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Március.
Márciusban a tavaszi szellők 

fújdogálnak. A tél fagyos földjét 
megérinti a tavaszi fuvalom s meg
indul az élet, itt van a kikelet. Az 
ősz sárgult levelei betakarhatták a 
kicsi ibolyát, erdők, mezők, temetők 
virágát, de az életre, a fejlődésre 
csak fátyolt boríthattak s a tavaszi 
napsugárra köszönt már a hóvirág : 
a tavasz első hírnöke s a márciusi 
ibolya.

De nem csak a természetben 
érkezik meg a március. Márciusa 
van az emberi életnek is. Egy bizo
nyára mindenkinél volt és lesz. A 
mikor a gyermekkor saruját letettük 
s az ifjúság napjának aranysugarai 
vetődtek életünkre. Akkor a lelkűnk
ből ismeretlen vágyak, érzések, le
hetőségek és remények törtek elő 
s akkor azt hittük, hogy azok mind 
megvalósulhatnak, hogy minden vi
rágból gyümölcs lesz. Akkor még 
nem tudtuk, hogy sok virág csak 
azért nyílik, hogy a szirmai lehull
janak, elhervadjanak.

De vannak emberek akiknél a 
március, a tavasz újból eljön, el
jön akkor is, ha lelkűk virágait: 
terveiket, reményeiket le is tarolta 
az élet vihara. Van a léleknek va
lami titokzatos ereje, amin nem fog 
a természet hatalma. Elrejtőzik, 
mint rügyben a gyümölcs, vagy a 
levél. S ha a március megérkezik 
— mit tehet róla — diadalmas erő
vel kipattan, hogy megmutassa 
magát.

A márciusi szellők csodás erő
ket hoznak, melyek népeknek, nem
zeteknek a szabadságot, a felszaba 
dulást adták meg.

Világrenditő Róma büszke népe 
a szabadságnak volt a barátja. S 
megesküdött, hogy bárki legyen 
annak az ellensége, Róma testéből 
azt kivágja. S becsületes Brutus 
Cassiussal s Róma többi hü fiával 
elhatározták, hogy a nagy Caesar
nak, Róma kényuiának el kell 
buknia. A nemes jelszót szájról- 
szájra adták: haljon meg Caesar 
éljen a szabadság! A márciusnak 
idusa volt épen, hogy elbukott 
Caesar 23 sebében.

Az időnek kereke az óta sok
szor fordult. Jött március, tűnt 
március. De a történelem ismer 
még március idusát! Akkor a sza
badság, a testvériség fogalma el
jutott mindenhová: szegények kuny
hójába, gazdagok palotáiba, keresz
tüljárta a három halom négy folyam 
határát is.

Az óta csak várjuk az új tavaszt: 
a márciust. Pedig olyan vihar dúlt 
az egész világ felett, hogy termé
szetesnek gondoltuk, hog'y nem kell 
reá sokáig várakozni Március he
lyett láttunk egy őszi rózsás no- 

i vemberi forradalmat. Az ősztől 
i azonban sokat nem várhatunk. 

Hervadásnak induló virágait a teme
tőbe visszük, a sírokra helyezzük. 
Azok elmúlásról, elfogyatkozásról 

i beszélnek. S mit hoznak számunkra: 
a hideg, fagyos telet.

Azért várjuk a márciust és 
hisszük, hogy a tavasz életereje 
megolvasztja a fagyos földet, meg
eleveníti az elfásult, a megdermedt 
sziveket s a mi lehetetlen volt ősz
szel és télen: az lehetséges lesz az 
enyhe tavasszal. A tavaszi virág 
gyümölcsöt terem, a tavasz ereje 
hozza meg az új életet, ami boldo
gabb jövendőt készítget számunkra.

Azért hisszük, hogy lesz még 
egyszer március a világon.

I
A viiáfl-esemenvektiöi.

A .Világ* sérelmes, és helytelen intéz
kedésnek tartja külföldi kereskedelmi kama
rák alapítását, mert e kamarák Magyaror
szágnak semmi hasznot sem hajtanak. Ellen 
ben nagyon szükségesnek, az ország életér
dekébe vágónak tartja a rendes és szabályos 
gazdasági kapcsolat felvételét a szomszéd 
államokkal, elsősorban Csehszlovákiával, Ju
goszláviával és Romániával.

Igen nagy hiba ez, hogy ez irányban 
nem történt meg semmiféle iniciativá. Van 
már lengyel, magyar, francia-magyar, sőt 
amerikai-magyar kamara is, de nincs Ma
gyarországnak egyetlen szerződése sem a 
szomszéd államokkal, amelyre pedig legin
kább volna szüksége

Kelet és Délafrika is forrong.
Az ántánt jóvátételi követelése nagy 

megütközést keltett Budapesten. Bállá Ala
dár, v nemzetgyűlési képviselő úgy nyilat
kozott, hogy a jóvátételi követelés elsősor
ban az elhibázott magyar külpolitika ered
ménye, mely teljes támasz nélkül áll s 
amelynek magára hagyottságát ügyesen 
aknázzák ki a kisantánt külügyminiszterei.

Anglia indiai politikája csődöt mondott; 
az angol kormány harcban áll India egész 
benszülölt lakosságával. Ghandi fölkelő ve
zért letartóztatták, valószínűen deportálni 
fogják Montágu, a lemondott kolonia-mi- 
niszter utódja Bonar Lau lösz, lord Reading, 
India aikirálya is lemond.

Amerikai csapatok kiüritik a Rajnavi- 
déket. 5. amerikai gyalogezred kiüritetto az 
általa megszállva tartott területet és vissza
tért hazájába A szállítmányban van 31 
német asszony és 8 gyermek is.

Durazzóból érkezett jelentés szerint 
j az albán kormány visszalépet. Lázadó csa- 
I patok a kormánycsapatok vezetőjét meg- 
; gyilkolták s most a főváros ellen vonulnak.

Indiából jelentések érkeztek, hogy 
Ghandi elfogatása miatt India minden na
gyobb városában általános sztrájkra ké- 

I szülnek.
Az india angol csapatok főparancsnoka, 

i Rawlinson tábornok kijelentette, hogy India 
j belső helyzete a legnagyobb aggodalmakra 
í ad okot. Mint tovább jelentik, minden ellen, 
i ami külföldi, a legnagyoab propaganda fo- 
i lyik. Hindosztán nyelvű felhívásokat tesznek 

közzé, amelyben az összes angolok legyil- 
- kolására szólítják fel a benszülötteket. ♦

Az olasz sajtó, mely eddig a római 
külpolitika általános irányának megfelelően 
magyar barát volt, a külpolitikában beállott 
változáshoz alkalmazkodik és állást foglal 
Magyarország burgenlandi területei követe
léseivel szemben.

A kisantánt konferenciája az értekez
leten képviselt négy ország közti átmeneti 
forgalomra nézve minden kérdésben meg
egyezett Az egységes személy- és árutarifák 
kérdését is megbeszélték, de erről, a valuta
differenciák miatt nem dönthettek.

Az Oroszországgal való gazdasági vi
szonyok kérdésében úgy határoztak, hogy 
a kisántánt államai nem maradhatnak el a 
nyugati hatalmak mögött, annál kevésbé, 
mert az érdekelt államok közül kettő. Len
gyelország és Románia, közvetlen szomszéd
ságban vau Szovjetoroszországgal.

A németek tulajdonában volt kábeleket 
a szövetségesek öt egyforma részben osztják 
föl egymás között. Erre vonatkozó jegyzé
ket a napokban küldenek az illető nagyha
talmak követeinek

Chamberlain tudatta az alsóházzal, 
hogy az orosz kormány közölte az orosz 
delegáció névsorát. A delegáció tagjai: Le
nin, Csicserin, Krasin, Livinov, és tizenegy 
delegátus. Wedgwood, képviselő azt a kér
dést vette fel, megtörténtek-o az intézke
dések az orosz delegáltak életének biztosi- 
tására. Chamberlain kijelentette, hogy ez az 
olasz kormány feladata.

Lenin a fémmunkások kongresszusán 
nagy beszédet mondott. Kiemelte, hogy 
Oroszország mint kereskedő megy Génuába.

Az jog- és szabadság védő liga hétfőn 
Apponyi Albert gróf elnöklésével ülést tar
tott, melyen a liga határozatilag kimondotta: 
az ellenzék összes pártjai egyértelműen azt 
tartják, hogy a választójogi rendelet 
törvénytelen és semmis; ezért tehát az e 
rendelet alapján választott nemzetgyűlés is 
törvénytelen lesz.

A romániai képviselőválasztások vég
eredménye. A liberális párt 260, a paraszt
párt 48, az erdélyi nemzeti párt 24, az 
Avereskánus párt 11, a nemzeti domokrata 
párt 8, a kisebbségi párt 9, a Takaista-párt
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2, a nemzeti szocialista párt 1, a szociál
demokrata párt 1 mandátumot kapott. Négy 
képviselő párton kívüli. Pótválasztás tizen
két kerületben lesz.

A magyar kormány a magyar—cseh
szlovák határ kiigazítását javasolta Magyar
ország javára. Az ,Az Újság" jelentése 
szerint a prágai és budapesti kormányok 
között már tárgyalásokat kezdtek, melynek 
az az eredménye, hogy Benes dr. kész a 
magyar kívánságoknak eleget tenni.

Bécsi jelentés szerint a csehszlovák 
kormány a magyar területi követelésekkel 
szemben különös előzékenységet kíván ta- ■ 
nusitani, ami a Szapáry László gróf által 
legutóbb meginditott közeledésnek tulajdo
nítható. Ipolyság környékén, ahol szinma- 
gyar a lakósság, állítólag rendkivül előnyös ' 
kiigazitás lesz Magyarország javára, ugyan
így Ruszinszkóban is tekintélyes sáv kerül 
vissza Magyarországhoz minden anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül. A csehszlovák kor- j 
mány egyedül azt követeli, hogy Magyaror- ' 
szág az irredenta mozgalmakat megakadá- ' 
lyozza és e tekintetben kötelező nyilatkoza- I 
tót tegyen.

Izved pasa, török miniszter az „Evening 
News“ tudósítója előtt megjelölte azokat a 
feltételeket, amelyből Törökország nem en
gedhet. Ilyenek: Tráciának Marica-vonalig ' 
való visszaadása, mert ezáltal juthatna 
csak Konstantinápoly védelmi állapotba. A 
Dardanellákat nem erősítenék meg, de tá- i 
madásokkal szemben, különösen Görögor- l 
szág részéről, meg kellene ezeket is védeni. 
Egész Anatóliát vissza kell adui a törökök 
részére, a görögöknek ki kellene üriteni 
Szmyrnát.

Dickinson anglikán lelkész, a nemzeti 
kisebbségek ügyének úgy elméleti, mint 
gyakorlati tekintetben legalaposabb ismerője 
és előharcosa az európai fórumon, az el
múlt esztendőben Prágában, Budapesten, 
Kolozsvárt tanulmányozta az utódállamokban 
élő nemzeti és vallási kisebbségek helyzetét,

amelyet a január havában tartott brüsseli 
konferencia elé terjesztett memorandumában 
összefoglalt. A következőket állapította meg 
a memorandumában : ,Az államok ellensé
gesen viselkednek egymással szemben és a 
határokon a vámvizsgálattal egymás elé 
akadályokat gördítenek. Ausztria-Magyaror- 
szágot ugyan felosztották, de a különböző 
fajokhoz tartozó lakosságot nem választották 
el egymástól és igy egy Ausztria-magyaror- 
szág helyébe öt ilyen osztrák-magyar állam 
keletkezett. Csehszlovákia önmagában egy
séges és virágzó állam lehetne, de Ausztria- 
Magyarország előbbi uralkodóinak hibáitól 
őrizkednie kellene. Csehszlovákiában már 
eleddig is az elégedetlenség áramlatai ta
pasztalhatók, melyek máris erőre kapnak és 
alkalmasak arra, hogy a békét békétlenséggé 
változtassák. Ausztria-Magyarországunk egyik 
hibája, amelytől a cseheknek örizkedniök 
kell azon törekvésük volt, hogy az államot 
égy egységes nyelv kierőszakolásával kon
szolidálják.

Konstantinápolyi jelentés szerint az 
angorai nemzetgyűlés elhatározta, hogy 
Törökország abban az esetben is elküldi 
delegátusait a genuai konferenciára, ha arra 
is hivatalosan nem is hivuák meg.

A tűzrendészet kérdéséhez.

A gyakori tüzesetek, amelyek egymás
után előfordulnak, a most már városunk 
kellős közepén látható puszta kémények, 
mint egy község szélén kimagasló útirány 
póznák mutatják valóságos figyelmeztetésül, 
merre haladjunk, hogy szükségünk van jói 
kiképzett tűzoltóságra, a mely nem csak a 
város részére, de a közeli községek segítsé
gére is, mint egy központi tűzoltóság segélyt 
nyújthat. E célra a községektől anyagi támo
gatásra is lehetne Bzámitani. Jól kiképzett 
20 —25 tűzoltó elegendő volna, mert sok 
fegyelmezetlen katonával háborút se lehet 
nyerni s a kiadás is több. Ez a válogatott 
kis tűzoltó csapat, úgy képezze ki magát, 
hogy képes legyen ‘e célnak teljesen meg
felelni.

A biztosításról tudja mindenki, hogy 
a biztositó társaságok által fizetett összeg 
nem fedezi a tűz eseteknél előforduló káro
kat és ne várjuk azt amig úgy járunk, mint 
Gyöngyös, hol még ma is sok ház fedél- 
nélkül van, amelynek szűk utczáit és udva
rait ismerem, a mienk sincs sokkal kedve 
zőbb helyzetben. Nézzük a szeptember 28-ki 
tűzesetet amely Sztolár Mihály mostani ven
déglőst érte, a kinek nem csak fárasztó 
munkával szerezte földszintes háza, hanem 
a mellette levő tűzfallal ellátott emeletes 
háza is leégett, s hogy mily csekélységen 
múlott az emeletes ház megmentése, azt a 
tulajdonos legjobban tudja megmondani A 
károsult bemondása szerint összesen 230 
ezer korona kárt szenvedett a mai érték 
szerint, amit egész életében képtelen lesz 
helyre hozni. De hány polgártársunk van, 
akit egy tüzeset az utolsó reményétől, kis 
házikójától fosztaná meg öreg napjaira. 
Soraim megirására tisztán az őszinte jó 
akarat és a tűzeseteknél látott kétségbeejtő 
állapotok késztetnek, kinek mint egy segítő 
kezet akarok ezzel nyújtani. A tűzrendészet 
vezetőinek a következőket ajánlom figyel
mébe :

1) A kálvária őrszobán tartsanuk állandó 
szolgálatot.

2) Hetenként egy gyakorlatot vagy isko
lát tartson az összes tűzoltóság.

3) Minden lefödött kút, még ha épület 
ben is van, könnyen kezelhető ajtót kapjon, 
ha az a tűz oltásra alkalmas és minden 
házban létra legyen.

4) Egy térkép áljon a tűzoltóság ren
delkezésére, amely nem csak pontos utczák 
rajzát adja, hanem azon a tűzoltásra alkal
mas kutak meg legyenek jelölve és a viz 
köbtartalma azon feltüntetve.

5) A tűzoltóság jó felszerelést kapjon, 
a szertárban levő összes tűzoltási eszközök 
jókarban tartása, pótlása és javítása szükséges.

6) Legalább 2 arra alkalmas ló állan
dóan kesszenlétben a tűzoltóság rendelke
zésére legyen, úgy hogy a bejelentéstől 
számított 15 perez alatt a tűzoltóság hely
színen lehessen.

Polgártársaimat pedig arra kérem, hogy 
ezt a nemes intézményt, a mi saját és 
embertársaink védelmére van, értékelje és 
úgy anyagi mint más segitséggel, ha az úgy 
kívánja, szívesen támogassa.

Györgyi Lajos.

R E Q I E M.
A téli este selyempapucsában halkkal 

közeleg, átsuhan a havas, néptelen utcákon, 
lengő sötét uszályával beborítva mindent, 
szobám ablakán túl egyre gyérebb a fény, 
lassan már csak bizonytalan barnásfekete 
kontúrokat látok ott, ahol az imént még 
házak állottak, lombtalan fák meredeztek, 
emberek jártak. Azután azok is beleolvad 
nak a nagy éjszakába és én magamra ma
radok.

Egyedül vagyok és a lelkem köznapi 
gondtól sötét útvesztőire valami csöndes 
zsibbadás telepszik, egy nagyon távoli na
gyon mély fájdalomnak^ egy súlyos nagy
veszteségnek a visszajáró szelleme Már 
nem fáj, az Idő hozta gyógyír behegesztette 
a vérző sebeket, már megtanultam nem hul
lani engedni a könnyet, ami a pillámra tolul 
és a cigarettám gyönge, finom füstje en
gesztelő békeáldozatként száll és terjed kö
rűiéin. És a füstkarikák meg az emlékezés 
színes pillangó szárnyai egyetlen csodás fá 
tyollá szövődnek égő szemem előtt és mintha 
valaki, egy régi hang a fülembe susogná az 
elmúlt szép időt.

Ma ünnepet tartok, a gyász nagy, sú
lyos pompájú ünnepét, ma siratok valakit, 
aki elment régen.

A leányálmok legfelső lépcsőfokán ál
lottam akkoron, midőn a Végzet kiszámítha
tatlan szeszélye utamba hozta. Ott ahol már 
nincs egy ,még tovább*, ahová a lány 

törtetve, tülekedve igyekszik, nem törődve 
sokszoron azzal, hogy megvérzik a lábát a 
göröngyök, hogy megtépi hótiszta ruháját, 
az utszéli csipkebokor vadhajtása, és ott, 
ahová felérve, kezét dobogó szivére szoritva 
körültekint először látó szemmel és borzadva 
ismeri be, hogy hiába volt minden vágyó
dása, reménysége, hiába a napok gondjai és 
az éjszakák lázas virrasztása, a virágot 
leszedte régen más és a csúcs körül, amint 
fáradságosan elért, hideg zord szelek süvöl
töznek csupán. Így jártam én is és mikor 
a kopár, kihalt tájon végigrepült a tekinte 
tem : megláttam Őt. Ismertem régen es nem 
ismertem eddig mégse, de akkor odajött 
hozzám, a szemembe világított barna meleg 
nézése mindig mosolygó piros szája az ele
ven lüktető életet hirdette és ez az Élet és 
ez a Világosság az én bús, tétova lelkemet 
is besugározta és a szivem uj dalba fogott. 
Nem volt közöttük soha szerelem, csak egy- 
harmonikus, csendes barátság, egy szavak 
és hangok nélküli megérzése és megértése 
egy más lelkének, egy megismerése és 
megbecsülése egymás egyéniségének. — Én 
elfáradtam, rezignáltan, Ö reménnyel, harci 
kedvvel telten, igy jártuk nagy Országutját 
az Életnek, szépen parallel haladva, soha
sem kereszteződve és én már kezdtem hin
ni, hogy ezután már mindig úgy lesz ez, 
egy örök szépség, örök ragyogás lesz az 
életem, hogy koratavasznak sivár voltáért a 
közeledő nyár fog majd busásan kárpótolni.

Köröttünk akkor tombolt, lázadott, forrongott 
a világ és égő városok vészharangja, elpusz 
tűit faluk pernyéje a mi lelkünkre is ráne 
hezült ugyan, de tülsugározta kitörő ifjú
ságunk.

Amig egy bús ködös decemberi estén 
lázas fejjel, szomorú sejtéssel a lelkében 
utoljára nyújtotta felém kezét és egy aggó 
dásteljes múlni nem akaró hét végén meg- 
kondultak a harangok és szobám áblakából 
hová annyi vidám, csupa muzsika, csupa 
poézus, beszélgetésnek az emléke fűződött 
égő szemekkel néztem egy fehér virágos 
koporsó után

Elment úgy, ahogy jött, halkan finoman, 
csöndesen, talán neki is fájt, hogy másnak 
bánatot okoz; a sáros utcán el-elakadt a 
fekete kocsi, mintha valami láthatatlan Hata
lom tartotta volna kezében a gyeplőt.

Elment halkan és nekem nem maradt 
egyebem csak egy mosolygó derűs arckép 
a levelesdobozom alján, meg egy csendes 
szürke keresztes kis halom a hegyoldali te
metőben, amit kora tavassztól késő őszig, 
virágba boritok, meg igy csendes téli alko
nyaikor a szent kegyeletteljes emlékezés arra 
a rövid időszakára szomorú életemnek, ami
kor egészen, vágytalanul boldog voltam.

Fájdalom, nincsen jogom arra, hogy 
márvány kővel jelezzem nyugvóhelyét, de 
mindennél maradandóbb emlékét emeltem 
neki lelkem mélyén, és neve mélyebben 
van bevésve szivembe, mint egy kőbe.
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Különfélék.
— Tanítói értekezlet. F. hó 15 én 

IJlüz Sámuel lévai áll. tanfelügyelő veze
tésével a kerületéhez tartozó tanítóság érte
kezletre gyűlt össze. — Az értekezletet 
Hrúz S tanfelügyelő tartalmas beszédjével 
nyitotta meg, kifejtvén a gyűlés célját és 
fontosságát — Az értekezlet tárgysorozata 
a kővetkező volt: 1. Beiskolázás Előadta: 
Stampai János köbölkuti rk. ig. tanító — 
Előadásának főcélja az iskola mulasztások 
csökkentése volt s ezen cél e érésére több 
féle praktikus módot ajánl a tanítóságnak. 
Előadása tulajdokepen egy önvallomás. —
2 Irasbrli feladatok. Előadó : Bányai Ferenc 
lévai tanító. — Szakszerű munkájában Út
mutatással szolgál a tanitóságnak az iskolai 
Írásbeli dolgozatoknak helyes elkészítésére.
3 Beszédértelem-gyakorlat. Előadta : Hűljük 
Pál gr. solymosi rk. tanító. — E öadasában 
ismerteti a rajzzal egybekötött honismerte
tést, amelyet az uj tanterv a régi beszéd 
értelemgyakorlat, helyébe az iskolában taní
tani kiván. — Mindhárom értekezést a tani 
tóság a legnagyobb élvezettel és elismerés
sel hallgatta végig, miért is a tanfelügyelő 
ajánlja, hogy ezek több pontjai röviden 
összefoglalva sokszorosittassanak es minden 
iskolának megküldessenek. A tanitóság a 
tanfelügyelő ajánlatát örömmel veszi tudo
másul. Az értekezlet végén Dinnyés Károly 
elnök a magyar tanitóság érdekeben szólal 
fel és tudomására adja az értekezletnek, 
hogy a sokat emlegetet nosztrafikaciós 
vizsga ügyét sikerült dűlőre juttatni, ameuy- 
nyiben a közokt. kormány a nyári tanfolya 
mókát hallgatók részére kiegészítő vizsgákat 
engedélyez. Ily tanfolyamot óhajt rendezni 
Léva székhellyel a Bars- és Esztergomme- 
gyei Magyar Tanító Egyesület is, melynek 
vezetésére Hrúz Sámuel lévai tanfelügye őt 
kérte fel Ennélfogva felhívja a lévai tanfel
ügyelői kerülethez tartozó tanítóságot, hogy 
ebbeli szándékakat 8 napon belül Pekarik 
Vilmos egys. titkárnál tLeva ref. iskola) 
bejelenteni sziveskedjenek.

— Temetaa után. Erdélyi József 
tanárt, ideális lelkű és nagy műveltségű 
piarista papot, akinek elhunytat a múlt szá
munkban adtuk hitül, ma egy hete március 
19-én helyezték örök nyugalomra. Ravatala 
a kegyesrendi társház templomában volt 
felállítva, hol állandóan nagy közönség járt 
A temetés d u. 4 órakor ment végbe, de a 
közönség már jóval előbb szorongásig meg
töltötte a templom hajóját Megjelentek a 
leányiskola növendékei és az elemi iskolások 
a tiszt nővérek es a tanítók vezetése alatt. 
A koporsó mellett ott állottak a házfőnök s 
az itt maradt rendtársak. A részvét egész 
sírjába kisérte a népszerű tanárt, kiben a 
magyar kultúra sokat veszített Erdélyi nem 
átlagműveltségű ember volt. Tudományosan 
képezett, sok oldalú és nagy tehetségű férfiú 
volt, ki még beteg ágyában is folyton ké
pezte magát. Az irodalom minden újabb 
termékét ismerte. Édes, megfigyelő tehetsége 
a legelőkelőbb esztétikusunk közé emelte 
Kritikája mélyen szántó, alapos és tárgyi
lagos volt Ha az ember vele beszédbe ele
gyedett, meglepődött nagyszerű tájékozó- 
dottzága es nemes nyelvezete iránt, amellyel 
gondolatait kifejezte. E mellett egyenes, 
szókimondó, szelíd lelkületű ember, igazi 
pap volt a szószoros értelmében, aki még 
nagyra volt hivatva. De a jó Isten akarata 
elszólitotta s meg kell nyugodnunk benne, 
bár, hogy fájlaljuk is. Emléke azonban 
örökké élni fog közöttünk.

— A ref. harangalap javára a hó 
12.-én Dús Ilona óvónő által rendezett mű
soros estély a legszebben sikerült s a meg
jelent közönség sokat tapsolt a szereplők
nek. A műsort Koncz Irénke nyitotta meg 
A nővér cimü megható románc olszavalá- 
sával. Kedves előadása köztetszesben része
sült. Ezután Dús Ilona énekelt cigányzene 
kiséret mellett két Ízben is szép magyar 
dalokat. Énekének fiinomsága, kifejező volta 
megérdemelt sikert aratott Mély hatást 
váltott ki Farkas Olga szavalata, ki két 
költeményt adott, elő Ernőd Tamástól és 
Duska Ákostól. Különösen a Ráb prédiká
torrá! könnyeket csalt a szemekbe. A műsort

Ernőd Tamásnak Mindörökké ámen cimü 
háborús jelenete zárta bo, mely gyönyörűen 
illusztrálja a háború füzében Isten igéje 
után vágyakozó egyszerű lelkeket. A négy 
arbájtos embert Szabó János, Váczi Vi'mos, 
Tóth Károly és Szűcs János játszották. Póz
mentes, egyszeiü és természetes játékuk 
általános rokonszenvet keltett. Vízi Juliska 
Ágnes szerepét játszotla drámsi lendülettol, 
nagy hatással. Kitűnő alakok voltak Tóth 
Győző az Önkéutes káplár és Konta Zoltán 
az orosz pap szerepében. A ref. harangalap 
szép kis összeggel gyarapodott. Hol voltak 
ref. egyház presbitériumának tagjai, mikor a 
ref. harangalapra rendeznek előadást A vagy 
talán nincs is presbitérium ? A fögondnokon 
és lélkészen kívül egyetlen elöljáró sem 
jelent meg. És a hivek ? Mindenesetre jel
lemző tünet . . .

— Kereskedő nagygyűlés Pős- 
tyénben. Folyó h"> 12 -én tartotta meg Pös- 
tyénben a Royal szálló nagytermébon első 
évi rendes közgyűlését a Kereskedelmi Testű 
letek Országos Szövetsége, amelyen inpozáns 
számban jelentek meg Slovenskó és Ruszinsz- 
kói kereskedői. Több mint 50 grémium kép
viseltette magát mintegy 300 kiküldöttel. A 
közgyűlésen megjelent a korminy képvise
letében a bratislavai minisztérium kereske
delmi osztályának kiküldöttje, megjelentek a 
vezérpénzügyigazgatóság, a posta és tavirda, 
az államvasutak es az uzsorahivatal képvi
selői is. A közgyűlést az országos szövetség 
elnöke Dusch nszky Frigyes nyitotta meg, 
megnyitó beszédeben rámutatott a rendkívül 
nehéz és válságos helyzetre, melyben a 
kereskedelem jelenleg van A válság leküz
déséhez kérte a hatóságok jelenlévő képvi
selőinek segítségét. A közgyűlés tárgyalási 
anyagát képeztek a kereskedelmet érdeklő 
összes fontos kérdések, mint a forgalmi-adó 
ügye és egyébb adó kérdések, a posta és 
vasuti mizériák, uzsura hivatali ügyek mun- 
kásbiztositas, sajtó kérdés, a záróra kérdésé 
stb. A felmerült panaszokra a hatóságok 
jelenlévő képviselői megnyugtató válaszokat 
adtak és megígértek a bajok orvoslását A 
közgyűlés lefolyásáról a lévai kereskedelmi 
csarnok kebelében részletes beszámolót a 
csarnok titkára fog nyújtani A Lévai Ke
reskedelmi Csarnok képviseletében a köz 
gyűlésen résztvettek : Kern Oszkár alelnök, 
dr. Műnk Karoly ügyész titkár, Deutsch Izi 
dór, Rónai Gyula, Róth Ignácz, Schulcz 
Ignacz, és Schück Gyula

— Esperanto tanfolyam 1 Felkéret
nek az Esperan'o tanfolyamra jelentkezettek, 
hogy 20 án, hétfőn d u. 6 órakor a gim
názium IV. osztályú tantermében jelenjenek 
meg.

— Haláleset. Verebélyen e hó 12 én 
hoaszaa szenvedés után elhunyj Prónay 
Nándor nyug. Ítélőtábla biró és a verebelyi 
járásbíróság köztiszteletben állott érdemes 
volt elnöke, életének 65-ik évében. Halálá
val özvegye Zalka Gizella, valamint leánya 
Lórika és széleskörű rokonsága borul gyászba. 
Az elhunytat e hó 14 -én kisérték utolsó 
útjára a verebélyi r. kath. temetőben

— Garam és Ipolyvfdakl Mezőgaz
dák Szervezete f. hó 22-én d e. 9 órakor 
Levicén a Népbank tanácstermében Tizes 
bizottsági ülést tart amelyen az igazgatóság 
leszámol a minisztérium közbenjöttével meg
tartott bratislavai munkástárgyalásról.

— Házépítő osoport ma d. e 10 
órakor a városháza kistermében gyűlést tart, 
melyre kívánatos, hogy az érdeklődök teljes 
számban megjelenjenek.

— Az orosz hadifoglyok egy részét 
a volt magyar tiszteket a bolseviki kormány 
Krasnojarskban, Szibériában internálta s 
mindaddig nem bocsátja szabadon, mig az 
elitéit magyar vöröseket a magyar kormány 
ezekért ki nem cseréli. A magyar kormány 
belement a cserébe s Jungetth Mihály dr. 
miniszteri osztálytanácsos utján megindította 
a cserét, amely Rigában történik. A foglyo
kat hat csoportba osztották be s csoporton
ként szállítják Az első csoport december 
25-én indult útnak, de a második, mely 
Karácsony böjtjén indult utolérte az elsőt, 
mivel a német vasutakon ép abban az idő
ben tört ki a sztrájk. Mind a két csoport

február 4 én érkezett Stettinbe, hol illetőség
■ szerint elosztották őket. Természetesen van 
' ezek között a foglyok között csehszlovák 
: állampolgár is, akiket illetőségűk dacára 
I internáltak. Az első két csoportban jött

Zsirvos Jenő érsekkétyi születésű szolgabiró 
és Spengel Sándor hadapród Aranyosma- 
rótról A többieket január 1 én indították 
útnak Krasnojarskból s 41 napi utazás után 
értek Moszkvába, hol egy közös táborban 
internálták addig, mig a csere megtörténik. 
Ezek között van Ekécs István hadapród 
Besztercebányáról és Kersék János hadap 
ród, lapunk szerkesztőjének fia, aki 1919. 
év óta nem irt. Mintegy 350-en várják ne
héz szívvel a szabadulást, melynek remény
sugáré hat év óta napot sütött ki rájuk 
először- Közülök még szétszórva több fo
goly van Szibériában, Taskendben, akiknek 
öszzeirása most kezdődött, hogy haza szál
lításuk esetén útra készen legyenek

— Hazaflaag és valuta cimen a 
.Bars* múlt évi 50.-ik számában egyik 
kiváló munkatársunk tollából egy cikk jelent 
meg, melynek éle az ellen irányult, hogy a 
magyarok eladják itteni birtokaikat s átvi
szik Magyarországba vagyonukat, hogy a 
valuta dilTerencián nyerészkedjenek. Most 
messze ’öldről, Pécsről kapunk egy levelet, 
melynek Írója irta, hogy itteni rokonsága 
találva érzi magát e cikk által s annak 
helyreigazítását kéri Átolvastuk a cikket 
újra s bár az azt író munkatársunk jelenleg 
nincs Levicén, az ö nevében is készséggel 
kijelentjük, hogy lapunk soha sem támad 
személyeket, csak elveket ; az iró ezúttal 
sem akart egyesek tetteivel foglalkozni s 
nem is célzott senkire, csupán azt a spe
kulációt akarta pellengésre állítani, amelyet 
az ingatlanokkal űztek, amely különben a 

I valutáris difTirencia következtében egész 
Szlovenszkoban mindenütt előfordul. Nyilván 
tévedés lehet, hogy valaki magara vonat
koztatott e?y általános érdekkel foglalkozó 
cikket, amely nem is akart egyesek magán
ügyeibe avatkozni.

Házasság, Zsemlye Zoltán és Béres 
I Mariska e hó 4-én házasságot kötöttek Bu- 
i dapesten.

— Volt katonák polgári ruhái.
■ A hadügyminisztérium tudatja, hogy az annak 

idején a bevonult katonák által leadott s 
azután elveszett polgári ruhákért való kár-

. téritésének kérdése eddig még nem lett 
' eldöntve a párisi reparaciós bizottság által.

Ép azért a beküldött jelentkezések elinté
zésének sürgetése céltalan, mert a beküldött 
jelentkezéseket az említett bizottság auto- 

Ímatikusan fogja elintézni
— Demokraták Ab kommuntaták.

A levicei szociáldemokrata pártnak helyisé- 
' geit a múlt évben a párt szélső baloldali 

csoportja foglalta el. amidőn egy gyűlés al- 
, kaiméval a jobb szárnyat sikerült lesza- 
i vazniok. Ekkor a jobb oldaliak kivonultak s 

átengedték az otthont a bal oldaliaknak, 
kik most már az otthon falára is rafestették, 
hogy a kommunista munkások otthona. Azóta 
a két frakció külön állt és működött. Mivel 
azonban a demokraták száma szaporodott s 
ngy vélték, hogy az általuk alapított otthon
hoz elsősorban nekik van joguk, e hó 9 én 
este 9 óra tájban a demokrata-párt tagjai 
nagy csoportokban behatoltak a kommu 
nisták által birtokban tartott párthelyiségekbn 
s azt rövid htiza vona után birtokba kerí
tették. A rendőrkapitányság gyors és tapin
tatos fellépése azonban meggátolta a komo
lyabb harcot, mert a helyiségeket állandóan 
rendőrök őrizték. Harmadnapra azonban 

: megérkezett a kommunisták vezető embere, 
aki közös értekezletre hívta fel a két pártot 
s mig a demokraták lassan gyülekeztek, 
azalatt a kommunisták ismét elfoglalták a 
helyiségeket. Ebbe azonban a demokraták 
nem hailandók belenyugodni, mert azt vitat- 

1 ják, hogy ők vannak többségben. A kommu
nisták vezetői számos szabálytalanságot követ
tek el, több tag ellen, köztük a titkár ellen 
is feljelentések érkeztek, a párt egyik tagját 
le is tartóztatták s büntető eljárás folyik. A 
titkár ismeretlen helyre távozott. Ennélfogva 
nincs joguk a szociáldemokrata párt által 
alakított otthont birtokba venni, minélfogva 
fenntartják jogukat a klubhoz. A város kö
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zönsége csak az eset után értesült a történ
tekről s egy kedvűn fogadta a csetepaté 
hirét, csupán egy gazda jegyezte meg, hogy 
nagy kár, hogy minden muzsikaszó nélkül 
ment végbe.

— Simor Jenő hegedűművész Tiro
lunkban. A Berlinből hazatért Simor Jenő 
hegedűművész hangvorsenykörutjáu városunk 
bán is fellép egy önálló hangverseny kere
tében, mely a legkiválóbb művészi esemény
nek Ígérkezik. Simor még marosvásárhelyi 
tanár volt, amikor már nevét a jeles hegedű
művészek közt emlegették. Egész Erdély 
ismerte hangversenyeiből és hozzáfűzött 
reménységeket csakugyan a legszebben vál
totta be. Hosszú évek nehéz stúdiumai, a 
megfeszített munkában való elmélyedés 
eredménye az a szédületes tudás, a ragyo
gó technikai készültség és a vonókezelés 
virtuozitása, melyekkel a müvés.-.lélek gyön
gédsége, finomsága és megérzéso párosul. 
Simor a ma élő hegedűművészek legelőke
lőbbjeinek szűk kis csaladjához tartozik, s 
ez istenáldotta tehetségű művész daloló búr
jaiból érzékeny lelkének remegése, meleg 
szivének ujjongó örömei és sírásai, csodáin 
tos hangulatok áradnak elő és ragadják 
magukkal hallgatóit. A földi salaktól meg
tisztult, a nehezen megközelíthető, igazi 
művészet birodalmában jár ö otthonosan s 
ha nagykincset érő, régi olasz hegedűje 
hangjai zengeni kezdenek: szemeinkre, 
agyunkra édes káprázat fátyola száll e 
nagy müvészjátéka után, eltakarva, feled
tetve földi gondjainkat Teljesen érett és 
kiforrott művészet, átfogó, széleskörű tudás 
képes csak ezt nyújtani, amelyből még a 
laikus is kiérezi a fölényes művészi tökélyt 
és rabja lesz lenyűgöző hatásának. Simor 
hegedűjének behízelgő, lágy tónusai, csodá
latosan tiszta hangjai, elhaló pianói és elő
adásbeli lendületének szingazdag skálája 
kápráztatóan csü ngnek játékából elő, mely 
megoldhatatlan művészi feladatot, úgy lát
szik, nem ismer. Kubelik hatalmas dinami
kája és Burmester előadásbeli finomsága 
egyesülnek csodálatos szép játékában, mely 
felejthetetlenül szép emléket nyújt hallgató
inak. A műsora is a legszebb és legválto
zatosabb, amivel csak hegedűművész az utóbbi 
években dobogóra lépett. E hangverseny 
évszakban Berlinben játszotta a legszebb 
sikerrel, legutóbb eddig Komáromban, szü
lővárosában tartotta meg hangversenyét 
hosszú viszontlátás után, melyre a kultúr
palota zeneterme zsúfolásig megtelt. E forró 
estén az egyébbként elkényeztetett komé 
romi hangverseny közönség, mely a legki- 
válóbb művészi erőkkel ismerkedhetik meg 
a hangverseny évszakban, zajos és tüntető 
ünnepléssel vette körül a jeles művészt, 
kinek hangversenye április 1 én lesz a 
városi vigadó színháztermében, melyre a 
legmelegebben felhívjuk a zenekedvelő és 
zeneértő közönség figyelmét A művészt dr. 
Szijj Ferenc, Komárom város poetalelkü 
polgármestere, elsőrangú zongorista fogja 
kísérni.

— Közgazdasági hir I Értesülünk, 
hogy a fuzionált levicei kereskedelmi bank 
részvényesei, részvényeiket a Siovenská 
banka levicei fiókintézeténél kicserélés cél
jából letétbe helyezhetik.

— Altisztek elbocsátása a tény
leges szolgálatból. ,B“ kvalifikációs 
altisztek elbocsátásáról szóló újsághírek — 
tévesek, mert csak állásuknak a védtörvény 
előirásával való összhangbahozásáról volt 
szó, ami a hadseregbe való önkéntes belé
pésük által ki lett egyenlítve, úgy hogy 
közülük senki sem lett elbocsátva.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1922. évi március hó 12-tól — március hó 19.-ig.

Szüleiéi.
Schamisch Mihály Flemm Anna fiú Róbert 

Gergely. — Csuvars András Köteles Máriái leány 
Rozália. — Mikié Ilona leány Ilona — Puszii Ilona 
leány Julianna — Kósik Gyula Tóth Mariit leány 
Jolán.

Halálozás.
Özv. Csatai Sándor 72 éves Szerviszivbaj. — 

Erdélyi József 42 éves TüdógUmókór — Kiss 
Zsófia 73 éves Idültveselob. — Özv. Gagacs Gás- 
párné Pfeifer Katalin 82 éves Végelgyengülés. — 
Puszii Julianna 8 napos Veleszületett gyengeség.

Kösztinetnyllvánitás.
Alulírottak hálás köszönetünket tolmá

csoljuk jó barátainknak, jó ismerőseinknek 
a kath. iskoláknak s mindazon irántunk 
résztvevő lélekkel viseltető jó embereknek kik, 
Erdélyi József rendtársunk elhunyta alkal
mával gyászuukban osztoztak és a végtisz 
tességen megjelenni kegyeskedtek.

Levice, 1922. márc. 15.
A lévai kegyesr. tarshaz tagjai.

Gyászköszönet nyilvánítás.
Mindazon jó barátnak és ismerősnek 

kik felejthetetlen testvérem elhunyta alkal 
mával fájdalmamat enyhíteni és utolsó út
jára elkisérni szívesek voltak, ez utón is 
hálás köszönetét mondok.

Levice, 1922 március hó.
Prajner Ágnes.

Nyilvános köszönet..
A levicei iparos olvasókör választmánya 

nevében ezúton mondunk köszönetét a febr. 
17 én rendezett farsangi estélyen a szereplő 
hölgyek és uraknak, valamint azoknak, akik 
a tombolához ajándék tárgyakkal hozzájá 
rulni szívesek voltak.

Levice, 1922. március 15.
A kör elnöksége.

Köszönet nyilvánítás.
A levicei kórház szegény betegei szá

mára hálás köszönettel a következő kegyes 
adományokat vettem át:

Zvara Mihály ur 25 K, Holló Sándor 
ur 50 K, Csorba Jenöué úrnő 50 K, N. N. 
50 K, Frasch Józsefné úrnő 3'5 kg tepertő, 
Borcsányi Béláné úrnő 1 kg. zsir, Preisich 
Győző ur 5 kg. hús.

A jó Isten fizesse vissza sokszorosan.
TARA SIA

a kórházi irg. nóv. fónöknöje. 

Cislo: 1947—1922. I 
Hirdetmény.

1922. évi február hó 16-án kelt 49. i 
számú kormányrendelet 2 § ának utolsó
bekezdése értelmében közhírré tétetik:

A régi 20 filléres ércpénz, úgy nikkel 
mint vas, még folyó hó 20 -ig félértékben 
forgalomban lesz, f. hó 21-töl 31-ig félérték
ben a postahivatalban kicseréiendök. F. évi 
április hó 1 tői teljesen forgalmon kívül 
helyeztetnek és értéküket veszítik.

Levice, 1921 március 15.-én.
Lehotzky

rendőrkapitny.

= APRÖ HIRDETÉSEK. =
Szoba, konyha bútor 
olcsó áron ELADÓ. Szepessy utcza 12 

Aranyat, ezüstöt legm;asabb 
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ 
ékszerész Levice, Petőfi utcza 4

TTx r Kálnay-utcza 22 számú ház elköl- 
tözés miatt, szabadkézből azonnal 

eladó, KOVÁCS ANDRÁSNÁL

Bank tisztviselő kr^“e°záa 
délutáni órákra, kereskedőknél vagy bármily 
irodában. Cim a kiadóban

-ÍJ szőllö az ulsó Urbánba hajlék- 
41U1U> ka! egvütt eladó Bővebb felvi- 

ágositást ÖRDÖG MÁTYÁSNÁL Botka u. 11.

Bányakavics nemű építkezési 
célra HOLLÓS mérnöki, házasságközvetitési, 
ingó ingatlan adás vételi irodájában 

Elevátorokat,’ÍTáv.ür 
motorokhoz is szállít: DRÓZDY gépgyár, 
Párkány.

Eladó takarmány.
lucerna és szalma eladó. Bővebb értesítést 
ad a BARS kiadóhivatala.

Gözcséplögarnitnrák S’ 
lek mellett beszerezhetők, használt gépekkel 
csereüzletet köt DRÖZDY gépgyár. Párkány. 
■pi-Jx z o n g o r a h a r m ó n iu m XíiiaClQ egy szerkezetben, teljesen jókar
ban. A zongorának és harmóniumnak hangja 
nagyon szép, tetszés szerint külön-küiöu 
vagy egyszerre szólnak. Cim DÉNES BÉLA 
Hont-Besenyöd, u. p. Bát.________________
Ti házból való izr 14—16 éves fiú V 0 divatüzletbo tanulónak felvétetik. 

WEISS SIMON Banska Stiavnica Selmecbánya 

Házvezetőnő plébánia a házveze
tőnő ajánlkozik ki az összes házi teendőkben 
jártas. Cim) CZ1NGEL MIHÁLY Érsekújvár, 
Pirító utcza 9 szám.__ ________________

református egyház 
J templomát, tornyát

és lelkész lakását javíttatja, a tornyot és 
lelkészlakot újból fedeti. Érdeklődő bádogos, 
ács, kőműves és asztalos mesterek fordul
janak a lelkeszi hivatalhoz.
TTvsn Halmi tenyésztésre igen alkal- UX«>u3>J.uli nias öt és féléves vörös
deres 175 centiméter magas muraközi s 
belga keresztezésü fedező mént eladnék, 
vagy könnyebb lóért elcserélnék. A mén 
szelíd, bármily lóval összefogható s munka
bírása egyesben használva is megbecsülhe 
tetlen. JUHÁSZ PÁL Nagysalió. 

Kohári-ntca ^VhXsé^ 
ELADÓ, azonnal elfoglalható a lakás. 
Bővebbet ELLER JÁNOSNÁL Levicén

Aki jó és olcsó csináltatni a 
legutolsó divat szerint, az forduljon VERESS 
REZSŐ lérüszabohoz Levice, Kazincy utca 
1. szám, I. om. (Klain ház.)________

Eladó ház Ladányi utcza 29 számú 
— Levicén. —

GA?re!Án1fi garnitúra 6 HP. teljes
'<j4wmwUXw felszereléssel jutányos 

áron eladó. STOSZEL MIHÁLYNÁL 
Garamszent- Benedekem.

Ladanyi-utca JShT.k 
eladok, nagy kertekkel, istállókkal, kocsibe- 
jarattal. Bővebbet ott a tulajdonosnál.
TTaraeffi+í Ír szépen berendezett, 
•kel vb Wv sAXx tiszta bútorozott szoba 
villauyvilágilassal, fiatal elegáns tisztviselő 
részére. Szives ajánlatokat „Külön bejárat'1 
címen a kiadóhivatal továbbit.
(T-íni TÁTI Á 5 évi irodai gyakorlattal, WG^JXXvAXW gyorsírásban is jártas, tud 
magyarul és tótul, megfelelő alkalmazást 
keres Cim a kiadóban.

segéd a röfös és divatáru 
** &.y szakmában ki magyaul, németül 

és tótul beszél felvétetik Cim a kiadóban. 

Szoba és konyhabútor
— ELADÓ. László-utcza 12. —

Elsőrendű hasáb, fűrészelt és aprított 
Blikk-tűzifa 

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

Ugyanott raktáron mindenféle épületié, 
deszka, tetőcserép, zsindely stb. Cementaru: 
betoncsövek, kútgyürük, házkéménycsövek lib 

MALOYER ÁGOSTON 
fa- és épület-anyag kereskedő.
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Szoba konyhabútorát,
— — Szepesi utcza 12. — —

MEGHÍVÓ.
A LÉVAI SPORT CLUB f. évi március 

hó 26.-án, d. u. 5 órakor (a ref. iskola 
tanácstermében >, rendes évi
tisastlijitó közgyűlését 
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 
legalább 5 tag által aláírva, legalább 3 nap
pal a közgyűlés megtartása •rlött az elnök
höz nyújtandók re - 9 §. A tagoknak kik 
tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tet
tek — jogukban áll a közgyűlésen részt- 
venni, szavaszni és választani

Korcsma bérlet.
Podlazány község- korcsmája

1923. január 1-töl 3 évre f. évi április 
21-én délelőtt 9 órakor Podluáanyban 
nyilvános árverésen bérbeadatik.

Bánatpénz 400 korona.
Egyéb föltételek a hronsko novo- 

vesky körjegyzőnél megtudhatók.
Községi elöljáróság.

A röfös és rövidáru 
szakmából segédet azoima i belépésre kere-uk 
önálló eladok működésük megjelölésevei 
ajánlataikat bekii’dhetik. A magyar es szlovák 
nyelv tudása megkivántatik KERTÉSZ 
SÁNDOR Ipolyság.

Tud-e már szlovákul?
Ha nem, iratkozzék be PETRÁSS 100 tanórás 

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

B U T O R O K
mélyen leszállított áron KOHN NÁTHÁN
— mii bútor asztalosnál, — Zsarnóczán.

Dús választék:
a legmodernebb es a legjobb anyagból készült 

haló- es ebédlő bútorokban.
Teljes lakberendezések.

O 1 c sí ö ól r a lsz o n i

Szives megtekintését kérem!

Efirtfl'flT'a bútorok, képek, szőnyegek, 
feUUXÁgUXdr, edények, kocsik, szekerek, 
lószerszámok, ólak, gazd. szerszámok, répa 
és ültetnivaló burgo ya, költözködés miatt a 
l"i'olcsóbb árban ELADÓ. H Á B E R 
ALADÁRNÁL Lekér, Barsm. u. p. 
Dam isd.

Korcsma bérlet.
Hronské Kosihy község korcs 

mája 1923 január 1-töl 3 évre f. évi 
április 24 én d. e. 9 órakor Hronské 
Kosihy községben nyilvános árverésen 
bérbeadatik.

Bánatpénz 400 korona.
Egyéb föltételek a hronsko novo 

vesky körjegyzőnél megtudhatók
Községi elöljáróság

Korcsma bérlet
Hronsky Salmos község korcs

mája 1923 január 1-töl 3 évre f. évi 
április 25 én d. e. 9 órakor Hronsky 
áalmoá községben nyilvános árverésen 
bérbeadatik.

Bánatpénz 400 kor.
Egyéb föltételek a hronsko novo- 

vesky körjegyzőnél megtudhatók.
Községi elöljáróság.

Eladó
Léván Erdélyi Béláné sz. Chlebovits 
Ilona és özv. Tonhaiser Jánosné sz. 
Chlebovits Mária tulajdonát képező :

Bottka utca 24. sz. a ház udvarral, 
2 lévai osztatlan legelő illetőség, 1 drb. 
rét, vár alatt, 5 drb. részben beültetett 
szöllö és pedig szöllö házzal, 1 szöllö 
pincével Szentjánoshegyen, 1 drb 
szöllö talaj Őrhegyen és 1 drb. */« m 
hold kiterjedésű rét az alsószecsei ha
tárnál szabad kézből eladó.

Feltételek megtudhatók az eladás
sal megbizott Dr. Kaiser Lajos ügyvéd 
irodájában Léván.

A hét végéig el nem adott ingat
lanok f. hó 25 én (szombaton) reggel 
9 órakor a tulajdonosok által fognak 
fenti ügyvédi irodában eladatni.

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 SL Inelytoe-li piacon 
T-,«tty versenysenki. — Átalakításokat, mo
dellek szerint, a legdivatosabban és legjutínyosabban, 
elsőrangú munkaerő, bécsi mamzell eszközök

A n é. hölgyközönscg s?ives pártfogasat továbbra js kérve, 

kiváló tisztelettel PINTÉR JÓZSA 
Petőfi utoa 1. (Schönstein bőrüzlet inellett.)
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figyelem !i

A hölgyközönséghez!
Tavaszi saison beálltával a leg

újabb divat szerint készítek : 
Raglan, köpeny, kép, 

kosztüm és sport 
különlegességeket, 

modern ízlés szerint.
Háznál a legjutányosabb árban. 

Átalakításokat is elvállalok.

BRAUN SIMON
Galamb utca 4. sz. Seltsaméknál.

Minden Jő háziasszonyt 
érdekelni fog, hogy 
az egyedüli valódi:

FRANCK-KAVÉ PÓTLÉK 
mindenhol ismét előbbi 

ragbevált es kiadós 
BÉKEBELI minőségben kapható, 

ayözödjék 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:

Szőrme megóvás!

ügy mint ezideig is, az összes 
szőrmenemű dolgokat nyári 
megóvásra elvállalom —
A javításokat, kikészítést és festést 
a nyári hónapok alatt pontosan és 

legolcsóbban készítem.
Tisztelettel

Bay Ignácz utóda Bay Anna
Ladányi ntoa 3. szem.

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

színekben kaphatók
Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Grotte Vilmos 
sző vetraktArébn n.

Deák Ferencz utoa 8 szám

BARSMEGYEI NÉPBANK R. T. LEVICE
Saját tőke 3.2 millió Ke Betét 20 millió Ke

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. — —-------

FELVILÁGOSÍTÁST NYÚJT minden a bank szakmába vágó ügyben.

1

Fontos tudnivaló!!
A tavaszi vásár „BATA" cipőüzletében 

megkezdődött. — Raktáron vannak az összes 
legújabb divatú úri, női és gyermek cipők, melyek 
csaknem megközelítik a békebeli árakat. — 
Mindenkinek saját érdeke, hogy a tavaszi szük
ségletét nálunk szerezze be.

Ha az árak olcsóságáról meg akar győződni, 
tekintse meg kirakatainkat ! !

| KNAPP |
A BAT’A cég üzletvezetője.

szobafestő és mázoló mesterek

LEYICE (LÉVA) Rákóczy u. 20. sz.
Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 

legegyszerűbb és 
legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.

STEINER JÓZSEF 
kárpitos és butorkerbskedfi 

Levioe Bátt u i. (Kaszarn a mellett)

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 

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

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

javítását is vállalom.

Üzleti jelentés!
KUGLERTÖL, Levicen, Báti utca 8. szám.

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

A t, pazdaközőnséeet értesítem, hogy megérkeztek az elsőrendű 
ólom zárolt garantált osiraképes répa magvaim, melyeket a 
legolcsóbb áron bocsájtom t. vevőim rendelkezésére.

Megérkeztek a minden esztendőben oly jól bevált Petzold-féle 
kerti magvak. BOF' V Kerti és Pázsitfűmag.

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

Tisztelettel
fűszer és osemege kereskedő
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Vacvnlr aranyat és
V üSÍÜM. ezüstöt a leg

magasabb napi árban. — Nagy 
választék ékszerekben, inga órák 
a legmodernebb kivitelben kaphatók

KOHN JENŐ
órás es ékszerész LEVICE Szepessv utca 3.

i^ariirgj jaaaiSL nrm^aTrírisa

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

a tavaszi újdonságok 
- -  zxxegférlEeztéről- 

Nagy választékban kész Modell* 
kabátok és ruhák kaphatók. — 

CSERNAK és KOPRDA 
LEVICE-LÉYA, Telelj u. 14.

Slovenská banka fiókja Levice
(Ezelőtt Hospodárska banka)
Föintézet: Bratislava.

Részvénytőke; Kcs 70.000 Betétek könyvecskékre Kcs 350.000000. 
Tartalékalap: , 40 000. Betétek folyószámlákra „ 300.000 000

Elfogad betéteket könyvecskékre és folyószámlákra 
--------- — — legmagasabb kamatra. — —---------
Kölcsönt nyújt minden czélra, u. in. : jelzálog-, váltókra, 
kereskedői követeléseket leszámítol s minden banküzletet le
bonyolít a legelőnyösebb feltételek mellett. — Dollárokat vált 

be legmagasabb árfolyam mellett. — Közvetlen összeköttetés Amerikával.

Felvilágosítást ad minden pénzbeli ügyben.

-A. mai kor igényeinek megfelelő

modern női fodrász és manikűr termet
A legszebb és legtartóssabb 

Fénykép nagyítások 
fekete, barna, vagy színes kivitelben 

jótállás mellett 

ifi. LAUFER BÉLA 
fényképészeti műtermében készülnek 

POSTA U. 10.

ízléses lev. lapok, visít. Kabinéit. Budoir, 
családi, csoport képek. Esküvői, áldozást 
stb. alkalmi felvételek művészi kivitelben.

Specialista gyermek felvételekben. 
FiitStt zxr.-ű.tezazxi.

Igazolványokra fényképek 
15 poroz alatt készülnek 1

---------- ----- nyitotta m. —■ ------ --------
Hajmosás villany szárítással 10 perc alatt elkészül.
— Ondolálás, fésülés, manikürözős és pedikürözés. —

Sikerült egy ügyes szakismert bécsi leányt alkalmaznom.
— — — Kívánságra házhoz Is megyek. — — —

Nyitva reggel 7 órától este 7 óráig. — Déli óra alatt is nyitva. 
Fodrásztermem a postahivatallal szemben.

Szives pártfogást kérve, tisztelettel

özv. Nemes Imréné.
Ok=n^=----:....T............. . =n=OT--------M----------------------------------------------------------------------------------------------------------U -O

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedésében

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

Treacsénteplicen eladó:
Egy újonnan épült ház:

Két szoba, konyha, éléskamra, két nagy 
Garage; a ház mellett egy nagy, szép 
gyümölcsöskert ; a ház közelében egy 
szántóföld. — A ház, a gyümölcsös és a 
szántóföld esetleg külön külön is eladatik. 
Ugyanott eladó egy teherkocsi, egy tár
szekér, egy Laudauer, lószerszámok, stb 
Felvilágosítást nyújt a tulajdonos :

Schlesinger Vilmos 
Trezxosézxtepliceio -

Tirilt
a legmagasabb napi áron veszek 

STEINER OSZKÁR 
arany- ezüstmüves
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Legjobb FŰSZER- és CSEMEGEÁRUK.
Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj. — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, heringek — Déligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. — Naponta friss „Glória" pörköltkávé 
különlegesség. — Elsőrendű asztali, csemege és gyógyborok, likőr, 
cognac, pezsgő stb — Saját lefejtésű somlói és móri óborok.

Virág-, konyhakerti- és mezőgazdasági magvak. 
Vörös niammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi 
MAUTHNER-féle virág, konyhakerti és mezőgazdasagi magvak I — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgáiic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFELSZERELÉSI CIKKEK. 
Konyhaedények és az összes modern háztartási cikkek.

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

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

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

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummik. 
Robbantó anyagok : Dinamit, robbantó lőpor, gyujtózsinór, gyutacs. 
Műszaki és elektrotechnikai cikkek gyári lerakata —

ÓVÁSI 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.

Tanuló Nyitrai és Társa könyv
kereskedésébe lelvétetik.
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konyha. kamra és pincéből 
álló lakóház szabó- vagy csíz 

madia mesternek különösen alkalmas, elköl
tözés miatt vidéken, Levicétö! nyo'c kilomé
ternyire, jutányosán eladó Ugyanott egy 
eredeti nagy Singer varrógép jó állapotban 
szintén ELADÓ. Cim a kiadóban

"Üzletélikkélyeze^ miatt
Rézbutorok, gyerniekágyak, 
vasmosdók, ruhaállványok, 
sodronyok stb csehslovákia 

legelső vas és rézbutor,<yy urából 
továbbá teljes háló, ebédlő és komp
lett konyha berendezések, valamint 
pritna angol bőrgarnitúrák, haj
lított székek, kész díványok, 
crtaiselongeok, ágybetétek, 
matracok a KASSAI BÚTOR 
és FAÁRUSYÁR r. t. levioei 
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

ADLEKJÓZtíEZE’
Icáiipltos és 'b'u.'tcxlEereslsied.fi.
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JLiegjolcsó'bk) bevásárlási forrás 1
Pontos és szolid, klszolgAlizé 1

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

L.EVICE — FÖTÉbt
Ezelőtt ENGEL JÓZSEF és FIA cég detall 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 lisztek legolcsóbb árban.

Teljes tisztelettel

LACHKY ELEK.

KACHELMANN KAROLY ÉS FIA
----  gépgyára és vasöntödéje ======

V Y H N E, 2 u p a Tckovská.
....... ALAPÍTVA: 1819. ---------

I

EJ
íápeoialis gyártmányai :

Elsőrendű Francis turbinák minden esésre és vizimennyiségre, 
kézi vagy önműködő szabadalmazott szabályozással, malmok, 
fűrésztelepek, villanyos erőközpontok meghajtására. — Modern 
transmissió berendezések — Vizikerék - alkatrészek. — Önt
vények elsőrendű minőségben és kivitelben. — Tartalékalkat
részek gazdasági gépek részére beküldött minták után.____

Kívánatra költségmentes mérnök-látogatáa.
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