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Gimnáziumunk ügye.
Lapunk állandó figyelemmel 

kíséri, hogy mi lesz városunk gim
náziumával. Hirt adott arról, hogy 
mit végeztek a küldöttségek, milyen 
választ kaptak memorandumukra, 
mikor parallel tót és magyar nyelvű 
osztályok felállítását kérték. S azzal 
a bizalommal tekintett a jövőbe, 
hogy ez a jogos kérés nem csak 
meghallgatásra talál, hanem mi
hamarább a megvalósulás stádi
umába kerül.

Úgy éreztük, hogy ez a remé
nyünk a közel jövőben valóra válik. 
A napilapok vastag betűkkel hoz
ták a hirt, hogy Szlovenszkóban a 
kormány az iskola ügy terén a 
megértés politikájára lép. A kisebb 
ségnek több középiskolát engedé
lyez. Pozsonyban német és magyar 
Káziumot állít fel. Rozsnyón és 

n sem íog arra törekedni, hogy 
a középiskolát eltótositsa, hanem 
parallel magyar és tót osztályok 
lesznek. Városunkat illetőleg pozi
tív terv látott napvilágot: az ipoly- 
sági gimnázium átkerülne Lévára. 
Sőt biztatásként azt Írták a napi
lapok, hogyha városunk közönsége 
megmozdulna s kellő formában 
kifejezné abbeli kívánságát, hogy 
magyar gimnáziuma legyen, a 
minisztériumban biztos és hathatós 
pártfogót találna.

Ebbe az örömhírbe azonban ; 
hamar beleöntötték a keserű csep- ! 
pékét. A február 25,-iki városi gyű- ’ 
lésen olyan felszólamlás hangzott 
el, ami hiú ábrándnak tekintette 
városunkban a magyar nyelvű gim
názium engedélyezését. A „Slo- 
venskjr Dennik“ március 3-iki 51. 
száma két hasábos cikkben ilyen 
címmel ír: Veszélyben a lévai tót 
gimnázium. Magyar akció vele- , 
szemben. Hogy a prágai miniszteri 
nyilatkozat akarja kérésüket telje- . 
siteni. ;

Halld meg világ — Írja a cik- 1 
iró a többek közt — milyen indo- j 
kok alapján kívánják a lévai ma- , 
gyár gimnáziumot. Hogy minisz- 
téri nyilatkozat szerint Prágában 1 
kötelező ígéretet tettek a magya- ' 
roknak, hogy visszakapják a gim
náziumot, mert a magyarokkal 
jogtalanság történt. Mert azt tőlük ( 
jogtalanul rekvirálták el, amiről a 
minisztériumnak semminemű tudo
mása nincs, hogy az iskolai rete- ( 
rensnek nem volt jogában úgy in
tézkedni, mint a hogy intézkedett, 
hogy Prágában több megértés van 

a magyarok számára, mint Pozsony
ban, hogy csak kérjék a magyarok 
s akkor az ügy kívánságuk szerint 
lesz elintézve.

A cikkíró ezt — ha csakugyan 
igy lehetne — a szlovák ügy áru
lásának tekintenék. Azt Írja, hogy 
mi nem hiszünk ennek az Ígéretnek, 
ezeknek a szavaknak. Mi nem hisz- 
szük, hogy a miniszteri n yilatkozat 
úgy szólhatott és hogy ígéretet adott 
egy magyar küldöttségnek. Nem 
hisszük, hogy a pozsonyi iskola
ügyi referenst Prágában annyira 
lehetne desuvaalni a magyar kül
döttség előtt. Mi nem hisszük, hogy 
úgy beszéljen Prága. Az a Prága, 
amely mindig ami reménységünk 
volt és reménységünk is marad. 
Mert velünk kell, hogy legyen, da
cára a meggondolatlan szlovák 
uszitók üvöltésének. Mert egész 
Szlovenszkó mégse ezeké az uszi- 
tóké.

Mit szólsz Te jó lévai polgártárs 
mindezekhez ? bizonyára rázni fo
god a fejedet s kérdezed, hát kinek, 
minek higyjen az ember ? Nem 
csodálkoznánk, ha magyaros ha
raggal a poklok fenekére kívánnád 
az egész politikát, amit tót atyánk 
fiai pánske huncutstvó-nak nevez
tek el.

Nem akarjuk megállapítani, hogy 
kinek van igaza. Ez nehéz feladat 
lenne. Megmutatja a jövő, ami ide 
is világosságot dérit. De tudjuk, 
hogy az igazság előbb utóbb dia
dalmaskodni fog. Mivel a jövőt 
máskép nem tudjuk elképzelni — s 
ezt minden jóravaló, ép ésszel 
rendelkező ember igy gondolja — 
mint amikor több megértés lesz, 
mikor a kisebbségek jogait feltét
lenült respektálni fogjak, mikor 
nem csak jobb törvény és több jog 
lesz, hanem igazabb barátság és 
őszintébb testvériség, azért hisszük, 
hogy a lévai magyar gimnázium 
nem halt meg, hanem csak aluszik.

A vllág-esaményekböi.

Fiúméban heves utcai harc kezdődött a 
nacionalistók és Zanella csapatai között.

Az olasz lapok nagyon izgatott hangon 
Írnak a fiumei eseményekről. A Tribuna az 
olasz kormánypolitika megváltoztatását köve
teli, különben Itália elveszti Fiúmét. A lapok 
szemére vetik az olasz kormánynak, hogy a 
Zanellával kötött szerződést nem tartja be.

A „Westminister Gazette* szerint Orosz
ország arra törekszik, hogy Génua helyett 
Londonban — Lloyd George személyes veze 

tése alatt — legyen a tanácskozás, mert igy 
több reményt iát a sikerre.

Lloyd George egy heti terminust sza
bott a koalíció konzervatív szárnyának ; ha 
lojálisán nem támogatják, a hét végére 
beadja lemondását.

A legújabb moszkvai jelentések szerint 
egyre nagyobb területeket sújt az éhínség, 
így ma már Turkesztán lakossága is éhezik, 
holott nemrégen még a katasztrófa sújtotta 
vidékekről menekülő 800.000 embert akartak 
ezen a vidéken elhelyezni. Az éhezők száma 

: naprói-napra nő és ma már messze túlha
ladja a harmincmilliót. Ma már a termékeny 

i Volga vidéken is minél gyakrabban megtör- 
‘ ténik, hogy az éhezők fölfalják a hullákat.

Egyiptomi újságok az angol protekto
rátus megszüntetését teoretikus jelentősé
gűnek mondják mindaddig, amig az angol 
csapatok a stratégiailag fontos pontokat 
megszállva tartják.

A genuai konferencia amely elé nagy 
reménykedéssel néztek Európa nemzetei, 
nem fogja kielégithetni a hozzáfűzött vára
kozásokat, mert programját a hangadó nagy
hatalmak óvatos politikusai alaposan meg
nyirbálták.

Németország a jóvátéleli kötelezettsé
gének revízióját, Magyarország a trianoni 
szerződés területi rendelkezéseinek megvál
toztatását, a kisántánt mint egységes külpo
litikai biok első jelentős szereplését. Orosz
ország pedig a párisi békék csődjét várta 
Génuától A nagyhatalmak azonban gondos
kodtak róla, hogy hiába várjanak, Lloyd 
George és Poincaré megállapodtak abban, 
hogy Génuában sem a békeszerződésekről, 
sem a jóvátételről nem lehet többé vitat
kozni és a szovjetképviselők meghivása nem 
jelenti Szovjetoroszország politikai elisme
rését Ellenben nincs kizárva, hogy a sévresi 
békeszerződés mégis szóba kerül Génuában 
és ezzel együtt talán sikerülni fog Anglia és 
Franciaország között megállapodást létesiteni 
a közeli Kelet kérdéseiben. Génuában tehát 
nagyjában csak gazdasági kérdésekről fognak 
tárgyalni s a gazdasági konszolidáció poli
tikai akadályait nem hárítják el az útból.

A .Malin* azt állítja, hogy április 10 én 
összeül a génuai konferencia, mert mint 
már jelentették, Olaszország hozzájárult ehhez 
a dátumhoz. Majdnem bizonyosra vehető, 
hogy Poincaré Genuába utazik és jelen lesz 
a konferencia megnyitásán.

Az angol kormányválság megoldottnak 
látszik minthogy Lloyd-George unionista 
kollégiáinak sürgős kérésére elhatározta, 
hogy megmarad hivatalában.

Lloyd George késznek nyilatkozik az 
ügyek további vitelére Lehetséges azonban, 
hogy megrongált egészségi állapota arra 
fogja öt inditani, hogy már nem nagyon 
hosszú ideig maradjon a kormány élén.

Lloyd George miniszterelnök hörghu
rutban való megbetegedése nem komoly 
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ugyan, de mégis az Agyhoz köti. Orvosai 
kijelentették, hogy legkevesebb 14 napi 
nyugalomra van szüksége.

A „Matin“ tudósítója hosszabb cikket 
tett közzé, melyben a Habsburgok érdekében 
emel szót. Többek között feltétlenül szüksé
gesnek jelzi, hogy a szövetségesek az exki- 
rályt anyagi támogatósban részesítsék, mert 
különben Amerikában kénytelen pénzért 
koldulni, hogy gyermekeit fölnevelhesse Azu 
tán hogy Zita exkirályné a bourbonpármai csa
ládból származik. A háború első napjaiban 
hamisított útlevelekkel megszöktette öcséit, 
hogy a szövetséges hadseregekhez csatla
kozhassanak és ne kelljen az ellenség sora
iban harcoiniok. A volt királyi pár oly nyo
morúságos helyzetben van, hogy alig birja 
családját fentartani.

Károly exkirály megkapta az angol 
kormány engedélyét, kogy Wight szigetére 
költözhessen.

A forradalmi bizottság, amely magához 
ragadta a hatalmat, már proklamálta 
Fiúménak Olaszországgal való egyesülését.

Friedrich István e királykérdésröl azt 
mondotta, hogy ezt nem kell megoldani, 
mert magától fog megoldódni. Középeuró- 
pában csak akkor fog ismét bevonulni a 
jogrend, ha a magyarok hazaengedik a királyt.

A „Cas" jelentése szerint Juriga Nán
dor dr. képviselő, szlovák vezér a szlovák 
hivatalnokokat a szlovák néppárt kebelén 
belül szakszervezetbe tömöríti. Az uj szak
szervezet első főcélja ; „Ki a csohekkol!“ 

Az olasz kormány hajlandó Magyaror
szágnak is nagyobb hitelt adni. Most feltét
lenül megbízható pénzügyi forrásból jelentik, 
hogy a Magyarországnak nyújtandó hitel 
ügye olyan komoly stádiumban van, hogy 
már konkrét formákat ölt. Az olasz kormány 
által Magyarországnak engedélyezendő hitel 
száz millió lira.

A fiumei események következtében az 
olasz kormány elhatározta, hogy rendkívüli 
megbízottat küld Fiúméba, akinek az lösz 
a feladata, hogy minden áron kössön békét 
a felkelőkkel.

Tisseyre Károly francia képviselő kezde
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ményezésére a legközelebbi napokban Girand 
Félix, az Kast l’ress Agentur igazgatójának 
szerkesztésében francia nápilap fog megje
lenni Budapesten. A lap a dunai államokat 
lesz hivatva tájékoztatni.

Ferdinand volt bolgár királyra Müchen- 
ben kétszer rálőttek, de sikertelenül.

Az uj egiptomi alkotmánynak az angol 
parlament által való ratifikálása után Fuad 
szultán lesz Egiptom királya.

A magyar kormány a velencei egyez 
ményben szabályozott határkiigazitásra vonat
kozólag újabb inditványokat tett. A határ- 
kiigazitó bizottság oly követeléseket terjesz 
tett elő melyek majdnoin ugyanoly súlyosak, 
mint Sopron átadása és a Burgenland egy- 
harmadát Magyarországnak juttatnák vissza. 
Igényt támaszt a bizottság Burgenland északi 
részében a Fertő-tótól keletre fekvő egész 
területre, több mint harminc községre, 
továbbá a déli részben a legtermékenyebb 
területre. Már eddig is keresztülvitték a 
magyarok azt, hogy két értékes bányát 
Ausztriától elszakitottak és azokat Magyar
országnak Ítélték oda. Ellenben Ausztria 
javára egy helyen sem eszközölt határjavi- 
tásokat a bizottság. A magyar követelések 
ellen az osztrák kormány erélyesen tiltako 
zott és előreláthatólag a nagy és kis entente 
kormányaihoz fog fordulni.

Az elmúlt hónapban Amerikából 100.000 
tonna élelmiszert szállitottak a Fekete-tenger 
kikötőibe, az oroszországi segitöakciö cél
jaira, de ebből csak 28.000 tonnát lehetett 
tovább számtani az ország belsejébe, mert 
az orosz vasutak kétségbeejtő állapotban 
vannak.

A román kormány elrendelte két osz
tálynak mozgósítását. A csapatokat Besza 
rábiába rendelik, ahol zavargások vannak.

A fascisták átlépték a délszláv határt 
és a kastvai vámhivatal ellen bombatáma
dást intéztek. Egy vámhivatalnok és egy 
délszláv katona megsebesült. Erre a dél
szláv katonaság megtámadta a fascistákat, 
mire ezek visszavonultak Fiúméba. A legu
tóbbi fiumei harcokban 30 faseista és Zanella 
16 hive elesett.

Párisban ülésező jóvátételi bizottság 
március 7-én megállapította azt az állat
mennyiséget, melyet Magyarországnak a 
trianoni szerződés szerint a jóvátételi szálli 
fásokra való részletfizetésként le kell szállí
tania. K szerint Magyarországnak Jugosz
lávia részére 8000 és Görögország részére 
750 lovat, Olaszországnak 6500 és Jugosz
láviának 650 szarvasmarhát, Jugoszláviának 
500 juhot és végül Jugoszláviának 7000 
disznót kell szállitania Legközelebb meg fog
ják állapítani a szállítás módozatait és a 
tarifákat, melyek szerint ezeknek az állat
szállításoknak értékét Magyarország javára a 
jóvátételi számlán jóvá Írják

Szovjet körökben az a hir van elter
jedve, hogy Lloyd George és Poincaré Orosz
országgal szemben felállítandó következő 
követelésekben állapodtak meg:

1) Oroszország ismerje el háború előtti 
adósságait.

2) Entente ellenőrzés mellett szerelje 
le hadseregét.

8) Létesítsen szabad kikötőt a Keleti és 
Fekete tengeren.

4) Ismerje el a versailleai szerződést.
5) Helyezze entente ellenőrzés alá a 

német—orosz kereskedelmi forgalmat.
Szovjet körökben e követelések miatt 

nagy csalódás uralkodik.
A máhrisch-csztraui „Ducii casu“ a 

cseh-német kiegyezés szükségességéről Írva 
többek között a következőket mondja: „A 
köztársaság német terület kellős közepén 
fekszik. A német nép 100 milliós nép és 
hozzá közöttünk a negyedrész német. Minden 
negyedik közöttünk német. Ha a mi viszo
nyunk német polgártársainkhoz nem volna 
demokratikus és toleráns, az esetben kon
fliktust idéznénk elő a bennünket körülölelő 
németekkel. A konfliktus a harcot jelenti. A 
köztársaság csak a béke politikája áttal 
tartható lenn és biztosítható és azért a köz
társaság érdekében nem lehet más értelmes 
politikát űzni, mint a türelmesség politikáját 
nyelvre való tekintet nélkül. Masaryk szava 
parancs legyen.**

„Virradat" jelentése szerint a határ-

Könitéz-Jónás , .
Irts: Firkái litván.

A nagy kórteremben, — amelyik azelőtt 
díszterme volt a Koponyacsont-gyüjlő Inté
zetnek — fehér abrosszal leteritett hosszú 
X lábú asztalok mellett kalapos, lorgnonos 
és raccsoló tíriasszonyok ültek.

Előttük garmadán állott a Lukácstól vá 
sárolt keksz és egyéb lim-lom, gyomrot meg 
nem töltő sütemények és selyempapirba 
burkolt skatulyákban a jó .Magyarka*. . .

Az úriasszonyok mániákusak voltak. 
Akkoriban egy újfajta betegseg kezdett láb- 
rakapni: morbus jótékonyságiensis.

És közvitéz Jónás ezt nem tudta. Köz
vitéz Jónás a mankóján topogott az asztal 
hoz, türelemmel várva, mig megfogynak 
előtte az emberek és amikor eléjük ért, az 
egyik lábát, az egészségeset, amelyiken a 
cipő volt, katonásan illesztette a másikhoz, 
a fájóshoz. Nehezére esett, de jól esett. Ki
tett magáért.

Közvitéz Jónásnak hegyesre volt kikenve 
a bajusza és arca, — az alföldi levegőn 
valamikor barnásra sült arca derűseri világ
lőtt ki a sápadt, lesoványodott arcok között.

Baloghné kegyelmes asszony, aki a jóté
konysági intézmény alapitója és lelke volt, 
nem allhatta meg, hogy meg ne szólítsak

— Hogy hívják magat ?
Közvitéz Jónás feszesen állott, mikénlha 

a kapitánya előtt állott volna és úgy felelt:
— Közvitéz Jónás instálom. Harminc

egyedik honvédgyalogezred, első zászlóalj, 
második század.

Baloghné bólintott. :
i — Úgy, úgy . . No és hovávaló ?

— Kunsági vagyok én instálom. A fél
egyházi tanyárul.

— Van-e családja ?
Közvitéz Jónás megvakarla a tejebúbját, 

ott éppen, ahol a borbély a választást el
hagyta.

— Vóna instálom, vóna, de . . .
— Női
— De nincsen mégse.
Baloghné kiváncsi volt A kíváncsiság 

luxus a kegyelmeseknél. faggatta Jónást:
— Miért nincs ? Nem nősütt még meg ?
— Megnősülni megnősültem — mon

dotta csendesen közvitéz Jónás — de biz' 
elvitték az asszonyt.

Grieger doktorné, aki Baloghné mellett 
osztogatta a pocsolyába való holmikat, bele
szólt :

— Ki vitte el ?
Közvitéz Jónás feszengve nézett hol az 

egyikre, hol a másikra. Magába válogatta: 
Melyiknek mondja ?

Baloghnéhoz fordult mégis :
— Hát az . . . annya . . . mondotta 

szégyenlősen.
Griegerné — aki csak méltóságos volt, 

elegáns műmosollyal fordult oda Baloghnéhoz :
— Bohzasztó I Ehdekes I Es ilyet 11 I
Baloghné szintén mosolygott. A plombái 

visszataszitóan ágaskodtak ki a szájpadlásá
ból s Közvitéz Jónás miatt visszatartotta a 
többieket.

Közvitez Jónás (érezte, hogy befejezte 
már a mondókáját. Jobbkezével bátortalanul 
nyúlt az asztal felé.

Griegerné dupla adagot adott neki. És 
mosolygott hozzá, de szólni Baloghnéhoz 
szólt:

— Elmehet, — mondta, semmi többet 
Közvitéz Jónás elment és más közvi

tézek és freiterek, meg káplár urak kerültek 
sorra utána.

Közvitéz Jónás elégedett volt s a dupla 
porciót érezve a markában elfelejtette, hogy 
a golyó benne van még a lábában, holnapra 
mondta az orvos, hogy kiveszi.

A cigaretták s a sütemények fogytak s 
a morbis jótékonyságiensisben szenvedők 
majd az életüket unták el az asztaloknál

Közvitéz Jónást a dupla porció kapzsivá 
tette. Udasettenkedett megint a sor végére, 
hogy majd még ogy porciót fölvegyen. — 
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megállapító bizottság Magyarország és Ju
goszláv a között a határvonalat a Ferenc- 
csatornában kívánja megállapítani, tgy « 
Bácska háromnegyed része, Szabadkával és 
Zomborral együtt visszacsatolnék Magyaror
szághoz.

A román vasutak elhanyagolt állapota 
miatt Erdélyben egymásután három vasúti 
szerencsétlenség, történt, amelyek a tetemes 
anyagi káron kivül emberáldozatokat is kö
veteltek.

Az angol alsóbáz nagy szótöbbséggel 
elvetette a halálbüntetés eltörléséről szóló 
törvényjavaslatot.

Az írországi póstahivatalok személyzete 
elhatározta, hogy vasárnap vagy hétfőn 
sztrájkba lép

Különfélék.
— Masarvk elnök születésnapja 

alkalmából a lévai Sokol testgvakorló egye
sület a városi színházban 1922 március 
6 án este ünnepi előadást rendezett, ame
lyen nagy közönség volt jelen. Az előadást 
az egyesület zenekara nyitotta meg a szlo
vák, majd cseh himnusszal. Ezután a lévai 
áll. tanítóképző iguzgatója Sorner Károly 
lépett a függöny elé s lelkes boszédben 
méltatta Masarykot, mint politikust, s mint 
nagy emberbarátot. Ezután ismét zene volt, 
majd pedig az ünnepi szindarab hrobcsici 
Hrobcsicky Vaclav. Stroupezsnicky drámája 
következett A cim szerepet Strinel Károly 
játszotta művészi rutinnal. Játéka egyszerű 
és természetes, azért volt nagy hatása Igen 
kimagaslott a szereplők között Major János, 
a vendégszereplö jatéka, ki Vrba paraszt 
szerepében oly tipikus alakot reprodukált, 
amely karakterisztikus vonásaival felejthe
tetlenül vésődik az ember emlékezetébe. 
Mozdulatai plasztikusak, játéka öntudatos, 
előadása kifejező, zajos tapsot aratott. He
lyesen fogta fel szerepet Kalina Láda a 
fiatal Hrobcsicky szerepében. Szép és elő
kelő jelenség volt Zippe Blázsa, mint Kaié- 
nic Maria Apollóina, a gazdag nagy birto 
kosnő. A falusi lelkészek igazi mintakepe 
volt Podrázsky Adolf. Valter József, és Vo- 
zárik Mihály (erdész és intéző) a kik urasági 
alkalmazottakat játszottak rutinul. Valtrova 
Madia Veronka szerepében nagy hatást kel
tett. Drámai tehetsége szerepe szép részlete
inek hatását csak fokozta. Rautenkrauz Vince 
az ellenszenves uzsorás szerepét nagy gon- 
dal dolgozta ki s ezért teljés sikert aratott.

.Azok az úrias asszonyok jószivüek* — 
gondolta magaban — .bizonyosan adnak 
mégegyszer, még ha meg is ismernek “

Egy freiter — valami Kissimon nevezetű 
— azonban fölismerte és hangosan rákiáltott:

— Menjen innen I Maga már kapott I 
Most dugta a zsebibe 1

Közvitéz Jónás ijedten kapott a zsebé
hez és Baloghné szinte magánkívül szólt 
Griegernének :

— Hallatlan I Látott már ilyet ? És nincs 
itt senki, aki ezt a gazembert lecsukná 111

Griegerné bólogatta a fejét:
— Hallatlan, hallatlan — ismételte gé

piesen s a púder miriagrammokkan foszla
dozott az arcáról.

-------------Közvitéz Jónás a .gezember" 
hónalja alá Illesztette a mankóját és ballagott 
szomorúan kifelé. Freiter Kissimonra nem 
haragudott, de nem tudta sehogyse megér
teni, miért volt olyan mérges rá az a két 
naccsága, holott ő nem bántotta őket, hiszen 
milyen szépen beszélgettek vele . meg 
Istenem I tele van ott az asztal, háromszor 
is jutna mindegyiknek a porcióbul.

Közviléz Jónás kifelé ballagott s mig 
sok mindenre gondolt; nem gondolt a mor- 
bus jótékonyságiensisre . . . •

Kalina Józsel (Strakos kereskedő) a darab 
egyik értékes alakitást mutatott be A kis 
Valiét Vili pedig igen kedvesen játszotta 
Jozskót, a kis parasztgyereket. A szereplők 
a közönség tüntető rokonszevvel fogadta. 
Előadás után mulatság volt, mely a hajnali 
órákig tartott. Musnap ünnepi szent mise 
volt a plébánia templomban, melyen az 
összes hivatalok testületileg megjelentek.

— A Lévai Takarékbank (Takarék 
pénztár) Részvénytársulat e hó 12-én, ma 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartja 56. évi 
rendes közgyűlését.

—A lévai nöegyesület e hó 4 én 
rendezte ez idényben utolsó tea-estélyét, 
melyen szintén családias fesztelenség és jó 
kedv uralkodott. A nöegyesület ezekkel az 
estélyeivel megmutatta, miként lehet a szét
szórt lévai társaságot egy barátságos körben 
összegyűjteni s ez által is a legnemesebb 
jótékonyságot szolgálni Nagy igényeket nem 
támasztó barátságos intim voltukkal annyira 

; kimagaslottak ezen tea délutánok a sablon- 
| szerű, hivutos estéiyek és bálok között, 
’ hogy eddig fogalmunk sem volt arról, hogy , 
- miként lehet kis költséggoi is jól mulatni s 

e mellett még a kitűzött jótékony célt is 
' szolgálni. Hisszük, hogy ezt a szépen sike- 
j rüit próbát most már a nőegyesület ősszel 

megint meg fogja ismételni.
— UJ szlovák tanfolyam Petrás

Béla igazgató-tanító, a jegyzői tanfolyam 
j előadója f. év március hó 28,-ával, 100

tanórára tervezett szlovák tanfolyamot nyit. 
Ezen tanfolyamra nemcsak a tisztviselők, 
tanitók stb figyelmét hivjuk fel, de minda 
zokét, akiknek érdekében áll a szlovák nyelv 

] elsajátítása. Az előadó a vezetés alatt álló 
tanfolyamokon szerzett tapasztalatait hozza 
magával. Tanítási módszere közvetlen: az 
egyedüli sikert igérö módszer, mely különö
sen a mostani jegyzői tanfolyam lél évi 
vizsgáján állotta ki a tüzpróbát. A zsupán ur 
elnöklete alatt álló vizsgáló bizottság nem 
tudott eléggé betelni a szinmagyar jegyzők 
és jegyzői irodák hölgytisztviselőinek felele
teivel, annyira, hogy az utóbbiakról azt 
gondolta, hogy szlovák anyanyelvűek. Ez a 
tanfolyam a zsupán ur nyilatkozata szerint 
a vármegye szlovák tanfolyamai között az 
első helyet vívta ki magának. A taufoiyamon 
résztvenni szándékozók töltsék ki a Nyitrai ; 
cégnéi elhelyezett iv rovatait. Ugyanott a 
magánórákat venni szándékozók is jelent
kezhetnek v. közvetlenül az előadónál min
den szerdán a tanítóképző intézet fizikai 
termében 8 tói 13-ig v. levélben Stary-Te- 
kov. (Óbars) címre. Vonatkozik ez különö 
sen azon tisztviselőkre, ügyvédekre, orvo
sokra és kereskedőkre, akik csak egyes 
szakdolgokban akarják magukat a szlovák 
nyelvben kiképezni. Ilyen a terminológia, 
ügyirat kezeles, kereskedelmi levelezés stb. 
A tandíj nagysága a jelentkezők számá
tól függ. A megbeszélés illetve első tanóra 
ideje es helye e lap hirdetési rovatában 
közölve lesz, egyébbként a Nyitrai cégnél.

— Műsoros estély a lévai ref- 
harangalapjrt Javára. A farsang keretéből 
kiszorult ez a kedves kis estély, melyet ismét 
Dús Ilonka urhölgy, a ref. egyház óvónője 
rendez f. hó 12-én ;vasárnap) este hat óra
kor az egyház tanácstermében. Jobban is 
beillik ez az estély a böjti milieube, mert 
nem puszta szórakozást van hivatva nyúj
tani, hanem elősegíteni azt a magasztos 
célt, hogy a lévai ref. egyháznak a világhá
ború vérkönnyes viharában elnémult harang 
jai végre valahára újra megszólaljanak s 
visszatérjenek a régi helyükre Istenhez hí
vogatni a híveket, elsiratni a holtakat s 
vigasztalni az élőket A kis estélynek azon
ban nemcsak a célja szép, de a műsora is. 
A szereplő hölgye nevei, — már kedves, í 
teledhetetlen orat nyújtottak a varos szépért 
rajongó közönségének, — garantálják, hogy 
ez estély is kitörülhetetien mély nyomokat 
fog vésni a hallgatók leikébe. (Bkdt.)

— A ossh-szlovák állam gabona- 
sstlkséglets. A.Venkov* szerint alapul véve 
14 millió lakost és, ha minden lakóéra évi 
250 kilo gabona esik, a cseh szlovák állam 
évi gabonaszükséglete 350.000 vagon, a 
vagont száz métermázsával számítva.
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kegyosrendi áldozó pap ideigl. nyug, főgimn. 
tanár, mint részvéttel értesülülnk, több évi 
súlyos szenvedés utón f. é. márc. 10 én 
esto tiz órakor csendesen elhunyt Léván. 
Temetése márc. 12. én, vasárnap délután 
fél 4 órakor lesz a kegyesrendi templomból. 
Lévára már mint nyugalmazott, betegeskedő 
ember jött ezelőtt kilenc évvel. Rendtár
sai és nagy számú világi ismerősei, jóbará
tai közölt töltötte el éveit olvasgatás, sza
kadatlan önképzés között. Szerette a szelle
mes társalgást, vitatkozást, bölcsolkedést, 
miközben nagy számú látogatói gyakran 
élvezhették éles megfigyeléseit emberekről, 
eseményekről és tapasztalhatták ismeretei 
bőségét és sokoldalúságát. 3 hónapi súlyos 
betegség után megváltotta a halál szenve
déseitől életének 43. évében. Nyugodjék bé
kében I

— Betlehem angyala. Az udvardi 
földmivelök vendégjátéka március 18-án 
Léván a városi színházban. A Vág és Nyitra 
vidékének magyar kultúrát pártoló intelligen
ciájú, sőt falvak földnépei is ismerik már 
Szabó János udvardi főtanitó és kántor 
nagysikerű operett mystériumát, a .Betlehem 
angyal'-áX mely Udvardon, a hatalmas be
fogadó képességű népházban túljár már a 
15 ik előadáson s a falu népe, meg a közel 
vidék nem tud betelni vele, nap-nap után 
zsúfolt ház előtt ünnepük a szerzőt és ki
váló műkedvelő gárdáját. A darab az orosz
fogságban készült, hogy a testben lélekben 
összetört fogoly telkeknek nyújtson szórako
zást, vigasztalast. Szabó Jánosnak, ennek a 
fogság nyomorusági közepeit is derült 
kedélyű iró-ernbernek ajkán megcsendül a 
szivvidamitó, lélekbemarkoló magyar-dal, 
csapongóén, újszerűén, pazarul; fölcsillan a 
fásult emberek szeme s az első est után 
hangos u nagy emberbörtön, a barakok 
végtelen sora a tiszta, szűz magyar dalok
tól, a majd vidám, majd édes bús dalla- 
mokról, mintha ez időre kicserélődött volna 
a fogoly nyomorúság valami ünnepi édes 
érzéssel. Karácsony táján jártok, mikor az 
emberek lelke úgy megállítja a családi sze 
retet meleget; mikor a magányos szív olyan, 
mint a trónjáról letaszított király; mikor a 
messze tanyak embere a föld alól is keres 
magának egy megértő szivet, akivel a földre 
szállott Szeretetet ünnepelje : a „Betlehem 
angyala* színes jelenetei, fülbemászó dallamai, 
eleven, ügyes táncai pajzán, vidámsága, 
majd pedig megkönnyeztető fordulatai bizony
bizony jótékony szórakozásban, az elfacsa- 
rodott emberi szivet ünnepi, édes elandaló- 
dásban fürdette meg ; minden est egy üditő 
ovázis vula a hontalanság, az elhagyatottság 
sivár pusztaságában. Nem bánja meg senki, 
aki a .Betlehem angyalk át megnézi, mert 
egy folejthutetlen est kedves emlékét visszi 
magával Az óriási érdeklődésre való tekin
tettel célszerű, hogy a vidékiek előre bizto. 
sitsák helyeiket, legyek a Fogyasztási Sző. 
vetkezetben, Piek drogériában valamint Bor. 
csányi és Csernák szabóüzletében, válthatók 
előadás napján pedig 6 órától a pénztárnál’

— A végi vas- és nikkel 20 fil
léresek becserélése. A <CSI) jelenti Prá
gából március 7-én : A pénzügyminiszté
rium hirdetménye értelmében az osztrák
magyar nikkel és vas 20 filléreseket úgy a 
magánforgalomban, valamint a pénztárakban 
s állami hivatalokban is 10 f értékben mint 
törvényes fizetési eszközt f. hó 20-áig min
denkinek el kell fogadni. Március 21—31-éig 
a régi 20 filléreseket már csak a postahiva
taloknál fogják becserélni, április létől 
kezdve pedig a belföldön elvesztik fizető 
erejüket.

— Borosa Géza és Kökény Ilona. 
Szerdán, március 15-én jönnek városunkba 
a magyar kabaré színpad legkimagaslóbb 
csillagai, Boross és Kökény, — E páratlan 
nepszerüségü kabaré szinészeket, csak igen 
nagy áldozatok árán sikerült, Somogyi és 
Ivánnak Léva számára megszerezni. — Ez 
ünnepelt színészekkel együtt a jókedv és 
vidámság vonul be városunkba, és hisszük, 
hogy ismét egy feledhetetlen estében lesz 
részünk. Az olőadás iránt megnyilvánul ér-
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deklődés folytán tanácsos jegyekről mielőbb 
gondoskodni. — Jegyek elővételben Oróf 
dohdnynagyárudában kaphatók. Konfe 
renszie: Kovács Sándor.

— A letelepedési dllak éledésé
ről. Lapunk múlt heti számában közöltük, 
hogy a prágai közigazgatási birúság határo
zatot hozott arra nézve, hogy a városok 
letelepedési dijat neszedjenek. Mivel azon- 
bae Szlovenszkó teljhatalmú minisztere 1922. 
febr. 24.-én kelt 2866 adm. Hl. sz. ronde 
létével a köitözködési jog korlátozásáról 
szóló intézkedést továbbra is érvénybe he
lyezi s miután városunknak a letelepülési 
díj szedhetésére felsőbb hatóságilag jóvá
hagyott szabályrendelete még életben van, 
azért Léva városa a jövőben is szedi a le
telepedési dijakat.

— Haláloaat. Kanta Károly lévai 
szabóiparos polgártársunk, mint részvéttel 
értesülünk e hó 4 én 65 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. — Törekvő, 
szorgalmas munkás térfiu volt, aki szeretett 
csaladjának élt. Temetése e hó 6 án ment 
végbe nagy részvét mellett. Halálát neje 
s két gyermeke s testvérei s kiterjedt ro
konság gyászolja, kik a következő gyászje
lentésben közük a szeretett családfő elhunytat: 
Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel tu 
datjuk, hogy felejthetetlen férj, gondos apa, 
testvér és rokon Konta Károly f. évi márci
us hó 4-én d. u. 3 órakor, életének 65-ik 
évében, hosszas és kínos szenvedés után 
jobblétre szenderült. Drága halottunk földi 
maradványait f. évi március hó 6-án d u. 
3 órakor fogjuk a ref airkertbe örök nyuga
lomra helyezni. Léván, 1922. március hó 4. 
Béke lengjen porai felett I özv. Konta Ká- 
rolyné sz. Kiss Erzsébet felesége, Konta 
Gyula és Konta Etus gyermekei.

— Barsmegyeí Népbank r. t. 
március 4-én szombaton délután tartotta 
meg Léván a részvényesek élénk részvéte 
mellett rendes évi közgyűlését. A közgyűlés 
az igazgatóság által előterjesztett mérleget 
elfogadta s részvényenként 12 Ke. osztalék 
kifizetését határozta el. A felügyelő-bizottság
ba megválasztattaa: Pintér Károly elnök, 
Krajtsik Jenő, Dr. Steiner Oszkár, Dr. Vlcsek 
Ferenc, Csernik Alajos, Dr. Domaniczky 
Gábor, Dr. Wildmann Jenő (uj), GagorPál, 
Dr Kürthy Kálmán, Schick Ottó, Kolecsányi 
Géza, Bartha Géza, Dóka István. A közgyű
lést a következő igazgatósági Illésen Engel 
Zsigmond igazgatót, a lévai intézet felvirá
goztatása körül szerzett érdemeinek jegy
zőkönyvi elismerése mellett, a verebélyi 
telephez helyezték at; — mig a lévai inté
zethez igazgatóul Weisz Benő hivatott meg

— At Esperanto nemzetközi segély
nyelv szerzője dr. Zamenhof Lajos, (városi 
orvos,) aki müvével 1887-ben lépett a 
nyilvánosság elé, azóta minden világrész, 
minden országában elterjedt. Nyelvtana már 
40 nyelvre le van forditva s 200 több Espe 
rántó lap jelenik meg a világ minden részé
ben. Az Esperanto célja az, hogy anyanyelv 
mellett mindenkinek második nyelve legyen 
és mint ilyen mindenkinek megadja a lehe
tőséget arra, hogy idegen nemzetek tagjaival 
érintkezhessék: megnyitja előtte az egész 
világot, ledönti a korlátot, melyet a nyelvek 
kttlönfélesége emelt a népek között. Gyors 
elterjedését könnyűségének köszönheti Nyelv 
tana egyszerű, rövid, kivitelek nincsenek. 
Szótárát a legtöbb nyelvben előforduló 
úgynevezett nemzetközi szavak alkotják 
Ezen elvek alapjan az Esperanto a legkö- 
nyebb az összes nyelvek között. Pár hét 
alatt elsajátítható. Remélhetőleg nálunk is 
sokan lesznek, kik belépnek a küzdő espe- 
rantisták körébe, mert aki megismeri a 
nyelv egyszerűségét, habár nem is bírja 
még tökéletesen a nyelvet, az már hivő 
esperantista. Az Esperanto tanfolyamra e 
hó 16 ig lehet még jelentkezni, a meny
nyiben a tanfolyam 20-ára tolódott el. (D.)

— Az „Yen kék* (katona otthonok) 
likvidálása az „Ymca" központ elhatározá
sából történik. Most az „Ymca* kizárólag 
polgári körben való tevékenységnek akarja 
magát szánni. A katona otthonok azonban 
továbbra is majdnem abban a terjedelemben 
fognak működni katonák iránti elözékeny- 
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ségükkel, mint eddig ia, csakhogy katonai 
hatósági vezetés alatt fognak állani a főtörzs 
nevelöszakjának 66. 322. sz. rendelet szerint.

A Lubinszky gyerekek vasárnap 
e hó 5-én fejezték be itteni vendég szerep
lésüket természetben és filmen. Az európai 
hirü film a Koldus és királyfi ép oly teljes 
sikert aratott, mint a három Lubinszky gye
rek játéka. Akár mint énekesek, akár mint 
előadók, egyformán kedvesek. Játékuk egye
nesen elragadó, elénk temperamentumok 
még színesebbé teszi azt.

— A hamis bélyegzést! bankje
gyek beváltása. A hamis bélyeges régi 
osztrák magyar bankjegyekért 50 százalékos 
kártérítést tizet az állam. Aki a pénzügymi
niszternek 1920. évi december 18-iki rende
leté értelmében a hamis bélyeggel ellátott 
bankjegyeket a postahivatalnak adta át, az 
a nyugtával jelentkezzék az adóhinatalnál, 
melynek kerületében az illető postahivatal 
van. A kártérités 1922. március 12 tői 
augusztus 31-ig történik. Ez alatt az idő 
alatt kell az illetőnek jelentkezni a fentem- 
litett helyeken, mert e határidő elteltével a 
kártérítést nem űzetik ki.

— Szökő szakáll és Ungváry Ferenc 
ma, vasárnap márc. 12 én este 5 és fél 9 
órakor családi fehér-müsoru kabaré estélyt 
rendoznek a városi szinházban. Szőke szakáll 
neve a budapesti színpadokon szinte foga
lommá vált; az ő tréfái, jó izü mókái 
messze kimagaslottak a hétköznapi elcsépelt 
vicceken. Művészi készsége és kitűnő elő
adása állandó sikert biztositanak számára. 
Ungváryt pedig Polgár szintársulatánal is
mertük meg mint komoly, ambiciózus mű 
vészt, ki minden szerepét nem csak elmondja, 
de meg is játsza. Társulatuk kívülük a ka
baré művész legjobb erőiből van össze
válogatva Aki szereti a szépet és hangula
tos kis darabokat, sok élvezetet fog találni.

— Gyáoshlr. Prajner Hona, a köz
tiszteletben álló lévai Prajner család tagja 
e hó 8-án 48 éves korában hosszas szen
vedés után elhunyt. Ideális lelkületű, minden 
szépért hevülö nő volt, ki a tollat is szép 
sikerrel forgatta. A lévai és vidéki lapokban 
gyakran találkoztunk nevével egy egy szép 
vers vagy tárcacikk alatt. Nővéreivel együtt 
lakott, akinek szerető ápolása sem tudta 
megmutatni az életnek. Tegnap helyezték 
örök nyugalomra nagy részvét mellett. 
Gyászoló testvérei a következő gyászjelen
tésben közük a jó testvér elhunytál: Alul
írottak a legmélyebb fájdalommal jelentjük, 
szeretett testvér, sógornő, nagynéni és ro
kon Prajner Ilona életének 48. ik évében 
hosszas szenvedés a halotti szentségek ájta- 
toa felvétele után visszaadta lelkét Terem
tőjének. Megboldogult földi tetemeit szom
baton 11 én d. u. 4 órakor helyezzük a r. 
kath. szertartása szerint örök nyugalomra. 
Az engesztelő szentmise f. hó 13-án hétfőn 
reggel 8 órakor fog az Úrnak bemutattatni. 
Léva, 1922 március 8. A lélek él, találko
zunk I Prajner Gábor, István, Ágnes testvé
rei özv. Prajner Imréné szül. Réday Kiss 
Ágnes, Prajner Istvánná szül. Köck írón, 
özv- Prajner Gyuláné szül. Satzke Anna 
sógornők. Özv. Glatz lgnácné szül. Simor 
Mária anya-helyettes

— EzykoronAs éropéna. Az uj 20 
és 60 filléres ércpénzt nyomon követi az 
ugyancsak ércből készült • egykoronás, mely 
már rövid időn belül forgalomba kerül. Az 
uj egykoronások anyaga ugyanaz, mint a 
20 és 60 filléreseké. Az uj ércpénz kibocsá
tásával egyidejűleg fokozatosan bevonják a 
jelenleg forgalomban lévő, könnyen rongyo 
lódó papír egykoronásokat, melyeket teljes 
értékben fognak beváltani.

— Mluiasterl oaztályfőuökök mint 
floinásintni tanulok. A laibachi „Slove- 
uee* jelenti: Egy belgrádi gimnáziumban f. 
évi január. 23-án magántanulók vizsgáztak. 
A vizsga letételére megjelent a belgrádi 
minisztériumok két osztályfőnöke és három 
felügyelője is. A két fónök az első, a három 
felügyelő a harmadik osztályból tett vizsgálatot

— KI rendelkezik a kathollkua 
templomok felett ? Pilsen városa képvise
lőtestülete a Szt. Anna-templomot már ré-

i

I

I
I

gebben a cseh nemzeti egyház rendelkezésére 
boesájtotta használat végett. Az közigazgatási 
bizottság azonban megsemmisítette ezt a 
határozatot, ami ellen a városi tanács a bel
ügyminisztériumhoz felebbezett. A belügymi
nisztérium már most egyetértve a közoktatás
ügyi minisztériummal elrendelte, hogy a temp
lomot, úgy mint eddig, kizárólag csak a róm. 
kát. egyház használhatja és hogy egy temp
lomnak valamely más egyház által való 
használásáról kizárólag csak a róm. kát. egy 
házi hatóságoknak van joguk dönteni.

— Nyugdíjas katonai gássisttk- 
nak (havidíjasoknak) Az összes nyugdíjas 
gázsista (aspiráns) aki a esi. hadseregben 
tényleges szolgálatot teljesített, nyújtson be 
egyenest a hadügyminisztériumhoz Írásbeli 
nyilatkozatot melybe bevezetendő: 1.) Föl 
Jelt e véve mint tényleges, vagy mint nyug
dijáé ? 2.) a esi. hadseregben teljesített 
tényleges szolgálat ideje és az utolsó szol
gálati hely. 3.) A legutolsó ízben kapott 
szolgálati dij (gázsi, a tizetési kimutatás 
lehetőleg mellékeltessék). Azon nyugdíjas 
gázsistáknak, akik katonai ellátó járulékokat 
élveznek; és az 1910 év január i-töli meg 
szakitottau állami illetőségüket hivatalos 
jóváhagyással és adott becsületszavukkal 
nem bizonyitották (az 1920. év szept. B.-i 
514. sz. kormányrendelet 11. §-a szerint, 
mely megjelent a „Vestnik vec.* III. évf. 
52. rész, hivatalos lapban,) e jelentéshez 
(nyilatkozathoz) mellékelniük kell a fenntne- 
vezett adatokat. Tényleges altisztek, akik föl 
lettek véve a cs hadseregbe, ennél tényle
ges szolgálatot teljesítettek, az 1920. márc. 
19-i (Vestnik M. N. V. III. évf. 19. rész) 
törvény szerinti járulékokra igényt nyertek 
és nyugdíjazva lettek mint őrmesterek, (re
pülő-, hajós őrmesterek) adjanak be szintén 
hasonló jelentést egyenest a hadügyminisz
tériumhoz (személyi osztály.) Szükséges a 
jelentést ellátni a benyújtó olvasható aláírá
sával és pontos címével.

— A dohánygyártmányok árainak 
lesBállitása. (CSI) f. évi március hó 1-töl 
egyes dohánygyármányok árát a következő- 
képen szállították le: Legte 60 K, Slaviaés 
Dames 50 K, és egiptomi 40 K. 100 dara
bonként. A Maryland pipadohány árát 100 
grammonként 8K.-ra, ill. 25 grammonként 2 
K.-ra és a finom pipadohány árát 25 gram
mos csomagonként 1 K.-ra szállították le

— Piaoi árak. Levice város egykori 
rendőrkapitánya, Kónya József, hétről-hétre 
beszámolt a rendes tanácsüléseken a piáéi 
árakról. 1886. január hóban ez volt a ' 
tése : 
Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa 
Zab 
Kukorica 
Bab 
Lencse 
Köles 
Tojás 100 drb. 3

jelen-

mm.

*

6
6
6
7
6
6
8
8 
ü

frt.-tól 6
6
6
7
6
6
9
9
5
3

n

frt. 70
20
50
70
75
20

20
50
20

kr.-ig.

0

•>

— A prágai képviselöhás tagla
lnak foglalkozási atatlutikája. A prá
gai képviselőház tagjainak foglalkozásáról 
összeállított kimutatás szerint a képviselők 
között 30 gazda, 33 lapszerkesztő, 18 magán
tisztviselő, 17 ügyvéd, 14 tanító és munkás, 
10 tanár, 9 iparos, 9 lelkész, néhány orvos, 
biró és polgármester van. A legnagyobb 
számmal a különböző titkárok vannak kép
viselve.

— Bádtuui-plrulák. Ez a legújabb. 
Ameirikából érkezik a hir és jó lesz óva
tosan fogadni, de a hir szerint Beiley Stil 
mán dr. egyike a legkiválóbb radiológusok 
nak, mondja, hogy rádium fogyasztásával 
mindenféle betegséget lehet elmulasztani és 
meg lehet hosszabbítani az életet, vissza 
lehet szerezni a fiatalságot. Beiley abból 
indult ki, hogy a koloradói rádium- ércbá
nyák munkásai mennyire jól érzik magukat 
és ezt annak tulajdonítja, hogy a munkások 
rádium- tartalmú vizet isznak. Az orvos tejet 
és cukrot telit rádiumsugarakkal, ezekből 
pirulákat és tabletteket készít és állítólag 
csodás eredményeket ért el velük. A pirulák 
pillanat alatt tüntetnek el minden fájdalmat.
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Közönség köréből.
Syiszköszönet nyilvánítás.

Mindazon jó barátoknak és ismerősnek 
kik felejthetetlen férjem illetve atyánk el 
hunyta alkalmával részvétükkel fájdalmun
kat enyhítették és utolsó útjára elkísérni 
szivesek voltak ez utón is hálás köszönetét 
mondunk.

Léva, 1922. március hó 7.
Konta család,

Qyászköszönet nyilvánítás.
Mindazon kedves rokonuk, jó barátok 

és ismerősök, kik felejthetetlen drága jó 
feleségem s illetve édesanyánk elhunyta 
alkalmával mély fájdalmunkat szives rész 
vétőkkel enyhítették, fogadják ez utón hálás 
kösxönetünket. '

Bungyi lanos és gyermekei.

Köszönet nyilvánítás.
Egyesületünk minden tagjának kik múlt 

hó 12-én, 19-én, 26-án es f. hó 5-én ren
dezett thea-delutánok illetve esték sikernek 
nagybecsű közreműködésükkel elősegíteni 
szivesek voltak különösen azon áldozatkész 
tagoknak, kik thea süteményeket voltak 
szivesek ajándékozni, ez utón mondok az 
árvák nevében hálás köszönetét.

Elismeréssel adózom Fenyvesi Károly 
urnák és személyzetének a szives kiszolgálá
sért és Lakatos, Bartos, Sárai zenekarának 
szórakozásban nyitott közreműködéséért.

Árva? Józsefná,
■ I □ I u ö k.

Köszönetnyilvánítás.

Boly Gyula járásbiró úrtól jótékony
célra hálás köszönettel a következő össze 
geket vettem át: Weisz Henriknek ifj Varga 
István ellen való bűnügyből kifolyólag 153 
koronát és Juhász Ernő tanudiját 25 koro
nát. Összezen 190 K.-t.

Léva, 1922. febr. 24.
TARA SIA

■ kórházi irg. nóv. fónöknöje.

i
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Jótékonyság.
Magyar festő-művészeknek a tüdőbeteg 

gondozó intézet javára rendezett képkiálli- 
tása 1509 kor. 90 fillér tekintélyes összeg- 
gél gyarapította pénztárunkat. Fogadja a 
rendező bizottság minden egyes tagja inté 
zetttnk hálás köszönetét és eismerásét.

Or. Frommsr Ignáor

Az anyakönyvi hivatal bajsgyzása.
évi március hó 4.-tól — március hó 13-ig

Horváth Pál Kovács Julianna flu Béla.
— Nyúl Lajos Horvát Erzsébet flu Lajos. 
Hindi János Harmadl Mária flu János. 
Szénáéi Rudolf Karval Jolán flu Gyula. 
Krieak Flórián Szluani Erzsébet leány Er
zsébet. — Khon Samu Fiecher Gizella flu 
László. — Mészáros Ignácz Botylk Mária 
leány Mária — Bella János Frimbsrger Má 
rla flu László, János. — Kovács Janó Me- 
záros Mária leány Erzsétet Ágnes.

Halálozás.
Konta Károly SS éves érelmesz'dés

— Cservény varia 23 éves hashártya-gyul- 
ladás. —- Ferencz Borbála 78 éves agaszél
— Prajner Ilona 48 éves szervlszlvbaj.

l
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FIGYELEM!
Ezennel van szerencsém a n. é. 

közönséget értesíteni, hogy megérkeztek 
az Eredeti SINGEE varrógépek, 
- üzlethelyiség hiányában - lakásomon 
vannak lerakva, a vevő közönség bár
mikor megtekintheti:

tízabó Józeefnál, 
I>«vte«—Léva, Mohért utón 76 •»*«

Levice város polgármesterétől.
5b42 —1922. szám ad.

Tárgy: Ores lakások nyilvántartása 
Hirdetmény.

A fennálló törvények és miniszteri ren
deletek érvényei megszegésének, valamint 
az ebből származó kelleuiet.enségok elke
rülése céljából újból és nyomatékosan köz
hírré teszem Tekov vármogye zsupánjának 
9987/1921 számú rendeletét, melynek alap
ján zsupán ur az üresedésben levő és jövő 
lakásokra vonatkozólag a 304 számú törvény 
alkalmazását vette igénybe.

Ebből kifolyólag felhívom a város la
kosságát, hogy az. üresedésben lévő, vagy 
jövő lakásokat és helyiségeket késedelem 
nélkül hivatalomnál jelentsék be, mert ezen 
lakásoknak, vagy helyiségeknek előzetes ha
tósági hozzájárulás nélkül való bérbeadása 
és ' ' 'bérbevétele érvénytelen.

Levice, 1922. évi március hó 8.
Zosták s.k. 
polgrmester

Dr.

ad

csoport érdo 
telkek végle-kelt 

ges

1147 — 1922 szám.
Hirdetmény.

A családi házakat építő 
tagjaival közlöm, hogy a 
rendezése ügyében a csoport f. évi hó 

13-án azaz hétfőn d. u. 5 órakor a város
háza kis tanácstermében ülést tart.

Levice, 1922. évi március hó b.

Dr. Zoétak
ruestanosta.

Hirdetmény.
A bratislavai vezérpénzügyigazgalóság- 

uak 1922. évi február bó 25 én kelt 28564 
számú rendelete alapján megbízást nyert az 
alulírott állami adóhivatal, miszerint a ha
mis bélyeggel ellátott és 1921. évi március 
hó 11-én ezen adóhivatal kerületéhez tarto
zó postahivataloknál átadott bankjegyek után 
50 százalékos kártérítést kiűzésén. Felhivat
nak ennél fogva az érdekeltek, hogy pénz
felvétel végett a pénzátadás alkalmával a 
postahivataloktól kapott nyugtákkal az 
alábbi sorrend szerint a levicei állami adó
hivatalnál jelentkezzenek :
Levice vároa márczlua hó 16. A—M betűig. 

. . . . 17. N-Z.
Allábbi körjegyzőséghez tartozö községekben 

Garan-ujfalu mérczlue
Garamazólöa ,
óbare .
Ujbars 
Nagyaalló 
Aleóváred 
Baieandréd, Nagyeáró . 
Zeallz ,
Málna áprllla
Lekér ée Csata .
Garamezsntgyűrgy 
Alaóazecae 
Magykálna ,
Yámoaladány .
Levice 1922. március hó 10-én.

A levicei állami adóhivatal.

20. 
21.
22.
33.
24
27.
18.
30

B.
6-
7.
8

10.
11.

t
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s APRÓ HIRDETÉSEK, s
Minden sző egyszeri hirdetése 4(1 fillér czimszo 
valamint minden vastagabb bétából szedett sző 
hatvén fillér. — A legkisebb hirdetés éra négy 
korona — Levélheti tudakozódásokra pontosan vála
szolunk, kérjük azonban a szflkséges postabélyeget.

rjr,A jv_*|aá vagy iroda helyiség kiadóKÖt UZlöt BÁTHY u. 20. sz alatt.

r- _______ sürgősen és olcsónEgy zongora % , , d 6.
Csorba Győző rk. iskola.________________

Egy ház eladó.
pineze, kamra, kocsiszín. Cim a kiadóban.

Eladó ’|< éves telivér 
him leonbergi fajkutya, igen szép példány. 
Cim: TAUBINGER LÁSZLÓ Törő, u p. 
Dolnyvárad.

Elevátorokat,
motorokhoz is szállít: DRÓZDY gépgyár, 
Párkány.

I T71 a A Vi A A Léván, nyitott üzlettel.
AXdLLU LLd>ú Beköltözhető. — Cim a 

kiadóban.

1T»a] J sízőllö az alsó Urbánba hajlék 
XXwXU. ka| együtt eladó Bővebb felvi
lágosítást ÖRDÖG MÁTYÁSNÁL Botka u. 11.

Bányakavics k.*.ü *
célra HOLLÓS mérnöki, házasságközvetitém, 
ingó-ingatlan adás-vételi irodájában.

Eladó ház. '.‘i?*”"
Eladó takarmány. ré“DJ 
lucerna és szalma eladó Bővebb értesítést 
ad a BARS kiadóhivatala.

eladó. CSÉPÁNY ELEMÉR-
4dUXXgUX& NÉNÉL, Léván, Teleky u. 16.

"Fi a A A Botka-u. 26. számú ház nagy
JeiádlXU udvarral és kerttel. Bővebbet 
Szepesy u 5.

"M’cit+áT' eladó Báthy-utcza 46 szám 
ATXa^lőÁX aiatt. Bővebbet K U G S 
1 S T V A N-nál Rákóczy-utcza 13.

Tőit minden mennviségben kapható: 
wög MÉSZÁROS LAJOSNÁL Levicén.

Ebédlő kredenc
az óvodában Nagysallóban.

i

^ntlffnra bútorok, képek, szőnyegek, 
AdUXXgedények, kocsik, szekerek, 
lószerszámok, ólak, gazd. szerszámok, répa 
es ültetnivaló burgonya, költözködés miatt a 
legolcsóbb árban ELADÓ. H A R E R 
ALADÁRNÁL Lekér, Barsm. u. p. 
Damásd.

línvűc szakképzett fiatal tiiszer, cse- 
L’gyt'ö mege és vegyes szakmában 
jártas segéd azonnal felvétetik. 
WETZLER DÁVID Levice.

Szoba, konyha bútor
olcsó áron ELADÓ. Szepessy-utcza 12-

Egy ?,> házból való fiú tanulónak 
z. unnál felvétetik pékségben 

KOHN SAMU pék Levice, Beák Fér. tér 8.
községben 11 számú HÁZ 

«XöU V iÁX eladó mely áll 2 szoba 
konyha egy istálló, pajta és kocsiszín. Érdek- 
lődni lehet ott a tulajdonosnál.

Aranyat, ezüstöt gasabb 
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ 
ékszerész Levice, Petőfi utcza 4.

T?plfit.í 1? K 1 P K E ÁRPÁD
* El V ö Lw wXJX bádogos műhelyébe két 
tiu tanulónak.
■RtpRa+Í Sin«er VARRÓGÉP
MXslXUlrX balkaros — felsörészkészitfí 
ELADÓ Koháry utcza 77/b.

TT1 a rí A a Garam folyón egy jó mene 
XUűAXU telü 2 járatú VÍZIMALOM, 
partra épitve, drótkötél hajtással, teljesen 
jókarban Üzemben átvehető. Érdeklődni 
lehet M A S E K JÁNOS molnárnál, 
Alsóvárad (Bars in.)

Iá fZ.aX felvesz S T E IN E RXaHUlO XX UL ERNŐ Ovegkeraikadő

Tá regények és milliókönyvek ELADÓ, 
• 0 Szopessy-utcza 11. kapuval szembe

TTá h Kálnay-utcza 22 számú ház elköl- 
Awm tözés miatt, szabadkézből azonnal 
eladó, KOVÁCS ANDRÁSNÁL.

2á~w egy nagy asztal, éjjeli szék 
<*öJ' ’ fények, varrógép, 4 szekrény, 
képek, tükrök, befőtes uj üvegek eladók. 

Bem utcza 10. SZABÓ
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Gözcséplögarniturák S’
lek mellett beszerezhetők, használt gépekkel 
csereüzletet köt DRÓZDY gépgyár, Párkány.

MEGHÍVÓ.
A LÉVAI SPORT CLUB /. évi március 

hó 26.-án, d. u. 5 órakor (a ref. iskola 
tanácstermében), rendes évi
tisztái-jitó közgyűlésit 
tartja, melyre t. tagjait ezúton hívja meg 
- - — - az ELNÖKSÉG,

Tárgysorozat:
1) Elnöki megnyitó.
2) Évi jelentés
3) Pénztáros jelentése.
4) Folyó ügyek,
5) Esetleges indítványok.

Alapszabályok 12 § -a: A közgyűlés elé 
terjesztendő indítványok írásba foglalva és 
legalábo 5 tag által aláírva, legalább 3 nap
pal a közgyűlés megtartása előtt az elnök
höz nyújtandók be. — 9. §. A tagoknak kik 
tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tet
tek — jogukban áll a közgyűlésen ré3zt- 
venni, szavazni és választani.

Pályázat.
Potravné Druístvo v Rudne pri Hrone 

(Hronské Rudnó fogyasztási szövetkezet) ezen
nel pályázatot hirdet egy íizletveíe’öl 
állásra, aki úgy az üzleti valamint a korcs
mái dolgokban teljes jártassággal bir. Fize 
tése havi 450 Ke és 200 Ke. dragasági 
pótlékból (ez ennek a drágaság tartamára 
szól), valamint 1 0 0 forg. jutalékból áil To
vábbá, szabad lakas (szoba, konyha, kamra) 
világítás és fűtésre 20 m3 kemény tűzifa 
Megkivántatik, hogy úgy tótul, németül és 
magyarul tudjon. Ezeu pályázatnál csak 
azok vétetnek figyelembe, akik szabálysze
rűen tudják igazolni azt, hogy ők kitanult 
kereskedők. Óvadékul 10000 Ke feljebb 
leteendő, az állás május ho 1.-vel elfogla
landó. A pályázatoknál a családi állapot 
igazolandó. A pályázatok március hó 31. ig 
beuyujtandók

Hr. Rudno, 1922. március 6.
Potravné Druzstvo

Igazgatósága.

Bútor kiárusítás!!!
"CTzlet éi tkiei y ez és miatt 
Rézbutorok, gyermekágyak, 
vasmosdók, ruhaállványok, 
sodronyok stb. csehslovákia 

legelső vas és rézbutorgyárából 
továbbá teljes háló, ebédlő és komp
lett konyha berendezések, valamint 
prima angol bőrgarnitúrák, haj
lított székek, kész díványok, 
chaiselongeok, ágybetétek, 
matracok a KASSAI 4.UTOR 
és FAÁEUGYÁR r. t. levicei 

fiókjánál Széchényi u. 3. sz. 
(Amstetter ház) postával szemben.

Egyes bútordarabok is kaphatók!
Szigorúan szabott árak!

Kárpitos javítások, függönyözés és 
montirozás a legjutányosabban el

fogadtatnak.
Kiváló tisztelettel

ADLEit JÓZSEF
Scibxpltoa éa 'b*\xtczlcereslced.6.

KIHO APOLLÓ MOZGO.
Ma Vasárnap a mozi előadás szünetel. 

Helyette színre kerül
d. u. 5 és este fél 9 órakor: 

Szőke Szakáll 
és

Ungvári Ferenc
művészek, — HUMOROS ESTELYE.

Helyárak: 22, 16, 11, 6, ö Ké.

F. hó ió-án, Csütörtökön
bemutatásra kerül d u. 6 és este 8-kor

V A B A M Q U E
szenzációs 6 feivonásos SPORT dráma.

A legszebb és legtartóssabb 

Fénykép nagyítások 
fekete, barna, vagy színes kivitelben 

jót&ltfis mellett 

ifj. LAUFER BÉLA 
fényképészeti műtermében készüllek 

POSTA U. 10.

ízléses lev. lapok, visít. Kabineti, fíudoir, 
családi csoport képek. Esküvői, áldozási 
stb. alkalmi felvételek művészi kivitelben.

Specialista gyermek felvételekben. 
E’-fi-tStt raliterem.

Igazolványokra fényképek 
15 perez alatt készülnek 1

Minden jó háziasszonyt 
érdekelni fog, hogy 
az egyedüli valódi: 

FRANCK-KAVÉ PÓTLÉK 
mindenhol ismét előbbi 

rágbevált és kiadós 
BÉKEBELI minőségben kapható

Győződjék meg erről egy 
egyszeri kísérlet . által, 
mely megmutatja Önnek, 
hogy ezen áru használá
sával nagy megtaka: itást 

érhet el-
De egyedül valódinak 

kell lennie, ezen 
védjeggyel

és ezen aláírással:

Üzleti jelentés!
KUGIiERTÖL, Levicén, Báti utca 8. szám.

Van szerencsém a t vásárló közönséget értesíteni, hogy a böjt
napok alkalmából I ső rendű Ementhali. Trappista, Tilsitzer és 
Romatour sajtokat kaptam 1

A t. vazdaközönséget értesítem, hogy megérkeztek az elsőrendű 
ólom zárolt garantált csiraképes répa megvaim, melyeket a 
legolcsóbb áron bocsajtom t. vevőim rendelkezésére.

Megérkeztek a minden esztendőben oly jól bevált Petzold-féle 
kerti magvak. 3H0T MF* Kerti es Fázsitfűmag.

KAPHATÓ: I -sö rendű Hordó káposzta és az összes fűszer 
és csemege áruk, Likőrök, borok.

Tisztelettel
fűszer és csemege kereskedő

Értesítem
a ni t. hölgyközönséget, hogy budapesti 
és bécsi utómról visszatértem. — A leg
nagyobb áldozatok árán beszerzett eredeti 
modellek, rajzok- és divatlapok segítsé
gével ezután is arra Jogok törekedni, 
hogy fővárosi színvonalon álló szalonom
ban a legtökéletesebb ízléssel előállított 
angol és francia munkáimmal megrende
lőim elismerésését minden tekintetben 
kiérdemeljem. — — — — — —

Tisztelettel

Havasné S1EINER JOHANNA 
LÉVA, Ladányi utcza, 27. szám.

fiai ijíMsü 

Különféle elsőrendű férfi, 
női ruha és Costume szö
vetek Covert-Coat, Kamm- 
garn, Gabardin, továbbá 
Yoile de Laine, Crépe de 
Chine a legújabb divat- 

szinekben kaphatók
Grotte Vilmos

s z ö v e t r ei k: t á r éi b a n
Deák Ferencz utca 8. szám.

"X

ff

Értesítés.
A nagyérdemű közönség tudo

mására adom, hogy Levioén— 
Léván, Massarykova ul. IS. 
szám alatt 

H Hl* Bltlll 
nyitot’am.

Kávéházi berendezések és bármily 
fajt?, bútorok javítását, tsz itását 
és bármel/ szírre való fényezését 
elvállalom. — A t. közönség párt
fogását kérve, maradok tisztelettel 
KOVÁCSIÉ. MÁRTON.

k.
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JÓSZÁGFELÜGYELÖ 
okleveles 48 éves róm. kath. özvegy, 
egy gyermek, 28 */2 évi gyakorlattal j 
magyar vidéken azámtartói, pénz 1 
tárnoki vagy más bizalmi állást ' 
keres, óvadékképes.

Moravetz Károly
JÓSZiglelTlg-yolö

Yclké-Brebztovany Bratiszlavszca zupa. '
- ■ i. ■■■ i ■ ------------- ----- _ |

Elsőrendű hasáb, fűrészeli és aprított ! 
Bükk-t üzifa 

napi áron, bármily mennyiségben a telepen 
átvéve vagy házhoz szállítva. Megrendelhető ' 
STE1N ÁRPÁD villamossági szaküzletében 
(Kazinczi utca) úgyszintén lakásomon Sze
pesi-utca 22. vagy a telepen, Kálnai utca 
(Weisz malommal szemben).

Ugyanott raktáron mindenféle épületfa, 
deszka, tetőcserép, zsindely stb. Cementért! 
betoncsövek, kútgyürük, házkéménycsövek stb 
MALOYER ÁGOSTON 

fa- és éphlet-snyag kereskedő ,

Távirat.
Sikerült megszerezni Americából visszatért
S. MARMORSTEIN 

híres tenoristát, - 

aki a Kálnai Purim bálon
különböző nyelven fog énekelni és előadni.

Nagykáinai Purim bál rendezősége.
Tud-e már szlovákul?
Ha nem, iratkozzék be PETRÁSS 100 tanórás

szlovák tanfolyamára.
Jelentkezés s magánórára előjegyzés Nyitrai és Társa cégnél.

A zselizi zsidó ifjúság 
— 1922 márc 14-én —

P u r i m b á 1t 
rendez a zselizi nagyvendégldben 

cabaréval egybekötve.

Kezdete >/2 8 órakor.
Confetti, Szerpentin csata.

Szépségverseny.

Számos látogatást kér
a RENDEZŐSÉG.

ÉRTESÍTÉS! —....—
Értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy sikerült a 

bekövetkezendő tavaszi saisonra, egy válogatott. ízléses 
bécsi modellekből =

KALAPRAKTÁRT összeállítanom. 
A legmodernebb átmeneti, nyári és gyászkalapok nagy 
választékban. — Áraimmal a helybeli piacon 
nem versenyezhet serxlci- — Átalakításokat, mo
dellek szerint, a legdivatosabban és legjutányosabban, 
elsőrangú munkaerő, bécsi mamzell eszközöl.

A n. é. hölgyközönség szives pártfogását továbbra is kérve, 
r __ _ r

kiváló tisztelottel PINTÉR JOZSA
Petőfi utoa. 1. (Schönstein bőrüzlet mellett.)

Divat értesítés!
Tisztelettel értesítjük Léva varos 
és vidéke n. é. hölgyközönségét, 

a tavaszi újdonságok 
—. .  m.eg'érlceztéről-
Nagy választékban kési Modell- 
kabátok is ruhák kaphatók. — 

CSERNÁK és KOPRDA 
LEV1CE-LEVA, Telek, 1. «.

Törött •=».“
a legmagasabb napi áron veszek

STEINER OSZKÁR 

arany- ezüötmüvöö 
Ferenc xx- 1O-

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatára- és vasnagykereskedésében

Alaplttatott 1881. LEVICE-LÉVA. T.l.fon .iám 14.

Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak, prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszba), keringek. — Déligyümölcsök, dessertek is minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss .Glória" pörköltkávé 
különlegesség. Elsőrendű asztali, csemege és gyógyborok, likőr, 
cognae, pezsgő stb. — — — — — — — — — — —

"Viréig-, konyhskertl- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendortl takarmány repamag. — Angol és 
olasz perje pázsitfűmag, raftiaháncs, rézgálic, szénkéneg. — — —

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK
Konyha edények és az összes modern háztartási cikkek.

Gazdasági cikkek : Ásó, kapa, lapát, gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló, ojtökés, ágfűrész, ojtógummi, permetezőgép alkatrészek, 
szelepgunimik, szénkénegező gépek — — — — —

Összes kerti-, mezőgazdasági-, méhészeti- és tejgazdasági szerszámok.
Építési anyagok: Cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horg. sodrony, 

kerítés fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum, 
kátrány, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — — — — —

Fényképészeti cikkek l Kerékpár alkatrészek, gummik. 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs. 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári leralsata. —

ÓVÁS! Igen tisztelt vevőinket figyelmeztetjük, hogy a legújabban meghonosított 
helyi házaló kereskedelmet cégünk nem vezette be és ily megbízottai nincsenek!

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal. "W
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Leszállított árak 
öszazes dohányzó kellékekben 
és levélpapírokban, valamint 
világpostához alkalmas levelező
lapok 100 darab 26 korona — 

Dobrovitzky J. 
dohány- és hirlapárndájában 

Levice, Bástya utca 2. sz. 
Ugyanitt tavaszi divatlapok, kották 
jutányos áron kaphatók. Hírlapokra 
hirdetések és előfizetések minden 
külön díjazás nélkül felvétetnek. — 
Idei visszamaradt naptárak 1'20 fil
lérért kaphatók. — — — —

ÉRTESÍTÉS!
özv. SPITZ BERNÁTNÉ 
mészárszékében Petőfi- 
utca 7. szám alatt — 
kóser és tréfi hús 
úgy marha húsban, mint 
borjú húsban napi áron 

------- kapható. — —

NÉMETH TESTV 
szobafestő és mázoló mesterek 

LEVICE (LÉVA) Rákóczy u. 20. sz.

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szivesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 

legegyszerűbb és 
legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.

Legolcsóbb bevásárlási forróéi
Fontos és szolid. Rlazolg-AlAa 1 

mer LACHKY ELEK 
fűszer-, csemege, bor-, tea, rum-, liszt- és ásványvíz kereskedése 

LE’VICE — FÖTÉ K
Ezelőtt EN3EL JÓZSEF és FIA cég detail üzlete............

Van szerencsém a n. érdemű közönséget tisztelettel értesíteni, 
hogy megérkeztek a hires WANEK féle magvak, melyek 
eddig a legjobbaknak bizonyultak. — Úgyszintén Eckendorfi 
répamagvak, fümagvak stb. Friss Znaimi hordó káposzta. 
Böjti napok alkalmával frissen érkeztek halak és sajtok. 
Magyar 11 sztolt legolcsóbb árban.

Teljes tisztelettel 

LACHKY ELEK.

Szántás.
Bér szántást vállalunk FOVLER- 
féle gözeke garnitúránkkal, mely leg

újabb rendszerű.
Úgy a tavaszi, mint az őszi 
idényre, Bars, Hont, Komárom 

megyékben.

Brünn Mészáros és Társa
Tornaija, l. Gömör.

V

Figyelem! Figyelem!
Nem üres reklám! §

ü
s

í
f. h ó 12-é n veszi kezdetót

szenzációs, felülmúlhatatlan versenyárak mellett.
Kitűnő mosó zephierek - - méterje Ké. 8-90 és 9-80
la. kanavásznak ágyhuzatokra n 5, 9-80 „ 11-50
elsőrendű vásznak 8-70 „ 10’25
divatos mosó delainek n 14’50

„ „ szövetek 15 —
színtartó kartonok (világos és sötét színekben) 12-

és sok egyébb ruházati cikkek hasonló olcsó árakban. 
A világhírű „Liliom vásznak" egyedüli lerakat a.

Óriási választék női és férfi ruha kelmékben.

A cég olcsó árai az összes cikkekben előnyösen ismertek.

NytS'vi Téwti kónyvrtyoMiéíis Leviec • Léva.


