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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

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

Egyes számok ára 1 korona.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként — fillér.
Nyílttéri közlemények garmonrf 

soronként — fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 

öszeköttetésben levő hird. irodák 
árengedményben részesülnek-

KÖZMŰVELŐDÉST T-Á.ItS-A.IXA.XujRZII HETILAP.

A kAzIratok a szerkesztOaénhaz kCIdsndEk.
Kéziratok víbsiís nem adatnak

FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. K EB S KK J A NOS.
M e gj e 1 a n 

vasárnap reggel.

A klrdatéaikat, előfizetéseket a a raklaoMIdkal 
kladúhlvatalba kárJOk alakítani.

ALAP KIADÓJA: NYITHAT és TÁHSA.

Nyugdíjasok.
Valamikor, nem is olyan régen, 

boldog, megelégedett osztálya volt 
a társadalomnak a nyugdíjasok osz
tálya. Csöndes békés városok Gráz 
és Pozsony volt legkedvesebb ta
nyájuk. Hivatalnokok, katonatisztek 
40 évi szolgálat után ott hagyták 
az államot és csöndben szépen 
éldegéltek. Életük alkonya gond
nélküli volt. A biztos nyugdíj töb
bet jelentett, mint a megtakarított 
töke kamata. De ha akár az ösz- 
szespórolt vagyon kamataiból, akár 
a megérdemelt nyugdíjból kellett 
megélniük, nem volt okuk panaszra, 
aggodalomra. Munka után édes 
volt a pihenés s egy 60, 70 eszten
dős öreg ember igényeit bőségesen 
fedezte a hónapról hónapra kijárt 
nyugdíj.

Mily változása a dolognak 1 
Most senki sem kivánja azt, hogy 
nyugdíjba kerüljön. Amig az ember 
ellátja hivatalát, csak van valame
lyes megélhetése. De ha nyugdíjba 
küldik, akkor nem a pihenés idő
szaka következik, hanem a gond, a 
szükség ideje. Ami pedig elviselhe
tetlenebb, nagyobb fáradtság a 
munkánál.

Az ember elcsodálkozik, hogy 
a mostani élet hová sodor jobb 
sorsra érdemes intelligens hivatal
nokokat, akik bizonyára máskép 
gondolták azt a pár évet, amit 
évtizedes munka után megpihenve, 
nyugdíjban tölthetnek el. A sok 
közül szinte kirí a következő eset:

Répászky Béla a besztercebá
nyai törvényszék elnöke kúriai 
bírói rangban működött. így találta 
őt az októberi forradalom. A ma
gyar bírói kar azon tagjai közé 
tartozott már béke időben, aki 
perfektül beszélt tótul. Az uj rezsim 
alatt letette a fogadalmat, tovább 
működött és a megváltozott politi
kai viszonyoknak megfelelően ügyes 
kézzel vezette az elnöki teendőket. 
Később azonban belefáradt, kérte 
illetékes helyen nyugdíjazását, amit 
el is rendeltek. Mint kúriai biró 
nyugállományba került és eljutott 
abba a szomorú statusba, melyet 
nyugdíjasoknak neveznek. Csakha
mar kénytelen volt magán kitapasz
talni, amit előtte már annyi sok 
tízezer nyugdíjas megtett, hogy a 
mai nyugdijakból megélni nem, 
legföljebb nagyon csöndesen vege
tálni lehet. Fájdalmasan látta tehe 
tetlen helyzetét, anyagi sanyaru- 
sága napjait Elhatározta, hogy 

segíteni fog magán, elvégre a mun 
ka nem szégyen, még akkor sem, 
ha nem a képességeinknek megfe
lelő munka körben helyezkedünk 
el a mindennapi kenyér megszer
zése küzdelmében. A kúriai bírónak, 
a besztercebányai törvényszék volt 
elnökének milyen önmegtagadásra 
volt szüksége, hogy beálljon az 
iglói járásbírósághoz napidijasnak. 
A legmagasabb bírói rangból el
ment egy kis vidéki járásbíróság 
kopott épületébe és helyet foglalt 
egy elnyúlt dijnoki asztal mellett, 
hogy havonta nem is 1000 koronát 
kapjon kézhez, hogy ezzel megja
víthassa a nyugdiját s könyebbé 
tegye az életét. A kúriai bíróból, 
törvényszéki elnökből, járásbirósági 
napidijas lett, aki szorgalmasan 
dolgozott abban a munka körben, 
melyhez elegendő az írni olvasni 
tudás. Így dolgozott, mig egy szép 
napon föl nem mondották ezt az 
állását is. Úgy látszik az államtól 
senki sem húzhat két féle címen 
fizetést: még egy nyugalmazott 
kúriai biró sem napidijas fizetést 
és a nyugdiját.

Azt hisszük, hogy ehez nem 
kell kommentár. Mert ha kommen- 

j tárt fűznének hozzá, akkor egymás 
után sorra kerülhetnének a szomo
rúbbnál szomorúbb példák s a pa
naszból ki nem fogynánk. Pedig ez 
igy tovább nem tarthat. Eddig az 
öreg kornak volt egy öröme, a 
leáldozó napnak egy aranysugára.

1 De ha ez sem lesz meg, ha azt 
! sem tudják biztosítani a munkában 
i megöregedett tisztviselőknek, akkor 
1 nem marad más hátra, mint a végső 
■ nyugalommal való biztatás, hol az 
j embernek nincs semmire se szük- 
; sége. A régi görögöknek volt a 
i kivénült rabszolgák számára egy 

kegyetlen receptjük: Hétröl-hétre 
megjelent a városok előtt egy fe
kete hajó, amely felszedte a mun
kaképtelen, kivénült rabszolgákat 
s elvitte egy távoli szigetre s le
tette őket. Ott azután ki-ki meg
áshatta sírját. Ott sem államnak, 
de senkinek sem voltak terhére.

Aki életét közhasznú tevékeny
ségben töltötte el, annak joga van 
munka után a pihenésre s köteles
sége a munkaadónak, hogy a gond
nélküli pihenést kiszolgált munká
sainak megadja. A béke, a konszo
lidáció legmegbízhatóbb jele az lesz, 
ha a nyugdíjasok ismét a társada
lom megelégedett osztályát fogják 
képezni.

1

A világ-esemányekböl.

A , Pravda" jelentése szerint összeült 
a szovjetek nagytanácsa, hogy megbeszélje 
azokat a rendszabályokat, amelyek Leninnek 
a kormányból való kiválása esetén szüksé
gessé válnak. A moszkvai szovjet elnöke 
kijelentette, hogy Lenin egészségi állapota 
oly komoly, hogy többé nem lehet szó a 
kormányban való részvételéről

A nemzetközi egészségügyi bizottság 
ülést tartott. A határozatban felhívják Eu
rópa figyelmét a kolerára, mely egész Euró
pára való kiterjedéssel fenyeget, ha nem 
tesznek azonnal intézkedéseket ellene. Kül
döttség indult el szemleutra a járvány által 
sújtott területre.

A költségvetés szerint Szlovenszkó 
kiadásai 4 702,508.1'00 korona, a bevételek 
3.762,775 000 koronát tesznek ki. Eszerint 
a deficit 939,000.000 korona. A passzivté- 
telbe azonban még nem vették fel a beru
házásokat, amelyek erre az évre egy milli
árd 302 millió koronát tesznek ki.

A jóvátételi bizottság 720 milliónyi 
készpénzt és 1450 milliónyi dologi szol
gáltatást követel Németországtól az 1922. 
évre. A mai kurzus szerint ez összegek 137 
milliárd papirmárkát tesznek ki. Az 1922. 
évi részletösszeg is jóval túlhaladja a német 
nép fizetési képességét. A Reichstag folyó
séin az összeg magassága és kirótt garan
ciák miatt igen nagy az elkeseredés.

A jóvátételi bizottság döntését úgy 
tekintik, mint Poincaré kíméletlen politiká
jának teljes diadalát és Lloyd George kudar
cát. ily körülmények között a génuai kon
ferenciának sem tulajdonitanak számbave- 
hetö jelentőséget.

Genuában kiéleződött a kikötőmunkások 
sztrájkja A .Giornale d’Itália* megállapítja, 
hogy Olaszország a tenger felől teljes blokád 
alatt áll. A sztrájkbizottság közölte, hogy a 
kikötömunkások nemzetközi szövetségének 
határozata értelmében a külföldi kikötőkben 
sem szabad az Olaszország részére szóló

1

árukat ki- és berakni.
Újabb gyilkosságok Írországban. Egy 

katolikus templom nyilt ajtajába bombát 
dobtak. Két asszony sujosan Megsebesült. 
Az utcán 8 fegyveres ember megölt 2 rendőr
hivatalnokot.

Az utolsó tíz hétben nem kevesebb, 
mint 85 rablási kísérlet történt New-York 
utcáin, melyek majdnem kivétel nélkül bank
alkalmazottak ellen irányultak. A rendőrség 
elnöke ennek következtében helyt adott a 
bankok ama kérelmének, hogy helyiségeikben 
lövöldéket állíthassanak fel, hol az alkal
mazottak lövészeti gyakorlatokat végezhetnek.

Budapesten a jóvátételi követelésekről 
szóló hírek lesújtó hatást gyakoroltak, ami 
különösen a tőzsdén jut kifejezésre. A kor
mánynak szemére vetik, hogy a nyilvános
ságot nem informálta a jóvátételi kérdésének 
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állásiról. A legkiválóbb neinzetgazdászok 
Magyarország teljes megsemmisülését és 
Oroszország sorsára való jutását jósolják 
meg. Az élelmiszerek és közszükségleti cikkek 
árai gyorsan emelkednek. A .Budapesti Hír
lap* a .Nem, nem, nem, soha!“ jelmon
dattal elkeseredett ellentállásra szólit fel. A 
munkásszervezetek tiltakoznak minden jóvá- 
tételi követelés ellen.

Egy négy vagonból álló különvonat 
erős katonai fedezet alatt Bécsböl Buda
pestre érkezett. A különvonat 64 millió 
aranykoronát szállított, mely Magyarország 
részesedése az Osztrák-Magyar Bank arany
kincséből.

Churchill közölte az angol alsóházzai, 
hogy Sir James Craigh, az ulsteri miniszter
elnök távirata szerint a helyzet Írországban 
szerfelett komoly. Churchil kijelentette, hogy 
angol csapatok Írországba indulása küszö
bön áll.

Lengyelország iparterületeit valóságos 
sztrájkbullám borította el, mely eddig is 
nagyarányú munkabeszüntetésekhez vezetett, 
de fejleményeiben még nagyob krízist ígér.

A magyar partok nagyban folytatják a 
választási agitáciot. A kormány még most 
sem rendezte a kerületi beosztás ügyet, igy 
az ellenzéki jelölések még ma sem történ
hettek meg. Valószínű, hogy 218 kerülete 
lesz az országnak 244 mandátummal, mert 
4 kerület a lajstromos rendszer alapján vá
laszt összesen 30 képviselőt.

Dr Wirt tömött padsorok és zsúfolt 
tribünök előtt tartotta meg tegnap a Reich- 
stagban 2 órás nagy beszédét A kancállár 
röviden és határozottan megállapította, hogy 
a jóvátételi bizottság legújabb követelései 
teljesíthetetlenek. A Reichstag — a jobbol
dali német nemzetiek is — egységes állás 
foglalással üdvözölték Wirth energikus vissza
utasító beszédét. i

Berlini orosz monarchisták rálöttek Mil- 
jukovra, ez orosz kadettpárt s az első orosz 

forradalom hires vezérére, amint amerikai 
útjáról előadást tartott. A hallgatóság köré
ből jött lövések azonban nem Miljukovot, 
hanem Nabokowot, egy másik kedetpárti 
vezért találták és halálra sebezték.

Laurent francia nagykövet hirtelen el
hagyta Berlint. Mint a .Lokalanzeiger" je
lenti, Páriában nagyon nyugtalankodnak az 
állítólagos némot—orosz tárgyalások miatt, 
amelynek egy német - orosz gazdasági blokk 
létesítését céiozzák. A „Lokalanzeiger" meg
említi azt a hirt, hogy Laurent nagykövet 
es Poincaré között nézeteltérések vannak, 
amelyek máris arra a hirre szolgáltattak 
okot, amely szerint Laurent helyzete Ber
linben megingott.

Chamer angol nemzetgazdász Londonból 
Budapestre érkezett. Figyelemre méltó köz
léseket tett oly irányban, hogy Angliában 
a közhangulat felette kedvezővé alakul a 
békeszerződések reviziójának kérdésében. 
Kijelentette, hogy úgy a német, mint a ma
gyar reparaciók tekintetében az angol és 
francia felfogás között a nézeteltérés mind 
mélyebb lesz Az angol kormány ma már 
hajlandó lenne a békeszerződések revízió
jára Az angol kormány belátja, hogy a 
békeszerződések eredményei s a reparaciók 
Európát s kultúráját megsemmisítéssel fe
nyegeti. A leromlás a jóvátételek következ
ménye. A nehéz gazdasági válságban csonka 
Magyarország kormányának s a közvéle
ménynek határozott ellentálást kell kifejteni 
a jóvátételi követelésekkel szemben, hogy 
Ausztria sorsára ne jusson.

Londoni táviratok szerint Funchalból 
az a hir érkezett oda, hogy Karoly exkirály 
életveszélyesen megbetegedett. A .Daily 
Express" azt jelenti, hogy Károly exkirály 
súlyos spanyol náthát kapót és állapota 
életveszélyes.

A .Nouvelle Correspondence* jelenti 
Funchalból, hogy Károly exkirály már 24-én 
heves lázzal ágynak dőlt. Említett napon 

i az exkirály hőmérséklete 40 fok volt. A 
betegséget súlyos spanyol náthának mondják. 

Ausztriában uj országos párt alakult 
meg. Az uj párt célja, hogy a monarchia 
restaurációját alkotmányos utón készitse elő 
s Károly excsászárt ismét trónra juttassa. 
A párt elnöke az ismert Hoynigg Kuno lett, 
ki mint monarchista s legitimista ismeretes. 

Miután a sztrájkoló üvegmunkások or
szágos értekezlete vasárnap az uj munkafel
tételeket elvetette s azt követelte, hogy egyes 
szakokban a munkabéreket nem hogy leszál 
itsák, hanem még emeljék, a munkásszö
vetségek szükségesnek látták, hogy további 
tárgyalásokba nem bocsátkoznak és az 
üveghutákat kioltsák, amire előre elkészül 
tek s ami imár elkerülhetetlen lett. A huták 
kioltása a köztársaság valamennyi gyárában 
ma délben kezdődött és zavartalanul ment 
végbe.

A tegnap bevégződött keleti konferenciá
nak eredménye a sévresi szerződés jelenté
keny revíziója: Konstantinápoly a török bi
rodalom fővárosa marad a szultán vallási 
szuverénitásának megőrzésével; a török fő
városból a békekötés után azonnal kivonul
nak a csapatok. Drinapoly és Gallipoli 
félsziget a görögöké Kisázsia a törököké 
marad; Smirna külön városi autonómiát 
kap a keresztény kisebbség jogainak védel
mére. A tengerszorosok nemzetközi ellen
őrzés alá kerülnek. Pénzügyi tekintetben is 
jelentékeny engedményeket jelent a revízió.

Ez ajánlatok egyelőre semmiféle szank
cióval nincsenek ellátva; közvetitő javasla
tok csupán. A kemalisták hamarosan meg 
fogják tenni ellenjavaslataikat.

A fiumei zavargások befejeződtek; a 
városban lassan úrrá lesz a rend. Ki tudja 
meddig. A fiumei konstituante, melynek tag
jai közül csak a fascista pártállásnak ma
radtak Fiúméban — a többiek elmenekültek, 
újra megkezdi működését. Zanella visszaté
résé küszöbön áll.

Ma búcsúzom az egész világtól.
Ma búcsúzom az egész világtól: 
a dércsipte fától ts didergő fáktól; 
ma utolszor dobom könnyem az aszfaltra, 
az emberek mennek ki erre, ki arra — 
az én barátom a szél s a drága fehér hó 
és minden ami szép és minden ami jó t

Most rözseláng fehér arcot pirít 
melegágyakban szép rózsa virít . . .; 
de a hideg jaj mindent összetör, 
most sokakat kegyetlen kin gyótör. . . ! 
varjak kárognak holttestek telett 
és a harangok sírják a delet . . . 
kezet szorítok a fázó virággal 
egyik kezemben kis fehér virággal; 
olyan fáradt — talán beteg szegény ? 
ma a csodálat oly gyáva legény . , .

A koldus könnye rézkilincset mos 
reszket az ajka olyan ájtatos 
és remeg a föld, mint egy kis levél 
és a hegedű mély hangon beszél . . . 
ködfátyolok függönyt akasztanak 
es rám gördülnek törékeny falak 
és borgózlól párás a levegő 
(nagyot sóhajt egy ócska evező 
kinek a hold a legjobb barátja; 
halk suttogva a vizet vágta 
nyári esteien, de most pihen . . .

Ő már elbúcsúzott a kék égtől 
az illatdrtól, kacagó világtól 
most pihen egy poros lombár fenekén . . .) 
Rajtam a sor;
írok egy levelet fekete papíron 
lelkem tintájával fehéren karcolom, 
egjetek belük, hogy mindenki lássa, 
hogy a drága kincsek hová vannak ásva , . .

Ne kacagjatok, mert sírni fogtok egykor 
temetni fogtok aztán lesz halotti tor; 
versemet vegyétek meleg bucsuzásnak, 
mely jegeket olvaszt — füstölő máglyának... 
. . , taposom szirmait az ősei rózsáknak . , ,

URR IDA.

Megnyugodtam.
Nehéz . . . meredek volt az ut, mig 

idáig értem. Az én helyzetem olyan egyedül 
álló, hogy az adag emberek kik receptre élik 
le életüket, meg sem értik I Bátran kimon
dom az ön ítéletet — alkotó vagyok, akinek 
szelleme alkotásaiban örökké él I

Ifjú vagyok és ismerem az élet boldog
ságát. Nem mondom, hogy nem szenvedtem 
lemondva reménytelenül, de ilyenkor egy 
égi kéz öntött belém a magassagbeliek ere
jéből és uj csodákra ösztökélt. Makacs voltam 
és önfejű — sas lelkem hírnévre és boldog
ságra vágyott. Magasan repültem — az egekig 
hatoltam tanító nélkül, mert csak a rabszol
gák és Ézsauk talpnyalók, akik az égi talen
tumukat eladják egy tál lencséiért. A kis 
hitűek azt mondják, hogy csalódni fogok 
naivul I Kiben — kérdem — talán Krisztus
ban, aki a vezérem I Kishitüek örök az én 
diadalom.

Nem olcsó, múló érzésekre vágytam. 
Ezektől mindig félve irtóztam. Az átlag em
bert tudom kielégítik ezek egy pillanatra, de 
miként a cigaretta úgy ez is hamar elhamvad 
és sok kell belőle de még sem elég l

Kietlen pusztákon jártam, majd virágos 
mező váltotta fel az egyhangúságot. Fölha
toltam a hegy tetőre és onnan néztem le 
mosolyogva az utánam törtetőkre. Voltak 
kik megközelítettek, mások úgy véltek elérni, 
hogy le akartak taszitani a tetőről, miközben 
önmagukat semmisítették meg.

Egy szép napon éltem utjai elvezettek 
■ eddig ismeretlen mezöségek felé. Boditó illat, 

szinpompázó lég, üde harmat és szende szúz 
sereg fogadott 1 Mást láttam az életben és 

: mást láttam itt és igy nem csoda, ha egy 
pillanatra nem akartam hinni önmagámnak 
és csalóka napsugárnak hittem mindazt, 

' amely csak — ingerkedve — megmutatja 
önmagát, azután a forró pillanatokban tova 

, röpen. Es nekem egy szerény margaretta 
tetszett meg! Egyszerű volt de a lelke telve 

, volt tartalommal, szóval olyan volt ahogy én 
azt képzeletemben magamnak lefestettem

Oda mentem a kertészhez és megkér- 
J deztem, vájjon elvihetem kertjének ezen 
i egyszerű virágát. Ő — soká gondolkozva — 

igennel felelt.
Magának ültettem barátom, becsülje megl 

Félve közeledtem hozzá, ott tanyázott egy 
rózsa bokor alján, szerényen lesütve sze
meit. Azt hittem, hogy eltaszit, hogy daco
san felemelve fejét nem engedi meg, hogy 
hozzá közeledjem I De amikor tövéhez nyúl 
tam, hogy leszakítsam és a szivemre tűzzem, 
hozzám simult és szemében ott csillogott a 
hit, remény, szeretet hármas gyöngye I

Ketten boldogan távoztunk el a gyö
nyörű paradicsomból — az élet országutjára. 
Es a kinyílott tubarózsák irigyen néztek 
reánk — csak a jó Isten mosolygott és 
szórta le áldását egy végnélküli boldogságra.

■fj. Urr Gyírjy.
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Felhívás
Levice város közönségéhes I
Az oroszországi éhezők felsegéiyezésére 

alakult bizottság Bratislavában országszerte 
nagy akciót fejt ki, hogy az Oroszországban 
haláltusában vívódók millióinak szenvedéseit 
enyhítse, miért is felhívja Léva város össz
lakosságát, hogy ki-ki tehetségéhez mérten, 
járuljon hozzá fillérjeivel és némi segítséget 
nyújtson Nap nap után olvashatjuk, hogy 
Európai Oroszországban több millió ember 
hal meg gyötrelmes éhhalállal. Szinte hihe
tetlen, hogy 30 millió ember éhezik és a 
legeslegszörnyűbb kínok között ezer és ezer 
számban hal meg hónaponként. Anyák gyer
mekeiket öldösik, csakhogy ne lássák azok 
gyötrelmeit, szenvedéseit, sóhajtásait Sőt mi 
több I Vannak vidékek, ahol az emberek a 
halottak tetemeihez nyúlnak, hogy azok 
húsával csillapítsák rettenetes éhségüket. Az 
egykori gazdag vidékek, kietlen, vad puszta
sággá változtak át, ahol még a sirásó hiéna 
is elpusztul.

Léva város agilis polgármestere, vezető 
emberek közreműködésével és segítségével, 
ki ez ügyet kezébe vette, az ember és test
véri szeretet nevében felkéri Léva város 
közönségét, hogy gondoljon ezek szenvedé
seire és enyhítse, csillapítsa kínzó éhségüket 
szörnyű sorsukat.

Városunk széleskörű gyűjtést rendez 
f évi április hó 2—9-ig A városi mozgó- 
szinház mai összjövedelme ezen célra fordit- 
tatik Nyilvános gyűjtések lesznek az összes 
hivatalokban, tanintézetekben, templomok, 
közintézetek előtt. A magánházakban gyűjtő
ivek utján történik a gyűjtés. A számoló cé 
dulák árai 20 f -ről 30 fillérre emeltetett fel. 
Ezek jövedelme szintén ezen célra fordít- 
tátik majd I

Az emberbaráti szeretet nevében kéri a 
közönséget járuljon hozzá fillérjeivel, mentse 
meg pusztuló embertársait, mert a szeretet 
legelső parancsa követeli ezt.

Mit kell a cseh-szíovák védőtörvényrői 
tudnunk ?

Ez év március 15-én megkezdődtek a 
cseh-szlovák köztársaság területén a rendes 
sorozások és igy fontos, hogy a védötör 
vénynek legnevezetesebb pontjaival tisztában 
legyünk :

Az állitáskötelesek kötelesek az utazási 
és ellátási költségeket a sorozás alka'mával 
viselni és az elmulasztott kereset sem térít
tetik meg Az esetben, ha az állitásköteles a 
sorozáson megfigyelés végeit katonai kórház 
ba utaltatik, megtérítik neki az utazási 
költségekéi (III. oszt, személyvonat) és ezeu- 
felül ha a kórház a tartózkodási helytől lő 
km. távolságra van napi 11 korona ellátási 
dijat.

Az idén sorozottak kivétel nélkül köte
lesek a rendes 14 hónapi szolgálati időn 
felül még további 10 hónapi aktív szolgala
tot teljesíteni

Önálló mezőgazdák, mezőgazdasági bér 
lök, önálló de munkára képtelen gazdák 
fiai, testvérei, vagy unokái évente két
szer részesülhetnek szabadságban. Ez a 
szabadság hat heti időtartamot nem halad
hat meg. Ez a normális szabadsági időn 
felöl engedélyeztotik mezőgazdasági szabad
ság, ezen szabadság időt után kell szolgálni.

A szolgálati idő megkezdésének elha
lasztása kérelmezhető a véderőtörvény 16. 
§-a értelmében. A kérvény uz első fokú 
közigazgatási hatóságnál adandó be és pe
dig a sorozás előtt, legkésőbben pedig a 
sorozó bizottságnál az orvosi vizsgalat elölt. 
Az esetben, ha a szolgálati idő elhalasztá
sának indokát képező körülmények később, 
a sorozás után merülnok fel, az esetbon a 
kérvény a sorozás után is beadható, legké

sőbb azouban a szolgálati idő megkezdésé 
nek napjáig. A szolgálati idő elhalasztása > 
egy évre történhetik október 1-étől számítva, j 
Indokolt esetben az elhalasztás az egy év I 
letelte után további egy évre meghosszab
bítható. Kivételes esetben a meghosszabbí
tás egyszerre több évre is történhetik. A 
sorozó bizottságnak vagy az első fokú kato
nai kiegészítő hatóságnak határozata ellen 
10 napon belül a határozat kézhez-vételétől 
számítva az országos katonai parancsnok
sághoz adható be a felszólamlás. Ez a fel
szólamlás az első fokú közigazgatási ható
ságnál nyújtandó be. A felszólamlás szóval, 
Írásban vagy távirati utón történhetik A 
katonai szolgálat megkezdése után beadott 
felszólamlások el lesznek utasítva. Ugyan 
csak eiutasittatuak azok a kérelmek a szol
gálati idő elhalasztása tokiotetében amelyek 
augusztus 1-je után lesznek beadva. Azok 
az újoncok, akiknek a szolgalat! idő elha
lasztására vonatkozó kérelmük akkor nyer 
elintézést, mikor mar aktiv szolgalatot telje
sítenek, tartósan szabadságolaudók. Ha már 
8 hetet aktiv szolgáltak, ez a szolgálati idő 
az összszolgálati időbe beszámittatik Ha a 
besorozottak a sorozás alkalmával kívánsá
got fejeznek ki az egyes fegyvernemekhez 
való beosztás tekintetében, akkor mag ke l 
győződniük arról, hogy a sorozási jegyző
könyvbe kívánságuk feljegyeztotik-e

Akik a fösorozásrol elmaradna/, azok 
pótsorczásra kerülnek A külföldön élő soro
zásra kötelezettek kötelesek a cseh szlovák 
állam területén működő illetékes bizottságnál 
jelentkezni Ez alól a kötelezettség alól 
csak azok vannak felmentve, akik katonai 
szolgálatra alkalmatlanok, a külföldön cseh 
szlovák képviseleteknél vannak alkalmazva 
vagy akik a külföldön tartósan foglalkozás
sal bírnak vagy tanulmányi célokból tartóz 
kodnak Tartósan foglalkozással bírónak te
kintetik az, aki beigazolja, hogy a külföldiin 
tulajdonosa vagy bérlője egy birtokmik vagy 
üzletnek és hosszabb idő óta önállóan ve 
zeti üzemét, vagy a családjának jövedelmé
hez keresetével hozzájárul vagy hosszabb 
idő óta család tagjának háztartásában él.

Az újoncok általános bevonulása után 
az esetben ha az előirt békeállományon 
felüli ujoncáliomány vonul be, azok akik 
már 14 hónapot leszolgállak illetve ezekből 
a megfelelő szám az első tartalékba való 
helyezésig tartósan szabadságolható. Azok
nak a választásnál, akik igy szabadságolna 
dók, a véderökötelezettnek családi és gazda 
sági viszonyai, valamint az aktiv szolgalat 
ideje alatt tanúsított viselkedése a mérv-adó. 
Mindenek előtt a kis mezőgazdasági birtokok 
család fenntartói és tulajdonosai jönnek te
kintetbe, olyanok akik senkivel sem bírnak, 
aki gazdaságukról gondoskodna. Csaladfen- 
tartónak tekintetik ai egy keresetre képtelen 
apának vagy özvegy anyának egyetlen fia, 
b) az atya halála után a keresetre képtelen 
nagyapának vagy özvegy nagyanyának egyet 
len unokája, ha más keresetképes fiúval 
nem bírnak, c) az egészen árva nötestvér- 
nek egyetlen testvére vagy féltestvére, d) 
a férjtelen anyának egyetlen törvénytelen 
fia. de mindezen esetben csak akkor, hogyha 
a megnevezett személyek eltartása tényleg 
a szolgálatot teljesitötői függ és ha ezen 
kötelezettségét a katonai szolgálat előtt is 
teljesítette. Kereset képtelennek tekintetik az 
az apa és nagyapa is, akik 65 életévüket 
betöltötték Egyetlen fiúnak, unokának vagy 
testvérnek tekintetik az is, akinek testvérei 
vagy testvére már katouai szolgálatot telje
sít. Kis mezőgazdasági birtoknak tekintetik 
az a birtok, amelynek jövedelme nem en
gedi meg egy mezőgazdasági pótmunkaerő 
alkalmazását, úgy hogy a tulajdonosnak 
magának kell gazdaságát művelnie.

A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt 
kérvények az ily tartós szabadságolások 
iránt a hozzátartozók részéről szeptember 
1 ig adandók be az első fokú közigazgatási 
hatóságnál. A kérvényeknél mellékletként 
kell igazolni azt, hogy az illető az egyetlen 
családfentartó és hogy ezen kötelezettségű
nél a szolgálati idő megkezdése előtt is 
eleget tett. A mezőgazdasági kisbirtokok tu
lajdonosai ugyancsak szeptember 1-ig köte
lesek kérvényeiket esapattestük parancsnok
ságánál beadui.

Különfélék.
— NnaztriflkáoióB vizsgálatok, 

márc iió 29 én az áll. tanítóképzőben tar
tattak meg a haladó csoportok noszlrifiká- 
ciós vizsgálatai Mares zsupán elnöklete alatt. 
A vizsgálat 8 as csoportokban reggel 8 óra- 

í kor vette kezdetét. A szlovák nyelv és iro- 
j dalomból Zippe Sándor, közigazgatásból a 
j Zost’uk polgármester és dr. Paczko főbíró, 

történelemből Sorner igazgató, honisméből
■ Petrás ig. tanító examinált. A vizsgálat ered- 
i menye kielégítő volt, amennyiben egy hall- 
! gató kivételével mind jó sikerrel levizsgázott.

— Tanító beiktatás. Kedves napja 
volt március 12.-0 a benkepatonyi ref. 
egyháznak Beiktatták uj preoráns tanitói 
állásába egyhangúlag megválasztott Antal 
Árpádot, volt hontfüzesgyarmati ref. k. tanítót.

I Üdvözlő beszédet intéztek az uj rektorhoz, 
I Tuba Károly ref. lelkész, Bajcsy Ferencz 
> jegyző Földes Egyed tanító es egy fiú nö-
■ vendék es egy leány növendék. Az uj rektor 
; nejének is volt tiszteletbe.', része annyiban, 
i hogy egy nagyon szép virágcsokrot kapott, 
- mit agy hajadon nyújtott at neki. Ezt követte

a beukepatonyi ref. iljuság által rendezett 
l jól sikerült kabaréval egybekötött tánc 

mulatság.
— A főiskolások irodalmi estélye. 

Amint értesülünk, hogy a .Léva és Vidéke 
Főiskolai Hallgatók Önsegélyző Egyesülete" 
még a husvét előtti héten a Városi Szálló 
nagytermében ogy irodalmi estet fog rendezni, 
amely egy u modern magyar irodalom köré
ből vett előadásból s ennek keretén belül 
több szavaló és énekszámból fog állani. 
Az estén Lovass Árpád főiskolai hallgató, 
tói ismert szavaló művész is fellép. Az est 
tiszta jövedelmét az egyesület levicei szegény
sorsú főiskolai hallgatók további tanulmá
nyainak lehetővé tételéré fordítja Úgy haljuk, 
hogy a levicei közönség körében, tekintettel 
a főiskolásoktól megszokott művészi nívóra 
s különösen tekintettel az est jótékony cél
jára már most nagy az érdeklődés az est 
iránt.

— Felhívás. A posta hivatal által 
lefoglalt hamis bélyeggel ellátott bankjegyek 
tárgyában. Mindazoknak akik a levicei posta 
által kiállított, lefoglalt hamis bélyegü bank
jegyekre vonatkozó nyugtával a helybeli 
posta hivatalban megjelennek 50% ellenérték 
fog azonnal kifizettetni, még pedig a követ
kező abc. sorrendben: 1922 április 3.-tól, 
április 30-ig A — M és május l.-töl au
gusztus 31. tg a többiek. A kifizetés utal
vány felvételi osztálynál történik.

— Eljegyzés. Dr. IVé/ss Sándor 
fogorvos Sopronból eljegyezte Rappcport 
Eisát Léváról

— Slrnor Jenő hegedűművész 
hangversenye. A komáromi Jókai Egye
sület kedden április 4-én este 8 órakor 
tartja a levicei Városi Színházban Simor 
Jenő hegedűművész hangversenyét, amelyre 
a rendezőség ezúton is tisztelettel hívja meg 
a művészet minden barátját. A kiváló he- 
grdümüvesz aki a közelmúltban a berlinieket 
ragadtatta el ragyogó művészeiével, most a 
szlovenszkói magyar lakta városokat keresi 
tel, s ez estén ugyanazt a finom Ízlésre 
valló műsort fogja eljátszani, amellyel legu
tóbb Komaromban és Érsekújvárt oly szen
zációs sikert aratott. A műsor a következő: 
1. Lecluir (1697—1764) hegedű szonáta. 
(Le Tömbe <u) Gravo — Alegro ma non 
tropo — Andante Alegro. 2. Wieniawski: 
Hegedűverseny (Op 22) 1) moll. Allegro 
moderato — Románcé — Allegro moderato 
(á la Zingara) — szünet — 3. Saint-Saens: 
Introduction et Rotido capriccioso. 4. a) Ha
ydn Hollaender: Capriccio b) Beethoven : 
Menüett, c) Weber: Walzer. d) Tossec. 
Tambaurin. o) Hubay : Poom Hongrois. A 
zongora kíséretet dr. Szijj Ferenc, Komá
rom népszerű polgármestere, a kiváló zon
gorista válalta el. A Blüthner-féle hangver
seny zongorát a kultur eseményre való tekin 
tettel a levicei Reviczky Társaság engedte 
at szívességből Jegyek: 20, 15, 10, és 6 
koronáért a Grói-féle dohánynagyárudaban és 
előadás napján este 6 órától a szinházi 
pénztárnál válthatók.
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— Gazdazáazló szentelés Írsz — 
amint tudósítónk értesít — husvét hétfőjén 
Nagysallóban Zászlóanyának Szent Ivány 
Józsefné úrasszonyt kérték niég. Ott lesznek 
az Orsz Magyar Kisgazda Földmives és 
Kisiparos Fürt képviselői, központi vezetői. 
Előadásra kerül ez alkalommal Katóka ör- 
mesterné cimü színdarab is Mint értesülünk 
vidékünkön óriási érdeklődés mutatkozik a 
zászló szentelés iránt.

— Vasuti hírek. Levice város és 
vidékének régi óhaja végre a megvalósulás 
stádiumába lépett, amennyiben a városunk 
polgármesterének hosszas tárgyalások után 
sikerült az á iarn vasutak igazgatóságával 
megegyezésre jutni, hogy Levicéröl minden 
irányban az érkező és induló vasútoknak 
jobb összeköttétése legyen E célból uj 
menetrendet állapított meg a vasutigazga- 
tóság, mely lehetővé teszi, hogy az utasok 
már vigabban utazhatnak Bratislava és Zl. 
Moraveéba, mert pár percnyi várakozás után 
folytathatják utukat a csatlakozó állomásokról 
Az uj menetrend amely f. év julius hó 1 töl 
érvényes, a jövő számban közöljük.

— A Lévai Sport Club n>a egy 
hete tartotta évi rendes közgyűlését, melyen 
tárgyalták és elfogadtak a múlt évi száma
dásokat s elfogadták az idei költségvetést. 
Majd a tisztujitást ejtették meg titkos szava
zás utján a következő eredménnyel : Tiszte
letbeli elnök lett: Dr. Mauthner József, elnök: 
Dr. Rakovszky László, alelnökök : Jánoss 
Jenő és Weisz Gyula, igazgató : Vasa Jenő, 
titkár : Kovács Jenő, pénztáros : Knapp Géza, 
jegyző: Szauer Zoltán, háznagy : Belesük 
Andor, ellenőr: Vass Jenő, pályagondnok : 
Biumenfeld Ármin, intézők: Schulcz Gyula 
és Barta Mór, ügyész: Dr. Műnk Károly, 
orvos: Dr. Wilcsek Hugó Számvizsgálók : 
Nagy Arthur, Rónai Emil és Schulcz Ignácz. 
A választmány tagjaivá megválasztattak: 
Dr. Balog Sándor, Bellán László. Dr. Bole- 
man János, Boros Béla, Boros Gyula, Deutsch 
Sándor, Gróf Rudolf, Halász Lipot. Heck- 
mann István, Herzfeld Béla, Holló Mihály, 
Krajtsik Jenő, Kurucz László, Laufer Osz
kár, Madarassy István, Nagy Sándor. Dr 
Pártos Vilmos, Reindl Janka, Schwarczer 
Sándor, Singer Rózsi rendes; Komlós Sán
dor. Pollák Rózsi, Dr. Simek István Wil
csek Erzsébet, póttagokul.

— Gyermektartás. A rimaszombati 
áll. gyermekmenhely kötelékébe tartozó 9 
éves fiiu és 7 leány tartásdij mellett kiad 
haló Érdeklődni lehet: FARKAS ISTVÁNNÉ 
Léva.

— A magyar—csehszlovák határ
forgalom. A szlovák teljhatalmú miniszté
riumban a napokban tanácskozások folytak 
a Magyarországgal való határforgalomról. A 
magyar megbízottak kijelentették, hogy a 
reciprocitás betartása esetében minden tekin
tetben készek lesznek előmozditani a köze
lebbi hátárforgalmat és hajlandók lesznek 
megengedni, hogy bűntettesek üldözése ese
tén a cseh szlovák biztonsági szervek mélyen 
behatolhassanak Magyarország területére, 
feltéve, hogy ugyanazt megengedik a cseh 
szlovákok is.

— Véres népgyűlés Ipolyságon. 1 
Szlovenszkó legszélső megyéjében Hontban l 
s annak székhelyén Ipolyságon a zsupánok 
s a hatóságok főtörekvése mindig az volt, 
hogy a Szloveriszkóba kebelezett magyar 
községe* lakosságát az uj viszonyokkal meg 
barátkoztassék, a szlovák és magyar nép 
között a kölcsönös megértést és lojalitást 
ápolják, Hosszú és fáradtságos munka után, 
amelyben oroszlán része volt dr. Ravasz 
Viktor jelenlegi zsupánnak, sikerült is a 
békés együttműködést biztosítani a magyar 
és szlovák lakosság között. Ravasz dr. levi- 
cei főszolgabíró korában is a gazdák kedves 
embere volt, mert tapiutalos és humánus 
eljárásával sok sebet hegesztett be. A honti 
békés hangulatra kellemetlen módon zavarta 
meg a ma egy hete Ipolyságon tartott, 
helyesen megrendelt népgyülés, melynek elég 
tarka politikai színezete volt, de amely sem 
a szlovák nép, sem a magyarság érdekét 
nem szolgálta, hanem inkább az immár 
konszolidális viszonyok megbolygatasat cé
lozta. Erre a gyűlésre március 26 napján 
vaggonszámra hozta a vasút a szónokokat 

és pedig az agrár — a szociáldemokrata, 
nemzeti szocialista és más pártokból, ame
lyekhez a szlovák uépet semmi érdek nem 
fűzi. Ott voltak Medvecky, Oktavec, Hru 
sovsky és más pártvezérek. Miután Ipoly
ságon híveik nincsenek, ők maguk hoztak 
négy vuggonnal. Mind felvidéki oly földmi- 
vesek, akiknek vasárnap nincs más dolguk. 
Senki sem vonja kétségbe, hogy minden
kinek joga van gyűlést reudezni, csak az 
volt a bej, hogy ez a megrendelt gyűlés 
maga sem tudta, mit fog tárgyalni Bevallott 
célja ugyan az volt, hogy tiltakozzék Ipoly
ságnak Magyarország részére való vissza
adása ellen. Csakhogy ez a cél vérbe és 
honméri kacagásba fűlt, mert nem szavak, 
hanem fütykösök hozták meg a határozatot. 
Mikor a szomszédos magyar községbeli lako
sok, akik templomba jöttek, s akik mit sem 
tudtak a gyűlésről, látták a nagy gyüleke
zést. nagy csoportokban ők is gyűlés helyére 
tódultak, hogy meghallhassák, mi lesz. Nem 
sokára többen voltak, mint az összes boho • 
zott szlovákok. Az első szónok Medveczky 
volt. Alig kezdett azonban beszélni, a ma
gyarok közbeszólásaikkal zavarták, hogy 
beszéljen magyarul. Erre magyarul ismételte 
meg szavait, mi ellen ismét a szlovákok 
tiltakoztak. Ezen aztán összevesztek s a 
magukkal hozott cseh hivatalnokok nagy 
mulatságára, előkerültek a fütykösök, előbb 
csak a levegőbe, majd egymás fejére suhin
tottak vele. Amiből nagy verekedés és kava
rodás támadt, mire a jelenlevő csendőrök a 
zavargókat és rendbontókat mindkét részről 
őrizetbe vették. Csakhogy ez már nem segí
tett, mert a szónokokat tovább zavarták s 
az ellenséges hangulatban a verekedés tovább 
folyt, úgy hogy számos sebesülés rörtént s . 
a vér is bőven omlott. A kormány képvi
selője. a szolgabiró látván, hogy a gyűlés 
súlyos következményekkel fog járni, ha tovább 
is szénokolnak, kijelentette, hogy a törvény 
érteimében feloszlatja a gyűlést A magyarok 
látván katonákat a közelben, ott hagyták a 
gyűlés helyét, ahol még a kiküldöttek a ható
ság tilalma ellenére tovább akartak szóno
kolni s a feloszlatott gyűlést szóval vissza 
tartani Csakhogy már nem volt kinek. Még 
az ott maradtak sem akarták hallgatni. A 
jelenlevő csehek mosolyogva nézték, hogy 
sikerült az eddig békén egymás mellett meg
férő szlovák és magyar lakosságot alaposan 
összegabalyítani. A szónokok természetesen 
a houti közigazgatás ellen fordultak s azt 
óhajtották befeketíteni, csakhogy az egész 
honti közvélemény megerősítheti azt, hogy 
ez a gyűlés nagy sebet vágott a honti zsu 
pánok nagy körültekintést és fáradtságot 
Ígérő munkáján s a gyűlés rendezői nem 
teszik helyesen, ha azokat támadjak, akik 
a legtöbbet tettek a rendezett viszonyok 
megteremtése által Szlovenszkó jövőjének 
érdekében.

— Figyelem I A nagysárói uradalom 
nagysárói magtárából öt zsák E. S. 175 
jelzéssel á 100 kg ólomzározott vöröshere- 
mag tűnt el. Aki a nevezett uradalmat 
ennek nyomára vezetni tudja Ke 2000 
kettőezer Ke. jutalomban részesül

— A lebélyegzésnél visszatartott ! 
bankjegyeket 1OOO koronáig vissza- | 
fizetik. A csehszlovák pénzügyminiszter 
Rohacsek szonátor előtt kijelentette, hogy a 
lebélyegzett bankjegyek 50 százalék'.t 1000 
koronáig terjedő összegben 2 hónap múlva 
visszafizetik.

— Megengedik a szlvareladást a : 
vengéglőben. A pénzügyminiszter megi- I 
górte, hogy a vendéglőknek az iránti kérel- j 
mét, hogy a vendéglői helyiségekben ismét ; 
szabad legyen szivart árulni, kedvezően 
fogja elintézni.

— Törvényjavaslat a járási és | 
községi orvosok államosításáról. Az 
egészségügyi minisztérium törvényjavaslatot 
készített elő a járási és községi orvosok 
államosításáról illetve átvételéről A javaslat ! 
érteimében az állam a községi és járási or- ! 
vosok felett olyan felügyeleti jogot gyako
rolhat, hogy kevés orvossal rendelkező 
vidékre, ha szükségesnek látszik — bár- j 
mikor elrendelhetik áthelyezésüket. Orvosi ' 
körökben a javaslat érthető ellenszenvvel 
találkozik.

— Zokogások. E címen adjuk ki Urr 
Idának az ismert költőnek verseit, mely 
április hóban fog napvilágot látni. Olvasóink 
figyelmét már most felhívjuk e kiváló ese
ményre Akik a könyvet április 20 ig meg 
rendelik 5 koronáért kapják Inz összeg elő
zetes beküldése mellett ) Azontúl a könyv 
ára 10 korona lesz Tisztelettel a .Jövőnk* 
kiadóhivatala. Kosice. Bscsányi-utca 24. I. em

— A sorozás kikerülésének bün
tetése. Aki a sorozást elkerüli, vagy az 
orvosi vizsgálaton meg nem jelen az állitás- 
kötelezettség alól való kibújás céljából, azaz 
aki tartósan nem akarja magát eme kötele 
zettségnek alávinni, fogsággal lesz büntetve, 
mely büntetést a bíróság saját véleménye 
szerint mér ki. Azonkívül büntetve lesz 
3000 Ke. pénzbüntetéssel. Szlovenszkón és 
Ruszinszkóban ez esetben 3 hónapig terjed
hető fogság és 1000 Kc.-ig terjedhető pénz
büntetés van meghatározva. Ha netalán va
laki külföldre szökne, hogy ezáltal állitáskö- 
telezettsége alól tartósan kibújjék, visszaté 
rése eseteben e kihágásért 1 évi fogsággal 
és 10.000 Kc.-ig terjedhető pénzbüntetéssel 
lesz büntetve. Azonkivül az állítás kötele 
zettség reá nézve 50 éves koráig érvényes. 
Ugyanígy lesznek büntetve azok is, akik 
bármely ál érv. utján akarnák magukat a 
katonai szolgálat teljesítése alól kivonni. 
Kihágást követ el, aki önmagát csonkítja 
vagy csonkitatja meg, azon célból, hogy 
ezáltal a katonai szolgálatra részben vagy 
teljesen alkalmatlanná váljék ; büntetve lesz 
3 évi fogsággal és 30000 Kc.-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel.

— Csokoládé tojások a lúd alatt 
Pántics Mihály levicei szerb cukorka-keres
kedő március hó 27-én virradóra a malom
téren levő fabódéját feltörve találta s mikor 
megvizsgálta azt állapította meg, hogy 1040 
korona értékű cukorka és csokoládé áruja 
hiányzik. Másnáp éjjel Pántics ott aludt a 
bódéjáhan azi gondolva, hogy a tolvaj ismét 
jelentkezni fog. És ebben a föltevésében 
nem is csalódott, mert másnap éjjel 11—12 
óra között hallotta, i ogy valaki álkulccsal 
kinyitotta a bódét, de mikor az illető belé 
pett s megpillantotta a leskelődö tulajdonost, 
megfordult és elszaladt. De Pántics sem volt 
rest, üldözőbe vette s csauhamar utolérte és 
elfogta s akkor kiderült, hegy a tettes Kosziba 
József levicei legény. Nyomban bevitték a 
kapitányságra, azt eleinte tagadta az előző 
napi betörést azt állitván, hogy reggel 6 
óráig a szeretőjénél aludt, amit a leány is 
megrösitett. Azonban a vallatás során ellent- 
moudasokba keveredett s tettét beismerte A 
lakásán tartott házkutatás alkalmával a cso
koládé egy részét egy tojásokon ülő lúd 
alatt, más részét a falra függesztett képek 
alatt találta meg a rendőrség. Átadták a 
bíróságnak.

— Meddig tart a tényleges kato
nai szolgálati Idő ? A katonai szolgálati 
kötelezettség kezdődik aznap, melyben az 
illető be lett osztva és tart 14 hónapig; I. 
tartalékban azon év december 31-ig, melyben 
a polgár betöltötte életének 40. évét, — a 
II tartalékban azon év december 31 éig, 
melyben betöltötte életének 50 évét. Az 1921 
es 1922- ben besorozottak szolgálni tartoznak 
24 hónapig. Mindazok, akik 1923—1925 ben 
lesznek sorozva, lö hónapig fognak szogálm 
és pedig azért, mert jelonleg lehetetlen a 14 
hónapi tényleges szolgálatot keresztülvinni.— 
Mikor lehet kérvényezni a tényleges katonai 
szolgálat elhalasztását ? Mindenki kérvényez 
heti a katonai szolgalat elhalasztását, persze 
csak abban az esetben, ha ezt kellőképen 
megokolni tudja. A katonai szolgálat elhalasz
tásáért benyújtandó kérvények a főszolgabírói 
hiy - tanál, vagy a városi tanácsnál a sorozás 
előtt, legkésőbb pedig a sorozásnál a vizsgá
lat előtt a sorozóbizott-ágnak nyújtandók be. 
Azon esetben, ha a sorozás után előre nem 
látható okok miatt, vagy pedig a mellékletek 
hiányában nem kérvényezhette valaki a tény
leges katonai szolgálat elhalasztását, folya
modni lehet ezért a sorozás után is, mielőtt 
megkezdte volna a tényleges katonai szolgálat 
teljesítését, A tényleges katonai szolgálat 
elhalasztásával a szolgálati idő nem csökken.

k
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Jótékonyság.
Itóktt István nagysallói tanító ur 50 K. 

adományozott a tüdőbeteg gondozó intézet
nek. Hálás köszönet!

Dr. Frommer Ignácz.

Lachki Elek úrtól kapott 50 koronát 
szegényeink segélyezésére köszönettel nyug- 
tázom' Welsz Simon

izr. bitközség templom 
gondnoka.

Levice város polgármesterétől.
2456-1921

Hirdetmény.

A népjóléti minisztérium 1124/1922 
számú rendelete alspjau felhívom az összes 
munkaadókat, hogy a munkanélküliség meg
szüntetése céljából Iih műhelyeikben vagy 
ipartelepeiken munkaalkalom kínálkoznék 
azt haladéktalanul jelentsék bo a városi 
főjegyzői hivatalban.

Levice, 1922. márc. 24-én.
Dr. Zoáfafc
mestanosta.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
1922. évi március hó 26-től — április hó 2.-ig.

Születés.
Pénzes József Mihály Anna fiú József. 

Hugyecz József Jókai Mária fiú József — Jancso 
József Gregorics Anna leány Halva született. — 
Hercz Péter Leboczky Anna fiú Lajos Péter. — 
Jenisz Gyula Majoros Ilona leány Ilona. — Liska 
Sándor Mocsi Irén leány Mária Erzsébet — Ko
vács Mária leány Piroska. — Szabó Lajos Slehér 
Erzsébet leány Jolán. — Bacsa Béla Kóvács 
Margit leány Margit Terézia.

Házassá#
Gláser Hugó Steiner Borbála izr.

Halálozás.
Bodánszky Adolf 75 éves Érelmeszesedés. — 

Özv. Schwarcz Adolfné Kohn Mária 81 éves 
Aggaszály. — Jancso Ferencz 6 hó Tüdőgyulla
dás. — Jenisz Ilona 4 óra Veleszületett gyengeség.

s APRÓ HIRDETÉSEK, =
Fűszer és rőfös üzletben egy 
jobb fiú tanulónak felvétotik NÁGEL LAJOS
NÁL — ZSARNÓCAN. — 602

171a ■ Héti ti 21. sz ház Léván, bel-
fllaCLO ■ telek ház ; 10 hold föld Szódon. 
Bővebb felvilágosítást ad az eladással meg
bízott. Dr. KMOSKÓ BÉLA ügyvéd Léván.

604

Megérkezettestül
Moderné divatlapok márciusi száma és egyébb 
divatlap újdonságok. Ezúttal is reklám áron 
visszamaradt naptárok folyó évre 1 korona 
20 fillér áron kapható DOBROVITZK1 dohány 
és hirlap árudájában Léva Bástya u. 2. 500 

hurozását elvállalom. 
1 6HI11SZUWK Teljes vivófelszere- 
lést jutányosán eladok JÁNOSSY Posta 
utcza 5. szám. 506

hónapos szobát keresek. 
JJUlOrOZOul Ajánlatokat a kiadó
hivatalba kérek. 5*6

Aki jó és megbízható. 
Koeer húsvéti bort 
akar az csak a Sohleslnger-félo vendég 
löbe BÁTI U. 2. sz. szerezze bo. Tisztelettel 

ka. lóbl farkas.

Elkötözés miatt egy rövid 
zongora 6000 csK. és egy kitanitott vizsla 
500 K. ért azonnal eladó K U L A C S Y 
Z S I G M O N D N a g y a 11 ó. 514

Szoba, konyhabútor olcsó
áron eladó Szepesiy ucta 12. 518

asztal megvé
telre kerestetik. 
Cim a kiadóban.

Egy gramofon
618

Hál A akiAI X Ws butor darabok 
**<*iü, eUvUlv, is, elköltözés miatt, 
olcsón eladók: Koháry u. 18,

HORVÁTHNÉ. 491

Elufló máTifilr harminc csalíd iXiz. JÁÁU mUÁXUJx országos és szalma 
képtárakban. Bőv. bbet JÁN UHRINCSAT.'ál ' 
Balovcze (Bát) 490

Örh PfTtrari kis hajlékkal gyümöics- 
lakkal, kis részben szől- 

iövel ültetve eladó. Bővebbet Kohári u. 11. I 
  _ 492 í 

Jó megjelGiiésú. jövedelmező 
495_______________foglalkozást találhatnak.

Czim a kiadóhivatalban.

Elsőrangú P i a n i n o 
fekete, hasznait, jókarban, jutányosán eladó, j 
RJPPEL A. Vyhnye zsupa Tekov) 482
ft'ü,‘lflÍT7e'7a4,i* ovadékképes azonnal 
W áxb u V Uv belépéssel felvetetik 

ÁGÚI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETNÉL. 
(Bars m.) posta: Nagynialas 487

Kovács szerszám teljes fői- ; 
szereléssel jutányos áron eladó FERNER : 
GYULA gépész Barsendréden 480

E’( Egy Baumbach-féle kereszt-
ÁdvlXU . huros, páncélszerkezetü zon

gora, bútorok, képek, szőnyegek, edények, 
jégszekrény, lószerszámok, gazdasági szer
számok, répa és ültetni való burgonya 
11ABER ALADÁRNÁL L e k é r e n U p. 
Damásd. 485

“ drb. két hónapos szép kutya 
áulldtUv. Cim a kiadóban. 511

Húztslek eladó utcában 320 □-
öl. Bővebbet Kálnay-ulcza 15 sz alatt. 470 |

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

Részvénytöke; Kcs. 70 millió. Betétek könyvecskékre Kcs. 350 millió. 
Tartaiek alap: „ 40 „ Betétek folyószámlákra „ 300 „

Elfogad betéteket könyvecskékre éa folyószámlákra 
--------- — — legmagasabb kamatra. — —---------  
Kölcsönt nyújt minden czélra, u. tn. : 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  

Húsvéti sonkák,
= likőrök, borok, pezsgők, = 

ezukorkák 
legnagyobb választékban és a legolcsóbb árban 

kaphatók:
LACHKY ELEK

fűszer ú> csemege keieskedósébeu Áh E V J O -E. 

Volt, ENGEL JÓZSEF és FIA detail üzlete.
I’ostai megbizások, gyorsan és pontosan 

eszközöltetnek.
510 ------------------ ----------------------

171 Kedden délután a Botka
áai-LV LL utezában 8 összekötött 
láb vásári székfejből, a becsületes megtaláló 
jutalomban részesül. Czim : Botka u. 41. sz.

497

Szobafestő tanoncsot X7
teljes ellátás és ruházással LAUFER BÉLA 
szobafestő Léva. 407

Gözcsöplö
áron eladó.

garnitúra 6 HP. teljes 
felszereléssel jutányos 

STOSZEL MIHÁLYNÁL
Garamszent- Benedeken. 411

Aranyat, ezüstöt legDXabb 
napi árban vesz : RAPPEPORT MANÓ 
ékszerész Levice, Petöfi-utcza 4 375

tfiC Házak és igatlanok 
<feá.v4i V w J. vwM. vételét es eladását, 
akások szerzését Levicén és vidékén lege
lőnyösebb feltételekkel sikerrel köz
vetít SPITZ LÁZÁR keresk. ügynök Levice, 
ZÖidkert-utcza 11. 443

-L- »x BUCHINGER MIKSÁNÁL 
elsőrendű sárga burgonya 

(krumpli) és zöldség, napi áron Báti utca 
42. számú pincébe álandó kiszolgálás, meg- 
reudelhetö BLAU ZSIGMOND rőfőske- 
reskedésben is. 465
ElevátorokaVÍ’KS^ 

motorokhoz is szállít: DRÓZDY gépgyár, 
Párkány. 225

Bőrgarnitúra, X3á ttS
nyök eladók Czim a kiadóhivatalban. 45S

HÁlAcrATtü Álig használt jökarban
MÁwiOúU Ufih. levő hálószoba butor 

világos sziliben jutányos áron eladó. Cime 
megtudható a kiadóban. 499
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TT! Vi A r> Maogolo u. 10. saámu ház UJ Háúr oladó. Bővebbet ugyanott.
“ 476

Trilla Vihnyo fürdőn, pen- > AláCLQ villa, siónak alkalmas tíz ' 
szobás berendezett villa, külön házmester- 
házzal, gyümölcsössel olcsón eladó es azon í 
nal átvehető. Cim : HUSZÁR Budapest, . 
Murányi utcza 1. 449 I

Likőrök |i Gözcséplögarnitixrák Sí
szállított áron kaphatók KUULER MANÓ 1 h k niellett beszerezhetők, használt gépekkel 
fűszer- és csemegekereskedésében, Biti utca I csereüzletet köt DRÓZDY gépgyár, Párkány. 
8. szám. 471 II aa4

Hirdetmény.
A selyemtenyésztéssel foglalkozni ; 

akarók, jelentkezzenek a selyemtenyész- j 
tési főfelügyelőség által kinevezett meg- ! 
bízottnál Honvéd-utoza 36. «m>

Árverési hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Felsöpél 

község korcsmaháza italmérési jog ' 
gal és 10 hold földdel f. év április 
hó 7.-én a község házánál tartandó 
nyilvános árverésen bérbeadatik.

Bővebbet a község elöljáróságánál 
tudhatok.

Felsöpél 1922 március 29.
475 Az elöljáróság-.

értesítési
A nagyérdemű közönség szives tudomására adom, hogy 

tfWfF folyó hó 20 ától kezdve "3M

HARISNYA VÁSÁRT rendezek, 
mely alkalommal eladásra kerülnek mélyen leszállított árban a következők: 

300 tucat női harisnya 200 tucat férfi Sokni
150 „ gyermek harisnya különböző minőségben.

Továbbá megérkeztek a TÁVAhZI újdonságok 
kész női és gyermek RUHÁK, PONGYOLÁK, kész BLOUSOK már 
45 koronától följebb, Cloth és lüszter kötények.

Egyedüli raktár a legújabb Francia hasfüzökben és melltartókban.
A nagyéideniü közönség b. pártfogását kérve, vagyok

tisztelettel LINK BERN ÁT.
Ugyanott egy ügyes segéd felvétetik. 500

Árverési hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Garam- 

szentgyörgy község korcsmahaza 
f. év április 9. én d. u. 3 órakor 
a község házánál megtartandó nyil
vános árverésen 6 évre haszonbérbe 
fog adatni.

Garamszentgyörgy, 1922. márc. 22.
460 Az elöljáróság.

Üzleti jelentés!
KUGLERTÖL Báti utca 8.sz.

v CBÍiCli ezüstöt a leg
magasabb napi árban. — Nagy 
választék ékszerekben, inga órák 
a legmodernebb kivitelben kaphatók 
464 KOHNJENŐ 
órásesékszerész LEVICE Szepessv álca 1

Értesítem az igen tisztelt festő és asztalos 
urakat hogy elsőrendű német gyártmányú por- 
és olajfestékeket kaptam.

Raktáron tartok : különböző páczokat, valódi 
francia terpentint, coli, chromcali, Emaillackok, Kopár 
és Politúr lack.

Értesítés!
Elsőrendű, mész 
és cement kapható.

Lerakat és eladási hely:

KOHK ARHOLD
SZEPESIT UTCA 14.

 494

Van szerencsénk t. üzletfeleink és a n. é. 
közönség szives tudomására hozni, hogy saját 
házunkban

Megjöttek a vaiödi békebeli 

vízmentes ponyvák, 
valamint kék csikós gabonás, lisztes, 
korpás, lóherés és gyapjú zsákok, 
azonkívül kaphatók kárpitos és szíj
gyártó kellékek, tengerifű és afrik, 
malomheveder, kötél és spárga linó
leum gyári árban kapható :

KAISER GÉZA 
zsák- ét ponyva kfllcsönző üzletiben 

Levice, Mártonffy n 4 
 620

JEGGYÁRAT
rendeztünk be s mától fogva a jeget naponta 
t. megrendelőinknek házhoz szállítjuk. Jég a nap 
bármely szakában kapható!

Kiváló tisztelettel

BRAUN JÓZSEF és FIA
bor- és sörnagykereskedők jéggyára.

488

k
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Halló! Halló!

Rokkant vendéglői
Van szerencsém az igen tisztelt kő 
zönség szives tudomására adni, hogy 
Léván Báthl utcza 34 szám alat' 
(volt sertés piacon) vendéglőt 
nyitottam. Kimérésre kerülnek Gróf 
Migazi és kistapolcsányi ismert 
kitűnő minőségű borai, bármily 
mennyiségben. Társas ozsonnák és 
vacsorák megrendelését elfogadom és 

jutányosán számítom.
A nagyrabecsüit. közönség szives támojn 
fását kérem, vagvok kitűnő tisztelettel

TÓTH JÓZSEF
517 rolclcaxit

olcsón kaphatók:-:

Csernák és Koprda
Levice, Teleky u. 14. sz. £

Fűezer ée csemege áruk 1

Konyhakerti, virág, répa <$s fűmag 1

Festékek, olajok, kencze, lack és terpentin I
Bátorkodom a tisztelt Mester Urak szives figyelmét dúsan fel

szerelt festék raktáramra felhívni, kérem személyes b. látogatá
saikkal megtisztelni, avagy posta utján érdeklődni, áraim felöl.

Kérem az igen tisztelt 
áruim olcsóságáról és kiváló

Ajánlom magamat,

4G8

Vevőközönséget, méltóztassék meggyőződni 
minőségéről, s előzékeny kiszolgálásomról, 

kitűnő tisztelettel

LACHKY ELEK.

A legszebb és legtartóesabb 

Fénykép nagyítások 
fekete, barna, vagy színes kivitelben 

jótállás mellett 

ifi. LAUFER BÉLA 
fényképészeti miiterniébeE készülnek 

POSTA ü 10

Ízléses lev. lapok, visít. Kabineti, Budoir, 
családi, csoport kepek Esküvői, áldozást 
stb. alkalmi felvételek művészi kivitelben.

Specialista gyermok felvételekben. 
xmiteTem.

Igazolványokra fényképek 
434 16 perce alatt készülnek I

HÚSVÉTI VÁSÁR
HOLZbjANN PIVATÁRUHÁZÁBAN LÉVÁN.

NÉMETI I. TESTV.
szobafestő és roázolo mesterek

LEVICE (LÉVA) Ráíóczy u. 20. sí.

Levelezőlap hívásra 
modern mintáinkkal 
bárkinek szívesen 

szolgálunk.

Elvállalunk: Szoba
festést, mázolást, a 
legegyszerűbb és 

legdíszesebb kivitel
ben a legjutányosabb 

árak mellett.

5

46 '

 — Megérkeztek ....  
Legújabb amerikán kalapok 80.— ; ingek 90 - ; 
nyakkendők 20—; sapkak 20.—; szoknyik 7.—tói. 
Gyapjú szövetek, grenadinek minden színben. 
Gyapjú mosó deiainek. batisztok, zeflrek. mosók 
Újdonságok blousok. ruhák, kabátok, fehérnemű, 
— — — keztyű ée harisnyákban —.... — —

IST a g- y választék!
Mélyen lesz:állított arak 1

.TgeCCHlBIíC. I.7CST/

Az izr. húsvéti ünnepekre

a kővetkező áruk kaphatók nálam
Húsvéti cukor, só, kávé, íranckkávé, 

szilva, ecet, fűszerek, csokolládé, 
paprika, cukorka, szent-jános-kcnvér, 

I.” borovicska, szilvórium stb. stb.

WILHEIM G-.
fűszer- és gyarmatáru kerealcedéséoen

Levicén — Léván.
50
3
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Törölt arxvs 
a legmagasabb napi áron veszek 

STEINER OSZKÁR 
arany- ezüstmüves 

Deák Ferenc u.. 1O- 
473 (Levatl clx-féle liáz).

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

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 utca 3 szám

416

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. -----
Meghitelezesek bármely piacra. — —-----

4

Állandó sir kő kiáliitás ! |

Halottainknak szép és tartó3 | 
síremléket állítsunk I j; 

Sikerült fekete és szürke qranit, fl 
fehér, fekete és vörös márvány 

sírkövekből 
olcsó árakon óriási készletet 

----------- beszereznem. =====
Ezeket mélyen leszállított árban 
------ hozom forgalomba------  

Szabad megtekintés.
Tisztelettel DUKESZ LIPÓT I 

Levice, Petőfi utca 5. 
484 Alapittatott 1878

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

bekövetkezendő tavaszi saisonra, egy válogatott. ízléses 
becsi modellekből ================= 

KALAPRAKTÁRT összeállítanom. 
A legmodernebb átmeneti, nyári és gyászkalapok nagy 
választékban. — -Á.i’airn.iELa.l a. Helybeli piacon 
nem vox-Benyezhet s&xxki. — Átalakításokat, mo
dellek szerint, a legdivatosabban és legjutányosabban, 
elsőrangú munkaerő, bécsi mamzell eszközöl.

Mindenféle kalapkellékek és díszek .....................
----- ■ nagy választókban kaphatók !

A n. é. hölgy közönség szives pártfogását továbbra is kérve, 

kiváló tisztelettel PINTÉR JÓZSA
387 Petőfi utca 1. (Schönstain hőrüzlct mellett.)

X5"z;l®t áthelyezés miét* 
Rézbutorok, gyermeságyak, 
vasmosdók, xuharllványok, 
sodronyok stb. csehslovákia 

legelső vas és rézbútorgyárából 
továbbá teljes háló, ebédlő és komp
lett konyha berendezések, valamint 
príma angol bőrgarnitúrák, haj
lított székek, kösz díványok, 
chaiselongeok. ágybetétek, 
matracok a KASSÁI BUTOR 
és FAÁRUGYÁR r. t levicei 

fiókjánál Széchényi u. 3. sz. 
fAmstetter ház) postával szemben 
Egyes bútordarabok is kaphatók!!

Szigornan szabott árak !!
Kárpiton javitá^ok, függönyözés és 
montirozás a legjutányosabban el- 
509 fogadtatnak.

Kiváló tiszteletlel:
ADLER JÓZeFF 
lcá.rpito« és 'b'ú.toxlcereslceclő.

KERN TESTVEREK
fűszer-, gyarmatáru- éa vasnagykereskedésében 

Alapittatott 1881, LEVICE-LÉVA. Telefon szám 14. *

Legjobb FŰSZER- és CEEMEGEÁRUK.

Naponta friss felvágottak prágai sonka, teavaj — Csemegesajtok, lazac, 
szardínia, oroszhal, keringik — Deligyümölcsök, dessertek és minden
nemű csemege különlegességek. —- Naponta friss „Glória" pörköltkávé 
különlegesség. — Elsőrendű asztali, csemege és gyógyborok. likőr, 
cognac, pezsgő stb — Saját lefejtéséi somlói és móri óborok

Virág-, konyh -e kerti- és mezőgazdasági magvak.
Vörös mammut és sárga eckendorfi takarmány répamag — Valódi 
MAUTHNER-féie virág, konyhakerti és mezőgazdasagi magvak 1 — 
Angol és olasz perje pázsitfűmag, raffiaháncs, rézgálic, szénkéneg.

Legolcsóbb VASÁRUK és KONYHAFCLSZERELÉSI CIKKEK 
Konvhaedények és ez összes modern háztartási cikkek.

Ga-cU ságl oUtksk: Ásó, kapa, lapát,_gereblye, acélvilla, csákány, fűrész, metsző
olló. ojtókés, ágfűrész, ojtógunnni, permetezőgép alkatrészek, 
szelepgummik, szénkénegező gépek. — _ ____ _  __

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

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

Fényképészeti cikkek 1 Kerékpár alitatrészek, gummik 
Robbantó anyagok: Dinamit robbantó lőpor, gyujtózsiriór gyutacs 
Műszaki as elektrotechnikai cikkek gyári lerakata —

ÓVÁS .'Igen tisztelt vevőinket figyelmeztetjük, hogy a legújabban meghonosított 
helyt hazalo kereskedelmet cégünk nem vezette be és ily megbízottai nincsenek I

Készséggel szolgálunk megkeresés esetén a legolcsóbb árajánlattal. ~^|

Tanuló Nyitrai és Társa könyvkereskedésébe ielvétetik.
k
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MEGHÍVÁS
A LÉVAI HITELINTÉZET R. T. 

folyó 1922. évi április hó 11-ik napján d, u. 3 órakor 
saját ópUlete tanácstermében LÉVÁN megtartandó 

XLIX-ik évi

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző és a 

jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. Az 1921. évi zárszámadások előterjesztése az igazgatóság 

ób felügyelő-bizottság jelentéseivel s mindezekben foglalt javasla
tokkal ; a mérleg megállapítása; a nyeremény felosztása és fel
mentési határozat.

3. Esetlegos indítványok.

rendes közgyűlésére.
Vagyon.

Az Igazgatóság.
Alapszabályaink 12. §-a : Közgyűlésen réaztvehetnek mtndarun részvényesek, kik legalább 

egy nevükre szóló részvényt le nem járt szelvényeivel együtt a közgyűlés megnyitása előtt lég 
később egy órával a társulat hivatalos helyisegében letetemenveztek. Szavazati joggal azonban 
csak az esetre bírnak, ha a nevükre szóló részvények a közgyűlés előtt 90 nappal a részvény- 
könyvbe bejegyezve találtatnak.

A zárszámadások s javaslatok az intését hivatalos helyiségében hétköznaponként d. e. 
9-12 óra közt megtekinthetők.

1921. évi Mérlegszámla Teher.

C 1 m

Készpénz
Pénztár készlet 1921. december 31-én —

Azonnal esedékes követelések 
Bankhivatalnál — — — — —
Belföldi pénzintézeteknél — — —

Régi követelések

Magyar kir. postatakarékpénztárnál —

Váltók
Személyi hitelre és biztosítékra —

Értékpap'rok (belföldiek)

Bankhivatalnál elzálogosithatók — 
Hadi kölcsönök és pénztárjegyek — 
Belföldi sorsjegyek — — — —

Külföldiek
Egyébb értékpapírok — — — —
Esedékes szelvények — — — —

Konzorcionális vállalatok
Pénzintézeti központi üzletrész — 
Jednota kölcsön — — — — —

Adósok
Értékpapír fedezettel (Lombard) — —

Jelzálog kölcsönök
Egyszerű biztositékos — — — —
Törlesztéses — — — — — —

Ingatlanok
Intézeti épület (részben saját használatra) 
Egyébb ingatlanok —

Leltár
Irodai felszerelés (leírás után) —

Átmeneti tételek

Hátralékos jelzálog kamatok

Adósok
Magyar
Magyar
Óvás és perköltség

törlesztéses kamatok 
előleg kamatok

Egyébb vagyon 

számlája — 
állam— OMBank 
állam—adóhivatal

ti) kor fii

153787 27 153787 27

1026 09
4028 — 5054 09

f

16396 05 16396 05

954433 954433

2025275
175260 —

340 —

920
48080 2249875 ....

3200
28623 - 31823 —

12202 12202

481651
195785 24 677436 24

250000
285 44 250285 44

4029 4029

| 5604 80
•

677 51
428 66 6710 97

28810
143365 —
110000 —1

344 28 282519 28

—
4644551

-
34

C 1 m

Saját tőke
Befizetett részvénytöke (1000 db. á 400)

Saját tartalék
Rendes tartalék töke (alapizab. 40 §.) — 
Veszteségi tartalék (öukéutes) — — —

Idegen tőkék
Betétek könyvecskékre (régiek) — —
Betétek könyvecskékre (uj betetre) — —

Adók
Betétkamat adó

400000

186983
82461

i 2960651
946909

fii. kor.

- 400000

63'
3 269444

88
6ií 3907561

fii

99
54

Egyebek

Előre 
Előre 
Előre

fizetett 
fizetett 
fizetett

Átmeneti tételek 

váltó kamat 
jelzálog , 
törleszt. ,

Hitelezők
Házeladásból (értékemelkedési adó)

Egyenleg
881409814098

4644551 34

1911. évi
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.

Nyereség

Osztalékok
felnemvett osztalék —

15156
6962
1451

2865
10000

Léva, 1922. január hó 1 én.

Dr. GyapW Ede 
igazgató. Igazgatóság:

Józsefek Géxa
cégjegyzö - fökönyvelfi.

Sukfto. Viktor, Kr.ekó Nándor, Kinin Ödön, Dr. Vlo.ek Fer.no, Kablna Ervin, Sohwaroa Ferenc, Levatloh Qu.rtir,

Amatéttér Imre
f. b. tag-

Megvizsgáltuk és teljesen rendben találtuk:
Kern Oszkár

f. b. elnök

Sedivy József 
körmány bittó*.

Klaisxner Pál
f. b. tag,
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Minden jó háziasszonyt 
érdekelni Jog, hog-y 
az egyedüli valódi: 

FBANCK-KÁVÉ PÓTLÉK
mindenhol ismét előbbi 

régbevált és kiadós 
BÉKEBELI minőségben kapható.

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

érhet el.
De egyedül valódinak 

kell lennie, ezen 
védjeggyel

és ezen aláírással:

A Lévai Takarékbank (Takarékpénztár) 
igazgatósága értesíti üzletfeleit, hogy az intézetnél lombardként, 
vagy letétben elhelyezett értékpapír-állományát hazaszállította s 
azok tulajdonosaiknak rendelkezésére állanak. Tudomására 
adja egyúttal a nagyközönségnek, hogy értékpapírt, értéket 
— melyek betörés ellen viszont biztosítás utján is védelmet 
nyernek — szerény őrzési dij mellett letétként ezentúl is elfogad.

488 Az igazgatóság.

Lévai Takarékbank R. T. Levice (Léva)
ezelőtt

LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR R. T.
Alapittatott 1865. ben. Részvénytőke 1 millió K.
Egyéb alapok 220.000 K. Betétek 8 millió K.

Átutalásokat belföldre költségmentesen, külföldre legelőnyö
sebben eszközöl. — — — — —------

Tetls:'betétekoet és Folyószámla elhelyezést a legelőnyösebb 
kamatozás mellett átvesz és kifizetéseket 

j fennakadás nélkül teljesít. — — —
Hitelt váltó-, jelzálog-, lombard- és folyószámlára a viszonyokhoz 

mért legkedvezőbb feltételek mellett folyósít — — — g 
Banküzleti mindennemű megbízásokat teljesít és felvilágosítást nyújt.

®====

3367. számú minőség.

Nehéz férfi cipő 
gerinotalppal 

erős etz-apéira.

Ezelőtt 169 Ke. 
Most . . 129 Kő.

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

VYHNE, Zupa Tekovská. 
ALAPÍTVA-: 1819. -----

Speciális gyártmányai:

2997 számú minőség.

BOX-férficipők
gerlnctaippal.

Ezelőtt . 199 Ke. 
Most . . 149 Ke. 
Valutáris árengedmény 50 Ké.

Harcolva a drágaság ás munkanélküliség ellen; 
Áruinkat páronkint 50 koronával leszállítottuk!
= Kaphatók a

BATA cég:
összes elárusító helyein.

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-látogatás. 7


