagyobb a takarmányhiány, a gazdák 
olcsón vesztegetik állatjaikat, 2-6 koronáért 
élő súlyban kilogramonkint Kárpátalji rutén 
földön a búza és a téli árpa nagyon silány, 
a termőföld nagy része nincs felszántva.

BeszteroebÁnvÁn 1b alégtek 
katona barakkok. A „Slovenska Politika* 
jelenti, hogy e hó 7-én, mikor Léván is 
leégtek a katonai berakok, Besztercebányán 
is rövid néhány perc alatt három katonai 
barakk hamvadt el. Az elpusztult autóanyag 
értéke 2 millió korona.

— E'jegyaés. Schdffer Gyula Velko 
Sarluhy eljegyezte Kohn Rózsika urleányt 
Velko Surányról.

— UJ orvos Léván. Dr. Adorján 
Hugó telepedett városunkba, paxisának 
megkezdése előtt azonban egy hosszabb 
tanulmányútra indul Berlinbe, ahol egy 
szülészeti és nőgyógyászati klinikán fog 
működni.

— A Lubinszky gyerekek Léván. 
Az idei eseményteljes farsangon ugyancsak 
kijutott a szórakozásból a felnőtteknek. így 
tehát kellemes meglepetésként vesszük tudo
másul, hogy a város gyermekvilágának is 
pompás szórakozásba lehet része. A hires 
Lubinszky gyerekek, a 11 éves Tibor, az 
európai hirü gyermekszinész, a Koldus és 
Királyfi világhírű film kettős főszerepének 
alakitója, a 9 eves Manci, a berlini 0-svaid 
filmgyár gyermekstárja, pompás énekesnő és 
táncosnő és végűi valóban csodalatos tehet
ségű 7 éves Lilly. A müvesztársasághoz 
hozzátartoznak idb. Lubinszky Tibor és L. 
Rajz Margit a budapesti Nemzeti Színház 
tagjai. Fodor Uszkár a berlini May filmgyár 
v. főszereplője és Karczag Lajos zeneszerző. 
Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Harsányi Zsolt 
és Szél Lajos adták gyermekeknek a kis dara 
bokát. Ernád Tamás és más kiváló magyar 
költők a dalokat Kalmár Tibor éa Sándor
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Gyula a tréfákat, amelyek a gyorsan serdülő, 
hallatlanul érdekfeszitő, hangulatos műsort 
tarkítják. Pozsonyban 8000 nél több gyerek és 
felnőt nézte végig az előadásokat. A szloven- 
szkói magyar lapok egyhangúlag megállapítot
ták, hogy ehhez hasonló előadást nagy ritkán 
lehet látni. Ha semmitsem tennének, ha nem 
volna az eszüköna lelkűk játéka, ha egy egy 
mozdulatuk nem sejtetné az ösztönös zseni
alitás teljességét, akkor is jó volna nézni 
őket, olyan szépek, olyan gyönyörűek csak 
a szép szökehaju gyerekek — Írja a pozsonyi 
„Magyar Újság". A „Kassai Napló" a Sai 
són eseményének tartja a pozsonyi előadá
sokat, a „Híradó" beszámolójának végén 
bejelenti: “Mindenki sajnálhatja, aki nem látta 
őket ..." A lévai előadás f. hó 21 ón 
kedden este fél 7 órakor lesz a Városi 
Színházban. A teremben feltétlenül meleg 
leszI Erre a rendezőség garanciákat köt és 
kapott. Jegyek elöveteiben 6 -30 kor árba 
Gróf-ftle nagytrafikban és az előadás előtt 
a pénztárnál.

— Közgyűlés A Barsmegyeí Gazda 
sági Egyesület f. év febr. hó 22-én szerdán 
d. e. 10 órakor, Léván, a ref. tanácstermé
ben fogja megtartani évi rendes közgyűlését

— Eljegyzés. Kiéin Sándor Temes
várról eljegyezte Kellner Rózsikét Léváról.

— Hasznos tudnivalók a serdültebb 
fiatalság számára. 1) A LSC. február 25 iki 
nagy álarcos-jelmezbálja este 8 órakor kez
dődik. 2i A jelmezesek az étteremben gyü
lekeznek. 3) Minden jelmezes tartozik a 
belépésre jogosító belépőjegyet a kis pénz
tárnál felmutatni. E czeiból a páholy-jegyek 
is szelvényekkel vannak ellátva. 4i Majom
szigetre állni csak valódi majmoknak van 
joguk. 5) A nő egyenrangú a férfival, tehát 
táaczra felhívhatja a férfit. 6) Kérjük t. 
közönségünket, hogy a rendezőség intézke
déseit — a rend'enntartása érdekében — 
respectálni szíveskedjék. 7) Hirdessen a 
LSC. reclamográfban. Első szám az estélyon 
jelenik meg.

— Tankötelezettségről. Értesülések 
szerint, a csak szlovák szocialista párt egy 
tartalmas inditványt terjesztett a parlament 
elé, hogy a jövőben a tankötelezettséget ne 
14. életévig hanem 17. évig terjessze ki. 
Kivánja, hogy minden tanuló aki az elemi 
népiskola negyedik osztályát elvégzi és ma
gasabb fokú iskolát nem végez, köteles még 
17, életévig egy erre a célra létesítendő 
különleges tanrendszerü nyilvános iskolába 
járatni gyermekét. Ezen iskola ,'eg öbb célja 
a testi és lelki fejlődés képzése és a gya
korlati életre való előkészités — nevelés. —

— IV. prágai mlntaváBÁr f. évi 
március hó 12—19-ig lesz megtartva, amelyre 
a kedvezményes igazolványok és jelvények 
valamint részletes felvilágosítás kapható: 
Gióf Rudolf dobáuyuagyárudajabsn Levicén 
a ugyunott lakások is előjegyezhetök.

— Katóka Örnnestemé Felsőssé- 
ősén. Felsöszecse község ifjúsága 1922. 
évi február hó 26 án a református iskolában 
jótékonycélu szinelőadást rendez, melyen 
szinre kerül: Katóka örmesterné népszínmű 
8 felvonásban. Irta : Nagy Denes. Belépti dij :
I. hely 16 K, II. hely 12 K, állóhely 8 K. 
A tiszta jövedelem a templom es iskola épü
let kijavítására forditatvan, feiülfizetések kö
szönettel fogadtatnak. Előadás után tánc 
mulatság lesz a vendéglőben.

— A villamos áram dijának le- 
■sállltása Pozsonyban. A városi tanács 
elhatározta, hogy a villamos áram árát 
visszamenőleg f. évi február 1 tői számítva 
leszállítja és pedig a következőképen: A 
lakásokban fogyasztott világítási áram árát 
a HW-óránkénti 60 fillérről 45 fillérre; a 
három lóerősnél kisebb motorhoz, kisiparo
sok által használt ipari áramot az eddigi 
HW-óránkénti 40 fillérről 30 fillérre, az 
ugyanazok által használt világitási áramot az 
eddigi HW-óránkénti 60 fillérről 40 fillérre. 
Pozsonyban a világítás 20 százalékkal lett 
olcsóbb. Remélhetőleg a vidéki városokban 
is rövidesen megtörténik az áresés.

— Habló az uiazoitosarban. Két 
férfi állított be Tóth András perbetei bíró
hoz. Éjjel szállást kértek es kaptak. A ma
gukkal hozott utazókosarat elhelyezték az 

uteai szobábau. Későben a bíró lánya és 
annak vőlegénye bejöttek a szobába, ráültek 
a kosárra és ott beszélgettek. Egyszerre 
figyelni kezdtek, mert a kosárból szuszogást 
hallottak. Értesítették a bírót, ki a csendör- 
séget hívta. A csendőr kiakarta nyitni a 
kósarat, de nem lehetett, mert annak zárja 
belül volt. Felszóllitotta tehát a kosárban lévő 
egyént, hogy nyissa azt ki Többszöri fel
szólításra sem kapott választ, mire szolgá 
lati fegyveréből belelött A kosár felfeszi- 
tése után, abban egy szivenlőtt embert 
találtak, kinél két revolver és két tőr volt. 
A kosarat hozó két idegen ezalatt kereket 
oldott. Csak véletlennek köszönhető, hogy 
a rablók sötét szándékukat végre nem hajt
hatták. A nyomozás erélyesen folyik.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Az Árvaházat fenntartó .Lévai Nőegylet0 
a következő adományokat vette :

Mácsai Lukács ur Garumkeszi 1 kis- 
malacz, Mészáros Sándorné úrasszony 2 drb. 
kalács, 3 literes üvog befőtt, 3 pár czipö, 
6 pár harisnya. 5 drb. ruhanemű, Léva város 
hatósága 18 20 kgr. árpagyöngy, 9 40 
kgr borsó, 22 drb. szappan, 18 kgr főző
liszt, Uncstetter Mór ur 50 K, Schlesinger 
Leérné úrasszony 15 kgr. liszt, Hartl Rezső 
ur disznóaprólék, bab és mák 3 drb kalap, 
Fricdmann Márk ur 3 kgr. vaj, Fortikó 
József ur 50 K, Zvara Mihályné úrasszony 
25 K, Kern Oszkárné urasszoy 10 liter tej, 
Weil Károlyné urasszouy 1 kocsi vágottta, 
Tauber Zsigmondné úrasszony 20 K Garatu 
löki róm. kath iskola 25 kgr. liszt, 30 kgr. 
bab N. N. 12 drb porczellán tányér, 1 tál 
és 12 drb kanál, N. N. 2 80 kgr. disznózsír, 
Weisz Gyula ur 25 liter eczet, • Strasser 
Samu ur 50 K, Ivicsics Pálné úrasszony 
5 m. barchet, Lévai kath. kör 72 K, Pofiak 
Vilmos és fia urak ezégük 50 éves fenná- 
lása alkalmából 500 K, Weisz Gyula és 
Brnák József urak dr. Műnk Karoly ügyvéd 
ur utján 50— 50 K. Egy társaság Belesük 
László ur ulján 10 K, Wertheimor Izidor 
ur 50 K, Drevnya József ur 55 K, Lévai 
róm katb. legényegylet múlt év deczember 
hó 26 án tartott pásztorjátékának tiszta 
jövedelme 1611 K, 50 f, Dr. Gyapay Edéné 
úrasszony disznósajt és kocsonyának való, 
Földi N -né úrasszony disznósajt.

Fogadják a uemcsszivü adakozók jóté
konyságukért az árvák nevében halás köszö- 
netünket.

Árvay Jóxaefné,
• i « I n ö k.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai izr nöegylethez a következő 

adományok érkeztek. Michel Adolfné úrnőtől 
Assakürt 50 K, Barsmegyeí Népbank Léva 
500 K, Frommer ignáczné úrnőtől 30 K, 
Schuchitzky Jakabné 100 K, Halmai Mór 
ur családjától koszorumegváltás 200 K, 
néhai Steiner Henrikné úrnő Léva koszorú
megváltás 200 K, összesen: 1080 korona.

Fogadják a nemeslelkü adakozók az 
egylet leghálásabb köszönetét.

Dr. Prlszner Qyuláné
e I n ö k n ö.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejhetetlen kedves 

Bözsikénk temetése alkalmából személyesen 
avagy Írásbeli részvéttel osztoztak ezúton 
őszinte köszönetünket. A mélyen sújtott 

Léva, 1922. febr 18.
Forgács család.

Qyászköszönet nyilvánítás.
Megboldogult édes anyánk temetése 

alkalmuval mindazon barátainknak és isme
rőseinknek, kik részvétükkel gyászunkat eny
hítették, hálás köszönetünket fejezzük ki.

Stelner csalad.

Oyászköszönat nyilvánítás.
Minduzon kedves rokonok, ismerősök, és 

jó barátok kik felejthetetlen jó férjem el
hunyta alkalmából részvétüket kifejezték 
és végtisztességén résztvettek ez utón mon
dok hálás köszönetét.

Léva, 1922 febr 17
Özv Szabó Józiafné.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jótevőknek és nemesszivü- 
ekuek kik adományaikkal telsegélyeztek, 
nyilvános köszönetét mondunk.

Lenthár árvák.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
I 1922 évi február hó 12.-től február hó 19-ig.

Születés
Engel Mór Weinbergcr Ella leány Györ

gyike, Marianna
Házasság.

Lipták János Horváth Julianna rkath — 
Bartus Ede János Vojnarovszky Lenke Klotid 
Mária rkath.

Halálozás.
Skarba Jánosné Krsiak Mária 47 éves Tüdő- 

uümőkór. — Weisz József 64 éves Májrák. — 
Szabó József 33 éves Tüdővész

Árverési hirdetmény.

Horeczkv Béla dalmadi lakos ügyfelem kép
viseletében közhírré teszem, hogy Ernst Z^igmond 
Selmecbányái lakos késedelmes vevő terhére az 
utóbbi által kellő időben át nem vett 100 q dal- 
tnadvidéki kazalba rakott rétiszéna fog egy tétel
ben a kereskedelmi törvény 351. és 347. §.-ai 
értelmében nyilvánoi árverésen dr. Belcsák Sándor 
lévai közjegyző közbejöttével Bori község község
házánál 1922 évi március hó 2-lk nepján d u. 3 
óiékor fog eladatni A szénából 70 q Boriközségben, 
25 q Szud-községben, 5 q Dalmad-községben fék* 

’ szik és az eladás ab a széna fekvési helyétől tör
ténik A széna azonnal, de legkésőbb 8 nap alatt 
a helyszínéről elszállítandó. Eladó az esetleges 
minőségi hiányokért szavatosságot nem vállal: az 
eladás tárgyát képező széna a helyszínen tekint
hető meg. A vételár és járulékai azonnal az ár
verés alkalmával fizetendők meg.

Kikiáltási ár q-ként 150 K., de a széna a 
kikiáltási áron alul is el fog adatni A vételi ille
téket és a forgalmi-adót a vevő köteles viselni. 
Árverelm szándékozók a vételár 10°/»-át tartoznak 
bánatpénz gyanánt letenni. Bővebb felvilágosítás 
ügyvédi irodámban (Deák Ferenc-utcza 1 sz.? 
kapható.

1 Levicén, 1922 évi február hó 17 napján.

Dr. Műnk Károly 
ügyvéd.

MEGHÍVÓ.
A Léva és vidéki vendéglősök, 

korcsmárosok és kávésok ipartársula- 
tának tagjait 1922. február hó 23. 
napjának d e. 10 órájára a Városi 
nagyszálló nagytermében Levicén 
(Léván) tartandó
évi rendes közgyűlésre
tisztelettel meghívom.

Levice, 1922. febr. 11.

Fertikó József
elnök.

i Birtok eladás
Chlebovfce Jánoa örököwl tulaj- 

’ donát képező két h á z az egyik a Klapka 
a másik a Bottka utczában úgyszintén a 
János hegyen több s z ő I ö t a 1 a j lakóháizal 
nemkülömben a levicei határban szántók 
és rétek végre a Garam Kelecsényi határ
ban levő szántók szabadkézből lesznek eladva, 
a venni szándékozók minden szerdán és csü
törtökön a Párkányi nagyvendéglőben érte
kezhetnek a tulajdonosokkal.

Erdélyi Béla Esztergomi lakos.
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Egy cséplőgarnitura teljes 
fölszereléssel és egy 4 HP gőzkazán jutá 
nyos áron eladók. STOSZEL MIHÁLY Grm- 
Szent-Benedek.

“Elad (5 "h4? Ladányi-utca 18. sz. 
£UftU.U ILíU. ház eladó. Bővebb fel
világosítást nyújt Dr. Gyapay Ede ügyvéd. 
Deák Ferenc utca 22. szám alatt.

Modern
nyosabb áron. Cím a kiadóban.

Kerestetik egy bútorozott szoba, 
esetleg butorozallan

azonnali beköltözésre egy fiatalember részére.
Cim a kiadóhivatalban.

Kocsifényezö és kárpitos 
tanoncz felvétetik. Vloaltál Sándornál 
Nagyealló.

Szintező-műszer ^rnb“n01‘^ 
eladó. Megtekinthető Hetzer Róbert ötvös 
műhelyében

fláTkö?!', 30 éves, ág ev. vallásu nőtlen 
oki. gépész, kitanult kovács es 

lakatos, magyar, német és tót nyeivisme 
rettel azonnali belépésre bármily gépekhez, 
üzembe állást keres. — MISIRRA ÁDÁM 
KSINCÁ, zupa Trenciauska, u. p Zay Ugrócz.

Eredeti Singer jutányos részlet
fizetések mellett kapható és megrendelhető 
WELVARTH HENRIKNÉL Léva, Kazinczy u. 
1 I/em. (Klain ház.)

TT1 <5 A A Léván, Koháry-utca 48 sz. alatt 
AIwmQ 1215 O-öl területben .Tivoli" 
vendéglő. — Bővebbet AMSTETTER IMRÉ
NÉL Léva.

Eladó ház. Damjanich-utca 28 
számú ház eladó

Bövebbfelvilágositással szolgálFR1ED GYULA 
LÉVA, Báthi utcza.

Kémet kisasszony nagyobb 
gyermekekhez (3 évtől kezdve) e hó 15 tői 
vagy március 1 -töl. — JULIÉ GOOY Veiké 
Siarovce.

magyar szabóseged felvétetik,
V cLSwfl idősebb is lehet. Zseliz WEI- 

MANN MIHÁLYNÁL.

TT!.,.-.,, felépült ház szabad kézből 
U lUHHaH eladó. Csepregi-utca 12.

Jó karban lev5 z» 
jutányos áron eladó. Érdeklődni lehet ÁCS 
BÓDOGNÁL

i

*ucerlla 60 q, egy jókarban levő 
AJAuíktU félfedeles hintó a Vámosladányi 
plébánián

^AnfVftra filudó- csépány elemér- ■UUgULái NÉNÉL, Léván, Teleky u. 16. 

Ügyvédi irodának ^4-5 
szobás lakást keresek, esetleg azonnali, 
avagy későbbi beköltözésro Megfelelő laká
sért kellő lelépő”! dijat is fizetek Ajánlató- 
kát Dr. CSÁNKI — NAGYSÁRÓ címre 
kérnék.

i

Házasulandók, MX 
forduljanak ÁCS BÓDOG közvetítőhöz Levice, 
Kálvin utca 1.

Bőrgarnitúra, SXTS: 
nyök eladók. Cim a kiadóhivatalban.

Gözcséplögaraiturák S8 
lek mellett beszerezhetők, használt gépekkel 
csereüzletet köt DRÓZDY gépgyár. Párkány.

Elevátorokat,
motorokhoz is szállít: DRÓZDY gépgyár, 
Párkány.
ÖraVq ás konyha bútor, varrógép, jutá- 
MfaO Uw nyo-.au eladó. Szepesi utca 12.

Egy üzlethelyiség uTX
Bővebbet Meszárosu 2.

• jcgrggz'rKrinr

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

í szállítási üzletemet 
/ Szepesi utca 14. sz. alatti saját házamba helyez- 
I tem vissza és szives pártfogást kérek. — i ü z i f a 
I megrendeléseket továbbra is elfogadok.
J Léva, 1922. február 14.

BRAUN ADOLF szállító.

APOLLÓ MOZGÓBAN MA!
Vasárnap f. hó 19. bemutatásra kerül

Titokzatos éjjeli árnyék
detektív dráma.

Csütörtök f. hó 23. bemutatásra kerül

Mindent fordítva
kitűnő vígjáték 6 felv.

Minden műsor szlovák és magyar fölirattal.
Számos látogatást kár 

tisztelettel Fertllcö József 
a mozgó tulajdonosa
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II! Figyelem olcsó árak!!! •
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Ha jó és olcsó bútorokat leszáilitott 
árak mellett akar venni, valamint 

kárpitos tutorokat, 
úgy okvetlen forduljon

BRATJH LAJOS 
kárpitos és bútorüzletéhez 
LEVICE, Deák Ferenc utca 3. sz.

Kárpitos javítások elfogadva.
___________________________________________

Egy darab iárganyra 
való daralógép sürgősen eladó. — Bővebbet 
ENGEL ADOLFNÁL Honvéd u 1 sz.

Háztelek eladó utcában 320 D- 
öl. Bővebbet Kálnai utca 15 sz. alatt.

Botka u. 26. számú ház nagy
AXaUiQ udvarral és kerttel Bővebbet 
Szepesy u 5.

Hintó eladó.
tűnő állapotban eladó. HÖBAUS MÁRTON 
malomtulajdonos GSIFFÁR Tekovska z

Cipészek figyelmébe.
Egy eredeti Singer balkaros gép eladó. 
Koháry-utca 77 b.
IUTaa aiaa? éA e< Mindenki 18—45 szá-jyiOZgOSltlS. míg, kinek cipő vagy 
bakancsra van szüksége, jelentkezzék SCHÁF- 
FER SÁNDOR cipő áruházában, mert 50 Ke. 
olcsóbban kapható páronként, mint eddig 
PIaI a 1 vetőgép, 1 répavágó, 2 Kapáló, 

1 tehén borjúval. Rákóczi u. 9.

Harisnyakötést lést, talpalást, 
szemfölszedést és mindennemű javítást jutá- 
nyos áron elfogad KELLNER WALERIA, 
László-utca 6.

Legjobb bevásárlási forrás ! 11

KERN TESTVÉREK 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében 

Alaplttatott 1881. LEVICE - LÉVA. Telefon szám 14. _

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

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK
Alumínium edények, modern háztartási és konyhafelszerelesi cikkek 
nagy választékban. — Villamos vasalók, gyorsforralók, kávé es teafőző
gépek, teaszűrók, húsvágó, mandola, dió és rnákőrőlögépek. - Sárgaréz 
habüs’tök és mozsarak, tortaformák, kávéőrlők, alpakka evőeszközök, 
konyhakések konyhamérlegek. — — — — — — — — — 

— Erős és gyengeáramú villamossági szerelési anyagok
Zseblámpák, elemek, karbid gyertyák és lámpák — — ~ ~
Fényképészeti kellékek - ----- - Vadászat) cikkek.
„ _ — Korcsolyák, ródlik, hegedűk, vonók és húrok. — — —____
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Vár Damjanich utcza 6. az. 018X10 J12LZ. HÁZ szabadkézből 
eladó, két utcára nyiló esetleg részietekbe 
és gyárhelyiságnek is megfelel. Bővebbet 
GHIMESSY MIHÁLY szabónál. Bástya u. 2

Levice, 1922. február 7.

Felhívás!
Az összes vásárló közönségét tisztelettel 

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

Raktárunkon a mai kornak megfelelő 
saját k é s z i t u> é n y fi áruink az 
alábbi árakon kaphatók :

Férfi 
Férfi 
Női 
Női 

Csizmák

cipő egész — 180 -250 K ig. 
„ fél — 160 230 ,
, magas — 150-240 „
. fél — 130- 200 .

különböző árakon olcsón kaphatók
Mérték szerinti rendelések a legjutányosabb 

áron eszközöltetnek.
Tisztelettel

Bőrmunkások Termaiö Szövetkezete
Levlce-Léva. Köztársaság tér 5. (Kossuth L tér)

Mindenféle javítások gyorsan és olcsón készülnek.
Kizárólag salát készltményü áruk I '•a

STEINER JÓZSEF
kárpitos és bútorkereskedő

Levice Báti u 1. (KaSZÍWa DiellClO

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

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

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

javítását is vállalom.

Üzleti jelentés KUGLERÉKTÖLÜ!

Van szerencsém a l. vevőimet értesíteni, hogy kitűnő 
minőségű HORDO KÁPOSZTÁT kaptam.

TVI egórkeztek.:
Friss Prágai Sódar, Palugyai borok, Emeutháli és 

osemege sajtok. — Paradicsom konasrv, V4, ’/• és */i dobozok
ban. Zöldborsó konserv, szárított leveszöldség és zöldbab stb.

Kapható, állandóan friss PORKOLTK A VE 
és az össz.es lőszer és csemegeáruk.

tímui.u.1 g f.kLJh-12 XMMiTCÍ
£á.tí utca ö

:: js®nscKETC3a«XHjjsszcí9 ZBCBaogeKC

■

i

KACHELMANN KÁROLY ES FIA 
gépgyára öb -v-stsöntödAje 

VYHNE, Zupa Tckovská.
-------—■ - - A L A Pl T V A : 1819.   *---------------------

í

i

B;
Speciális gyártmányai:

Elsőrendű Francis turbinák minden esésre és vizimennyiségre, 
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok, 
fűrésztelepek, villanyos erőközpontok meghajtására. — Modern 
transniissió berendezések. — Vizikerék - alkatrészek. — Ünt- 

zSSt vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékaikat-
. részek gazdasági gépek részére beküldött minták után.-------

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatás.

ai-harraiiTEü MjWcsaasE-i

ÜZLET ÁTHELYEZÉS.
Értesítem az. igen tisztelt üzletfeleimet, hogy

—^■-i szállítási irodámat 
Szepesi utca 14. szám alól, Szepesi utca 26. szám alá (Kiéin 
Benő utódai cég épülete) helyeztem át.

Elvállalok mindennemű szállítmányozási és fuvarozási munkála
tokat és mint eddig, igy ezután is minden igyekezetemmel azon 
leszek, hogy b. megelégedésüket legpontosabb kiszolgálással és 
előnyös áraimmal kiérdemeljem.

Magamat továbbra is szives pártfogásukba ajánlva, vagyok 

kitűnő tisztelettel DEUTSCH ÁRMIN szállító. 
Ugyanott TŰZIFA vageontételben, ölszámra ás felapritva a leg
olcsóbb napi áron megrendelhető mm Telefon asum: 4a mm

%25c3%25b6ssz.es
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A Phőnix

MEGHÍVÓ.

szappangyár r. t. Léva
1922. éri március hó 4-én, il. u. 2 órakor 
Léván, saját irodahelyiségében tartja

IV.-ik évi rendes közgyűlését
melyre a részvényeseket az igazgatóság meghívja.

Tárgysorozat:
1 A közgyűlés megalakulása.
2. Igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentéseinek tárgyalása.
3 Mérleg megállapítása, a felmentvények megadása és a

tiszta nyereség Feletti intézkedés
4 Felügyelő-bizottság választása.
5. Esetleges indítványok tárgyalása

Szavazatra jogosult részvényesek 3 nappal a közgyűlés megtartása 
előtt kötelesek részvényeiket a vállalat pénztáránál vagy a Hárshegyei 
Népbanknál letétbe helyezni.

VAGYON Mérleg-számla 1921. évi december hó 31-én TEHER.

5
6
7
8
9

88
30,39
22
55

Gyári épület — — _ _ _
Lakóház — — — — — —
Gépek és felszerelések — — —
Értékpapírok — — — — —
Adómentes értékpapírok — —
Pénztár — — — — — —
Adósok — — — — — —
Nyersanyag és készáru-raktár 
Állami beruházási kölcsön — —

40494' 62
10000 -
10000 —
100801 —

120000' -
28949 35

688422, 51
1042897i -

9144 37

•v
3

33
14
16

34 40.03
39.57
49
51

Részvénytőke — — — — —
Tartalékalap — — — — —
A felszámolt Kabina rt. hátr terhei 

. . visszatiz. szlája
Fel nem vett osztalék — — —
Hitelezők — — — — — —
Hátrálékos forgalmi-adó — — — 
Nyeroségáthozat 1920.-ról — —
Nyereség 1921. évi .— — —

J

20471 
155192

13
57

ooooool -

37788 95 
9901 80 
300: — 
975! — 

1113947 40
21411-

1756631 70

1

1939987 85 1959987 85
1

Rónai Emil s. k.
főkönyvelő

Dr. Laufer Artbur s. k.
igazgató

LÉVA, 1922 február 17.

Átvizsgáltuk és helyesnek találtuk :

Hubsrth Vilmos s. k 
Bogai Gyula s k 
Kabin* Ervin s. k.

igazgatóság :
Dr. Balog Sándor s k. 
Dr. Ardó Sándor s. k.
Dr. Laufer Lipót s. k
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A. feltlg-y elő 'bizotteá.g- :

Kern Oszkár s. k. Borcsányi Béla s. k.
Takács Samu s k. Knapp Géza s k

Munkás és gyermekcipők*kiárusítása 

;B'AT'A oipőüzletében ! !!

Csak pár napig!!!
bakancs Ke 99. Női'munkáscipö Ke.

69 és Ke. 99 Férfi munkáscipő Ke. 99,
129 és Ke. 149. Gyermekcipők Ke 29, 
Ke. 69,ÍK<99 és Ke. 129.

■ Továbbá mélyen leszállított árakon 
kaphatók : Bársony, fehér és antllopcipfik.

Clpőzslnór.'fgummissrok,*' cipöcrém, , 
ládák ugyancsak; olcsón kaphatók.

T. & A BAT’A
Levloo-X>éva.

BARSMEGYEÍ népbank r. t. levice
Saját tőke 3.2 millió Ke Betét 20 millió Kő

Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára 
legelőnyösebb kamatozásra és bármikori visszafizetésre. 
----- - — — — Csekkrendszer. — — —------ 
Hitelt nyújt kedvező feltételek mellett.
Belföldi átutalásokat díjmentesen, külföldieket 
a legjutányosabban és gyorsan teljesít. — —-----
Vásárol idegen pénzeket és utalványokat.-----
Meghitelezések bármely piacra. — - -----

f i

Üzlet megnyitás!!

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség s»Íves tudomására adni,! hogy 

dohánykisárudámat 
LEVICÉN, Kohari utcra 23 szám alatt 
magnyitottam.

Raktárán tartom az összes forgalomban 
levő dohánynemüeken kívül dohányzókellé- 
kekei, levélpapírokat, képei levelezllapakat, poita- 
olkkit, hírlapokat, szépirodalmi fotyolratokat, dstsk- 
tlvrsgényskst és több másfajtáju könyveket.

Törekvésem mélyen tisztelt vevőkörömet 
pontosan és szolidan kiszolgálni

Nagyérdemű közönség becses pérüogésdt 
kérve maradok

kiváló tisztelettel:

özv. Koczián Józsefné.

Legolcsóbb b>e-vAeó.rléL8i forróé 1
Előzékeny és pontos kiszolgálás ’

LACHKY ELEK
ffituer-, bor-, osemege-, LISZT- és ásványvíz kereskedésében 

L E "V X C E — FÖTÉH

40 év óta fennálló ENGEL JÓZSEF és FIA cég volt detail üzlete.
Naponta friss felvágottak, sódar, sajtok, TEAVAJ, halkonzervek, 
szardíniák, la magyar 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, Jamrnek, MAGYAR LISZTEK stb. — — — -

Naponta friss pörkölt kávé. '4KS
A n é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok

kiváló tisztelettel LACHKY ELEK.
"TES33UJ
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