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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre —
Hat hóra —
Három hóra

— 50 K. — f.
— 25 K. — f.
— 13 K — f.

Egyes számok ára 1 korona.

BARS

HIROETtlEK

□ centimé terenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garatond
toronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velőnk
őszeköttetésben levő hird. irodák
árengedményben részesülnek

KÖZJkZrtÍT'V ELÖDÉSI ÉS TA.ÉtE?A.T3A.IJJ^ZEI HETILAP.
A Kiíratok > IlkrkaiitSikghsi kOldindSk.
Kénr.tok visíts nem adatnak

FELELŐS SZERKBSZ J ó : Dr. K E R3KK J A NOS

A magyar gimnáziumról.
Úgy látszik, hogy a lévai ma
gyar gimnázium kérdésével mégis
csak foglalkoznak. Olyan szempont
ból vizsgálják ugyan ezt a kérdést,
ami városunk és vidéke magyar
sága érdekeit sérti, de még is szó
van a lévai magyar gimnáziumról.
A „Národni Politika" március
-iki
17.
száma: A magyarok veszé
lyeztetik Lévát cim alatt tiltakozik
az ellen, hogy városunk visszakapja
a magyar gimnáziumot. A lap sze
rint magyar gimnáziumra nincsen
Léván szükség, mert a közel fekvő
Érsekújváron
van már magyar
gimnázium. S különben is van már
a magyarságnak elég tanintézete.
A magyarság azért ragaszkodik
Lévához, mert uralmát ki akarja
terjeszteni egész Garamberzencéig.
Ezért a gimnáziumot sem pénzügyi,
sem nemzetiségi szempontból nem
szabad visszaadni a magyarságnak.
Tehát pénzügyi és nemzetiségi
szempont, mind a kettő súlyos érv,
ha való — akadálya városunkban
a magyar középiskola felállításának.
Lehet szó pénzügyi akadályról?
A helyett, hogy tudákosan, vagy
könnyelműen dobálódznánk a milli
ókkal, egyszerűen a józan ész diktálásából állapítjuk meg, hogy erről
szó sem lehet. Szabad demokra
tikus köztársaságban az első az is
kola, a tanügy. Erre kell jutni
elsősorban s utána következnek a
többi szükségletek. A régi világban
rengeteget emésztett fel az unifor
mis, a sok fényes gomb. Most a
kultúra, a közoktatás, az általános
műveltség a jelszó. Ez pedig távol
ról sem igényel annyit, mint az
örökös harci készülődés Az a né
hány szellemi munkás, tanár ember
fizetése, pár tanterem fentartása
igazán elenyésző, szóra sem érde
mes kiadás többletet jelentene az ’
államnak.
Az ellenzők szeretnek arra utalni, ,
hogy a közel fekvő Érsekújvárban
van már magyar gimnázium. Talán ,
ha Léva messzebb volna, akkor
teljesíthető volna ajogos kívánsága. ■
De Léva és környékén élő magyar- ,
sága nem kérhet Körmöcbányára, j
vagy Turócszentmártonba magyar ,
gimnáziumot. Itt van rá szüksége, ■
mert a magyar szülök gyermeke- ;
iket otthon s nem a távolban akar- ■
ják iskoláztatni. Jogos kívánságunk i
nem volna kielégítve, ha a kor- .
mány — mondjuk három tiszta tót :
helyen is állítana fel magyar gim

Megjelen
vasárnap reggel.

náziumot, hogy a magyar szülök
oda küldjék gyermekeiket. Tradíció,
földrajzi fekvés mind azt mondja,
hogy Lévának joga van magyar
nyelvű gimnáziumra.
A második a nemzetiségi szem
pont : A magyarság uralmát akarja
kiterjeszteni. Hogyan ? A kisebbsé
gek élni akarnak és nem hódítani.
A talán nem uralkodásra való tö
rekvés, ha Léván a magyar gimná
ziumban kiváló tanerők oktatják a
magyar ifjúságot a tudományban,
nevelik a munkára s gyarapítják
a fogékony elméket az ismeretben?
Kinek lesz ebből haszna ? Elsősor
ban az államnak, melynek derék,
tanult polgárai lesznek. S az a kul
túra, mely valami egyetemleges
dolog, melyet meg lehet szerezni a
világ minden nyelvén, csak nyerni
fog, hogy ha lehetséges lesz ahoz
magyarul is hozzá jutni. De veszí
teni fog, mikor arra az álláspontra
helyezkedünk, hogy nehézségeket
okozunk, hogy valaki magyarul
szerezze azt meg.
Sem pénzügyi, sem nemzetiségi
nehézségek nem merülhetnek tel
akkor, mikor arról van szó, hogy Lé
ván visszaadják a magyar nyelvű
gimnáziumot.
S mi úgy érezzük, hogy ezek
az érvek, már csak olyan szálmaszálba való kapkodások, a levegőbe
való vagdosások. ideig óráig még
talán segitnek, még talán valaki
meghallgatja őket és észreveszi
azokat. De azután erejüket vesztik,
senkit megnem győznek, s az ille
tékes körök is mindjobban belátják
azok
megtévesztő, igazságtalan
szűkkeblű mivoltát. S akkor azután
nem lesz se pénzügyi, se nemzeti
ségi nehézség, mint a hogyan
nincs is, hogy Léva és vidéke ma
gyarsága visszakapja gimnáziumát.

A világ-eseményekből.
Egyiptonbau március 15. ét nemzeti ün
neppé avatták. Allemby tábornagy bemu
tatta a diplomáciai karnak Egiptom uj cí
merét és félkérte őket, hogy mostantól kezdve
közvetlenül az. egyiptomi külügyminiszterrel
tárgyaljanak.
[Íjból elhalasztották a gyulafehérvári
koronázást. Ha, mint oredetileg tervezték,
május végéig Dem fejezik be a gyulafehér
vári koronázás előkészületeit, a koronázási
ünnepségeket augusztus 14 éré, mint a
román hadüzenet évfordulójának napjára
fogják elhalasztani.
Janousek hírhedt kalandort, akit annak
idején Kun Béla kinevezett a nem létező
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szlovák szovjetköztársaság
elnökének, a
Magyarországgal való kölcsönös fogolykicserélés után a csehszlovák államban letartóz
tatták. Az orosz szovjetkormány azt köve
telte a cs. szí. kormánytól, hogy Janouseket
engedje szabadon, hogy Oroszországba mé
hesén. Janousek el is utazott Oroszországba.
Az olasz kormány Athénban tiltakozott
az „Abbázia" nevű olasz gőzösnek Szaloni
kiben való lefoglalása ellen. Olaszország a
hajó azonnali szabadonbocsátását követeli,
továbbá elégtételt és kártérítést követel,
mert ellenkező esetben az olasz hadihajók
Szalonikiban erőszakkal kényszeritenék ki a
hajó kiadását.
A délafrikai lázadást leverték. Johan
nesburg ismét visszanyerte rendes képét.
Az általános sztrájk megszűnt. A transzváti
harcokban 8000 személy vesztette életét. A
kár 100 millió aranyfranc-t tesz ki.
A horvát blokk az egész világnak szét
küldött memorandumot tett közzé, amelyben
az ellen tiltakozik, hogy a horvát népet a
genuai konferencián a délszláv állam kikül
döttei képviseljék. A memorandum abból a
tényből indul ki, hogy a horvát országgyű
lés 1918. október 29 én proklamálta a hor
vát állam szuverénitását és függetlenségét,
amely szerint a megválasztandó közös és
szuverén alkotmányozó gyűlés a három nép
szabad megegyezése alapján dönteni fog az
állami egyesülésről.
Ellentétben ezekkel a megállapodásokkal
még sem hívták össze a szuverén alkotmá
nyozó gyűlést, amelybe természetesen a hor
vát nép nem küldte el képviselőit, a horvát
állam a belgrádi hatalmasoktól elvitat min
den jogot arra nézve, hogy a horvát népet
nemzetközi vonatkozásaiban képviselje. Ez a
jog ezidöszerint kizárólag a horvát nép
szabadon választott képviselőit illeti, a hor
vát blokkban egyesült 63 képviselőt.
Dr Cassel Gusztáv, a világhírű svéd
nemzetgazdász, akinek memorandumát Lloyd
George is többször idézte a brüsszelei kon
ferencián, cikket irt, amelyben megállapítja,
hogy lényegében több veszedelmet okozott
az emberiségnek a versaillesi béke, mint a
magában véve borzalmas, gyilkos háború s
hogy nem a háború bűnöseit kellene fele
lősségre vonni, hanem a béke — gonosz
tevőit. Mert a háború csak megakasztotta a
nemzetközi szolidaritást, a béke azonban
végkép tönkretette azt.
A .Politische Korrespondez" jelenti,
Magyarország a Burgenland területének 23
százalékát, azaz 97.000 hektárt és lakósságának 90 százálékát, vagyis 62.000 lakóst
követel vissza.
A washingtoni lapok tokiói távirata je
lenti, hogy a császári palota főbejáratánál
egy bomba idő előtt felrobbantva széttépett
egy embert, aki azt ruhájába elrejve vitte.
A vizsgálat megállapította, hogy az illető,
akinek személyazonoságát még nem sikerült
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A „kölyök"! . .

Levicéi vendégszereplésük a helybeli
Kath. Kör érdeme, melynek rendezésével
Szabó Jánosban egy nagytehetségű
mindig a legnívósabb előadásokban lehetett
színműírót és egy rég nélkülözött dalköltőt
a közönségünknek része. — Es nagy hálával
t
ismertünk meg. A „Betlehem angyala*
tekintünk a kór vezetősége, különösen annak
melynek ünnepélyes mystériumába az esz
fáradhatatlan, agilis igazgatója Dodek János
ményi ártatlan szerelem oly fönségesen fofelé, kinek az udvardi földműves műkedvelők
nódik be — egy örökké pompázó virága,
gyémántköve lesz a magyar irodalomnak. kedves felejthetetlen vendégjátékát egyedül
köszönhetjük.
A dalai meg hol a fülemüle bájos csatto
„Betlehem angyaláénak meséje oly
gására, hol a pacsirta magasan szárnyaló
trilláira, hol pedig a búsan búgó vadgerlék bájos, hogy helyénvalónak látjuk tartalmát
szivhezszóló muzsikájára emlékeztetnek. — vázlatosan közölni:
Az idők elérkeztével az Ur leküldi
Az ember lelke igazán nem képes betelni
velük és elég egyszer hallani, hogy az isteni angyalait a földre, hogy az ég fianak szállást
keressenek. Vérmes reményekkel királyi palo
szinfóniák örökké fülünkben csengjenek.
A darab Összeállítása, fülbemászó lágy táról ábrándoznak a jólelkű angyalok. Vidá
zenéje, ügyes táncai, festőién szép jelenetei man indulnak szálláskereső Útjukra, amelyről
végig a legnagyobb érdeklődésben, — majd bizony megszomorodva térnek vissza, hiszen
pajzán vidámságban majdnem könnyeket a házak és emberszivek kőből vannak s a
csalva ki— tartják a szemlélőt. Vannak jelene földre szálló égi szeretetet befogadni senki
tei, melyeknél a közönség az eredeti, vidám sem akarja. Vegre az egyik, aki nem rég
ötletektől valósággal tómból, viszont vannak szállt fel angyalnak az égbe, édes apjától,
jelenetei melynél bizony egy szem sem a pásztor gazdától egy düledező istállót kap
marad szárazon.
a kisded menedékéül.
Örömmel ragadjuk meg az alkalmat,
A szegény angyal a szálláskeresésben
hogy Szabó Jánost, mint a magyar múzsa elfáradván, nehéz szárnyait leteszi maga
egyik büszkeségét üdvözöljük és tesszük ezt mellé, mig pihen. Egy pajkos bojtár gyerek
azon reményben, hogy irói tollát nem sokáig azonban az alvó angyal szárnyait elcseni s
engedi pihentetni.
a főidről, amelynek tövisei: apja szívte
Derék műkedvelő gárdáját, melynek lensége, földi szerelmesének, a szép juhász
minden egyes tagja, mint alkalmunk volt legénynek látszólagos közönye, hidegsége
meggyőződni nagy rutinnal, igaz rátermett megtépdesik a lelkét, szárnyak nélkül az
séggel játszik, egymás után hívják meg a égbe visszaszáll™ nem tud.
városok.
A pásztorélet derűs évődései, a kisded
Zz udvardiak vendégjátéka.

szegény-ember gyérméke: „kölyök* !
gazdagé: az „édes, kin.fiam* !
szegény-ember öröme: üröm I
Mi vár a kölyökre ff — Mi apjára : — jaj i —

De hogyha én szegény is vagyok,
Van két karom, merész, gazdag lelkem I
Vágyamnak nyugtot sohase hagyok I
S a vesztett harcot újra kezdem!

ATe legyen éjem ! — Nyugovó som t
Szakadjon bele mrghajszolt szivem !
Jöttödet „kölyök" . . várva-várom . . .
Nem hagy az Isten el • . . hiszem I
Nem hagy; — mert Isten : ö az egy Igaz !
<S a bennehivő: bátor harcos !
2Ve fé'j fiam: Te mindenben vigasz .'
Az én lelkem még épit, . . . alkot !

Jöhetsz l — Tied lesz minden ami Szépl
Ember les* belőled „Senki fia/*
Akarom I — Szemeddel, mint én, messte-nfzz 1
Ne legyen Éned; köznapi, . . suta!
Az édesanyád az mindig fog szeretni I
Megsimogat, ha fájsz; — ha simái I
S ha megnőliz és tán sorsod esni . .
Új erőt nyersz egy horpadt sírnál \
Ne félj fiam ! — megtanitlak arra , .
Mi is az Élet! ? — Á'i itt az ember 1 ?
Nem leszel holmi gyönge hangja I
S győzni fogsz, hogyha követsz engem I

kis fiam ! . . Pús bár az apád!
Nevetni fog, ha szemed nyilik I
ölelni fog; téged s az anyád I
5’ értetek él, küzd híven a sírig! I

Tőre, 1921.
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jugoszláv irányítással. Ezt a gondolatot milliót természetbeni szállításokban. Ebből a
formálta át a román érdekeknek megfelelően már megtörtént fizetéseket levonják.
Smuths tábornok visszautasította azt a
Take Jonescu.
A legújabb hírek szerint Lenin, súlyo javaslatot, hogy a népszövetséget bizzák
san megbetegedett és pedig vesebajban meg az ügyek megvizsgálásával, mert Délszenved. Lenin az ellene elkövetett merény afrikának elegendő alkalma és hatalma van
letnél kapott sebéből mostanáig sem épült rá, hogy önmaga intézhesse el ügyeit.
Masaryk elnök Rómába
szándékozik
fel, mert a sebet annak idején rosszul ke- >
zelték és a seb rosszul fórt össze. Akkor • utazni, hogy a pápával tárgyalásokat foly
komplikációk maradtak fenn. Az utóbbi tasson a csehszlovák egyházi ügyekről. Hir
szerint a pápa kimondott kívánsága, hogy
időben ez a seb, valamint belső bajok ki
nozták Lenint úgy, hogy tevékenységét szűk találkozzon a csehszlovák köztársaság el
korlátok közé kellet szoritani. Tizenegy nökével.
nappal ezelőtt feltűnő és hirtelen megkönynyebbülés állott be úgy, hogy Lenin ismé
KI fizet jövedelem adói?
telten szónokolhatott a nyilvánosság előtt.
Nemsokára ezután époly hirtelenül fájdal
Jövedelemadó alá ezideig csak az tar
mas rosszabbodás állt be úgy, hogy állapota tozott, akinek jövedelme egymagában véve,
aggodalomra ad okot.
vagy háztartásra és vele közös háztartásban
Orosz részről utalnak arra, hogy a levő hozzátartozói jövedelmének hozzászávörös hadseregnek a nyugati határon való mitásával az évi 10,000 K t felülmúlta. Egy
az 1921. év végén életbeléptetett törvény
feltűnő összevonását a küszöbön álló nagy az adóköteles jövedelem hatarát 1921. évi
hadgyakorlatok teszik szükségessé. Hogy a január hó 1-töl visszamenőleg 6000 K-ra
szovjetkormánynak háborús tervei lennének, szállította le. Ennek folytán — miután a
az már azért ki van zárva, mert a szállítási mai nehéz megélhetési viszonyok mellett —
ennél alacsonyabb összegből aiig élhet meg
nehézségek megint igen nagyok lesznek.
valaki, nyilvánvaló, hogy most már majd
Kemal basa a görögök elleni front nem mindenki jövedelemadót köteles fizetni.
megerösitésére további három évfolyamot
A magánalkalmazottak
mozgósitott.
Sztrájk van az olasz kikötő városokban. jövedelme az 1920.-ig csak az esetben volt
jövedelemköteles, ha az évi 20,000 K-át
A sztrájkolók revolvertámadásokat intéznek
meghaladta. Ez a kedvezmény 1921. évi
a fascisták házai ellen. Genuában, Speziában január hó l ével hatályát vesztette és az
és Anconában is sztrájkolnak, de ott nem időtől lógva a magáualkalmazottak fizetik a
jövedelemadót akkor is, ha szolgálati illet
került a sor zavaró incidensekre.
Magyarországon az összes ellenzéki ményük (fizetés, bér, zscld, dij, lakpénzt,
személyi és egyébb pótlékok, nevelési járu
pártok elhatározták, hogy résztvesznek a
lék, egyébb nyugellátás stb.) csak a 6000
választásokon. A
szociáldemokrata párt K-t haladja meg. A kivetendő adó összegét
egyik gyűlésén 2143 szavazattal 8 ellenében a szolgálatadók kötelesek lesznek a pénz
szintén elhatározta, hogy résztvesz a vál- ügyigazgatóság felhivásához képest a neve
zettek
fizetéséből levonni. A nyilvános
lasztásokon.
testületek, amelyek alkalmazottaik helyett az
A jóvátételi bizottság ma megállapította
adó fizetését magukra vállalták, az 1922.
a fizetéseket, melyeket Németországnak az évi március hó 1-étöl kezdődő időre annak
1922. évre teljesítenie kell és pedig 720 75%-ánál többet helyettük nem fizethetnek
millió aranymárkát készpénzben és 1450 25% ot feltétlenül az alkalmazott maga kö-

megállapítani, a palotába akarta dobni a
bombát. Levelet találtak nála, mely heves,
támadásokat^ tartalmaz a kormány ellen.
Utóbbi időben több kiváló politikai személyi
ség is kapott fenyegető leveleket.
Harding elnök ezidő szerint valamenynyi európai államhoz intézendő jegyzéken
dolgozik, amelyben a hadseregek azonnali
és végleges leszerelésének szükségességét
hangoztatja. Ha ez nem következik be, az
elnök szerint lehetetlen még csak gondolni
ia a világpolitikai helyzet konszolidációjára.
A bolgár katonai párt megbuktatta a
Stambulinszki kormányt és kikiáltotta a ka
tonai diktatúrát.
Az olasz kormány rendkívül fontosnak
találja, hogy a genuai konferencia sikerül
jön. Vannak ugyan törekvések, melyek a
konferencia súlyát és jelentőségét leszállí
tani törekszenek, mégis ma már biztosra
vehető, hogy a génuai tanácskozásnak rend
kívül, fontos nemzetközi jelentősége lesz s
talán történelmi tekintetben is Génua lesz a
háború utáni igazi fejlődés kiindulópontja.
Először e
tanácskozáson találkozik
mint egyenrangú fél győző és legyőzött.
Azonban utópisztikus reménységeket nem
szabad és nem is lehet táplálni.
A génuai konferencián a békeszerződé
sek revíziója nem kerülhet szóba.
Eddigelé három politikai gondolat kísé
relte meg, hogy Keleteurópa politikai káo
szában rendett teremtsen s valami egységes
államszövetséget hozzon létre. Az első gon
dolat a Benes—Masaryk neoszlavizmusa,
mely most a szláv államok szövetkezését
akarja Első és legfontosabb feladata az
északi és déli szlávok egyesítése . . .
— Ezzel a politikával ellentétes az
olasz gondolat, amely olaaz-magyar-román
szövetség alakjában éket akar verni az
északi és déli szlávok közé ... A harma
dik gondolat ... a jugoszláv politikusoké s
ez : a balkáni államok szövetsége, lehetően
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teles fizetni. (Történt ez a közalkalmazottak eredményezi. Míg a III. oszt, kereseti adó
alább közölt adóterhére való tekintettel.i A bizonyos foglalkozásból (pl kereskedő, ipari,
A VI. oszt, kereseti adó 1921. évtől kezdve orvosi, mérnöki stb.) eredő tiszta kereseti
nem iratik elő.
í nyereményt ér, addig a jövedelemadó az
A közalkalmazottak ; adóalany mindennemű forrásból, tehát pl.
szolgálati járandóságai általában mentesek kereskedésből, házból, földből, bankbetétek
voltak a jövedelmi adó alól. 1912. évi már- ' ből, szolgálati járandóságból stb. származó
cius ho 1-től kezdve a közalkalmazottak a ! együttes jövedelmét sújtja. Amikor tehat
szolgálati járandóságaik után járó jövede- | jövedelemadóról van szó, akkor ezen utób
lemadónak 25%-át már sajátjukból fizetni i bira kell gondolni és nem a III. oszt, kere
tartoznak. Az adó többletét az állam viseli. I seti adóra, mely az előbbitől lényegesen
Ezen adófizetés rendszeritése nem más, | külömbözik.
mint az állami tisztviselői fizetések leszálli’ I
fásának egy módja.
Az adóvallomások í
f. március hó 1 őtöl március 31-ig nyujtan- .
dók be mindenki által, aki ezen szabályok '
— Városi közgyűlés. Levice város
szerint adókötelessé vált. Tekintettel arra, i képviselőtestülete március kó 17 napján dr.
hogy az adóalap a múlt évre visszamenő I Zost'ák András polgármester elnöklete alatt
érvénnyel szállitatott le 6000 K-ra, a valló- ! rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek első
mások adófizetők által, akinek jövedelme az ■ és főtárgya a régen vajúdó villamos telep
1921. évben is meghaladta a 6000 K-át, de i ügye. A telep 1921. évi zárszámadását a
akkor vallomást nem volt köteles adni i közgyűlés nagyobb vita nélkül elfogadta.
(mert jövedelme nem haladta meg a 10.000 Nagy és mélyre ható vita indult meg a
K-tj, most vallomását nem csak az 1922 ' villamos telep 1922 évi költségvetésének
évre, hanem az 1921. évre is megtenni kö- ’ tárgyalásánál, amellyel kapcsolatosan a pénz
teles. Azon szolgálatadók, akik egy egyén ügyi bizottság javasolta, hogy a városi mér
részére évi 6000 K-t meghalandó szolgálali nöknek, mint a villamos telep igazgatójának
illetmény fizetésére kötelezve vannak, ezen és Fodor Adolf könyvelőnek az állása mon
illetményre jogosultakról a név, lakás és dassák fel s a telep vezetése Breuer :őgéfoglalkozás megjelölésével névjegyzéket és pészre bízassák. Ezzel szemben a városi
mmden egyénről külön-külön illetményjegy tanács a költségvetés elfogadása mellett a
zéket is kötelesek beterjeszteni. A családi nevezett két tisztviselő megtartását és a
állapotra vonatkozó adatokat is pontosan telep ellenőrzésére egy három tagú bizottság
kell kitölteni. E részben a múltban sok kiküldését javasolja. Boros Gyula és Breuer
felületesség volt tapasztalható, ami csak a Géza képv. tagok a pénzügyi bizottság ja
fél kára, mert sok esetben érvényesíthető ■ vaslata mellett szClaltank fel, mert kifogá
kedvezménytől esik el ezáltal az adófizető. ; solják az eddigi működését a nevezett két
A jövedelemadó vallomások eddig a vagyon tisztviselőnek s egyébként is állásukat feles
adóval kapcsolatosan voltak készítendők. legesnek tartjuk. A tanács javaslata mellett
Minthogy a vagyonadó 1920. év végevei dr. Gyapai Ede és dr. Kersék János érveltek,
megszűnt (de a vagyondézsma még jön), végül is a közgyűlés 19 szóval 7 ellen név
most mar kizárólag a jövedelmadó vallomás szerinti szavazassa! a tauács javaslatai fo
készitendö el.
gadta el. Az ellenőrző bizottság tagjaiul dr.
A jövedelemadó és a III. (esetleg IV.) ' Gyapay Ede, Langhammer József es Stern
oszt, kereseti adó a közönség körében még ' Sándor választattak meg. Ezzel a vita lezá
ma is gyakori összetévesztés tárgya. A két ] rult. Egy azonban bizonyos, hogy a levicei
kifejezés analóg természeténél fogva sokan \ közönség nem tudja megértem, miért drá
azokat egy és ugyanaznak tekintik és épen ' gább nálunk a villamos világítás, mint Po
ezen tévedésük folytán nem tesznek eleget I zsonyban, hol most szállitottak le a dijakat.
vallomásadási kötelezettségüknek Ez a mu- I Elrendelte ezután a közgyűlés, hogy a vá
lasztás végeredményében az adófizető kárát rosnak a Magyar Jelzáloghitelbank es a kis-
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üdvözlésére jövő napkeleti királyok udvara, talhatná meg igazabban a kinok-kinjában
a néger
kiséret
dalai, tánca, az ifjú vergődő anyasziveket, mint az, aki ismer
hindu herceg szerelme az itt lent rekedt az egek boldogságát, ahol kicsinyjeik mártír
angyalba, majd a fönséges jászolyjelenet, pálmákkal játszadoznak ?
Annyi földre sújtott léleknek újból az
hódolat a kisded Istenfia előtt élénkítik a
égre emelése céljából itt lent marad „Bet
szint.
A juhászgazda, a pénzsovár apa keleti lehem angyala" és mikor Jubál a hűséges
kincsekért eladja lányát a hevülő királyfinak, juhaszlegény, ki a tolvaj bojtártól megsze
de a lány eiutasitja a fejedelmi szerelmest rezte az elveszett szarnyakat, énekli:
és hű marad gyermekkori szerelméhez.
Hozom a szárnyad és visszaadom,
Repülj az égbe én szép angyalom ;
Megrázó a bucsuzasa a gyengéd érzelmű
Szerelmes lelkem is veled repül I
hercegnek: ez a legszebb zenei alkotása a
Sóhaiok szárnyán büs kíséretül,
darabnak.
És amint eltűnsz a felhők felett,
A királyok eltávozása után a leány sze
Sóvárgó, árva szivem megreped . . .
mére veti emberkereskedő apjának undok
Hát hagyj el engem, hogyha nincs szived,
És összetörni tudsz egy oly szivet I . . .
tettét és a királyoktól kapott ajándékokat
Hogyha a lelked megnyugszik azon,
megvetéssel dobja apja lábai elé, mint a kis
Hogy tört szivemre dől a sirhalom:
Jézus házbérét: nesze teljbe velük I
Itt van a szárnyad.. . élek, vagy halok I...
Az aranyborjú imádó ember mohó siet- ,
A leány végtelen szeretettel feleli:
séggel viszi e kincseket második feleségének
Nem megyek... szeretlek... nálad maradok
és pár napos kis fiának.
■
A szereplők pompásan betanulták sze
Végtelen fájdalom szaggatja a szárnyavesztett, csalódott angyalleiket; amint térdre repeiket. Az egész nagy darabot, mely éjfél
esve panaszkodik földi szenvedései miatt. után ért véget, súgó nélkül játszottak. Ked
vesen énekeltek és táncoltak, úgy hogy sok
nem marad szem könnyezetlenül.
éneket
és táncot meg kellett ismételni. Ezért
Ekkor Heródes király ráuszítja pribék
nem is soroljuk fel egyenként a neveket,
jeit a betlehemi kisdedekre, hogy köztük
csak annyit mondhatunk, hogy mindnyájan
Jézust eleméssze. Jézus elmenekül, de annyi
szép és derekas munkát végeztek s büszke
ártatlan virágot tépdestek le anyjuk kebe
lehet reájuk tanító mesterük a szerző Szabó
léről a hóhérok, köztük a juhászgazda pár
napos fiacskáját is; apja a királyok kincsén János, aki maga dirigálta, rendezte az egész
előadást s akit a közönség szívélyes óvásem tudta megváltani életét a bakóktól.
cióban
részesített.
Jaj, sikongás, mérhetetlen siralom, fáj
dalom tölti be Betlehem vidékét. Ki vigasz
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birtokosok orsz. földhitelintézeténél fenálló
kölcsöneinek törlesztési részletei átutaltas
sanak. Végül elfogadta a közgyűlés az aszfalt
járda javítására a Slovenská Bankától felvett
197,690 K, 23 f. kölcsönről kiállított köte
lezvényt.
— Halálozás. A régi megyei életnek
egy közismert, és általános tiszteletnek ör
vendő alakja Szentlvány Uszkár tűnt el az
élők sorából. Kövid szenvedés után 82 éves
korában halt meg Béládon. A patriszhálís
kort élt férfiú vármegyénk életében tevékeny
részt vett A magyar kir. igazságügyminisz
tériumban kezdette meg pályáját. Ide fűződik
ifjú korának a tevékenysége. De azután
visszavonult barsmegyei, béládi birtokára s
ott minta gazdaságot létesített. Gazdasága
a szó szoros értelmében minta gazdaság
volt, mely a szakavatott vezetés következ
tében nem csak példaként állhatott mások
előtt, hanem az intenzív gazdálkodás meg
hozta a birtoka gyarapodását is Közgazda
sági tevékenységének köszönheti a Barsme
gyei Népbank alapitását és felvirágozását,
amely intézetnek haláláig diszelnöke volt. A
politikai életben is részt vett. A barsmegyei
munkapártnak sokáig elnöke volt s a megyei
közgyűléseken többször felszólalt pártja érde
kében. Temetése márc 21.-én történt a
megye közönségének nagy részvéte mellett
Gyászba borult családja a következő gyász
jelentést adta ki: Özv. Szent-Ivány Oszkárné
szül. Hammer Melida úgy saját, mint fiai
Szent Ivány Móric, Szent-Ivány Egon és neje
szül, aszódi és podmhnini Podmaniczky Mal
vin bárónő és kiskoiu gyermekei Gyula és
Ilona; sógornői Scherz Ernöné szül, liptószent-iváni Szent-Ivány Elvira és férje Scherz
Ernő. özv. Kennert Agostonné szül, liptó
szent-iváni Szent-Ivány Ulga, Lübeck Mó
ricné szül, liptó-szent iváni Szent Ivany Lívia,
özv. Szent-Ivány Zoltánná szül, someskeői
Someskeőy Jolán ; nővérei özv. Klobifeitzky
Janosné szül. Hammer Emma, özv. Mentzendorff Antalné szül. Hammer Natália vala
mint az összes rokonság nevében fájdalomtói megtört szívvel jelenti, hogy forrón sze
retett férje illetve atyjuk, apósa, nagyatyjuk,
testvérük, sógoruk és rokonuk Szent Ivány
Oszkár rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után életének 82 és
boldog házasságának 47 évében jobblétre
szenderült. A felejthetetlen halott földi ma
radványai folyó hó 21-én kedden d u. 3 */»
órakor fognak a béládi családi mausoleumban örök nyugalomra helyeztetni Az engesz
telő szent mise áldozat szerdán folyó hó
22-én og a nagyherestyéni piebania temp
lomban az Úrnak bemutattatni. Beke és
áldás lengjen porai felett 1
- Er*h ezt ' öz vű é«. A levicei ref.
egyház március 19 én tartotta évi rendes
közgyűlését, melyen elfogadták a zárszáma
dásokat, és megejtettek az üresedésben levő
presbiteri helyekre a választásokat. Korpás
István, Zitái Audtás, idb. Koncz József
kilépő presbiterek közfelkiáltással újból meg
választattak. Rózsa Sándor lemondott, Várady
József eltávozott tag helyébe középső Rácz
Jónás és Koncz János póttagok írattak be.
A két póttagsági helyre ifj. Rácz Jónás és
Mészáros Mihály választattak meg.
— A magyar tannyelvű elemi 6b
polgári Iskola tanerők okleveleinek nostri-

fikáló vizsgái f. év április hó 20-án kezdőd
nek a közokt. ügyi minisztérium által kine
vezett vizsgáló bizottság előtt Bratislavában.
Ez iránti kérvények hivatalos utón április hó
10-ig nyújtandók be, melyhez a kér tanfe
lügyelőség altat hitelesített személy-lap
(osobny vjkaz) is melléklendő. Az eredeti
oklevél a vizsga alkalmával adható át. A
vizsga napja a folyamodóval hivatalosan
közölve lesz. Bővebb felvilágosítással a skolsky reférát hivatalos közlönyének .Zpravy"
I. év számainak magyar melléklete szolgál.
A magyar tannyelvű elemi és polgári iskola
tanítói vizsgáló bizottság Bratislavában. (Ál
lami főreáliskola.)
— Telefon előfizetők figyelmébe.

A távbeszélő állomásokért kivetett befekte
tési kölcsön jegyzéseinek határ ideje 1922.
március 31 ig meghosszabbitatott. Azon
előfizetők, kik jegyzést nem eszközölnek,
1922. április 1 én a forgalomból kizáratnak.
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— Törvényjavaslat a kötelező
finnepekről. A kormány törvényjavaslatot

készít elő a parlament tavaszi ülésszakára
az érvényes ünnepnapok végleges rendezé
séről. Ez a kormányjavaslat megszünteti az
összes eddigi ünnepeket és normanapokat
és a vasárnapokon kivül csak 5 ünnepnapot
állapit meg, és pedig újévet, május 1 ét,
julius 6 át, (Húsz napja), október 28-át és
december 25 ét. Ezeken a napokon kivül
Csehországban még ünnepnap lesz : Vencel
nap (szeptember 28.) és Morvaországban,
Sziléziában és Szlovenszkóban julius 5
(Cirill és Metód) Ezeken az ünnepnapokon
a vasárnapi teljes munkaszünetre vonatkozó
rendelkezések érvényesek.
— Uj végrehajtó, Az igazságügyi
miniszter Tóth Arthur novábanai bírósági
végrehajtót a levicei járásbíróság területén a
végrehajtási teendők ellátásával bizta meg.
— Sorozás. Mihelyt kisüt a nap s a
lurkók golyócskáznak a sarkokban, mint a
közeledő tavasz egyik jelét, látjuk a soro
zásra menő legényeket is. Volt idő, amikor
a sorozás napja igen jelentős és hangos
nap volt, mivel a kibokrétázott vigkedélyü
ifjak csoportjai emelt fővel már kora haj
naltól járták végig az utcákat, melyeken
virágokkal díszített s legények által meg
szállott szekerek vonultak végig s néha a
cigány sem hiányzott közülük. Azonban
déltájt már ittas alakok tántorogtak az ut
cákon, ostoba orditozással és üvöltözésükkel
botrányt okozva, amiért gyakran a rendőr
ség szeparéjában aludták ki magukat. Így
volt ez a háború előtt. Azonban háború
alatt, amikor a sorozások helyett az ugyne
vezett népfölkelö szemlék léptek életbe,
máshogy fordult. A háború alatt megszűntek
a csinos menetek, de sajnos nem szűntek
meg a sorozandók botrányai melyek ugyan
csak keserves sirással végződtek valahol a
járda szélén. — Szomorú idők voltak ezek.
Legényünk a háború előtt nem nagy kedvvel
ment sor alá S ezenkívül nem csak nőtlen fiuk
kerültek sor alá, hanem gondüzött ráncos
arcú családapák is, beesett szemükben a
szenvedés kifejezésével. S a testek ezen
töredékei mégis irigykedve néztek egymásra
Akkor nem az egészséget, hanem a beteg
séget irigyelték egymástól. Fordított értékek
ideje volt ez A fiatalabb irigyelte az idő
sebbnek tépett inait, az pedig szomszéd
jának eltört kezét. Az akkori sorozások
voltak ezek; Azonban más korszak követ
kezett. A mostani sorozások egész mások,
mert köztársaságunkban a békebeli tényle
ges szolgálat számára való első sorozásokra
fiaink mosollyal ajkukon jöttek. Tudták, hogy
azon szolgálat által, melyhez a sorozásnál
rendeltettek, csak maguknak s nemzetüknek
fognak használni. És azok, akik még most
is iszákoskodnak, ezt többnyire falusi szó
kásból teszik. Reméljük, hogy az ez idei
sorozás simán folyik majd le s hogy fiaink
nem hoznak szégyent ama pillanatra, mely
legényéletük megszakitását jelenti.
— A költőidre szóló levólpostakfildemóuyek kötelező bérmentesítése.

— Simor Jenő hegedűművész
hangversenye iránt tapasztalható érdek

lődésből Ítélve ez este városunk művészi
életében jelentős mozzanatot fog alkotni és
az idei szezon egyik kiemelkedő művészi
eseménye lesz A művész tudásának legja
vát nyújtja programmban, amelyből ki kell
emelnünk Wieniawski gyönyörű és hatásos
D moll hegedűversenyét (Op. 22), melynek
erős dinamikái hatásokra felépítőt, befejezé
sét Simor oly bravúrral oldja meg, hogy
az magával ragadja hallgatóit. Saint-Saens,
a mostanában elhalt leghirnevesebb francia
zeneszerzőnek lntroduction és Rondo jában
rejlő finomságokat a művész lehelletszeríi
árnyalatokig kidolgozva adja elő. De a ki
váló estnek igazi jellegét azok a zenei
kisebb alkotások adják meg, amelyekben
Simor ez idő szerint szinte utolérhetetlenül
uralja a hangversenytermeket. Haydn Cap
riccio ja, ez a bájosan közvetlen zene,
Beethoven örökszép Menüett je Weber ha
tásos és kijejező erejű Walzer e épp úgy
mint Cossec csodásán érzéki Tamborin-ja
előadásával egyszerűen remekel Simor úgy,
hogy ezeket szebben és jobhan előadni
művész ez idő szerint nem adhatja elő
A nagyobb koncepciókba való elmélyedés
jellemzi játékát, mig ezekben a kisebb és
hangulatokat kifejező darabokban szive nyi
latkozik meg, az dalol hatalmas hangokkal
rendelkező hegedűjén és kápráztat el ben
nünket. Hubay magyar tárgyú Poem Hongrois-ja üde magyar levegőjével, csapongó
ujjongásával a szilaj magyar jókedv derű
jével aranyozza be a hallgatók lelkét, ezzel
a zenevei nemlehet betelni, ezt újból és
ismét hallani akarjuk. A zongorakiséretnél
dr. Szijj Ferenc komáromi polgármester jó
hangzású művészi neve teljes garanciát
nyújt. Mely újabb megállapodás szerint
kedden, április 4 én lesz ávárosi színház
ban megtartva. A hangversenyre a jegy
elővétel megnyílt és azok ülőhelyek 20, 15,
10 K. állóhelyek 6 K árban kaphatók
már hétfőtől a Gróf-féle dohánynagyarudában.
— Az arany pénz Európában. A
háború alatt . Európának legtöbb állama
beszüntette az állami pénzjegyeknek aranyra
való beváltását. Így volt ez Svájcban is,
ahol azonban az arany pénz most ismét
forgalomba kezd jönni. A legközelebbi állam,
mely a papiros értékről ismét visszatér az
arany értékre, Anglia lesz, ahol a pénzjegyek
szigorú korlátozásával sikerült az állami
pénzjegyeknek aranyra való beváltását biz
tosítani.
— Az állami tisztviselők szervez
kedése Szlovenszkóban. Az állami tiszt

viselők, fogalmazók és kvalifikált állami hi
vatalnokok elhatározták, hogy a cseh- és
morvaországi már szervezetekbe tömörült
tisztviselők mintájára, Szlovenszkóban szin
tén szervezkedni fognak. A szervezkedés
célja a hivatalnokok nivellálódásának ellen
súlyozása és a tisztviselők érdekeinek hathatós védelmezese. Egyelőre egy bizottság
intézi a szervezkedés előkészületeit.
— Középiskolai tandíj rendezése.

A csehszlovák postaigazgatóság az 1920
évi madridi nemzetközi szerződés rendelke
zései értelmében f. hó 27 étöl kezdve további
intézkedésig bevezeti az Ausztriába, Német
országba, Magyarországba és Lengyelországba
szóló összes levélpostaküldemények kötelező
és teljes bérmentesitését és megtiltja az
ezekből as államokból származó válaszos
levelezőlapok fizetett válasszal való haszná
latát. Ezért figyelmeztetik a aözönséget,
hogy a fentnevezett államokba szóló levél
postaküldeményeket teljes értékkel kell bér
mentesíteni, mert a teljesen vagy elégtelenül
bérmentesitett küldeményeket a postahiva
talok vissza fogják küldeni a feladónak, ha
pedig ez nem volna megállapítható, mint
kézbesithetetlent fogják kezelni és félretenni

Eddig évenként 80 Ke vol a középiskolai
egységes tandíj. Most a .Moravské Noviuy“
közlése szerint, egy igen igazságos újítás
lépett életbe. Eszerint minden középiskolai
diák tandíjmentességet élvezhet, hogyha
apja (félárvának anyja) évi 10000 Ke. jöve
delemnél kuvesenbet tud felmutatni. Ha a
családfő 40.000 Ke. évi jövedelemmel ren
delkezik, diákfia 100—, 60 000 Ke. esetén
200.—, 100,000 Ke. esetén 400, nagyobb
jövedelem mellett 800, sőt 1200 Ke. tandi
jat is fizet. Állami, községi és magántisztvi
selők fiú gyermekei ha bizonyos feltételek
nek megfelelnek, kérvényezés nélkül is, csupán
a jövedelmi kimutatás alapján az iskolagoudnokságrészéről tandíjmentességben
része
sülnek.

Az

— A gazdasági szolgálat tényle
ges tisztiéi (volt számtisztek) állományá

—

Gyűrfie

napfogyatkrnás.

idén két napfogyatkozás lesz, melyek közül
azonban nálunk csak az első, a gyűrűs
napfogyatkozás észlelkető. Március 28-án,
kedden, délelőtt 11 óra után lesz látható s
négy órán át figyelhető meg. 3 óra 9 perc
kor véget ér. A szeptember 21-iki teljes
napfogyatkozás nálunk nem lesz látható.

nak kiegészítéséhez nagyobb számban lesz
nek fölvéve a gazd. szolgálat nem aktiv
tisztjei, alhadnagyi, hadnagyi és főhadnagyi
rangban, amennyibon föl lettek véve a cs.
hadseregbe, a tényleges katonai szolgálatra
teljesen alkalmasak és 28 évesnél nem idő

1982. március 26.

sebbek. Okmány bélyeggel ellátott kérvényü
ket szolgalati utón 1922 feb. 28.-ig adják
be a hadügyminisztériumnak (správni odbor dúst ) Mellékletek: születési anyakönyvi
kivonat, katonai orvos által kiállított orvosi
bizonyítvány, mely rangilag legalább kapitány
által lett kiállítva, iskolai bizonyítvány, törzs
lapleirat s azon tisztikarnak Ítélete (véle
ménye) a mely körében a kérvényező szol
gált és saját kezűleg irott, a következőleg
hangzó kötelezvény (roverz). Kötelezem ma
gam a cs. hadseregbe való fölvételem esetében
mint tényleges gazsistát, hogy fölvételem
napjától kezdve három évig megszakítás nél
kül tényleges szogálaban maradok. Elsősor
ban a nőtlenek vétetnek figyelembe.
— Eyy okos rendelet. A vasutügyi
miniszter elrendelte, hogy azokon a vidé
keken, ahol a lakósság 20 százaléknyi kisebb
séget számlál, a vasúti menetjegyek e kisebb
ségi nyelvű szöveggel is ellátandók. Az ed
digi egy nyelvű menetjegyeket bevonják.
— A megszökött foglyok közfii,

akik pár hét előtt a városháza fogdájának
áttörése után a padláson keresztül az utcára
kötélen ereszkedve elmenekültek, az egyiket
Hécz Pált sikerült a rendőrségnek Bratiszla
vában elcsípni és Levicére hozni. Mivel
azonban különféle bűncselekmények miatt a
besztercebányai törvényszéknél folyik ellene
az eljárás, a héten átkisérték Besztercebá
nyára.
— Az áruló kalap. A múlt héten
a Kohári-utcában egy ismeretlen, munkás
kinézésű ember egy kalapot kinált megvé
telre. Zádori rendörbiztosnak, ki hivatalos
dolgában ép arra járt, feltűnt az ismeretlen
ember és igzolásra hivta fel. Ez benyúlt a
zsebébe, hogy igazolványát megkeresse, azon
ban a rendörbiztos észrevette, hogy nyitott
zsebkést húzott ki zsebéből, mire a közelben
levő egyik rendőrt hivta fel, hogy kisérje a
városhazára. Az ismeretlen mikor látta,
hogy csakugyan letartóztatják, futásnak eredt
s egy kerten keresztül a réteken át elakart
illani. Hosszas hajsza után azonban sikerült
elfogni s a levicei rendörkapitányi hivatalba
bekísérni. Itt a munkakönyvét kérték tőle, s
megállapították, hogy a munkakönyvben adott
személyleirás egész eltérő. Lisson Vencel
Vilmosnak mondotta magát, valószínű azon
ban, hogy ez a név is költött. A rendőrség
kilétének felderítése tárgyábau meginditotla
a nyomozást.
—- Az uj törvénykózéal Illetékek

zsebkönyve, Dr. Kovács Gyula nyitrai ügy
véd által szerkesztve, kapható Nyitrai és
Társa könyvkereskedésében.

Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.
Lehotzky Pál rendőrkapitány úrtól jó
tékony czélra hálás köszönettel a következő
összegeket vettem át:
Dóka István ur által Preisich mészáros
elleni ügyből kifolyólag adott 100 koronát.
Gróf Rudolf ur által Krejcsi Károly elleni
ügyből
kifolyólag átadott 132 koronát.
Összesen : 232 koronát.
Levice, 1922. március 18
Schönberg M. Tharlsa
a kórházi irg. növ. főnfiknóje.

Köszönetnyilvánítás.
A ref. ovoda és harang alap javára
tartott két műsoros estély összes bevétele:
1556 K. Kiadás : 256 K. Tiszta jövedelem :
1300 K. 650 K. a harang alapra, 650 K.
az ovoda céljaira.
ügy a szives közreműködőknek, vala
mint azoknak, kik anyagi támogatásaikkal
az est sikerét elősegítették, hálás köszöne
tét fejezi ki a

Rendezi.

Lachky Elek ur füszerkereskedő 5 kilo
ezukor, 3 kilo rizst és 2 kilo mákot küldött
tüdőbetegeinknek. Fogadja ezek nevében is
intézetünk hálás köszönetét.

Dr. Frommer Ignácz.

1912
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VI. öli. osztálysorsjáték III. oszt, húzása
1922. március 18. és 20-án.

A

K

s

5

Asztal, székek, ágy,

5 évi irodai gyakorlattal,
gyorsírásban is jártas, tud
magyarul és tótul, megfelelő alkalmazást
keres Cim a kiadóban.
473

frínirAnfi

lámpa, gyerek kocsi, kis vas ágy, tükör,
képek eladó. BÉM U. 10.
479

90.000 K: 95071.
10 000 K: 147598
40 000 K: 154682
** borok a húsvéti ünne10.000 K : 460, 26268, 44433, 60903 118'40
■4AJXUAVXÍ pék alkalmából mélyen le
148213.
5000 K: 4392, 20933, 24035, 26052 41554
szállított áron kaphatók KUGLER MANÓ eladok, nagy kertekkel, istállókkal, kocsibe42844, 52495, 62912, 78130, 92692, 121314 124513
fűszer- és csemegekereskedésében, Báti utca járaltal. Bővebbet ott a tulajdonosnál.
424
149398, 150729, 156819, 169569
47i
2000 K: 3626, 4665, 9107. 10745, 11087 11466 I 8. szám.
11822. 14421, 15224, 17381,
23432, 24887, 29333'
utXnte
29852, 32833, 33704, 38964,
42364, 49163, 58208’
gasabb ■ öl. Bővebbet Kálnay-utcza 15 sz alatt. 470
68753, 69132, 70287, 73135, 73910, 74066, 84569’
90280, 90680, 90807, 93612, 103013. 111093 111646’
napi árban vesz: RAPPEPO RT MANÓ
115(43, 127466, 130005, 132165, 183883, 134761’
Fp1
k <
a r p ÁTf
ékszerész Levice, Petőfi utaza 4
375
138070, 141500, 141548, 143755, 157074, 159497’
A Gx V C uU vl Já. bádogos műhelyébe kőt
161290. 164975, 169210, 169929.
fiú
t
a
n
u
1
ó
n
a
k.
383
1000 K : 1431, 3062, 6808, 9112, 14668 15945
feéX
16183, 16852, 17384, 18035,
21490, 23093,’ 23849’
Vihnye
fürdőn,
pen24069, 25717, 29397, 30737,
31067, 31658, 32233
lek mellett beszerezhetők, használt gépekkel
siónak alkalmas tíz
34305, 34680, 38852, 39219,
39365, 41795 43848’ csereüzletet köt DRÓZDY gépgyár, Párkány.
43899, 44249, 44294, 45241, 4Ö488, 48025 4811ö’
szobás berendezett villa, külön házmester
____
__
224
49904, 52274, 53614, 57015,
58139 , 59534, 69601’
házzal, gyümölcsössel olcsón eladó és azon
61072, 61884, 61969, 67237,
68065 69423 71016
nal átvehető. Cim : HUSZÁR Budapest,
73284, 73872, 75800, 75880, 77185, 77687, 77846’
csináltatni a !
Murányi utcza 1.
449
79379, 86134, 86298, 92030, 94511, 95115, 98502,
legutolsó divat szerint, az forduljon VERESS
100912, 104171, 108419,
108894, 110174, 110971
REZSŐ férfiszabóhoz Levice, Kazincy utca TZA'n’kn+A BUCHINGEK MIKSÁNÁL
112114, 112824, 114253,
114976, 117584, 120322’,
XXd«pilwvU elsőrendű sárga burgonya
120781, 123284, 123645, 124143, 124525 125650
1. szám, 1. em. (Klain ház )
440
127105, 131267, 131623, 133725, 135250, 137872,
(krumpli) és zöldség, napi áron Báti utca
139034, 142758, 144553,
149996, 151790 151852,
házból való izr 14—16 éves f i u 42. számú pincébe álandö kiszolgálás, meg
>52172, 157457, 159829,
162806, 163761, 164006,
divatüzletbe tanulónak felvétetik. rendelhető BLAU ZSIGMOND rőfőske167712, 168216.
WEISS SIMON Banska Stiavnica Selmecbánya reskedésben is.
465
Ezenkívül -100, K. 200 R és 100 koronás nye,
432
remények hozattak, melyek részletes jegyzéke GRÓF
RUDOLF levicei dohánynagyáruddban megtekinthetők HáPTrapa+nrift idösebb urhoz' va«y
s ugyanott a sorsjegyek is kaphatók, A folytatólagos
íídsú V Üút/UUIIQ plébánián házveze
osztályhoz április hó 10 -ig a sorsjegyek beváltandók.
teljes ellátás és ruházassál LAUFER BÉLA

T

Ladányi-utca „.“i;,?

Háztelek eladó

Aranyat, ezüstöt

vétetik

Gözcsőplögarnitiirák

Eladó villa.

Aki jó és olcsó

Jó

Szobafestő tanonczot

Az anyakönyvi

hivatal

tőnő ajánlkozik ki az összes házi teendőkben
jártas. Cim ) CZINGEL MIHÁLY Érsekújvár,
Piritó utcza 9 szám.
430

ba jegyzése.

1922. évi március hó 19-töl — március hó 26.-ig.

Elevátorokat,

Születés.
Béres József Kovács Julianna leány Erzsébet
lzabbella — Danis Lajos Halasi Ilona leány Ilona.

motorokhoz is szállít: DRÓZDY gépgyár,
Párkány.
225

Halálozás.
Maczvalda Jenő 6 hó Tüdőgyulladás.
Bodánszky Adolf 75 éves Érelmeszesedés.

—

!

garnitúra 6 HP. teljes
wUáwwwUÁU felszereléssel jutányos
áron eladó. STOSZEL M1HÁLYNÁL
Garamszent-Benedeken.
411

467

szobafestő Léva.

17—18 éves bolti és háziszolgának.
Április 15-töl felvétetik. Czim a
kiadóban.
457

Fiú,

Bőrgarnitúra,
nyök eladók. Czim a kiadóhivatalban.

Ebédlő kredencz

NAGYSALLÍh

bán, az o v o d á b a n.

451

1818—922. szám.

Hirdetmény.
Értesítem az érdekelteket, hogy f. évi
április hó 15 én a bratiszlavai szülészeti és
nőgyógyászati klinikán magyar és német
nyelvű bábatanfolyam nyilik meg. Ezen
tanfolyamra jelentkezhetnek 20—40 éves
korig terjedő nők, kik irni olvasni tudnak.
Felvételhez szükséges iratok: tiszti orvosi,
erkölcsi, illetőségi bizonyítvány. Az internátus dija (lakás és ellátás) havi 150 korona ;
akik ingyenes
ellátásra tartanak igényt,
azok a fenti iratokon kívül szegénységi bi
zonyítványt is mellékeljenek. Bővebb felvi
lágosítás nyújt dr. Gergely Fülöp a városi
tiszti orvosa.
Levice, dna 16-ho marca 1922.
Lehotzky
rendőrkapitány.

== APRÓ HIRDETÉSEK, s
ELADÓ híz. VASUTUTCA474 9.
Szerszámfa fris va«ás

25-40 cm.

vastag olcsón eladó. MANCZ Kiskálna

TTí

UJ
*

XXOtZ.

Slovenská banka fiókja Levice
(Ezelőtt Hospodárska banka)

Föintézet: Bratislava.
Részvénytőke; Kcs. 70 millió.

Betétek könyvecskékre Kcs. 350 millió.

Tartalék aiap:

Betétek folyószámlákra

Utolérhetetlen vsárolhat

„

300

„

—

legmagasabb kamatra.

—

—---------

Kölcsönt nyújt minden czélra, u. m. : 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.
11

T .pgolcBóbb ’be'vó.sA.r-léiBt forrAa 1
Fontos ée szolid. JciazolgAlá.8 1

477

ENGEL JÓZSEF és FIA cég volt detail üzlete.

476

a most
megérkezett valódi selmeci pipák födéllel
és födélnélkül minden nagyságban úgy szin
tén brujer facsibukot, juvilil szipkákat vala
mint az összes dohányzó kellékeket DOBROVITZKY JÁNOS dohány és hirlapárudájában. Levice Bástya utca 2. sz.
480

„

40

Elfogad betéteket könyvecskékre és folyószámlákra

--------- —

Mangoló u. 10. számú ház
eladó. Bővebbet ugyanott.

kxwlUa forgalmas utcában
IN agy DerjlaZ
üzlethelyiségnek
alkalmas modern lakás mindjárt átvehető
kertel, rövid kereszthuros hangverseny zon
gora teljesen jókarban, egyszerű nagy szek
rény, árpa, búza eladó. KOLPASZKINE
Léva Teleki u- 10.
478

,

Fűszer ós ceemego Aruk 1
Konyhakerti, virág, répa ée fűmag 1

Festékek, olajok, kencze, lack és terpentin I
Bátorkodom a tisztelt Mester Urak szives figyelmét dúsan fel
kérem személyes b. látogatá
saikkal megtisztelni, avagy posta utján érdeklődni, áraim felől.
Kérem az igen tisztelt Vevöközönséget, méltóztassék meggyőződni
áruim olcsóságáról és kiváló minőségéről, s előzékeny kiszolgálásomról.
szerelt festék raktáramra felhívni,

Ajánlom magamat,

«.

459

kitűnő tisztelettel

LACHKY ELEK.

»
Hisík és igatlanok
XxOZVSllbBS.
vételét és eladásét, j
lakások szerzését Levicén és vidékén lege
lőnyösebb feltételekkel sikerrel köz- l
vetít SPITZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, ]
Zöldkert-utcza 11.
443

1922. március 26.

S

Kinő. APOLLO. Mozgó.

Árverési hirdetmény.

V aa drnap
Közhírré tesszük, hogy Felsöpél
község korosmaháza italmérési jog f. hó 26.-án délután 6 é3 8 órakor
gal és 10 hold földdel f. év április
hó 27.-én a község házánál tartandó
árverésen bérbeadatik.
JÓSZAGEELÜGYELÖ , nyilvános
Bővebbet a község elöljáróságánál bűnügyi dráma 4 felvonásban.
okleveles 48 éves róm. kath. özvegy, tudhatók.
Zola Emil világhírű regénye után.
egy gyermek, 28 ’/s évi gyakorlattal
Felsöpél 1922. március 29.
magyar vidéken számtartói, pénz
ÜBak felnőttolcnek: 111
*75
Az elöljáróság.
tárnoki vagy más bizalmi állást
keres, óvadékképes.
I
Árverési hirdetmény.
JN/Iora-vetz Károly
Jó»x£grfel-CLer3r*16
Közhírré tesszük, hogy GaramVelké Brcsztovany Bratiszlavszca *upa.
szentgyörgy község
korcsmaháza
f. év április 9.-én d. u. 3 órakor
a legmagasabb napi áron veszek
Árlejtési hirdetmény.
a község házánál megtartandó nyil
vános árverésen 6 évre haszonbérbe
STEINER OSZKÁR
Kiskoszmályon az erdöbirtokosság fog adatni.
arany- ezüstmüves
tulajdonát képező u. n. kir. kastély
Garamszentgyörgy, 1922. márc. 22.
Deák Ferenc u. 1O.
folyó évi április 23-án d. u. 3 órakor
473
CZ.e-vatlclx-féle Ixécz).
nyilvános árlejtés utján eladatik. Igaz 460
Az elöljáróság.
gatóság fenntartja a jogot, hogy meg
nem felelő ajánlat esetén vételt jóvá
nem hagyja.

NANTAS

Törölt

ÉRTESÍTÉS!

Igazgatóság.

Korcsma bérlet.
Podlnzány község korcsmája
1923. január 1-töl 3 évre f. évi április
21-én délelőtt 9 órakor Podluianyban
nyilvános árverésen bérbeadatik.
Bánatpénz 400 korona.
Egyéb föltételek a hronsko novovesky körjegyzőnél megtudhatók.

Községi elöljáróság.

Korcsma bérlet.
község korcs
mája 1923 január 1-től 3 évre f. évi
április 25-én d. e. 9 órakor Hronsky
Salmoé községben nyilvános árverésen
bérbeadatik.
Bánatpénz 400 kor.
Egyéb föltételek a hronsko novovesky körjegyzőnél megtudhatók.

A

nagyérdemű

közönség

Korcsma bérlet
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 novovesky körjegyzőnél megtudhatók.
Hronské Kosihy

Községi elöljáróság.

Elsőrendű hasáb, törésiéit és aprított
B ükk-tüzifa
napi áron, bármily mennyiségben a telepen
átvéve vagy házhoz szállítva. Megrendelhető
STE1N ÁRPÁD villamossági szaküzletében
(Kazinczi-utea) úgyszintén lakásomon Sze
pesi-utca 22. vagy a telepen, Kálnai utca
(Weisz malommal szemben).
Ugyanott raktáron mindenféle épületfa,
deszka, tetőcserép, zsindely stb. Cementáru:
betoncsövek, kútgyürük, házkéménycsövek Stb

MALOYER ÁGOSTON

aee fa- és éptllst-anyag kereskedő.

tudomására

HARISNYA VÁSÁRT

adom,

hogy

rendezek,

mely alkalommal eladásra kerülnek mélyen leszállított árban a következők:
300 tucat női harisnya
150
„
gyermek harisnya

200 tucat férfi Sokni
különböző minőségben.

Továbbá megérkeztek a TAVASZI ujdonBegok
kész női és gyermek RUHÁK, PONGYOLÁK, kész BLOUSOK már
45 koronától feljebb, Cloth és lüszter kötények.
Egyedüli raktár a legújabb Francia liasfüzőkben és melltartókban.
A nagyérdemű közönség b. pártfogását kérve, vagyok

Hronsky Salmos

Községi elöljáróság.

szives

folyó hó 2O.-ától kezdve

tisztelettel LINK BERN ÁT.
**2

Ugyanott egy ügyes segéd felvétetik.

KERN TESTVEREK
fűszer-,

gyarmatáru-

AlnpIHetott 1881.

Legjobb

és vasnagykereskedésében

LEVICE-LÉVA.

FŰSZER-

és

. Telefon szám 14.

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-, Ron-y-h-alcerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag. — Valódi
MAUTHNER-féle virág-, konyhakerti és mezőgazdasági magvak I —
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, 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,
kerítés fonat, tüskés huzal, kátrány fedéllemez, karbolineum,
kátrány, gépolaj, gépzsir gyári raktára. — — — — __

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alkatrészek, gummlk.
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 I
Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal.
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VnC7í»lr aranyat és
* ÜSÍÜ11 ezüstöt a lég

magasabb napi árban — Nagy
választék ékszerekben , ing-a órák
a legmodernebb kivitelben kaphatók

KOHNJENŐ

órás es ékszerész LE VICE Szepessv utca 3.
Minden jó háziasszonyt
érdekelni fog, hogy
az egyedüli valódi:

FRANCK-KÁVÉ PÓTLÉK
mindenhol ismét előbbi
régbevált és kiadós
BÉKEBELI minőségben kapható.
Győződjék meg erről egy
egyszeri kísérlet . által,
meiy megmutatja Önnek,
hegy ezen áru használaeával nagy megtakarítást
érhet el.
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»
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Állandó sírkőkiállitás !

Szőrme megóvás!

Halottainknak sz^p és tartós
síremléket állítsunk!

Úgy mint ezideig is,

az összes
szőrmenemű dolgokat nyári

megóvásra

elvállalom

Sikerült fekete és szürke gránit,

—

A javításokat, kikészítést és festést
a nyári hónapok alatt pontosan és
legolcsóbban készítem.
Tisztelettel

fehér, fekete és vörös márvány

SÍRKÖVEKBŐL
olcsó árakon óriási készletet beszereznem
Ezeket mélyen leszállított árban
------ hozom forgalomba.---------

Bay Ignácz utóda Bay Anna
Ladányi utca 3. szám
415

Szabad megtekintés.
Tisztelettel

DUKESZ LIPÓT
Levlce, Petőfi utca 5.

458

Alapittatott 1878.

Petráss szlovák tanfolyam hallgatóinak
értekezlete és 1. tanórája f. hó 28-án d. u.
5-kor lesz az állami tanítóképző intézetben.

De egyedül valódinak
keli lennie, ezen
védjeggyel

Jelentkezés s magánórára előjegyzés

és ezen aláírással:

Nyitrai és Társa cégnél.

Üzleti jelentés!
A legszebb és legtartóesabb
Fénykép nagyítások
fekete, barna, vagy színes kivitelben

jótólléis mellett

LAUFER, BÉLA
fényképészeti nííteimébtE készülnek
ifj.

POSTA U. 10.
Ízléses lev. lapok, visít, habinett. Kudoir,
családi, csoport kepek. Esküvői, aldozasi
stb. alkalmi felvételek művészt kivitelben

KUGLERTÖL

Báti utca 8.sz.

Értesítem az igen tisztelt festő és asztalos
urakat, hogy elsőrendű német gyártmányú porés olaj festékeket kaptam.
Raktáron tartok : külömbözö páczokat. valódi
francia terpentint, rali, cliromcali, Enmillackok, Kopár
és Politúr lack.

WJOíÓ

Tisztelettel

Specialista gyermek felvelelekben.
F-atatt mútexem.

Igazolványokra fényképek
434
15 perez alatt készülnek I

[kézimunka

és fehérnemű

ÜZLET MEGNYITÁS!

Eladó:
Villanyra alakított 24 gyertyás antik
Bronz csillár. - Karnisok. - Tölgyfa
kredenz márvánnyal. Antik asztalok.
Majdnem uj Landauer. — Egyes
lószerszám — 2 kanca fiakkerló
Födeles hintó — Cim a kiadóban.

4 villanycsillár
megtekinthető STEIN villanyüzletben.

3 uj ablak
megtekinthető WE1NBERGER
ZSIGMOND úrnál.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására
hozni, hogy Tví ArtTONFFI UTCA 2. szazxl
alatt (FRIEDMANN-féie házban)

kézimunka és fehérnemű üzletet nyitottunk.
Raktáron tartunk minden e szakmába vágó cikket, úgymint:
hímző pamutokat, selymeket, kézimunka anyagokat, előrajzolt kézi
munkákat, fiiét, vert és venéz csipke motívumokat, Gobelin képeket,
perzsa munkához való pamutot és alapanyagot, fehérnemüeket stb.
Elvállaljuk fehérnemüek s teljes menyasszonyi
kelengyék Ízléses elkészítését, függönyök, ágyteritök összeállítását,
valamint ezek hímzését.
Gobelin képekhez való selymek kaphatók s ezek elkészítéséhez
mintákat tartunk, melyeket kölcsön dij ellenében a n. é. közönség
rendelkezésére bocsájtunk.
Kézimunka előnyomtatás!

Kézimunka előnyomtatás I

A n. é. közönség szives pártfogását kérjük

1 vetőgép, 1 mütrágyazógép Lteljes tisztelettel Adler Olga és Társa,
megtekinthető FÉGL gépraktárában
453
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Hirdetmény.
A selyemtenyésztéssel foglalkozni
akarók, jelentkezzenek a selyemtenyész
tési főfelügyelőség által kinevezett meg
bízottnál Honvéd-utcza 36.
455

HÚSVÉTI VÁSÁR

ina

LEVICÉN, Kazinczi-utcza 1

— Megérkeztek ——

l egújabb amerikán kalapok 80.— ; ingek 90 — ;
nyakkendők 20.—; sapkák 20—; azoknyik 7 —tói
Gyapjú szövetek, grenadinek minden színben.
Gyapjú mosó delainek, batisztok, zefirek. mosók.
Újdonságok blousok, ruhák, kabátok, fehérnemű,
— — — keztyű és harisnyákban. — — —

Nagy választéki
Mélyen 1 eBcállitoti árak 1
469_____________________________________ _____ _____________________________________

TAKÁCS és ENGEL
vas-, szerszám- és mezőgazdasági gépek raktára

LEVICE—LÉVA
Báti és Honvéd utca

Szőrmék !1
nyári megóvásra kül
földi módszer szerint
pontos gondozás és
biztosítás mellett el
vállalok. - Valamint
festést és kikészítést is

SEIF SAMU suicsuiester,

Léván.

—í

Megjött a tavasz!!
Aki olcsó, tartós, szép czipőt
akar venni úgy V AHGHA
czipésznél választhat úgy saját
mint gyári árut, férfi, női, gyer
mek czipöket, vászon komát czipöt, fekete, sárga és fehér színben
és lakban stb.
Megrendelést a legolcsóbb
árban a legszebb kivitelben úgy
mint férfi, női, vaiamint lovagló
tiszti csizmákat, úgy amerikai
mint francia mintára gyorsan
elkészítetnek. — Debreceni árkiállításon oklevéllel kitüntetve.

pivatáruházában

holzmann

(BOROS féle ház)

sarok

Dusán felszerelt raktárunkban lejjobb minőségben,
jutányos árak mellett kapható:
Benzin.
Gépolaj, Hengerolaj, Gépzsír. Tömítési anyagok, Gépszijak.

Mezőgazdasági gépek.
Cséplők, Motorok, Vetők, Ekék, Boronák, Rosták, Darálók,
Gereblyék, Kaszálók, Aratógépek.

Cement

46B LEVICE, Bá!hy L. tér 3.

Kátrány, Carbolin, Kátránypapir.

Vasáruk.

Uj borH
Nagyon jó minőségű uj bor
14 korona. Naponta friss valódi
Bajor sör és világos csapolva
korsó 2 kor., pohár
üveg sör 2 40 üli.

Rúdvas, Épület — Bútorvasalások, Bádog, Szerszámáruk,
Keritésfonatok, Tüskésliuzal, Kapák. Ásók, Aczéláruk stb.

Pontos és gyors kiszolgálás !
is

120,

ÉRTESÍTÉS!

KAPHAT Ő:

Fischer Simoniénál _
Koháry utcza 27 szám alatt. *

NÉMETI 1 TESTV.

szobafestő és níázoló mesterek
LEVICE (LÉVA)

Rákóczy u. 20. sz.

Levelezőlap hívásra
modern mintáinkkal
bárkinek
szívesen
szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a
legegyszerűbb és
legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb
árak mellett.

ü

Értesítem a n. é. hölgyközenséget, 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 vorsanyezhet senki. — Átalakításokat, mo
dellek szerint, a legdivatosabban és legjutanyosabban,
elsőrangú munkaerő, bécsi mamzell eszközöl.
A n. é. hOlgyközönség szíves pártfogását továbbra is kérve,

kiváló tisztelettel
387

P I N 1?

R JÓZSA

Petőfi utoa 1. (Schönsteln bőrüzlet mellett.)

Tanuló
lü th TIpíh SrtojrrsroRt.'HiB

Nyitrai és Társa könyv
kereskedésébe felvétetik.
- JLfaa

